






คปสอ.วานรนิวาส 
ตุลาคม 2564

2.ด้านบริการเป็นเลิศ(Service  Excellence)  3.ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)  4.ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  รวมท้ังหมด 14 แผนงาน
เพ่ือถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการลงสู่การปฏิบัติในพ้ืนท่ี และสร้างความเข้าใจร่วมกันในการด าเนินงานด้านสาธารณสุขให้แก่เจ้าหน้าท่ีใน คปสอ.วานรนิวาส 

ท้ังน้ี คปสอ.วานรนิวาส ขอขอบพระคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท่ีมีส่วนร่วมในการทบทวน  ปรับปรุงและแก้ไขแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ 2565  ของ คปสอ.
วานรนิวาส ฉบับน้ี  ให้มีความสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขให้กับหน่วยงานในสังกัด คปสอ.วานรนิวาส  ต่อไป

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ค ำน ำ

คปสอ. วานรนิวาส  ด าเนินการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข  น านโยบายของกระทรวงสาธารณสุขสู่แผนปฏิบัติการและบริหารจัดการทรัพยากรด้านสาธารณสุขเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข  คปสอ. วานรนิวาส จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของ คปสอ.วานรนิวาส น้ี เพ่ือเป็นกรอบแนวทางใน
การขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัด คปสอ.วานรนิวาส  ให้บรรลุเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี  เจ้าหน้าท่ีมีความสุข  ระบบสุขภาพย่ังยืน  

การจัดท าแผนปฏิบัติการ  คปสอ.วานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ 2565  ได้วางกรอบแนวคิดให้มีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกับประเด็นแผนยุทธศาสตร์ชาติกระทรวงสาธารณสุข

ก



หน้า
ค าน า ก
สารบัญ ข
สรุปแหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  2565 ค
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  2565 ง
โครงการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  2565 จ
ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 1
แผนงานท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 20
แผนงานท่ี  3  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 21
แผนงานท่ี  4  การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 37

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านบริการเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงานท่ี  5  การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 48
แผนงานท่ี  6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 54
แผนงานท่ี  7  การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 127
แผนงานท่ี  8  การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริโครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนท่ีเฉพาะ 129
แผนงานท่ี  9  อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 131

ยุทธศาสตร์ท่ี   4  ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance  Excellence)
แผนงานท่ี  11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 153
แผนงานท่ี  12  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 159
แผนงานท่ี  13  การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 162
แผนงานท่ี  14  การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 164

สารบัญ

เร่ือง

ข



แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล  อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565
แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล รพ.สต.บ้านขัวก่าย 169
แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล รพ.สต.บ้านส้งเปือย 172
แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล รพ.สต.จ าปาดง 174
แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล รพ.สต.บ้านแสงเจริญ 180
แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล รพ.สต.บ้านนาค า 184
แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล รพ.สต.บ้านนาซอ 189
แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล รพ.สต.บ้านวังเย่ียม 197
แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล รพ.สต.บ้านหนองแวง 202
แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล รพ.สต.บ้านโนนอุดม 208
แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล รพ.สต.บ้านคอนสาย 210
แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล สอน.โคกแสง 216
แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล รพ.สต.บ้านโพนแพง 223

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล รพ.สต.บ้านทุ่งโพธ์ 227

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล รพ.สต.บ้านปานเจริญ 231

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล รพ.สต.บ้านค าหมูน 233

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล รพ.สต.บ้านหนองฮาง 235

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล รพ.สต.บ้านโนนแต้ 246

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล รพ.สต.บ้านห้วยหิน 256

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล PCU วานรนิวาส 263
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เงินบ ำรุง 
รพ.

สปสช.
งบคลินิกโรค

จำกกำร
ท ำงำนฯ

เงินบ ำรุง  
 รพ.สต.

งบกองทุน
หลักประกัน

สุขภำพต ำบล

งบประมำณ
 (บำท)

1 แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร  ประจ ำปี
งบประมำณ  2564
ยุทธศำสตร์ ท่ี 1 ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP & Excellence)

แผนงานท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 7 60,100 10,000 70,100
แผนงานท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 1 7,500 7,500
แผนงานท่ี  3  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 8 15,000 42,300 57,300
แผนงานท่ี  4  การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 2 122,425 122,425

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงานท่ี  5  การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 7 71,000 71,000
แผนงานท่ี  6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 25 62,300 62,300
แผนงานท่ี  7  การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 1
แผนงานท่ี  8  การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริโครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนท่ีเฉพาะ 1 12,000 12,000

แผนงานท่ี  9  อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย

ยุทธศำสตร์ท่ี  3  ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence)

แผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 2
ยุทธศำสตร์ท่ี   4  ด้ำนบริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance  Excellence)
แผนงานท่ี  11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 4 80,000 80,000
แผนงานท่ี  12  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 1
แผนงานท่ี  13  การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 2 36,000 36,000
แผนงานท่ี  14  การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 2

สรุปแหล่งงบประมำณท่ีใช้ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร  ประจ ำปีงบประมำณ  2565

ล ำดับ ยุทธศำสตร์
จ ำนวน
โครงกำร

แหล่งงบประมำณ

ค
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ไม่ใช้
งบประมาณ

เงินบ ารุง 
รพ.

สปสช.
งบคลินิกโรค

จากการ
ท างานฯ

เงินบ ารุง  
 รพ.สต.

งบกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพต าบล

งบประมาณ
 (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี    :  1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &
Protection Excellence)

แผนงานท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย    
(ด้านสุขภาพ)

1 โครงการลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย พัฒนาการสมวัย ร่างกายแข็งแรง 
เก่ง ดี มีสุข  อ าเภอวานรนิวาส  ปีงบประมาณ 2565

MCH Board / 19,500

2 โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ อ าเภอวานรนิวาส 
ประจ าปี 2565

สสอ.วานรนิวาส / 10,000

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน และลดการต้ังครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ อ าเภอวานรนิวาส ปีงบประมาณ 2565

กลุ่มงานจิตเวช/ สสอ.วานร
นิวาส

/ 40,600

4 โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อ าเภอวานรนิวาส 
ปีงบประมาณ 2565

สสอ.วานรนิวาส /

5 โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมกับมูนิธิกาญจนบารมี 
อ าเภอวานรนิวาสและอ าเภอข้างเคียง ปีงบประมาณ 2565

นางชลธิดา  แดงสะอาด /

6 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

นางชลธิดา  แดงสะอาด /

7 โครงการพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเช่ือมต่อระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

นางชลธิดา  แดงสะอาด /

แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  2565

ล าดับ แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ

ง



ไม่ใช้
งบประมาณ

เงินบ ารุง 
รพ.

สปสช.
งบคลินิกโรค

จากการ
ท างานฯ

เงินบ ารุง  
 รพ.สต.

งบกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพต าบล

งบประมาณ
 (บาท)

ล าดับ แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ

แผนงานท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
8 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอวานรนิวาส 

 จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2565
นางศิรินุช  ณ นครพนม / 7,500

แผนงานท่ี  3  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้าน
สุขภาพ

9 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

น.ส.จุฑาทิพย์ ไพเรืองโสม/
นายกรรชัย สารโพคา

/

10 โครงการป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงภัยสุขภาพ  อ าเภอ
วานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2565

น.ส.จุฑาทิพย์ ไพเรืองโสม/
นายกรรชัย สารโพคา

/

11 โครงการซ้อมแผนโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัด
สกลนคร  ปีงบประมาณ 2565

น.ส.จุฑาทิพย์ ไพเรืองโสม/
นายกรรชัย สารโพคา

/ 5,000

12  โครงการติดตามการด าเนินงานตามมาตรฐาน SAT & JIT อ าเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

น.ส.จุฑาทิพย์ ไพเรืองโสม/
นายกรรชัย สารโพคา

/ 5,000

13 โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินการด าเนินงาน RTI 
อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

น.ส.จุฑาทิพย์ ไพเรืองโสม/
นายกรรชัย สารโพคา

/ 5,000

14 โครงการรณรงค์ให้กลุ่มประชากรหลักได้เข้าถึงบริการป้องกันโรค
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัด
สกลนคร ปีงบประมาณ 2565

น.ส.จุฑาทิพย์ ไพเรืองโสม/
นายกรรชัย สารโพคา

/ 42,300

15 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 
 อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2565

กลุ่มงานเภสัชกรรม /

16 โครงการยกระดับ thai stop covid plus ในสถานประกอบการ 
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

นางศิรินุช ณ นครพนม/นาย
สิทธิพงษ์   กนกหงษ์

/

ง



ไม่ใช้
งบประมาณ

เงินบ ารุง 
รพ.

สปสช.
งบคลินิกโรค

จากการ
ท างานฯ

เงินบ ารุง  
 รพ.สต.

งบกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพต าบล

งบประมาณ
 (บาท)

ล าดับ แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ

แผนงานท่ี  4  การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม
17 โครงการบริการจัดการส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม อ าเภอวานรนิวาส

 จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2565
นายศักดิพัฒน์ ปัญญาพวน/
นางวิภารัตน์ แง่มสุราช

/

18 โครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการท างาน โรงพยาบาลวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2565

น.ส.วรรณพร  สุขวงษ์/  น.ส.
ภัทรภรณ์  อับภัยชา

/ 122,425

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

19 โครงการเตรียมความพร้อมรับการนิเทศงานคปสอ.วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส    จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

นางจิราภรณ์  ศรีเวียงธวัช/
น.ส.จุฬารัตน์  พิลาบุตร

/ 26,000

20 โครงการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับอ าเภออ าเภอวานรนิวาสจังหวัด
สกลนครปีงบประมาณ 2565

นางศิรินุช  ณ นครพนม / 5,000

21 โครงการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติอ าเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนครปีงบประมาณ 2565

นางศิรินุช  ณ นครพนม / 32,000

22 โครงการพัฒนา อสม.หมอประจ าบ้าน และ อสค. อ าเภอวานร
นิวาสจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

นางศิรินุช  ณ นครพนม /

23 โครงการพัฒนาต าบลจัดการคุณภาพชีวิตอ าเภอวานรนิวาสจังหวัด
สกลนครปีงบประมาณ 2565

นางศิรินุช  ณ นครพนม /

24 โครงการพัฒนามาตรฐานสุขศึกษาในโรงพยาบาล และ รพ.สต.  
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

น.ส.จีระพร  ตรงศิริ/     นาง
ศิรินุช  ณ นครพนม

/

25 โครงการเตรียมรับประเมินหมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ
และโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติอ าเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนคร
ปีงบประมาณ 2565

นางศิรินุช  ณ นครพนม / 8,000

ง



ไม่ใช้
งบประมาณ

เงินบ ารุง 
รพ.

สปสช.
งบคลินิกโรค

จากการ
ท างานฯ

เงินบ ารุง  
 รพ.สต.

งบกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพต าบล

งบประมาณ
 (บาท)

ล าดับ แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ

2.2 แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

26 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง นางชไมรัตน์  ดุลบดี /
27 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคหลอดเลือดสมองSTROKE น.ส.หน่ึงนุช   บุตรวัง /
28 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต นางมงคล วารีย์ /
29 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพช่องปาก น.ส.กัทลี  อินทรสิทธ์ิ /
30 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหัวใจ นางรุจิเรข  สุวรรณชัยรบ /
31 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขามะเร็ง นางพชรพร  ค าภูษา /
32 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาศัลยกรรม นางลัดดาวัลย์  พลวิเศษ /
33 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาออร์โธปิดิกส์ นางลัดดาวัลย์  พลวิเศษ /
34 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคติดเช้ือ (Sepsis) น.ส.ธีรวดี ปูคะสินธ์ุ /
35 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุ นางรัตติยา  แสดคง /
36 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสูติกรรม น.ส.พรทิพย์  ก่ าสี /
37 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลต่อเน่ือง น.ส.กนกวรรณ แก้วจอหอ /
38 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลแบบ

ประคับประคอง (Palliative care)
น.ส.วรรณิภา พิมพา /

39 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ นางนภาลัย แสงโพธ์ิ /
40 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด นางวินิดา   กาสุริย์ /
41 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช นายกายสิทธ์ิ จันทะบาล /
42  โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด นางปรียา  สินธุระวิทย์   นาย

วิษณุ เมืองบาล
/ 10,000

43 โครงการพัฒนาระบบบริการเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส 
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use in 
Wanornniwat Hospital)

กลุ่มงานเภสชักรรม /

ง



ไม่ใช้
งบประมาณ

เงินบ ารุง 
รพ.

สปสช.
งบคลินิกโรค

จากการ
ท างานฯ

เงินบ ารุง  
 รพ.สต.

งบกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพต าบล

งบประมาณ
 (บาท)

ล าดับ แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ

44 โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพ (AMR) 
โรงพยาบาลวานรนิวาส

กลุ่มงานเภสชักรรม /

45 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการบริบาลระยะกลาง 
Intermediate Care

น.ส.อมรรัตน์  ปังอุทา / 6,700

46 โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือโรคโควิด-19 นางจันทร์เพ็ญ  ประวะโพ
ตะโก/นางจีรนัน พิมพการ

/

47 โครงการพัฒนาระบบบริการงานกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลวานร
นิวาส  จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

น.ส.พิชชาพร  พลทะสอน /

48 โครงการเย่ียมส ารวจเพ่ือรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 ประจ าปีงบประมาณ 2565

น.ส.วันรัก  ค าภาศรี / 35,600

49 โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรและพัฒนาคลินิกกัญชาทางการแพทย์
นางสุกัญญา สอนสิงห์ไชย

/

50 โครงการพัฒนามาตรฐานสถานบริการแพทย์แผนไทยของรัฐ นางสุกัญญา สอนสิงห์ไชย / 10,000

แผนงานท่ี  7  การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบ
วงจรและระบบการส่งต่อ

51 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบ
ส่งต่อ ปีงบประมาณ  2565

นางจิรารัตน์  ตรงดี /

แผนงานท่ี  8  การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนท่ีเฉพาะ

52 โครงการออกหน่วยเคล่ือนท่ี พอสว.อ าเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร ปีงบประมาณ  2565

นางอ้อยทิพย์  อนโนมา น.ส.
กัทลี   อินทรสิทธ์ิ

/ 12,000

ง



ไม่ใช้
งบประมาณ

เงินบ ารุง 
รพ.

สปสช.
งบคลินิกโรค

จากการ
ท างานฯ

เงินบ ารุง  
 รพ.สต.

งบกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพต าบล

งบประมาณ
 (บาท)

ล าดับ แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 : พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการท่ีเป็นเลิศแผนงานท่ี  10  :  แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลัง
ด้านสุขภาพ

53 โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ คปสอ.วานรนิวาส  
จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

นางอรอนงค์  อุดามาลย์น.ส.
นริศรา  ศรีกุลวงศ์

/

54 โครงการ Happy MOPH คปสอ.วานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
ปีงบประมาณ 2565

น.ส.อรญา อโนมา /

ยุทธศาสตร์ท่ี   4  ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
(Governance  Excellence)
แผนงานท่ี  11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

55 โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน Re-accreditation 4 
โรงพยาบาลวานรนิวาส  ปีงบประมาณ 2565

นางนิรันดร  เทียนรังษี /

56 โครงการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว (5 ดาว5ดี) 
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ  2565

นางจิราภรณ์  ศรีเวียงธวัช/
น.ส.จุฬารัตน์  พิลาบุตร

/ 80,000

57 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (PMQA) อ าเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร  ปีงบประมาณ 2565

นางศิรินุช ณ นครพนม /

58 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA )  
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

กลุ่มงานบริหาร/สสอ. วานร
นิวาส

/

แผนงานท่ี  12  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

59 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ คปสอ.วานร
นิวาส  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2565

กลุ่มงานสารสนเทศทาง
การแพทย์

/

ง
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แผนงานท่ี  13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
60 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้าน

การเงินและการบัญชี (ผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี)  อ าเภอวานร
นิวาส  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นายวิษณุ   เมืองบาล/    น.ส.
จิตรลดา  อุปพงษ์/น.ส.ณ
เบญจกาญจน์  ฝูงที

/

61 โครงการนิเทศติดตามและประเมินคุณภาพระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐ (Government Fiscal Management 
Information System : GFMIS)  ของ  หน่วยบริการสาธารณสุข  
อ าเภอวานรนิวาส  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

นายวิษณุ   เมืองบาล/    น.ส.
จิตรลดา  อุปพงษ์/น.ส.ณ
เบญจกาญจน์  ฝูงที

/ 36,000

แผนงานท่ี  14  การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
62 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลโดยการใช้

เคร่ืองมือพัฒนาความรู้ 9 ช้ิน ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ 
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  
ปีงบประมาณ 2565

น.ส.นริศรา  ศรีกุลวงค์ /

63 โครงการพัฒนาทักษะการเขียนงานวิจัย (R2R) ให้ส าเร็จเพ่ือพัฒนา 
ความเป็นเลิศทางการวิจัย  คปสอ.วานรนิวาส ปีงบประมาณ 2565

นางศิรินุช  ณ นครพนม /

รวม 63  โครงการ 518,625

ง
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1 รพ.สต.บ้านขัวก่าย
1.1 โครงการจัดการความปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในสถานบริการสาธารณสุข / 40,000
1.2 โครงการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยติดเช้ือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านขัวก่าย / 15,000
1.3 โครงการก้าวขา ขยับกาย สบายชีวี ดูดีสมวัยใส่ใจสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านขัวก่าย 

ปีงบประมาณ 2565
/ 30,000

1.4 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านขัวก่าย ปีงบประมาณ 
2565

/ 20,000

2 รพ.สต.บ้านส้งเปือย
2.1 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อในชุมชน / 10,000
2.2 โครงการว่ิงเพ่ือสร้างสุขภาพว่ิงจ้าวสนาม ปี 2565 / 15,000
2.3 โครงการส่งเสริมการท าลูกประคบสมุนไพร เพ่ือสุขภาพ / 25,000
3 รพ.สต.จ าปาดง

3.1 โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน / 8,000
3.2 โครงการเกษตรกรปลอดโรค  ส่งเสริมการใช้ยาให้ปลอดภัยในชุมชนด้วยวิถีไทย / 15,650
3.3 โครงการรณรงค์ว่ิงปิงปองจราจรชีวิต 7 สี TOBE NUMBER ONE / 24,800
3.4 โครงการชุมชนกุดเรือค าต้นแบบห่างไกลมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม / 14,250
3.5 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในหญิงต้ังครรภ์และ เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี / 20,350
3.6 โครงการลดอาการข้อเข่า เส่ือมในผู้สูงอายุ / 10,780
3.7 โครงการผู้สูงอายุ ห่างไกลข้อเข่าเส่ือม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านจ าปาดง อ าเภอวานรนิวาส 

 จังหวัดสกลนครประจ าปีงบประมาณ  2565
/ 10,250

3.8 โครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านจ าปาดง  
ต าบลกุดเรือค า  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนครปีงบประมาณ 2565

/ 16,500

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล  อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

ล าดับ แผนงาน/โครงการ

แหล่งงบประมาณ

จ
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4 รพ.สต.บ้านแสงเจริญ
4.1 โครงการว่ิงจ้าวสนาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแสงเจริญปีงบประมาณ  2565 / 10,000
4.2 โครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กปีงบประมาณ 2565 / 10,000
4.3 โครงการให้ความรู้ และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจเต้านมด้วยตนเอง ปีงบประมาณ 2565 / 10,000

4.4 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการอบไอน้ าสมุนไพร ปีงบประมาณ  2565 / 10,000
5 รพ.สต.บ้านนาค า

5.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 / 6,000
5.2 โครงการให้ความรู้และเฝ้าระวังการใช้สารเคมีในเกษตรกร / 8,100
5.3 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในผู้ป่วยเบาหวาน / 10,100
5.4 โครงการคัดกรองภาวะเส่ียงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิต

สูงและให้ความรู้ภาวะแทรกซ้อนโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง
/ 6,800

5.5 โครงการให้ความรู้โรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านมและตรวจเต้านมด้วยตนเอง / 12,100
5.6 โครงการเดิน ว่ิง  ป่ัน  เพ่ือสุขภาพ / 20,000
5.7 โครงการควบคุมไข้เลือดออก / 20,000
6 รพ.สต.บ้านนาซอ

6.1 โครงการนาซอร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ประจ าปี 2565 / 30,000
6.2 โครงการว่ิงจ้าวสนามต าบลนาซอ  ปีท่ี 13 / 46,000
6.3 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชาชนด้วยสมุนไพรไทยและการอบไอน้ าสมุนไพร      ปีงบประมาณ

  2565
/ 10,000

6.4 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ / 15,000
6.5 โครงการหญิงไทยห่างไกลมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม / 20,000
6.6 โครงการค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ประชาชนต้นแบบสร้างสุข ปี 2565 / 67,000

จ
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6.7 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการเฝ้าระวังป้องกันภัยพิบัติและโรคติดต่อในชุมชน / 16,000
6.8 โครงการเกษตรกรปลอดโรค ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี ในงานเกษตรกรรม / 22,000
6.9 โครงการฟ้ืนฟูศักยภาพประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมและขยะในชุมชน / 20,000
6.10 โครงการเยาวชนสร้างกระเเสชุมชนลดการด่ืมเหล้าลดการสูบบุหร่ี / 5,000
6.11 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครอง และ อสม. ในการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี / 7,000
6.12 โครงการอบรมอบรมแกนน าร้านค้าแผงลอย บริโภคปลอดภัยจับจ่ายถูกต้อง / 10,000
7 รพ.สต.บ้านวังเย่ียม

7.1 โครงการใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง / 13,400
7.2 โครงการชาววังเย่ียมรักษ์ไต ใส่ใจสุขภาพ / 12,600
7.3 โครงการกลุ่มเส่ียงควรรู้ มุ่งสู่พ้ืนท่ีปลอดวัณโรค / 17,400
7.4 โครงการชุมชนน่าอยู่ ผู้คนสุขภาพดี / 46,400
7.5 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการมารดาและทารก / 12,400
7.6 โครงการหญิงไทยห่างไกลมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม / 12,400
7.7 โครงการอบรม อย.น้อย / 15,400
7.8 โครงการเดินว่ิงเพ่ือสุขภาพ / 22,480
8 รพ.สต.บ้านหนองแวง

8.1 โครงการคัดกรองภาวะเส่ียงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูงและให้ความรู้ภาวะแทรกซ้อนโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง

/ 14,100

8.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในผู้ป่วยเบาหวาน / 10,780
8.3 โครงการเดิน ว่ิง  ป่ัน  เพ่ือสุขภาพ / 21,850
8.4 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ เรียนรู้ดูแลสุขภาพตนเอง (Self Care) / 12,510
8.5 โครงการให้ความรู้และเฝ้าระวังการใช้สารเคมีในงานเกษตรกรรรม / 24,030
8.6 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะเพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน / 16,140

จ
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8.7 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี เพ่ือพัฒนาระดับความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ / 14,980
8.8 โครงการให้ความรู้โรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านมและตรวจเต้านมด้วยตนเอง / 12,100
9 รพ.สต.บ้านโนนอุดม

9.1 โครงการอบรมการนวดแผนไทยและการยืดเหยียดกล้ามเน้ือด้วยตนเองในการป้องกันและบ าบัดการปวด
เม่ือยเบ้ืองต้น

/ 20,000

9.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ ต าบลศรีวิชัย  อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปี 2565 / 20,000

9.3 โครงการอาหารปลอดภัย ป้องกันโรคอุจจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษต าบลศรีวิชัย ปี 2565 / 10,000
9.4 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ปี2565 / 10,000
9.5 โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ต าบลศรีวิชัย ปี 2565 / 35,000
10 รพ.สต.บ้านคอนสาย

10.1 โครงการคอนสวรรค์ร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ประจ าปี 2565 / 60,000
10.2 โครงการว่ิงจ้าวสนามต าบลคอนสวรรค์  ปีท่ี 5 / 20,000
10.3 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชาชนด้วยสมุนไพรไทยและการอบไอน้ าสมุนไพร      ปีงบประมาณ

  2565
/ 10,000

10.4 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ / 15,000
10.5 โครงการหญิงไทยห่างไกลมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม / 20,000
10.6 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการเฝ้าระวังป้องกันภัยพิบัติและโรคติดต่อในชุมชน / 16,000
10.7 โครงการเกษตรกรปลอดโรค ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี ในงานเกษตรกรรม / 22,000
10.8 โครงการเยาวชนสร้างกระเเสชุมชนลดการด่ืมเหล้าลดการสูบบุหร่ี / 5,000
10.9 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครอง และอสม. ในการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี / 7,000
10.10 โครงการอบรมอบรมแกนน าร้านค้าแผงลอย บริโภคปลอดภัยจับจ่ายถูกต้อง / 10,000
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11 สอน.โคกแสง
11.1 โครงการเดิน ว่ิง  ป่ัน  เพ่ือสุขภาพ / 21,850
11.2 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ เรียนรู้ดูแลสุขภาพตนเอง(Self Care) และให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19)
/ 12,510

11.3 โครงการให้ความรู้และเฝ้าระวังการใช้สารเคมีในงานเกษตรกรรรม / 24,030
11.4 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะเพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน / 16,140
11.5 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปีเพ่ือพัฒนาระดับความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ / 14,980
11.6 โครงการให้ความรู้โรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านมและตรวจเต้านมด้วยตนเอง / 12,100
11.7 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างองค์ความรู้การนวดแผนไทยและการใช้ยาสมุนไพรในชุมชน / 12,100
11.8 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านโคก

แสงปีงบประมาณ  2565
/ 11,100

11.9 โครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ต าบลคูสะคาม สู่ต าบลจัดการสุขภาพท่ียังยืน / 52,400

11.10 โครงการอบรมผู้น านักเรียนด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก / 16,360
12 รพ.สต.บ้านโพนแพง

12.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูกและการตรวจคัดกรองในประชาชน
ท่ัวไป

/ 15,000

12.2 โครงการอบรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน / 25,000
12.3 โครงการเด็กพัฒนาการสมวัยด้วยความใส่ใจของผู้ปกครอง / 20,000
12.4  โครงการอบรมผู้น านักเรียน ด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพ / 15,000
12.5 โครงการเด็กว่ายน้ าเป็น  เล่นน้ าปลอดภัย / 25,000
12.6 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / 20,000
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12.7 โครงการเดิน-ว่ิงปิงปองจราจรชีวิต 7 สีและว่ิงจ้าวสนามอ าเภอวานรนิวาสปีท่ี 14 / 25,000
13 รพ.สต.บ้านทุ่งโพธ์

13.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก / 20,000
13.2 โครงการป้องกันเด็กจมน้ า / 25,000
13.3 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการโรงสีข้าวจากสภาวะแวดล้อมในการท างาน / 10,000
13.4 โครงการดูแลหญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอดด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย ปี 2565 / 15,200
13.5 โครงการอบรมผู้น านักเรียนด้านทันตสุขภาพ / 9,500
13.6 โครงการเด็ก 0-5 ปี โภชนาการดีสู่พัฒนาการสมวัย / 12,500
13.7 โครงการ อย.น้อยใส่ใจสุขภาพ / 14,400
14 รพ.สต.บ้านปานเจริญ

14.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูกและการตรวจคัดกรองรพ .สต.ปาน
เจริญ2565

/ 20,000

14.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคฟันผุและสุขภาพช่องปากของ
เด็กประถมศึกษา

/ 10,000

14.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนวดแผนไทยและการยืดเหยียดกล้ามเน้ือด้วยตนเองในการป้องกัน
และบ าบัดการปวดเม่ือยเบ้ืองต้น

/ 10,000

14.4 โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก / 22,000
14.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 / 20,000
15 รพ.สต.บ้านค าหมูน

15.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย ในกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง / 25,000

15.2 โครงการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ท่ีมีภาวะเครียดและมีปัญหาทางสุขภาพจิตในชุมชน / 80,000
15.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคฟันผุและสุขภาพช่องปากของ

เด็กประถมศึกษา
/ 10,000
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15.4 โครงการแปรรูปสมุนไพร การผสมน้ ามันเขียว / 5,000
15.5 โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก / 12,500
15.6 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือป้องกันและลดความรุนแรงของโรคไตเร้ือรังในชุมชน  ประจ าปี 2565 / 10,000

16 รพ.สต.บ้านหนองฮาง
16.1 โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามมาตรฐาน   หลักสุขาภิบาลในเขตพ้ืนท่ีต าบลธาตุ / 27,830

16.2 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / 14,225
16.3 โครงการลดอุบัติเหตุ ลดความเส่ียงในชุมชน / 20,000
16.4 โครงการ การจัดการขยะในครัวเรือน ต าบลธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร / 10,000
16.5 โครงการติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเส่ียงโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้าน
/ 15,400

16.6 โครงการ“ชาวต าบลธาตุร่วมใจลดภัยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง” / 20,000
16.7 โครงการเพ่ือจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง / 204,000
16.8 โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนมีส่วนร่วม / 136,950
16.9 โครงการหญิงไทยห่างไกลโรคมะเร็งปากมดลูก  และโรคมะเร็งเต้านม / 12,992
16.10 โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างสารพิษ / 31,550
16.11 โครงการรณรงค์ เดิน – ว่ิง ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี / 10,000
16.12 วัยเรียน วัยใส ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ / 13,280
16.13 โครงการการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย / 10,400
16.14 โครงการอบรมแกนน าเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ สตรีมีครรภ์และหญิงหลังคลอดบุตร / 15,650
16.15 โครงการพัฒนางานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค / 43,250
16.16 โครงการติดตามเฝ้าระวังร้านค้าในชุมชนโดย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) / 25,700
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17 รพ.สต.บ้านโนนแต้
17.1 โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามมาตรฐาน   หลักสุขาภิบาลในเขตพ้ืนท่ีต าบลธาตุ / 20,000

17.2 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / 14,225
17.3 โครงการลดอุบัติเหตุ ลดความเส่ียงในชุมชน / 20,000
17.4 โครงการ การจัดการขยะในครัวเรือน ต าบลธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร / 10,000
17.5 โครงการติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเส่ียงโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้าน
/ 15,000

17.6 โครงการ“ชาวต าบลธาตุร่วมใจลดภัยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง” / 20,000
17.7 โครงการเพ่ือจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง / 204,000
17.8 โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนมีส่วนร่วม / 30,000
17.9 โครงการหญิงไทยห่างไกลโรคมะเร็งปากมดลูก  และโรคมะเร็งเต้านม / 12,992
17.10 โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างสารพิษ / 20,000
17.11 โครงการรณรงค์ เดิน – ว่ิง ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี / 10,000
17.12 วัยเรียน วัยใส ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ / 13,280
17.13 โครงการการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย / 10,000
17.14 โครงการอบรมแกนน าเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ สตรีมีครรภ์และหญิงหลังคลอดบุตร / 15,650
17.15 โครงการพัฒนางานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค / 43,250
17.16 โครงการติดตามเฝ้าระวังร้านค้าในชุมชนโดย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) / 25,700
18 รพ.สต.บ้านห้วยหิน

18.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านห้วยหิน ต าบลหนองแวง อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนครปีงบประมาณ 2565

/ 15,000

จ
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18.2 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเส่ียงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ปีงบประมาณ 
2565โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยหิน"

/ 30,000

18.3 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีการกิน กอด เล่น เล่า ปีงบประมาณ  2565 โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยหิน  "

/ 10,000

18.4 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการมารดาและทารก ปีงบประมาณ  2565โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านห้วยหิน "

/ 30,000

18.5 โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในงานควบคุมวัณโรคในชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านห้วยหิน  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร ปี 2565"

/ 11,500

18.6 โครงการตรวจหาสารเคมีในเลือดเกษตรกรต าบลหนองแวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วย
หินต าบลหนองแวง อ าเภอวานรนิวาสประจ าปี 2565

/ 15,000

18.7 โครงการพัฒนาความรอบรู้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
 (COVID 19)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยหิน  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร ปี 
2565

/ 20,000

18.8 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความปลอดภัยในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านห้วยหิน  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร ปี 2565"

/ 20,000

18.9 โครงการอบรมร้านค้า ร้านช า เพ่ือพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยหิน
  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร ปี 2565"

/ 15,000

18.10 โครงการกองทุนธนาคารขยะเพ่ือชีวิตกับการให้สวัสดิการชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
ห้วยหิน  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร ปี 2565"

/ 0

19 PCU วานรนิวาส
19.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนวานรนิวาส ประจ าปี 2565 / / 125,000
19.2 โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ ต าบลวานรนิวาส ปีงบประมาณ 2565 (อบต.วานรนิวาส) / 20,000

19.3 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (อบต.วานรนิวาส) / 34,600

จ



ไม่ใช้
งบประมาณ

เงินบ ารุง 
รพ.

สปสช.
งบคลินิกโรค

จากการ
ท างานฯ

เงินบ ารุง 
รพ.สต.

งบกองทุน
สุขภาพ
ต าบล

รวม  (บาท)
ล าดับ แผนงาน/โครงการ

แหล่งงบประมาณ

19.4 โครงการว่ิงจ้าวสนาม (อบต.วานรนิวาส) / 28,000

19.5 โครงการคัดกรองและส่งเสริมผู้สูงอายุ ต าบลวานรนิวาส (อบต.วานรนิวาส) / 30,340

19.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุส าหรับอาสาสมัครผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง
องค์การบริหารส่วนต าบลวานรนิวาส (อบต.วานรนิวาส)

/ 16,300

19.7 โครงการประกวดหมู่สะอาด บ้านปลอดลูกน้ ายุงลาย ประจ าปี 2565 (อบต.วานรนิวาส) / 32,700

19.8 โครงการการป้องกันเด็กจมน้ าในเด็กนักเรียนประจ าปี 2565 (อบต.วานรนิวาส) / 14,400
19.9 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ปลอดโรค ไอคิวดี (อบต.วานรนิวาส) / 10,500
19.10 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ปลอดโรค ไอคิวดี  (เทศบาลต าบลวานรนิวาส) / 3,700
19.11 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน  (เทศบาลต าบลวานรนิวาส) / 10,000
19.12 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน (อบต.วานรนิวาส) / 10,000
19.13 โครงการส่งเสริมโภชนาการ ในหญิงต้ังครรภ์ (อบต.วานรนิวาส) / 50,000
19.14 โครงการ อสม.ร่วมใจเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีองค์การ

บริหารส่วนต าบลวานรนิวาส  (อบต.วานรนิวาส)
/ 12,000

19.15 โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช (อบต.วานรนิวาส) / 20,000

19.16 โครงการ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ยุค NEW NARMAL  (อบต.วานรนิวาส) / 55,200
19.17 โครงการ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ยุค NEW NARMAL  (เทศบาลต าบลวานรนิวาส) / 23,400

รวมงบประมาณท้ังหมด 3,653,284

จ



ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงกำรลูกเกิดรอด 
แม่ปลอดภัย 
พัฒนำกำรสมวัย 
ร่ำงกำยแข็งแรง 
เก่ง ดี มีสุข  
อ ำเภอวำนรนิวำส  
ปีงบประมำณ 2565

1.1 กิจกกรรมท่ี 1 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 1.แต่งคณะกรรมการMCH 1.ผู้รับผิดชอบงาน 1.อัตราตายมารดาเป็น 0  - ต.ค.64- นางวิทยา
พัฒนาบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานอนามัย Board ระดับอ าเภอ อนามัยแม่และเด็ก 2.อัตราตายปริก าเนิด ก.ย.-65 ฮามวงศ์
รับผิดชอบงาน แม่และเด็ก ให้มีความรู้ 2.จัดประชุมช้ีแจงเป้าหมาย อ าเภอวานรนิวาส จากสาเหตุ DFIU + น.ส.พรทิพย์
อนามัยแม่และเด็ก ความม่ันใจในการท างาน การด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค รพ.สต. 18 แห่ง และ Preterm ลดลงจากปี ก่ าสี

และแก้ไขปัญหางานแม่ และทบทวนระบบการท างาน PCU วานรนิวาส 1 แห่ง ท่ีแล้ว ร้อยละ 53 นางศิริลักษณ์ 
และเด็กได้อย่างมีคุณภาพ 3.ประชุมวิชาการเพ่ิมความม่ันใจ 3.เด็กอายุ 0-5 ปี พัฒนา เอกมาตร

ความรู้ ทักษะด้านการดูแลรักษา การล้าช้า ได้รับการรักษา นางกมลพร 
สตรีต้ังครรภ์ การส่งเสริม ร้อยละ 100 ค าประชา
พัฒนาการเด็กและการเจริญเติบโต น.ส.มณีรัตน์
3.ประชุมพัฒนาความรู้วิชาการ อินทร์พิมพ์
ทบทวนการดูแลและการส่งต่อ
หญิงต้ังครรภ์มารดาคลอด

3.ร้อยละของเด็ก0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60
ตัวช้ีวัดหลัก    : 

1.ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &Protection Excellence)
1.กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ)  กลุ่มแม่และเด็กอำยุ 0-5 ปี
1.โครงกำรลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย พัฒนำกำรสมวัย ร่ำงกำยแข็งแรง เก่ง ดี มีสุข  อ ำเภอวำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565

1.อัตรำตำยมำรดำเป็น 0                                                               2. ร้อยละของเด็ก0 - 5 ปี ได้รับกำรคัดกรองพัฒนำกำร ร้อยละ 95  

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565

2.โครงกำรยกระดับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต้นแบบ ประจ ำปี 2565

ยุทธศำสตร์ท่ี    : 
แผนงำนท่ี       :
โครงกำร         : 

หนา้ที ่1



ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ภาวะวิกฤตฉุกเฉิน
และกรณีต่างๆตามปัญหาท่ีพบ
4.ทบทวนแนวทางการส่งต่อกรณี
พัฒนาการล้าช้า เพ่ือเข้ารับการดูแล
รักษา

1.2 กิจกรรมท่ี2 1.เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่าย 1.สรุปผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ 1.ผู้รับผิดชอบงาน 1.หญิงต้ังครรภ์ได้รับการ เงิน บ ารุง รพ. ต.ค.64- นางวิทยา
ขับเคล่ือนและสร้าง ให้มีส่วนร่วมในการดูแล ปัญหา อุปสรรคสุขภาพแม่และเด็ก อนามัยแม่และเด็ก บริการ ช่วยเหลือส่งต่อ 6,000 บาท ก.ย.-65 ฮามวงศ์
ความเข้มแข็งเครือข่าย หญิงต้ังครรภ์ เด็กอายุ0-5 ปี 2.ประชุมเครือข่าย สาธารณสุข 2.อปท./อบต.ทุกแห่ง เม่ือพบความผิดปกติ น.ส.พรทิพย์
สุขภาพเพ่ือดูแลหญิง ร่วมกัน สาธารณสุข อบต./ อปท./ อบต. ตัวแทน อสม. 3.ตัวแทน อสม. ก่ าสี
ต้ังครรภ์ พัฒนาการ อปท. และชุมชน เพ่ือระดมแนวคิดในการแก้ไข นางศิริลักษณ์ 
และการเจริญเติบโต 2.เพ่ือให้ อบต./อปท. และพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก เอกมาตร
ของเด็ก มีส่วนรับรู้ เผ้าระวังและ นางกมลพร 

ช่วยเหลือหญิงต้ังครรภ์ ท่ีมี ค าประชา
ภาวะผิดปกติ ต้องได้รับการ
ส่งต่อพบแพทย์ได้อย่าง
รวดเร็ว
3.เพ่ือให้เครือข่ายมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา ส่งเสริม
สุขภาพในสตรีและเด็ก

1.3 กิจกรรมท่ี 3 1.เพ่ือให้หญิงมีครรภ์ 1.จัดต้ังทีม อสม.และ อย.น้อย 1.อสม./อย.น้อย 1.คร้ังท่ี 1 พบครัวเรือน  - ต.ค.64- นางศิริลักษณ์
ส่งเสริมและป้องกัน ทารกแรกเกิดนักเรียน  สอนการใช้ชุด ตรวจ I-kit เพ่ือให้ 2.ครัวเรือนท่ีมี ใช้เกลือไอโอดีน ก.ย.-65 เอกมาตร
การขาดสารไอโอดีน ระดับประถมศึกษา สามารถเฝ้าระวัง สุ่มตรวจการใช้ หญิงต้ังครรภ์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ70 น.ส.มณีรัตน์
ทุกกลุ่มวัยในชุมชน มัธยมศึกษาประชาชนท่ัวไป ไอโอดีนในชุมชน เด็ก 0-5 ปี 2.คร้ังท่ี 2 พบครัวเรือน อินทร์พิมพ์

ได้รับสารไอโอดีนเพียงพอ 2.สุ่มตรวจ ไอโอดีน ตามเป้าหมาย หญิงวัยเจริญพันธ์ ใช้เกลือไอโอดีน ผู้รับผิดชอบ

หนา้ที ่2



ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

กับความต้องการของ รวบรวมรายงาน (สุ่มตรวจ2คร้ัง 3.โรงเรียน 85 แห่ง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ90 งาน คบส.ใน
ร่างกายอย่างเพียงพอ คร้ังท่ี1 เดือนธันวาคม-มกราคม 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รพ.สต.ทุกแห่ง
ต่อเน่ืองย่ังยืน คร้ังท่ี2 เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม) 56 แห่ง
2.เพ่ือให้ชุมชน มีการจัดต้ัง 5.คืนข้อมูลผลการตรวจแก่เครือข่าย
กองทุน /สนับสนุนร้านค้า ในการประชุม สภาสุขภาพและพชอ.
ชุมชนให้มีการขายผลิตภัณฑ์
ท่ีมีส่วนผสมของไอโอดีน 
ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
3.เพ่ือสร้างทีมในการเป็น
เครือข่ายเฝ้าระวังการขาด
สารไอโอดีนในชุมชน

1.4 กิจกรรมท่ี 4 1.เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ 1.การพัฒนาคลินิกดาวเรือง 1.หญิงหลังคลอด 1.หญิงหลังคลอดอายุ  - ต.ค.64- นางวิทยา
ป้องกันการต้ังครรภ์ซ้ า อายุน้อยกว่า20 ปี ในการดูแลหญิงต้ังครรภ์ อายุน้อยกว่า 20 ปี <20ปี ได้รับการคุมก าเนิด ก.ย.-65 ฮามวงศ์
ในหญิงหลังคลอด เข้าถึงบริการการ อายุน้อยกว่า20ปี ในการ 2.หญิงอายุ น้อยกว่า ด้วยวีธีก่ึงถาวรไม่น้อยกว่า นางศิริลักษณ์
อายุ<20ปี วางแผนครอบครัวมากข้ึน แนะน าและให้ความรู้การ 20 ปี ในชุมชน ร้อยละ 80 เอกมาตร

2.เพ่ือลดอัตราการต้ังครรภ์ วางแผนครอบครัว
ซ้ าหญิงอายุ น้อยกว่า 20 ปี 2. ประชาสัมพันธ์การบริการ

วางแผนครอบครัวในชุมชน
เพ่ือให้หญิงอายุน้อยกว่า 
20 ปี สามารถเข้ารับการ
และเข้าถึงได้มากข้ึน

1.5 กิจกรรมท่ี 5 1.เพ่ือให้เกิดชุมชนต้นแบบ 1.อบรมความรู้ เล้ียงนมแม่เพ่ือ 1.ผู้รับผิดชอบงานแม่และ 1.มีต าบลต้นแบบ 1 แห่ง เงินบ ารุง รพ. ต.ค.64- นางศิริลักษณ์
พัฒนาต าบลต้นแบบ และแหล่งเรียนรู้ในการแก้ไข สามารถให้ความรู้แก่หญิงต้ังครรภ์ เด็กอ าเภอวานรนิวาส 13,500 บาท ก.ย.-65 เอกมาตร
ไอโอดีนและต าบลนมแม่ ปัญหาการขาดสารไอโอดีน 2.สนับสนุนการพัฒนาต าบล รพ.สต. 18 แห่ง ,PCC น.ส.มณีรัตน์
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อย่างย่ังยืน ต้นแบบไอโอดีนและต าบลนมแม่ อ าเภอวานรนิวาส 1แห่ง อินทร์พิมพ์
2.สร้างภาคีเครือข่ายการมี 3.ออกพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม 2.รพ.สต.ท่ีมีศักยภาพใน 3.นางนุสรา  
ส่วนร่วมขององค์กรและ 4. รับประเมินต าบลต้นแบบ การขับเคล่ือนการด าเนิน อุตรนคร
ชุมชนท่ีเก่ียวข้องในระดับ ไอโอดีนและต าบลนมแม่
พ้ืนท่ี ให้มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการขาดสาร
ไอโอดีนอย่างย่ังยืน

1.6 กิจกรรมท่ี 6 1.เพ่ือให้เด็ก 0 - 5 ปี ได้รับ 1.ประชุมช้ีแจงการด าเนิน 1.ผู้รับผิดชอบงานอนามัย 1. ร้อยละของเด็ก0 - 5 ปี ขอสนับสนุน ต.ค.64- น.ส.มณีรัตน์
เด็ก 0 - 5 ปี พัฒนาการ การช่ังน้ าหนักวัดความยาว งาน/การขับเคล่ือนงาน แม่และเด็ก สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่า รพ.ในการ ก.ย.-65 อินทร์พิมพ์
สมวัย ร่างกายแข็งแรง ประเมินภาวะโภชนาการ เด็กปฐมวัย 2.ครู ศพด. ทุกแห่ง ร้อยละ60  จัดสรร นางนุสรา  
สูงดีสมส่วน และได้รับการติดตามแก้ไข 2.รพ.สต.ทุกแห่งประชุม 3. อบต./อปท.ทุกแห่ง 2. ร้อยละของเด็ก0 - 2 ปี ยาเสริม อุตรนคร

ช้ีแจงครูศพด.ในการฝ้าระวัง อ้วน ไม่เกิน10 ธาตุเหล็ก นางกมลพร
ภาวะโภชนาการเด็ก 3. ร้อยละของเด็ก3 - 5 ปี ค าประชา
การคัดกรองพัฒนาการเด็ก อ้วน ไม่เกิน10 กลุ่มงาน
การส่งต่อและการให้ยา 4. ร้อยละของเด็ก0 - 2 ปี เภสัชกรรม
เสริมธาตุเหล็ก ผอม ไม่เกิน5
3.พ้ืนท่ีรวบรวมส่งรายงาน 5. ร้อยละของเด็ก3 - 5 ปี
ภาวะโภชนาการ การคัด ผอม ไม่เกิน5
กรองพัฒนาการ และการ 6. ร้อยละของเด็ก0 - 2 ปี
ให้ยาเสริมธาตุเหล็กทุกๆ เต้ีย ไม่เกิน10
3 เดือน 7. ร้อยละของเด็ก3 - 5 ปี
4.มีการสนับสนุนอปท./ เต้ีย ไม่เกิน10
 อบต.นมไข่ในเด็กท่ีมี
ภาวะทุพโภชนาการ
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1.7 กิจกรรมท่ี 7 1.เพ่ือพัฒนาระบบการ 1.จัดอบรมภาคทฤษฎีช่วงเช้า 1.เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 1.เกิดคลินิกเด็กดีคุณภาพ  - ต.ค.64- นางกมลพร
อบรมเชิงปฏิบัติการ บริการ WCC ท่ีส่งเสริมเด็ก สอนสาธิตทักษะช่วงบ่าย WCC 19 แห่ง ท่ีบริการ 3มิติท้ัง 19 แห่ง ก.ย.-65 ค าประชา
ปรับกระบวนการบริการ ให้มีความคลอมคลุม ท้ัง โดยแบ่งเป็น 3 โซน 2.ผู้ปกครองเด็กต้นแบบ 2.มีผู้ปกครองต้นแบบ 5
เด็กดี  3 มิติ ร่างกายจิตใจและสติปัญญา 2.สอน-ธิตการเล่นอิสระในเด็ก 5 ช่วงวัย ช่วงวัยในคลินิกเด็กดี100%

1.8 กิจกรรมท่ี 8 1.เพ่ือพัฒนางานและสถาน 1.จัดตารางออกพ้ืนท่ี 1.ผู้อ านวยการกองการ  - ต.ค.64- นางกมลพร
อบรมเชิงปฏิบัติการ รองรับเด็กเล็กให้มีคุณภาพ ศึกษาองค์กรปกครอง ก.ย.-65 ค าประชา
อปท.ร่วมร่างเด็กสร้าง มาตรฐาน ส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง
และการเล่นเปล่ียนโลก 2.เพ่ือสร้างสัมพันธภาพ 2.ผอ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเด็กปฐมวัย ครอบครัวท่ีดีต่อการเล้ียงดู ทุกแห่ง

เด็กปฐมวัยในชุมชน 3.ผู้ปกครองเด็ก
ช่วงอายุ 3-5 ปี

1.9 กิจกรรมท่ี 9
การยุติการต้ังครรภ์ 1.เพ่ือให้หญิงวัยเจริญพันธ์ 1.ประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน 1.หญิงวัยเจริญพันธ์ 1.อัตราตายจากการยุติ  - ต.ค.64- นางวิทยา
ท่ีปลอดภัย (12-ถึง45ปี) ทุกกลุ่มอายุ สภาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพ ท่ีต้ังครรภ์ไม่พร้อม อายุ การต้ังครรภ์ไม่พร้อมเป็น0 ก.ย.-65 ฮามวงศ์

ทุกคนท่ีต้ังครรภ์ไม่พร้อม  ค าตากล้า,อากาศ,บ้านม่วง ครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์ 2.อัตราการคุมก าเนิดหลัง น.ส.พรทิพย์
เข้าถึงบริการการยุติการ 2.จัดต้ังคลินิกการให้บริการและให้ หรือมีข้อบ่งช้ี ยุติการต้ังครรภ์ท่ีปลอดภัย ก่ าสี
ต้ังครรภ์ท่ีปลอดภัยอายุครรภ์ ค าปรึกษาการต้ังครรภ์ไม่พร้อม ทางการแพทย์ ไม่น้อยกว่า 90
ไม่เกิน12สัปดาห์หรือมีข้อ ในทุกวันอังคาร,พฤหัสบดี,วันพุธ ทุกอายุครรภ์
บ่งช้ีทางการแพทย์ ท่ีคลินิกวางแผนครอบครัว
ทุกอายุครรภ์ รพ.วานรนิวาส
2.เพ่ือให้หญิงวัยเจริญพันธ์ 3.ให้บริการวางแผนครอบครัว
ทุกกลุ่มหลังยุติการต้ังครรภ์ หลังยุติการต้ังครรภ์ก่ึงถาวรด้วย
ทุกกลุ่มอายุเข้าถึงบริการ ยาฝังคุมก าเนิดหรือใส่ห่วงอนามัย
วางแผนครอบครัวได้มากข้ึน แบบถาวรโดยการท าหมัน
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1.10 กิจกรรมท่ี 10 1.เพ่ือพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 1.ประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน/ 1.อปท.ผู้น าชุมชน 1.เกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - ต.ค.64- นางศิริลักษณ์
อบรมเชิงปฏิบัติการ ต้นแบบในการบูรณาการ การขับเคล่ือนงานเด็กปฐมวัย ผู้ปกครองเด็ก ต้นแบบ อ าเภอ ละ 1แห่ง ก.ย.-65 เอกมาตร
อปท. ผู้น าชุมชน ความร่วมมือกับองค์กร 2.ครูผู้ดูแลเด็กได้รับการอบรม ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ นางนุสรา  
ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก ปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคี ให้ความรู้ในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ตัวแทน 1 แห่ง อุตรนคร
 ในการพัฒนา เครือข่ายเพ่ือส่งเสริม ผ่านมาตรฐานสถาบันพัฒนา น.ส.มีรัตน์
ศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ โภชนาการเด็กปฐมวัย0-5 ปี เด็กปฐมวัยแห่งชาติ พัฒนาการ อินทร์พิมพ์
(ในโครงการเด็กน้อย สูงดีสมส่วนและด าเนินงาน สมวัยและโภชนาการสูงดีสมส่วน นางกมลพร
เขต 8 กินดีเล่นได้ มาตรฐานสถาบันพัฒนา 3.ส่งเสริมให้เด็ก กินดีมีคุณภาพ ค าประชา
สูงใหญ IQ ดี) เด็กปฐมวัยแห่งชาติ มีกิจกรรมเล่นกระโดดโลดเต้น

อ าเภอล่ะ 1 แห่ง 4.ส่งเสริมให้เด็ก มีพัฒนาการสมวัย 
IQ ดี
5.ผู้ปกครองมีส่วนร่วม

2 โครงกำรยกระดับ 1.เพ่ือแก้ไขปัญหาพัฒนาการ 1.แต่งต้ังคณะกรรมการ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1. จ านวนศูนย์พัฒนา กองทุน ม.ค.65- สสอ.
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เด็กล่าช้าด้วยเคร่ืองมือ เย่ียมเสริมพลังเย่ียมระดับอ าเภอ ในอ าเภอวานรนิวาส เด็กเล็กท่ีผ่านการยกระดับ หลักประกัน ก.ย.-65 วานรนิวาส
ต้นแบบ ประจ ำปี 2565 มาตรฐาน และแก้ไข 2.เสริมพลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง 50 คน มาตรฐาน ตามมาตรฐาน สุขภาพต าบล

ภาวะอ้วนเต้ียผอม ระดับอ าเภอจ านวน 1 คร้ัง สถานพัฒนาประฐม 10,000 บาท
2.เพ่ือพัฒนาสถานพัฒนา 3.เย่ียมเสริมสพลังศูนย์พัฒนา วันแห่งชาติ
เด็กเล็กต้นแบบ ท่ีสามารถ เด็กเล็กต้นแบบระดับจังหวัด 
บริหารจัดการเพ่ือส่งเสริม จ านวน 1 คร้ัง
สุขภาพและการเรียนรู้ 
ตลอดจนจัดประสบ
การเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
พัฒนาการชุมชน
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1 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ
เด็กวัยเรียน และลดกำร
ต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์
อ ำเภอวำนรนิวำส
ปีงบประมำณ 2565

1.1 กิจกรรมท่ี1 1.เพ่ือให้เด็ก 6-14 ปี ได้รับ 1.ประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน พ้ืนท่ี รร.อนุบาลวานรฯ 1. ร้อยละของเด็ก6-14 ปี  - ต.ค.64- นางนุสรา  
เด็กวัยเรียนร่างกาย การช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูง ผู้รับผิดชอบงานวัยเรียน เป็นพ้ืนท่ีต้นแบบแก้ไข สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่า ก.ย.-65 อุตรนคร
แข็งแรง สูงดีสมส่วน ประเมินภาวะโภชนาการ 2.รพ.สต.ทุกแห่งด าเนินงานอนามัย ปัญหาเด็กอ้วน ร้อยละ70 น.ส.มณีรัตน์

ตรวจสุขภาพ และได้รับการ โรงเรียน และสรุปผลการด าเนินงาน 1.เด็กท่ีมีภาวะอ้วน+ 2. ร้อยละของเด็ก 6-14 ปี อินทร์พิมพ์
ได้รับติดตาม ส่งต่อ แก้ไข 3.คัดเลือก 1 โรงเรียนท่ีมีภาวะอ้วน เร่ิมอ้วน อ้วน + เร่ิมอ้วน ไม่เกิน งานสุขศึกษา
2.เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับ และเร่ิมอ้วน ท่ีเกินร้อยละ10 2.ผู้ปกครองเด็กท่ีมี ร้อยละ10 รพ.วานรนิวาส
เสริมภูมิคุ้มกันเกณฑ์ได้ เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีต้นแบบในการแก้ไข ภาวะอ้วน+เร่ิมอ้วน 3.นร.ช้ันป.1 ได้รับการคัด พยาบาล
อย่างครอบคลุม ปัญหา โดยจัดกิจกรรม กรองภาวะซีด ร้อยละ100 คลินิก NCD
3.เด็กวัยเรียนได้รับ 3.1คัดกรองภาวะเส่ียงเบ้ืองต้นต่อ 4.นร.ช้ัน ป.1 ได้รับการ  1 คน
ยาเสริมธาตุเหล็ก การเกิดโรคNCD ตามแบบคัดกรอง ตรวจวัดสายตา ร้อยละ100 นางชิดชนก

เจาะDTX ,วัดความดันโลหิต 5.นร.ช้ันป.1 ท่ีพบสายตา เฮียงราช
3.2 ประเมินสุขภาพรายบุคคล ผิดปกติได้รับการส่งต่อ
3.3 จัดอบรมให้ความรู้เด็กนักเรียน แก้ไข ร้อยละ100
กลุ่มเส่ียงต่อโรค NCD 6.นร.ช้ันป.6 ได้รับวัคซีน

3.ร้อยละของเด็กนักเรียนอำยุ 6-14 ปี ท่ีมีภำวะอ้วนได้รับกำรคัดกรองควำมเส่ียงโรคNCD ร้อยละ100

2.โครงกำรพัฒนำโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ  อ ำเภอวำนรนิวำส ปีงบประมำณ 2565
ตัวช้ีวัดหลัก    : 1.อัตรำกำรต้ังครรภ์ซ้ ำในหญิงอำยุ <20 ปี ไม่เกิน ร้อยละ 20          2.ร้อยละของเด็กนักเรียนอำยุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70

โครงกำร         : 1.โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ เด็กวัยเรียน และลดกำรต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ อ ำเภอวำนรนิวำส ปีงบประมำณ 2565

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 1.ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &Protection Excellence)
แผนงำนท่ี       : 1.กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ) กลุ่มวัยเรียน-วัยรุ่น
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และระดมความคิดการแก้ไขปัญหา dT ร้อยละ100
3.4 ให้โรงเรียนมีชมรม รักสุขภาพ 7.นักเรียนได้รับยาเสริม
ในการส่งเสริมการออกก าลังกาย ธาตุเหล็ก ร้อยละ100

8.เด็กท่ีมีภาวะอ้วน ได้รับ
การคัดกรองภาวะเส่ียง
เบ้ืองต้นต่อการเกิดโรคNCD

1.2 กิจกรรมท่ี2 1.เพ่ือกระตุ้นหน่วยงานท่ี 1.คืนข้อมูลผ่านประชุม พชอ, 1.ผู้น าท้องถ่ิน ,เจ้าหน้าท่ี 1.เด็กไทยมีระดับ เงินบ ารุง รพ. ต.ค.64- น.ส.กัณนิกา 
ส่งเสริมและพัฒนาไอคิว เก่ียวข้องตระหนักถึงการ ประชุมประจ าเดือน สสอ. และ  สาธารณสุข,พชอ. สติปัญญาเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 6,000 บาท ก.ย.-65 อัคราช 
เด็กไทวานร ด าเนินงานไอคิวอย่างต่อเน่ือง รวมถึงประชุมผ่าน พชอ. 100 คณะท างาน

2.เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ ระดับต าบลในทุกพ้ืนท่ี พัฒนาไอคิว
กับเจ้าท่ีท่ีด าเนินงานได้ดี 2.มอบรางวัลคนดีศรีวานรนิวาส
และต่อเน่ือง สาขาพัฒนาไอคิว
3.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กไทวานร 3. ค้นหาเด็กไอคิว 120 เพ่ือถอด
มีระดับไอคิวมากกว่า100 บทเรียนการเล้ียงดูบุตรของพ่อแม่

4.ถอดบทเรียนการด าเนินงานไอคิว
ของรพ.สต ท่ีมีระดับไอคิวสูงต่อเน่ือง
5.ผลักดันให้มีการด าเนิน
นโยบาย 3 ก.ทุกระดับในอ าเภอ
วานรนิวาส อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน
6.การพัฒนาระบบบริการ
6.1มีบริการคัดกรอง 4 โรคหลักใน
วัยเรียนในเด็กกลุ่มเส่ียง
6.2มีการให้ความรู้เร่ือง 3 ก. และ
จิตคณิตในหญิงต้ังครรภ์และหญิงท่ี
วางแผนมีบุตร
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6.3ติดตามเย่ียมบ้านในหญิง
หลังคลอดเพ่ือติดตามการเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่และตามมาตรฐาน 3 ก.
6.4เฝ้าระวังพัฒนาการเด็กเส่ียง
พร่องไทรอยด์

1.3 กิจกรรมท่ี3 1.เพ่ิมการเข้าถึงกลุ่ม 1.จัดอบรมให้ความรู้การคัดกรอง 1.ครู ร.ร. ประถมศึกษา 1.ร้อยละของเด้กวัยเรียน เงินบ ารุง รพ. ต.ค.64- น.ส.กัณนิกา
ป้องกันและฟ้ืนฟูเด็ก 4 ผู้ป่วยจิตเวชเด็ก และการฟ้ืนฟูเด็กโดย ในโรงเรียนประถมศึกษา 13,600 บาท ก.ย.-65 อัคราช 
โรคหลักในวัยเรียน 2.พัฒนาระบบส่งต่อใน จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ท่ีเส่ียง IQ/EQ ได้รับการ คณะท างาน

โรงเรียนและการฟ้ืนฟูเด็ก ดูแลร้อยละ 80 วัยเรียน
โดยครู 2.ร้อยละของผู้มีปัญหา

สุขภาพจิตเข้าถึงบริการ
(Autistic ร้อยละ15
,ADHD ร้อยละ 15

1.4 กิจกรรมท่ี 4 1.เพ่ือให้ อปท.สนับสนุนงบ 1.คืนข้อมูลในประชุม 1.พ้ืนท่ีทุก อปท.  - ต.ค.64- น.ส.ผกาวัลย์
เร่ืองเพศคุยได้ใน ประมาณในการจัดกิจกรรม สภาสุขภาพ ก.ย.-65 ใบธรรม
ครอบครัวและส่งเสริม เร่ืองเพสคุยได้ในครอบครัว 2.ร่วมการจัดท าแผนใน น.ส.มณีรัตน์
กิจกรรมในแกนน าเด็ก 2. เพ่ือให้ผู้ปกครอง การแก้ไข ปัญหา อินทร์พิมพ์
และเยาวชนใน ตระหนักถึงความส าคัญ  บูรณาการร่วมกับ อปท.
การป้องกันการต้ังครรภ์ ในการดูแลลูกวัยรุ่นและ
ในวัยรุ่น มีการพูดคุยเร่ืองเพศ

ในครอบครัว
3.เพ่ือให้แกนน าเด็กและ
เยาวชนมีความรู้ในการป้อง
กันตนเองและมีทักษะใน
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การช่วยเหลือเพ่ือนเร่ืองเพศ

1.5 กิจกรรมท่ี 5 1.เพ่ือให้วัยรุ่นกลุ่มเส่ียงใน 1.ประชุมช้ีแจ้งการด าเนินงาน 1.ครูแนะแนว 1.อัตราการต้ังครรภ์ไม่ เงินบ ารุง รพ. ต.ค.64- น.ส.ผกาวัลย์
1.จัดระบบส่งต่อวัยรุ่น โรงเรียนเข้าถึงบริการวัยรุ่น คลินนิกเพ่ือนใจวัยรุ่น และระบบ ครูให้ค าปรึกษาใน พร้อมในโรงเรียนไม่เกิน 5,000 บาท ก.ย.-65 ใบธรรม
กลุ่มเส่ียงในโรงเรียน อย่างเป็นมิตรมากข้ึน การส่งต่อเข้ารับบริการ โรงเรียนขยายโอกาส ร้อยละ 5 คณะท างาน
โดยครูแนะแนว และโรงเรียนมัธยม วัยรุ่น

1.6 กิจกรรมท่ี 6 1.เพ่ือลดความเส่ียง 1.ให้ความรู้เร่ืองโรคซึมเศร้า 1.นักเรียน ม.1 -ม.6 เงินบ ารุง รพ. ต.ค.64- น.ส.ผกาวัลย์ 
ซึมเศร้าเราคุยกันได้ ความเครียด ซึมเศร้าใน 2.คัดกรองภาวะซึมเศร้า ในโรงเรียนขยายโอกาส 6,000 บาท ก.ย.-65 ใบธรรม

วัยรุ่น และมัธยมศึกษา คณะท างาน
2.ลดอัตราการฆ่าตัวตาย ในอ าเภอวานรนิวาส วัยรุ่น
ส าเร็จในวัยรุ่น

1.7 กิจกรรมท่ี 7 1.เพ่ือเตรียมรับประเมิน 1.ประชุมเตรียมความพร้อมรับ 1.คณะประเมินจาก 1.ผ่านกระประเมิน เงินบ ารุง ต.ค.64- นางศิริลักษณ์ 
เตรียมรับประเมิน re-accreditation re-accreditation ส านักอนามัย,จนท.สสจ re-accreditation 10,000บาท ก.ย.-65 เอกมาตร
re-accreditation อ าเภอเจริญพันธ์ อ าเภอเจริญพันธ์ 2.จนท.ผู้รับผิดชอบงาน อ าเภอเจริญพันธ์ น.ส.ผกาวัลย์
อ าเภอเจริญพันธ์ 2.รับประเมิน re-accreditation วัยรุ่น ใบธรรม

อ าเภอเจริญพันธ์ 3.คณะครูและเครือข่าย น.ส.มณีรัตน์
ท่ีรับประเมิน อินทร์พิมพ์

หนา้ที ่10
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2 โครงกำรพัฒนำ 1. เพ่ือกระตุ้นให้โรงเรียน 1. แต่งต้ังคณะกรรมการ 1.โรงเรียนส่งเสริม 1.โรงเรียนเข้าร่วมประเมิน  - ต.ค.64- สสอ.
โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ มีความร่วมมือ ร่วมใจพัฒนา 2.โรงเรียนประเมินตนเอง สุขภาพ ตนเอง เพ่ือเข้าร่วม ก.ย.-65 วานรนิวาส
 อ ำเภอวำนรนิวำส พฤติกรรม ส่ิงแวดล้อม 3.เย่ียมเสริมพลัง ในอ าเภอวานรนิวาส โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ปีงบประมำณ 2565 ท่ีเอ้ืออ านวยต่อสุขภาพ 2.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

2. เพ่ือให้องค์กรภาครัฐ รักษามาตรฐาน
เอกชน องค์กรประชาชน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
มีส่วนร่วมในการพัฒนา ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
โรงเรียน
3. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพ
ในชุมชน และโรงเรียน 
ให้เกิดข้ึนจากการร่วม
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน
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1 โครงกำรรณรงค์ 1.เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วย 1.จัดหน่วยบริการเคล่ือนท่ี 1.ประชาชนกลุ่มเส่ียง 1.จ านวนผู้เข้าร่วม  - ม.ค.65- นางชลธิดา
ตรวจคัดกรองมะเร็ง ผู้ป่วยมะเร็งโดยไม่เสีย ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี ท่ีคล าพบก้อนหรือ กิจกรรมท่ีมีความเส่ียง มี.ค.-65 แดงสะอาด
เต้ำนมกับมูลนิธิ ค่าใช้จ่าย 1.1ให้ความรู้และสอนทักษะ มีความผิดปกติท่ีเต้านม ต่อมเร็งเต้านม
กำญจนบำรมี 2.เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม การตรวจเต้านมด้วยตนเอง 2.ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ เข้าถึงบริการร้อยละ 90
อ ำเภอวำนรนิวำสและ ป้องกันและควบคุม 1.2 ตรวจ เต้านมโดยเจ้าหน้าท่ี 2.จ านวนผู้ท่ีได้รับการตรวจ
อ ำเภอข้ำงเคียง โรคมะเร็งเต้านม สาธารณสุข วินิจฉัย ได้รับการรักษา
จังหวัดสกลนคร 3. เพ่ือให้ประชาชน 1.3 ตรวจแมโมแกรม ร้อยละ100
ปีงบประมำณ 2565 ในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล้เคียง 14 ตรวจอัลตร้าซาวน์ 3.จ านวนผู้ท่ีรักษาได้รับการ

เข้าถึงบริการได้มากข้ึน ดูแลต่อเน่ือง ร้อยละ100

โครงกำร         : โครงกำรรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ำนมกับมูลนิธิกำญจนบำรมี อ ำเภอวำนรนิวำสและอ ำเภอข้ำงเคียง จังหวัดสกลนคร ปีงบประมำณ 2565

2.ร้อยละของประชำกรสตรีกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ำนม (CBE) มำกกว่ำร้อยละ 50

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 1.ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &Protection Excellence)
แผนงำนท่ี       : 1.กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ) กลุ่มวัยท ำงำน

ตัวช้ีวัดหลัก    : 1.ร้อยละของประชำกรสตรีกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ำนม (BSE) มำกกว่ำร้อยละ 80
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กำรพัฒนำระบบบริกำร
กลุ่มวัยท ำงำน

1 1.กำรป้องกันโรค 1.เพ่ือลดการแพร่กระจาย 1. การสร้างเสริมสุขภาพ 1.ประชาชนท่ัวไปและ 1. ร้อยละของต าบล  - ต.ค.64- น.ส.ชรัณดา
พยำธิใบไม้ตับ(OV) เช้ือในส่ิงแวดล้อม 1.1ความร่วมมือกับองค์กรปกครอง ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง จัดการสุขภาพใน ก.ย.-65 สูญยะราช
และมะเร็งท่อน้ ำดี 2. เพ่ือให้ประชาชนและ ส่วนท้องถ่ินการก าจัดส่ิงปฏิกูล อายุ 40 ปีข้ึนไป การเผ้าระวังป้องกัน
 (CCA) เยาวชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 1.2 หลักสูตรการเรียนการสอน แก้ไขปัญหาโรคพยาธิ

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

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 1.ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &Protection Excellence)
แผนงำนท่ี       : 1.กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ)  กลุ่มวัยท ำงำน

   4.4 บุคลำกรมำงกำรแพทย์ได้รับวัคซีนโควิด-19 ร้อยละ 100

2. กำรคัดกรองประชำกรกลุ่มเส่ียงมะเร็งล ำไส้ FIT Test

ตัวช้ีวัดหลัก    : 1. กำรป้องกันโรคพยำธิใบไม้ตับ(OV) และมะเร็งท่อน้ ำดี (CCA) 
   1.1 ร้อยละประชำชนกลุ่มเส่ียงอำยุ 40 ปีข้ึนไปได้รับกำรตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ ำดีด้วยวิธีอัลตร้ำซำวด์> ร้อยละ 60

3. กำรป้องกันและควบคุมวัณโรค
   3.1 ร้อยละกำรคัดกรองกลุ่มเป้ำหมำย ร้อยละ 100
   3.2 อัตรำผลส ำเร็จในกำรรักษำวัณโรคปอดรำยใหม่ (Success rate) ร้อยละ 88

   2.1 ประชำกร UC อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร ท่ีจัดอยู่ในกลุ่มเส่ียง อำยุ 50-70 ปี  ได้รับกำรตรวจ FIT Test ร้อยละ 80

   3.3 ควำมครอบคลุมกำรรักษำวัณโรครำยใหม่และกลับเป็นซ้ ำ (Treatment coverage)  ร้อยละ 60

   4.3 บุคลำกรทำงกำรแพทย์ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตำมฤดูกำลมำกกว่ำร้อยละ 90

4. กำรด ำเนินงำนคลินิก DPAC 
   4.1 BMI กลุ่มบุคลำกรสำธำรณสุขท่ีเข้ำร่วม ลดลงร้อยละ 30
   4.2 BMI กลุ่มเด็กอ้วนท่ีเข้ำร่วม ลดลงร้อยละ 30
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3. เพ่ือค้นหาประชากรกลุ่ม ข้ึนไป ได้รับการตรวจอุจจาระและ
เส่ียงโรคพยาธิใบไม้ตับและ 3. การรักษาพยาบาล ผู้ติดเช้ือ OV ได้รับการรักษา
มะเร็งท่อน้ าดี 3.1 การตรวจอัลตร้าซาวด์ ด้วยยาและปรับเปล่ียน
4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ ในกลุ่มเส่ียงต่อมะเร็งตับ พฤติกรรมร้อยละ 100
การคัดกรองวินิจฉัยการดูแล และท่อน้ าดี ในประชากร 3. ร้อยละประชาชน
รักษาและการส่งต่อ กลุ่มเส่ียงอายุ 40 ปีข้ึนไป กลุ่มเส่ียงอายุ 40 ปี

3.3 ด าเนินการส่งต่อ ข้ึนไปได้รับการตรวจ
เพ่ือการรักษา CT scan คัดกรองมะเร็งท่อน้ าดี
4. ด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพ ด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์
OV CCA ต าบลต้นแบบ ปี 2565 > ร้อยละ 60

5. อัตราป่วยจากโรค
มะเร็งท่อน้ าดีรายใหม่
ลดลง
6. อัตราตายจากโรค
มะเร็งท่อน้ าดีลดลง

2 กำรคัดกรองประชำกร 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี 1.ด าเนินการคัดกรองและ 1.ประชาชนกลุ่มอายุ 1.ประชากร UC ท่ีจัดอยู่  - ต.ค.64- น.ส.ชรัณดา
กลุ่มเส่ียงมะเร็งล ำไส้ เป้าหมายได้รับความรู้ ตรวจด้วยวิธี  Fit Test 50-70 ปี ในเขต ในกลุ่มเส่ียง อายุ50-70 ปี ก.ย.-65 สูญยะราช
FIT Test และมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ในกลุ่มประชากรกลุ่มเป้าหมาย อ าเภอวานรนิวาส ได้รับการตรวจ Fit Test

2. เพ่ือค้นหาประชากรกลุ่ม ร้อยละ 80
เส่ียงโรคมะเร็งล าไส้ ได้รับ
การตรวจคัดกรองด้วยวิธี 
FIT Test
3. เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงท่ีได้รับ
การตรวจ FIT Testให้ผลบวก
ได้รับการส่องกล้อง Colono
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4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การคัดกรองวินิจฉัยการดูแล
รักษาและการส่งต่อ

3 กำรป้องกันโรควัณโรค 1.เพ่ือค้นหาผู้ป่วยติดเช้ือ 1.ค้นหาผู้ติดเช้ือวัณโรคและ 1.ผู้ป่วยโรควัณโรค 1.ร้อยละการคัดกรองกลุ่ม  - ต.ค.64- น.ส.ชรัณดา
วัณโรคในกลุ่มเส่ียง ผู้ป่วยวัณโรคให้ครอบคลุมโดยการ 2.กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วย เป้าหมาย ร้อยละ 100 ก.ย.-65 สูญยะราช
2.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข คัดกรอง ในกลุ่มเส่ียงเป้าหมาย โรควัณโรค 2.อัตราผลส าเร็จในการ
และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องมี 2.ลดการขาดยา ,ลดการ 3.บุคลากร รพ./สสอ./ รักษาวัณโรคปอด 
ความรู้เก่ียวกับการดูแลและ เสียชีวิตจากวัณโรค รพ.สต. (Success rate)ร้อยละ 88
การ DOT ยาในผู้ป่วยวัณโรค 3.พัฒนาศักยภาพบุคลากร 2.3 ความครอบคลุม
3.เพ่ือให้ประชาชนกลุ่ม เพ่ือการป้องกัน ดูแลรักษา การรักษาวัณโรครายใหม่
เป้าหมายมีความรู้ และควบคุมวัณโรค และกลับเป็นซ้ า 
ความเข้าใจเก่ียวกับ 4.ออกเย่ียมบ้านผู้ป่วยในกลุ่ม (Treatment coverage)
วัณโรคและป้องกันตนเอง เป้าหมาย ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ร้อยละ 60

4 กำรด ำเนินงำน 1.เพ่ือส่งเสริมการออก 1.ลด BMI ในกลุ่มบุคลากร 1.บุคลากร รพ./สสอ./ 1. BMI กลุ่มบุคลากร  - ต.ค.64- น.ส.ชรัณดา
คลินิก DPAC ก าลังกายในกลุ่ม สาธารณสุข รพ.สต. สาธารณสุขท่ีเข้าร่วม ก.ย.-65 สูญยะราช

บุคลากรสาธารณสุข 2.ลด BMI ในกลุ่มเด็กอ้วน 2.เด็กนักเรียนท่ีมี ลดลงร้อยละ 30
2.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ บูรณาการร่วมกับงานกลุ่มวัยเรียน BMI เกิน 2. BMI กลุ่มเด็กอ้วน
กลุ่มนักเรียน 3.ส่งเสริมสุขภาพ ผ่านการ ท่ีเข้าร่วม ลดลงร้อยละ 30
3.เพ่ือให้บุคลากรได้รับ ว่ิงจ้าวสนาม/ว่ิงทดสอบ
ภูมิคุ้มกันโรค สมรรถภาพเจ้าหน้าท่ี 

4. การให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่
ตามฤดูกาลในบุคลากร ร้อยละ 90
5. การให้วัคซีนโควิด-19 
ในบุคลากรร้อยละ 100
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5 กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 1.เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน 1.จัดท าโครงการเสนอประธาน 1.ประชาชนท่ัวไป 1.ประชาชนมีความ  - ต.ค.64- งานเวชกรรม
"ว่ิงจ้ำวสนำม ตระหนักถึงความส าคัญของ คปสอ.วานรนิวาส เพ่ือโปรด เจ้าหน้าท่ีในอ าเภอ ตระหนักและเข้าร่วม ก.ย.-65 สังคม
วำนรนิวำสปี13" การออกก าลังกายและมีส่วน พิจารณาลงนามอนุมัติ วานรนิวาสและ กิจกรรมออกก าลังกาย 
คปสอ.วำนรนิวำส ร่วมในการออกก าลังกาย 2.จัดประชุมเตรียมการเพ่ือก าหนด อ าเภออ่ืนๆ ร้อยละ  80
จังหวัดสกลนคร 2.เพ่ือเป็นการพัฒนา รูปแบบการด าเนินกิจกรรม 2.ประชาชนมีการ
ปีงบประมำณ  2565 ศักยภาพในการออก 3. ประสานความร่วมมือ พัฒนาศักยภาพท่ีดี  

ก าลังกายของประชาชน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร้อยละ 100
3.เพ่ือให้องค์กรภาครัฐ  ในการด าเนินกิจกรรม
เอกชน องค์กรประชาชนมี 4. ผลิตและจัดหาส่ือเพ่ือเผยแพร่
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ออกก าลังกาย ผ่านส่ือมวลชนและองค์กร
4.เพ่ือสร้างสัมพันธภาพใน เครือข่ายในระดับต่าง ๆ
ครอบครัวให้เกิดข้ึนจากการ 5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมออกก าลังกาย เชิญชวนให้  ข้าราชการ

ประชาชนท่ัวไปในทุก
หมู่บ้านให้เข้าร่วมกิจกรรม
6. จัดกิจกรรม มหกรรมสร้าง
สุขภาพ ว่ิงจ้าวสนามวานรนิวาส
7.ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงาน
8.สรุปผลการด าเนินงาน

หนา้ที ่16



ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

6 กำรว่ิงทดสอบ 1.เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน 1.จัดท าโครงการเสนอประธาน 1.ประชาชน และ 1.ประชาชนมีความ  - ต.ค.64- งานเวชกรรม
สมรรถภำพ ตระหนักถึงความส าคัญ คปสอ.วานรนิวาส เพ่ือโปรด เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ตระหนักและเข้าร่วม ก.ย.-65 สังคม
ว่ิงครอบครัว ของการออกก าลังกายและมี พิจารณาลงนามอนุมัติ จ านวน 700 คน/สนาม กิจกรรมออกก าลังกาย 
ว่ิงเพ่ือสุขภำพ ส่วนร่วมในการออกก าลังการ 2.จัดประชุมเตรียมการเพ่ือ 2.ประชาชน และ ร้อยละ  80
ว่ิงจ้ำวสนำม 2.เพ่ือเป็นการพัฒนา ก าหนดรูปแบบการด าเนินกิจกรรม เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 2.ประชาชนมีการ
และป่ันจักรยำน ปีท่ี  20 ศักยภาพในการออกก าลัง 3. ประสานความร่วมมือ จ านวน 1,700 คน พัฒนาศักยภาพท่ีดี  
คปสอ.วำนรนิวำส        กายของประชาชน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 3.รพ.สต. ท้ง 18 แห่ง ร้อยละ 100
จังหวัดสกลนคร 3.เพ่ือให้องค์กรภาครัฐ  ในการด าเนินกิจกรรม
ประจ ำปี  2565 เอกชน องค์กรประชาชนมี 4. ผลิตและจัดหาส่ือเพ่ือเผยแพร่

ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ออกก าลังกาย ผ่านส่ือมวลชนและองค์กร
4.เพ่ือสร้างสัมพันธภาพใน เครือข่ายในระดับต่าง ๆ
ครอบครัวให้เกิดข้ึนจากการ 5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมออกก าลังกาย เชิญชวนให้  ข้าราชการ

ประชาชนท่ัวไปในทุก
หมู่บ้านให้เข้าร่วมกิจกรรม
6. จัดกิจกรรมว่ิงทดสอบ
สมรรถภาพในกลุ่มเป้าหมาย
6.1กิจกรรมว่ิงจ้าวสนาม
ระยะทาง 3.5 กม. 5 กม.
และ 10 กม. 23 สนาม
ใน รพ.สต. ท้ัง 18 แห่ง
6.2 กิจกรรมรวมพลังเดิน
ว่ิงจ้าวสนามอ าเภอวานรนิวาส
7.สรุปผลการด าเนินงาน
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1 โครงกำรพัฒนำคุณภำพ 1.เพ่ือพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ 1.ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 1. ตัวแทนคณะกรรมการ ร้อยละ60ของต าบลมี  - ต.ค.64- 1.นางชลิดา 
ชีวิตผู้สูงอำยุด้วย ในพ้ืนท่ีตามเกณฑ์มาตรฐาน ผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือ ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ พ.ย.-64 แดงสะอาด
ชมรมผู้สูงอำยุคุณภำพ 2. เป็นช่องทางในการ 1.1 คืนข้อมูลเก่ียวกับชมรม ทุกต าบล อย่างน้อย1แห่ง (9ต.) 2.ทีมน า
อ ำเภอวำนรนิวำส ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา ผู้สูงอายุท้ังอ าเภอ 2. ผู้รับผิดชอบงาน อ.วานรนิวาสมีชมรมฯ การพัฒนา
จังหวัดสกลนคร คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 1.2 แลกเปล่ียนแนวทางการ ผู้สูงอายุจากอปท. ท้ังหมด81ชมรม งานผู้สูงอายุ 
ปีงบประมำณ 2565 ผ่านกิจกรรมของชมรม ด าเนินงานชมรม ทุกแห่ง กระจายอยู่ใน14ต าบล อ.วานรนิวาส

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี 1.3ค้นหาชมรมผู้สูงอายุตัวแทน 3. ผู้รับผิดชอบงาน แต่มีชมรมท่ีมีการด าเนิน
3. เพ่ือค้นหาชมรมผู้สูงอายุ ต าบล ท่ีเก่ียวข้องจากหน่วย กิจกรรมสม่ าเสมอและ
ตัวแทนอ าเภอเพ่ือรับการ 2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน บริการสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุ พ.ย.64-
ประเมินจากจังหวัด ในชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ ทุกแห่ง โดยเฉพาะ คุณภาพเพียง4ชมรม ใน ธ.ค.-65

3. ติดตามการจัดกิจกรรม  -งานผู้สูงอายุ 3ต าบล คือ วานรนิวาส 1-มี.ค.-65
ในชมรมผู้สูงอายุเป้าหมาย  -งานทันตสาธารณสุข นาซอ กุดเรือค า 2-มิ.ย.-65
ทุก3เดือนตามเกณฑ์ชมรม  -งานโรคไม่ติดต่อ เป้าหมาย 65 ได้แก่ 3-ก.ย.-65
ผู้สูงอายุมาตรฐาน ต.วานรนิวาส ต.ธาตุ

ตัวช้ีวัดหลัก    : 1.ร้อยละของผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิงได้รับกำรดูแลตำม Care Plan ร้อยละ 85

โครงกำร        : 1.โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุด้วยชมรมผู้สูงอำยุคุณภำพ   อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมำณ 2565 
2.โครงกำรพัฒนำคลินิกผู้สูงอำยุในโรงพยำบำลเช่ือมต่อระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term Care) ในชุมชนอย่ำงต่อเน่ือง 
อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมำณ 2565

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 1.ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &Protection Excellence)
แผนงำนท่ี       : 1.กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ)  กลุ่มวัยผู้สูงอำยุ

3.ร้อยละของโรงพยำบำล ขนำด M2 ข้ึนไป ท่ีมีกำรจัดต้ังคลินิกผู้สูงอำยุ

2.ผู้สูงอำยุมีพฤติกรรมสุขภำพท่ีพึงประสงค์ได้รับกำรดูแลท้ังในสถำนบริกำรและในชุมชน
   2.1 ร้อยละของประชำกรสูงอำยุท่ีมีพฤติกรรมสุขภำพท่ีพึงประสงค์  ร้อยละ 50
   2.2 ร้อยละของต ำบลท่ีมีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term Care: LTC) ในชุมชนผ่ำนเกณฑ์  ร้อยละ 95
   2.3 ร้อยละผู้สูงอำยุท่ีผ่ำนกำรคัดกรองและพบว่ำเป็น Geriatric Syndromes ได้รับกำรดูแลรักษำในคลินิกผู้สูงอำยุ ร้อยละ 50
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

4. คัดเลือกชมรมผู้สูงอายุ ต.เด่ือศรีคันไชย พ.ค.-65
ตัวแทนอ าเภอเพ่ือรับการ ต.ศรีวิชัย ต.หนองแวงใต้
ประเมินจากจังหวัด ต.หนองสนม ต.คูสะคาม
5. รับการประเมิน ชมรมฯต้นแบบ ได้แก่ มิ.ย.65-
ชมรมผู้สูงอายุระดับจังหวัด/เขต 1.ชมรมฯทต.วานร ก.ค.-65
6. สรุปผลการด าเนินงาน 2.ชมรมฯบ.สามัคคี ก.ย.-65

3.ชมรมฯอบต.วานร
4.ชมรามบ้านหนองแสงค า

2 โครงกำรพัฒนำคลินิก 1.เพ่ือพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ 1.จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน 1. บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 1.มีการด าเนินงานคลินิก  - ต.ค.64- 1.นางชลิดา 
ผู้สูงอำยุในโรงพยำบำล ในโรงพยาบาลให้ผ่านเกณฑ์ 2.ประชุมคณะท างานเพ่ือปรึกษา ในการด าเนินงาน ผู้สูงอายุในโรงพยาบาล ก.ย.-65 แดงสะอาด
เช่ือมต่อระบบกำรดูแล คลินิกผู้สูงอายุมาตรฐาน หารือและก าหนดแนวทาง คลินิกผู้สูงอายุใน ท่ีเช่ือมต่อกับการดูแล 2.ทีมน า
ผู้สูงอำยุระยะยำว 2.จัดระบบการดูแลผู้สูงอายุ การด าเนินงานท่ีชัดเจน โรงพยาบาล ได้แก่ ระยะยาว (Long การพัฒนา
 (Long Term Care) แบบไร้รอยต่อระหว่างคลินิก 3.จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง  - แพทย์ Term Care) ในชุมชน งานผู้สูงอายุ 
ในชุมชนอย่ำงต่อเน่ือง ผู้สูงอายุในโรงพยาบาลกับ เช่นแบบคัดกรอง สมุดประจ าตัว  - ทันตแพทย์ อย่างต่อเน่ือง อ.วานรนิวาส
อ ำเภอวำนรนิวำส ระบบการดูแลผู้สูงอายุ แบบรายงาน  - พยาบาล 2.ร้อยละของโรงพยาบาล
จังหวัดสกลนคร ระยะยาว  (Long Term 4.จัดเตรียมกิจกรรมส าหรับ  - นักกายภาพ ขนาด M2 ข้ึนไป 
ปีงบประมำณ 2565 Care) ในชุมชนอย่างต่อเน่ือง ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย  - เภสัชกร ท่ีมีการจัดต้ังคลินิกผู้สูงอายุ

5.จัดเตรียมสถานท่ีในการให้  - นักโภชนากร
บริการ เช่น มีป้ายท่ีชัดเจน  - นักจิตวิทยา
โต๊ะ เก้าอ้ี ห้องน้ า ราวจับ ทางลาด  - แพทย์แผนไทย
6.ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการ 2. ผู้รับผิดชอบงาน
7.เปิดให้บริการตามแผน ผู้สูงอายุจากหน่วย
8.จัดท ารายงานเดือนละ1คร้ัง บริการสาธารณสุข
9.ประชุมคณะท างานเดือนละ ทุกแห่ง
1คร้ัง
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงกำรพัฒนำคุณภำพ 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 1.ประชุมช้ีแจงประเด็นปัญหา 1.คณะกรรมการพัฒนา 1.1 มีการประชุม สปสช. พ.ย.-64 นางศิรินุช 
ชีวิตระดับอ ำเภอ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ 1.1 ประชุมช้ีแจงประเด็นปัญหา คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ อย่างน้อย 2 เดือน/คร้ัง 7,500 บาท ก.ย.-65 ณ นครพนม
(พชอ.) ชีวิตระดับอ าเภอวานรนิวาส สุขภาพน าเสนอปัญหา คืนข้อมูล คณะอนุกรรมการฯ ได้แก่
อ ำเภอวำนรนิวำส  2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ปัญหา และผู้เก่ียวข้อง คร้ังท่ี 1  เดือน พ.ย. 64
จังหวัดสกลนคร  คณะกรรมการพัฒนา ผ่านการประชุมสภาสุขภาพอ าเภอ จ านวน 80 คน คร้ังท่ี 2 เดือน ม.ค. 65
ปีงบประมำณ 2565 คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ 1.คณะกรรมการพัฒนา คร้ังท่ี 3 เดือน มี.ค. 65

และคณะอนุกรรมการ พชอ. ชีวิต (พชอ.) และสภาสุขภาพต าบล คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ คร้ังท่ี 4 เดือน พ.ค. 65
3.ผ่านเกณฑ์การประเมิน และติดตามผลการด าเนินงาน คณะอนุกรรมการฯ คร้ังท่ี 5 เดือน ก.ค. 65
พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุก 2 เดือน/คร้ัง และผู้เก่ียวข้อง คร้ังท่ี 6 เดือน ส.ค. 65
ท่ีมีคุณภาพ 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 80 คน 2.มีการเย่ียมเสริมพลัง

เย่ียมเสริมพลังการด าเนินงาน 1 คร้ัง/ปี/ต าบล
พชอ.แต่ละต าบล ในเขต 3.มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
อ าเภอวานรนิวาส จ านวน 1 คร้ัง/ปี
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 2.ร้อยละของอ าเภอ
การรับนิเทศการด าเนินงาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
พชอ. อ าเภอวานรนิวาส การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ีมีคุณภาพร้อยละ 75

ตัวช้ีวัดหลัก    : 1.ร้อยละของอ ำเภอผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีมีคุณภำพ  ร้อยละ 75

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 1.ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &Protection Excellence)
แผนงำนท่ี       : 2.กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ
โครงกำร        : โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ(พชอ.) อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมำณ 2565
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
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ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงกำรพัฒนำระบบ 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 1.จัดการอบรมการจัดการภาวะ 1. ผู้บริหาร 1.มีผู้เข้าร่วมอบรม  - ต.ค.64- คณะกรรมการ
กำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน ผู้ปฏิบัติภาวะฉุกเฉินทาง ฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข ระบบ 2.ผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง ร้อยละ 100 ก.ย.-65 EOC อ าเภอ
และภัยสุขภำพ สาธารณสุข ระบบบัญชาการ บัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ วานรนิวาส
อ ำเภอวำนรนิวำส เหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการ ปฏิบัติการฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
ปีงบประมำณ 2565 ฉุกเฉินทางสาธารณสุข (PHEM ICS&EOC)

2.เพ่ือให้มีค าส่ังใช้ในการ 2.จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 1. ผู้บริหาร 1.มีค าส่ังแต่งต้ัง  - พ.ย.-64 คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานทางสาธารณสุข ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 2.ผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการศูนย์ EOC อ าเภอ

6.อัตรำกำรเสียชีวิตจำกกำรจมน้ ำของเด็กอำยุต  ำกว่ำ 15 ปี ต  ำกว่ำ 4.5 ต่อแสนประชำกร 
7.อัตรำผลส ำเร็จในกำรรักษำวัณโรคปอด (Success rate)  ≥ 85 %
8.ผ่ำนกำรประเมินด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน SAT & JIT 
9.ผ่ำนกำรประเมินและน ำเสนอผลกำรกำรด ำเนินงำน RTI
10.ร้อยละของกลุ่มประชำกรหลักที เข้ำถึงบริกำรป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์เชิงรุก  ร้อยละ 80

3.ระดับควำมส ำเร็จในกำรเตรียมพร้อมและตอบโต้กำรระบำดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) (76 จังหวัด และ กทม.)
4.อัตรำป่วยโรคอุจจำระร่วงไม่เกิน 800 ต่อแสนประชำกร ปี 2565

2.โครงกำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี ยงภัยสุขภำพ  อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมำณ 2565 
3.โครงกำรซ้อมแผนโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ ำ อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมำณ 2565 

5.อัตรำป่วยโรคไข้เลือดออกไม่เกิน 90 ต่อแสนประชำกร ปี 2565

ตัวช้ีวัดหลัก    : 1.ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขของหน่วยงำนระดับจังหวัด ร้อยละ 100 (77 จังหวัด)
2.ทุกจังหวัดสำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ให้สงบได้ภำยใน 21 - 28 วัน ร้อยละ 100 (76 จังหวัด และ กทม.)

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ที     : 1.ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &Protection Excellence)
แผนงำนที        : 3.กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี ยงด้ำนสุขภำพ 
โครงกำร        : 1.โครงกำรพัฒนำระบบกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินและภัยสุขภำพ อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมำณ 2565

4.โครงกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน SAT & JIT อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมำณ 2565
5.โครงกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินกำรด ำเนินงำน RTI อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร ปีงบประมำณ 2565
6.โครงกำรรณรงค์ให้กลุ่มประชำกรหลักได้เข้ำถึงบริกำรป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์  อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร ปีงบประมำณ 2565 
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(EOC) ทางสาธารณสุข (EOC) ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน วานรนิวาส
อ าเภอวานรนิวาส ทางสาธารณสุข (EOC)

อ าเภอวานรนิวาส
3.มีทีมเฝ้าระวังและประเมิน 3.จัดเวร SAT เฝ้าระวังและ 1.ผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง 1.มีตารางเวรและมี  - ต.ค.64- งานป้องกัน
สถานการณ์โรคและภัย ประเมินสถานการณ์โรคและภัย ผู้ปฏิบัติงาน SAT ก.ย.-65 ควบคุมโรค
สุขภาพ สุขภาพในภาวะปกติ และภาวะ ท่ีปฏิบัติงานจริง และระบาด

ฉุกเฉินทางสาธารณสุข วิทยา
4. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมี 4.จัดทีมปฏิบัติการระดับอ าเภอใน 1. ผู้บริหาร 1.มีค าส่ังแต่งต้ังและมี  - พ.ย.-64 คณะกรรมการ
ความพร้อมในการรับมือ ส่วนภารกิจปฏิบัติการ 2.ผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง ผู้ปฏิบัติงานได้จริง ก.ย.-65 EOC อ าเภอ

(Operation Section) วานรนิวาส
เพ่ือปฏิบัติการในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
(เช่น MERT, mini MERT, EMS,
 MCAT, CDCU/SRRT ฯ)

5. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมี 5.จัดการซ้อมแผน หรือยกระดับ 1.ผู้บริหาร 1.มีการซ้อมแผน หรือ  - ม.ค.65- คณะกรรมการ
ความพร้อมในการรับมือ เปิดปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทาง 2.ผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง ยกระดับเปิดปฏิบัติการ มี.ค.-65 EOC อ าเภอ

สาธารณสุขในพ้ืนท่ี 3.SRRT 40 คน ภาวะฉุกเฉินทาง วานรนิวาส
4.อปท.15 แห่ง สาธารณสุขในพ้ืนท่ี
ประชาชนและ อสม. อย่างน้อย 1 คร้ัง
จ านวน 145 คน

76 เพ่ือให้มีแผนเผชิญเหตุ 6.จัดท าแผนเผชิญเหตุ 1. ผู้บริหาร 1.มีแผนเผชิญเหตุ  - ต.ค.64- คณะกรรมการ
(Incident Action Plan: (Incident Action Plan: IAP) 2.ผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง (Incident Action Plan: ก.ย.-65 EOC อ าเภอ
IAP) เพ่ือเป็นแนวทางใน ของเหตุการณ์ ส าคัญโดยก าหนด IAP) อ าเภอวานรนิวาส วานรนิวาส
การรับมือสถานการณ์ วิธีปฏิบัติการพร้อมข้อส่ังการไป อย่างน้อย 1 ฉบับ

ยังหน่วยงาน

หนา้ที ่22



ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

2 โครงกำรป้องกัน
ควบคุมโรคและ
ลดปัจจัยเสี ยงภัยสุขภำพ
อ ำเภอวำนรนิวำส  
จังหวัดสกลนคร  
ปีงบประมำณ 2565 

2.1 กำรแก้ไขปัญหำ 1.เพ่ือให้อัตราป่วย 1.แต่งต้ังและประชุม 1.อปท.  14 แห่ง 1.มีค าส่ังแต่งต้ัง  - ต.ค.64- น.ส.จุฑาทิพย์
โรคอุจจำระร่วงและ โรคอุจจาระร่วง คณะกรรมการติดตามแก้ไข 2.รพ.สต. 18 แห่ง ประชุมคณะกรรมการ ก.ย.-65 นายกรรชัย
โรคอำหำรเป็นพิษ ไม่เกิน 800 ปัญหาโรคอุจจาระร่วง 3.PCC 1 แห่ง 3 คร้ังต่อปี นางศิริลักษณ์

ต่อแสนประชากร ปี 2565 อ าเภอวานรนิวาส ปี 2565 4.14 ต าบล 2.มีการเตรียมความพร้อม/ นายสุทิวัส
2.เตรียมความพร้อม/ซักซ้อม 5.ตัวแทนจาก ซักซ้อมทีมเฉพาะกิจใน
ทีมเฉพาะกิจในการสอบสวน หน่วยงานต่างๆ การสอบสวนควบคุมโรค
ควบคุมโรคให้พร้อมปฏิบัติ ให้พร้อมปฏิบัติงาน และ/
งาน และ/หรือตอบสนอง หรือตอบสนองตาม
ตามมาตรฐาน SRRT มาตรฐาน SRRT 
3. อ าเภอมีการด าเนินงาน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค 3.อ าเภอมีการด าเนินงาน
ท่ีมีคุณภาพ เฝ้าระวังป้องกันควบคุม
4. การจัดการด้านข้อมูลท่ีถูกต้อง โรคท่ีมีคุณภาพร้อยละ 100
 ได้มาตรฐาน 4.สถานบริการการจัดการ
5. จัดกิจกรรมรณรงค์อ าเภอ ด้านข้อมูลท่ีถูกต้อง 
วานรนิวาส ลดโรคอุจจารร่วงและ ได้มาตรฐาน ร้อยละ 100
โรคอาหารเป็นพิษ 5.กิจกรรมรณรงค์อ าเภอ
6. บูรณาการร่วมกับงาน คบส. วานรนิวาส ลดโรค
ส่ิงแวดล้อม อุจจารร่วงและโรคอาหาร

เป็นพิษ  1 คร้ังต่อปี
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6.ร่วมส ารวจและเก็บ
ตัวอย่างอาหารงาน คบส.
และส่ิงแวดล้อม อย่างน้อย
ปีละ 2 คร้ัง

2.2 กำรแก้ไขปัญหำ 1.เพ่ืออัตราป่วย 1.ด าเนินการร่วมกับ อปท. วัด 1.อปท. 1.อปท. วัด โรงเรียน  - ต.ค.64- น.ส.จุฑาทิพย์
โรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก ไม่เกิน โรงเรียน และชุมชน 2.วัด และชุมชน มีส่วนร่วม ก.ย.-65 นายกรรชัย
โรคไข้ปวดข้อยุงลำย 90 ต่อแสนประชากรปี 2565 2.เฝ้าระวังและควบคุมดัชนี 3.โรงเรียน ด าเนินการป้องกัน นางศิริลักษณ์
และโรคติดเช้ือไวรัสซิกำ 2.เพ่ือให้ไม่มีผู้เสียชีวิตจาก ลูกน้ ายุงลายในทุกหมู่บ้าน 4.หมู่บ้าน 183 หมู่บ้าน ควบคุมโรค ร้อยละ 100 นายสุทิวัส

โรคไข้เลือดออก 3.เฝ้าระวังและควบคุมดัชนี 5. จนท.รพ.สต./ศสช. 2.ดัชนีลูกน้ ายุงลาย 
3.เพ่ือไม่พบหญิงต้ังครรภ์ ลูกน้ ายุงลายในทุกสถานบริการ ตัวแทน อปท. รายหมู่บ้าน HI ไม่เกิน10 
ติดเช้ือไวรัสซิกา สาธารณสุข ร้อยละ 100
4.เพ่ือไม่เกิด Generation 2 4.มีการรณรงค์และด าเนินการป้อง 3.ดัชนีลูกน้ ายุงลาย 
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย กันควบคุมโรคช่วงก่อนการระบาด ในสถานบริการ CI = 0 

และช่วงเปิดภาคเรียน ร้อยละ 100
5.มีการด าเนินการควบคุม 4.มีการด าเนินการป้องกัน
โรคตามมาตรการ 3-1-2 ควบคุมโรคช่วงก่อน
6.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟ้ืนฟู การระบาด และช่วง
 ทีมเครือข่ายดูแลเคร่ืองมือ เปิดภาคเรียน ร้อยละ100
ก าจัดยุง อ าเภอวานรนิวาส 5.มีการด าเนินการควบคุม
จังหวัดสกลนคร โรคตามมาตรการ 3-1-2

 ร้อยละ 100
6.ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้
ในการดูแลเคร่ืองมือ
ก าจัดยุง ร้อยละ 100
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2.3 กำรกำรป้องกัน 1.เพ่ือให้ผู้ปกครองผู้ดูแลเด็ก 1.กิจกรรมให้ความรู้การป้องกัน 1.รพ.สต. 18 แห่ง 1.ผู้เข้าร่วมโครงการมี  - ต.ค.64- น.ส.จุฑาทิพย์
กำรเสียชีวิตจำก และประชาชนท่ัวไปได้มี การจมน้ าและการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 2.PCC   1  แห่ง ความรู้ความเข้าใจ ก.ย.-65 นายกรรชัย
กำรจมน้ ำ ความรู้เก่ียวกับปัญหาเด็ก (ออกเชิงรุกทุก รพ.สต.) 3.อสม.  380 คน การป้องกันการจมน้ า นางศิริลักษณ์

จมน้ าและมีมาตรการ 2. มีผู้ปฏิบัติงาน  Merit 5.ครู ศพด.  52 แห่ง และช่วยฟ้ืนคืนชีพ นายสุทิวัส
ในการป้องกัน Maker Team ทุกต าบล 6.ปชช.   190 คน ร้อยละ 100
2. ผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กและ 3.เตรียมประเมินโครงการ 2. มีค าส่ังแต่งต้ัง Merit
ประชาชนท่ัวไปมีแนวคิด ป้องกันการจมน้ า Maker Team ทุกต าบล
ทัศนคติ และวิสัยทัศน์ อ าเภอวานรนิวาส ร้อยละ 100
ในการป้องกันการจมน้ า จังหวัดสกลนคร 3. ผ่านการประเมิน
3.อัตราการเสีย โครงการป้องกันการจมน้ า 
ชีวิตจากการจมน้ าของ อ าเภอวานรนิวาส 
เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ต่ ากว่า จังหวัดสกลนคร ปี 2565
4.5 ต่อแสนประชากร ระดับเงิน
4.การจมน้ าอัตราการเสีย
ในประชาชนลดลง
5.เตรียมประเมินโครงการ
ป้องกันการจมน้ า 
อ าเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร ปี 2565
6. มีผู้ปฏิบัติงาน  Merit
Maker Team ทุกต าบล

2.4 กำรพัฒนำศักยภำพ 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา 1.โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.นักเรียน 100 คน 1.ผู้เข้าร่วมโครงการมี  - ต.ค.64- น.ส.จุฑาทิพย์
ผู้น ำเด็กและเยำวชน ผู้น าเด็กและเยาวชน ผู้น าเด็กและเยาวชนเพ่ือป้องกัน 2. จนท.SRRT 20 คน ความรู้ความเข้าใจ ก.ย.-65 นายกรรชัย
เพื อป้องกันและ ในสถานศึกษา และควบคุมโรคในสถานศึกษา การป้องกันควบคุมโรค นางศิริลักษณ์
ควบคุมโรค 2. เพ่ือสร้างเครือข่ายใน (พ้ืนท่ีน าร่อง) ร้อยละ 100 นายสุทิวัส
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การป้องกันและควบคุมโรค 2. มีเครือข่ายใน
ระดับเยาวชน การป้องกันและควบคุมโรค
3. เพ่ือลดอัตราป่วยโรคส าคัญ ระดับเยาวชน
เช่น DHF Diarrhea การป้อง 3. อัตราป่วยโรคส าคัญ
กันการจมน้ า เป็นต้น เช่น DHF Diarrhea 

การป้องกันการจมน้ าลดลง 

2.5 กำรเพื อป้องกันและ 1. เพ่ือให้มีระบบบัญชาการ 1. มีระบบบัญชาการ EOC 1.ประชาชนในพ้ืนท่ี 1.ควบคุมสถานการณ์  - ต.ค.64- น.ส.จุฑาทิพย์
ควบคุมโรคติดเช้ือ  EOC ท่ีประกอบด้วย ท่ีประกอบด้วยทุกภาคส่วน อ าเภอวานรนิวาส โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ก.ย.-65 นายกรรชัย
โคโรน่ำไวรัส 2019 ทุกภาคส่วนและมีนายอ าเภอ และมีนายอ าเภอเป็น 2.จนท. รพ./สสอ./ 2019 (COVID-19) นางศิริลักษณ์
ปี 2565 เป็น Incident Incident commander สสอ. ให้สงบได้ภายใน นายสุทิวัส

commander 2. บูรณาการทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ี 21-28 วัน
2.เพ่ือให้มีการบูรณาการ ในการสร้างมาตรการและด าเนิน 2.ระดับความส าเร็จใน
การท างานร่วมกับภาคี ต้านโควิด 19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ การเตรียมความพร้อม
เครือข่ายในพ้ืนท่ี : New Normalสร้างมาตรการ และตอบโต้การระบาด
3.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี การสวมหน้ากากอนามัย โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
ด าเนินการตามมาตรการ หรือหน้ากากผ้า  ตรวจคัดกรองไข้ 2019 (COVID-19)
วิถีชีวิตใหม่ New Normal เว้นระยะห่างทางสังคม 

การล้างมือหรือใช้แอลกอฮออล์
 70% ติดตามการกักตัว
 โดยขับเคล่ือน ผ่าน พชอ.
3. สร้างตัวแบบและเชิดชู
การด าเนินงานต้านโควิด 19 
ในฐานวิถีชีวิตใหม่ : New Normal
โดย พชอ. และเครือข่าย
(มอบรางวัลในเวทีคนดีศรีวานร)
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4. มีสถานท่ีเฝ้าสังเกตอาการ 
หลังเดินทางกลับจากพ้ืนท่ีเส่ียง
 14 วัน  (local quarantine)
ในพ้ืนท่ีอ าเภอวานรนิวาส 
5. มีการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบ 
และโรคติดต่อทางระบบทางเดิน
หายใจอ าเภอวานรนิวาส
อย่างต่อเน่ือง
6. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
สถานการณ์และช่องทางส่ือสาร
โรคติดเช้ือติดเช้ือโคน่าไวรัส 2019 
7. มีความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ 
และชุดอุปกรณ์ป้องกัน (PPE)
8. มีการซ้อมแผนโรคอุบัติใหม่ 
อุบัติซ้ า กรณีการระบาดของ
โรคโคโรน่าไวรัส 2019
(ร่วมกับพ้ืนท่ีต าบลวานรนิวาส

2.6 กำรป้องโรควัณโรค 1.เพ่ือค้นหาและคัดกรอง 1.แต่งต้ังค าส่ังคณะกรรมการ 1.ผู้ป่วยวัณโรคและ 1. อัตราผลส าเร็จใน  - ก.พ.-65 น.ส.จุฑาทิพย์

ประชากรในกลุ่มเป้าหมาย ด าเนินงานป้องกันและ ผู้สัมผัสร่วมบ้าน การรักษาวัณโรคปอด นายกรรชัย
อ าเภอวานรนิวาส ควบคุมโรควัณโรค ปี 2564/2565 (Success rate)  ≥ 85 % นางศิริลักษณ์

2.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี 2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน  100 คน 2. อัตราขาดยา นายสุทิวัส

สาธารณสุขและบุคลากรท่ี ทบทวนความรู้เก่ียวกับการดูแล 2.จนท.สาธารณสุข (Default rate) < 3 % น.ส.ชรัณดา
เก่ียวข้องมีความรู้เก่ียวกับ และการ DOT ยาวัณโรค จ านวน 50 คน 3. อัตราการตาย (Dead)
การดูแลและการ DOT ยา 3.ติดตามประเมินตรวจเย่ียม 3.อสม.DOTS/ตัวแทน  ≤ 5 %
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ในผู้ป่วยวัณโรค งานควบคุมวัณโรค ในพ้ืนท่ีเขต จ านวน 50 คน
3.เพ่ือให้ประชาชน บริการสาธารณสุขอ าเภอวานรนิวาส

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 4.ด าเนินการคัดกรองวัณโรค
ความเข้าใจเก่ียวกับวัณโรค ในกลุ่มเส่ียงเพ่ือป้องกัน รักษา 
และป้องกันตนเอง ควบคุมโรควัณโรค ให้ครอบคลุม
จากวัณโรคและสามารถ
น าไปเผยแพร่แก่ประชาชน
ในชุมชนหรือผู้มารับบริการ

3 โครงกำรซ้อมแผน 1.เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและ 1.กิจกรรมซ้อมแผนโรคอุบัติใหม่ 1.SRRT 40 คน 1.ผู้ปฏิบัติงานและ เงินบ ารุง รพ. ม.ค.-65 น.ส.จุฑาทิพย์
โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ ำ ผู้เก่ียวข้องมีความพร้อม อุบัติซ้ า ร่วมกับภาคีเครือข่าย 2.อปท.15 แห่ง ผู้เก่ียวข้องมีความพร้อม 5,000 บาท นายกรรชัย
(ร่วมกับพ้ืนที ต ำบล ในการรับมือโรคอุบัติใหม่ 3.ประชาชนและ อสม. ในการรับมือโรคอุบัติใหม่ นางศิริลักษณ์
วำนรนิวำส ปี 2565 ) อุบัติซ้ า จ านวน 145 คน อุบัติซ้ า ร้อยละ 100 นายสุทิวัส
กรณีกำรระบำดของโรค
โคโรน่ำไวรัส 2019)

4 โครงกำรติดตำมกำร 1.เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน 1.ประชุมช้ีแจงการด าเนิน 1.จนท.รพ.สต. 18 แห่ง 1.ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ เงินบ ารุง รพ. ธ.ค.64- น.ส.จุฑาทิพย์
ด ำเนินงำนตำม มีความรู้ ความเข้าใจ ตามมาตรฐาน SAT & JIT 2.จนท.PCC   1  แห่ง ความเข้าใจ ตัวช้ีวัดและ 5,000 บาท ก.ย.-65 นายกรรชัย
มำตรฐำน SAT & JIT ตัวช้ีวัดและแนวทาง 2. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังและภารกิจ 3.จนท. รพ. แนวทางการด าเนินงาน นางศิริลักษณ์
อ ำเภอวำนรนิวำส การด าเนินงานตาม ท่ีรับมอบหมายของ SAT & JIT ตามมาตรฐาน SAT & JIT นายสุทิวัส
ปี 2565 มาตรฐาน SAT & JIT อ าเภอวานรนิวาส ปี 2565 ร้อยละ 100

2. มีเกณฑ์ Critical 3. ประชุมเพ่ือ priority  2. มีค าส่ังแต่งต้ัง SAT&JIT
Information โรคท่ีเป็นปัญหาในพ้ืนท่ี อ าเภอวานรนิวาส ปี 2565
Requirements (CIRs) และก าหนดมีเกณฑ์ Critical  3. มีเกณฑ์ Critical 
ระดับอ าเภอ เพ่ือควบคุมโรค Information Requirements Information 
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (CIRs) ระดับอ าเภอ Requirements (CIRs) 
3.เย่ียม ติดตามการด าเนิน 4. การอบรมหลักสูตรระบาดวิทยา ระดับอ าเภอ
งาน ร่วมกับ สสอ. ท่ีมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 4. สมาชิกทีมร้อยละ 90

ด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ได้รับการอบรมหลักสูตร
ควบคุมโรคและการเก็บส่ิงส่งตรวจ ระบาดวิทยาท่ีมีการ
ทางห้องปฏิบัติการ เป็นระยะเวลา บรรยายและฝึกปฏิบัติ
ต่ ากว่า 20 ช่ัวโมง ด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน
5.เย่ียม ติดตามการด าเนิน ควบคุมโรคและการเก็บ
งาน ร่วมกับ สสอ. ส่ิงส่งตรวจทาง
6.เตรียมประเมินการด าเนินงาน ห้องปฏิบัติการ เป็น
ตามมาตรฐาน SAT & JIT ระยะเวลาต่ ากว่า 20 ชม.
 (จาก สสจ.) 5.เย่ียมติดตามการด าเนิน
7.เตรียมประเมินการด าเนินงาน งาน รพ.สต. ร้อยละ 100
ตามมาตรฐาน SAT & JIT 6.ผ่านการประเมิน
 (จาก สคร.) ด าเนินงานตามมาตรฐาน 

SAT & JIT (จาก สสจ.)
7.ผ่านการประเมิน
ด าเนินงานตามมาตรฐาน 
SAT & JIT (จาก สคร.)

5 โครงกำรเตรียมควำม 1.เพ่ือเตรียมประเมิน 1.ด าเนินการเตรียมรับประเมิน 1.จนท.รพ.สต. 18 แห่ง 1.ผ่านการประเมิน เงินบ ารุง รพ. ต.ค.64- น.ส.จุฑาทิพย์
พร้อมรับกำรประเมิน โครงการ การด าเนิน โครงการ การด าเนินงาน RTI 2.จนท.PCC   1  แห่ง และน าเสนอผลการ 5,000 บาท ก.ย.-65 นายกรรชัย
กำรด ำเนินงำน RTI งาน RTI อ าเภอวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส การด าเนินงาน RTI นางศิริลักษณ์
อ ำเภอวำนรนิวำส อ าเภอวานรนิวาส นายสุทิวัส
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6 โครงกำรรณรงค์ให้ 1.เพ่ือให้กลุ่มประชากร 1.ส ารวจและจัดท าแผนท่ีชุมชน 1.ชายรักชาย 1.ร้อยละของกลุ่ม สปสช. ต.ค.64- น.ส.จีระพร
กลุ่มประชำกรหลักได้ หลักและกลุ่มเส่ียงเข้าถึง 1คร้ัง/ปี และส ารวจเชิงลึกเพ่ิมเติม 2.สาวประเภทสอง ประชากรหลักท่ีเข้าถึง 42,300 บาท ก.ย.-65 น.ส.จุฑาทิพย์
เข้ำถึงบริกำรป้องกัน และได้รับบริการป้องกันโรค ในพ้ืนท่ีพิเศษ  (hot spot) 3.พนักงานงานบริการ บริการป้องกันเอชไอวี นายกรรชัย
โรคเอดส์และโรคติดต่อ ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก 2.การเข้าถึงกลุ่มประชากรเป้าหมาย กลุ่มใช้ยาด้วย และโรคติดต่อทาง นางศิริลักษณ์
ทำงเพศสัมพันธ์ 2.เพ่ือกลุ่มประชากรหลักและ โดยใช้บุคคล(Outreach worker) วิธีฉีด PWID เพศสัมพันธ์เชิงรุก นายสุทิวัส

6.1 กำรรณรงค์ในกลุ่ม กลุ่มเส่ียงได้รับบริการตรวจ และผ่านส่ือสังคมอิเลคโทรนิกส์
ประชำชนกลุ่มเสี ยง เอชไอวี 3.จัดกิจกรรมเชิงรุกเพ่ือส่งเสริม

3.กลุ่มประชากรหลักได้รับ การเข้าถึงบริการ
อุปกรณ์ป้องกันถุงยางอนามัย Reach –Recruit –Test
สารหล่อล่ืน 4.จัดระบบบริการให้ค าปรึกษา

และตรวจเอชไอวีขยายไปยังกลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย VCT mobile
รอบท่ี 1
5.จัดระบบบริการเช่ือมต่อระหว่าง
จุดบริการในโรงพยาบาล
เพ่ือให้ผู้ท่ีมีผลเลือดบวกเข้าสู่การ
รักษาด้วยยาต้านไวรัส
6.จัดกิจกรรมเชิงรุกเพ่ือติดตาม
การคงอยู่ในสถานะผลเลือดลบ
Retain ด้วย VCT mobileรอบท่ี2
7.สรุปผลและแลกเปล่ียนเรียนรู้
การด าเนินงาน ตามโครงการ
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6.2 กำรส ำรวจสถำน 1. เพ่ือให้ทราบจ านวน 1. ส ารวจร้านอาหาร 1.สถานบริการ เริงรมณ์ 1.สถานบริการเริงรมณ์  - ม.ค.65- น.ส.จีระพร
บริกำรเริงรมณ์และ สถานบริการ จ านวน คาราโอเกะ รีสอร์ท  รีสอร์ท คาราโอเกะและ ในเขตอ าเภอวานรนิวาส มี.ค.-65 น.ส.จุฑาทิพย์
กำรให้ควำมรู้เรื องโรค พนักงานในสถานเริงรมณ์ ในอ าเภอวานรนิวาส พนักงานบริการ ได้รับการส ารวจข้อมูล นายกรรชัย
เอดส์และโรคติดต่อทำง คาราโอเกะและรีสอร์ท 2.ให้ความรู้เร่ืองโรคเอดส์ ทุกต าบล ในเขตอ าเภอ ร้อยละ 100 นางศิริลักษณ์
เพศสัมพันธ์แก่พนักงำน 2. เพ่ือให้เจ้าของกิจการ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วานรนิวาส 2.พนักงานในสถาน นายสุทิวัส
บริกำรในสถำนบริกำร พนักงานในสถานบริการมี แก่พนักงานบริการ บริการมีความรู้ความ
อ ำเภอวำนรนิวำส ความรู้ความข้าใจเร่ือง 3.รณรงค์การใช้ เข้าใจเร่ืองโรคติดต่อ
ปีงบประมำณ 2563 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ถุงยางอนามัย ทางเพศสัมพันธ์ 

และโรคเอดส์ 4.ส่งรายงานการส ารวจ ร้อยละ 80
3. เพ่ือให้ได้เข้าถึงข้อมูล ในภาพอ าเภอวานรนิวาส
เก่ียวกับโรคเอดส์โรคติดต่อ ไปท่ี สสจ.
ทางเพศสัมพันธ์สุขภาพทาง
เพศ การป้องกันโรครวมไป
ถึงสุขภาพในด้านอ่ืนๆ

6.3 กำรรณรงค์ 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 1.ให้ความรู้เร่ืองโรคเอดส์ 1.นักเรียน 1.กลุ่มเป้าหมายได้  - ธ.ค.64- น.ส.จีระพร
ป้องกันกำรติด ของภาคีเครือข่ายในการ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2.นักศึกษา รับความรู้เร่ืองโรคเอดส์ ก.พ.-65 น.ส.จุฑาทิพย์
เช้ือเอชไอวี รณรงค์กำร ด าเนินการป้องกันและ แก่นักเรียน นักศึกษา 3.ประชาชนท่ัวไป 2. รณรงค์การใช้ นายกรรชัย
ใช้ถุงยำงอนำมัยเนื องใน แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ และประชาชนท่ัวไป ถุงยางอนามัย นางศิริลักษณ์
วันเอดส์โลก,วันแห่ง 2. เพ่ือเสริมสร้างองค์ 2.รณรงค์การใช้ถุงยางอนามัย 3.ประชาสัมพันธ์การเข้าถึง นายสุทิวัส
ควำมรักหรือกิจกรรม ความรู้และทัศนคติท่ี 3.สรุปผลกาด าเนินงาน ถุงยางอนามัย
รณรงค์ตำมวำระต่ำงๆ ถูกต้องเก่ียวกับโรคเอดส์ รายงานกิจกรรมไปท่ี

3. ส่งเสริมและรณรงค์การ สสจ.สกลนคร
ใช้ถุงยางอนามัยเพ่ือป้องกัน
การติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่
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1 โครงกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์
สุขภำพและบริกำร
สุขภำพ 
อ ำเภอวำนรนิวำส
จังหวัดสกลนคร
ปีงบประมำณ 2565

1.1 กำรเฝ้ำระวังและคุ้มครอง 1.เพ่ือเฝ้าระวังและคุ้มครอง 1.ออกตรวจเฝ้าระวังอย่างน้อย 1. ร้านค้า ร้านช า 1.ฉลากของผลิตภัณฑ์  - ต.ค.64- กลุ่มงาน
ผู้บริโภคจำกผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคจากผลิตภัณฑ์ท่ี ปีละ 2คร้ัง 2.ร้านเคร่ืองส าอาง สุขภาพถูกต้อง ก.ย.-65 เภสัชกรรม
สุขภำพ นมโรงเรียน อาจก่อให้เกิดอันตราย 2.รับเร่ืองร้องเรียนจากผู้ท่ีได้รับ 3.ตลาดนัด ตลาดสด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
และบริกำรสุขภำพ ต่อสุขพได้ ผลกระบต่อสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ 4.ผู้ขายรายย่อย  2.ร้อยละของผลิตภัณฑ์

สุขภาพ 5.สถานท่ีนมโรงเรียน สุขภาพท่ีผิดได้รับการแก้ไข 
3.ติดตามการรายงานจากเครือข่าย ส่งนมเช่นโรงเรียน ท าลาย หรือเห็นตามสมควร
เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ี 6.อ่ืนๆ 3.จ านวนเหตุการ์ร้องเรียน

2.โครงกำรยกระดับ thai stop covid plus ในสถำนประกอบกำร อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมำณ 2565

   1.1 ผลิตภัณฑ์ในสถำนกำรณ์ Covid - 19
   1.2 ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของกัญชำ กัญชง
2. จังหวัดมีกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนอำหำรปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภำพ 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 1.ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &Protection Excellence)
แผนงำนท่ี       : 3.กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้ำนสุขภำพ  (งำนคุ้มครองผู้บริโภค)
โครงกำร        : 1.โครงกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพและบริกำรสุขภำพ  อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมำณ 2565

   2.1 ตลำดนัด น่ำซอ้ื (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แห่ง
   2.2 อำหำรริมบำทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง
   2.3 ร้ำนอำหำร (Clean Food Good Taste Plus) 

ตัวช้ีวัดหลัก    : 1.จ ำนวนผลิตภัณฑ์สุขภำพกลุ่มเป้ำหมำยท่ีเกิดจำกกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรให้สำมำรถได้รับกำรอนุญำต
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ไม่เหมาะสม เก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
4.เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.ออกติดตาม 4.จ านวนการบังคับใช้
และประเมินระบบ cold chain กฏหมาม
นมโรงเรียนตามแบบประเมิน

1.2 กำรเฝ้ำระวังโรงผลิต 1.เพ่ือเฝ้าระวังโรงผลิต 1.เจ้าหน้าท่ีออกตรวจสถานท่ี 1.โรงผลิตน้ าบริโภค 1.ตรวจเฝ้าระวังโรงน้ า  - ต.ค.64- กลุ่มงาน
น้ ำบริโภคในภำชนะ น้ าบริโภคในภาชนะปิดสนิท ผลิตน้ าบริโภคในภาชนะท่ีปิดสนิท ในภาชนะท่ีปิดสนิท บริโภคในภาชนะปิดสนิท ก.ย.-65 เภสัชกรรม
ท่ีปิดสนิท ตำมเกณฑ์ และผลิตภัณฑ์น้ าบริโภคใน  เจ้าหน้าท่ีหมายถึง ผู้ท่ีได้รับ  ตามเกณฑ์GMP ร้อยละ100      
GMP ภาชนะท่ีปิดสนิทท่ีมีใน การแต่งต้ังประกอบได้ด้วยเภสัชกร ในเขตอ าเภอวานรนิวาส  2.จ านวนเร่ืองร้องเรียน

อ าเภอวานรนิวาส จพ.เภสัชกรรม นักศึกษาฝึกงาน  เก่ียวกับโรงผลิตน้ าบริโภค
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลวานรนิวาส ในภาชนะท่ีปิดสนิทและ
เจ้าหน้าท่ีในรพ.สต.ท่ีรับผิดชอบ ผลิตภัณฑ์น้ าบริโภค
โดยตรงหรือได้รับมอบหมายให้ ในภาชนะท่ีปิดสนิท  
ด าเนินงานในหน้างาน 3.จ านวนการเข้าตรวจสอบ
1.1ออกตรวจเฝ้าระวังอย่างน้อย เร่ืองน้องเรียนในการเรียน
ปีละ 1คร้ัง เก่ียวกับโรงผลิตน้ าบริโภค
1.2หากมีเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับ ในภาชนะท่ีปิดสนิทและ
โรงผลิตน้ าด่ืมหรือผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์น้ าบริโภค
เจ้าหน้าท่ีต้องออกตรวจสอบ ในภาชนะท่ีปิดสนิท 
1.3ติดตามการรายงานจาก
เครือข่ายเฝ้าระวังผลิตน้ าบริโภค
ในภาชนะท่ีปิดสนิท 
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1.3 กำรเฝ้ำระวังและติดตำม 1.เพ่ือเฝ้าระวังติดตาม 1.ออกตรวจเฝ้าระวังอย่างน้อย 1.สถานท่ีแปรรูปหรือ 1.ร้อยละของสถาน  - ต.ค.64- กลุ่มงาน
มำตรฐำนสถำนท่ี มาตรฐานสถานท่ีผลิตอาหาร ปีละ1 คร้ัง     บรรจุอาหารท่ีต้อง ขอ ท่ีแปรรูปหรือบรรจุอาหาร ก.ย.-65 เภสัชกรรม
ผลิตอำหำร สถำนบริกำร  สถานบริการเก่ียวกับสุขภาพ 2.รับเร่ืองร้องเรียนจากผู้บริโภค อนุญาตสถานท่ีผลิตอาหาร ท่ีต้องขออนุญาตสถานท่ี
เก่ียวกับสุขภำพ  และร้านขายยา ท่ีได้รับผลกระบต่อสุขภาพจาก 2.สถานพยาบาล   ผลิตอาหาร  สถานพยาบาล
และร้ำนขำยยำ สถานท่ีผลิตอาหาร สถานบริการ 3.คลินิกเวชกรรม    คลินิกเวชกรรม 

เก่ียวกับสุขภาพ และร้านขายยา 4.ร้านขายยาทุกประเภท ร้านขายยาทุกประเภท
3.ติดตามการรายงานจากเครือข่าย ท่ีได้รับการตรวจเฝ้าระวัง
เฝ้าระวังสถานท่ีผลิตอาหาร 
สถานบริการเก่ียวกับสุขภาพ 
และร้านขายยา

1.4 กำรตรวจสอบ 1.เพ่ือคงไว้ซ่ึงมาตรฐาน 1.ออกตรวจประเมินคลังยา 1. 18 รพ.สต.ในเขต 1.ร้อยละคะแนนตาม  - ต.ค.64- กลุ่มงาน
และติดตำมกำรด ำเนิน คลังยา น ามาซ่ึงคุณภาพ พร้อมส่งยาท่ีรพ.สต.ทุก 1 เดือน อ าเภอวานรนิวาส แบบประเมินคลังยา ก.ย.-65 เภสัชกรรม
งำนของคลังยำใน การเก็บรักษายาและวัคซีน ซ่ึงจะต้องไม่ต่ ากว่า
รพ.สต.ในเขต เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ร้อยละ80
คปสอ.วำนรนิวำส

1.5 กำรเฝ้ำระวังและ 1.เพ่ือเฝ้าระวังและคุ้มครอง 1.ออกตรวจเฝ้าระวังอย่างน้อย 1 ร้านค้าร้านช า 1.ผู้ประกอบการได้รับ  - ต.ค.64- กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคจำก ผู้บริโภคจากอันตรายจาก ปีละ 2 คร้ัง 2 ร้านอาหารคาเฟ่ ผลิตภัณฑ์จากแหล่ง ก.ย.-65 เภสัชกรรม
ผลิตภัณฑ์จำกยำเสพติด การใช้ผลิตภัณฑ์จาก 2.รับเร่ืองร้องเรียนจากผู้ท่ีได้รับ 3 ร้านเคร่ืองส าอาง จ าหน่ายท่ีได้รับการอนุญาต
ให้โทษประเภทท่ี 5 ยาเสพติดให้โทษ ผลกระทบจากผลิตภัณฑ์จาก 4 ผู้ได้รับอนุญาตปลูก 2.แหล่งอนุญาตปลูกและ
(กัญชำ) ประเภทท่ี 5 (กัญชา) ยาเสพติดให้โทษประเภทท่ี 5 และจ าหน่ายใบยาเสพติด จ าหน่ายมีการข้ึนทะเบียน

(กัญชา) ให้โทษประเภทท่ี 5 ถูกต้องตามกฎหมายและ
3.ติดตามการรายงานจากเครือข่าย  (กัญชา) มีการปฏิบัติตามระเบียบ
เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์จากยาเสพติด ข้อบังคับ
ให้โทษประเภทท่ี 5 (กัญชา) 3.ร้อยละของผลิตภัณฑ์
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ท่ีไม่เหมาะสมและการใช้งาน ท่ีเป็นอันตรายได้รับ
ผิดประเภท การแก้ไข ท าลาย 

หรือเห็นตามสมควร
4.จ านวนเหตุการณ์
ร้องเรียนจากผลกระทบ
ท่ีได้รับจากผลิตภัณฑ์

1.6 กำรพัฒนำศักยภำพ 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 1จัดอบรมทบทวนความรู้ให้แก่ 1.เจ้าหน้าท่ีและ 1.จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  - ต.ค.64- กลุ่มงาน
เจ้ำหน้ำท่ีและเครือข่ำย เจ้าหน้าท่ีและรูปแบบ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานคุ้มครอง เครือข่ายงานคุ้มครอง ร้อยละ 80 ก.ย.-65 เภสัชกรรม
งำนคุ้มครองผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภค ผู้บริโภค  ผู้บริโภค

2.จัดอบรมให้แก่อสม.และเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคท่ีเก่ียวข้อง

1.7 อ ำเภอวำนรนิวำส 1.เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนา 1.แผนพัฒนาระบบสุขภาพให้มี 1.รพ.วานรนิวาส 1.โรงพยาบาลท่ีใช  - ต.ค.64- กลุ่มงาน
ร่วมใจห่ำงไกล ระบบสุขภาพให้มีการใช้ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 2. รพ.สต. 18แห่ง ยาอยางสมเหตุผล (RDU) ก.ย.-65 เภสัชกรรม
จำกภัยเช้ือด้ือยำ ยาอย่างสมเหตุผล ในระดับ ของจังหวัด ระยะ 3 ปี  RDU ข้ันท่ี 3

จังหวัดและอ าเภอ ซ่ึงครอบคลุมประเด็น
1) ระบบบริการสุขภาพ
2) ก าลังคนและการพัฒนาบุคลากร 
3) ระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
4) งบประมาณ 
5) ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
6) ภาวะผู้น าและการอภิบาลระบบ
7) การมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ
โดยก าหนดผลผลิตท่ีเป็นquick win
ในระยะ 6 เดือน 9 เดือน และ 1ปี 
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โดยประเด็นมุ่งเน้นซ่ึงท าร่วมกัน
ท่ัวประเทศ ได้แก่ ประเด็นหมู่บ้าน
ตัวอย่างปลอดยาอันตราย และ 
การพัฒนาร้านยาให้มีการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล ตาม Good
 pharmacy practice (GPP)

1.8 กำรพัฒนำคุณภำพ 1.เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาล 1.ทีมพ่ีเล้ียงช่วยประเมิน 1.รพ.วานรนิวาส 1. รพ.สต. ผ่านเกณฑ์  - ต.ค.64- กลุ่มงาน

งำนเภสัชกรรมงำน RDU ส่งเสริมสุขภาพต าบล ตามเกณฑ์ รพ.สต. 2. รพ.สต. 18แห่ง พัฒนาคุณภาพ ก.ย.-65 เภสัชกรรม
และงำนคุ้มครองผู้บริโภค ให้มีคุณภาพ ติดดาวจังหวัดสกลนคร รพ.สต.ติดดาว 
ตำมมำตรฐำนเกณฑ์ 2.เจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาล ระดับ 5 ดาว 
รพ.สต.ติดดำว ร่วมเป็นCore team แบบสะสม ร้อยละ 75 

เพ่ือร่วมประเมิน รพ.สต.
ติดดาวระดับจังหวัด

2 โครงกำรยกระดับ 1.เพ่ือให้สถานประกอบการ 1.คณะกรรมการระดับอ าเภอ ให้ 1.คณะกรรมการ 1.สถานประกอบการ  - พ.ย.-64 นางศิรินุช 
thai stop covid plus มีการประเมินตนเอง สถานประกอบการประเมินตนเอง ระดับอ าเภอ จังหวัด ประเมินตนเอง ก.ย.-65 ณ นครพนม
ในสถำนประกอบกำร 2.เพ่ือเย่ียมเสริมพลัง 2.คณะกรรมการระดับอ าเภอ และผู้เก่ียวข้อง ร้อยละ 100 นายสิทธิพงษ์
อ ำเภอวำนรนิวำส การด าเนินงานใน  เย่ียมเสริมพลังสถานประกอบการ จ านวน  50  คน 2.กรรมการระดับอ าเภอ กนกหงษ์
จังหวัดสกลนคร สถานประกอบการให้ได้ ต าบลละ 1- 3 แห่ง เย่ียมประเมินฯ ร้อยละ 50

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 3.คณะกรรมการระดับจังหวัด 3.กรรมการระดับจังหวัด
เย่ียมเสริมพลังประเมินฯ เย่ียมประเมินฯ ร้อยละ 50
สถานประกอบการ 1 - 3 แห่ง
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1 โครงกำรบริกำรจัดกำร
ส่ิงแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วม อ ำเภอวำนร
นิวำส จังหวัดสกลนคร 

1.1 กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมใน 1.โรงพยาบาล และ รพ.สต. 1.จัดประชุมคณะท างานGREEN 1.รพ. 1 แห่ง 1.ร้อยละของโรงพยาบาล  - ต.ค.64- นางศิรินุช  
สถำนบริกำรสำธำรณสุข พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อม  CLEAN City & Office 2.รพ.สต. 18 แห่ง  ท่ีพัฒนาอนามัย ก.ย.-65 นายศักดิพัฒน์ 

ได้ตามเกณฑ์ GREEN &  ระดับอ าเภอ 3.PCU 1 แห่ง ส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ นายกรรชัย
CLEAN Hospital 2.ตรวจประเมินรับรอง GREEN GREEN & CLEAN นางวิภารัตน์

& CLEAN Hospital และ Hospitalระดับดีข้ึนไป น.ส.จุฑาทิพย์
GREEN & CLEAN Community 2.ร้อยละของโรงพยาบาล
ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพท่ีพัฒนา
ส่งเสริมสุขภาพต าบล อนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตาม
จ านวน  19 แห่ง เกณฑ์GREEN ระดับดีข้ึนไป  

   2.1 ร้อยละ 70 ของเทศบำลมีกำรพัฒนำคุณภำพระบบบริกำรอนำมัยส่ิงแวดล้อม(EHA) 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 1.ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &Protection Excellence)
แผนงำนท่ี       : 4.กำรบริหำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม
โครงกำร        : 1.โครงกำรบริกำรจัดกำร ส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมำณ 2565 
ตัวช้ีวัดหลัก    : 1. ร้อยละ 60 ของอ ำเภอมีระบบจัดกำรปัจจัยเส่ียงด้ำนส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภำพ ผ่ำนเกณฑ์ระดับดีมำก (เน้นกำรด ำเนินงำนในพ้ืนท่ีท่องเท่ียว 

และพ้ืนท่ีเส่ียงอ่ืนๆ ตำมประเด็นของพ้ืนท่ี)   
2. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีกำรจัดกำรอนำมัยส่ิงแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภำพ : 

   2.2 ร้อยละ 10 ของ อบต. มีกำรจัดกำรอนำมัยส่ิงแวดล้อมเพ่ือชุมชนและท้องถ่ินน่ำอยู่
3. ร้อยละของสถำนประกอบกิจกำร/สถำนบริกำรสำธำรณสุข พัฒนำอนำมัยส่ิงแวดล้อมได้ตำมมำตรฐำน : 
   3.1 ร้อยละ 80 ของสถำนประกอบกิจกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรและแนวปฏิบัติด้ำนอวล. 
   3.2 ร้อยละ 100 ของโรงพยำบำลพัฒนำอนำมัยส่ิงแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ GCH (ระดับดีมำก)  
   3.3 ร้อยละ 40 ของโรงพยำบำลพัฒนำอนำมัยส่ิงแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ GCH (ระดับดีมำก plus) 
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1.2 กำรปรับปรุงระบบ 1.เพ่ือให้มีการตรวจคุณภาพ 1.ระบบรวบรวมน้ ำเสีย 1.รพ.วานรนิวาส 1.รพ. มีะบบบ่อบ าบัด ค่าบ ารุง ต.ค.64- นายศักดิพัฒน์ 
บ ำบัดน้ ำเสียใน น้ าเสีย ตามตัวช้ีวัด 1.1ตรวจสอบและท าความสะอาด น้ าเสียทีมีประสิทธิภาพ รักษาระบบ ก.ย.-65 นางวิภารัตน์

โรงพยำบำลวำนรนิวำส 2.เพ่ือป้องกันน้ าฝนไหล ท่อ รวบรวมน้ าเสีย 2 จุด คือรอบ ร้อยละ 100 บ าบัดน้ าเสีย
เข้าสู่ระบบ ตึกผู้ป่วยในและตึกหลังคลอด 2.คุณภาพน้ าท้ิง (ค่าซ่อมบ ารุง)

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

5.เพ่ือแก้ปัญหากล่ินเหม็น (วันจันทร์และวันพุธ)
ท่ีเป็นมลพิษทางอากาศ 1.4 ตักขยะท่ีตะกร้าดักขยะบริเวณ

6.เพ่ือพัฒนาระบบบ าบัด ถังเกรอะกรอง
น้ าเสีย ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  - ไร้อากาศ และท าความสะอาด
น้ าท้ิง จากโรงพยาบาล ตะกร้าดักขยะ (ทุกวัน)
และน าน้ ากลับไปใช้ 2.ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
ประโยชน์ 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 
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 -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
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
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ตู้เก็บสารเคมี
 -ตรวจสอบอุปกรณ์และสารเคมีใน
การวิเคราะห์คุณภาพน้ าประจ าวัน

1.3 กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม 1.เพ่ือให้ชุมชนมีการด าเนิน 1.ครัวเรือน วัด โรงเรียนและ 1.มู่บ้าน 183 หมู่บ้าน 1.มีการจัดการขยะต้นทาง  - ต.ค.64- นางศิรินุช
ในชุมชนและหน่วยงำน งานตามกิจกรรม CLEAN สถานท่ีราชการมีการจัดการ 2. วัด 196 แห่ง ร้อยละ 50 ก.ย.-65 นายศักดิพัฒน์ 
รำชกำร  (Active Community) ขยะมูลฝอยท่ีต้นทางมีการจัดการ 3. ร.ร. 85 แห่ง นายสุรชัย

1 ชุมชนต่อสถานบริการ ขยะติดเช้ือให้ถูกวิธีและมีท่ีรองรับ นางวิภารัตน์
สาธารณสุข ขยะอันตรายท่ีเพียงพอ น.ส.จุฑาทิพย์

2. 1 ต าบล 1 ประปาสะอาด 4. ต าบล 14 ต าบล 2.มีระบบประปาสะอาด นายสุทิวัส 
1 ต าบล  ต่อ 1 แห่ง

3. ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการ 5. ต าบล 14 ต าบล ชุมชนต้นแบบ 1 แห่ง
ส่ิงแวดล้อม ต่อ 1 อ าเภอ
4.เฝ้าระวังสุขภาพประชาชน 6. 1 โซน 3.การจัดบริการเวชกรรม
จากมลพิษในพ้ืนท่ี Hot Zone ส่ิงแวดล้อมในนพ้ืนท่ี 

Hot Zone
5.อาหารสะอาดรสชาติอร่อย 7. ร้านค้า 45 ร้าน 1.ร้านอาหารผ่านเกณฑ์
 (Clean Food Good Test) มาตรฐาน (CFGT) 
 - 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)
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6.จัดการส่ิงแวดล้อมเพ่ือป้องกัน 8. ต าบล 14 ต าบล 6.อัตราป่วยโรค Diarrhea
โรคติดต่อ และภัยสุขภาพท่ีส าคัญ  DHF HFM ในพ้ืนท่ีลดลง

ร้อยละ 20
7.เฝ้าระวังมลพิษทางเสียง 8. ต าบล 14 ต าบล 7.สถานบันเทิงในพ้ืนท่ี เคร่ืองวัดแสง 

อ าเภอวานรนิวาส สามารถ เสียง 
ควบคุมเสียงไม่ให้รบกวน งบอยู่ในหมวด
พ้ืนท่ีใกล้เคียงร้อยละ 100 ครุภัณฑ์

1.4 กำรเฝ้ำระวังสำรพิษ 1.เพ่ือให้มีการจัดบริการเฝ้า 1.เกษตรกรปลอดสารพิษ 1. ต าบล 14 ต าบล 1.เกษตรกรท่ีมีผลจากการ ค่าชุดตรวจ ต.ค.64- นางศิรินุช
ในกลุ่มเกษตรตร ระวังสุขภาพและคัดกรอง 1.1เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายคัดกรอง ประเมินความเส่ียง โคลีน ก.ย.-65 นายศักดิพัฒน์ 

ความเส่ียงเชิงรุกแก่เกษตรกร ความเส่ียงตามแบบประเมินนบก.1 (แบบ นบก.1) เป็นเส่ียง เอสเตอเลส นายสุรชัย
2.เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร 1.2เกตรกรกลุ่มเส่ียงได้รับการตรวจ ค่อนข้างสูงถึงเส่ียงสูงมาก งบหมวดวัสดุ นางวิภารัตน์
และผู้ใช้สารเคมีศัตรูพืชดูแล เลือดเพ่ือหาวิเคราะห์หาสารพิษ ได้รับการเจาะเลือดตรวจ น.ส.จุฑาทิพย์
สุขภาพตนเองโดยใช้วิธี 1.3ให้ความรู้และทักษะในเกษตรกร คัดกรองผู้เส่ียงต่อพิษ นายสุทิวัส 
ธรรมชาติ การหลีกเล่ียงและความตระหนัก สารก าจัดศัตรูพืชร้อยละ100
3.เพ่ือให้เกษตรกรและผู้ใช้ ในการสารเคมี และวิธีป้องกัน 2.เกษตรกรและผู้ท่ีใช้
สารเคมีศัตรูพืชมีความรู้และ ตนเองจากการสารเคมีในการ สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ความตระหนักในการหลีกเล่ียง เกษตร มีต้นรางจืดปลูกมี
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ต้นรางจืดในหลังคาเรือน

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

หนา้ที ่41



ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

 ลดลงอย่างน้อยร้อยละ50

1.5 กำรพัฒนำระบบบริกำร 1.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน 1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1.  อปท. 15 แห่ง 1.การเข้าร่วม EHA  1-4  - ต.ค.63- นางศิรินุช
สุขภำพท้องถ่ิน (EHA) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้องถ่ิน (EHA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ก.ย.-64 นายศักดิพัฒน์ 

ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ 1.1 ติดตาม และเย่ียมเสริมพลัง 2.มีชุมชนต้นแบบด้าน นายสุรชัย
ระบบบริการอนามัย การด าเนินงาน ประสานงาน การจัดการด้านอนามัย นางวิภารัตน์
ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี ของหน่วยงานสาธารณสุข อปท. ส่ิงแวล้อม 1 ต าบล น.ส.จุฑาทิพย์
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1 อ าเภอ นายสุทิวัส 
และภาคีเครือข่าย รวมถึง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ให้มี
ความรู้ความด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

1.6 พัฒนำสถำนท่ีท ำงำน 1.เพ่ือสร้างบรรยากาศและ 1.พัฒนาสถานท่ีท างาน น่าอยู่ 1.  อปท. 15 แห่ง 1. อบต. ต่อ 1 อ าเภอ  - ต.ค.63- นางศิรินุช
น่ำอยู่  น่ำท ำงำน ส่ิงแวดล้อมในสถานท่ีท างาน  น่าท างาน (HWP) ก.ย.-64 นายศักดิพัฒน์ 
 (HWP) ให้ดีข้ึน 1.1  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
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1 โครงกำรพัฒนำคลินิก
โรคจำกกำรท ำงำน 
โรงพยำบำลวำนรนิวำส
 ปีงบประมำณ 2565

1.1 กำรจัดต้ังคลินิกโรค 1.เพ่ือให้เกิดการจัดต้ังคลินิก 1จัดบริการเชิงรับในสถานพยาบาล 1.จนท.รพ.วานรนิวาส , 1.จัดต้ังคลินิกโรค งบประมาณ ต.ค. 64- คกก.งาน
จำกกำรงำนท ำงำน โรคจากการท างาน 1.1 เปิดให้บริการคลินิกโรคจาก  สสอ.วานรนิวาส , จากการท างานได้ จากส านัก ก.ย.65 อาชีวอนามัย

2.เพ่ือให้มีการเผยแพร่ การท างาน PCC และ รพ.สต.  โรคจาการ น.ส.วรรณพร
ประชาสัมพันธ์คลินิกโรค 1.2 การติดต้ังป้ายคลินิกโรคจาก 2.นายจ้างและสถาน ประกอบอาชีพ น.ส.ภัทรภรณ์
จากการท างาน การท างาน ณ จุดให้บริการ ประกอบการ   ภายใต้ น.ส.จีระพร

อย่างชัดเจนและการจัดท าป้าย 3. พนักงานในสถาน  "โครงการ
บอกทางการไปรับบริการ ณ คลินิก ประกอบการ ในพ้ืนท่ี พัฒนาคลินิก
โรคจากการท างานแก่ผู้รับบริการ อ าเภอวานรนิวาส  โรคจากการ
1.3การประชาสัมพันธ์การ 4. ผู้ประกันตนใน ท างาน"
ให้บริการท้ังในโรงพยาบาล อ าเภอวานรนิวาส 122,425บาท

1.2 พัฒนำศักยภำพ 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพจนท. 1. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ 1.บุคลากรท่ีปฏิบัติ 1.มีผู้เข้าร่วมพัฒนา งบประมาณ ต.ค. 64- คกก.งาน
ผู้รับผิดชอบงำนโรคจำก ท่ีรับผิดชอบงานและแนวทาง ด้านอาชีวอนามัยของทีมงาน งานอาชีวอนามัย ศักยภาพด้านอาชีวอนามัย จากส านัก ก.ย.65 อาชีวอนามัย
กำรประกอบอำชีพ การส่งต่อ อาชีวเวชกรรม/ผู้รับผิดชอบงาน ใน รพ.สต.  ร้อยละ100 โรคจาการ น.ส.วรรณพร

ตัวช้ีวัดหลัก    : 1.จัดต้ังคลินิกโรคจำกกำรท ำงำน
2.เจ้ำหน้ำท่ีรพ.สต.เข้ำร่วมพัฒนำศักยภำพด้ำนอำชีวอนำมัย ร้อยละ 100
3.รพ.สต.ท้ัง 18 แห่ง PCU 1 แห่ง  ผ่ำนกำรประเมิน Re-accredit 
4.พัฒนำสถำนท่ีท ำงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำน จำกระดับดีมำกเป็นดีเด่น

โครงกำร        : 1.โครงกำรพัฒนำคลินิกโรคจำกกำรท ำงำน โรงพยำบำลวำนรนิวำส ปีงบประมำณ 2565

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 1.ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &Protection Excellence)
แผนงำนท่ี       : 4.กำรบริหำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม  (กำรพัฒนำงำนอำชีวเวชกรรมและส่ิงแวดล้อม)
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2. ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานการ 2.ผู้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ ประกอบอาชีพ น.ส.ภัทรภรณ์
คัดกรอง การเฝ้าระวัง 7 กลุ่มโรค ด้านอาชีวอนามัยมีผลการ น.ส.จีระพร

ประเมินความรู้ หลังอบรม รพ.สต.ทุกแห่ง
ร้อยละ 80 PCU

1.3 สร้ำงเครือข่ำยภำยใน 1.เพ่ิมการเข้าบริการ 1. จัดประชุม/อบรมร่วมกับ 1.คณะกรรมการ 1.กลุ่มเป้าหมายเข้าถึง งบประมาณ ต.ค. 64- คกก.งาน
และภำยนอก อาชีวอนามัยท่ีมีคุณภาพ แผนกต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องใน อาชีวอนามัย บริการไม่น้อยกว่า จากส านัก ก.ย.65 อาชีวอนามัย

2.เพ่ือค้นหาผู้ป่วยท่ีสงสัย โรงพยาบาลเพ่ือสร้างเครือข่ายการ 2.จนท.ผู้รับผิดชอบ ร้อยละ 60 โรคจาการ น.ส.จีระพร 
ว่าเป็นโรคจากการท างาน  คัดกรอง การรับ-ส่งต่อ ผู้ป่วยโรค/ อาชีวอนามัย ประกอบอาชีพ น.ส.ภัทรภรณ์
ได้รับการตรวจวินิจฉัยและ การบาดเจ็บจากการท างาน รพ.,สสอ.และรพ.สต. น.ส.วรรณพร 
รักษาโรคจากแพทย์ 2. การจัดประชุม/อบรม เพ่ือ 3.เครือข่ายสถาน นางศิรินุช 
เฉพาะทางหรือบุคลากรทาง สร้างเครือข่ายการคัดกรอง ประกอบการ รพ.สต.ทุกแห่ง
การแพทย์อย่างเหมาะสม การรับ-ส่งต่อ และดูแลผู้ป่วยโรค PCU
3.เพ่ือให้เกิดระบบการดูแล /บาดเจ็บจากการท างานจากหน่วย
และคุ้มครองสุขภาพด้าน บริการสุขภาพภายนอกโรงพยาบาล 
อาชีวอนามัยท่ีมีคุณภาพ 3. การจัดประชุมคณะท างาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน เครือข่ายคลินิกโรคจากการท างาน

ระดับจังหวัด เพ่ือวางแผนการ
ติดตาม และ สนับสนุนการด าเนิน
งานจัดบริการอาชีวอนามัย
แบบบูรณาการในจังหวัด
4. จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
อาชีวสุขศึกษาและความปลอดภัย
ในการท างานเชิงรุกแก่สถาน
ประกอบการร่วมกับคณะท างาน
เครือข่ายคลินิกโรคจากการท างาน
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ระดับจังหวัด โดยเฉพาะส านักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัด  ส านักงานประกันสังคม
จังหวัดฯลฯ

1.4 กำรจัดบริกำร 1.เพ่ิมการเข้าบริการ 1.จัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุก 1.สถานประกอบการ 1.นายจ้างและลูกจ้างใน งบประมาณ ต.ค. 64- คกก.งาน
อำชีวอนำมัย อาชีวอนามัยท่ีมีคุณภาพ และเชิงรับแก่สถานประกอบการ 4 แห่ง ได้แก่ ตลาดโลตัส สถานประกอบการมีความรู้ จากส านัก ก.ย.65 อาชีวอนามัย
เชิงรุกเชิงรับ 2.เพ่ือค้นหาผู้ป่วยท่ีสงสัย 1.1 การจัดบริการอาชีวอนามัย โรงน้ าแข็ง ป้ัมน้ ามันPT เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า โรคจาการ น.ส.จีระพร 

ว่าเป็นโรคจากการท างาน  เชิงรับ เช่น การตรวจสุขภาพตาม และบริษัทอีสานพัฒนา ร้อยละ 60 ประกอบอาชีพ น.ส.ภัทรภรณ์
ได้รับการตรวจวินิจฉัยและ ปัจจัยเส่ียง/การให้อาชีวสุขศึกษาฯ อุตสาหกรรมปาล์ม น.ส.วรรณพร 
รักษาโรคจากแพทย์ 1.2 การจัดบริการอาชีวอนามัย 2. รพ.สต.ทุกแห่ง นางศิรินุช 
เฉพาะทางหรือบุคลากรทาง เชิงรุกในสถานประกอบการ รพ.สต.ทุกแห่ง
การแพทย์อย่างเหมาะสม จัดอบรมให้ความรู้ด้าน PCU
3.เพ่ือให้เกิดระบบการดูแล อาชีวสุขศึกษาและความปลอดภัยฯ
และคุ้มครองสุขภาพด้าน 1.3สนับสนุนให้สถานประกอบการ
อาชีวอนามัยท่ีมีคุณภาพ ในพ้ืนท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการเพ่ือ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ด าเนินงานและขอรับการประเมิน

สถานประกอบการปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
โดยด าเนินการร่วมกับสสจ, สคร
(เป้าหมายภาพรวมของจังหวัด)
1.4 การสนับสนุนการจัดบริการ
อาชีวอนามัยครบวงจรใน
สถานประกอบการ 
1.5 สนับสนุนการด าเนินงาน
“คลินิกความปลอดภัยในสถาน
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รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ประกอบกิจการ”ร่วมกับส านักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัด หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
1.6 จัดท าโครงการเฝ้าระวังป้องกัน
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)

1.5 กำรเตรียมรับประเมิน 1. เพ่ือยกระดับการบริการ 1.ประชุมช้ีแจง/เตรียมความพร้อม 1.ผู้ประเมินจาก 1.รพ.สต.ท้ัง 18 แห่ง งบประมาณ ต.ค. 64- คกก.งาน
มำตรฐำนกำรจัดบริกำร อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม เพ่ือรับการประเมินมาตรฐานการ เขตสุขภาพท่ี 8 อุดรธานี 1 pcu ผ่านการประเมิน จากส านัก ก.ย.65 อาชีวอนามัย
อำชีวอนำมัยและ 2. เพ่ือรับการ Re-accredit จัดบริการอาชีวอนามัย 2.ผู้รับผิดชอบงาน Re-accredit โรคจาการ น.ส.จีระพร 
ส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยฯ ประกอบอาชีพ น.ส.ภัทรภรณ์

2. รับการประเมินมาตรฐาน สสจ.สกลนคร น.ส.วรรณพร 
อาชีวอนามัยระดับดีเด่น 3.ผู้รับผิดชอบงาน นางศิรินุช 
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ผู้รับผิดชอบ

อาชีวอนามัยฯ รพ.สต.ทุกแห่ง
รพ. /สสอ /รพ.สต. PCU

1.6 กำรเตรียมรับประเมิน 1.เพ่ือรับการประเมิน 1.ประชุมช้ีแจง/เตรียมความพร้อม 1.คณะกรรมการด้าน 1.พัฒนาสถานท่ีท างาน งบประมาณ ต.ค. 64- น.ส.จีระพร 
สถำนท่ีท ำงำนน่ำอยู่ สถานท่ีท างานน่าอยู่ เพ่ือรับการประเมินมาตรฐานการ อาชีวอนามัย ฯ น่าอยู่ น่าท างาน จากส านัก ก.ย.65 นางศิรินุช 
น่ำท ำงำน น่าท างาน ปี 2565 จัดบริการอาชีวอนามัยและ 2.จนท.ผู้รับผิดชอบงาน จากระดับดีมากเป็นดีเด่น โรคจาการ นางชลธิดา 
ปีงบประมำณ  2565 (ระดับ M 1) ส่ิงแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัย 2.ผ่านการประเมินสถานท่ี ประกอบอาชีพ น.สภัทรภรณ์ 
(ระดับ M 1) 2. รับการประเมินมาตรฐาน ท างานน่าอยู่น่าท างาน น.ส.วรรณพร 

อาชีวอนามัยระดับดีเด่น (ระดับ M 1) ในปี 2565 รพ.สต.ทุกแห่ง

1.7 กำรซ้อมแผนอพยพ 1.เพ่ือให้สถานประกอบการ 1. ประสานงานศูนย์วิทย์ฯ 1.สถานประกอบการ 1.บุคลากรได้ร้บการ งบประมาณ ต.ค.64- คณะกรรมการ 
กรณีสำรเคมีร่ัวในสถำน บุคลากร ประชาชน ในพ้ืนท่ี ตรวจ แสง เสียง ความร้อน 1 แห่ง (โรงน้ าแข็ง) อบรมใหค้วามรู้ และ จากส านัก ก.ย.-65 อาชีวอนามัย
ประกอบกำร มีทักษะในการปฏิบัติตัวให้ 2.ร่วมอบรมซ้อมแผนแอมโมเนียร่ัว 2.คณะกรรมการ ซ้อมแผนระงับ โรคจาการ และเวชกรรม
(แอมโมเนียร่ัว) ปลอดภัยจากสารเคมี ในสถานประกอบการ และ อาชีวอนามัยและ แอมโมเนียร่ัว 1 คร้ัง/ปี ประกอบอาชีพ ส่ิงแวดล้อม

หน่วยงานภายใน/นอก รพ. เวชกรรมส่ิงแวดล้อม 2.ประชาชนในพ้ืนท่ี
รพ. ,สสอ ,รพ.สต. เส่ียงมีส่วนร่วมในการ
3.ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ซ้อมแผนฯ
เส่ียงรับสารพิษ
4.หน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
เช่น อปท./ ต ารวจ/  
สมาคมกู้ภัย 
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1 โครงกำรเตรียมควำม 1.เพ่ือติดตามการด าเนิน 1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 1. บุคลากร รพ./สสอ. 1. คปสอ.วานรนิวาส เงินบุรุง รพ. ต.ค.64- คกก.คปสอ.
พร้อมรับกำรนิเทศงำน งานด้านสาธารณสุขใน 1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ ,PCU  และ รพ.สต. มีผลการด าเนินงาน 26,000 บาท ก.ย.-65 วานรนิวาส
คปสอ.วำนรนิวำส พ้ืนท่ีอ าเภอวานรนิวาส คปสอ.วานรนิวาส 2. ภาคีเครือข่ายใน ผ่านเกณฑ์ตามตัวช้ีวัด กลุ่มงานยุทธ์ฯ
อ ำเภอวำนรนิวำส    2.เพ่ือเตรียมความพร้อม 1.2 ประชุมคณะกรรมการ พ้ืนท่ี อสม./จิตอาสา ระดับกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร และสรุปผลการด าเนิน คปสอ.วานรนิวาส เพ่ือเตรียมรับ อปท. ผู้น าชุมชน , ตัวช้ีวัดระดับเขตฯ 8 , 
ปีงบประมำณ 2565 งานตามกรอบประเด็น การนิเทศงานและก าหนดพ้ืนท่ี คณะกรรมการสภา ตัวช้ีวัดระดับ

การตรวจราชการและ รับนิเทศงาน จาก สสจ.สกลนคร สุขภาพอ าเภอ/ สสจ.สกลนคร 
นิเทศงาน ปี 2565 2. ส่ือสาร ช้ีแจงแนวทาง คณะกรรมการ มากกว่าร้อยละ 80 

การด าเนินงานตามนโยบาย พชอ.ระดับอ าเภอ/
และประเด็นยุทธศาสตร์ ระดับต าบล  
2.1 ประชุมช้ีแจงแนวทาง 3.บุคลากรจาก 
การด าเนินงานตามนโยบาย สสจ.สกลนคร
และประเด็นยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงสาธารณสุข ,  
เขตสุขภาพท่ี 8และส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
3.การก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติงานตามนโยบาย 
และตัวช้ีวัด
3.1 ประชุมคณะกรรมการ 
คปสอ.วานรนิวาสเพ่ือสรุปผล

ตัวช้ีวัดหลัก    : 1.คปสอ.วำนรนิวำสมีผลกำรด ำเนินงำน ผ่ำนเกณฑ์ตำมตัวช้ีวัดระดับกระทรวงสำธำรณสุข,ตัวช้ีวัดระดับเขตฯ 8,ตัวช้ีวัดระดับสสจ.สกลนคร มำกกว่ำร้อยละ 80

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 2. ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงำนท่ี       : 5. กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ  
โครงกำร        : 1.โครงกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรนิเทศงำนคปสอ.วำนรนิวำส อ ำเภอวำนรนิวำส    จังหวัดสกลนคร ปีงบประมำณ 2565
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การด าเนินงานตามนโยบาย
ท่ีส าคัญ และตามตัวช้ีวัด
ระดับจังหวัด ,เขตสุขภาพท่ี8 
และกระทรวงสาธารณสุข  
เดือนละ 1 คร้ัง
3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมรับการ
นิเทศงาน คปสอ.วานรนิวาส
เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานตาม
ประเด็นและตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ
และลงพ้ืนท่ีเย่ียมเสริมพลัง 
รพ.สต. ท่ีเป็นพ้ืนท่ีรับการ
นิเทศงานและติดตามงาน 
3.3ประชุมปรับแผนการด าเนิน
และกลวิธีการท างาน รอบ 
6 เดือนหลัง (เม.ย.-ก.ย.65) 
ในแผนงานโครงการท่ียัง
ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนฯ
4.รับการนิเทศติดตามผล
การปฏิบัติงาน จากทีม
สสจ.สกลนคร 2 คร้ัง/ปี
5.สรุปผลการด าเนินงานและ
ประเด็นท่ีต้องพัฒนาในปีถัดไป 
5.1ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน
และเตรียมข้อมูลประกอบ
การจัดท าแผนฯ ในปีถัดไป
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1 โครงกำรคัดเลือก อสม. 1.เพ่ือคัดเลือก อสม.ดีเด่น 1.มีการคัดเลือก อสม.ดีเด่น 1.อสม.ดีเด่น ระดับต าบล 1.มี อสม.ดีเด่น เงินบ ารุง รพ. ต.ค.-64 นางศิรินุช 
ดีเด่น ระดับอ ำเภอ ระดับอ าเภอ ระดับอ าเภอ 12 สาขา เจ้าหน้าท่ี และกรรมการ ระดับอ าเภอ 12 สาขา 5,000 บาท ธ.ค.-64 ณ นครพนม
อ ำเภอวำนรนิวำส จ านวน 12 สาขา 1.1 ประกวด อสม.ดีเด่น โดยการ รวม 50 คน
จังหวัดสกลนคร น าเสนอการด าเนินงานท่ีเก่ียวกับ
ปีงบประมำณ 2565 สาขาท่ีสมัครจ านวน 12 สาขา

2 โครงกำรวันอำสำสมัคร 1. เพ่ือเชิดชูเกียรติ 1. วันอาสาสมัครแห่งชาติ 1.อสม.ดีเด่นแต่ละ 1.มี อสม.ดีเด่นระดับอ าเภอ เงินบ ารุง รพ. มี.ค -64 นางศิรินุช 
สำธำรณสุขแห่งชำติ แก่ อสม.ดีเด่น 12 สาขา 1.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต. และผู้เข้าร่วม จ านวน 12 สาขา 32,000 บาท เม.ย 64 ณ นครพนม
อ ำเภอวำนรนิวำส 2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม. งานสุขภาพภาคประชาชน ประชุม จ านวน 550 คน 1.2 มีการเผยแพร่
จังหวัดสกลนคร ในการปฏิบัติงาน 1.2เตรียมเอกสารเกียรติบัตรรางวัล 1.3 อสม. ทุกหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ ผลงาน 
ปีงบประมำณ 2565 1.3 ด าเนินโครงการ วันอาสาสมัคร จ านวน 2,507 คน อสม.ดีเด่น

สาธารณสุขแห่งชาติ 1.3 มีการเย่ียมเสริมพลัง
มีกิจกรรม ประกวดอาหารปลอดภัย อย่างน้อย2 คร้ัง/ปี/รพ.สต.
สมุนไพรปลอดสารพิษ
และการมอบรางวัล เกียรติบัตร แก่ 
อสม.ดีเด่นแต่ละ รพ.สต.ๆละ12 สาขา 
2.1มีโรงเรียน อสม. ประจ าเดือน
1.2 เย่ียมเสริมพลังการด าเนินงาน

โครงกำร        : 1.โครงกำรคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับอ ำเภออ ำเภอวำนรนิวำสจังหวัดสกลนครปีงบประมำณ 256

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 2. ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงำนท่ี       : 5. กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ  (กำรพัฒนำเครือข่ำยก ำลังคนด้ำนสุขภำพ  อสม. และ อสค.)

1. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้ำหมำยท่ีได้รับกำรดูแลจำก อสม. หมอประจ ำบ้ำนมี คุณภำพชีวิตท่ีดี  ร้อยละ 70

2.โครงกำรวันอำสำสมัครสำธำรณสุขแห่งชำติอ ำเภอวำนรนิวำสจังหวัดสกลนครปีงบประมำณ 2565
3.โครงกำรพัฒนำ อสม.หมอประจ ำบ้ำน และ อสค. อ ำเภอวำนรนิวำสจังหวัดสกลนคร ปีงบประมำณ 2565
4.โครงกำรพัฒนำต ำบลจัดกำรคุณภำพชีวิตอ ำเภอวำนรนิวำสจังหวัดสกลนครปีงบประมำณ 2565

ตัวช้ีวัดหลัก    : 
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ผู้รับผิดชอบ

ของ อสม.ในโรงเรียน อสม.

3 โครงกำรพัฒนำ อสม. 1.อสม.หมอประจ าบ้าน 1.พัฒนา อสม.หมอประจ าบ้าน 1.อสม. หมอประจ าบ้าน 1.อสม.หมอประจ าบ้าน  - ต.ค.-64 นางศิรินุช 
หมอประจ ำบ้ำน และ ได้รับความรู้และทักษะ 1.1 อบรมให้ความรู้และทักษะ จ านวน  185 คน ทุกคนได้รับการพัฒนา ก.ย.-65 ณ นครพนม
อสค. อ ำเภอวำนรนิวำส การดูแลผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วย ในโรงเรียน อสม. 2.ผู้ป่วยท่ี อสม.หมอ 2.ผู้ป่วยทุกคนได้รับ
จังหวัดสกลนคร 2.ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 1.2 อสม.หมอประจ าบ้าน ประจ าบ้านรับผิดชอบ การดูแลจาก อสม.
ปีงบประมำณ 2565 ได้รับการดูแลจาก ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างสม่ าเสมอ 1.อสค. และผู้ป่วย หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพ

อสม.หมอประจ าบ้าน 2. มี อสม. หมู่บ้าน ละ 5 คน ในแต่ละครอบครัว ชีวิตท่ีดี ร้อยละ 70
1.อสค.มีความรู้และทักษะ 2.1 ให้ความรู้ เบ้ืองต้นและทักษะ 3.ผู้ป่วยทุกคนได้รับ
การดูแลผู้ป่วยในครอบครัว การดูแลการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การดูแลอย่างน้อย
ตนเอง  ในการดูแลผู้ป่วยในครอบครัว ร้อยละ 70

โดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
ท่ีออกเย่ียมบ้านของผู้ป่วยท่ีมี อสค.

4 โครงกำรพัฒนำต ำบล 1.สร้างและพัฒนาพ้ืนท่ี 1.ช้ีแจงในการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบ 1.อปท. /อสม./ 1.มีต าบลต้นแบบ  - ต.ค.-64 นางศิรินุช 
จัดกำรคุณภำพชีวิต ต้นแบบชุมชนสร้างสุข ชุมชนสร้างสุข โดยกลไกต าบล ผู้น าชุมชน /ประชาชน 1 ต าบล ก.ย.-65 ณ นครพนม
อ ำเภอวำนรนิวำส 2.ต าบลมีการด าเนินงาน จัดการคุณภาพชีวิต และเจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้อง 2.อสม.ทุกคนมี
จังหวัดสกลนคร ต าบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัย แก่กลุ่มเป้าหมาย ทุกหมู่บ้านในต าบล ด าเนินงาน
ปีงบประมำณ 2565 จากโควิด 19 2.กิจกรรมต าบลวิถีชีวิตใหม่ ต้นแบบจ านวน 100 คน 4.มีนวัตกรต าบลละ 1 คน

3.สร้างและพัฒนานวัตกรรม ปลอดภัยจากโควิด 19 โดย อสม 2.อสม.ในอ าเภอวานรฯ
3.อบรมให้ความรู้ และสร้าง จ านวน 2,498 คน
นวัตกรรม 3.อสม. หรือผู้ท่ีสนใจ
4.รับการประเมินต าบลจัดการ ต าบลละ 1 คน
คุณภาพชีวิต จากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
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1 โครงกำรพัฒนำ
มำตรฐำนงำนสุขศึกษำ
ในโรงพยำบำล และ
รพ.สต. และพัฒนำศูนย์
กำรเรียนรู้สุขศึกษำ
พฤติกรรมสุขภำพ

1.1 กำรพัฒนำมำตรฐำน 1.มีการด าเนินการแก้ไข 1.ประเมินมาตรฐานสุขศึกษา 1.เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 1.มีการด าเนินการแก้ไข  - ต.ค.64- 1.น.ส.จีระพร
งำนสุขศึกษำใน ด้านพฤติกรรมสุขภาพและ ในสถานพยาบาล ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา ด้านพฤติกรรมสุขภาพ ก.ย.-65 2.น.ส.สรชา 
โรงพยำบำล และ ความรอบรู้ด้านสุขภาพของ 1.รพ.และรพ.สต.ประเมินตนเอง ใน รพ. และ รพ.สต. และความรอบรู้ด้านสุขภาพ
รพ.สต. ควำมรอบรู้ ประชาชนในเขตอ.วานรนิ และด าเนินการตามแบบประเมิน ในทุกแห่งร้อยละ 100
ด้ำนสุขภำพ มาตรฐานสุขศึกษา
อ ำเภอวำนรนิวำส จ านวน 3 หมวดได้แก่ 

หมวดท่ี 1 การบริหารจัดการ
หมวดท่ี 2 กระบวนงานสุขศึกษา
หมวดท่ี 3 ผลลัพธ์การด าเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

โครงกำร        : 1.โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนงำนสุขศึกษำในโรงพยำบำล และ รพ.สต. และพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้สุขศึกษำ พฤติกรรมสุขภำพ  อ ำเภอวำนรนิวำส

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 2. ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงำนท่ี       : 5. กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ   (กำรพัฒนำงำนสุขศึกษำ)

ตัวช้ีวัดหลัก    : 1. รพ.และ รพ.สต. ประเมินตนเองและด ำเนินกำรตำมแบบประเมินมำตรฐำนสุขศึกษำ ร้อยละ 100
2. พัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้สุขศึกษำและพฤติกรรมสุขภำพ ในโรงพยำบำล 1 แห่ง

จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมำณ 2565
2.โครงกำรเตรียมรับประเมินหมู่บ้ำนปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพและโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชำติอ ำเภอวำนรนิวำสจังหวัดสกลนครปีงบประมำณ 2565
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1.2 กำรพัฒนำศูนย์ 1.เพ่ือพัฒนาพฤติกรรม 1.มีศูนย์เรียนรู้สุขศึกษาและ 1.เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล 1.จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้  - ต.ค.64- 1.น.ส.จีระพร
กำรเรียนรู้สุขศึกษำและ สุขภาพผู้ป่วยและญาติท่ีมา พฤติกรรมสุขภาพ วานรนิวาส สุขศึกษาและพฤติกรรม ก.ย.-65 2.น.ส.สรชา 
พฤติกรรมสุขภำพ รับบริการในโรงพยาบาล 1.ประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่ีมา 2.ผู้มารับบริการ สุขภาพ อย่างน้อย 1 แห่ง

2.เพ่ือด าเนินจัดศูนย์การ รับบริการ 3.ญาติผู้มารับบริการ
เรียนรู้ด้านสุขภาพมุมสุขภาพ 2.ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้มา
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รับบริการ
3.เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรม 3.จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสาธารณสุข
และให้ค าแนะน ากับ 4.จัดมุมสุขภาพเผยแพร่ข้อมูล
บุคคลากรท่ีเก่ียวข้อง ข่าวสารในแต่ละจุดบริการ
กับการให้บริการสุขศึกษา 5.พัฒนาส่ือสุขภาพ

6.การติดตามประเมินผล/
ประเมินความพึงพอใจ
7.สรุปผลการด าเนินงานงาน

2 โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำน 1.สร้างและพัฒนาพ้ืนท่ี 1.พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเป็นหมู่บ้าน 1.ประชาชนวัยท างาน 1.มีหมู่บ้านต้นแบบ 1 แห่ง เงินบ ารุง รพ. ต.ค.-64 นางศิรินุช 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ต้นแบบหมู่บ้านปรับเปล่ียน ปรับเล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ  อายุ 15-59 ปี 2.มีโรงเรียนต้นแบบ1 แห่ง 8,000 บาท ก.ย.-65 ณ นครพนม
สุขภำพและโรงเรียน พฤติกรรม และโรงเรียน และโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ท่ีอาศัยในหมู่บ้าน 3.ประชาชนได้รับการ
สุขบัญญัติแห่งชำติ สุขบัญญัติแห่งชาติ โดยการประเมินตนเอง จ านวน 50 คน ประเมินความรอบรู้ด้าน
อ ำเภอวำนรนิวำส 2.ยกระดับความรอบรู้ จากความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2.นักเรียน อายุ 7-15 ปี สุขภาพและมีการ
จังหวัดสกลนคร ด้านสุขภาพและน าไปใช้ 2.ด าเนินการการแก้ไขปัญหา จ านวน 50 คน เปล่ียนแปลงระดับท่ีดีข้ึน
ปีงบประมำณ 2565 ในการแก้ไขปัญหาได้ ในประเด็นท่ีประชาชนยังปฏิบัติ รวม 100 คน ต าบลคูสะคาม

3.หมู่บ้านผ่านการประเมิน ไม่ถูกต้อง
คุณภาพหมู่บ้านปรับเปล่ียน 3.รับการประเมินหมู่บ้านปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมและโรงเรียนสุขบัญญัติ

แห่งชาติ จากส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร และผู้เก่ียวข้อง
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1 โครงกำรพัฒนำระบบ 1.เพ่ือความครอบคลุมของ 1วางแผนการคัดกรองให้ครอบคลุม 1.ประชาชนอายุ 35 ปี 1.ร้อยละของโลหิตสูง  - ต.ค. 64- คกก.NCD
บริกำรสุขภำพสำขำ การคัดกรองในประชาชน 1.1คัดกรองและด าเนินการคัดกรอง ข้ึนไป (Type 1,3) ประชากรอายุ 35 ปี มิ.ย.-65 นางศริลักษณ์
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง อายุ 35ปีข้ึนไปให้มากข้ึน เร่ิมต้ังแต่ไตรมาสแรก ข้ึนไปได้รับการคัดกรอง เอกมาตร

2. เพ่ือการควบคุมผู้ป่วย 2. เพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวังและ 2.กลุ่มสงสัยป่วย เบาหวาน/ความดัน  - ต.ค. 64- คกก.NCD
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง การจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ปี 2565  (เป้าหมาย ≥ 90%) มิ.ย.-65
รายใหม่ในพ้ืนท่ีลดลง 2.1 จัดประชุมผู้ท่ีเก่ียวข้องให้มี 2. ร้อยละการตรวจ
3. เพ่ือให้ผลการด าเนินงาน การศึกษา Template ติดตามกลุ่มสงสัยป่วย 
ท่ีท าได้จริงสอดคล้องกับ รายละเอียด วิธีการเก็บข้อมูล โรคเบาหวานและ
ข้อมูลใน HDC ให้ชัดเจนเพ่ือด าเนินงาน /หรือโรคความดันฯ ≥90%
4. เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวาน ได้ถูกต้องตามเป้าหมาย 3. ร้อยละผู้ป่วย 
ความดันโลหิตสูง 2.2 แต่งต้ังทีมตรวจสอบ เบาหวาน/ความดัน
ควบคุมระดับน้ าตาล การบันทึกข้อมูล ติดตาม โลหิตสูงรายใหม่ลดลง

โครงกำร         : โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพสำขำโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 2. ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 6. กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)

2.กำรด ำเนินงำน : ผลกำรด ำเนินงำนท่ีด ำเนินกำรได้จริง กับข้อมูลใน HDC ไม่สอดคล้องกัน
3. DM/HT Control: กำรตรวจ HbA1C ยังไม่ครอบคลุม /รูปแบบกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมยังไม่ชัดเจน/กำรคัดกรองภำวะแทรกซ้อนยังไม่บรรลุเป้ำหมำย

ตัวช้ีวัดหลัก     : 1) ร้อยละของประชำกรอำยุ 35 ปี ข้ึนไป ท่ีได้รับกำรคัดกรองเบำหวำน/ควำมดันโลหิตสูง  (เป้ำหมำย ≥ 90%)
2)ร้อยละกำรตรวจติดตำมกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบำหวำนและ/หรือโรคควำมดันโลหิตสูง ( ≥ 90%)                             
3)ร้อยละผู้ป่วยเบำหวำน/ควำมดันโลหิตสูงรำยใหม่ลดลง   

สถำนกำรณ์    : 

4)ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบำหวำนท่ีควบคุมระดับน้ำตำลในเลือดได้ดี (เป้ำหมำย ≥ 40%)           
5)ร้อยละของผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้ดี (เป้ำหมำย ≥ 60% )
6)ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ท่ีข้ึนทะเบียนได้รับกำรประเมินโอกำสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)≥ 90%           
7) ร้อยละของผู้ป่วยเบำหวำน และ/หรือ ควำมดันโลหิตสูงท่ีได้รับกำรค้นหำและ คัดกรองภำวะแทรกซ้อน (เป้ำหมำย ≥ 60%) ทำงไต (เป้ำหมำย ≥ 80%) 
1.กำรคัดกรอง : กำรคัดกรอง DM และ HT ยังไม่บรรลุค่ำเป้ำหมำย/ สถำนกำรณ์ Covid ท ำให้ผู้ป่วยไม่มำตำมนัด
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และความดันโลหิตได้ดี แก้ไขปัญหาทุก 1 เดือน 4)ร้อยละของผู้ป่วยโรค
3.เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของ เบาหวานท่ีควบคุม
ชุมชน/ท้องถ่ินและภาคีเครือข่าย ระดับน้าตาลในเลือดได้ดี 
ในการป้องกันและลดการเข้าถึง (เป้าหมาย ≥ 40%) 
ปัจจัยเส่ียงต่อการเกิด 5)ร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน/ความดันฯ โรคความดันโลหิตสูงท่ี
4.สนับสนุนการตรวจ HbA1C 3. ผู้ป่วยเบาหวาน ควบคุมได้ดี  - ต.ค. 64- คกก.NCD
ให้ครอบคลุมกลุ่มท่ีควร ท่ีข้ึนทะเบียนใน  (เป้าหมาย ≥ 60% ) ต.ค.-65 นางศริลักษณ์
ได้รับการตรวจ ปี 2565 6)ร้อยละของผู้ป่วย เอกมาตร
5.ค้นหารูปแบบการปรับเปล่ียน DM,HT ท่ีข้ึนทะเบียน นางชไมรัตน์
พฤติกรรมให้สอดคล้อง ได้รับการประเมินโอกาส ดุลบดี
และเหมาะสม เส่ียงต่อโรคหัวใจและ
6. พัฒนาการคัดกรองภาวะ 3. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หลอดเลือด (CVD Risk)  - ต.ค. 64- คกก.NCD
แทรกซ้อน ตา เท้า โดยใช้ ท่ีข้ึนทะเบียนใน ≥ 90% ต.ค.-65 นางชไมรัตน์
Health Station ปี 2565 7) ร้อยละของผู้ป่วย  ดุลบดี
มาช่วยเพ่ิมการเข้าถึง เบาหวาน และ/หรือ
7. ส่งเสริมความรอบรู้ 4. ผู้ป่วย DM,HT ความดันโลหิตสูงท่ีได้รับ  - ต.ค. 64- คกก.NCD
ด้านสุขภาพ ท่ีข้ึนทะเบียนใน การค้นหาและ คัดกรอง ต.ค.-65
8.เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน   ปี 2565 ภาวะแทรกซ้อน≥ 60%
Stroke/STEMI ในผู้ป่วย /ทางไต(เป้าหมาย ≥80%
control ไม่ได้ในสถานการณ์
Covid -19
9. ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ิม 5. ผู้ป่วย DM,HT  - ต.ค. 64- คกก.NCD
การเข้าถึงการรักษาในกลุ่ม ท่ีข้ึนทะเบียนใน ต.ค.-65
ท่ีใช้ IT เป็น (คิวอาร์โคสแจ้ง ปี 2565
สถานสุขภาพและการนัดหมาย
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1 โครงกำรพัฒนำระบบ
บริกำรสุขภำพสำขำ
โรคหลอดเลือดสมอง
STROKE

1.1 พัฒนำระบบ fast track 1.เพ่ือใบริการผู้ป่วยเข้าถึง 1.พัฒนาระบบ fast track 1.ผู้ป่วยกลุ่ม 1.อัตราการตายจาก  - ต.ค.64- งานอุบัติเหตุ
ให้มีประสิทธิภำพ ระบบFasr trackได้รวดเร็ว ให้มีประสิทธิภาพ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมอง ก.ย.-65 และฉุกเฉิน

ปลอดภัย 1.ให้บริการ FAST TRACK 2.กลุ่มเส่ียงอายุ 35 ปี น้อยกว่าร้อยละ 7
กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ข้ึนไปและประชาชนท่ัวไป
ระยะเฉียบพลัน ไม่เกิน 4.5ชม 3. จนท.รพ.สต./สสอ./รพ.
ได้รับยาละลายล่ิมเลือดภายใน อสม./ผู้น าชุมชน/อปท.
60 นาที
2.ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ 
STROKE ALERT / 
STROKE Awareness
3. เพ่ิมการเข้าถึงบริการ

โครงกำร         : โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพโรคหลอดเลือดสมอง STROKE

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 2. ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 6. กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)

1.อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69) ปี 2564 ร้อยละ 1.1  
2.อัตรำผู้ป่วยท่ีมีภำวะ Stroke ให้กำรรักษำทันภำยใน 180 นำที ปี 2564 ร้อยละ 50.2

ตัวช้ีวัดหลัก     : 

สถำนกำรณ์    : 

1.ลดอัตรำกำรตำยจำกโรคหลอดเลือดสมอง ( I60-I69) เป้ำหมำย น้อยกว่ำร้อยละ 7 
2.เพ่ิมอัตรำผู้ป่วยท่ีมีภำวะ Stroke ให้กำรรักษำทันภำยใน 180 นำที  มำกกว่ำร้อยละ 70

หนา้ที ่56



ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1.2 พัฒนำระบบกำรดูแลใน 2.ผู้ป่วยโรคพลอดเลือดสมอง 2.พัฒนาระบบการดูแล 1.บุคลากรงานผู้ป่วยใน, 1. ลดอัตราการตาย  - ต.ค.64- งานผู้ป่วยใน
Stroke Unit ได้รับเข้า Stroke unit ใน Stroke Unit สหวิชาชีพในโรงพยาบาล 2.การวินิจฉัยล่าช้า ก.ย.-65 อายุรกรรม

1.ทบทวนแนวทางปฏิบัติและ 3.การได้รับการรักษา
จัดท าแนวทางปฏิบัติการรักษา พยาบาลตามมาตรฐาน
โรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล
2.ให้การรักษาพยาบาลโรคหลอด
เลือดสมองตามแนวทางท่ีก าหนด

1.3 พัฒนำกำรดูแลต่อเน่ือง 3.เพ่ือให้การบริการต่อเน่ือง 1.ผู้ป่วย STROKE ได้รับการดูแล ทีมสหวิชาชีพใน 1.อัตราผู้ป่วย  - ต.ค.64- COC,
ผู้ป่วย stroke แบบไร้รอยต่อ ต่อเน่ืองทุกราย ร.พ.,PCC,  COC โรคหลอดเลือดสมอง ก.ย.-65  รพสต.18 แห่ง
ในชุมชน 1.ทบทวนแนวทางการดูแล และ รพ.สต.18แห่ง ได้รับการดูแลต่อเน่ือง

ต่อเน่ืองโรคหลอดเลือดสมอง
2.ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ส่งดูแลต่อเน่ืองทุกราย

1.4 พัฒนำกำรส่งต่อ 4.เพ่ือการส่งต่อท่ีมี 4.ผู้ป่วยsSTRKOE ปลอดภัยเม่ือ ทึมสหสาขาวิชาชีพ ใน 1.อัตราการส่งต่อ  - ต.ค.64- ทีมสหวิชาชีพ,
ประสิทธิภาพ ได้รับการส่งต่อ รพ. , PCC, และ ก.ย.-65 เครือข่าย

1. มีแนวทางการส่งต่อระหว่าง รพ.สต.18 แห่ง
เครือข่ายในเขตให้บริการ
2.ด าเนินการตามแนวทางการส่งต่อ
ท่ีก าหนดไว้

1.5 พัฒนำบุคลำกร บุคลากรได้รับการฝึกทักษะ 5.บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ ทึมสหสาขาวิชาชีพ ใน 1.บุคลากรได้รับการ  - ต.ค.64- ทีม PCT
การดูแลโรคหลอดเลือดสมอง ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รพ. PCC, และ รพ.สต. ฝึกทักษะการดูแล ก.ย.-65 MED,HRD

1.จัดอบรมวิชาการ/ทบทวนการ 18 แห่ง . อสม. โรคหลอดเลือดสมอง 
ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เครือข่าย อบต. ร้อยละ 80
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2.ส่งเสริมให้บุคลลากร แพทย์ 
พยาบาล เข้ารับการศึกษาการดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
3.ฟ้ืนฟู ให้ความรู้แก่ อสม.เร่ืองการ
โรคหลอดเลือดสมอง

1.6 กำรวำงแผนจ ำหน่ำย ได้รับการวางแผนจ าหน่าย 6.ผู้ป่วยSTROKEได้รับการวาง งานผู้ป่วยใน,สหวิชาชีพ 1.ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด  - ต.ค.64- งานผู้ป่วยใน
อย่างถูกต้อง แผนจ าหน่ายก่อนกลับบ้านทุกราย สมอง ได้รับการวางแผน ก.ย.-65 ,สหวิชาชีพ

1.พัฒนาการวางแผนจ าหน่าย จ าหน่ายทุกราย
ท้ังในระยะเฉียบพลันและระยะ 2.อัตราการ Re-visit
Intermediate care
2.ปฏิบัติตามแนวทางการ
วางแผนจ าหน่าย

1.7 ระบบข้อมูลสำรสนเทศ ข้อมูลถูกต้องแม่นย า 1.7ข้อมูลถูกต้องแม่นย า ทึมสหสาขาวิชาชีพใน  - ต.ค.64- ICT
1.พัฒนาระบบการบันทึก รพ.   PCC, และ ก.ย.-65
การก ากับ ติดตาม และวิเคราะห์ รพ.สต.18 แห่ง
ข้อมูลทุกเดือน นักเวชสถิติ
2. ทบทวนข้อมูลผลการตรวจ  นักคอมพิวเตอร์
สุขภาพและสะท้อนกลับผู้รับบริการ
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
3.พัฒนา Care map Storke
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงกำรพัฒนำระบบ 1.     เพ่ือพัฒนำระบบกำร 1 กำรพัฒนำระบบกำร ให้บริกำร ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 1. อัตราการเปล่ียนแปลง  -  พ.ย. 64 -  นางมงคล
บริกำรสุขภำพ ให้บริกำรด้ำนสุขภำพ สุขภำพแบบองค์รวม ผู้ป่วยโรคความดัน ของผู้ป่วย CKD จาก  ก.ย. 65 วารีย์
สำขำโรคไต ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง 1.    คัดกรองโรคไตเร้ือรังในผู้ป่วย ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง ระยะ 3b สู่ระยะท่ี 4 

 2.เพ่ือชะลอกำรเส่ือม โรคเบาหวาน  ความดัน  ประชาชน ข้ึนไป
 ของไต 2. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ  บุคลากรทางการ (เป้าหมาย < ร้อยละ 14)

ลดเส่ียงลดโรคไตเร้ือรัง  - แพทย์  พยาบาล 2.ร้อยละของผู้ป่วย 
3.การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทีมสหสาขาวิชาชีพ CKD ท่ีมีอัตราการลดลง
ปฏิบัติการ 3 อ.2 ส.  ของ  e GFR < 5 ml/
(ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม ออกก าลัง min/ 1.73m2/yr.
น่ังสมาธิ  งดบุหร่ีและเหล้า (เป้าหมาย ≥ร้อยละ 66)
4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันไตโลก
สัปดาห์ลดเค็ม 
โรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย 3 ดี
2.กำรพัฒนำบุคลำกร   ทึมสหวิชาชีพ     1.บุคลากรได้รับการ  -  พ.ย. 64 - นางมงคล  
อุปกรณ์  เคร่ืองมือ อบรมเพ่ิมความรู้ตามแผน  ก.ย. 65 วารีย์
1.มีอายุรแพทย์/ อายุรแพทย์โรคไต 2.มีอุปกร์ เคร่ืองมือ

ตัวช้ีวัดหลัก     : ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตรำกำรลดลงของ eGFR < 5 ml/min/1.73m2/yr.   (เกณฑ์เป้ำหมำย  ≥ ร้อยละ 66) 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 2. ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 6. กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)
โครงกำร         : โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ สำขำโรคไต

สถำนกำรณ์    : โรคไตเร้ือรังเป็นปัญหำสุขภำพท่ีส ำคัญของประเทศและท่ัวโลก มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำบัดรักษำสูง  สำเหตุส่วนใหญ่เกิดจำกพฤติกรรมสุขภำพและกำรควบคุม
โรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูงได้ไม่ดี ประชำชนส่วนใหญ่ขำดควำมตระหนักในกำรใส่ใจดูแลสุขภำพตนเองเน่ืองจำกโรคไตเร้ือรังไม่แสดงอำกำรจนเข้ำสู่
ภำวะไตวำยระยะสุดท้ำย แนวโน้มกำรชะลอไตมเส่ือมของอ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร ลดลง ปี 2560-2564  ร้อยละ 59.59, 51.79 , 65.29, 69.25 
และ 58.6 ตำมล ำดับ
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

อย่างน้อย 1 คน หรือ มีระบบ ตามมาตรฐานในการ
consult อายุรแพทย์โรคไต ให้บริการ
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล
เภสัชกร นักก าหนดอาหาร 
นักกายภาพบ าบัด อสม. 
Care giver ในโรงพยาบาล PCC 
และ รพ.สต. 18 แห่ง
3.บุคลากรท่ีเก่ียวข้องได้รับการ
อบรม/ประชุมวิชาการ/ 
ฟ้ืนฟูความรู้ เร่ืองโรคไต ทุก 1 ปี 
4. มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือพร้อมใช้ใน
การคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย เช่น 
วัดระดับความเค็มในอาหาร
เคร่ืองตรวจอัลตราซาวด์ไต
3.กำรพัฒนำระบบข้อมูล ทึมสหวิชาชีพ          1.ข้อมูลตามตัวช้ีวัด  -  พ.ย. 64 - นางมงคล  
สำรสนเทศ กำรส่ือสำรข้อมูล/ นักเวชสถิติ            สาขาไตผ่านเกณฑ์  ก.ย. 65 วารีย์
ควำมรู้สู่ภำค ประชำชน นักคอมพิวเตอร์
1. พัฒนาระบบการบันทึก 
การก ากับติดตาม และวิเคราะห์
ฐานข้อมูล HDC report ทุกเดือน
2.ทบทวนข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ
และสะท้อนกลับผู้รับบริการและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
3. Tele- health, Tele-visit
4. ให้ข้อมูลความรู้โรคไตเร้ือรัง 
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

แก่ประชาชน, นักเรียน อสม, 
ผู้น าชุมชน  เจ้าหน้าท่ีทุก รพ.สต. 
และติดตามประเมินผล
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงกำรพัฒนำระบบ
บริกำรสุขภำพสำขำ
สุขภำพช่องปำก

1.1 กำรส่งเสริมป้องกัน 1.เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ 1.ตรวจฟัน 1.หญิงต้ังครรภ์ 1.หญิงต้ังครรภ์ได้รับ  - ต.ค.64- ทภ.กนกพร 
ทันตสุขภำพ รายใหม่ได้รับการตรวจ 1.1 ตรวจช่องปากหญิงต้ังครรภ์ 2.เด็ก 0-2 ปี การตรวจสุขภาพช่องปาก ก.ย.-65 คลังสมบัติ
"ฟันน้ ำนมดี เร่ิมท่ีบ้ำน" สุขภาพช่องปาก 2.ทาฟลูออไรด์ ร้อยละ 60

2.เพ่ือให้เด็ก 6 เดือน - 2 ปี 2.1 บริการทันตกรรมหญิงต้ังครรภ์ 2.เด็ก 0-2 ปี ได้รับ
ได้รับบริการทาฟลูออไรด์ 2.2 ตรวจและทาฟลูออไรด์ การตรวจสุขภาพช่องปาก
วานิช เด็ก 0-2 ปี โดยทันตบุคลากร 
3.เพ่ือให้เด็ก 0-2 ปีได้รับการ ร้อยละ 71
ตรวจสุขภาพช่องปาก

1.2 ส่งเสริมป้องกัน 1.ลดปัญหาฟันผุก่อนวัยเรียน 1.ตรวจฟัน 1. เด็ก 3- 5 ปี 1.เด็ก 3-5 ปีได้รับ  - ต.ค.64- ทภ.ประภาพร 
ทันตสุขภำพเด็กก่อน 1.1 ตรวจฟันเด็ก 3-5 ปี  การตรวจฟัน ร้อยละ 80 ก.ย.-65 จันทบาล
วัยเรียนใน ศพด./ 2.ทาฟลูออไรด์ 2.เด็ก 3-5 ปีได้รับการ
ร.ร.อนุบำล 2.1 ทาฟลูออไรด์เด็ก 3-5 ปี ทาฟลูออไรด์ ร้อยละ 51

โครงกำร         : โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพสำขำสุขภำพช่องปำก

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 2. ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 6. กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)

4. เด็ก 12 ปี มีปัญหำฟันแท้ผุ ไม่เกินร้อยละ 47
5. ร้อยละเด็กกลุ่มอำยุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavityfree)

ตัวช้ีวัดหลัก     : 1. ร้อยละอ ำเภอท่ีจัดบริกำรสุขภำพช่องปำกใน รพ.สต./ศสม. ท่ีมีคุณภำพตำมเกณฑ์ ภำยใต้กำรสนับสนุนของคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอ ำเภอ 
หรือ District Health Broad
2. อัตรำกำรใช้บริกำรสุขภำพช่องปำกของประชำชนในพ้ืนท่ี (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40)
3. เด็กปฐมวัย (3ปี) มีปัญหำฟันน้ ำนมผุ ไม่เกินร้อยละ 46

หนา้ที ่62



ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1.3 ส่งเสริมป้องกัน 1.ลดปัญหาฟันผุ 1.ตรวจฟัน 1. เด็ก 6-12 ปี 1.เด็ก 6-12 ปีได้รับ  - ต.ค.64- ทภ.นิพาภร 
ทันตสุขภำพเด็กวัยเรียน 2.ลดปัญหาเหงือดอักเสบ 2.ทาฟลูออไรด์ การตรวจฟัน  ร้อยละ 80 ก.ย.-65 ดกเอียร์

3.เคลือบหลุมร่องฟัน 2.เด็ก 6-12 ปีได้รับบริการ
4.ให้การรักษา อุด ขูด ถอน ทันตกรรมร้อยละ 51
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงกำรพัฒนำระบบ
บริกำรสุขภำพ
สำขำโรคหัวใจ

1.1 กำรพัฒนำระบบ 1.เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการ 1.การส่ือสารเพ่ือเฝ้าระวัง
กำรเข้ำถึงบริกำรและ รวดเร็วทันเวลารู้เร็วเรียกเร็ว โรคหัวใจขาดเลือด
กำรส่งต่อผู้ป่วยอย่ำงมี รับเร็ว มาเร็ว รักษาเร็ว 1.1พัฒนาช่องทาง/ผลิตส่ือ ทุก รพ.สต. 18  แห่ง 1.ระยะเวลาในการเข้าถึง  - ต.ค.64- นางรุจิเรข
ประสิทธิภำพ *เจ็บอก จุกอก รีบหาหมอ*  on line ประชาสัมพันธ์ PCU 1 แห่ง บริการ ในแต่ละระดับ ก.ย.-65 สุวรรณชัยรบ

/ให้ความรู้ ในประชาชน รพ.สต
กลุ่มเส่ียง   กลุ่มป่วย DM/HT
1.2 Application ACS Alert ทีมวิชาการ 
1.3การคัดกรองเพ่ือต้นหา  ICT/ACS/ER
และเฝ้าระวังผู้ป่วยโรค คลินิกบุหร่ี
หัวใจขาดเลือด คลินิกลดพุง
(CV risk score )
mapping แผนท่ีเช่ือม
เครือข่ายทราบและใช้
2.การพัฒนาระบบการส่งต่อ

โครงกำร         : โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพสำขำโรคหัวใจ

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 2. ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 6. กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)

3. ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ท่ีได้รับกำรท ำ Primary PCI ได้ตำมมำตรฐำนเวลำท่ีก ำหนด

ตัวช้ีวัดหลัก     : 1. อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคกล้ำมเน้ือหัวใจตำยเฉียบพลันชนิด STEMI และกำรให้กำรรักษำตำมมำตรฐำนเวลำท่ีก ำหนด
   1.1 อัตรำตำยของผปู้  ่วยโรคกล้ำมเน้ือหัวใจตำยเฉียบพลันชนิด STEM  ‹ ร้อยละ 8
   1.2 ร้อยละของกำรให้กำรรักษำผู้ป่วย STEMI ได้ตำมมำตรฐำนเวลำท่ีก ำหนด  ≥ ร้อยละ 60
2. ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ท่ีได้รับยำละลำยล่ิมเลือดได้ตำมมำตรฐำนเวลำท่ีก ำหนด
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
2.1พัฒนาทีมส่งต่อการแพทย์ฉุกเฉิน
(EMS)
2.2เพ่ิมอัตราการเรียกใช้ 1669
2.3การออกนิเทศติดตามใน
พ้ืนท่ี รพ.สต.
3. การป้องกันและการสร้างเสริม
สุขภาพ (Primary  Prevention)
ในกลุ่มประชาน 35 ปีข้ึนไป
1.3อ2ส
2.คลินิกลดพุง/น้้าหนัก ให้ได้
ตามเกณฑ์ (DPAC) ในกลุ่ม 
NCD/ACS/ปชช.
3.คลินิกเลิกบุหร่ีใน รพ.สต.
กลุ่มเป้าหมาย ACS/ NCD /ปชช.

1.2 กำรพัฒนำระบบบริกำร 1.เพ่ือให้บริการตาม 4.การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายใน 1.บุคลากร รพ./รพ.สต. 1.หน่วยบริการผ่านเกรฑ์  - ต.ค.64- นางจิรารัตน์
ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ มาตรฐานผู้ป่วยปลอดภัย การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ สสอ. การประเมินคุณภาพ ก.ย.-65 ตรงดี
ขำดเลือด แบบไร้รอยต่อ ขาดเลือด การดูแลผู้ป่วย ACS นางรุจิเรข

4.1พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ สุวรรณชัยรบ
ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด น.ส.นริศรา 
ให้กับกลุ่มบุคลากรด้านสาธารณสุข ศรีกุลวงศ์
ท้ังใน รพ.และ รพ.สต ทีมวิชาการ
4.2การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติตาม
แนวทางการดูแลรักษา(CPG ACS)
4.3พัฒนาระบบการส่งต่อคุณภาพ
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มาตรฐาน
4.4การเย่ียมเสริมพลังใน
หน่วยบริการรพ.สต.

1.3 กำรพัฒนำมำตรฐำน 1.เพ่ือให้บริการตาม 5.การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย 1.บุคลากร รพ./รพ.สต. 1.หน่วยบริการผ่านเกณฑ์  - ต.ค.64- นางรุจิเรข
ระบบกำรดูแลผู้ป่วย มาตรฐานผู้ป่วยปลอดภัย อย่างครบวงจร สสอ. การประเมินระบบการ ก.ย.-65 สุวรรณชัยรบ
อย่ำงครบวงจร แบบไร้รอยต่อ 5.1 การพัฒนาระบบการวางแผน ดูแลผู้ป่วยต่อเน่ือง(COC) งาน COC

จ้าหน่ายผู้ป่วยโดยสหวิชาชีพ งานกายภาพฯ
(Discharge planing)
5.2การพัฒนาระบบการดูแลต่อเน่ือง
/การฟ้ืนฟูสภาพ (Rehabilitation)
5.3 พัฒนาระบบการส่งต่อ
(Refer  Back ACS)  ข้อมูลเพ่ือ
การดูแล ผู้ป่วย ต่อเน่ืองท้ังใน
ระดับ รพศ./รพท./รพ.สต.(Clound
 ACS;STEMI/NSTEMI/UA)
5.4การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
ในกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคหัวใจอย่างครบวงจร 
(refer back รพศ./รพท. /รพ.สต.)
6. การป้องกันการกลับเป็นซ้้า
ในผู้ป่วยกลุ่ม ACS 
(Secondary prevention)
1.การลดปัจจยัเส่ียง
1.1การควบคุมเบาหวาน
1.2การควบคุมความดัน
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1.3การเลิกสูบบุหร่ี
1.4การควบคุมน้้าหนัก/
ไม่ให้อ้วน(DPAC)

1.4 กำรพัฒนำศักยภำพ 1.เพ่ือพัฒนาให้เครือข่าย 7.การพัฒนาระบบการดูแล 1.บุคลากร รพ./รพ.สต. 1.การรักษาคุณภาพ  - ต.ค.64- นางรุจิเรข
เครือข่ำยบริกำรสุขภำพ หัวใจวานรเข้มแข็ง รักษาผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด สสอ. การผ่านการประเมิน ก.ย.-65 สุวรรณชัยรบ

7.1การคัดกรองกลุ่มเส่ียงเพ่ือการ 2.ภาคีเครือข่าย อสม./ คุณภาพโรคหัวใจ รพ.สต.
วินิจฉัยและการรักษาในระดับพ้ืนท่ี อปท./พชอ./
7.2การคัดกรอง CV risk สภาสุขภาพอ้าเภอ
 ในกลุ่มDM,HT 
7.3 การ Mapping กลุ่มเส่ียง
ในแต่ละพ้ืนท่ี
7.4 พัฒนาระบบสนับสนุน
การให้ความรู้
7.5 พัฒนาอบรมให้ความรู้ 
อสม.เช่ียวชาญ โรคหัวใจ/
ผู้น้าชุมชน/อปท./โรงเรียน/
พชอ./สภาสุขภาพอ้าเภอ/
care giver/เพ่ือนบ้าน
  - แผนออกอบรมอสม. 
  - แผนประชุม คกก.ทุก2เดือน
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1.5 กำรพัฒนำศักยภำพ 1.เพ่ือพัฒนาระบบ 8.การพัฒนาระบบการดูแล 1.บุคลากร รพ./รพ.สต. 1.การรักษาคุณภาพ  - ต.ค.64- นางรุจิเรข
เครือข่ำยบริกำรสุขภำพ งานสารสนเทศ รักษาผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด สสอ. การผ่านการประเมิน ก.ย.-65 สุวรรณชัยรบ

1.จ้าท้าทะเบียนผู้ป่วย  STEMI/ คุณภาพโรคหัวใจ งาน ICT
NSTEMI/UA ลงในระบบ งาน ER
 ACS Cloud 
2. ระบบการรายงาน การวิเคราะห์
ข้อมูล ตามตัวช้ีวัด
3.การน้าข้อมูลมาวางแผน
ปฏิบัติงาน  ปรับปรุงระบบ
4.พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูล
การดูแลผู้ป่วยต่อเน่ืองท้ังในระดับ
โรงพยาบาลและชุมชน/เครือข่าย

หนา้ที ่68



ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงกำรพัฒนำระบบ 1.เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง 1.ลดอัตราตาย ใน 5 กลุ่มโรค
บริกำรสุขภำพ ได้รับการรักษาภายใน มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม
สำขำมะเร็ง ระยะเวลาท่ีก าหนด มะเร็งปากมดลูก มะเร็งล าไส้

และทวารหนัก)
1.1 ลดระยะเวลารอคอย 1.ผู้เข้ารับบริการท่ีสงสัย 1.ร้อยละของผู้ป่วยได้รับ  - ต.ค.64- นางพชรพร
การวินิจฉัยโรคมะเร็ง ว่าเป็นมะเร็งและได้รับ การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา ก.ย.-65 ค าภูษา
1.2 เพ่ิมช่องทางด่วนในการ การส่งตรวจทาง ภายใน 2 สัปดาห์ ≥ 80
ส่งตรวจทางพยาธิวิทยา พยาธิวิทยา
2.ลดระยะเวลารอคอยการรักษา 2.ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่ี 2.ร้อยละของผู้ป่วยได้รับ  - ต.ค.64- นางพชรพร
โรคมะเร็งด้วยการผ่าตัด แพทย์วางแผนการรักษา การรักษาด้วยการผ่าตัด ก.ย.-65 ค าภูษา
2.1 การให้ข้อมูลในการตัดสินใจ ด้วยการผ่าตัด ภายใน 4 สัปดาห์ ≥ 85
เพ่ือเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัด
2.2 คิวผ่าตัดส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
3.ลดระยะเวลารอคอยการรักษา 3.ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่ี 3.ร้อยละของผู้ป่วยได้รับ  - ต.ค.64- นางพชรพร
โรคมะเร็งด้วยเคมีบ าบัด แพทย์วางแผนการรักษา การรักษาด้วยเคมีบ าบัด ก.ย.-65 ค าภูษา
3.1 การให้ข้อมูลในการตัดสินใจ ด้วยเคมีบ าบัด ภายใน 4 สัปดาห์ ≥ 85

โครงกำร         : โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ สำขำมะเร็ง

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 2. ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 6. กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)

สถำนกำรณ์    : 1.ระยะเวลำรอคอยผลทำงพยำธิวอทยำ 92% , 2.ระยะเวลำรอคอยกำรรักษำโรคมะเร็งด้วยกำรผ่ำตัด 86% , 
3.ระยะเวลำรอคอยกำรรักษำโรคมะเร็งด้วยเคมีบ ำบัด 77%

ตัวช้ีวัดหลัก     : 1. ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับกำรรักษำภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด
   1.1 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับกำรรักษำด้วยกำรผ่ำตัด ภำยในระยะเวลำ 4 สัปดำห์  ≥ ร้อยละ 75
   1.2 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับกำรรักษำด้วยเคมีบ ำบัด ภำยในระยะเวลำ 6 สัปดำห์  ≥ ร้อยละ 75
   1.3 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับกำรรักษำด้วยรังสีรักษำ ภำยในระยะเวลำ 6 สัปดำห์  ≥ ร้อยละ 60
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เพ่ือเข้ารับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด
3.2การดูแลแผลหรือภาวะ
แทรกซ้อนหลังผ่าตัด
3.3ขยายบริการการให้ยาเคมีบ าบัด
  - Day care Chemotherpy unit
  - Chemotherpy Ward
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1 โครงกำรพัฒนำระบบ
บริกำรสุขภำพ
สำขำศัลยกรรม

1.1 พัฒนำระบบบริกำร 1.ลดระยะรอคอยผ่ำตัดนำน 1.พัฒนำระบบบริกำร ODS
สุขภำพสำขำศัลยกรรม 2.ลดควำมแออัด ใน รพ. 1.1 พัฒนาระบบบริการ ODS 1.ศัลยแพทย์ 2คน 1.ร้อยละผู้ป่วยเข้ารับ  - พ.ย.64- PCTศัลยกรรม

3.ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแล ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย 2.วิสัญญีพยาบาล 5คน บริการ ODS>25% ม.ค.-65
4.ลดอัตรำกำรเสียชีวิต (2Ps Safety) 3.พยาบาล OPD ER 
5.ประชำชน เข้ำถึงบริกำร  - อบรมบุคลากร 2P safety Ward OR

(ศูนย์คุณภาพ) 4. รพ.สตและ

7. อัตรำผู้ป่วย Fast track blunt abdominal Level 1 สำมำรถเข้ำผ่ำตัดได้ภำยใน 60 นำที > 80%

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 2. ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 6. กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)
โครงกำร         : โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพสำขำศัลยกรรม
ตัวช้ีวัดหลัก     : 1. ร้อยละผู้ป่วยเข้ำรับบริกำรผ่ำตัด ODS                                       2. ร้อยละกำรแตกของไส้ต่ิงอักเสบ<10%      

3. ร้อยละRupture appendicitis จำกRefer in ลดลง ≥ 5%ต่อปี     4. อัตรำกำรวินิจฉัยไส้ต่ิงภำยใน24ชม.  100%    
5. กำรเสียชีวิตผู้ป่วยBlunt abdominal trauma                          6. อัตรำกำรเสียชีวิตในผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลัน 5ภำวะ0%

3. Blunt abdominal trauma  แนวทำงปฏิบัติ/CPG ไม่ชัดเจน บุคลำกรยังขำดทักษะ ไม่ผ่ำนกำรอบรมATLS for nurse
4. อัตรำกำรเสียชีวิตในผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลัน 5ภำวะ ปี 2563 = 0.46% (เป้ำหมำย๐%) ปี 2564=0.32%

สถำนกำรณ์    : 1. เร่ิมโครงกำร ODS ปี 2561 ผลงำน ผู้ป่วย ODS 4 รำย คิดเป็น100%, ปี 2562 เพ่ิม Pterygium เป็น5โรคจำก 24 กลุ่มโรค ผลงำนปี 2562 ผู้ป่วย18 รำย 
ODS 17 รำย  คิดเป็น94.4%, ปี 63 มีศัลยแพทย์เพ่ิม 1คน วิสัญญีแพทย์ 1คน จึงได้ขยำยบริกำรเพ่ิม 17 โรค จำกท้ังหมด 24กลุ่มโรค
ผลงำนปี 2563 ผู้ป่วยเข้ำโครงกำร  45 รำย  ผ่ำตัด 45 รำย  คิดเป็น 100%   ผลงำนปี 2564 ผู้เข้ำโครงกำร 54 รำย ผ่ำตัด 54 คิดเป็น 100 %
2. อัตรำกำรเกิด Rupture appendicitis เกินเป้ำหมำย(เป้ำหมำย<10% ปี61-64 ร้อยละ 16.48, 12.06, 17.9,15.94 Rupture appendicitis จำกRefer in
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ปี 2561-2564 ร้อยละ 23.2,30,18.9,20 ระยะเวลำกำรวินิจฉัยล่ำช้ำ(>24ชม.) เพ่ิมข้ึนปี62-64 ร้อยละ5.4, 11.1,5.3
อัตรำกำรใช้ CT ในกำรช่วยวินิจฉัยไส้ต่ิงอักเสบเพ่ิมข้ึน ปี62-64 ร้อยละ44.4,53,36 ผู้ป่วยไส้ต่ิงแตกท่ีไม่ได้รับกำรผ่ำตัดภำยใน 6ชม. มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
ปี 2562-2564 ร้อยละ 13.5,22.2,19.2
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 - ทบทวน จัดบริการ ให้เหมาะสม รพ.เครือข่าย
 - พัฒนาระบบติดตามเย่ียม 
ร่วมกับCOC
 - เย่ียมทางโทรศัพท์หลังจ าหน่าย
27,72ชม. และ7วัน
1.2 พัฒนาเครือข่ายการดูแล
ทางศัลยกรรม ระดับอ าเภอ
 - ประชุม ทบทวนผลการ
ด าเนินงานปี 2561-2564
 - ส่งเสริมวิชาการและ
ประชาสัมพันธ์โครงการODS
1.3 พัฒนาระบบให้ค าปรึกษา
ทางวิสัญญีในการผ่าตัดใน
กลุ่มโรคเป้าหมาย
 - จัดแนวทางขอรับค าปรึกษาและ
การสนับสนุนวิสัญญีแพทย์จาก
รพ.ท่ีมี ศักยภาพสูงกว่า
1.4 ประชาสัมพันธ์โครงการและ
ให้ความรู้ประชาชน เร่ืองODS 
 - จัดท าแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์
อสม. รพ.สต ประชาชนท่ัวไป
 - ประชาสัมพันธ์ผ่านเว๊ปไซต์รพ.
2. พัฒนำระบบบริกำร
Fast track blunt
abdominal trauma
2.1จัดอบรมเสริมความรู้บุคลากร 1.จนท.รพ  รพ.สต 1.อัตราFast track blunt  - พ.ย.64- PCTศัลยกรรม
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2.2 แผนการอบรมเฉพาะทาง 2.รพ.เครือข่าย abdominal level 1 ม.ค.-65
2.3 ทบทวนCPG วางแผนพัฒนา 3.เครือข่ายกู้ชีพ สามารถเข้าผ่าตัดได้ภายใน
ระดับ เครือข่าย 60นาที >80%
2.4อบรมวิชาการ หน่วยกู้ภัย
EMS  ในการช่วยเหลือเบ้ืองต้น
3.พัฒนำระบบกำรดูแลผู้ป่วย
ปวดท้อง   เฉียบพลัน 5ภำวะ 
 และไส้ต่ิงอักเสบ 
(5Acute abdomen)
1.ทบทวนระบบการดูแลเก่ียวกับ 1.แพทย์ ศัลยแพทย์ 1.ร้อยละการแตกของ  - พ.ย.64- PCTศัลยกรรม
1.1 อัตราการเกิด Rupture appendicitis2.พยาบาลER OR IPD ไส้ต่ิงอักเสบ <10% ม.ค.-65
1.2 ระยะเวลารอคอยการผ่าตัด, 3.บุคลากรเครือข่ายท่ี 2.Rupture appendicitis
Revisit ER รับRefer, Admit เก่ียวข้อง จาก refer in ลดลง≥5%
แผนกอ่ืน 3.อัตราการวินิจฉัย
1.3 ผู้ป่วยเสียชีวิต จากปวดท้อง ไส้ต่ิงอัเสบ ภายใน 24ชม. 
เฉียบพลัน 100%
2.วางแผนการด าเนินงาน 4.ร้อยละการเสียชีวิตของ
2.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบ ผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลัน
 และบทบาทหน้าท่ี 5ภาวะ ในโรงพยาบาล 0%
2.2 ออกแบบการเก็บรายงาน 
ข้อมูลสถิติ ร่วมกับงาน ICT
2.3 การติดตามผลการด าเนินงาน
รายไตรมาส
3.ด าเนินการเชิงรุก ในการส่งเสริม 4.ประชาชนท้ังในและ
 ให้ผู้ป่วยมารพ. เร็วข้ึน นอกเขต อ าเภอวานรนิวาส
3.1 ให้ความรู้ประชาชน โดย
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ประชาสัมพันธ์ในท่ีประชุมอ าเภอ 
3.2 เผยแพร่ข้อมูลสุขภาพ 
อาการปวดท้องเฉียบพลัน5ภาวะ
การดูแลรักษา และการปฏิบัติตัว 
4.พัฒนาระบบบริการและการส่งต่อ
ระดับเครือข่าย
5.พัฒนาขีดความสามารถ
รพ.เครือข่าย ด้านการวินิจฉัยรักษา
 เร็วข้ึน
4.พัฒนำบุคลำกร
1.อบรม/ประชุมวิชาการภายในรพ. 1.แพทย์ท่ัวไป,ศัลยแพทย์ 1.บุคลากรได้รับการอบรม  - พ.ย.64-  PCTศัลยกรรม
1.1 อบรมแนวทางการปฏิบัติใน 2.พยาบาล OPD ER ประชุมวิชาการ/ทบทวน ม.ค.-65
โครงการ ODS ให้บุคลากรใน OR IPD case >50%
รพ.ท่ีเก่ียวข้องรวมท้ัง บุคลากร 2.บุคลากรผ่านการอบรม
ในห้องฉุกเฉิน ATLS  for nurse
1.2อบรมหลักสูตรกู้ชีพข้ันพ้ืนฐาน
 (Basic life support)
1.3 ประชุมวิชาการ การพัฒนา
ระบบการดูแลผู้ป่วย
5Acute abdomen  และ
Acute appendicitis
2.อบรมพัฒนาศักยภาพศัลยแพทย์
วิสัญญีพยาบาลและ
Nurse case manager  
ในการด าเนินงานODS
โดยหน่วยงานภายนอก
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3.พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
เพ่ิมประสิทธิภาพEarly diagnosis
5.พัฒนำรูปแบบกำรเก็บข้อมูล
เพ่ือติดตำมประเมินผล
5.1 พัฒนาระบบITในการเก็บ 1. ผู้รับผิดชอบรายงาน 1.มีข้อมูลในการวางแผน  - พ.ย.64-  PCTศัลยกรรม
วิเคราะห์ข้อมูลและส่งรายงาน  2. งานเรียกเก็บรายได้ ปรับปรุงการด าเนินงาน ม.ค.-65
ICT ร่วมออกแบบในการเก็บข้อมูล 3. ICT และการประเมิน
5.2 ติดตามการลงข้อมูลท่ีครบถ้วน ประสิทธิภาพโครงการ  
ส่งเรียกเก็บทันเวลา ใน
โปรแกรม e-Claim 
5.2.1 ตรวจสอบซ้ าระหว่างหน่วยบริการ
5.3 ผู้รับผิดชอบสรุปผลการด าเนิน
งานและประชุมทบทวน ปัญหา
และอุปสรรค รายไตรมาส
และสรุปผลงานรายปี
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1 โครงกำรพัฒนำระบบ
บริกำรสุขภำพ
สำขำออร์โธปิดิกส์
1.พัฒนำระบบบริกำร 1.พัฒนำระบบกำรเข้ำถึง 1.พัฒนำระบบกำรเข้ำถึงบริกำร
สุขภำพสำขำ บริกำร ในกลุ่มผู้ป่วย Open fracture 
ออร์โธปิดิกส์ 2.ลดภำวะแทรกซ้อนใน long bone

ผู้ป่วยผ่ำตัดกระดูกและข้อ 1.พัฒนาCPG การดูแลผู้ป่วย 1.OPD, ER, Ward ศัลย์, 1. อัตราการผ่าตัดในผู้ป่วย  - พ.ย.64- PCTศัลยกรรม
กระดูกหักแบบเปิด แนวทางการให้ OR  Open fracture ก.ย.-65
ยา ATB ท่ีเหมาะสม 2.รพช.เครือข่าย 2 แห่ง  long bone  ภายใน
2.จัดประชุมเครือข่ายและเผยแพร่ 3.รพ.สต. 18 แห่ง  6 ช่ัวโมง > ร้อยละ 25 
CPG Open fracturelong bone 2.อัตราการติดเช้ือท่ี
3.พัฒนาระบบการ จัดการเบ้ืองต้น แผลผ่าตัด ผู้ป่วย Open
และการส่งข้อมูลในผู้ป่วย  fracture long  bone
Open fracture  long bone  <10%    
ก่อน Refer รพ.ต้นทาง

พบภำวะแทรกซ้อน ข้อติดร้อยละ 16.7และขำดกำรติดตำมเย่ียมและดูแลต่อเน่ืองหลังจ ำหน่ำย

ตัวช้ีวัดหลัก     : 1.อัตรำกำรผ่ำตัดในผู้ป่วยOpen fracture long boneภำยใน6ช่ัวโมง >ร้อยละ 25 2. อัตรำกำรติดเช้ือท่ีแผลผ่ำตัดผู้ป่วยOpen fracture long bone <10%
3. อัตรำกำรติดเช้ือท่ีแผลผ่ำตัดเปล่ียนข้อเข่ำข้อสะโพก<10%                             4. อัตรำกำรเกิดข้อเล่ือนหลุดหลังกำรผ่ำตัดเปล่ียนข้อเข่ำข้อสะโพก<10%
5.อัตรำกำรผ่ำตัดTKA/THR เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อย 5%

สถำนกำรณ์    : 1. แผลผ่ำตัดติดเช้ือในผู้ป่วย Open fracture long bone มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ปี61-64 ร้อยละ12.5, 14.7,15.8,16.1 อัตรำกำรติดเช้ือใน Refer in 
ร้อยละ0, 10, 28.6,18.5 พบว่ำ  อัตรำกำรให้ ATB  ภำยใน1ช่ัวโมงท ำได้ร้อยละ91.7, 70.6, 73.7,76.6  กำรเตรียมควำมพร้อมผู้ป่วยเข้ำรับกำรผ่ำตัดเร็วใน
ระยะ 6ชม.ท ำได้ร้อยละ 50, 44.1, 63.2,71.23 (เป้ำหมำย≥80%)  2. ผู้ป่วยผ่ำตัดTKA แม้จะได้ก ำไรจำกกำรผ่ำตัด แต่จ ำนวนกำรผ่ำตัดลดลง วันนอนเพ่ิมข้ึน

โครงกำร         : โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพสำขำออร์โธปิดิกส์

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 2. ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 6. กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)
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2.พัฒนำระบบบริกำรออร์โธปิดิกส์
1.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย 1.แพทย์ พยาบาล  1.อัตราการติดเช้ือท่ี  - พ.ย.64- PCTศัลยกรรม
TKA/THR ต้ังแต่แรกรับ-จ าหน่าย 2.กายภาพบ าบัด แผลผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่า ก.ย.-65
กลับบ้านดูแล ต่อเน่ือง 3.ผู้ดูแลผู้ป่วย ข้อสะโพก<10% 
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนค่ารักษา ออร์โธปิดิกส์ ท้ังใน 2. อัตราการเกิดข้อเล่ือน
และการเบิกค่ารักษาความคุ้มค่าคุ้มทุน โรงพยาบาลและ รพ.สต. หลุดหลัง การผ่าตัดเปล่ียน
1.2 จัดท ารายการเช็คลิสต์กิจกรรม 3.เครือข่ายบริการ ข้อเข่าข้อสะโพก <10%
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการบริหารข้อ 3. อัตราการผ่าตัด
หลังการ   ผ่าตัด 3 ระยะร่วมกับ TKA/THR เพ่ิมข้ึน
ทีมกายภาพบ าบัด อย่างน้อย 5%
2. จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ Online 
เชิญชวนผู้ป่วยมารับบริการผ่าตัด 
โดยน าผลงานท่ี Excellence 1ปี 
มาประชาสัมพันธ์
3.พัฒนำระบบข้อมูล
3.1จัดท าทะเบียนการติดตามเย่ียม 1.แพทย์/ พยาบาล 1.มีข้อมูลในการวางแผน  - พ.ย.64- PCTศัลยกรรม
ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่า ผู้รับผิดชอบงาน ปรับปรุงการด าเนินงาน ก.ย.-65
ข้อสะโพก ออร์โธปิดิกส์เครือข่าย และการประเมิน
3.2 พัฒนาระบบการรายงาน ประสิทธิภาพโครงการ  
การวิเคราะห์ข้อมูล ตามตัวช้ีวัด
3.3 พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูล
การดูแลการดูแลผู้ป่วยต่อเน่ือง
ท้ังในระดับโรงพยาบาลและ 
ชุมชน/เครือข่าย
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1 โครงกำรพัฒนำระบบ 1.พัฒนาระบบการดูแลรักษา 1. PP&P: Disease Control 1.ประชาชนในเขต 1. การให้ความรู้ใน รร. -  พ.ย. 64 - นส.ธีรวดี
บริกำรสุขภำพสำขำ ผู้ป่วยโรคติดเช้ือใน โรคท่ีเป็นสำเหตุของกำรติดเช้ือ  อ าเภอวานรนิวาส อสม. ท่ี รพ.สต. ครบ  ก.ย. 65 ปูคะสินธ์ุ
โรคติดเช้ือ (Sepsis) กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด ในกระแสเลือดตำมบริบท อสม. เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. 18 รพ.สต. CM sessis 

Community-Acquire 1.1 ให้ความรู้ประชาชน 18 รพ.สต. 2. จนท. รพสต.สามมารถ ในหอผู้ป่วย
Sepsis, Hospital Acquire ผู้น าชุมชนใน รร.อสม. ทุก รพ.สต. ประเมินและส่งต่อผู้ป่วย ทุกตึก
Sepsis          18 แห่ง และติดตามประเมินผล อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ลดอัตราการเสียชีวิต 1.2 จัดท าส่ือเสียงตามสาย 
Sepsis CI ,HI < 30% ให้เข้าใจง่าย 

1.3 ลดความรุนแรงในกลุ่มเส่ียง
ด้วย  Flu vaccine
1.4 สนับสนุนให้ประชาชน 
Self care และประเมินเฝ้าระวัง
อาการ  Sepsis  ท่ีต้องรีบมา รพ.
2. Service: พัฒนำระบบบริกำร 1. แพทย์ พยาบาล  1. อัตราการเสียชีวิต  -  พ.ย. 64 - นส.ธีรวดี
ช่องทำงด่วนกำรเข้ำถึงบริกำรใน 2.บุคลากรสาธารณสุข  ผู้ป่วย Sepsis <30%  ก.ย. 65 ปูคะสินธ์ุ
ผู้ป่วยท่ีมีภำวะวิกฤตและบุคลำกร (Community- Acquire)  CM sessis 
2.1 จัดระบบบริการช่องทางด่วน  2. อัตราการได้รับ IVF ในหอผู้ป่วย

สถำนกำรณ์    : โรคติดเช้ือในกระแสเลือดเป็นปัญหำส ำคัญระดับประเทศ อัตรำกำรเสียชีวิตพบเป็นอันดับ 1 ใน 5 ของทุกโรงพยำบำลเขตสุขภำพท่ี 8 โรคสำเหตุเสียชีวิต
จำกติดเช้ือ Pneumonia, Necrotizing Fasciitis, Intra-abdominal peritonitis, Neonatal sepsis

3. อัตรำกำรใด้ ATB ภำยใน 1 hr. 90%                                                             4. อัตรำผู้ป่วย Septic shock admit ICU ภำยใน 3 hr. >30% 
5.กำรให้ควำมรู้ใน รร.  อสม. ท่ี รพ.สต. ครบ 18 รพ.สต.

ตัวช้ีวัดหลัก     : 1. อัตรำกำรเสียชีวิตผู้ป่วย Sepsis <30%(Community- Acquire, Hospital Acquire)    2. อัตรำกำรได้รับ IVF อย่ำงน้อย 1500 ml in 1-3 hr. 90%

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 2. ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 6. กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)
โครงกำร         : โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพสำขำโรคติดเช้ือ (Sepsis)
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ผู้รับผิดชอบ

 (Fast track Sepsis) อย่างน้อย 1500 ml  ทุกตึก
2.2 การท า CPG ให้เข้ากับบริบท  in 1-3 hr.
เพ่ือการ  Early diagnosis  3. อัตราการท า H/C
โดยใช้เคร่ืองมือ  qSOFA + Risk ก่อนให้ ATB 90% 
factor SOS score Early  4. อัตราการใด้ ATB
 treatment in 1 hr. (IVF, H/C  ภายใน 1 hr. 90%
ATB, Lactate, Vasopressor),  5. อัตราผู้ป่วย Septic
Early admit ICU, Early shock admit ICU 
consultation  D/C plan  ภายใน 3 hr. >30%
2.3 เพ่ิมการเข้าถึงบริการ 1669
2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์ 
พยาบาลโดยบรรจุในแผน
ปฐมนิเทศแพทย์ พยาบาลจบใหม่/
 เคร่ืองมือ/อุปกรณ์
2.5 ส่งพยาบาลไปอบรมเฉพาะทาง
วิกฤต  4 เดือน ปีละ 2 คน 
3. IT: พัฒนำระบบข้อมูล 1.แพทย์, พยาบาล 1.มีข้อมูลท่ีเป็นฐานข้อมูล  -  พ.ย. 64 - นส.ธีรวดี
สำรสนเทศ 2. นักเวชสถิติ กลางท่ีทุกบุคลากรทาง  ก.ย. 65 ปูคะสินธ์ุ
3.1 จัดท าฐานข้อมูลพ่ือให้ผู้ลง สาธารณสุขสามารถเข้าถึง CM sessis 
ข้อมูลสามารถเข้าถึงและน าข้อมูล และเช่ือถือได้ ในหอผู้ป่วย
มาวิเคราะห์ได้ 2. ลงรหัส ICD 10 ผู้ป่วย ทุกตึก
3.2 การบันทึกข้อมูล การวินิจฉัย  palliative (Z51.5) นักเวชสถิติ
ICD10  ผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยภาวะ 3. ทบทวนเวชระเบียน
sepsisท่ีตัดpalliative(Z51.5) ออก  Death sepsis 80%
3.3 ทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วย
Death sepsis
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3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการจัดเก็บข้อมูล
3.5 Feed back ข้อมูลให้ทีมท่ี
ดูแลผู้ป่วย  sepsis ทุกเดือน
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1 โครงกำรพัฒนำระบบ 1.เพ่ือพัฒนาระบบบริการ 1.รับนโยบายแนวทางการให้ 1.งานผู้ป่วยนอก 1.มีคู่มือในการปฏิบัติงาน  - ต.ค.64- นางรัตติยา  
บริกำรสุขภำพ สุขภาพสาขาจักษุ บริการงานด้านจักษุจากเขตบริการ 2.ผู้รับผิดชอบงาน NCD ระบบบริการสุขภาพสาขา ก.ย.-65 แสดคง
สำขำจักษุ อ าเภอวานรนิวาส สุขภาพท่ี8 / สสจ.สน / 3.จนท.ผู้รับผิดชอบ จักษุ อ าเภอวานรนิวาส 

จังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลวานรนิวาส งานสูงอายุ จังหวัดสกลนคร
2.เพ่ือคัดกรอง ค้นหา 1.1ประชุมคณะด าเนินการวางแผน 2. ผู้ป่วยเบาหวาน
เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน การด าเนินงานรูปแบบบริการงาน ได้รับการถ่ายภาพจอ
เบาหวานข้ึนจอประสาทตา ด้านจักษุภายในโรงพยาบาล ประสาทตา ≥ 80%
ในผู้ป่วยเบาหวาน 1.2 ประชุมคณะด าเนินการวาง 3. ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปี
3.เพ่ือค้นหาผู้สูงอายุสูงอายุ แผนการด าเนินงานรูปแบบบริการ ข้ึนไป ได้รับการคัดกรอง
ท่ีเส่ียงต่อการเกิดภาวะ งานด้านจักษุภายใน CUP  สายตา ≥ 75 %
ตาบอดจากต้อกระจก อ.วานรนิวาส 4.ร้อยละจนท.สาธารณสุข
(Blinding Cataract) 2.ด้านบุคลากร เข้าร่วมอบรม 1 คน/แห่ง
เข้ารับการรักษาผ่าต้อกระจก 2.1จักษุแพทย์มาประจ าการ   คิดเป็น 100%
4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ เดือนกรกฏาคม 2564
พยาบาลวิชาชีพใน 2.2เปิดบริการงานผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ แผนกจักษุ

สถำนกำรณ์    : โรงพยำบำลวำนรนิวำสขนำด M1  มีแพทย์เฉพำะทำงสำขำจักษุ  มีพยำบำลเวชปฏิบัติทำงตำ 2 คน มีประชำกรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 126,289 รำย  
กลุ่มผู้สูงอำยุ60ปีข้ึนไปมีจ ำนวน 15,365 รำย (ข้อจำก Vision2020 7ก.ค.64) อัตรำกำรคัดกรองสำยตำในผู้สูงอำยุ60ปีข้ึนไปปี2564 คิดเป็นร้อยละ 80.64
ส่วนใหญ่ปัญหำทำงสำยตำคือโรคตำต้อกระจก ในกลุ่ม Blinding Cataract ได้รับกำรผ่ำตัดภำยใน30วัน คิดเป็นร้อยละ100 และมีผู้ป่วยเบำหวำน 6,532 รำย
(HDC7กค.64)ได้รับกำรคัดกรองDiabetic Retinopathy (DR) ร้อยละ82.65(ปี2564) High rist DR ได้รับกำรเลเซอร์ร้อยละ100 (ปี2564)

ตัวช้ีวัดหลัก     : 1.อัตรำผู้ป่วยตำบอดจำกต้อกระจก (Blinding Cataract)ได้รับกำรผ่ำตัดภำยใน 30 วัน ≥85%  2.ร้อยละผู้สูงอำยุ 60 ปีข้ึนไป ได้รับกำรคัดกรองสำยตำ≥ 75 %
3. อัตรำกำรคัดกรองDiabetic Retinopathy (DR)  ≥80%                                             4.  ร้อยละ High rist DR ได้รับกำรเลเซอร์คิดเป็น 100

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 2. ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 6. กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)
โครงกำร         : โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพสำขำจักษุ

หนา้ที ่81



ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ต าบล  และ อสม. 2.3เปิดบริการงานผู้ป่วยใน
ให้มีความรู้ในการตรวจ แผนกจักษุ
คัดกรองผู้ป่วยต้อกระจก 3.สถานท่ี/เคร่ืองมือ/อุปกรณ์
และส่งต่ออย่างมีระบบใน 3.1ช้ันล่างตึก 40 ปี บูรณาการ
การเข้ารับการผ่าตัด พ้ืนท่ีร่วมกับคลินิกศัลยกรรม

ท่ัวไป/ศัลยกรรมกระดูก/คลินิก
สูงอายุ (วางแผนปรับจุดบริการจุด
หลังคลอดเดิมใกล้ NCD)
3.2ด าเนินการเสนอซ้ืออุปกรณ์
เคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีจ าเป็น
พ้ืนฐานทางด้านจักษุท่ียัง
ขาดแคลนโดยขอค าปรึกษากับ
จักษุแพทย์ท่ีมาประจ าการ
4.เข้ารับนโยบายแนวทางในการ
ด าเนินงานการคัดกรองต้อกระจก
ในผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป การคัดกรอง
ภาวะเบาหวานข้ึนตา ตามแนวทาง
ของSP ตา  เขตบริการสุขภาพท่ี 8
และด าเนินงานตามแผนเพ่ือพัฒนา
เครือข่าย โดยก าหนดเป็นแนวทาง
เดียวกันท้ังอ าเภอ   
5.การคัดกรองต้อกระจกใน
ผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป
5.1อบรม/ให้ควมมรู้ เจ้าหน้าท่ี 
อสม. เร่ืองการวัดสายตาใน
ผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป โดยวิธี
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นับน้ิวท่ีระยะ 3  เมตร 60 ปี
ทุกรายใน Program Vision 2020
5.2ในรายท่ีมองไม่เห็นในระยะ
3 เมตร เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.
ติดตามวัด VA  ด้วย Snellen 
chart c pinhole  ทุกราย 
พร้องลง Program Vision 2020
5.3ในราย VA<20/400 ออก
Visa VA เพ่ือส่งต่อ 
พบพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา/
ทีมจักษุแพทย์เพ่ือรับการวินิจฉัย
ต้อกระจก ลง Program Vision 
2020 ออกVisa ผ่าตัด กลุ่ม 
VA<20/400 (Blinding cataract)
Fast Track ภายใน 30 วัน
 กลุ่ม Low vision 
(VA 20/70-20/400) รับการผ่าตัด
ภายใน ๙0 วัน สามารถส่งต่อ
ไร้รอยต่อโดยไม่ใช้ใบส่งตัว
6.การคัดกรองภาวะเบาหวาน
ข้ึนตาในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน
6.1ปฏิบัติการถ่ายภาพจอประสาทตา
ร่วมกับตรวจคัดกรองความเส่ียงเท้า
ประเมินสุขภาพจิตแบบบูรณาการ
ตามแผนท่ีก าหนดท้ังอ าเภอ
6.2สอนและให้ความรู้ภาวะ
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เบาหวานข้ึนตาให้กับจนท. รพ.สต.
และอสม.ในพ้ืนท่ี
6.3ลงบันทึกการคัดกรองจอ
ประสาทตาในโปรแกรม JHCIS
 และ HOSXP 
6.4.ตรวจสอบความถูกต้องของ
ภาพจอประสาทตากับเลขท่ี ID
6.5น าภาพจอประสาทตาส่งให้
จักษุแพทย์อ่านและแปรผล 
6.6 ติดตามผู้ป่วยท่ีพบภาวะ
แทรกซ้อนทางตา (High rist DR) 
ส่งต่อพบจักษุแพทย์เพ่ือเข้ารับการ
รักษาพร้อมติดตามผล
6.7.แจ้งผลตรวจภาพจอประสาทตา
ให้ผู้รับผิดชอบประจ าพ้ืนท่ีทราบ 
เพ่ือแจ้งผลให้ผู้ป่วยรับทราบ
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ผู้รับผิดชอบ

1 โครงกำรพัฒนำระบบ
บริกำรสุขภำพ
สำขำสูติกรรม
1.กำรพัฒนำระบบ 1.เพ่ือเพ่ิมคุณภำพและ 1. กำรพัฒนำระบบบริกำรและ 1.เครือข่าย รพช.3 แห่ง 1.อัตราตายมารดา=0      - ต.ค.64- น.ส.พรทิพย์ 
บริกำรสำขำสูติกรรม กำรเข้ำถึง ลดอัตรำตำย กำรส่งต่อแบบไร้รอยต่อ รพ.สต.18 แห่งและ  2.อัตราตายทารกปริ ก.ย.-65 ก ่าสี
แบบไร้รอยต่อ และภำวะแทรกซ้อนจำก 1.1 จัดระบบช่องทางด่วน  PCC 1 แห่ง  ก่าเนิดไม่เกิน 8 : 1,000 

กำรต้ังครรภ์และกำรคลอด Fast tract  to OR , LB      
fast tract to LR .           3.อัตราการขาดออกซิเจน
1.1 พัฒนาระบบส่งต่อที มีคุณภาพ รุนแรงในทารกแรกเกิด
พร้อมทบทวนและวิเคราะห์ ลดลงร้อยละ 50  
ระบบส่งต่อ ของเครือข่าย 4.การเกิดnear missed
รพช./รพสต.      ในมารดาลดลงร้อยละ50
1.3 เยี ยมเสริมพลังเครือข่าย  
1.4 ประเมินความพึงพอใจ
เครือข่ายส่งต่อ

ท่ีมีควำมเพียงพอพร้อมใช้

ตัวช้ีวัดหลัก     : 1.อัตรำส่วนกำรตำยมำรดำ=0 ต่อกำรเกิดมีชีพแสนคน                                   2.อัตรำตำยปริก ำเนิดลดลง ร้อยละ 50 
3. อัตรำกำรขำดออกซิเจนรุนแรงในทำรกแรกเกิด  ลดลงร้อยละ 50                   4.ลดกำรเกิด  near missed ในมำรดำ ร้อยละ 50

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 2. ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 6. กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)
โครงกำร         : โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพสำขำสูติกรรม

อัตรำกำรขำดออกซิเจนรุนแรงในทำรกแรกเกิด    ในปี 2560-2564 พบมีอัตรำ  1.51,9.46,2.38,2.13และ 3.57 ต่อพันกำรเกิด และพบว่ำเป็นสำเหตุส ำคัญท่ี

สถำนกำรณ์    : ในปี พศ. 2550-2564 พบว่ำไม่มีมำรดำจำกกำรต้ังครรภ์แฃะกำรคลอด แต่มีมำรดำท่ีมีควำมมเส่ียงรุนรงได้ใส่ท่อช่วยหำยใจก่อนคลอด 1 รำย สำเหตุจำก
กำรประเมินควำมเส่ียงผิดพลำดของโรงพยำบำลลูกข่ำย อัตรำทำรกตำยปริก ำเนิด ในปี พศ . 2560-2564  อัตรำ 1.57,6.29,2.37,3.19 และ 2.13ต่อกำรเกิดพันคน

ท ำให้ทำรกเสียชีวิตโดยส่วนใหญ่พบว่ำเกิดจำกสำเหตุท่ีสำมำรถวำงแผนป้องกันได้ ภำยใต้ กำรมีแนวทำงปฏิบัติต้ังแต่แรกรับ บุคลำกรท่ีมีทักษะและเคร่ืองมือ
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2.พัฒนำศักยภำพ 2.เพ่ือพัฒนำบุคลำกร 2. กำรพัฒนำระบบบริหำร 2.บุคลากรในห้องคลอด 1. บุคลากรเข่รับการ  - ต.ค.64- น.ส.พรทิพย์ 
บุคลำกร ท่ีเก่ียวข้องให้มีทักษะ จัดกำรด้ำนบุคลำกร  10 ราย อบรมฝึกทักษะ ก.ย.-65 ก ่าสี

ให้มีประสิทธิภำพ ร้อยละ 100     
2.1จัดอบรมฟ้ืนฟูทักษะการดูแล 2. บุคลกรผ่านการ
ภาวะวิกฤติในห้องคลอด ได้แก่ ประเมินทักษะร้อยละ100
CPR,PIH,Eclampsia,คลอดติดไหล่,
คลอดท่าก้น,สายสะดือย้อย 
2 คร้ัง/ปี  
2.2ประชุมทบทวนเคสเมื อมี
อุบัติการณ์  
2.3 อบรมฟ้ืนฟูทักษะการเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่
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1 โครงกำรพัฒนำระบบ 1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. ประชุมเครือข่ายช้ีแจง 1. กลุ่มผู้รับบริการ 1.ร้อยละผู้ป่วยเตียง 3  - ต.ค.64 - 1.นางสาว
บริกำรสุขภำพ กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ การด าเนินงานผู้รับผิดชอบงาน หลัก ได้แก่ผู้สูงอายุ, ได้รับการเย่ียมบ้าน ก.ย.-65 กนกวรรณ
สำขำกำรดูแลต่อเน่ือง กลุ่มผู้สูงอายุ ,ผู้ป่วยเตียง3 COC และผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเตียง3,ผู้พิการ ตามเกณฑ์(ภายใน 2 แก้วจอหอ

 ,ผู้พิการ,ผู้ด้อยโอกาส/ 2.คัดกรอง/ค้นหา ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วย  สัปดาห์ หลังจ าหน่าย 2.คณะท างาน
ผู้ป่วยจิตเวช และผู้ป่วย   - ผู้ป่วยเตียง3 ตามระบบ LTC จิตเวช และผู้ป่วย และเย่ียมต่อเน่ือง คลินิกอุ่นใจ
Palliative care ให้   -  ผู้ป่วย Palliative Care ท่ีได้รับการดูแล เดือนละคร้ัง) 3.รพ.สต 
ได้รับการดูแล/ช่วยเหลือ   - ผู้สูงอายุ แบบประคับประคอง ร้อยละ 97 18 แห่งและ
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน   - ผู้ป่วยผู้พิการ (Palliative care) 2.ร้อยละการเกิด PCU 1แห่ง
2.เพ่ือให้เกิดอาสาสมัครใน   -  ผู้ป่วยจิตเวช  - ผู้สูงอายุติดเตียง ภาวะแทรกซ้อนท่ี 4.ทีมหมอ
ชุมชน ท่ีจะช่วยเหลือ/ดูแล 3. ท าทะเบียนฐานข้อมูล หมายถึง ผู้สูงอายุท่ี สามารถป้องกันได้ ครอบครัว
 ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายหลัก ผู้ป่วยตามกลุ่ม ป่วย/ไม่ป่วยและช่วย ของผู้ป่วยเตียง 3 
ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ ,ผู้ป่วย 4. จัดท าแผนการดูแลผู้ป่วย เหลือตนเองไม่ได้ (UTI,ข้อติด,Bed sore, 
เตียง3,ผู้พิการ/ผู้ป่วยจิตเวช LTC Palliative Care, ผู้สูงอายุ ต้องนอนอยู่บนเตียง Fall, ) ไม่เกินร้อยละ 10
 และผู้ป่วยPalliative ติดบ้านติดเตียง,ผู้ป่วยเตียง3, เป็นบางคร้ังหรือ 3.ร้อยละการ 
3.เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ  ผู้ป่วยผู้พิการและจิตเวช ตลอดเวลา Re-Admission 
ของภาคีเครือข่ายในการ 5.ขับเคล่ือน ติดตามการด าเนินงาน  -  ผู้ป่วยเตียง3 ของผู้ป่วยเตียง 3
ดูแลสุขภาพประชาชนใน ต าบล LTC การพัฒนาชมรม หมายถึง ผู้ป่วยท่ีมี น้อยกว่า ร้อยละ 5
ชุมชน ผู้สูงอายุและวัดส่งเสริมสุขภาพ โรคเร้ือรังท่ีมีค่าADL 4.ร้อยละผู้ป่วย
4.เพ่ือเกิดความย่ังยืน 6.ประสานเครือข่ายเพ่ือปรับสภาพ  0 - 4 คะแนน โรคหลอดเลือดสมอง

ตัวช้ีวัดหลัก     : 1. ร้อยละผู้ป่วยเตียงประเภทท่ี 3 และเตียงประเภท 4 ได้รับกำรเย่ียมบ้ำนตำมเกณฑ์  ร้อยละ 85
2. ร้อยละกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเตียงประเภทท่ี 3  ร้อยละ 20
3.ร้อยละกำรเปล่ียนประเภทเตียงในผู้ระยะยำวจำกประเภทเตียง 3 เป็นเตียง 2 และเตียง 1 ภำยหลังจ ำหน่ำยออกจำกโรงพยำบำล และออกเย่ียมบ้ำน ร้อยละ 20

โครงกำร         : โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ สำขำกำรดูแลต่อเน่ือง

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 2. ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 6. กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)
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ภายใต้การด าเนินงานใน ท่ีอยู่อาศัยให้เหมาะสมใน  - ผู้พิการ/ผู้ป่วยจิต (Stroke)ได้รับการฟ้ืนฟู
รูปแบบของระบบสุขภาพ กลุ่มด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ เวช หมายถึงผู้ท่ีมี สภาพมีอาการดีข้ึน
ระดับอ าเภอก็คือการมี 7.ประสานหาแหล่งสนับสนุน  ความบกพร่อง เปล่ียนจากเตียง 3
“ทีมหมอครอบครัว ช่วยเหลือ เช่น ก่ิงกาชาด ประเภทใดประเภท เป็นเตียง 2และเตียง1
(Family Care Team)” / เหล่ากาชาด พมจ. หน่ึง หรือมากกว่า (ประเมินในระยะ
ท่ีจะร่วมขับเคล่ือนบริการ  สโมสรไลออนส์ /อปท ท่ีช่วยเหลือตนเอง  6 เดือน) ร้อยละ 20
ปฐมภูมิท่ีมีคุณภาพ มี / ผู้มีจิตศรัทธาอ่ืนๆ ไม่ได้ในการด าเนิน 5.ร้อยละผู้ป่วยเตียง3
ประสิทธิภาพไปสู่ 8.สร้างขวัญก าลังใจโดย ชีวิตประจ าวัน จน ได้รับการฟ้ืนฟูสภาพมี
ประชาชนทุกกลุ่มวัยทุก ออกเย่ียมบ้านโดยทีม ท าให้ต้องมีผู้ดูแล อาการดีข้ึนเปล่ียนจาก
ครอบครัว และทุกชุมชน สหวิชาชีพร่วมกับเครือข่าย กิจวัตรประจ าวัน เตียง 3 เป็นเตียง 2และ
โดยความร่วมมือของทุก ก่ิงกาชาด / อปท. /ผู้น าชุมชน บางส่วนหรือท้ังหมด เตียง 1 ร้อยละ 20
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 9.จัดท าสมุดเย่ียมบ้านประจ าตัว และผู้ป่วยจิตเวช 6.อัตราความพึงพอใจ
ในการขับเคล่ือน ผู้ป่วยเพ่ือเช่ือมการดูแลแบบ ท่ีขาดยาและมี ต่อการให้การดูแลรักษา

สหวิชาชีพ อาการก าเริบ/ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
10.จัดท าแบบฟอร์มเย่ียมประจ าตัว อาการซับซ้อน มากกว่า ร้อยละ 85
ของอสม.เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน  -ผู้ด้อยโอกาสหมาย 7.อัตราความพึงพอใจ
11.จัดท าทะเบียนความต้องการ ถึงผู้ท่ีประสบปัญหา ต่อการเย่ียมบ้านของ
ใช้อุปกรณ์การแพทย์และวางระบบ ความเดือดร้อน และ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
การใช้ให้เพียงพอ ได้รับผลกระทบในด้าน มากกว่า ร้อยละ 85
12. ประเมินผลการด าเนินงาน เศรษฐกิจสังคมการศึกษา 8.ร้อยละมีการด าเนิน
LTC สาธารณสุข การเมือง ด าเนินงานสร้างเสริมป้องกัน
13.ประชุมทบทวนการด างาน กฎหมาย วัฒนธรรม และเฝ้าระวัง การพลัดตก
และปรับระบบให้สะดวกต่อการ ภัยธรรมชาติและภัยสง หกล้มของผู้สูงอายุ 
ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ ครามรวมถึงผู้ท่ีขาดโอ ในชุมชน(กองการพยาบาล) 
14.ประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนา กาสท่ีจะเข้าถึงบริการ 9.ร้อยละมีการจัดบริการ
ศักยภาพ บุคลากรด้านการดูแล ข้ันพ้ืนฐานของรัฐ พยาบาลแผลกดทับผู้สูงอายุ
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ต่อเน่ือง  -ผู้ป่วยท่ีได้รับการ บ้านตามเกณฑ์
15.พัฒนาการบันทึกข้อมูล ดูแลแบบประคับ 10.ร้อยละการบรรเทา
การเย่ียมบ้านโดยใช้ITมาช่วย ประคอง อาการปวดและจัดกา
16.บูรณาการกับอปท.ในการ  (Palliative Care) รอาการต่างๆด้วย 
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครบริบาล หมายถึงผู้ป่วยท่ีอยู่ Strong Opioid 
ท้องถ่ินเพ่ือดูแลผู้ป่วยในชุมชน ในระยะคุกคามชีวิต Medication ในผู้ป่วย
17. จัดประชุมช้ีแจงการบันทึก คือผู้ป่วยท่ีป่วยด้วย ประคับประคองอย่างมี
และตรวจสอบข้อมูลงานเย่ียมบ้าน โรคท่ีไม่อาจรักษา คุณภาพ มากกว่าร้อยละ40
ตามเกณฑ์ QOF ปี 2565 ( 12 ข้อ) ให้หายขาดได้ 11.ร้อยละการบรรเทา
และงานเรียกเก็บ(E-cliam) ผู้ป่วยท่ีมีชีวิตอยู่ได้ อาการปวดและจัดการ
18.พัฒนาศักยภาพการจัดการ อีกไม่นาน อาการต่างๆด้วย Strong 
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล Opioid  Medication
19. สรุปผลการด าเนินงาน ในผู้ป่วยประคับประคอง

และได้รับการเย่ียมบ้าน
มากกว่า ร้อยละ 40
12.ร้อยละการบรรเทา
อาการปวดและจัดการ
อาการต่างๆด้วย Strong
Opioid Medication 
ในผู้ป่วยประคับประคอง
อย่างมีคุณภาพใน
โรงพยาบาล(Work Load)
มากกว่า ร้อยละ 40

หนา้ที ่89



ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 2.โครงกำรพัฒนำระบบ 1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 1.การคัดกรอง/ค้นหาผู้ป่วย 1.กลุ่มผู้ป่วยท่ีได้รับ 1.ร้อยละการบรรเทา  - ต.ค.64 - 1.นางสาว
บริกำรสุขภำพ ชีวิตของผู้ป่วย Palliative care ท้ังผู้ป่วยใน การวินิจฉัยตามรหัส อาการปวดและจัดการ ก.ย.-65 วรรณิภา
สำขำกำรดูแลแบบ Palliative care และนอกโรงพยาบาล โรคในระบบICD10 อาการต่างๆด้วย พิมพา
ประคับประคอง และครอบครัวได้รับการ 2.จัดท าทะเบียนฐานข้อมูล ท่ีเข้าเกณฑ์การจัดการ strong opioid 2.คณะท างาน
(Palliative care) ดูแลและช่วยเหลือ ผู้ป่วยPalliativeรายใหม่ การดูแลแบบประคับ Medication ในผู้ป่วย คลินิกอุ่นใจ

ให้คุณภาพท่ีดีข้ึน ในแต่ละเดือน ประคอง ประคับประคองอย่างมี 3.รพ.สต 
3.จัดท าแผนการดูแลผู้ป่วย 2.กลุ่มผู้ป่วยและ คุณภาพ (40%) 18 แห่งและ
(Care Plan)รายบุคคลใน ครอบครัวต้องการ 2.ร้อยละของผู้ป่วยระยะ PCU 1แห่ง
ผู้ป่วยPalliative care หรือร้องขอการดูแล ท้าย มีกิจกรรม family 4.ทีมหมอ
4.ประสานและส่งต่อข้อมูล แบบประคบประคอง meetingและAdvance ครอบครัว
ผู้ป่วยPalliative care (เลือกท่ีจะไม่รักษาโรค care plan(ACP)ร่วมกับ
รายใหม่เพ่ือให้ได้รับการ ต่อไปอย่างเต็มท่ี) ผู้ป่วยและครอบครัว

โครงกำร         : โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ สำขำกำรดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)

7. ร้อยละผู้ป่วย Palliative Care ท่ีได้รับกำรจัดกำรอำกำรรบกวนอ่ืนๆ ซ่ึงมีอำกำรรบกวนลดลงมำกว่ำหรือเท่ำกับ 50% ภำยใน 24-48 ช่ัวโมง ร้อยละ 60

ตัวช้ีวัดหลัก     : 1. ร้อยละของโรงพยำบำลท่ีมีกำรดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) (ร้อยละ 100)

3. ร้อยละผู้ป่วย Palliative Care ท่ีได้รับกำรจัดกำรอำกำรปวด ซ่ึงมีอำกำรปวดลดลงมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 50% ภำยใน 24-48 ช่ัวโมง ร้อยละ 60

   ร้อยละ 60

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 2. ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 6. กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)

2. ร้อยละของผู้ป่วย Palliative care รำยใหม่ในแต่ละเดือน ท่ีมีค่ำ PPS น้อยกว่ำ 50 ได้รับกำรเย่ียมภำยใน 7 วัน (รวมทุกกลุ่มโรค) มำกกว่ำร้อยละ 80

4. ร้อยละกำรบรรเทำอำกำรปวดและจัดกำรอำกำรต่ำงๆ ด้วย Strong Opioid Medication ในผู้ป่วยประคับประคองอย่ำงมีคุณภำพ (ร้อยละ 40)
5.ร้อยละผู้ป่วย Palliative Care ท่ีได้รับกำรจัดกำรอำกำรหำยใจหอบเหน่ือย ซ่ึงมีอำกำรหำยใจหอบเหน่ือยลดลงมำกว่ำหรือเท่ำกับ 50% ภำยใน 24-48 ช่ัวโมง

6. ร้อยละผู้ป่วยระยะท้ำยท่ีได้รับกำรใส่ท่อช่วยหำยใจท่ีไม่เป็นไปตำม Advance care plan  ร้อยละ 5

ร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัวเป็นลำยลักษณ์อักษร   ร้อยละ 40
8. ร้อยละกำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยแบบประคับประคองมีกิจกรรม family Meetingและมีกำรทำ Advance Care Planning(ACP) 
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ติดตามและจัดการอาการ เป็นลายลักษ์อักษร40%
ไม่สุขสบายต่างๆได้อย่าง 3.ร้อยละของผู้ป่วย
มีคุณภาพ Palliative รายใหม่
5.พัฒนาศักยภาพของผู้ดูแล ในแต่ละเดือนท่ีมีค่าPPS
ผู้ป่วยPalliative care น้อยกว่า50ได้รับการ
เม่ือเผชิญกับความเปล่ียนแปลง เย่ียมบ้านภายใน7วัน
ทางด้านร่างกาย จิตใจและ (รวมทุกกลุ่มโรค)80%
อารมณ์ของผู้ป่วยPalliative
6.ประสานทีมสหวิชาชีพใน
การวางแผนการดูแลผู้ป่วย
Palliative care และ
ครอบครัว
7.สร้างขวัญก าลังใจ
โดยการออกเย่ียมบ้าน
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
และทีมหมอครอบครัว
8.ประชุมทบทวนการด างาน
และปรับระบบให้สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ
9.ประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการดูแล
แบบประคับประคอง
10.พัฒนาการบันทึกข้อมูล
การเย่ียมบ้านของผู้ป่วย
ตามความสารถในการ
ดูแลตนเองตามแบบ
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ประเมินPPS score
11.จัดประชุมช้ีแจงการบันทึก
และตรวจสอบข้อมูลงานเย่ียมบ้าน
ตามเกณฑ์QOF ปี 2565( 7ข้อ)
และงานเรียกเก็บ(E-cliam)
12.พัฒนาศักยภาพการจัดการ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
13.สรุปผลการด าเนินงาน
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงกำรพัฒนำระบบ 1.เพ่ือพัฒนำระบบกำรให้ 1.กำรพัฒนำระบบกำร  consult 1.ทึมสหสาขาวิชาชีพ 1.อัตราส่วนของผู้ยินยอมผู้  - พ.ย.64- นางนภาลัย 
บริกำรสุขภำพ บริกำรสุขภำพกำร และประสำนงำนกับแม่ข่ำย ใน รพ.   PCC, และ บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วย ต.ค.-65 แสงโพธ์ิ
สำขำปลูกถ่ำยอวัยวะ ปลูกถ่ำยอวัยวะ 1.1 มีระบบการคัดกรอง ค้นหา รพ.สต.18 แห่ง ,ผู้ป่วย สมองตายต่อจ านวน

ประเมินสุขภาพผู้ป่วย ก่อนเข้าคิว CAPD,HD,ประชาชน ผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล 
ปลูกถ่ายอวัยวะใน PCC (0.8 : 100)
รพ.สต. 18 แห่ง
2 จัดต้ังศูนย์ประสานงาน และ
ประชาสัมพันธ์การปลูกถ่ายอวัยวะ
3.ประสานการส่งต่อผู้ป่วยเข้าคิว
รับบริการ เพ่ือเตรียมการปลูกถ่าย
อวัยวะ
2 กำรพัฒนำบุคลำกร
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 1.ทึมสหสาขาวิชาชีพ  - พ.ย.64- นางนภาลัย 
2.1 มีอายุรแพทย์/ ศัลยแพทย์  ใน รพ.   PCC, และ 24016 แสงโพธ์ิ
อย่างน้อย  1 คน (หรือ มีระบบ รพ.สต.18 แห่ง  ,
ประสานศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ) นักคอมพิวเตอร์,
2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ นักเวชสถิติ  
ทีมสหสาขาวิชาชีพ และบุคลากรท่ี
เก่ียวข้อง ได้รับการอบรม/ประชุม

ปัจจุบันกำรปลูกถ่ำยอวัยวะ สำมำรถลดอัตรำกำรตำยและควำมรุนแรงจำกกำรเจ็บป่วยเร้ือรังได้ แต่ผู้ป่วยเข้ำถึงกำรปลูกถ่ำยอวัยวะน้อยมำก

โครงกำร         : โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ สำขำปลูกถ่ำยอวัยวะ
ตัวช้ีวัดหลัก     : 1.อัตรำส่วนของผู้ยินยอมผู้บริจำคอวัยวะจำกผู้ป่วยสมองตำยต่อจ ำนวนผู้เสียชีวิตในโรงพยำบำล (0.8 : 100)
สถำนกำรณ์    : กำรเจ็บป่วยเร้ือรังเป็นปัญหำสุขภำพท่ีส ำคัญของประเทศและท่ัวโลก มีค่ำใช้จ่ำยสูงในกำรบ ำบัดกำรรักษำภำวะแทรกซ้อนรุนแรง ควำมพิกำร และกำรเสียชีวิต 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 2. ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 6. กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

วิชาการ/ ฟ้ืนฟูความรู้เร่ืองการ
ปลูกถ่ายอวัยวะ 
2.3 มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือพร้อมใช้ใน
การคัดกรอง ประเมิน ตรวจวินิจฉัย 
เช่น เคร่ืองตรวจอัลตราซาวด์ 
3 : กำรพัฒนำระบบ ข้อมูล 1.ทึมสหสาขาวิชาชีพ  - พ.ย.64- นางนภาลัย 
สำรสนเทศ  กำรส่ือสำรข้อมูล ใน รพ.   PCC, และ 24016 แสงโพธ์ิ
/ควำมรู้สู่ภำคประชำชน รพ.สต.18 แห่ง  ,
3.1 จัดท าคู่มือ แนวทาง นักคอมพิวเตอร์,
การปลูกถ่ายอวัยวะ นักเวชสถิติ  
3.2 พัฒนาระบบการบันทึก  
การส่งต่อ การก ากับติดตาม และ
วิเคราะห์ฐานข้อมูล ทุกเดือน
3.3 รณรงค์และให้ข้อมูลความรู้ 
การปลูกถ่ายอวัยวะ แก่ 
ประชาชนท่ัวไป และ
เจ้าหน้าท่ีทุก รพ.สต. 
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงกำรพัฒนำระบบ 1.เพ่ือเพ่ิมคุณภำพและ 1. กำรพัฒนำระบบบริกำร 1.ทารกแรกเกิด 1.อัตราตายทารกแรกเกิด  - ต.ค.64- นางวนิดา 
บริกำรสุขภำพ กำรเข้ำถึง ลดอัตรำตำย คุณภำพท่ีไร้รอยต่อ 2.บุคลากรทางการแพทย์ ไม่เกิน 3.7 : 1,000 LB ก.ย.-65 กาสุริย์
สำขำทำรกแรกเกิด และภำวะแทรกซ้อนจำก 1.1 มี ระบบ Fast Track พยาบาล/เจ้าหน้าท่ีทีม 2.อัตราการเกิดแทรกซ้อน

กำรรักษำและส่งต่อ  Newborn  ท่ีมีคุณภาพ  สุขภาพ จากการส่งต่อลดลง
2.เพ่ือพัฒนำบุคลำกรท่ีเก่ียว 1.2  NICU คุณภาพ                   3.เครือข่าย NODE  ร้อยละ50
ข้องและอุปกรณ์ 1.3 Transport team คุณภาพ     
เคร่ืองมือท่ีเพียงพอ 1.4 ห้องคลอดคุณภาพ

2. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกร ให้มีประสิทธิภำพ 
2.1 มี NP ข้ึนเวรทุกเวร 
2.2 ส่งพยาบาลไปอบรมเฉพาะ
ทางวิกฤต 4 เดือน ปีละ 1 คน  
2.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ 

ทักษะทีมกำรส่งต่ออย่ำงต่อเน่ือง  

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 2. ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 6. กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)
โครงกำร         : โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ สำขำทำรกแรกเกิด
ตัวช้ีวัดหลัก     : 1.อัตรำตำยทำรกแรกเกิดไม่เกิน 3.7:1,000 กำรเกิดมีชีพ   

ตำมล ำดับ และได้ด ำเนินกำรขยำยเตียง NICU 4 เตียง SNB 2 เตียง ในเดือน กุมภำพันธ์ 2562  เพ่ือให้เพียงพอต่อทำรกเกิดมีชีพใน Node 2,000 รำย 
อีกท้ังเพ่ือรองรับสูติแพทย์ และมีกำรสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรในหลักสูตรเฉพำะทำงทำรกแรกเกิดวิกฤต และทักษะบุคลำกรใน NICU  

สถำนกำรณ์    : อัตรำกำรตำยของทำรกอำยุ ≤28 วัน (เป้ำหมำย 3.7 :1,000 ทำรกเกิดมีชีพ) ปี 2561 - 2564 คิดเป็นร้อยละ 1.58,1.65,0 และ 2.14 ต่อทำรกเกิดมีชีพ 1,000 คน

   1.1 อัตรำตำยทำรกน้อยกว่ำ 1,000 กรัม ไม่เกินร้อยละ 50
   1.2 อัตรำตำยทำรกน้ ำหนัก 1,000 - 1,499 กรัม ไม่เกินร้อยละ 10 
   1.3 อัตรำตำย ทำรกน้ ำหนัก 1,500 - 2,499 กรัม ไม่เกินร้อยละ 2 
   1.4 อัตรำตำยทำรกน้ ำหนักมำกกว่ำ 2,500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 2 
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ผู้รับผิดชอบ

ทีมสหสาขาวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
PCC รพ.สต. 18 แห่ง และ NODE 
42.4บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ได้รับ
การอบรม NCPR 4 คร้ัง/ปี    
2.5 มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือเพียงพอ 
พร้อมใช้ในการให้บริการ
3.พัฒนำระบบข้อมูล
และสำรสนเทศ
3.1 ติดตามระบบการบันทึก 
การก ากับติดตาม และวิเคราะห์
ข้อมูล ทุกเดือน                
3.2 พัฒนาระบบติดตามผู้ป่วย
จากการส่งต่อ (refer in,refer out
พร้อมคืนข้อมูลเพ่ือพัฒนา
3.3 ติดตามการใช้ระบบ LTC
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1 โครงกำรพัฒนำระบบ 1.เพ่ือเพ่ิมกำรเข้ำถึงบริกำร 1. กำรพัฒนำสุขภำพจิต 1.วัยท ำงำนในสถำน 1.ร้อยละของผู้ป่วย  - ต.ค.64- นำยกำยสิทธ์ิ
บริกำรสุขภำพ สำขำ สุขภำพจิตและจิตเวช ประชำชนตำมกลุ่มวัย ประกอบกำร โรคซึมเศร้ำเข้ำถึงบริกำร ก.ย.-65 จันทะบำล 
สุขภำพจิตและจิตเวช ลดอัตรำกำรฆ่ำตัวตำย 1.1 วัยเรียนวัยรุ่น เฝ้ำระวังดูแลเด็ก 2.ผู้สูงอำยุในชมรม สุขภำพจิต ≥ ร้อยละ 74 กลุ่มงำนกำร

ส ำเร็จและป้องกันผู้พยำยำม ท่ีมีพฤติกรรมและอำรมณ์ให้ได้รับ ผู้สูงอำยุ/โรงเรียน 2.อัตรำกำรฆ่ำตัวตำย พยำบำล
ฆ่ำตัวตำยไม่กลับมำท ำร้ำย กำรช่วยเหลือจนดีข้ึนเพ่ิมกำรเข้ำถึง ผู้สูงอำยุ/คลินิกผู้สูงอำยุ ส ำเร็จไม่เกิน 8.0 จิตเวช
ตัวเองซ้ ำในระยะเวลำ 1 ปี โรคซึมเศร้ำในวัยรุ่น 4.ประชำชนอ ำเภอ ต่อประชำกรแสนคน
2.เพ่ือติดตำมเฝ้ำระวังผู้ป่วย 1.2 วัยท ำงำน ส่งเสริมให้วัยท ำงำน วำนรนิวำส 3.ร้อยละของผู้พยำยำม
จิตเวชอำกำรรุนแรงท ำร้ำย มีควำมสุขในกำรด ำเนินชีวิต 5.กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ฆ่ำตัวตำยไม่กลับมำ
ตนเองและผู้อ่ืน คัดกรองสุขภำพจิตเช่นโรคเครียด ท ำร้ำยตัวเองซ้ ำ

โรคซึมเศร้ำ ในระยะเวลำ 1 ปี
1.3 วัยผู้สูงอำยุ ส่งเสริมสร้ำงสุข
5 มิติ ประเมินภำวะซึมเศร้ำ
2.กำรพัฒนำคุณภำพระบบ 1.ประชำชนอ ำเภอ  - ต.ค.64- นำยกำยสิทธ์ิ
บริหำรจัดกำรเพ่ือควำม วำนรนิวำส ก.ย.-65 จันทะบำล 
เป็นเลิศทำงบริกำรและวิชำกำร 2.กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง กลุ่มงำนกำร
ด้ำนสุขภำพจิตและจิต พยำบำล
2.1 เพ่ิมกำรเข้ำถึงบริกำรใน จิตเวช

โครงกำร         : โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ สำขำสุขภำพจิตและจิตเวช

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 2. ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 6. กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)

สถำนกำรณ์    : ประชำชนท่ีได้รับกำรวินิจฉัยว่ำเป็นผู้ป่วยซึมเศร้ำซึม ได้รับบริกำรตำมแนวทำงกำรจัดกำรหรือได้รับกำรช่วยเหลือตำมแนวทำงมำตรฐำนอย่ำงเหมำะสมจำก
หน่วยบริกำรยังเข้ำถึงน้อยและกำรดูแลรักษำมีมำตรฐำน ลดควำมรุนแรงระยะเวลำกำรป่วยของโรคซึมเศร้ำและไม่กลับเป็นซ้ ำ ประชำชนท่ีฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ
เพ่ิมข้ึนทุกปีสำเหตุจำกปัญหำครอบครัวและกำรใช้สำรเสพติดร่วมด้วย กำรติดตำมเฝ้ำระวังของผู้พยำยำมฆ่ำตัวตำยไม่กลับมำท ำร้ำยตัวเองซ้ ำในระยะเวลำ1ปี

ตัวช้ีวัดหลัก     : 1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำเข้ำถึงบริกำรสุขภำพจิต≥ ร้อยละ 74   
2. อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จไม่เกิน 8.0 ต่อประชำกรแสนคน

หนา้ที ่97



ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร
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กลุ่มโรคและปัญหำท่ีส ำคัญ
ได้แก่โรคจิต โรคซึมเศร้ำ 
โรคติดสุรำและพยำยำมฆ่ำตัวตำย
2.2 พัฒนำระบบกำรดูแลผู้
มีปัญหำสุขภำพจิตและจิตเวช
รุนแรง ซับซ้อน ด้วยพ.ร.บ.
สุขภำพจิต พ.ศ.2551
2.3 พัฒนำระบบบริกำรวิกฤต
สุขภำพจิตรุนแรงและทีม
3.กำรเสริมสร้ำงควำมรอบรู้ 1.ประชำชนอ ำเภอ  - ต.ค.64- นำยกำยสิทธ์ิ
และพฤติกรรมสุขภำพจิต วำนรนิวำส ก.ย.-65 จันทะบำล 
แก่ประชำชน 2.กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง กลุ่มงำนกำร
3.1ประชำชนมีควำมรอบรู้ พยำบำล
ด้ำนสุขภำพจิตสำมำรถปรับเปล่ียน จิตเวช
ไปสู่กำรมีพฤติกรรมสุขภำพจิตท่ีดี
3.2 พัฒนำศักยภำพแกนน ำ
นักจัดกำรสุขภำพและอสม.
สุขภำพจิตเช่ียวชำญ
3.3 บูรณำกำรงำนเข้ำกับ
คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
4.พัฒนำระบบติดตำมเฝ้ำระวัง 1.ผู้ป่วยจิตเวชท่ีอำกำร  - ต.ค.64- นำยกำยสิทธ์ิ
ผู้ป่วยจิตเวชอำกำรรุนแรง รุนแรงควบคุมยำก ก.ย.-65 จันทะบำล 
ร่วมกับภำคีเครือข่ำยนำคำพิทักษ์ กลุ่มงำนกำร
4.1 จัดท ำแนวทำงกำรติดตำม พยำบำล
เฝ้ำระวังร่วมกับ ภำคีเครือข่ำย จิตเวช
นำคำพิทักษ์อ ำเภอวำนรนิวำส
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ผู้รับผิดชอบ

1 โครงกำรพัฒนำระบบ
บริกำรบ ำบัดรักษำ
ผู้ป่วยยำเสพติด

1.1 กำรพัฒนำระบบ 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 1.การพัฒนาคุณภาพงานยาเสพติด 1. เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 1. ร้อยล ะ 58 ของผู้ติด  - ต.ค.64- 1. นางปรียา 
บริกำรบ ำบัดรักษำ การค้นหาและติดตามผู้ผ่าน อ าเภอวานรนิวาส การป ระชุมช้ีแจง ในโ รงพ ยาบาล ย าเสพติดค งอยู่ในระบบ ก.ย.-65  สินธุระวิทย์   
ผู้ป่วยยำเสพติด การบ าบัดอาศัยกลไก การขับเคล่ือนนโยบายและพัฒนา  , ส านักงานส าธารณสุข การบ าบัดรักษาต ามเ กณฑ์ 2. นายวิษณุ 

ค ณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ระบบ บริการ ลด อันตรายจากการ ใช้ อ าเภอ, โรงพ ยาบาลส่ง ท่ีก าหนดและการติดต าม  เมืองบาล
ชีวิตอ าเภอ(พชอ. )เพ่ือเข้าสู่ ยาเสพติด ( Harm Reduction) เ สริมสุขภาพต าบล, ดูแลต่อเน่ืองภายใน  1 ปี  
รูป แบบการ สมัคร ใจเพ่ิมข้ึน และ การ บ าบัด โดย ใช้ชุมชนเป็น เครือข่ายผู้น าชุมชนใน (Retention Rate) 

 ศูนย์กลาง(Community Based หมู่บ้านและสถานศึกษา
Treatment and Care: CBTx) 
และ  ประชุม ติดตามผล การ ด าเนินงา น
/แลกเปล่ียนเรียนรู้แก่ผู้รับผิดชอบ
งานยาเสพติดวานรนิวาส และ 
ภาคีเครือ ข่าย 80 คน  ระหว่าง 
วัน ท่ี 1 ธันวา คม  2564 
15 กร กฎ าคม  2564
ณ พ้ืนท่ีอ าเภอวานรนิวาส

โครงกำร         : โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรบ ำบัดรักษำผู้ป่วยยำเสพติด

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 2. ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 6. กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)

สถำนกำรณ์    : ผู้ป่วยยำเสพติดเข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบัดรักษำ ได้รับกำรดูแลอย่ำงมีคุณภำพต่อเน่ืองจนถึงกำรติดตำม (Retention Rate ระบบสมัครใจ)  ร้อยละ  71.13 
(ข้อมูล  ณ  วันท่ี  27  กันยำยน  2564)

ตัวช้ีวัดหลัก     : 1. ร้อยละ 58 ของผู้ป่วยยำเสพติดเข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบัดรักษำ ได้รับกำรดูแลอย่ำงมีคุณภำพต่อเน่ืองจนถึงกำรติดตำม (Retention Rate ระบบสมัครใจ)
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2. เพ่ือพัฒนางานคุณภาพ 2.จัดซ้ือชุดต รวจห าสารเ สพติด 2. ผู้เสพ/ ผู้ดิดยาเสพติ ดท่ี 2.ร้อยล ะ 40 ของผู้ใช้ (งบค่าชุดตรวจ ต.ค.64- 1. นางปรียา 
ด้านการบ าบัดรักษาและ ในปัสสสาวะ โดยการจัดสรรเ ป็น เข้ารับการบ าบัดรักษาฯ /ผู้เสพยาเสพติดท่ีหยุด Methamphet ก.ย.-65  สินธุระวิทย์   
ฟ้ืนฟูสภาพ พัฒนารูปแบบ จัดซ้ือชุดต รวจห าสารเ สพติด ระบบส มคัรใจ จ านวน  เสพต่อเน่ือง  3 เดือน  amine 2. นายวิษณุ 
การบ าบัดโ ดยใช้ชุมชนเป็น ในปัสสสาวะ  ๒๐ สถานบริการ 80 ราย และร ะบบบังคับ หลังจากการบ าบัดรักษา  เมืองบาล
ศูนย์กลาง( Community ระหว่าง ธ.ค.64-ก.พ.65   บ าบัด แบบ ไม่ควบคุมตัว ครบต ามก าหนด 
Based Treatment and  ณ พ้ืนท่ีอ าเภอวานรนิวาส  จ านวน 20 ราย (3month Remission 
 Care: CBTx) rate)

3. เพ่ือพัฒนางานคุณภาพ 3.การบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 3.เยาวชนในและนอก 3.ร้อยล ะ 100 ของผู้เข้า งบประมาณ ต.ค.64- 1. นางปรียา 
ด้านการบ าบัดรักษาและ  โดยการจัดสรรง บประมาณเ ป็น สถานศึกษาและ รับการบ าบบัดรักษาใ น สป.สธ. ก.ย.-65  สินธุระวิทย์   
ฟ้ืนฟูสภาพ พัฒนาระบบ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการบ าบัด ประ ชาชนท่ัวไป ปีงบป ระม าณ  2565 2. นายวิษณุ 
บริการลดอันตรายจาก รักษา และ ฟ้ืนฟูสภาพผู้เสพ และผู้ผ่านการบ าบัดรักษา  เมืองบาล
การใช้เสพติด( Harm ผู้ ติดยาเสพติด และ การ ให้บริการ ในปีง บประมา ณ
 Reduction) ลด อันตรายจากการ ใช้ยาเสพติด 2564-2565 ได้ ถูก

 (Harm Reduction) ๑๔ ต าบล บันทึก ข้อมูลในระบบ 
ระหว่าง ต.ค.64-ก.ค.65  รายงานยาเสพติด (บสต. )
 ณ รพ ช. /รพ . สต.  

4. เพ่ือพัฒนางานคุณภาพ 4.การติดตามดูแลช่วยเหลือ 4. อาสา สมัคร  งบประมาณ ต.ค.64- 1. นางปรียา 
ด้านการบ าบัดรักษาและ ห ลังการบ าบัดค รบ าบัดรักษาค รบ สาธารณสุขประจ า สป.สธ. ก.ย.-65  สินธุระวิทย์   
ฟ้ืนฟูสภาพ พัฒนาศักยภาพ ต ามเ กณฑ์โดยก ารจัดสรร หมู่บ้าน(อสม . ) 2. นายวิษณุ 
ผู้ให้บริการบ าบัดยาเสพติด งบประมาณ เป็น ค่าใช้จ่ายในการ เมืองบาล
และ ภาคีเครือ ข่าย ติดตามผู้ผ่านการ บ าบัด รักษา และ

ฟ้ืนฟูสภาพผู้ เสพผู้ ติดยาเสพติด 
14ต าบล  ระหว่าง ต.ค.64-ก.ค.65 
 ณ รพ ช. /รพ . สต.  
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5. เพ่ือบ าบัด รักษา และ ฟ้ืนฟู 5.การ พัฒนา ระบบ คุณภาพข้อมูล 5.คณะ กรรมการ พัฒนา  งบประมาณ ต.ค.64- 1. นางปรียา 
สมรรถภาพ ผู้เสพผู้ ติด ยาเสพติด โดย การ จัดสรร เป็น คุณภาพชีวิต อ าเภอ สป.สธ. ก.ย.-65  สินธุระวิทย์   
ยาเสพติดในสถานพยาบาล ค่าตอบแทนการ ลง บันทึก (พชอ) 2. นายวิษณุ 
และ ติดตามช่วย เหลือ ข้อมูลระบบ รายงานยาเสพติด เมืองบาล
ภายหลังการ บ าบัด รักษา  (บสต)14 ต าบล  ระหว่าง  ต.ค.-ก.ค.
ในพ้ืนท่ีอ าเภอวานรนิวาส ณ รพ ช. /รพ . สต.  

6. เพ่ือพัฒนางานคุณภาพ 6.การ พัฒนา คุณภาพงานยาเสพติด 1. จนท. รพ./รพ.สต./ 4.การติดตามผู้ ผ่านการ งบประมาณ ต.ค.64- 1. นางปรียา 
ด้านการบ าบัดรักษาแล อ าเภอวานรนิวาส โดย การ สสอ. บ าบัดรักษาใน สป.สธ. ก.ย.-65  สินธุระวิทย์   
ะฟ้ืนฟูสภาพ ได้ แก่ พัฒนา ประชุมเชิงปฏิบัติ การ ผู้รับผิดชอบ 2. อปท. สถานพยาบาล ประจ า 2. นายวิษณุ 
ศักยภาพการ คัดกรอง ระดับ งานยาเสพติดอ าเภอวานรนิวาส ปีงบป ระม าณ  เมืองบาล
ต าบล  ผู้ให้บริการ ในการ และ ภาคีเครือ ข่าย 2 คร้ัง ต.ค.-ก.ค. 2564-2565
บ าบัด รักษา และ ฟ้ืนฟูสภาพ ณ โรงพยาบาลวานรนิวาส ได้รับการติดตาม
ด้านมาตรฐาน การ ให้บริการ ไ ม่น้อยกว่า  120 ราย
ของสถานพยาบาล 
ด้านการบันทึก ข้อมูลใน ระบบ
รายงานยาเสพติดของ
สถานพยาบาลและ
ภาคีเครือ ข่าย เป็น ต้น 

7. เพ่ือสนับสนุนภ ารกิจใน 7.การ พัฒนา ระบบ คุณภาพข้อมูล 1. จนท. รพ./รพ.สต./ งบประมาณ ต.ค.64- 1. นางปรียา 
การตรวจพิสูจน์ห าสารเ สพติด ยาเสพติดโดย การ ฝึกอบรม เจ้าหน้าท่ี สสอ. สป.สธ. ก.ย.-65  สินธุระวิทย์   
ในปัสสาวะข องผู้ เ ข้าสู่ ผู้รับผิดชอบ งานยา เสพติด ใน การ 2. นายวิษณุ 
กระบวนการบ าบัดรักษา ลง บันทึก ข้อมูลระบบ รายงาน เมืองบาล
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้ เสพ ยาเสพติด (บสต. ) 20 คน  
ผู้ติดยาเสพติดของ รพ. ระหว่าง พ.ย.-ม.ค.65  ณ รพ.
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8.เพ่ือพัฒนาสถานพยาบาล 8.เตรียมรับประเมินคุณภาพ 1. รพ.วานรนิวาส 1.รพ.วานรนิวาส เงินบ ารุง รพ. ต.ค.64- 1. นางปรียา 
ให้ผ่านการประเมินคุณภาพ สถานพยาบาลยาเสพติด ผ่านการประเมิน 10,000 บาท ก.ย.-65  สินธุระวิทย์   
HA ยาเสพติด HA ยาเสพติด 2. นายวิษณุ 

เมืองบาล
1.2 กำรส่งเสริมและ 1. ปลุกกระแสเยาวชนใน 1.ประชุมคณะกรรมการ/ ประชาชนอ าเภอ 1.มีการด าเนินกิจกรรม  - ต.ค.64- 1. นางปรียา

กำรพัฒนำกิจกรรม และนอกระบบการศึกษา คณะท างานระดับ อ าเภอ/ต าบล วานรนิวาส 2.มีกรรมการด าเนินงาน ก.ค.-65  สินธุระวิทย์
ชมรม  TO BE และประชาชนท่ัวไป 2.การสร้างเครือข่ายแกนน า 3.มีการจัดต้ังกองทุน 2. นายวิษณุ
 NUMBER  ONE ให้เกิดความตระหนักและ อาสาสมัครประจ าศูนย์ เพ่ือนใจ เมืองบาล
 อ ำเภอวำนรนิวำส ต่ืนตัวในการสร้างความ TO BE NUMBER ONE

ร่วมมือเพ่ือป้องกันปัญหา 3.สนับสนุนกิจกรรม TO BE 
2.เพ่ือสนับสนุนการด าเนิน NUMBER ONE ระดับอ าเภอจังหวัด
งานในกิจกรรมTO BE 4. กิจกรรมรณรงค์ เน่ืองใน
NUMBER ONE งดสูบบุหร่ีโลก/วันยาเสพติดโลก/

วันงดดืมสุราโลก

1.3 กำรควบคุม 1. เพ่ือพัฒนากลไกการ 1.การสร้าง/พัฒนากลไกการ 1.โรงเรียนในสังกัด 1.อัตราการสูบบุหร่ี  - ต.ค.64- 1. นางปรียา 
ผลิตภัณฑ์ยำสูบและ ควบคุมยาสูบ และเคร่ืองด่ืม ควบคุมยาสูบและเคร่ืองด่ืม มัธยมศึกษา ปัจจุบันของประชากรไทย ก.ค.-65  สินธุระวิทย์   
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ในระดับอ าเภอ แอลกอฮอล์ ในระดับจัและอ าเภอ ประถมศึกษาและ อายุ 15 ปีข้ึนไป 2.นายวิษณุ 
แบบบูรณกำร 2. เพ่ือพัฒนาก าลังคน (จัดท าแผน ด าเนินการ ควบคุม อุดมศึกษาในอ าเภอ ร้อยละ15 เมืองบาล

ด้านการควบคุมยาสูบและ ก ากับ ประเมินผล และ KM : วานรนิวาส 2.อัตราการสูบบุหร่ี
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ระดับ PDCA และประสานเช่ือมโยง 2.กลุ่มเป้าหมาย ในกลุ่มวัยรุ่นอายุ  
 อ าเภอ และต าบล การด าเนินงานกับชุมชน  การพัฒนาศักยภาพ เช่น 15 – 18 ปี ไม่เกิน
3. เพ่ือสร้างความตระหนัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ร้อยละ 8.5
เร่ืองพิษภัยและรู้เท่าทัน 2.การพัฒนาก าลังคนด้านการ  และภาคีเครือข่าย  4.ร้อยละของโรงเรียน
กลยุทธ์ของอุตสาหกรรม ควบคุมยาสูบ และเคร่ืองด่ืม คณะกรรมการคุณภาพ ระดับประถมและ
ยาสูบและเคร่ืองด่ืม แอลกอฮอล์ ระดับอ าเภอ ชีวิตระดับอ าเภอ มัธยมศึกษา ในอ าเภอ
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แอลกอฮอล์ เพ่ือป้องกัน และต าบล (ได้แก่บุคลากรสาธารณสุข 3.พระสงฆ์ นักบวช เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
นักสูบนักด่ืมหน้าใหม่ บุคลากรด้านการศึกษา ปลอดบุหร่ีและสุรา
4. เพ่ือสร้างส่ิงแวดล้อม เครือข่ายระดับจังหวัด/อ าเภอ  ร้อยละ 100
ปลอดบุหร่ี สุรา  แกนน าภาคประชาชน และอสม.) 5.ร้อยละของโรงเรียน
การด าเนินงานมาตรการ 3. การสร้างความตระหนักเร่ือง ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ชุมชน เพ่ือควบคุม พิษภัยและรู้เท่าทันกลยุทธ์ของ ด าเนินโครงการโรงเรียน
การบริโภคยาสูบและ อุตสาหกรรมยาสูบและเคร่ืองด่ืม ปลอดบุหร่ีปลอดสุรา
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ เพ่ือป้องกันนักสูบ ตามแนวทางท่ีก าหนด 
โดยการเฝ้าระวังและ  นักด่ืมหน้าใหม่ ร้อยละ 100
บังคับใช้กฎหมาย 4.การสร้างส่ิงแวดล้อมปลอดบุหร่ี / 6.ร้อยละของร้านค้าบุหร่ี/
5. เพ่ือพัฒนาระบบการ ลดแรงสนับสนุนการด่ืม สุรา รับทราบข้อกฎหมาย
เข้าถึงบริการ และช่วยให้ผู้สูบ การด าเนินงานมาตรการชุมชน  ร้อยละ 50
 ผู้ด่ืมเลิกสูบบุหร่ี เพ่ือควบคุมยาสูบและเคร่ืองด่ืม 7.ร้อยละของ รพช/.รพ.สต.
และแอลกอฮอล์ ท้ังในสถาน แอลกอฮอล์ โดยการเฝ้าระวังและ  มีการให้บริการเลิกบุหร่ี
บริการสาธารณสุข บังคับใช้กฎหมาย  สุรา โดยผสมผสานใน
สถานประกอบการและชุมชน 5. การช่วยให้ผู้สูบผู้ด่ืมเลิกสูบบุหร่ี คลินิกโรคไม่ติดต่อ 
6. เพ่ือสร้างต้นแบบบุคคล และแอลกอฮอล์(โดยมีเป้าหมาย ร้อยละ 100
หมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา หลักท้ังในสถานบริการสาธารณสุ 8.ร้อยละของ  อสม. 
สถานประกอบการ ขและในชุมชน) มีทักษะในการชักชวน
ศาสนสถาน ต้นแบบด้าน ผู้สูบบุหร่ีผู้ด่ืมสุราให้
การด าเนินงานบุหร่ี สุรา  เลิกสูบเลิกด่ืม ร้อยละ 50

9.ร้อยละของ รพ.สต. 
มีการจัดบริการ/กิจกรรม
ช่วยเลิกบุหร่ีในคลินิก
โรคเร้ือรังในชุมชน       
ท้ังเชิงรับหรือเชิงรุก 
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ 100
10.ร้อยละของ อสม
.ท่ีสูบบุหร่ีเลิกสูบบุหร่ี
ได้ส าเร็จ ร้อยละ 80
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงกำรพัฒนำระบบ 1.พัฒนาเครือข่ายเพ่ือ 1.สร้างเครือข่าย RDU และมีการ  1. องค์กรแพทย์ 1.ผ่านเกณฑ์การพัฒนา  - ต.ค.64- คณะกรรมการ
บริกำรเภสัชกรรม ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม ก าหนด KPI ร่วมของเครือข่าย  2.พยาบาลเวช รพ.ส่งเสริมการใช้ยา ก.ย.-65 เภสัชกรรม
โรงพยำบำลวำนรนิวำส เหตุผลในรพ,รพ.สต.และ RDU-Hospital ปฏิบัติใน รพ.& อย่างสมเหตุผล ข้ันท่ี 3 และการบ าบัด
ส่งเสริมกำรใช้ยำ ชุมชน อย่างเป็นระบบ 2.ขับเคล่ือนRDU โดยใช้  รพ.สต. 18 แห่ง 2. สถานบริการมีการ
อย่ำงสมเหตุผล 2.สร้างความตระหนักรู้ซ่ึง กุญแจ PLEASE  3. สถานศึกษา ด าเนินการ RDU 
(Rational Drug Use จะน าไปสู่การปรับเปล่ียน 3.ฝึกอบรมผู้ส่ังใช้ยาและผู้เก่ียวข้อง (อย.น้อย)/คลินิก/ community ตาม
in Wanornniwat พฤติกรรมของบุคลากร 4.เช่ือมโยงกิจกรรม RDU สถานพยาบาล/ แนวทางท่ีก าหนด
Hospital) ทางการแพทย์และ  กับสหสาขาวิชาชีพ เช่น ร้านขายยา 31  แห่ง  

ผู้รับบริการเพ่ือน าไปสู่การ  smart LAB และบูรณาการ 4. ประชาชน
ใช้ยาอย่าง สมเหตุผลท่ี กับงานประจ า ท่ัวไปในชุมชน
ย่ังยืนในสังคม 5.จัดท าระบบฐานข้อมูล
3.เพ่ือให้ประชาชนมี การด าเนินงานและI
ความรอบ รู้ในการใช้ยาและ ก ากับติดตาม KP
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 6.สร้างช่องทางส่ือสาร
อย่างสมเหตุผล/ นโยบายอย่างต่อเน่ืองทาง
ดูแลสุขภาพตนเองเบ้ืองต้น  social media เช่น
เม่ือเจ็บป่วยได้  LINE ,FB ,website

7.มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
ยาในชุมชน
8. ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ตัวช้ีวัดหลัก     : 1.ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำรพ.ส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล ข้ันท่ี 3 
2. สถำนบริกำรมีกำรด ำเนินกำร RDU community ตำมแนวทำงท่ีก ำหนด

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 2. ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 6. กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)
โครงกำร         : โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส ส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล (Rational Drug Use in Wanornniwat Hospital)
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ในภาคเอกชน เช่น ร้านช า ร้านยา
คลินิก สถานพยาบาล
9. สร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยา
พร้อมท้ังการดูแลสุขภาพเบ้ืองต้น
เม่ือเจ็บป่วย
10. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงกำรป้องกันและ 1.เพ่ือสร้างระบบจัดการ 1. แต่งต้ังคณะกรรมการ AMR 1.องค์กรแพทย์  1. อัตราการติดเช้ือด้ือยา  - ต.ค.64- คณะกรรมการ
ควบคุมกำรด้ือยำ การด้ือยาต้านจุลชีพอย่าง ประกอบด้วย 2.พยาบาล ในกระแสเลือด ก.ย.-65 เภสัชกรรม
ต้ำนจุลชีพ (AMR) บูรณาการ (Integrated 1.1 ผู้บริหาร รพ. 3.ห้องปฏิบัติการ ลดลง ร้อยละ 7.5 และการบ าบัด
โรงพยำบำลวำนรนิวำส AMR Management 1.2 แพทย์ท่ีได้รับมอบหมายจาก 4.งาน IC จาก baseline

System) ของโรงพยาบาล ผู้อ านวยการในการจัดการ AMR 5.เจ้าหน้าท่ี
2.เพ่ือลดการเกิดเช้ือด้ือยา 1.3 ประธาน PCT  6.งานระบาด
และลดการป่วยจากเช้ือด้ือยา 1.4พยาบาลควบคุมโรคติดเชือ (IC) 7.เภสัชกร
3. เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและ 1.5 จนท. รับผิดชอบงานระบาด 
ปลอดภัยในการใช้ยา 1.6 เภสัชกร 

1.7 จนท.ห้องปฏิบัติการ
ทางจุลชีววิทยา  
1.8 หัวหน้าตึกและมีการประชุม
อย่างสม่ าเสมอ
2. การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ
2.1 รพ.จัดท า (1) antibiogram 
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และ (2) ผล
การทดสอบความไวของเช้ือต่อยา
ของ รพ. เดือนละ 1 คร้ัง และส่ง
ข้อมูล (1) และ (2) ไปยัง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

ตัวช้ีวัดหลัก     : 1. อัตรำกำรติดเช้ือเช้ือด้ือยำในกระแสเลือดลดลง ร้อยละ 7.5 จำก baseline

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 2. ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 6. กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)
โครงกำร         : โครงกำรป้องกันและควบคุมกำรด้ือยำต้ำนจุลชีพ (AMR) โรงพยำบำลวำนรนิวำส
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

โรงพยาบาลจัดท า 
(1) ระบบ Lab Alert กรณีพบเช้ือ
ด้ือยาท่ีส าคัญของ รพ.
(2) รายงานการติดตามเช้ือด้ือยา
ในกระแสเลือด 8 ชนิด ได้แก่
Acinetobacter baumannii,
Pseudomonas aeruginosa,
Klebsiella pneumoniae,
Staphylococcus aureus,
Escheichia coli, Salmonella spp.,
Enterococcus faecium และ
Streptococcus pneumoniae
(ข้อมูลปฏิทิน 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 
ของทุกปี) และส่งไปยังกองบริหาร
การสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงฯ
3. การควบคุมก ากับดูแลการใช้ยาใน
โรงพยาบาล โดยจัดท ารายงาน
ติดตามปริมาณและค่าใช้จ่ายของ
ยาต้านจุลชีพท่ีส าคัญ  ได้แก่
Meropenem, Amoxicillin-Clav,
Vancomycin, Ciprofloxacin,
Levofloxacin  
4. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
การติดเช้ือใน รพ. โดยจัดท ารายงาน
(1) อัตราการติดเช้ือในรพ.ปีละ 1 คร้ัง
(2) อัตราการติดเช้ือแทรกซ้อนหลักใน
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

โรงพยาบาล เช่น VAP, CA-UTI,
CLABSI เดือนละ 1 คร้ัง และ
(3)รายการเช้ือก่อโรคและความไวยา
ของการติดเช้ือแต่ละต าแหน่งท่ีเป็น
ปัญหาส าคัญ ปีละ 1 คร้ัง และส่ง
ข้อมูล (1) - (3) ไปยังสถานบ าราศ
นราดูร กรมควบคุมโรค
5. การวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ 
เช่ือมโยงสภาพปัญหา และน าไปสู่
มาตรการด าเนินงาน ในการ
แก้ปัญหา AMR ในโรงพยาบาล
6. เพ่ิมพูนทักษะความรู้ส าหรับ
เภสัชกร ในการประเมินการใช้
ยาต้านจุลชีพ ให้มีความเช่ียวชาญ
7. ด าเนินกิจกรรมตาม 9 มาตรการ
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงกำรพัฒนำระบบ 1.เพ่ือให้บริบำลระยะกลำง มำตรกำรท่ี 1 กำรพัฒนำระบบ 1.ผู้ป่วย  Strok SCI TBI 1.ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 3  - ต.ค.64- น.ส.อมรรัตน์
บริกำรสุขภำพ สำขำ ท่ีมีคุณภำพและ กำรให้บริกำรสุขภำพ ท่ีพ้นระยะเฉียบพลัน มี กลุ่มโรคได้รับการบริบาล ก.ย.-65 ปังอุทา 
กำรบริบำลระยะกลำง ประสิทธิภำพ 1. ก าหนดเตียง IMC bed อาการคงท่ี ADL <15 ฟ้ืนสภาพระยะกลางและ ทีมสหวิชาชีพ
Intermediate Care จ านวน 8 เตียง  หรือ ADL>=15+ 2 ติดตามจนครบ 6 เดือน 

2. ก าหนดทีมสหวิชาชีพท่ีเก่ีวข้อง impare หรือจน Barthel index ทีม IMC-HRD
เป็นคณะท างานในการดูแลผู้ป่วย  = 20 ร้อยละ 70
กลุ่มเป้าหมาย
3. ปรับปรุงแก้ไขแนวทาง-จัดท า ทีม IMC
คู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ทีมวิชาการ
เพ่ิมรายละเอียดกลุ่มหมาย 
Fx around the Hip
4. จัดบริการคลินิกโรคหลอดเลือด น.ส.อมรรัตน์
สมอง และSCI TBI เพือดูแล ปังอุทา 
ต่อเน่ืองจนครบ 6 เดือน

และติดตำมจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ร้อยละ 70

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 2. ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 6. กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)
โครงกำร         : โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ สำขำกำรบริบำลระยะกลำง Intermediate Care 
ตัวช้ีวัดหลัก     : 1. ร้อยละของโรงพยำบำลระดับ M และ F ในจังหวัดท่ีให้กำรบริบำลฟ้ืนสภำพระยะกลำงแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward) ร้อยละ 75

2. เป้ำหมำย ผู้ป่วย Stroke(I60-I64), Traumatic Brain injury (S060-S069) และ Spinal Cord Injury ( S140,S141,S240,S241,S340,S343) 
ท่ีรอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index < 15 รวมท้ังคะแนน Barthel index ≥ 15 with multiple impairment ได้รับกำรบริบำลฟ้ืนสภำพระยะกลำง

สถำนกำรณ์    : ปีงบประมำณ 2564 มีผู้ป่วย 3  กลุ่มโรคท่ีมีควำมจ ำเป็นจะต้องได้รับกำรบริกำรระยะยะกลำง จ ำนวน 70 รำย รพ.วำนรนิวำสมีกำรจัดบริกำรรูปแบบ IMC bed 
จ ำนวนท้ังหมด 8 เตียง กระจำยอยุ่ท่ี 4 หอผู้ป่วย มีทีมสหวิชำชีพท่ีให้บริกำร   มีแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวน ำทีม  จัดบริกำรเช่ือมโยงในรูปแบบ IPD case
OPD case บริกำรเย่ียมบ้ำนในชุมชน จนครบ 6 เดือน  ADL=20 จ ำหน่ำยออกจำกระบบ IMC  จ ำนวน 9 รำย ส่งต่อเช่ือมโยงระบบ COC LTC
จ ำนวน 12 รำย   ติดตำมยังไม่ครบ 6 เดือน จ ำนวน 24 รำย
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
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5 จัดบริการเย่ียมบ้านโดยทีมการ ทีม IMC
ดูแลต่อเน่ือง เพ่ือป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนและป้องกันการ
กลับซ  า
6. มีบริการดูแลต่อเน่ืองโดยทีม
รพ.สต.และ Care giver
มำตรกำรท่ี 2 กำรพัฒนำบุคลำกร 1.ทีมบุคลากร  สถานท่ี 1.มีแพทย์ไปเรียนเวช  - ต.ค.64- ทีม HRD
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์เคร่ืองมือ ศาสตร์ฟ้ืนฟู ปี 2565 ก.ย.-65
1. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 2.ประชุมวิชาชการ 
1 คน มีแพทย์ผู้รับผิดชอบ 3 ครั ง/ปี
งาน IMC 1 คน  3.ประชุมวิชาชการ
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ  >1 ครั ง/ปี  - ต.ค.64- ทีม IMC
ทีมสหสาขาวิชาชีพ แพทย์ 4.พยาบาล 2 คนได้รับ ก.ย.-65 ทีม HRD
พยาบาล เภสัชกร นักก าหนด การอบรม ภายในปี 2565
อาหาร นักกายภาพบ าบัด 
แพทย์แผนไทย  อสม. Care giver 
ในโรงพยาบาล PCC และ
รพ.สต. 18 แห่ง
3. บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ได้รับการ  - ต.ค.64- ทีม IMC
อบรม/ประชุมวิชาการ/ ฟ้ืนฟู ก.ย.-65 ทีม HRD
ความรู้เร่ืองโรคหลอดเลือสมอง/
ระบบประสาท/การพยาบาลฟ้ืนฟู 
และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ทุก 1 ปี 
4. จัดให้พยาบาลได้รับการอบรม งบพัฒนา ต.ค.64- ทีม IMC
เฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมอง บุคลากร ก.ย.-65 ทีม HRD
จ านวน 2 คน
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5. เข้าร่วมประชุมวิชาการเก่ียวกับ  - ต.ค.64- ทีม IMC
การฟ้ืนฟูผู้ป่วยท่ีจัดโดย รพศ. 23986 ทีม HRD
สกลนครและเครือข่ายเขต 8
6. จัดให้พยาบาล 4 คนจาก4 หอ งบพัฒนา ต.ค.64- ทีม IMC
ผู้ป่วยเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการ บุคลากร ต.ค.-65 ทีม HRD
พยาบาลฟ้ืนฟู ระยะสั น 5 วัน 
7.จัดซื อกายอุปกรณ์เพ่ือการฟ้ืนฟู  - ต.ค.64- งานกายภาพ
ผู้ป่วย  ได้แก่ Hand function ต.ค.-65 บ าบัด
พลาสติก AFO
8. ขยายฟ้ืนท่ีงานกายภาพบ าบัด  - ต.ค.64- งานกายภาพ
เพ่ือจัดบริเวณการฝึกเดินส าหรับ ต.ค.-65 บ าบัด
ผู้ป่วย OPD Case
9. จัดท าอุปกรณ์ ชุดฝึกกลืน เงินบ ารุง รพ. ต.ค.64- นางอมรรัตน์
ส าหรับผู้ป่วยท่ีมีปัญหาการกลืน 300 บาท ต.ค.-65  ปังอุทา
10 จัดซื อสารเพ่ิมความหนืด 400 บาท ต.ค.64- งาน
ส าหรับผสมน  าเพ่ือเพ่ิมความหนืด ต.ค.-65 โภชนาการ
ให้ส าหรับคนไข้ฝีกกลืน 
มำตรกำรท่ี 3 : กำรพัฒนำ 1.ผู้ป่วย  Strok SCI TBI  1.ผู้ป่วยทุกรายได้รับการ  - ต.ค.64- นางค าภู 
ระบบข้อมูล สำรสนเทศ    : ท่ีพ้นระยะเฉียบพลัน บันทึกข็อมุลในระบบ ต.ค.-65 กลางประพันธ์
กำรส่ือสำรข้อมูล/ควำมรู้สู่ มีอาการคงท่ี ADL 
ภำคประชำชน <15หรือ ADL>=15+ 2 
1. พัฒนาระบบการบันทึก impare
การก ากับติดตาม และวิเคราะห์
ฐานข้อมูล  ระบบการบันทึกข้อมูล
IMC SAKON NAKHON 65         
ท่ีพัฒนาโดยทีมเครือข่ายจังหวัด
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สกลนคร 
2. ทบทวนข้อมูลผลการตรวจ เงินบ ารุง รพ. ต.ค.64- ทีม IMC
สุขภาพและสะท้อนกลับ 4,800  บาท ต.ค.-65
ผู้รับบริการและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง  และจัดท า Team 
meeting ทุกวันพุธ
3. ระบบ line consult/ งานกายภาพฯ
ระบบส่งต่อ line   COC งานIMC/COC
4. ระบบส่งต่อข้อมูลการรักษา 1.ผู้ป่วยทุกรายได้รับ  - ต.ค.64- ตึกอินทนิล 
หรือแบบบันทึกข้อมูลการรักษา สมุดประจ าตัว ต.ค.-65 ตึกต้นคูณ 
(สมุดประจ าตัว) หรือแบบฟอร์ม ตึกศัลย์ชาย-
การเย่ียมบ้าน เพ่ือส่งต่อความดูแล ศัลย์หญิง
ให้ต่อเน่ืองในทีมสหวิชาชีพ นางอมรรัตน์
5. จัดให้ความรู้การป้องกัน และ 1.ผู้ป่วยทุกรายได้รับ เงินบ ารุง รพ. ต.ค.64- นางอมรรัตน์
การดูแลตนเองเมือมีความพิการ ชุดเอกสารคู่มือความรุ้ 1,200  บาท ต.ค.-65 ปังอุทา
หรือมีความผดปกติทางระบบ ในการดูแลตนเอง
ประสาท  ร่วมกับแจกเอกสาร
ความรู้และการดูแลตนเอง
6. จัดให้ความรู้การป้องกัน และ  - ต.ค.64- นางอมรรัตน์
การดูแลตนเองเมือมีความพิการ ต.ค.-65 ปังอุทา
หรือมีความผดปกติทางระบบ ทีม IMC
ประสาท ร่วมกับแจกเอกสารความรู้
และการดูแลตนเอง  ในกิจกรรม
 World Stroke Day  
วันท่ี 29 ตุลาคม
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1 โครงกำรพัฒนำระบบ
กำรป้องกันและควบคุม
กำรติดเช้ือโรคโควิ-19

1.1 อบรมให้ควำมรู้/ 1.บุคลากรด้านสาธารณสุข/ 1.สร้างระบบการป้องกันและ
อบรมซ้ ำ ภาคีเครือข่ายมีความรู้ ควบคุมการแพร่กระจายเช้ือ

การป้องกันะควบคุมการแพร่ โรคโควิด19 ในโรงพยาบาล
กระจายเช้ือโควิด        ให้มีประสิทธิภาพ
2 บุคลากรสามารถปฎิบัติ 1.1 ให้ความรู้เร่ือง Isolation 1. บคลากรด้าน 1.บุคลากรมีความรู้  - ต.ค.64- จันทร์เพ็ญ
การป้องกันการติดเช้ือ precaution  สาธารณสุข >ร้อยละ80 ก.ย.-65 จีรนันท์
ได้ถูกต้อง 1.2 ฝึกซ้อมการใส่ppe ให้บุคลากร 2.ภาคีเครือข่าย 2.บุคลากรปฏิบัติการใ ชนิดาภา

ด้านสาธารรสุข / ภาคีเครือข่าย ส่ppeถูกต้อง <ร้อยละ80
1.3 retainning (focus group) 3. บุคลากรไม่ติดเช้ือ
1.4 เฝ้าระวังการติดเช้ือในบุคลากร ร้อยละ100
1.5 นิเทศงาน/ติดตามประเมินผล  4. ไม่เกิดการแพร่กระจาย
1.6 สอบสวนโรค เช้ือในโรงพยาบาล

/บุคลากรไม่เกิดการติดเช้ือ

โครงกำร         : โครงกำรพัฒนำระบบกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเช้ือโรคโควิ-19

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 2. ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 6. กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)

สถำนกำรณ์    : โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ยังมีกำรระบำดท่ัวโลก/ประเทศไทย/เขต/จังหวัดและในเขตพ้ืนท่ีอ ำเภอวำนรนิวำสอย่ำงต่อเน่ือง 
บุคลำกรทำงกำรแทพย์ จึงมีควำมจ ำเป็นในกำรใช้ PPE เหมำะสมและถูกต้อง

ตัวช้ีวัดหลัก     : 1. บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขและภำคีเครือข่ำยไม่ติดเช้ือโควิด-19/อัตรำกำรหน่วยงำนปฏิบัติตำมแนวทำงกำรจัดให้บริกำร DMHT ร้อยละ > 80    
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1.2 กำรพัฒนำระบบกำร 1.เพ่ือป้องกันและควบคุมการ 1.พัฒนาหน่วยฟอกเลือดด้วย
ป้องกันและควบคุมกำร ติดเช้ือโควิด19ไม่ให้เกิดการ เคร่ืองไตเทียมให้มีระบบการ
ติดเช้ือโรคโควิด19 แพร่กระจายเช้ือในหน่วย ป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ
ด้วยเคร่ืองไตเทียม ฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม โควิด19ท่ีมีปริทธิภาพ
ด้วยเคร่ืองไตเทียม ใน 1.1 ใช้งานวิจับAction research 1. บุคลากรและผู้ป่วย 1.โรคโควิด-19 ไม่เกิด  - ต.ค.64- จันทร์เพ็ญ
โรงพยำบำลวำนรนิวำส เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนางานโดย ในหน่วยฟอกเลือด การแพร่กระจายเช้ือ ก.ย.-65 จีรนันท์

ให้ความรู้เร่ืองโรคโควิด-19 ด้วยเคร่ืองไตเทียม ในหน่วยฟอกเลือด ชนิดาภา
ท้ังในบุคลากรและผู้ป่วย ในหน่วย ด้วยเคร่ืองไตเทียม
ฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม  
การสร้างนวัตกรรม การสังเกต
/การให้ข้อมูลย้อนกลับ

1.3 พัฒนำระบบกำรป้องกัน 1.เพ่ือป้องกันและควบคุม 1.พัฒนาระบบการป้องกันและ 1.บุคลากรท่ีให้การดูแล 1.อัตราการติดเช้ือด้ือยา  - ต.ค.64- จันทร์เพ็ญ
และควบคุมกำรติดเช้ือ การแพร่กระจายเช้ือด้ือยา ควบคุมการติดเช้ือด้ือยาใน ผู้ป่วยโรคเช้ือด้ือยา ในโรงพยาบาล ก.ย.-65 จีรนันท์
ด้ือยำในโรงพยำบำล ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ ลดลง ร้อยละ5 ชนิดาภา

1.1 ใช้งานวิจับAction research 
เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนางานโดย 
ให้ความรู้เร่ืองการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเช้ือด้ือยาใน
โรงพยาบาล/การสร้างนวัตกรรม/
การมีส่วนร่วมระหว่างทีมสหวิชาชีพ
/การนิเทศิดตาม/การให้ข้อมูล
ย้อนกลับการทบทวนและ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง
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1 โครงกำรพัฒนำระบบ
บริกำรงำน
กำยภำพบ ำบัด

1.1 พัฒนำระบบกำรฟ้ืนฟู 1.เพ่ือให้ผู้ดูแล (Caregiver) 1.ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและ 1.ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด 1.ร้อยละของผู้ป่วย  - ต.ค.64- งานกายภาพ
สมรรถภำพอย่ำงต่อเน่ือง มีความรู้และทักษะ ผู้ป่วยท่ีจ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟู สมองรายใหม่และผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองและ ต.ค.-65 บ าบัด
ในชุมชนในผู้ป่วย ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของ ได้รับการฟ้ืนฟูต่อเน่ืองในชุมชน ท่ีจ าเป็นต้องได้รับ ผู้ป่วยท่ีจ าเป็นต้องได้รับ
โรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยนักกายภาพบ าบัดร่วมกับญาติ การฟ้ืนฟู ในเขตพ้ืนท่ี การฟ้ืนฟูต่อเน่ืองในชุมชน 
และผู้ป่วยท่ีจ ำเป็น และผู้ป่วยท่ีจ าเป็นต้องได้รับ หรือผู้ดูแลและ อสม. มีส่วนร่วม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร มี BI, QOL เพ่ิมข้ึน

   2.1 ร้อยละของผู้สูงอำยุไม่มีภำวะพลัดตกหกล้มหลังเข้ำร่วมกิจกรรม          2.2 ร้อยละของผู้สูงอำยุท่ีเช้ำร่วมกิจกรรม มี QOL เพ่ิมข้ึน 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 2. ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 6. กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)
โครงกำร         : โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรงำนกำยภำพบ ำบัด

ACS, ผู้ป่วยทำงศัลยกรรมกระดูก
   4.1 ผู้ป่วย stroke มีระดับควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวัน (ADL)ดีข้ึน และ/หรือมีคุณภำพชีวิต (QOL) ดีข้ึน 
   4.2 ผู้ป่วย stroke ระดับเตียง 3 ไม่เกิดภำวะแทรกซ้อน คือ ไม่เกิดแผลกดทับไม่เกิดข้อติดแข็ง และไม่มีอำกำรปวดตำมข้อ

ตัวช้ีวัดหลัก     : 1. พัฒนำระบบกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพอย่ำงต่อเน่ืองในชุมชนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ป่วยท่ีจ ำเป็นต้องได้รับกำรฟ้ืนฟู

2. พัฒนำระบบบริกำรกำยภำพบ ำบัดในคลินิกผู้สูงอำยุ

3. กำรบริบำลฟ้ืนสภำพระยะกลำง (Intermediate Care:IMC)

4. พัฒนำคุณภำพกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพท่ีครอบคลุมตำมกลุ่มโรคส ำคัญและสอดคล้องกับผลลัพธ์ตำมบริบทของโรงพยำบำล ได้แก่ ผู้ป่วย stroke, DM, COPD,

   2.3 ร้อยละของผู้สูงอำยุท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมได้รับกำรสนับสนุนเคร่ืองช่วยเดินท่ีเหมำะสม

   3.1 ร้อยละของผู้ป่วย IMC ได้รับบริกำรทำงกำยภำพบ ำบัด                      3.2 ร้อยละของผู้ป่วย IMC ท่ีมี BI เพ่ิมข้ึน 
   3.3 ร้อยละของผู้ป่วย IMC ได้รับกำรประเมินให้มีกำยอุปกรณ์ช่วยเดินอย่ำงเหมำะสม
   3.4 ร้อยละของผู้ป่วย IMC และญำติ มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรดูแลผู้ป่วยและสำมำรถฟ้ืนฟูต่อท่ีบ้ำนได้

   1.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ป่วยท่ีจ ำเป็นต้องได้รับกำรฟ้ืนฟูต่อเน่ืองในชุมชน มี BI, QOL เพ่ิมข้ึน
   1.2 ร้อยละกำรภำวะแทรกซ้อน คือ กำรเกิดแผลกดทับ ,กำรเกิดข้อติดแข็ง,อำกำรปวดตำมข้อ เป็นต้น
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ต้องได้รับกำรฟ้ืนฟู การฟ้ืนฟูในระดับเตียง 3 ตามโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 2.ผู้ดูแล (Caregiver) 2.ร้อยละการภาวะ
ได้ถูกวิธีและเหมาะสม จนดีข้ึนและได้รับติดตามประเมิน ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด แทรกซ้อน คือ 
2.เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อน ผลทุกเดือน จนครบ 6 เดือน สมองรายใหม่ และผู้ป่วย การเกิดแผลกดทับ,
ต่าง ๆท่ีอาจเกิดข้ึนได้ใน 1.1ให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ท่ีจ าเป็นต้องได้รับ การเกิดข้อติดแข็ง,
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองระดับเตียง 3 การฟ้ืนฟู อาการปวดตามข้อ เป็นต้น
และผู้ป่วยท่ีจ าเป็นต้องได้รับ และผู้ป่วยท่ีจ าเป็นต้องได้รับ
การฟ้ืนฟู เช่น แผลกดทับ การฟ้ืนฟูต่อเน่ืองในชุมชน 
 ข้อติดแข็ง ปวดข้อ โดยนักกายภาพบ าบัด ร่วมกับญาติ
3.ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือผู้ดูแลและ อสม.มีส่วนร่วม 
และผู้ป่วยท่ีจ าเป็นต้องได้รับ ตามโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
การฟ้ืนฟูมีระดับความสามารถ 1.2 ให้ความรู้การดูแลตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ของญาติหรือผู้ดูแล 
ดีข้ึนและ/หรือมีคุณภาพชีวิต 1.3 ติดตามประเมินผลทุกเดือน 
ดีข้ึน จนครบ 6 เดือน

1.4 ประชุมเพ่ือสรุปผลและ
แลกเปล่ียนความรู้ภายในหน่วยงาน
ทุกเดือน 
1.5 ประสานงานทีมสหวิชาชีพหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือวางแผน
การดูแลร่วมกัน

1.2 พัฒนำระบบบริกำร 1.เพ่ือป้องกันการพลัดตก 1.ผู้สูงอายุท่ีมารับบริการท่ีคลินิก 1.ผู้สูงอายุท่ีมีปัญหา 1.ร้อยละของผู้สูงอายุไม่มี  - ต.ค.64- งานกายภาพ
กำยภำพบ ำบัดในคลินิก หกล้มในผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ได้รับบริการตรวจประเมิน กล้ามเน้ืออ่อนแรง ภาวะพลัดตกหกล้มหลัง ต.ค.-65 บ าบัด
ผู้สูงอำยุ 2.เพ่ือลดอาการปวดหรือเพ่ิม คัดกรองความเส่ียงต่อการพลัดตก เดินล าบาก ต้องการ เข้าร่วมกิจกรรม 

คุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุท่ี หกล้มในผู้สูงอายุ ออกแบบ เคร่ืองช่วยเดินท่ี 2.ร้อยละของผู้สูงอายุท่ี
ปวดเข่าหรือมีภาวะเข่าเส่ือม โปรแกรมการออกก าลังกาย เหมาะสม ต้องการ เช้าร่วมกิจกรรม มี QOL 
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ท่ีเหมาะสมเฉพาะราย ปรึกษาเร่ืองการออก เพ่ิมข้ึน 
ตลอดจนได้รับการสนับสนุน ก าลังกายท่ีเหมาะสม 3.ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีเข้า
กายอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการเดิน 2.ผู้สูงอายุท่ีมีอาการปวด ร่วมกิจกรรมได้รับการ
รวมท้ังให้ค าปรึกษาและบริการออก ข้อเข่า เข่าเส่ือม สนับสนุนเคร่ืองช่วยเดินท่ี
เย่ียมบ้าน เพ่ือให้ค าแนะน าการปรับ เหมาะสม 
สภาพบ้านป้องกันภาวะพลัดตกหกล้ม
1.1 ประเมินท่าทางและรูปแบบ
การเดินรวมท้ังสนับสนุนเคร่ือง
ช่วยเดินท่ีเหมาะสมเฉพาะราย
1.2 บริการตรวจประเมินคัดกรอง
ความเส่ียงต่อการพลัดตกหกล้ม
ในผู้สูงอายุ ออกแบบโปรแกรม
การออกก าลังกายท่ีเหมาะสม
เฉพาะราย รวมท้ังให้ค าปรึกษาและ
บริการออกเย่ียมบ้าน เพ่ือให้
ค าแนะน าการปรับสภาพบ้าน
ป้องกันภาวะพลัดตกหกล้ม
โดยนักกายภาพบ าบัดร่วมกับ
แพทย์ และทีมสหวิชาชีพ
1.3 บริการออกแบบการ
ออกก าลังกายท่ีเหมาะสมใน
ผู้สูงอายุปวดเข่า ข้อเข่าเส่ือม
รวมท้ังสนับสนุนอุปกรณ์
พยุงข้อเข่าลดปวด
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1.3 กำรบริบำลฟ้ืน 1.พัฒนาระบบบริการฟ้ืนฟู 1.ผู้ป่วย Stroke, Traumatic 1.ผู้ป่วยStroke, 1.ร้อยละของผู้ป่วย IMC  - ต.ค.64- งานกายภาพ
สภำพระยะกลำง สมรรถภาพและการดูแล Brain Injury, Spinal Cord Injury Traumatic ได้รับบริการทาง ต.ค.-65 บ าบัด
(Intermediate Care: ต่อเน่ืองในผู้ป่ วย Stroke, และ Fracture Hip  Brain Injury กายภาพบ าบัด
IMC) traumatic brain injury ,  (Fragility fracture) ,Spinal Cord Injury 2.ร้อยละของผู้ป่วย IMC

Spinal cord injury  และ ได้รับการบริบาลฟ้ืนสภาพ  และ Fracture Hip  ท่ีมี BI เพ่ิมข้ึน 
 Fracture Hip (Fragility ระยะกลาง  และติดตาม (Fragility fracture)  3.ร้อยละของผู้ป่วย IMC 
fracture) ไปจนครบระยะ จนครบ 6 เดือน หรือจน รายใหม่หรือกลับเป็นซ้ า ได้รับการประเมินให้มีกาย
เวลา 6 เดือน Barthel index=20 ท้ังหมดท่ีเข้ารับการ อุปกรณ์ช่วยเดิน
2.เพ่ิมคุณภาพชีวิต ป้องกัน 1.1 ผู้ป่วย IMC ได้รับการฟ้ืนฟู รักษาในโรงพยาบาล อย่างเหมาะสม
และลดความพิการของผู้ป่วย สมรรถภาพแบบเข้มข้น 1.2 ผู้ป่วยStroke, 4.ร้อยละของผู้ป่วย IMC 
3.เพ่ิมทักษะในการดูแล อย่างต่อเน่ืองในระยะ Traumatic Brain Injury และญาติ มีความรู้
ตนเองของผู้ป่วยและญาติ Golden time period จน BI=20 ,Spinal Cord และ ความสามารถในการดูแล
พร้อมเช่ือมโยงแผนการดูแล หรือถึงเป้าหมายตามศักยภาพ Fracture Hip ผู้ป่วยและสามารถฟ้ืนฟู
ต่อเน่ืองสู่ท่ีบ้านและชุมชน ท่ีควรจะได้ (Fragility fracture) ต่อท่ีบ้านได้

1.2 ผู้ป่วย IMC IPD ได้รับบริการ Injury 
ฟ้ืนฟูทางกายภาพบ าบัด รายใหม่หรือกลับเป็นซ้ า
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ท้ังหมดท่ีได้รับการ
1.3 จัดต้ัง rehabilitation ส่งต่อจาก
station ใน ward โรงพยาบาลสกลนคร
เพ่ือลดการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย
จาก ward และตึกกายภาพบ าบัด
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1.4 พัฒนำคุณภำพกำรฟ้ืนฟู 1.ปรับปรุงระบบบริการทาง 1.ผู้ป่วย stroke ได้รับบริการฟ้ืนฟู 1.ผู้ป่วย Stroke 1.ผู้ป่วย stroke มีระดับ  - ต.ค.64- งานกายภาพ
สมรรถภำพท่ีครอบคลุม กายภาพบ าบัดให้มี สมรรถภาพอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ รายใหม่ หรือกลับมา ความสามารถในการปฏิบัติ ต.ค.-65 บ าบัด
ตำมกลุ่มโรคส ำคัญและ ประสิทธิผลมากข้ึน การวางแผนการฟ้ืนฟูสภาพขณะ เป็นซ้ า กิจวัตรประจ าวัน (ADL)
สอดคล้องกับผลลัพธ์ตำม รักษาตัวในโรงพยาบาล ตลอดจน ดีข้ึน และ/หรือมี
บริบทของโรงพยำบำล การติดตามฟ้ืนฟูสภาพต่อเน่ือง คุณภาพชีวิต (QOL) ดีข้ึน 
ได้แก่ ผู้ป่วย stroke, ในชุมชนจนครบ6 เดือน ตามระยะ 2.ผู้ป่วย stroke ร
DM, COPD, ACS, Golden time period ะดับเตียง 3 ไม่เกิด
ผู้ป่วยทำง 1.1 พัฒนาระบบการฟ้ืนฟูสภาพ ภาวะแทรกซ้อน คือ ไม่เกิด
ศัลยกรรมกระดูก ของผู้ป่วย stroke อย่างต่อเน่ือง แผลกดทับไม่เกิดข้อติดแข็ง 

ต้ังแต่การวางแผน และไม่มีอาการปวดตามข้อ
การฟ้ืนฟูสภาพขณะรักษาตัวใน
โรงพยาบาล ตลอดจนการติดตาม
ฟ้ืนฟูสภาพต่อเน่ืองในชุมชน โดยมี
นักกายภาพบ าบัดออกติดตามฟ้ืนฟู
สภาพในชุมชนทุกเดือน จนครบ 
6 เดือนตามระยะ Golden time 
period ในการฟ้ืนฟูสภาพ
1.2 พัฒนาศักยภาพผู้ดูแล 
(Care giver) ให้มีความรู้
และทักษะ ในการฟ้ืนฟูสภาพ
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
ได้ถูกวิธีและเหมาะสม
 มีการก ากับติดตาม และประเมิน
อย่างต่อเน่ือง อันจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิผลในการฟ้ืนฟูสภาพและ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้
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รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

2.ผู้ป่วย COPD ท่ีมารับบริการ 1.ผู้ป่วย COPD ท่ีมารับ 1.อัตราการดีข้ึนของ  - ต.ค.64- งานกายภาพ
ท่ีคลินิกโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง บริการท่ี รพ. สมรรถภาพปอดใน ต.ค.-65 บ าบัด
 ได้รับการฟ้ืนฟูและประเมินผล ผู้ป่วย COPD
สมรรถภาพปอดอย่างต่อเน่ือง
และเหมาะสม
2.1 ผู้ป่วย COPD ได้รับการฟ้ืนฟู
และประเมินผลสมรรถภาพปอด
อย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม
3.ผู้ป่วย STEMI, NSTEMI  ท่ีได้รับ 1.ผู้ป่วย ACS ท่ีส่งต่อ 1.อัตราการดีข้ึนของ  - ต.ค.64- งานกายภาพ
การรักษาและจ าหน่ายจาก cardiac rehabilitation ผู้ป่วยท่ีได้รับการส่งต่อ ต.ค.-65 บ าบัด
ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลสกลนคร จากโรงพยาบาลสกลนคร การฟ้ืนฟูสภาพ 
มีการติดตามฟ้ืนฟูสภาพ จาก รพ.สกลนคร -METs
อย่างต่อเน่ืองในชุมชนตามเกณฑ์
3.1 ผู้ป่วย STEMI, NSTEMI 
ท่ีได้รับการรักษาและจ าหน่าย
จาก ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลสกลนคร
มีการติดตามฟ้ืนฟูสภาพ
อย่างต่อเน่ืองในชุมชนตามเกณฑ์ 
 มีการส่งต่อข้อมูลกับ รพ.แม่ข่าย  
และติดตามต่อเน่ืองจนผู้ป่วยดีข้ึน
4.ผู้ป่วยเบาหวาน ท่ีมารับบริการท่ี 1.ผู้ป่วย DM อ.วานริวาส 1.ผู้ป่วย DM ท่ีมีความเส่ียง  - ต.ค.64- งานกายภาพ
คลินิกเบาหวานท้ังใน รพ. และ ของเท้าในระดับเส่ียงสูง ต.ค.-65 บ าบัด
รพ.สต. ได้รับการตรวจคัดกรอง มีความรู้ในการดูแลเท้า
ภาวะเส่ียงเร่ืองเท้า และจัดหา ได้ถูกต้องเหมาะสมและ
รองเท้าท่ีเหมาะสมรายท่ีมี ได้รับรองเท้าป้องกัน
ความเส่ียงสูง แผลท่ีเหมาะสม 
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

4.1 ผู้ป่วยเบาหวาน ได้รับการตรวจ 2.ผู้ป่วย DM ท่ีมีความเส่ียง
คัดกรองภาวะเส่ียงเร่ืองเท้า ของเท้าในระดับต่ า
พร้อมแนะน าการออกก าลังกาย และปานกลาง 
ของเท้า  การเฝ้าระวัง  มีความรู้ในการดูแลเท้า
การเกิดแผลท่ีเท้า และมีความรู้ใน ท่ีถูกต้อง ไม่มีภาวะ
การดูแลเท้าท่ีเหมาะสม แทรกซ้อนเพ่ิมเติม
ท าการตรวจคัดกรองเท้า จนต้องบ่งช้ีว่าเท้ามี
โดยนักกายภาพบ าบัด ความเส่ียงเพ่ิมข้ึน
5.ผู้ป่วยกลุ่ม Fracture of LEs. 1.Fracture of LEs. 1. ผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก  - ต.ค.64- งานกายภาพ
หลังผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก  ได้รับ ท่ีนอนรักษาตัวใน รพ.  LEs.  ท่ีนอนรักษาตัว ต.ค.-65 บ าบัด
การฟ้ืนฟูสภาพและกระตุ้น  และ ได้รับส่งต่อ ในโรงพยาบาล 
 Early ambulation กายภาพบ าบัด สามารถเดินได้/ เคล่ือนย้าย
5.1 ผู้ป่วยหลังผ่าตัดศัลยกรรม ตนเองได้โดยมีหรือไม่มี
กระดูกกลุ่ม LEs. ได้รับการฟ้ืนฟู อุปกรณ์ช่วยก่อนจ าหน่าย
สภาพและกระตุ้น ออกจากโรงพยาบาล
Early ambulation
 ตามความเหมาะสม
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงกำรเย่ียมส ำรวจ 1.เพ่ือเตรียมพร้อมและ 1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนา 1.บุคลากรกลุ่ม 1.ผ่านการรับรอง เงินบ ารุง รพ. พ.ย.-64 น.ส.วันรัก
เพ่ือรับรองระบบ ขอรับรองระบบบริหาร คุณภาพและบุคลากร งานเทคนิคการแพทย์และ มาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 35,600 บาท ส.ค.-65 ค าภาศรี
คุณภำพห้องปฏิบัติกำร งานคุณภาพ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บุคลากรหน่วยงานอ่ืน 2560
ตำมมำตรฐำนงำน จากสภาเทคนิคการแพทย์ จัดท าเอกสารย่ืนสมัครขอรับ ท่ีเก่ียวข้องกับระบบ
เทคนิคกำรแพทย์ 2560 แห่งประเทศไทย การตรวจประเมินระบบบริหาร คุณภาพ รพ.วานรนิวาส 
ประจ ำปีงบประมำณ คุณภาพห้องปฏิบัติการตาม จ านวน 27 คน
2565 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 

2560  จากสภาเทคนิคการแพทย์

2.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร 2.ตรวจติดตามระบบคุณภาพ (IS) 2.ผู้ตรวจประเมินจาก 2.มีกิจกรรมคุณภาพหารIS ส.ค.-65 น.ส.วันรัก
เรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพ สภาเทคนิคการแพทย์ จากเครือข่ายห้องปฏิบัติการ ค าภาศรี
ส่งผลให้เกิดการพัฒนา จ านวน 3 คน
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง

3.เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับ 3.จัดอบรมฟ้ืนฟูการตรวจทาง 3. จนท. รพ.สต./PCU 3. รพ.สต.สามารถตรวจ มี.ค.-65 น.ส.วันรัก
การบริการจากห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการและการควบคุม LAB POCT ได้ถูกต้อง ค าภาศรี
ทางการแพทย์ท่ีมีคุณภาพ คุณภาพ ส าหรับ รพ.สต. 
มาตรฐาน

ตัวช้ีวัดหลัก     : 1. โรงพยำบำลวำนรนิวำส ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนเทคนิคกำรแพทย์ 2560 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 2. ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 6. กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)
โครงกำร         : โครงกำรเย่ียมส ำรวจเพ่ือรับรองระบบคุณภำพห้องปฏิบัติกำรตำมมำตรฐำนงำนเทคนิคกำรแพทย์ 2560 ประจ ำปีงบประมำณ 2565
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงกำรพัฒนำ 1.สร้างและจัดการ 1.จัดต้ังคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 1. รพ.สต 18 แห่ง 1.ร้อยละของหน่วยบริการ  - ม.ค.65- งานแพทย์
เมืองสมุนไพรและ องค์ความรู้ด้านสมุนไพร ยาสมุนไพรท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู่ 2. รพ. 1 แห่ง สาธารณสุขท่ีมีการจัด ส.ค.-65 แผนไทย
พัฒนำคลินิกกัญชำ และกัญชาทางการแพทย์ 16 ต ารับ 3.แพทย์แผนไทย บริการคลินิกกัญชาทาง
ทำงกำรแพทย์ 2.สร้างรายได้และพัฒนา 2.จัดต้ังคลินิกให้ค าปรึกษาการใช้ 4.สหวิชาชีพ การแพทย์แบบบูรณาการ

ผลิตภัณฑ์ป่าครอบครัว กัญชาทางการแพทย์ ร้อยละ 50
3.เพ่ือส่งเสริมและเกิด 3.พัฒนาแปลงปลูกกัญชาทางการ
การขับเคล่ือนการปลูก แพทย์ รพ.สตร่วมมือกับวิสาหกิจ
สมุนไพรท่ัวไปและ ชุมชน 
การปลูกกัญชาเพ่ือใช้ในทาง 4.อบรมฟ้ืนฟูหลักสูตรกัญชาทาง
การแพทย์ การแพทย์ส าหรับแพทย์แผนไทย
4.ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร 5.อบรมหลักสูตรกัญชาทางการ
ในครัวเรือน แพทย์ส าหรับอาสาสมัคร

สาธารณสุข

ตัวช้ีวัดหลัก     : 1. ร้อยละของหน่วยบริกำรสำธำรณสุขท่ีมีกำรจัดบริกำรคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์แบบบูรณำกำร ร้อยละ 50

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 2. ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 6. กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)
โครงกำร         : โครงกำรพัฒนำเมืองสมุนไพรและพัฒนำคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงกำรพัฒนำ
มำตรฐำนสถำนบริกำร
แพทย์แผนไทยของรัฐ

1.1 พัฒนำคลินิกบริกำร 1.ประชานชนได้รับบริการ 1.อบรมความรู้การใช้ยาปรุงเฉพาะ 1.รพ.วานรนิวาส 1.ร้อยละของผู้ป่วยนอก เงินบ ารุง รพ. ม.ค.65- งานแพทย์
ยำปรุงเฉพำะรำย ท่ีได้มาตรฐาน รายให้กับแพทย์แผนไทย 2.รพ.สต. 18 แห่ง ท้ังหมดท่ีได้รับบริการ 10,000 บาท ส.ค.-65 แผนไทย

2.ประชาชนท่ีได้รับบริการ สนับสนุนยาปรุงเฉพาะราย ตรวจวินิจฉัย รักษาโรค
ท่ีเข้าถึงได้และเป็นอีกหน่ึง ด้วยศาสตร์การแพทย์

แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

1.2 ตรวจประเมิน 1.ประชานชนได้รับบริการ 1.จัดระบบบริการตามมาตรฐาน 1.รพ.วานรนิวาส 1.ร้อยละของผู้ป่วยนอก  - ม.ค.65- งานแพทย์
มำตรฐำนสถำน ท่ีได้มาตรฐาน สถานบริการด้านการแพทย์ 2.รพ.สต. 18 แห่ง ท้ังหมดท่ีได้รับบริการ ส.ค.-65 แผนไทย
บริกำรด้ำนกำรแพทย์ 2.ประชาชนท่ีได้รับบริการ แผนไทย (รพ. สส.พท) ตรวจวินิจฉัย รักษาโรค
แผนไทย(รพ.สส.พท) ท่ีเข้าถึงได้และเป็นอีกหน่ึง 2.เตรียมรับประเมินตามมาตรฐาน ด้วยศาสตร์การแพทย์

ทางเลือกในการรับบริการ แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

1.3 พัฒนำระบบ 1.ข้อมูลให้บริการแพทย์ 1.อบรมให้ความรู้การบันทึกข้อมูล 1.แพทย์แผนไทย 1.ตัวช้ีวัดกลุ่มงาน  - ต.ค.64- งานแพทย์
ข้อมูลแพทย์แผนไทย แผนไทยสมบูรณ์ ครบถ้วน ให้บริการแพทย์แผนไทย ในรพ/รพ.สต. แพทย์แผนไทย ก.ค.-65 แผนไทย

ถูกต้อง  ทันเวลา ทุกแห่ง ผ่านเกณฑ์

ตัวช้ีวัดหลัก     : 1.ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีได้รับบริกำร ตรวจ วินิจฉัย รักษำโรค และฟ้ืนฟูสภำพด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ร้อยละ 21.5

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 2. ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 6. กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)
โครงกำร         : โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนสถำนบริกำรแพทย์แผนไทยของรัฐ
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1.4 พัฒนำงำนวิชำกำร 1.ประชานชนได้รับบริการ 1.อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน 1. จนท. รพ.สต. 1.รพ.สต. ละ1 เร่ือง  - ม.ค.65- งานแพทย์
ด้ำนกำรแพทย์แผนไทย ท่ีได้มาตรฐาน งานวิจัยพัฒนางานวิจัยกัญชา 2. จนท.กลุ่มงาน 2.รพ.วานรนิวาส 1 เร่ือง ส.ค.-65 แผนไทย
กำรพัฒนำงำนวิชำ 2.ประชาชนท่ีได้รับบริการ ทางการแพทย์ แพทย์แผนไทย
กำร,นวัตกรรม/R2R ท่ีเข้าถึงได้และเป็นอีกหน่ึง
ด้ำนกำรแพทย์แผนไทย ทางเลือกในการรับบริการ
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงกำรพัฒนำระบบ 1.เพ่ือพัฒนางานER&EMS 1. พัฒนามาตรฐาน ER&EMS 1.บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 1.หน่วยฝึกอบรมจัดอบรม งบพัฒนา ต.ค.64 - นายชัชวาล
บริกำรกำรแพทย์ 1.1 จัดต้ังหน่วยฝึกอบรมEMR ในระบบ ER&EMS EMR > 1 คร้ัง/ปี บุคลากร ก.ค.-65 นายเอกชัย
ฉุกเฉินครบวงจรและ 1.2 พัฒนาทีมออกปฏิบัติการ 2.ทีมออกปฏิบัติการตรง น.ส.ดวงจันทร์

ระบบส่งต่อ ปี 2565 ให้ได้ตามมาตรฐาน ตามประเภทผู้ป่วย 100% 
1.3 พัฒนาเครือข่ายทีม SCOTT 3.ประชุมทบทวนการ

ปฏิบัติการ 100%

2. จัดระบบสนับสนุนและ 1.บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 1.ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน  - ต.ค.64 - น.ส.ดวงจันทร์

พัฒนาเครือข่าย 2.เครือข่าย ศปถ. การประชุมคณะท างาน ก.ค.-65 นางจิรารัตน์
2.1 จัดต้ังคณะท างานER คุณภาพ 4 คร้ัง/ปี นางจิรารัตน์
2.2 พัฒนาระบบการบันทึกIS 2.บันทึกข้อมูล IS 100% นายอนันต์
2.3 R2R(ER Triage EraCOVID19, 3.จัดท าR2R 2 เร่ือง/ปี
ผลลัพธ์ของการใช้ เคร่ืองAutoCPR) 4.จ านวนองค์กรท่ีเข้าร่วม
2.4พัฒนาเครือข่ายองค์กรสนุบสนุน โครงการองค์กรสนับสนุน
การใช้รถจักรยานยนต์ปลอดภัย การใช้รถจักรยานยนต์

เน่ืองจำก รพ.มีแพทย์เฉพำะทำงสำขำเพ่ิมข้ึนได้แก่  รังสีวินิจฉัยและสำขำจักษุ ยังขำดแพทย์สำขำอำยุรกรรม จึงท ำให้มีกำรส่งต่อสำขำน้ีในอัตรำเพ่ิมข้ึน 
         จำกสถำนกำรณ์ระบำดของโรคโควิด 19 กำรปฏิบัติกำรทีม SCOTT มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เข้มงวดกำรคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
กำรแพร่กระจำยเช้ือในพ้ืนท่ีกำรให้บริกำร เน้นนโยบำย COVID FREE 

          ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินมำด้วยระบบEMS น้อยกว่ำร้อยละ 30  อัตรำกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนปี 64 อัตรำ 21.3 ต่อแสนประชำกร บุคลำกรท่ีมี

ตัวช้ีวัดหลัก     : 1. ร้อยละEMS คุณภำพ                                                                         2. อัตรำกำรน ำส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน Stroke, STEMI ,Trauma  
3.อัตรำกำรมำด้วยระบบEMS ของผู้ป่วยฉุกเฉิน > ร้อยละ 50                           4.อัตรำกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน ไม่เกิน 16 ต่อแสนประชำกร

สถำนกำรณ์     : 
ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนยังไม่เพียงพอ กำรด ำเนินงำน TEA Unit ยังไม่ครบตำมเกณฑ์มมำตรฐำน  ระบบส่งต่อRefer in/ Refer out มีแนวโน้มเพ่ิมช้ึน

โครงกำร         : โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ ปี 2565

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 2. ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 7.กำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบกำรส่งต่อ
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ปลอดภัย อย่างน้อย
 2 หน่วยงาน

3. การพัฒนาบุคคลากร 1.บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 1.ร่วมกิจกรรม MM งบพัฒนา ต.ค.64 - น.ส.ขวัญริสา
3.1 จัดกิจกรรม ER & 2.รพ.เครือข่าย conferece ระดับจังหวัด บุคลากร ก.ค.-65 น.ส.อัชฌาลินี
EMS Training เดือนละ 1 คร้ัง   นางจิรารัตน์
3.2 จัดกิจกรรม ER & 2.จัดกิจกรรมConference นางประไพพักตร์

EMS  Conference   6 คร้ังต่อปี
3. สนับสนุนบุคลการเข้ารับการ 3.บุคลากรได้เข้ารับการ
อบรม  ENP/ATLS/ACLS/PHTLS อบรมหลักสูตร ENP 2 คน/ปี 
4. จัดประชุมเครือข่ายการ หลักสูตรATLS/ACLS/PHTLS
ส่งต่อOnline หลักสูตรละ 1 คน/ปี
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงกำรออกหน่วย 1.เพ่ือให้ประชาชนท่ีอยู่ 1.บริการ ตรวจรักษาโรคท่ัวไป 1.ประชาชนกลุ่ม 1.ประชาชนในเขต เงินบ ารุง รพ. ต.ค.64- งานทันตกรรม
เคล่ือนท่ี พอสว. ห่างไกลสถานบริการ 2.บริการ ตรวจรักษาทันตกรรม เป้าหมายเขต ต าบลหนองสนม 12,000 บาท ก.ย.-65 ท.ญ.กัณทลี
อ ำเภอวำนรนิวำส สาธารณะสุข เข้าถึงบริการ 3. คัดกรองวัณโรคปอด ต.หนองสนม และพ้ืนท่ีใกล้เคียงเข้ารับ อินทรสิทธ์ิ
จังหวัดสกลนครปี 2565 ด้านสุขภาพอย่างท่ัวถึงและ 4.คัดกรองโรคทางตา และพ้ืนท่ีใกล้เคียง บริการ กลุ่มการ

ได้จัดการส่งเสริม ป้องกัน 5.คัดกรองรักษามะเร็งใบในตับ จ านวน  500 คน มากกว่าร้อยละ 80 % พยาบาล
รักษาโรคและ ด้านทันตกรรม 6.ประเมินโรคซึมเศร้า นางอ้อยทิพย์  

และโรคทางจิตเวช อโนมา
7.บริการแพทย์แผนไทย
8.ส่งเสริมการป้องกันโรคระบาด
9.ลงทะเบียนการรับวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19

2 กำรออกหน่วย 1.เพ่ือให้บริการตรวจ 1.ร่วมกิจกรรมออกหน่วย 1. จนท. รพ. , รพ.สต. 1.ประชาชนได้รับบริการ  - ต.ค.64- กลุ่มการ
อ ำเภอย้ิม เคล่ือนท่ี รักษาโรคท่ัวไป 1.1ให้บริการตรวจรักษาโรควไป สสอ. วานรนิวาส ตรวจรักษาโรคท่ัวไป ก.ย.-65 พยาบาล
และท้องถ่ินสัญจร 2.เพ่ือคัดกรองสุขภาพ 1.2 ให้บริการคัดกรองสุขภาพ 2. อสม./จิตอาสา งานทันตกรรม

ประชาชนตามกลุ่มเส่ียง ประชาชนตามกลุ่มเส่ียง 3. ประชาชนท่ัวไป งานแผนไทย
งานปฐมภูมิฯ
งานบริหารฯ

โครงกำร         : โครงกำรออกหน่วยเคล่ือนท่ี พอสว.อ ำเภอวำนรนิวำสจังหวัดสกลนคร ปี 2565 
ตัวช้ีวัดหลัก     : 1.ประชำชนในพ้ืนท่ีต ำบลหนองสนม และพ้ืนท่ีใกล้เคียงเข้ำรับบริกำร มำกกว่ำร้อยละ 80 %

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 2. ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 8. กำรพัฒนำตำมโครงกำรพระรำชด ำริโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนท่ีเฉพำะ
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

3 กำรด ำเนินงำนตำม 1.เพ่ือร่วมด าเนินการ 1.ด าเนินการออกหน่วยแพทย์ 1.แพทย์ 1.ร่วมออกหน่วยแพทย์  - ต.ค.64- กลุ่มการ
โครงกำรรำชทัณฑ์ ออกหน่วยแพทย์ พระราชทานเคล่ือนท่ี ณ 2.พยาบาล เคล่ือนท่ีพระราชทาน ก.ย.-65 พยาบาล
ปันสุข ท ำควำมดี พระราชทานฯ เรือนจ าอ าเภอสว่างแดนดิน 3.ทันตแพทย์ ครบตามแผนออกหน่วย งานทันตกรรม
เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ร่วมกับทาง รพร. สว่างแดนดิน 4.ผู้ต้องหาในเรือนจ า จ านวน 5 คร้ัง/ปี งานบริหารฯ

ในการให้บริการ ณ เรือนจ าอ าเภอ
 - ตรวจคัดกรองผู้ต้องหาในเรือนจ า สว่างแดนดิน
 - ตรวจรักษาโรคท่ัวไป  , 
 - บริการทันตสุขภาพ
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงกำรบริหำรจัดกำร
ก ำลังคนด้ำนสุขภำพ
คปสอ.วำนรนิวำส
ปีงบประมำณ 2565

1.1 กำรวำงแผนผลิต 1.เพ่ือวางแผนผลิตและพัฒนา 1.จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนา บุคลากร รพ.วานรนิวาส 1.ระดับความส าเร็จใน งบประมาณ พ.ย.64- ทีมน า HRD
และพัฒนำก ำลังคน ก าลังคนให้มีความครอบคลุม ระบบบริหารจัดการก าลังคน การวางแผนก าลังคน พัฒนาก าลังคน ก.ย.-65 นางอรอนงค์
ด้ำนสุขภำพสู่ควำม ทุกมิติของการพัฒนาและมี ด้านสุขภาพ รพ.วานรนิวาส ด้านสุขภาพ ตามแผน อุดามาลย์ 
เป็นมืออำชีพ ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ 2.จัดท าแผนการใช้งบประมาณ 2.ระดับความส าเร็จ การพัฒนาคน 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

   1.3 ร้อยละของบุคลำกรท่ีได้รับกำรพัฒนำตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด
2. ร้อยละของบุคลำกรท่ีมีควำมพร้อมรองรับกำรเข้ำสู้ต ำแหน่งท่ีสูงข้ึนได้รับกำรพัฒนำ  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90

3. ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence)

ตัวช้ีวัดหลัก     : 

ยุทธศำสตร์ท่ี    : 

1. ร้อยละของเขตสุขภำพท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนท่ีมีประสิทธิภำพ
   1.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรวำงแผนก ำลังคนด้ำนสุขภำพ
   1.2 ระดับควำมส ำเร็จของเขตสุขภำพท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนได้ตำมเกณฑ์เป้ำหมำยท่ีก ำหนด

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565

แผนงำนท่ี        : 10. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ำนสุขภำพ
โครงกำร         : 1.โครงกำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ำนสุขภำพ คปสอ.วำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร ปีงบประมำณ 2565
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

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

1.2 กำรปฐมนิเทศ 1.เพ่ือให้บุคลากรใหม่รู้จัก 1.ข้ันวางแผนและเตรียมโครงการ 1.บุคลากรใหม่ทุกคนท่ี 1.ร้อยละของบุคลากรใหม่  - มิ.ย.65- ทีมน า HRD
บุคลำกรใหม่ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 1.1ประชุมทีมงานพัฒนาบุคลากร เข้าปฏิบัติงานใน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ ก.ค.-65 นางอรอนงค์
ปีงบประมำณ 2565 ท่ีปฏิบัติงานใหม่ได้เร็วข้ึนและ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือวางแผน โรงพยาบาลวานรนิวาส ในคร้ังน้ี ร้อยละ 100 อุดามาลย์ 

ปฏิบัติตนอยู่ร่วมกับเพ่ือนร่วม การปฏิบัติตามโครงการ ปีงบประมาณ  2565 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
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ให้ ความรู้เร่ือง ความรักในองค์กร
จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ
ส าหรับพยาบาล  วินัยข้าราชการ
 วิถีพุทธ วิถีการท างาน
2.1.4 HRD แนะน าแนวทาง 
“พฤติกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ; ESB”
2.1.5 หัวหน้างานการป้องกันและ
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 
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
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งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ (Refer)    
2.1.11 HRDจัดกิจกรรมสันทนาการ
ละลาย พฤติกรรมและสร้างความ
สัมพันธ์ในการท างาน
2.1.12 HRD พาแนะน าสถานท่ี
แต่ละหน่วยงานของ รพ.วานรนิวาส 
3.ข้ันการติดตามและการประเมินผล 
4.สรุปผลการท าโครงการ

1.3 กำรพัฒนำศักยภำพ 1.เพ่ือให้ข้าราการผู้มีสิทธิ 1.แต่งต้ังคณะท างานในการประเมิน 1.ข้าราชการ รพ.วานรนิวาส 1.บุคลากรประเภท  - พ.ย.64- ทีมน า HRD
บุคลำกรในกำรส่ง ประเมินผลงานทราบ บุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง ท่ียังไม่ได้รับการประเมิน ข้าราชการ ท่ีมีคุณสมบัติ ก.ย.-65 นางอรอนงค์
ประเมินวิชำกำรตำม หลักเกณฑ์การประเมินบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ ผลงานวิชาการเพ่ือแต่งต้ัง ในการเข้ารับการประเมิน อุดามาลย์ 
หลักเกณฑ์กำรประเมิน ได้ถูกต้อง ลงมาและเพ่ือขอรับเงินประจ า ให้ด ารงต าแหน่งประเภท ผลงานวิชาการยังไม่ส่งขอ น.ส.นริศรา 
บุคคล เพ่ือแต่งต้ังให้ 2.เพ่ือให้ข้าราชการผู้มีสิทธิ ต าแหน่งระดับช านาญการ วิชาการ ประเมินผลงานน้อยกว่า ศรีกุลวงศ์
ด ำรงต ำแหน่งประเภท ประเมิน ผลงานมีแนวทาง ของโรงพยาบาลวานรนิวาส หรือเท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์
วิชำกำร ตำม 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.วานรนิวาสมีความก้าวหน้า ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวง
ทางวิชาชีพในการด ารง ท่ี สธ 0208.10/ ว 246 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ลงวันท่ี 3 ก.พ.2563

4.จัดท าข้อมูลผู้ผ่านการประเมิน
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ผู้รับผิดชอบ

ผลงานในแต่ละระดับเพ่ือกระตุ้น 
และส่งเสริมให้มีขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน
5.คณะท างานมีหน้าท่ีในการ 
ให้ข้อมูล นิเทศ ก ากับ และติดตาม
เพ่ือให้เกิดความส าเร็จในการ
ส่งประเมินผลงานมากข้ึน 
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
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ผู้รับผิดชอบ

2 โครงกำร 1.เพ่ือวางแผนและจัดท า 1.คณะกรรมการ HRD จัดท า 1.ทีม HRD 1.องค์กรมีแผนการสร้าง  - พ.ย.64- ทีม HRD
Happy MOPH แนวทางในการขับเคล่ือน แผนการขับเคล่ือนความสุขของ 2.จนท. รพ.วานรนิวาส สุขของบุคลากรในองค์กร ก.ย.-65 นางอรอนงค์
คปสอ.วำนรนิวำส องค์กรแห่งความสุขและ บุคลากร 3.จนท. สสอ. 2.ระดับความส าเร็จของ อุดามาลย์
จังหวัดสกลนคร ความพึงพอใจกับสมดุลชีวิต 2.จัดท าแบบประเมินคุณภาพชีวิต 4.จนท. รพ.สต. การสร้างความสุขและ น.ส.นริศรา
ปีงบประมำณ 2565 ในการท างานของบุคลากร ความสุขและความพึงพอใจกับ ความพึงพอใจกับสมดุล ศรีกุลวงศ์

ตามเกณฑ์ Happinometer สมดุลชีวิตในการท างานของบุคลากร ชีวิตในการท างานของ น.ส.อรญา
2.เพ่ือติดตามและประเมิน ในองค์กรตามเกณฑ์ Happinometer บุคลากรในองค์กรตาม อโนมา
ผลการจัดการความสุขใน 3.ทีม HRD ในการก ากับติดตาม เกณฑ์ Happinometer
องค์กรของแต่ละหน่วยงาน ประเมินผลการด าเนินการตามแผน 3. มีผลการประเมิน

ขับเคล่ือนความสุขตามตัวช้ีวัดและ ความสุขรายบุคคล
สะท้อนข้อมูลปัญหาและอุปสรรค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ให้ทีมคณะกรรมการบริหาร 4. มีผลการประเมิน
รพ.รับทราบ ความสุขในองค์กร 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ตัวช้ีวัดหลัก     : 1. องค์กรมีแผนกำรสร้ำงสุขของบุคลำกรในองค์กร
2. ระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงควำมสุขและควำมพึงพอใจกับสมดุลชีวิตในกำรท ำงำนของบุคลำกรในองค์กรตำมเกณฑ์ Happinometer 

4. มีผลกำรประเมินควำมสุขในองค์กร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50
3. มีผลกำรประเมินควำมสุขรำยบุคคลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50

โครงกำร         : 2.โครงกำร Happy MOPH คปสอ.วำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร ปีงบประมำณ 2565

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 3. ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงำนท่ี        : 10. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ำนสุขภำพ
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ระดับ ประเภท หลักสูตรท่ีสมัครสอบ สถำบัน ระยะเวลำ หมำยเหตุ
1 หลักสูตร อบรมระยะส้ัน

1.1 โรงพยำบำลวำนรนิวำส
1.1.1 กลุ่มงำนบริหำรงำนท่ัวไป

1 นายยุทธพงษ์ รัตนจันทร์ นักจัดการงานฯ ช านาญการ ข้าราชการ ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง สถาบันของรัฐ 1 เดือน
1.1.2 กลุ่มกำรพยำบำล

1 นางสาววรนุช  แจ่มสุวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาออร์โธปิดิกส์ สถาบันของรัฐ 4 เดือน
2 นายสิทธิโชค  ชรินทร์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด สถาบันของรัฐ 4 เดือน
3 นายกายสิทธ์ิ  จันทบาล พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ ผู้บริหารการสาธารณสุขในระดับต้น สถาบันของรัฐ 4 เดือน
4 นางมงคล วารีย์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ ผู้บริหารการสาธารณสุขในระดับกลาง สถาบันของรัฐ 4 เดือน
5 นางสาววิสุดา ข่วงทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง สถาบันของรัฐ 4 เดือน
6 นางสาวดวงกมล ใสไธสง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ พัฒนาศักยภาพการพยาบาลด้านการดูแลบาดแผลและแผล

เร้ือรัง
สถาบันของรัฐ 4 เดือน

7 นางจรรยา โยตะศรี พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป สถาบันของรัฐ 4 เดือน
8 นางวารุณีย์  อุดม พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเช้ือ

และการป้องกันการติดเช้ือ
สถาบันของรัฐ 4เดือน

9 นางจีรนัน พิมพการ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเช้ือและการป้องกันการติดเช้ือ สถาบันของรัฐ 4เดือน

10 นางสาวศิริกัญญา ขันทะสีมา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ การผดุงครรภ์ในภาวะเส่ียงสูง สถาบันของรัฐ 4เดือน

แผนพัฒนำบุคลำกร  อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร  ประจ ำปีงบประมำณ  2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 3. ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงำนท่ี        : 10. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ำนสุขภำพ

   1.2 ระดับควำมส ำเร็จของเขตสุขภำพท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนได้ตำมเกณฑ์เป้ำหมำยท่ีก ำหนด
   1.3 ร้อยละของบุคลำกรท่ีได้รับกำรพัฒนำตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด
2. ร้อยละของบุคลำกรท่ีมีควำมพร้อมรองรับกำรเข้ำสู้ต ำแหน่งท่ีสูงข้ึนได้รับกำรพัฒนำ  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90

โครงกำร         : 1.โครงกำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ำนสุขภำพ คปสอ.วำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร ปีงบประมำณ 2565
ตัวช้ีวัดหลัก     : 1. ร้อยละของเขตสุขภำพท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนท่ีมีประสิทธิภำพ

   1.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรวำงแผนก ำลังคนด้ำนสุขภำพ
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ระดับ ประเภท หลักสูตรท่ีสมัครสอบ สถำบัน ระยะเวลำ หมำยเหตุ
11 นางสาวกัณนิกา อัคราช นักจิตวิทยา ปฏิบัติการ ข้าราชการ ด้านจิตวิทยาคลินิค สถาบันของรัฐ 6เดือน
12 น.ส.วงจันทร์  เดชทองทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ อบรมรองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล สถาบันของรัฐ 4เดือน
13 นางพิกุลแก้ว นวลสิงห์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป สถาบันของรัฐ 4เดือน
14 นางนิรันดร    เทียนรังษี/ และ

หัวหน้ากลุ่มงาน
พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ พัฒนาความรู้ของทีมน าโดยประชุมวิชาการหลักสูตร Online

 Zoom ของ สรพ. ปี พ.ศ.2565                      −HA 601
  / −HA 602  /−HA 305   /−HA 201  
 /- EL002-EL009

สรพ. 1 เดือน

1.1.3 กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์
1 นางสาวอาภรณ์ ผลานาค นักเทคนิค

การแพทย์
ปฏิบัติการ ข้าราชการ อบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 

สาขาจุลชีวิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียด้ือยา
สถาบันของรัฐ 4เดือน

1.1.4 กลุ่มงำนกำยภำพบ ำบัด
1 น.ส.รัตนาภรณ์ ผาพองยุน นักกายภาพบ าบัด ปฏิบัติการ ข้าราชการ กายภาพบ าบัดชุมชน สถาบันของรัฐ 4เดือน

1.1.5 กลุ่มงำนรังสีวิทยำ
1 นายจักรกฤษณ์  ธิสาไชย นักรังสีการแพทย์ ช านาญการ ข้าราชการ 1. อบรมพัฒนาระบบคุณภาพงานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาล 

เขตสุขภาพท่ี 8
สถาบันของรัฐ 3-5 วัน

2. ประชุมพัฒนาเครือข่ายระบบงานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาล
 จังหวัดสกลนคร

สถาบันของรัฐ 1-2 วัน

1.16 PCU วำนรนิวำส
นางสาวศศิธร  ชัยชิต พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ การพยาบาลเฉพาะทางผู้สูงอายุ ม.บูรพา 4 เดือน
นางณิชาดา  วิทยาภูมิ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ เวชปฏิบัติท่ัวไป(การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น) ม.ขอนแก่น 4 เดือน

1.1.7 กลุ่มงำนเวชกรรมสังคม
1 นางจิราภรณ์  ศรีเวียงธวัช พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ 1.อบรมฟ้ืนฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติ หน่วยงานภาครัฐ 3 วัน

2.อบรมการบริหารกองทุน UC ปี 2565 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
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ระดับ ประเภท หลักสูตรท่ีสมัครสอบ สถำบัน ระยะเวลำ หมำยเหตุ
6.อบรมเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานรพ.สต. ติดดาว หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน

2 นางชลธิดา  แดงสะอาด พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ 1.การฝึกอบรมทักษะส าหรับพยาบาลท่ีให้การดูแลระยะยาว
ในประเทศไทย

สถาบันเวชศาสตร์เพ่ือ
ผู้สูงอายุสมเด็จพระสังฆราช
ญาณสังวร

3-5 วัน

2.การพยาบาลเฉพาะทางผู้สูงอายุ หน่วยงานภาครัฐ 4 เดือน
3.อบรมคุณภาพตามมาตรฐานงาน QA หน่วยงานภาครัฐ 2-3 วัน

3 น.ส.จีระพร  ตงศิริ นักวิชาการ
สาธารณสุข

ช านาญการ ข้าราชการ 1.จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน ประจ าปี 2565

หน่วยงานภาครัฐ 2 วัน

2.อบรมเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
4 น.ส.สโรชา แผ่นค า นักวิชาการ

สาธารณสุข
ลูกจ้าง
ช่ัวคราว

1.จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน ประจ าปี 2565

หน่วยงานภาครัฐ 2 วัน

2.อบรมเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
5 นายศักดิพัฒน์  ปัญญาพวน จพ.สาธารณสุข อาวุโส ข้าราชการ 1.จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน ประจ าปี 2565
2 วัน

2.อบรมรับนโยบาย งานส่ิงแวดล้อม 1-2 วัน
3.อบรมเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานรพ.สต. ติดดาว 1-2 วัน
4.อบรมผู้ดูแลระบบบ่อบ าบัดน้ าเสียระบบถังเกรอะถังกรอง
ไร้อากาศและระบบคลองวนเวียน

1-2 วัน

5.อบรมคุณภาพตามมาตรฐาน HA 2-3 วัน
6.อบรมรับนโยบาย งานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา 1-2 วัน

6 นางวิภารัตน์ แง่มสุราช นักวิชาการ
สาธารณสุข

ปฏิบัติการ ข้าราชการ 1.จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน ประจ าปี 2565

2 วัน

2.อบรมรับนโยบาย งานส่ิงแวดล้อม 1-2 วัน
3.อบรมเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานรพ.สต. ติดดาว 1-2 วัน
4.อบรมผู้ดูแลระบบบ่อบ าบัดน้ าเสียระบบถังเกรอะถังกรอง
ไร้อากาศและระบบคลองวนเวียน

1-2 วัน
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ระดับ ประเภท หลักสูตรท่ีสมัครสอบ สถำบัน ระยะเวลำ หมำยเหตุ
5.อบรมคุณภาพตามมาตรฐาน HA 2-3 วัน
6.อบรมรับนโยบายงานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา 1-2 วัน

7 น.ส.จุฑาทิพย์ ไพเรืองโสม นักวิชาการ
สาธารณสุข

ปฏิบัติการ ข้าราชการ 1.จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน ประจ าปี 2565

2 วัน

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

14 วัน

4.อบรมรับนโยบาย งานป้องกันควบคุมโรค และระบาดวิทยา 1-2 วัน

5.อบรมเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานรพ.สต. ติดดาว 1-2 วัน
8 นายกรรชัย  สารโพคา นักวิชาการ

สาธารณสุข
ลูกจ้าง
ช่ัวคราว

1.จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน ประจ าปี 2565

2 วัน

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

14 วัน

4.อบรมรับนโยบาย งานป้องกันควบคุมโรค และระบาดวิทยา 1-2 วัน

5.อบรมเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานรพ.สต. ติดดาว 1-2 วัน
9 น.ส.ภัทรภรณ์ อับภัยชา นักวิชาการ

สาธารณสุข
ลูกจ้าง
ช่ัวคราว

1.จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน ประจ าปี 2565

2 วัน

2.อบรมรับนโยบาย งานส่ิงแวดล้อม 1-2 วัน
3.อบรมเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานรพ.สต. ติดดาว 1-2 วัน
4.อบรมผู้ดูแลระบบบ่อบ าบัดน้ าเสียระบบถังเกรอะถังกรอง
ไร้อากาศและระบบคลองวนเวียน

1-2 วัน

6.อบรมการด าเนินงานคลินิกโรคจากการท างาน 2-3 วัน
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ระดับ ประเภท หลักสูตรท่ีสมัครสอบ สถำบัน ระยะเวลำ หมำยเหตุ
7.อบรมรับนโยบาย งานป้องกันควบคุมโรค และระบาดวิทยา 1-2 วัน

10 น.ส.มณีรัตน์  อินทร์พิมพ์ นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ ข้าราชการ 1.อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ 5 วัน
2.อบรมพัฒนางานวัยเรียนและการแก้ไขภาวะโภชนาการเด็ก
วัยเรียน

หน่วยงานภาครัฐ 2-3 วัน

3.จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน ประจ าปี 2565

สภาการสาธารณสุขชุมชน 2-3 วัน

4.อบรมวิทยากรกระบวนการ กรมสุขภาพจิต 2-3 วัน
11 น.ส.จุฬารัตน์  พิลาบุตร นักวิชาการ

สาธารณสุข
ปฏิบัติการ ข้าราชการ 1.จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน ประจ าปี 2565
สภาการสาธารณสุขชุมชน 2-3 วัน

2.อบรมเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานรพ.สต. ติดดาว หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
12 น.ส.ชรัณดา  สูญยะราช นักวิชาการ

สาธารณสุข
ปฏิบัติการ ข้าราชการ 1.จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน ประจ าปี 2565
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

13 น.ส.ววรรณพร  สุขวงษ์ พยาบาลวิชาชีพ ลูกจ้าง
ช่ัวคราว

1.อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลอาชีวอ
นามัยและส่ิงแวดล้อม

หน่วยงานภาครัฐ 4 เดือน

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

14 น.ส.กนกวรรณ  แก้วจอหอ พยาบาลวิชาชีพ ลูกจ้าง
ช่ัวคราว

1.Palliative care in End-Stage-Renal-Disease หน่วยงานภาครัฐ 2 วัน

2.Palliative care in Advance Dementia หน่วยงานภาครัฐ 3 วัน
3.อบรมคุณภาพตามมาตรฐานงาน QA หน่วยงานภาครัฐ 2-3 วัน
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ระดับ ประเภท หลักสูตรท่ีสมัครสอบ สถำบัน ระยะเวลำ หมำยเหตุ
15 น.ส.วรรณิภา  พิมพา พยาบาลวิชาชีพ ลูกจ้าง

ช่ัวคราว
1.Palliative care in End-Stage-Renal-Disease หน่วยงานภาครัฐ 2 วัน

2.Palliative care in Advance Dementia หน่วยงานภาครัฐ 3 วัน
3.อบรมคุณภาพตามมาตรฐานงาน QA หน่วยงานภาครัฐ 2-3 วัน

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

หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน

2.อบรมรับมอบนโยบายการด าเนินงานด้านคลังพัสดุ หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
17 นายอดุลย์  วงษ์จันทร์ พนักงานบริการ ลูกจ้าง

ช่ัวคราว
1. อบรมผู้ดูแลระบบบ่อบ าบัดน้ าเสีย หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน

18 นายอ าพล จวบลาภ พนักงานบริการ พกส. 1. อบรมผู้ดูแลระบบบ่อบ าบัดน้ าเสีย หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
1.2 สสอ.วำนรนิวำส
1 นายวิษณุ   เมืองบาล นักวิชาการ

สาธารณสุข
ช านาญการ ข้าราชการ ผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น (ผบต.) วพบ.อุดรธานี 3 สัปดาห์

อบรมจริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน

3 วัน

3 นางวชิญญา   เหง้าละคร นักวิชาการ
สาธารณสุข

ช านาญการ ข้าราชการ ผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น (ผบต.) วพบ.อุดรธานี 3 สัปดาห์

4 นางศิรินุช  ณ นครพนม นักวิชาการ
สาธารณสุข

ช านาญการ ข้าราชการ ผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น (ผบต.) วพบ.อุดรธานี 3 สัปดาห์

อบรมจริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน

หน่วยงานภาครัฐ 3 วัน

5 นางไพรวัลย์   สุทธิแสน พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ หน่วยงานภาครัฐ 3-5 วัน
6 นางศิริลักษณ์   เอกมาตร พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ หน่วยงานภาครัฐ 3-5 วัน
7 นางสาวจินตนา   แสงวงค์ นักวิชาการ

สาธารณสุข
ปฏิบัติการ ข้าราชการ อบรมจริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน
หน่วยงานภาครัฐ 3 วัน

8 นายสุทิวัส   หาระโคตร นักวิชาการ
สาธารณสุข

ปฏิบัติการ ข้าราชการ อบรมจริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน

หน่วยงานภาครัฐ 3 วัน
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ระดับ ประเภท หลักสูตรท่ีสมัครสอบ สถำบัน ระยะเวลำ หมำยเหตุ
9 นางนุสรา   อุตรนคร นักวิชาการ

สาธารณสุข
ปฏิบัติการ ข้าราชการ อบรมจริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน
หน่วยงานภาครัฐ 3 วัน

10 นางสาวรัชดา  ศรีพรหม จพง.ธุรการ พัฒนาศักยภาพการเงิน การบัญชี และพัสดุ หน่วยงานภาครัฐ 1 - 2 วัน
11 นายอาทิตย์   ใบดี พนักงานช่วยเหลือ

คนไข้
ส1 ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูผู้ช่วยเหลือคนไข้ หน่วยงานภาครัฐ 3 วัน

12 นางสาวเสาวพร  ขันทีท้าว พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ การพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรค
เบ้ืองต้น)

วพบ.อุดรธานี 4 เดือน

13 นางมัณฑณา   แสนณรงค์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ การพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรค
เบ้ืองต้น)

วพบ.อุดรธานี 4 เดือน

1.3 รพ.สต.บ้ำนขัวก่ำย
1 นายวิเศษ  ศรีเวียงธวัช นวก.สาธารณสุข ช านาญการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการสาธารณสุขชุมชน 3-5 วัน
2 นายอัญศักด์ิ สายธิไชย นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการสาธารณสุขชุมชน 3-5 วัน
3 นางสาวแจ่มนภา ใขค า นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการสาธารณสุขชุมชน 3-5 วัน
4 นางสาวรัตนพร ระดากรณ์ จพ.สาธารณสุข ช านาญงาน ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการสาธารณสุขชุมชน 3-5 วัน
5 นางสาววราภรณ์ ไชยมงค์ จพ.ทันต

สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการสาธารณสุขชุมชน 3-5 วัน

6 นางช่ืนฤทัย ไฝทาค า พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการพยาบาล 3-5 วัน
7 นางสาวเสาวพร ขันทีท้าว พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการพยาบาล 3-5 วัน
8 นางสาวเสาวพร ขันทีท้าว พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวช

ปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น)
กระทรวงสาธารณสุข 4เดือน

9 นางสาวกวินทรา โยธาวงศ์ แพทย์แผนไทย อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการแพทย์แผนไทย,อ่ืนๆ 3-5 วัน

1.4 รพ.สต.บ้ำนส้งเปือย
1 นายสุรพงศ์  พุฒธรรม นวก.สาธารณสุข ช านาญการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการสาธารณสุขชุมชน 3-5 วัน
2 นางมะลิวรรณ์  พุฒธรรม พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการสาธารณสุขชุมชน 3-5 วัน
3 นางสุดาทิพย์  ถุงวิชา พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวช

ปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น)
กระทรวงสาธารณสุข 4เดือน
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ระดับ ประเภท หลักสูตรท่ีสมัครสอบ สถำบัน ระยะเวลำ หมำยเหตุ
4 นางฐิติมา  แสนโสภา จพ.สาธารณสุข ช านาญงาน ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการสาธารณสุขชุมชน 3-5 วัน
5 นางสาวสุดารัตน์  กาท ามา นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการสาธารณสุขชุมชน 3-5 วัน
6 นางสาววลัยพร  โชติ แพทย์แผนไทย อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการแพทย์แผนไทย,อ่ืนๆ 3-5 วัน

1.5 รพ.สต.บ้ำนจ ำปำดง
1 นายวิญูพล  ปรางค์ทอง พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการพยาบาล 3-5 วัน
2 นางณัฎฐ์สิณี  ศรีรัตน์ นวก.สาธารณสุข ช านาญการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการสาธารณสุขชุมชน 3-5 วัน
3 นางสาวบุญญาณี  อุ่นวิเศษ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวช

ปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น)
กระทรวงสาธารณสุข 4เดือน

4 นางสาวอนุสรา  ไขลาเมา จพ.ทันต
สาธารณสุข

ช านาญงาน ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการสาธารณสุขชุมชน 3-5 วัน

5 นางสาวขวัญภิรมย์  สุระวิชัย นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการสาธารณสุขชุมชน 3-5 วัน
6 นางสาวอาริษา   ศรีราช แพทย์แผนไทย อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการแพทย์แผนไทย,อ่ืนๆ 3-5 วัน

7 นางดวงเดือน  ศรีชัย พกส. อบรมฟ้ืนฟู พกส. 3-5 วัน
8 นางมณี  ศรีไชย พกส. อบรมฟ้ืนฟู พกส. 3-5 วัน
9 นายถาวร  แก้วพิลา พกส. อบรมฟ้ืนฟู พกส. 3-5 วัน
10 นางตรีรัตน์  เช่ียวชาญ พกส. อบรมฟ้ืนฟู พกส. 3-5 วัน
1.6  รพ.สต.บ้ำนแสงเจริญ
1 นายก่อกุศล บุญสนอง นวก.สาธารณสุข ช านาญการ ข้าราชการ อบรมผู้บริหารระดับต้น กระทรวงสาธารณสุข 1  เดือน
2 นางสุพัตรา  จันทรคา พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการพยาบาล 3-5 วัน
3 นางสาวจีรนันท์ ไฝสิงห์ พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวช

ปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น)
กระทรวงสาธารณสุข 4เดือน

4 นางสาวชลาลัย  หัสดร นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการสาธารณสุขชุมชน 3-5 วัน
5 นางสาวอริษรา  เจริญเชาว์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผน

ไทย
อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการแพทย์แผนไทย,อ่ืนๆ 3-5 วัน
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ระดับ ประเภท หลักสูตรท่ีสมัครสอบ สถำบัน ระยะเวลำ หมำยเหตุ
6 นางภรพรรณ์ กรพันธ์ พนักงานช่วยเหลือ

คนไข้
อบรมฟ้ืนฟู พกส. 3-5 วัน

7 นายชานุวัชร์ โคตรข า พนักงานบริการ อบรมฟ้ืนฟู พกส. 3-5 วัน
1.7 รพ.สต.บ้ำนนำค ำ
1 นายวิเศษ  เอกมาตร นวก.สาธารณสุข ช านาญการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการสาธารณสุขชุมชน 3-5 วัน
2 นางประมวลศิลป์ ป่ินทะวศ์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวช

ปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น)
สภาการพยาบาล 4เดือน

3 นายโกมิโก้ พันทอง พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น)

สภาการพยาบาล 4เดือน

4 นางวันวิสาข์ เลิศศรี นวก.สาธารณสุข ช านาญการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการสาธารณสุขชุมชน 3-5 วัน
5 นางสาวอัจฉรา อาแพงพันธ์ แพทย์แผนไทย อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการแพทย์แผนไทย,อ่ืนๆ 3-5 วัน

6 นางอารียา ไชยเทพ พกส. อบรมฟ้ืนฟู พกส. 3-5 วัน
7 นายปัฐพงศ์ เห็นหลอด พกส. อบรมฟ้ืนฟู พกส. 3-5 วัน

1.8 รพ.สต.นำซอ
1 นายทวีศักด์ิ  สิทธิไชย นักวิชาการ

สาธารณสุข
ช านาญการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการสาธารณสุขชุมชน 3-5 วัน

2 นางพานทอง  วงศ์ค าจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการพยาบาล 3-5 วัน
3 นางพิศมัย  ไชยตะมาตย์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการพยาบาล 3-5 วัน
4 นางสาวนริสา  จันทะบุตร นักวิชาการ

สาธารณสุข
ปฏิบัติการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการสาธารณสุขชุมชน 3-5 วัน

5 นายณัฐพล  ฤาเดช นักวิชาการ
สาธารณสุข

ปฏิบัติการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการสาธารณสุขชุมชน 3-5 วัน

6 นางสาววิภา  เศรษฐาไชย เจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุข

ปฏิบัติงาน ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการสาธารณสุขชุมชน 3-5 วัน

7 น.ส.ชนาภรณ์  สน่ันเอ้ือ แพทย์แผนไทย อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการแพทย์แผนไทย,อ่ืนๆ 3-5 วัน
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ระดับ ประเภท หลักสูตรท่ีสมัครสอบ สถำบัน ระยะเวลำ หมำยเหตุ
8 นางสาวละม้าย  ปุริวงค์ พกส. อบรมฟ้ืนฟู พกส. 3-5 วัน
9 นายเดชณรงค์ ปัญจันทร์สิงห์ พกส. อบรมฟ้ืนฟู พกส. 3-5 วัน
10 นางเพชรพระจันทร์  แขกวันวงค์ พกส. อบรมฟ้ืนฟู พกส. 3-5 วัน

1.9 รพ.สต.บ้ำนวังเย่ียม
1 นายไพจิตร  ฤทธิธรรม นักวิชาการ

สาธารณสุข
ช านาญการ ข้าราชการ อบรมจริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน
สภาการสาธารณสุขชุมชน 3 วัน

2 อบรมเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว (5 ดาว5
ดี)  ปี 2565

กระทรวงสาธารณสุข 1-2 วัน

3 นางสาวเพ็ญนภา  เมืองเหนือ นักวิชาการ
สาธารณสุข

ปฏิบัติการ ข้าราชการ อบรมจริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน

สภาการสาธารณสุขชุมชน 3 วัน

4 นายอภิเดช  แสนณรงค์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ อบรม พยาบาลเวชปฏิบัติท่ัวไป (รักษาโรคเบ้ืองต้น) กระทรวงสาธารณสุข 4 เดือน
5 นางมัณฑณา  แสนณรงค์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ อบรม พยาบาลเวชปฏิบัติท่ัวไป (รักษาโรคเบ้ืองต้น) กระทรวงสาธารณสุข 4 เดือน

1.10 รพ.สต.บ้ำนหนองแวง
1 นางลลิตา บุญธรรมมา พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการพยาบาล 3-5 วัน
2 น.ส.อิศราภรณ์ อินทะวงษ์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการพยาบาล 3-5 วัน
3 นายวีระพงษ์ เวียงพรหมมา นักวิชาการ

สาธารณสุข
ปฏิบัติการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาวิชาชีพสาธารณสุข 3-5 วัน

4 นางกนกอร ริยะบุตร จพ.สาธารณสุข ช านาญงาน ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาวิชาชีพสาธารณสุข 3-5 วัน
5 นางวิยะดา ศรีพรมษา จพ.ทันต

สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาวิชาชีพสาธารณสุข 3-5 วัน

6 น.ส.ลลิตา แพงจันทร์ แพทย์แผนไทย อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการแพทย์แผนไทย,อ่ืนๆ 3-5 วัน

1.11 รพ.สต.บ้ำนโนนอุดม
1 นางสาวณัฐพร นิจธรรมสกุล จพ.สาธารณสุข ช านาญงาน ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพสาธารณสุข สภาวิชาชีพสาธารณสุข 3-5วัน
2 นางสาวรัตณา คนเพียร จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพสาธารณสุข สภาวิชาชีพสาธารณสุข 3-5วัน
3 นายสุรชัย ค าภูษา จพ.สาธารณสุข อาวุโส ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพสาธารณสุข สภาวิชาชีพสาธารณสุข 3-5วัน
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ระดับ ประเภท หลักสูตรท่ีสมัครสอบ สถำบัน ระยะเวลำ หมำยเหตุ
4 นางวรรณภา บุญเฮ้า จพ.ทันต

สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพสาธารณสุข สภาวิชาชีพสาธารณสุข 3-5วัน

5 นางสาวยุพารัตน์  ก่ าจ าปา พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ อบรมพยาบาลเวชปฏิบัติท่ัวไป (ฟ้ืนฟู) ม.ขอนแก่น 4เดือน
6 นายปรีชาญ  สงโพธ์ิกลาง พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ อบรมพยาบาลเวชปฏิบัติท่ัวไป (ฟ้ืนฟู) ม.ขอนแก่น 4เดือน
7 นายปรีชาญ  สงโพธ์ิกลาง พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ อบรมพยาบาลจิตเวช ศูนย์จิตเวชขอนแก่น 4เดือน
8 นางสาวธีรพร  อุตรัศมี แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ ข้าราชการ อบรมวิชาชีพแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทย 3-5วัน

1.12 รพ.สต.บ้ำนคอนสำย
1 นายศักดา  ธงชัย นวก.สาธารณสุข ช านาญการ วิชาการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพการสาธารณสุข สภาวิชาชีพการสาธารณาสุข 3-5 วัน

2 นางสุภารัตน์  ธงชัย พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ วิชาการ อบรมฟ้ืนฟู พยาบาลเวชปฏิบัติท่ัวไป กระทรวงสาธารณสุข 3-4 เดือน
3 นางนนทิยา  เคนพุทธา จพ.สาธารณสุข ช านาญงาน ท่ัวไป อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพการสาธารณสุข สภาวิชาชีพการสาธารณาสุข 3-5 วัน

4 นางสอาด   น้ าดอกไม้ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ วิชาการ อบรมฟ้ืนฟู พยาบาลเวชปฏิบัติท่ัวไป กระทรวงสาธารณสุข 3-4 เดือน
5 นางสาวรุจิเรจ  เบิกสีใส นวก.สาธารณสุข ช านาญการ วิชาการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพการสาธารณสุข สภาวิชาชีพการสาธารณาสุข 3-5 วัน

1.13 สอน.โคกแสง
1 นางพรทิพย คมเฉียบ นักวิชาการ

สาธารณสุข
ช านาญการ ข้าราชการ หลักสูตรการอบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพสาธารณสุข สภาการสาธารณสุข ตามท่ีผู้จัด

ก าหนด
2 นายจักรพันธ์  อรรคฮาด นักวิชาการ

สาธารณสุข
ปฏิบัติการ ข้าราชการ หลักสูตรการอบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพสาธารณสุข สภาการสาธารณสุข ตามท่ีผู้จัด

ก าหนด
3 นางสาวสุทธิดา สุรภีร์ จพ.เภสัชกรรม ปฏิบัติงาน ข้าราชการ หลักสูตรการอบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพสาธารณสุข สภาการสาธารณสุข ตามท่ีผู้จัด

ก าหนด
4 นางสาววราลักษณ์ ล้อมฤทธ์ิ นักวิชาการ

สาธารณสุข
ปฏิบัติการ ข้าราชการ หลักสูตรการอบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพสาธารณสุข สภาการสาธารณสุข ตามท่ีผู้จัด

ก าหนด
5 นางเยาวลักษณ์ ค าบุญ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ หลักสูตรฟ้ืนฟูพยาบาลเวชปฏิบัติ วิทยาลัยพยาบาล (สภาการ

พยาบาล)
ตามท่ีผู้จัด
ก าหนด
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ระดับ ประเภท หลักสูตรท่ีสมัครสอบ สถำบัน ระยะเวลำ หมำยเหตุ
6 นายปนัฏฐา สิงสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ หลักสูตรฟ้ืนฟูพยาบาลเวชปฏิบัติ วิทยาลัยพยาบาล (สภาการ

พยาบาล)
ตามท่ีผู้จัด
ก าหนด

1.14 รพ.สต.บ้ำนโพนแพง
1 นายมรกต   สอนสิงห์ไชย นวก.สาธารณสุข ช านาญการ ข้าราชการ จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชน ประจ าปี 2565
สภาการสาธารณสุขชุมชน 2 วัน

2 นายศุภชัย  ช่วยรักษา จพ.สาธารณสุข ช านาญงาน ข้าราชการ จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน ประจ าปี 2566

สภาการสาธารณสุขชุมชน 2 วัน

3 นายจ าปาทอง  ทิพม้อม จพ.สาธารณสุข ช านาญงาน ข้าราชการ จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน ประจ าปี 2567

สภาการสาธารณสุขชุมชน 2 วัน

4 นายธีระพงษ์  สาหัส นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ ข้าราชการ จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน ประจ าปี 2568

สภาการสาธารณสุขชุมชน 2 วัน

5 น.ส วงจันทร์ สุพิมล นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ ข้าราชการ จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน ประจ าปี 2569

สภาการสาธารณสุขชุมชน 2 วัน

1.15 รพ.สต.บ้ำนทุ่งโพธ์ิ
1 นายบุญธง     ธานี นวก.สาธารณสุข ช านาญการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการสาธารณสุขชุมชน 3-5 วัน
2 นางสาวลักขณา  สมสาร์ นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการสาธารณสุขชุมชน 3-5 วัน
3 นางสาวนิลัชชา  ขุนพินิจ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการพยาบาล 3-5 วัน
4 นางสาวสุฑาทิพย์  ใหมค า พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวช

ปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น)
กระทรวงสาธารณสุข 4เดือน

5 นายชาญ  สุขกาย จพ.ทันต
สาธารณสุข

ช านาญงาน ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการสาธารณสุขชุมชน 3-5 วัน

6 นายมีชัย  ผายเงิน จพ.สาธารณสุข ช านาญงาน ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการสาธารณสุขชุมชน 3-5 วัน
อบรมผู้บริการระดับต้น (ผบต.) กระทรวงสาธารณสุข 2 เดือน

7 นางชฎาพร    ศรีสถาน แพทย์แผนไทย อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการแพทย์แผนไทย 3-5 วัน
1.16 รพ.สต.บ้ำนปำนเจริญ

1 น.ส.พัสตราภรณ์ พงษ์สิทธิศักด์ิ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ Care manager สปสช.จัดอบรม 1 เดือน 
ฟ้ืนฟูความรู้เวชปฏิบัติทางการพยาบาล สภาการพยาบาล/ภาครัฐ 3-5 วัน
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ระดับ ประเภท หลักสูตรท่ีสมัครสอบ สถำบัน ระยะเวลำ หมำยเหตุ
2 นางเทพี      หล้าชาญ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ ฟ้ืนฟูความรู้เวชปฏิบัติทางการพยาบาล สภาการพยาบาล/ภาครัฐ 3-5 วัน
3 นายสุรพันธ์    หอมแพน นักวิชาการ

สาธารณสุข
ช านาญการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูความรู้ทางการสาธารณสุข สภาวิชาชีพสาธารณสุข 3-5 วัน

4 นางศรัญญา    โพธ์ิพันธ์ เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ช านาญงาน ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูความรู้ทางการสาธารณสุข สภาวิชาชีพสาธารณสุข 3-5 วัน

5 นายอนุชา     ศรีหาเพชร เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ปฎิบัติงาน ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูความรู้ทางการสาธารณสุข สภาวิชาชีพสาธารณสุข 3-5 วัน

6 นายศักด์สิทธ์ิ   ค าเกาะ เจ้าพนักงานทันตะ
สาธารณสุข

ช านาญงาน ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูความรู้ทางการสาธารณสุข สภาวิชาชีพสาธารณสุข 3-5 วัน

1.17 รพ.สต.บ้ำนค ำหมูน
1 นางเยาวะรัตน์ แดงประสาท นักวิชาการ

สาธารณสุข
ช านาญการ ข้าราชการ ฟ้ืนฟูวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน สภาสาธารรสุขชุมชน 3-5 วัน

2 นางเย็นจิตร  รัตนกร พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ เวชปฏิบัติครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข 4 เดือน
3 นายวาทิต  ศรีสร้อย นักวิชาการ

สาธารณสุข
ช านาญการ ข้าราชการ ฟ้ืนฟูวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน สภาสาธารรสุขชุมชน 3-5 วัน

4 นางสาวเดือนดารา  สารสวัสดื นักวิชาการ
สาธารณสุข

ช านาญการ ข้าราชการ ฟ้ืนฟูวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน สภาสาธารรสุขชุมชน 3-5 วัน

5 นางสาวพัชรินทร์  บุรีแสง แพทย์แผนไทย มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 3-5 วัน
อบรมหลักสูตรการใช้กัญชา กระทรวงสาธารณสุข 3-5 วัน

1.18 รพ.สต.บ้ำนหนองฮำง
1 นายทัศนะ เปล่ียนเอก นักวิชาการ

สาธารณสุข
ช านาญการ ข้าราชการ วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สภาการสาธารณสุขชุมชน 3 วัน

2 นายธนาธิป ดอนลาดบัตร พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น)

กระทรวงสาธารณสุข 4เดือน

Care Manager (CM) กระทรวงสาธารณสุข 3 วัน
3 นายสุเมธ พลกล้า เจ้าพนักงานทันต

สาธาณสุข
ปฏิบัติงาน ข้าราชการ วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สภาการสาธารณสุขชุมชน 3 วัน
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ระดับ ประเภท หลักสูตรท่ีสมัครสอบ สถำบัน ระยะเวลำ หมำยเหตุ
4 นายเสรี มาระแสง เจ้าพนักงาน

สาธาณสุข
ช านาญงาน ข้าราชการ วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สภาการสาธารณสุขชุมชน 3 วัน

5 น.ส.อังสุมารินทร์ ไชยราช นักวิชาการ
สาธารณสุข

ปฏิบัติการ ข้าราชการ อบรมจริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน

สภาการสาธารณสุขชุมชน 3 วัน

1.19 รพ.สต.บ้ำนโนนแต้
1 นายเชิด   คชพล นักวิชาการ

สาธารณสุข
ช านาญการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการสาธารณสุขชุมชน 3-5 วัน

2 น.ส.ชนมณี นันทภัคภิญโญ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการพยาบาล 3-5 วัน
3 น.ส.อวยชัย แร่ทอง นักวิชาการ

สาธารณสุข
ช านาญการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการสาธารณสุขชุมชน 3-5 วัน

4 นายสุปัญญา   ไชยราช นักวิชาการ
สาธารณสุข

ปฏิบัติการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการสาธารณสุขชุมชน 3-5 วัน

5 น.ส.พัชรินทร์  มลิพันธ์ แพทย์แผนไทย ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพ สภาการแพทย์แผนไทย,อ่ืนๆ 3-5 วัน

6 น.ส.ขนิษฐา  ค าสุรีย์ พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น)

กระทรวงสาธารณสุข 4 เดือน

1.20 รพ.สต.บ้ำนห้วยหิน
1 นางวชิญญา  เหง้าละคร นักวิชาการ

สาธารณสุข
ช านาญการ ข้าราชการ อบรมจริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน
สภาการสาธารณสุขชุมชน 3 วัน

อบรมเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ( 5ดาว 5
ดี ) ปี 2565

กระทรวงสาธารณสุข 1-2 วัน

อบรมผู้บริการระดับต้น (ผบต.) 2 เดือน
2 นส.พัชรา  สัพโส นักวิชาการ

สาธารณสุข
ปฏิบัติการ ข้าราชการ อบรมจริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน
สภาการสาธารณสุขชุมชน 3 วัน

3 นส.ปัทมา  สัพโส พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ อบรมพยาบาลเวชปฏิบัติท่ัวไป (รักษาโรคเบ้ืองต้น) กระทรวงสาธารณสุข 4 เดือน
4 นางวิชชุดา  อุ่นวิเศษ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ อบรมเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ( 5ดาว 5

ดี ) ปี 2565
กระทรวงสาธารณสุข 1-2 วัน
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ระดับ ประเภท หลักสูตรท่ีสมัครสอบ สถำบัน ระยะเวลำ หมำยเหตุ
2 ระดับประกำศนียบัตร

2.1 โรงพยำบำลวำนรนิวำส
1 นางสาวเมธาวี  ลับลิพล เภสัชกร ปฏิบัติการ ข้าราชการ หลักสูตรประกาศนียบัตรฝึกอบรมระยะส้ันทางเภสัชกร

สมุนไพร
สถาบันของรัฐ 4เดือน

2 นางสาววนิดา  คงประเสริฐกิจ ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ ข้าราชการ หลักสูตรประกาศนียบัตรศัลยกรรมช่องปาก สถาบันของรัฐ 1 ปี

3 นายกฤตภาส ล้ าเลิศประเสริฐกุล ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ ข้าราชการ หลักสูตรประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

สถาบันของรัฐ 1 ปี

3 ระดับปริญญำตรี
3.1 โรงพยำบำลวำนรนิวำส
1 นายกิตติวัฒน์ ผัดอาจ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ แพทยศาสตรบัณฑิต สถาบันของรัฐ 5 ปี

4 ระดับปริญญำโท
4.1 โรงพยำบำลวำนรนิวำส
1 นางสาวรัตนากร  ธนาวิชิตฤกษ์ ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ ข้าราชการ ทันตกรรมจัดฟัน สถาบันของรัฐ 3 ปี

2 นายกฤตภาส  ล้ าเลิศประเสริฐ
กุล

ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ ข้าราชการ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
แขนงทันตกรรมประดิษฐ์

สถาบันของรัฐ 3 ปี

4.2 สสอ.วำนรนิวำส
1 นางสาวสุฑาทิพย์  ใหมค า พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม. (สาขาวิชาการพยาบาล

เวชปฏิบัติชุมชน)
ม.เชียงใหม่ 2 ปี

2 นางนุสรา   อุตรนคร นักวิชาการ
สาธารณสุข

ปฏิบัติการ ข้าราชการ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) มสธ. /    ม.ขอนแก่น 2 ปี

3 นางสาวณัฐพร  นิจธรรมสกุล เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ช านาญงาน ข้าราชการ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) มสธ. /    ม.ขอนแก่น 2 ปี
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ระดับ ประเภท หลักสูตรท่ีสมัครสอบ สถำบัน ระยะเวลำ หมำยเหตุ
5 ระดับ ปริญญำเอก

5.1 สสอ.วำนรนิวำส
1 นายวิษณุ   เมืองบาล นักวิชาการ

สาธารณสุข
ช านาญการ ข้าราชการ สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)  สาขาสาธารณสุข

ศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์/ม.
มหาสารคาม

3 ปี

6 แพทย์,ทันตแพทย์เฉพำะทำง

1 นายปฐมพงษ์ ก่อบุญ นายแพทย์ ปฏิบัติการ ข้าราชการ อายุรศาสตร์ สถาบันของรัฐ 3 ปี
2 นายอานันท์ พหุโล นายแพทย์ ปฏิบัติการ ข้าราชการ สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา สถาบันของรัฐ 3 ปี
3 นายส าเร็จ  ยุทธคราม นายแพทย์ ปฏิบัติการ ข้าราชการ ศัลยศาสตร์ สถาบันของรัฐ 4 ปี
4 นางสาวณัชชา  เรือนใส ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ ข้าราชการ ทันตกรรมท่ัวไป สถาบันของรัฐ 3 ปี
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงกำรเตรียม 1.เพ่ือพัฒนำระบบบริกำร 1.ทบทวนคณะกรรมกำรพัฒนำ 1.คณะกรรมการ 1.แต่งต้ังคณะกรรมการ  - ต.ค.64- นางนิรันดร 
ควำมพร้อมรับ สุขภำพในโรงพยำบำล คุณภำพให้เกิดควำมพร้อมกับ ทีมน าคุณภาพ พัฒนาคุณภาพ 9 ทีมน า พ.ย.-64 เทียนรังษี   
กำรประเมิน ให้มีคุณภำพปลอดภัย กำรประเมิน Reacc -4 รพ. 9 ทีมน า 2.ส่งข้อเสนอแนะให้ คกก.ทีมน า
Re-accreditation 4 ท้ังผู้ให้และผู้รับบริกำร 1.1 ทบทวน/แต่งต้ังคณะกรรมการ/ สรพ.มก าหนด
โรงพยำบำลวำนรนิวำส  อนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ   
ปีงบประมำณ 2565 1.2 ประชุมทีมน าคุณภาพ และจัด

ส่งรายงานตามข้อเสนอแนะให้สรพ.  
1.3 ติดตามผลลัพธ์นโยบาย 
2 p safety  และวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือวางแผนพัฒนาต่อไป 
1.4 ส่ือสารช่วยเหลือและสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพของทีมหน่วยงาน
1.5ติดตามและประเมินการพัฒนา
คุณภาพและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติ
ท างานคุณภาพอย่างมีความสุข
2.สนับสนุนให้มีกำรขับเคล่ือน 1.ทุกหน่วยใน รพ. 1.ส่ง SHA 2021 งบพัฒนา ม.ค.65- นางนิรันดร 
กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพ HA ตามก าหนด   บุคลากร ก.ย.-65 เทียนรังษี 
อย่ำงต่อเน่ือง 2.การทบทวนของแต่ละ 

โครงกำร         : โครงกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมิน Re-accreditation 4 โรงพยำบำลวำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 4. ด้ำนบริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 11. กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ

สถำนกำรณ์    :     โรงพยำบำลวำนรนิวำส ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนกระบวนกำรคุณภำพตำมมำตรฐำน  HA ข้ัน 3 จำก สรพ. แล้วต้ังแต่ปี 2553  และได้ผ่ำนกำรประเมิน
รับรองมำตรฐำนกระบวนกำร    คุณภำพตำมมำตรฐำน  HA ซ้ ำมำแล้ว 3 คร้ัง   และจะหมดอำยุกำรรับรอง HA Reacc-3 ในปี 2565   
โรงพยำบำลวำนรนิวำส ต้องเตรียมควำมพร้อมในกำรเตรียมรับประเมิน     Reacc-4 และพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือควำมปลอดภัยของผู้ป่วยต่อไป

ตัวช้ีวัดหลัก     : 1.โรงพยำบำลวำนรนิวำสมีคุณภำพมำตรฐำนผ่ำนกำรรับรอง HA ข้ัน 3 อย่ำงต่อเน่ือง

หนา้ที ่153



ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

2.1ทีมน าทุกีม ตอบ SHA 2021 PCT 1 คร้ัง/เดือน      
และติดตามผลลัพธ์ข้อเสนอแนะ 3.การเข้าร่วมประชุม
จาก สรพ. ทุกเดือนเพ่ือน ามา หลักสูตร HA Online 
พัฒนา ปรับปรุง ของทีมน า
2.2จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง เช่น การเขียนย SP,RAC,
ทบทวน 12 กิจกรรม, Risk Register
2.3ส่งเสริมวัฒนธรรม
ความปลอดภัยในองค์กร
2.4พัฒนาความรู้ของทีมน าโดย
ประชุมวิชาการหลักสูตร Online
 Zoom ของ สรพ. ปีพ.ศ.2565
3.ก ำกับติดตำมควำมก้ำวหน้ำและ 1.คณะกรรมการทีมน า 1.ผลสรุป KPI       - ม.ค.65- นางนิรันดร 
รำยงำนผลกำรพัฒนำไตรมำส คุณภาพ รพ. 9 ทีมน า ของแต่ละ PCT   ก.ย.-65 เทียนรังษี 
3.1ทีมน าทุกทีมจัดประชุมตาม 2. 2 p Safety
แผนเย่ียมกระตุ้นการพัฒนา
คุณภาพหน่วยงาน
ติดตามก ากับ KPI ตามจุดเน้น
3.2สรุปผลการพัฒนาและข้อจัดท า
รายงานความสมบูรณ์เสนอผู้บริหาร
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงกำรพัฒนำคุณภำพ 1.เพ่ือพัฒนาระบบ 1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 1.จนท.รพ. ,สสอ.,รพ.สต. 1.มีค าส่ังคณะกรรมการ เงินบ ารุงรพ. ต.ค.64- งานยุทธ์ฯ
ตำมมำตรฐำน รพ.สต. บริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ 2.ประชุมช้ีแจงเกณฑ์การพัฒนา 2.คกก.สภาสุขภาพ/พชอ. ด าเนินงานพัฒนาระบบ 80,000 บาท ก.ย.-65 สสอ.วานรฯ
ติดดำว (5 ดำว5ดี) มาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2565 3. ภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ี บริการปฐมภูมิระดับ
ปีงบประมำณ  2565 2. เพ่ือพัฒนาความรู้ แก่ทีมพ่ีเล้ียงระดับอ าเภอเจ้าหน้าท่ี อปท./ อสม./ จิตอาสา อ าเภอวานรนิวาส

ทักษะบุคลากร รพ. สสอ. ในรพ.สต.และภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ี 4. รพ.สต. 18 แห่ง 2.รพ.สต. และ PCU
และ รพ.สต. ตามเกณฑ์ 3.รพ.สต. , PCU จัดระบบบริการ PCU 1 แห่ง ผ่านเกณฑ์ รพ.สต. 
มาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว ตามมาตรฐานและประเมินตนเอง ติดดาว ระดับ 5 ดาว
3. เพ่ือเตรียมความพร้อม 4.ทีมพ่ีเล้ียงระดับอ าเภอลงนิเทศ ร้อยละ 100
รับการเย่ียมเสริมพลังระดับ ติดตาม และช้ีแจงเกณฑ์การพัฒนา
อ าเภอและจังหวัด คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ให้แก่
4. เพ่ือเตรียมความพร้อม เจ้าหน้าท่ีและภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ี 
รับการประเมิน รพ.สต. 5.ทีมเย่ียมเสริมพลังไข้วอ าเภอ
ติดดาว ระดับ ไขว้อ าเภอ ลงเย่ียมและเสริมทักษะ ความรู้

ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว
6.ทีมเย่ียมเสริมพลังระดับจังหวัด
ลงเย่ียมและเสริมทักษะ ความรู้
ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว
7.ทีมเย่ียมเสริมพลังระดับเขตฯ 8
ลงเย่ียมและเสริมทักษะ ความรู้
ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว
8.สรุปผลการลงเย่ียมเสริมพลัง

ตัวช้ีวัดหลัก     : 1. ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต. ติดดำว ร้อยละ 75

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 4. ด้ำนบริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 11. กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ
โครงกำร         : โครงกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำน รพ.สต. ติดดำว (5 ดำว5ดี) ปีงบประมำณ  2565

หนา้ที ่155



ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงกำรพัฒนำองค์กร 1.เพ่ือพัฒนาทีม 1.อบรมการพัฒนาคุณภาพ (PMQA) 1.คณะกรรมการ 1.สสอ.วานรนิวาส  - พ.ย.64- นางศิรินุช
คุณภำพ (PMQA) คณะกรรมการพัฒนา 2.ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ พัฒนาองค์กรคุณภาพ ผ่านการประเมินผลการ ก.ย.-65 ณ นครพนม
อ ำเภอวำนรนิวำส คุณภาพการบริหารจัดการ (PMQA) ในหน่วยงาน ใน สสอ.วานรนิวาส ด าเนินการตามพัฒนา
จังหวัดสกลนคร องค์กรคุณภาพ 3. ด าเนินการตอบแบบประเมิน จ านวน 20 คน คุณภาพการบริหารจัดการ
ปีงบประมำณ 2565 ตนเองตามเกณฑ์ (PMQA) องค์กร ร้อยละ 90

4.พัฒนาตามข้อเสนอแนะ 

ตัวช้ีวัดหลัก     : 1.ร้อยละควำมส ำเร็จของส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขท่ีด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด
ร้อยละ 100 (ระดับ 5)

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 4. ด้ำนบริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 11. กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ
โครงกำร         : 1. โครงกำรพัฒนำองค์กรคุณภำพ (PMQA) อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมำณ 2565
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงกำรส่งเสริม 1.เพ่ือให้บุคลากรของ 1.การบันทึกข้อตกลงในการ 1.ข้าราชการ           1.บุคลากรหน่วยงาน  - ธ.ค.64- กลุ่มงาน
คุณธรรมจริยธรรม หน่วยงานมีคุณธรรม แสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหาร  2.ลูกจ้างประจ า        ใน คปสอ.วานรนิวาส มิ.ย.-65 บริหาร
และควำมโปร่งใส(ITA) จริยธรรม และคุณลักษณะ ของโรงพยาบาลวานรนิวาส/สสอ. 3.พนักงานราชการ     เข้าร่วมกิจกรรม สสอ. 
อ ำเภอวำนรนิวำส อันพึงประสงค์       1.1 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 4.พกส.                  ร้อยละ 80 % วานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร 2.เพ่ือให้บุคลากรของ การปฎิบัติงานตามหลักธรรมาธิบาล 5.ลูกจ้างท่ัวไป
ปีงบประมำณ 2565 หน่วยงานสามารถด าเนิน 1.2 MOU ร่วมต้านการทุจริต 

1.1 กำรส่งเสริมคุณธรรม ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง และกล่าวค าปฏิญาณต่อต้าน
จริยธรรมและ มีความสุข การทุจริต 
ควำมโปร่งใส (ITA ) 

1.2 กำรส่งเสริมป้องกัน 1.เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 1.ให้หน่วยงาน ทุกแห่งใน 1.จนท.คปสอ.วานรนิวาส 1.บุคลากรหน่วยงานใน      - ธ.ค.64- กลุ่มงาน
ปรำบปรำมกำรทุจริต ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คปสอ.วานรนิวาส จัดท าแผน จ านวน 500 คน คปสอ.วานรนิวาส มิ.ย.-65 บริหาร
ในหน่วยงำน รักความซ่ือสัตย์สุจริต เสริมสร้างและพัฒนาเจ้าหน้าท่ี เข้าร่วมกิจกรรม สสอ. 
ประจ ำปีงบประมำณ แก่เจ้าหน้าท่ีใน ของหน่วยงน ให้มีวินัย เพ่ือป้องกัน ร้อยละ 80 % วานรนิวาส
2565 คปสอ.วานรนิวาส            การกระท าผิดวินัยและป้องกัน

2.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี ปราบปรามการทุจริตรวมท้ัง
คปสอ.วานรนิวาส ผลประโยชน์ทับซ้อนรวม
มีความรู้ความเข้าใจแผนงาน ท้ังผลประโยชน์ทับซ้อน
ด้านการป้องกันและ

ตัวช้ีวัดหลัก     : 1. ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA  ร้อยละ 92
 ้2. ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA  ร้อยละ 92
3. ร้อยละของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรตรวจสอบและประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน ร้อยละ 80

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 4. ด้ำนบริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 11. กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ
โครงกำร         : โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใส (ITA )  อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมำณ 2565

หนา้ที ่157



ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ปราบปรามการทุจริตเป็นไป
แนวทางเดียวกันและสามารถ
น าความรู้ไปถ่ายทอดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ    
3.เพ่ิมศักยภาพผู้ท าหน้าท่ี
ใช้ระเบียบ กฏหมายและ
บังคับใช้ระเบียบกฎหมายให้
มีความเข้าใจบทบาทหน้าท่ี
ได้อย่างถูกต้อง
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงกำรพัฒนำระบบ 1.พัฒนำระบบกำรจัดเก็บ 1.กำรปรับปรุงอุปกรณ์ด้ำน 1.หน่วยงานใน คปสอ.  1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบลงทุน ต.ค.64- กลุ่มงาน
ข้อมูลสำรสนเทศ ข้อมูล 43 แฟ้มให้มี คอมพิวเตอร์เพ่ือพร้อมใช้งำน ทุกเคร่ืองได้รับการ จัดซ้ือครุภัณฑ์ ก.ย.-65 สารสนเทศฯ
ด้ำนสุขภำพ ประสิทธิภำพท้ังจำก 1.1 ส ารวจสภาพการใช้งาน ตรวจสภาพ
คปสอ.วำนรนิวำส Hosxp ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จังหวัดสกลนคร 2.พัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำท่ี 1.2 ปรับปรุงอุกรณ์คอมพิวเตอร์ ทุกเคร่ืองท่ีมีปัญหาได้รับ
ปีงบประมำณ 2565 สำธำรณสุขด้ำนกำรจัดกำร ท่ีสามารถปรับปรุงได้ การปรับปรุงแก้ไข

ข้อมูล 43 แฟ้ม 1.3 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 3.จัดท ารายการวัสดุท่ีซ้ือ
3.พัฒนำระบบรำยงำนผล คอมพิวเตอร์ ทดแทนรายการท่ีจ าหน่าย
และกำรเช่ือมโยงฐำน และจัดซ้ือเพ่ิมเติมใน
ข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ หน่วยบริการท่ีขยายบริการ

4.สนับสนุนหน่วยฉีด
วัคซีนนอกสถานบริการ

2.กำรอบรมให้ควำมรู้ 1. จนท.รพ. 1.จ านวนผู้เข้าอบรม  - ต.ค.64- กลุ่มงาน
คอมพิวเตอร์ในกำรใช้งำน จ านวน 100 คน ตามเป้าหมาย ก.ย.-65 สารสนเทศฯ
,ICD10 และบันทึกข้อมูลHosxp 2.มีคู่มือการใช้งาน
2.1 ส ารวจความต้องการความรู้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เร่ืองคอมพิวเตอร์ของ 3.ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้
หน่วยบริการต่างๆ เพ่ิมข้ึน
2.2 จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีเพ่ือให้ให้
ความรู้คอมพิวเตอร์และ

ตัวช้ีวัดหลัก     : 1. ร้อยละของจังหวัดท่ีผ่ำนเกณฑ์คุณภำพข้อมูล  ร้อยละ 80

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 4. ด้ำนบริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 12.  กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ
โครงกำร         : โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ คปสอ.วำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมำณ 2565

หนา้ที ่159



ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

 ICD 10ในการใช้งานและบันทึก
ข้อมูลในHosxp  รายหน่วย

3.กำรก ำกับติดตำมและพัฒนำ 1. หน่วยงานใน รพ. 1.จ านวน หน่วยงาน  - ต.ค.64- กลุ่มงาน
ระบบข้อมูลข่ำวสำรสำรสนเทศ ได้รับการติดตามเย่ียม ก.ย.-65 สารสนเทศฯ
โรงพยำบำลวำนรนิวำส ตามเป้าหมาย
3.1 ประชุมเพ่ือติดตามเย่ียม ร้อยละ 100
ช่วยเหลือหน่วยงาน อย่างน้อย
เดือนละ 1 คร้ัง

4.กำรอบรมให้ควำมรู้ 1. จนท. รพ. 1. จ านวนผู้เข้าอบรม  - ต.ค.64- กลุ่มงาน
คอมพิวเตอร์และICD10ในกำรใช้ ตามเป้าหมาย ก.ย.-65 สารสนเทศฯ
งำนและบันทึกข้อมูลในHosxp 2.มีคู่มือการใช้งาน
4.1 ส ารวจความต้องการความรู้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เร่ืองคอมพิวเตอร์ของ 3.ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้
หน่วยบริการต่างๆ เพ่ิมข้ึน
4.2 จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีเพ่ือให้ให้
ความรู้คอมพิวเตอร์และ
 ICD 10ในการใช้งานและบันทึก
ข้อมูลในHosxp  โดยแบ่งเป็น
4  รุ่น รุ่นละ50 คน
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

5. กำรพัฒนำควำมสมบูรณ์ 1. หัวหน้ากลุ่มงาน 1.ความสมบูรณ์ของข้อมูล  - ต.ค.64- กลุ่มงาน
ของข้อมูล, 43 แฟ้ม 2. ผู้รับผิดชอบงาน ในโปรแกรม Cockpit ก.ย.-65 สารสนเทศฯ
5.1 จัดต้ังทีมข้อมูลระดับ รพ. Service plan และ HDC
 โดยมีผู้รับผิดชอบตาม ทุกสาขา มากกว่าร้อยละ 95
Service planสาขาต่างๆ
5.2 ประชุมทีมทีมข้อมูลระดับ รพ.
โดยมีผู้รับผิดชอบตาม Service plan
สาขาต่างๆ เพ่ือติดตามผลงานใน 
HDC และCockpit ทุกวันศุกร์
พร้อมท้ังสรุปผลงานเสนอ
ต่อผู้บริหารเดือนละ 1คร้ัง
3. จัดทีมติดตามช่วยเหลือ
ด้านคอมพิวเตอร์และการบันทึก
ข้อมูลเชิงรุกสัปดาห์ละ 1คร้ัง 
และน าเสนอปัญหาท่ีพบพร้อม
ท้ังการแก้ไขปัญหา
แก้ผู้บริหารเดือนละ 1 คร้ัง

6.กำรเวชระเบียน อิเลคทรอนิคน์ 1.งานเวชระเบียนนอก  1.ความสมบูรณ์ของข้อมูล งบลงทุน ต.ค.64- กลุ่มงาน
โรงพยำบำลวำนรนิวำส 2.เวชระเบียนใน ในเวชระเบียน จัดซ้ือครุภัณฑ์ ก.ย.-65 สารสนเทศฯ

3.เคร่ืองสแกนเนอร์ อิเลคทรอนิกส์
มากกว่าร้อยละ 95
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงกำรเสริมสร้ำง 1.เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา 1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 1.ผู้ปฏิบัติงานการเงิน 1.บุคลากรด้านสาธารณสุข  - ต.ค.64- นายวิษณุ

และพัฒนำศักยภำพ ศักยภาพบุคลากรใน เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้และทักษะ และการบัญชีในหน่วย ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ก.ย.-65 เมืองบาล

บุคลำกรสำธำรณสุข หน่วยบริการสาธารณสุข ด้านการเงินและบัญชีท่ีถูกต้อง บริการสาธารณสุขทุก และบัญชี  ในหน่วย น.ส.จิตรลดา

ด้ำนกำรเงินและ ให้มีองค์ความรู้และทักษะ และทันสมัย ระดับ  จ านวน  24  คน บริการสาธารณสุข อุปพงษ์

กำรบัญชี (ผู้ปฏิบัติงำน ด้านการเงินและการบัญชีท่ี อ าเภอวานรนิวาส ณเบญกาญจน์

กำรเงินและบัญชี) ถูกต้องและทันสมัย  ได้รับการเสริมสร้างและ ฝูงที

อ ำเภอวำนรนิวำส พัฒนาศักยภาพ
ปีงบประมำณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80
พ.ศ.2565

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  80
2. หน่วยบริกำรสำธำรณสุขในเขตพ้ืนท่ีอ ำเภอวำนรนิวำส  มีระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐท่ีมีคุณภำพ  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  60

และทักษะด้ำนกำรเงินและบัญชีท่ีถูกต้องและทันสมัย และกำรพัฒนำระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ (Government Fiscal Management Information 
System : GFMIS)  ของ  หน่วยบริกำรสำธำรณสุข  ให้มีคุณภำพและควำมถูกต้อง

ตัวช้ีวัดหลัก     :      ด้วยปัญหำกำรเปล่ียนแปลงผู้ปฏิบัติงำนกำรเงินและกำรบัญชีของหน่วยบริกำรสำธำรณสุข (รพ.สต. / สอน. / สสอ.)  และควำมต้องกำรเพ่ิมพูนองค์ควำมรู้

ตัวช้ีวัดหลัก     : 1. บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและบัญชี  ในหน่วยบริกำรสำธำรณสุขอ ำเภอวำนรนิวำส  ได้รับกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพ  

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 4. ด้ำนบริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 13. กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังสุขภำพ
โครงกำร         : 1. โครงกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำธำรณสุขด้ำนกำรเงินและกำรบัญชี (ผู้ปฏิบัติงำนกำรเงินและบัญชี)  

อ ำเภอวำนรนิวำส  ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
2. โครงกำรนิเทศติดตำมและประเมินคุณภำพระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS)  
ของ  หน่วยบริกำรสำธำรณสุข  อ ำเภอวำนรนิวำส  ปีงบประมำณ  พ .ศ.2565
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

2 โครงกำรนิเทศติดตำม 1.เพ่ือก ากับ ติดตาม และ 1. แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ 1.รพ.สต. / สอน. 1.หน่วยบริการสาธารณสุข เงินบ ารุง รพ. ต.ค.64- นายวิษณุ

และประเมินคุณภำพ ประเมินคุณภาพระบบ ติดตามและประเมินคุณภาพระบบ  ท้ัง  18  แห่ง ในเขตพ้ืนท่ี 36,000 บาท ก.ย.-65 เมืองบาล

ระบบบริหำรกำรเงิน บริหารการเงินการคลัง บริหารการเงินการคลังภาครัฐ อ าเภอวานรนิวาส น.ส.จิตรลดา

กำรคลังภำครัฐ ภาครัฐ (Government (Government Fiscal มีระบบบริหาร อุปพงษ์

(Government Fiscal Fiscal Management Management Information การเงินการคลังภาครัฐท่ีมี ณเบญกาญจน์

Management Information System : System : GFMIS)  ของ  หน่วย คุณภาพ ฝูงที

Information GFMIS)  บริการสาธารณสุข  ในเขตพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่าร้อยละ  60
System : GFMIS)  ของหน่วยบริการ อ าเภอวานรนิวาส
ของ หน่วยบริกำร สาธารณสุข  ในเขตพ้ืนท่ี 2. ออกตรวจสอบภายใน / นิเทศ /
สำธำรณสุข อ าเภอวานรนิวาส นิเทศ / ติดตาม  ปีละ  2  คร้ัง
อ ำเภอวำนรนิวำส
ปีงบประมำณ
พ.ศ.2565
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงกำรกำรพัฒนำ 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 1.ข้ันวางแผนและเตรียมโครงการ 1.บุคลากรพยาบาล 1. บุคลากรพยาบาล  - ต.ค.64- 1.น.ส.นริศรา 
ศักยภำพบุคลำกร บุคลากรพยาบาลในการใช้ 1.1 น าเสนอโครงการ การพัฒนา ในกลุ่มภารกิจ ร้อยละ ≥ 80 เลือกใช้ ก.ย.-65 ศรีกุลวงศ์
ทำงกำรพยำบำล เคร่ืองมือพัฒนาความรู้เพ่ือ ศักยภาพบุคลากรพยาบาลโดยการ ด้านการพยาบาล เคร่ืองมือพัฒนา ความรู้ 2.นางนิรันดร 
โดยกำรใช้เคร่ืองมือ ให้เกิดคุณภาพมาตรฐาน ใช้เคร่ืองมือพัฒนา ความรู้ 9 ช้ิน จ านวน 135 คน 9 ช้ิน เพ่ือให้เกิดคุณภาพ เทียนรังษี
พัฒนำควำมรู้ 9 ช้ิน ระบบบริการพยาบาล ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ 2. พ่ีเล้ียงวิจัย และมาตรฐาน 3.ทุกหน่วยงาน
ในกำรพัฒนำคุณภำพ 2.เพ่ือพัฒนาบุคลากร กลุ่มการพยาบาล รพ.วานรนิวาส (หัวหน้าหน่วยงาน) การพยาบาล ในกลุ่มการ
ระบบบริกำร พยาบาลให้มีความรู้ทักษะ ต่อคณะกรรมการบริหาร กลุ่มการพยาบาล 2.ความส าเร็จของงาน พยาบาล
กลุ่มกำรพยำบำล และประสบการณ์ในการ เคร่ืองมือในการพัฒนา มีดังน้ี จ านวน 19 คน พัฒนาความรู้ในแต่ละ
โรงพยำบำลวำนรนิวำส พัฒนางานประจ าเพ่ิมข้ึน 1.แนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical หน่วยงาน ≥ ร้อยละ 60
จังหวัดสกลนคร และกระจายอยู่ทุก  Practice Guidelines: CPG) ผลงานท้ังหมด จากทุก
ปีงบประมำณ 2565 หน่วยงาน และมีจ านวน  2. งานวิจัยจากงานประจ า หน่วยงาน

ผลงานวิชาการท่ี (Routine toResearchหรือR2R)
เกิดจากเคร่ืองมือพัฒนา 3.พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง
ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาหรือ (Continuous Quality 
การปรับปรุงการท างาน Improvement: CQI) 
ขององค์กรเพ่ิมข้ึน 4.นวัตกรรม  (Innovation)

5. เร่ืองเล่า (Story telling)
6. หนังส้ัน
7. กรณีศึกษา

ตัวช้ีวัดหลัก     : 1. บุคลำกรพยำบำลร้อยละ ≥ 80 เลือกใช้เคร่ืองมือพัฒนำ ควำมรู้ 9 ช้ิน เพ่ือให้เกิดคุณภำพและมำตรฐำนกำรพยำบำล
2.ควำมส ำเร็จของงำนพัฒนำควำมรู้ในแต่ละหน่วยงำน ≥ ร้อยละ 60 ผลงำนท้ังหมด จำกทุกหน่วยงำน  

โรงพยำบำลวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมำณ 2565
โครงกำร         : 1.โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรพยำบำลโดยกำรใช้เคร่ืองมือพัฒนำควำมรู้ 9 ช้ิน ในกำรพัฒนำคุณภำพระบบบริกำร กลุ่มกำรพยำบำล 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 4. ด้ำนบริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 14. กำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมด้ำนสุขภำพ
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

(case study & conference)
8. Journal club และ
9.การจัดการความรู้(Knowledge
 Management:KM) 
1.2 คณะกรรมการเห็นชอบ 
แจ้งนโยบายการพัฒนา 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
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

3.ข้ันการติดตามและการประเมินผล
3.1 ติดตามวัดและประเมินผล
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
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

2 โครงกำรพัฒนำทักษะ 1.เพ่ือพัฒนานักวิจัยในทุก 1.ข้ันวางแผนและเตรียมโครงการ นักวิจัยคปสอ.วานรนิวาส 1.ร้อยละ 25 ของผลงาน  - ต.ค.64- 1.นางศิรินุช 
กำรเขียนงำนวิจัย หน่วยงานให้มีความรู้ 1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ R2R รวม 83 คน วิจัย/R2R ด้านสุขภาพ/ ก.ย.-65 ณ นครพนม
(R2R)  ให้ส ำเร็จ และทักษะในการเขียน รพ.และรพ.สต. พ่ีเล้ียงงานวิจัย 1.นักวิจัยหน้าใหม่ นวัตกรรม ท่ีสามารถ 2.นส.นริศรา 
เพ่ือพัฒนำ ควำมเป็น รายงานการวิจัย รพ.สต.3 โซน และ รพ.และ บุคลากร รพ.วานรนิวาส น าไปใช้ประโยชน์ ศรีกุลวงศ์
เลิศทำงกำรวิจัย 2.เพ่ือติดตามและประเมิน สร้างทีมท่ีปรึกษาการท าวิจัย (FA) ตัวแทน 34 หน่วยงาน 2.ร้อยละหน่วยงานใน
คปสอ.วำนรนิวำส ผลงานวิจัยของนักวิจัย 1.2วางแผนการด าเนินการเบ้ืองต้น 2. นักวิจัยจาก รพ.สต. กลุ่มการพยาบาล ท า R2R
ปีงบประมำณ 2565 ในหน่วยงาน 1.2.1 จัดท าปฏิทินการเขียน ในเขต อ.วานรนิวาส จ านวน 52 หน่วยงาน

งานวิจัยในแต่ละเดือน 18 แห่ง แห่งละ 2 คน อย่างน้อยหน่วยงานละ
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

2. ร้อยละหน่วยงำนในกลุ่มกำรพยำบำล ท ำ R2R จ ำนวน 52 หน่วยงำนอย่ำงน้อยหน่วยงำนละ1 เร่ือง
ตัวช้ีวัดหลัก     : 1. ร้อยละ 25 ของผลงำนวิจัย/R2R ด้ำนสุขภำพ/นวัตกรรม ท่ีสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส  ปีงบประมำณ 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี    : 4. ด้ำนบริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance  Excellence)
แผนงำนท่ี        : 14. กำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมด้ำนสุขภำพ
โครงกำร         : 2. โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเขียนงำนวิจัย (R2R) ให้ส ำเร็จเพ่ือพัฒนำ ควำมเป็นเลิศทำงกำรวิจัย  คปสอ.วำนรนิวำส ปีงบประมำณ 2565

หนา้ที ่167



ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

3.ข้ันติดตามและประเมินผล
ในแต่ละโซน
3.1 ประชุมติดตามพัฒนาความ
ก้าวหน้าในการเขียนงานวิจัย 
และน าเสนอเค้าโครงการวิจัย
คปสอ.วานรนิวาส
4.สรุปงานวิจัยและเตรียม
ข้อมูลน าเสนอ
5.แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
ผลงานวิจัย
6.น าเสนอผลงานและเผยแพร่งาน
6.1 จัดมหกรรมงานวิชาการ 
คปสอ.วานรนิวาส เพ่ือน าเสนอผลงาน
7.น าเสนองานวิชาการใน
เวทีระดับต่างๆ 
 - เวทีระดับ คปสอ.วานรนิวาส
 - เวทีระดับจังหวัดสกลนคร
 - เวทีระดับเขตสุขภาพท่ี 8
8. สรุปโครงการ
9.จัดท าเล่มรวมงานวิชาการ 
ปี 2564 ในรูปแบบรูปเล่ม 
และ อิเลคทรอนิคส์ไฟล์
10.จัดช่องทางการเผยแพร่งาน
วิชาการโดยใช้ช่องทางเวปไซด์
โรงพยาบาลวานรนิวาส และ
Application บนมือถือ
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 รพ.สต.บ้ำนขัวก่ำย
1.1 โครงกำรจัดกำร 1. เพ่ือให้ความรู้ประชาชน 1. ประชุมช้ีแจงรายละเอียด กลุ่มประชาชนท่ัวไป 1.ผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า กองทุน ม.ค.65- รพ.สต.

ควำมปลอดภัย ด้านปัจจัยเส่ียงในการเกิด โครงการและแนวทางด าเนินงาน ท่ีมีภาวะเส่ียง  70  คน ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย หลักประกัน ก.ค.-65 บ้านขัวก่าย
ป้องกันอุบัติเหตุและ อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ให้คณะท างาน และหน่วยงาน 2.การเกิดอุบัติเหตุในสถาน สุขภาพ
กำรบำดเจ็บในสถำน 2. เพ่ือป้องกันการเกิด ท่ีเก่ียวข้อง บริการและชุมชนลดลง อบต.ขัวก่าย 
บริกำรสำธำรณสุข อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ 2. เชิญวิทยากร จัดเตรียมความ 3.มีการจัดการสภาพ 40,000 บาท

ของผู้รับบริการในสถาน พร้อมการอบรมให้ความรู้ฯ แวดล้อม การส่ือสาร
บริการสาธารณสุข  ด้านวัสดุ-อุปกรณ์ และส่ือท่ีใช้ใน ความปลอดภัยในสถาน
3.เพ่ือจัดการสภาพแวดล้อม การจัดอบรม ให้ความรู้ประชาชน บริการตามมาตรฐาน
การส่ือสารความปลอดภัย ด้านปัจจัยเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุ
และระบบบริการ และการบาดเจ็บ

3. จัดอบรมให้ความรู้ด้านปัจจัย
เส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุและ
การบาดเจ็บ ในเด็ก การพลัดตก 
ล่ืนหกล้ม อุบัติเหตุทางถนน 
การป้องกันเด็กจมน้ า 
4. จัดท าและติดต้ังป้ายและ
เคร่ืองหมายจราจร
5. จัดท าและติดต้ังราวพยุงตัว 
หรือราวจับกันล่ืนบริเวณท่ีลาดชัน
6.จัดท าและติดต้ังส่ือประชาสัมพันธ์
การบริการและส่ือสารความเส่ียง
7. ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการด าเนินงาน

แผนงำน/โครงกำร กองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบล  อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมำณ 2565
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ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1.2 โครงกำรพัฒนำ 1. เพ่ือสร้างกลุ่มอาสาจัด 1. ประชุมช้ีแจงรายละเอียด กลุ่มอาสาจัดการ 1.ผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนา กองทุน ม.ค.65- รพ.สต.
กำรจัดกำรขยะมูลฝอย การขยะมูลฝอยติดเช้ือ โครงการและแนวทางด าเนินงาน ขยะมูลฝอยติดเช้ือ กลุ่มอาสาจัดการขยะมูลฝ หลักประกัน ก.ค.-65 บ้านขัวก่าย
ติดเช้ือ โรงพยำบำล ในชุมชน ให้คณะท างาน และ หน่วยงาน ในชุมชน  40  คน อยติดเช้ือ ไม่น้อยกว่า สุขภาพ
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล 2. เพ่ือให้ความรู้ และวิธี ท่ีเก่ียวข้อง ร้อยละ 80 อบต.ขัวก่าย 
บ้ำนขัวก่ำย การจัดการขยะมูลฝอย 2. เชิญวิทยากร จัดเตรียมความ 2.กลุ่มอาสาฯมีความรู้ใน 15,000 บาท

ติดเช้ือท่ีถูกต้อง พร้อมการอบรมให้ความรู้ฯ การจัดการขยะมูลฝอย
3. เพ่ือปรับปรุงท่ีพักขยะ ด้านวัสดุ-อุปกรณ์ และส่ือท่ีใช้ใน ติดเช้ือ
ติดเช้ือในโรงพยาบาล การอบรม 3.มีสถานท่ีพักขยะติดเช้ือ
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ และมีการจัดการตาม
บ้านขัวก่าย ในการจัดการขยะมูลฝอยติดเช้ือ มาตรฐาน

ในชุมชน ตามมาตรการต้นทาง 
มาตรการกลางทาง และ 
มาตรการปลายทาง 
4. ปรับปรุงท่ีพักขยะติดเช้ือใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านขัวก่าย
5. ด าเนินงานตามแผน
6. ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการด าเนินงาน
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1.3 โครงกำรก้ำวขำ 1.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 1. ประชุมเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล ประชาชนท่ัวไปและ 1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม เงินบ ารุง ต.ค.64- รพ.สต.
ขยับกำย สบำยชีวี ออกก าลังกาย ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านขัวก่าย ประชาชนกลุ่มเส่ียง กิจกรรมตามโครงการ รพ.สต. ก.ย.-65 บ้านขัวก่าย
ดูดีสมวัย ใส่ใจสุขภำพ 2.เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเส่ียง ค้นหา/เสนอ ปัญหาสุขภาพในปีท่ี 400 คน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บ้านขัวก่าย 
โรงพยำบำลส่งเสริม ได้เข้าร่วมกิจกรรมการ ผ่านมา  30,000 บาท
สุขภำพต ำบล ออกก าลังกาย 2. จัดท าโครงการเพ่ือขอสนับสนุน
บ้ำนขัวก่ำย งบประมาณ

3. ประชุมเจ้าหน้าท่ีและ
คณะท างานเพ่ือช้ีแจงและ
ขับเคล่ือนการด าเนินโครงการ
4. ประสานความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ใน
การจัดกิจกรรม
5.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 เชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่ิงฯ
6. จัดกิจกรรมเดิน ว่ิง 
7. รวบรวมรายช่ือผู้เข้าร่วม
กิจกรรมและประมวลผลและ
รวบรวมข้อมูล
8. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ
และกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับพ้ืนท่ีต าบลขัวก่าย
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1.4 โครงกำรส่งเสริม 1.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 1.ประชุมจัดท าแผนงานโครงการ ประชาชนท่ัวไปและ 1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม เงินบ ารุง ต.ค.64- รพ.สต.
สุขภำพและป้องกันโรค ประชาชน 2.เขียนโครงการเพ่ือขอสนับสนุน ประชาชนกลุ่มเส่ียง กิจกรรมตามโครงการ รพ.สต. ก.ย.-65 บ้านขัวก่าย
 โรงพยำบำล 2.เพ่ือให้ความรู้ในการ งบประมาณ 70 คน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บ้านขัวก่าย 
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล ควบคุมป้องกันโรค 3.ประชุมเตรียมจด าเนินการโครงการ 2.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  20,000 บาท
บ้ำนขัวก่ำย 4.ด าเนินงานตามโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ปีงบประมำณ 2565 5.สรุปผลโครงการ

2 รพ.สต.บ้ำนส้งเปือย
2.1 โครงกำรเฝ้ำระวังและ 1.เพ่ือส่งเสริมให้ 1.อบรมให้ความรู้ ประชาชนท่ัวไป 1.เชิงปริมาณ กองทุน ม.ค.65- รพ.สต.

ป้องกันโรคติดต่อ อาสาสมัครสาธารณสุข 2.ออกควบคุมโรคเม่ือเกิดโรค อสม.จ านวน 100 บาท 1.1 จ านวนคร้ังท่ีออก หลักประกัน ก.ย.-65 บ้านส้งเปือย
ในชุมชน และประชาชนท่ัวไป ควบคุมโรค สุขภาพ

มีความรู้ มีส่วนร่วมในการ 2.เชิงคุณภาพ อบต.ขัวก่าย 
ดูแลสุขภาพและการ 2.1 อัตราป่วยด้วยโรค 10,000 บาท
ป้องกันตนเองไม่ให้ป่วย ไข้เลือดออกลดลง
ด้วยโรคติดต่อท่ีป้องกันได้ ร้อยละ 20จากค่ามัธยฐาน
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ  5 ปี ย้อนหลัง
ทักษะส่วนบุคคล และ
ชุมชนให้เกิดความพร้อม
ในการเฝ้าระวังควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อท่ีเกิดข้ึน
ในชุมชน
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2.2 โครงกำรว่ิง 1.เพ่ือสร้างสุขภาพของคน 1.จัดกิจกรรมว่ิงทดสอบสมรรถภาพ ประชาชนท่ัวไป 1.เชิงปริมาณ กองทุน ม.ค.65- รพ.สต.
เพ่ือสร้ำงสุขภำพ ในชุมชนให้สมบูรณ์แข็งแรง ว่ิงครอบครัว  ว่ิงเพ่ือสุขภาพ จ านวน 560 คน จ านวนผู้ร่วมกิจกรรม หลักประกัน ก.ย.-65 บ้านส้งเปือย
ว่ิงจ้ำวสนำม ปี 2565 ท้ังทางร่างกายและจิตใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สุขภาพ

2.เพ่ือให้ประชาชนได้  ของเป้าหมาย อบต.ขัวก่าย 
ตระหนักเห็นความส าคัญ 15,000 บาท
และมีส่วนร่วมในการ
ออกก าลังกายท่ีถูกต้อง
และเหมาะสม
3. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพ
ในครอบครัว  ความสามัคคี
ของคนในชุมชน และ 
องค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคี
เครือข่ายอ่ืนๆ มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการ
ออกก าลังกาย

2.3 โครงกำรส่งเสริม 1.เพ่ือสร้างเสริมความรู้ 1.อบรมให้ความรู้ ประชาชนท่ัวไป 1.เชิงปริมาณ กองทุน ม.ค.65- รพ.สต.
กำรท ำลูกประคบ ในการใช้สมุนไพรในการท า 2.ฝึกปฏิบัติ จ านวน 50 คน 1.1 จ านวนผู้เข้าอรม หลักประกัน ก.ย.-65 บ้านส้งเปือย
สมุนไพร เพ่ือสุขภำพ ลูกประคบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สุขภาพ

ของเป้าหมาย อบต.ขัวก่าย 
2.เชิงคุณภาพ 25,000 บาท
2.1 ผู้เข้าอบรมตอบค าถาม
ในแบบทดสอบหลัง
เรียนได้ถูกต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70
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3 รพ.สต.บ้ำนจ ำปำดง
3.1 โครงกำรอบรมกำรดูแล 1.เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับยาตาม 1.เขียนโครงการเพ่ือพิจารณา ญาติผู้ดูแลผู้ป่วย 1. ผู้ป่วยได้รับยาตามแผน กองทุน ต.ค.64- รพ.สต.

ผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน แผนการรักษาของแพทย์ ขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณ โรคจิตเวชและผู้ป่วย การรักษาของแพทย์ หลักประกัน ก.ย.-65 จ าปาดง
อย่างต่อเน่ือง 2.จัดประชุมเพ่ือช้ีแจงโครงการ จิตเวช ในเขต  อย่างต่อเน่ือง สุขภาพระดับ
2.เพ่ือให้ผู้ป่วยและญาติ แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องรับทราบ ต าบลกุดเรือค า  2. ผู้ป่วยและญาติมี ท้องถ่ินเทศบาล
มีความรู้ความเข้าใจใน 3.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง จ านวน 80 ราย ความรู้ความเข้าใจใน ต าบลกุดเรือค า
แนวทางการรักษาท่ีถูกต้อง ให้ความรู้เร่ือง โรคจิตเภทและ แนวทางการรักษาท่ีถูกต้อง 8,000 บาท
3.เพ่ือให้เกิดเครือข่ายระดับ ภาวะซึมเศร้าในชุมชน 3. เกิดเครือข่ายระดับต าบล
ต าบลในการรักษาผู้ป่วยโรคจิต การปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ี ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
อย่างต่อเน่ือง เหมาะสมในผู้ป่วยท่ีรับยา โรคจิตอย่างต่อเน่ือง

ทางจิตเวชอย่างต่อเน่ือง
4.สรุปผลการด าเนินงาน

3.2 โครงกำรเกษตรกร 1.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ 1.จัดประชุมช้ีแจงกรรมการกองทุน  1. ประชาชน/เกษตรกร 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ กองทุน ต.ค.64- รพ.สต.
ปลอดโรค ส่งเสริมกำร เก่ียวกับการใช้สารเคมีก าจัด สุขภาพพ้ืนท่ี จัดท าโครงการ ท่ีใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช แบบบันทึกทะเบียนรายช่ือ หลักประกัน ก.ย.-65 บ้านจ าปาดง
ใช้ยำให้ปลอดภัย ศัตรูพืช ของบประมาณสนับสนุน ในการประกอบอาชีพใน ผู้เข้าร่วมโครงการ สุขภาพระดับ
ในชุมชนด้วยวิถีไทย 2. เพ่ือให้ประชาชนปฏิบัติตัว 2. จัดการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่ม เขตต าบลกุดเรือค า  2. ประชาชนกลุ่มเส่ียงท่ี ท้องถ่ินเทศบาล

ท่ีถูกต้องในการใช้สารเคมี เกษตรกรและประชาชน จ านวน  50   คน ตรวจเลือดหาสารโคลีน ต าบลกุดเรือค า
ก าจัดศัตรูพืช กลุ่มเป้าหมาย และนัด วัน เวลา เอสเตอร์เรส พบว่าผลเลือด 15,650 บาท 
3. เพ่ือตรวจคัดกรอง และสถานท่ีในการตรวจ มีความเส่ียงและ
ประชาชนท่ีมีความเส่ียงใน 3. เตรียม เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ไม่ปลอดภัย ได้รับ
การใช้สารเคมี ให้ค าแนะน า/ ในการตรวจคัดกรองโดยการ ค าแนะน าและการรักษา
ส่งต่อเพ่ือรักษา ตรวจเลือด โดยใช้กระดาษทดสอบ โดยสมุนไพร ร้อยละ 100 
4.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส 3. ประชาชนกลุ่มเส่ียงมี
ความเข้าใจปัญหาในการใช้ 4. ประสาน อสม.ในพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียม ความรู้เก่ียวกับการใช้
ยาปฏิชีวนะ ในระบบ การและวางแผนการด าเนินงาน สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  
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ทางเดินหายใจ (URI) และ ตรวจหาสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้าง 4. ประชาชน มีความรู้ใน
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 5. ด าเนินการตรวจหาสารเคมีก าจัด การใช้ยาได้อย่างถูกต้อง
5.เพ่ือส่งเสริมการใช้ยา ศัตรูพืชตกค้างในกลุ่มเกษตรกร  และเหมาะสม
สมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน  ตามวัน และเวลาท่ีนัดหมาย
ระบบทางเดินหายใจ (URI) 6.จัดบริการรักษาพยาบาล 
และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน และฟ้ืนฟูสุขภาพให้แก่เกษตรกร
6. เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายให้ กลุ่มเส่ียงในต าบลกุดเรือค า  
เกษตรกร และประชาชน โดยเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม
7. ติดตามผลและตรวจ สุขภาพต าบลกุดเรือค ารับผิดชอบ
โคลีนเอสเตอเรสซ้ าใน หลัก ในการตรวจและแนะน าการ
กลุ่มเส่ียง ภายใน 1 เดือน เกษตรกร และการตรวจซ้ า

7. ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน เม่ือส้ินสุดโครงการ 

3.3 โครงกำรรณรงค์ว่ิง 1.เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมการ 1.ประชุมคณะกรรมการบริหาร ว่ิง 3.5 กม.และ 10 ก.ม. 1.จากจ านวนผู้ลงทะเบียน กองทุน ต.ค.64- รพ.สต.
ปิงปองจรำจรชีวิต 7 สี ออกก าลังกายโดยการว่ิง กองทุนสุขภาพต าบลกุดเรือค า ประชาชนทุกกลุ่มวัยใน 2.จากผลการทดสอบ หลักประกัน ก.ย.-65 บ้านจ าปาดง
TOBENUMBER ONE ในชุมชน 2.จัดท าโครงการเสนออนุมัติ เขตต าบลกุดเรือค า  สมรรถภาพ สุขภาพระดับ

2.เพ่ือทดสอบสมรรถภาพ 3.ประชุมคณะท างานและ และต าบลอ่ืนๆ ท้องถ่ินเทศบาล
ร่างกายของประชาชน มอบหมายงานรับผิดชอบ บุคลากรสาธารณสุข ต าบลกุดเรือค า
ทุกกลุ่มวัย 4.ประสานงานกับหน่วยงานท่ี จ านวน 2 คร้ัง / ปี 24,800 บาท 
3.เพ่ือส่งเสริมการออกก าลัง เก่ียวข้อง ได้แก่ อสม. ผู้ใหญ่บ้าน คร้ังละ 400 คน
กายเป็นกลุ่มในครอบครัว โรงเรียน เทศบาล สถานีต ารวจ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
และสถานีอนามัยทุกแห่ง 
ชมรมสร้างสุขภาพทุกหมู่บ้าน
5.ประชาสัมพันธ์โครงการ
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3.4 โครงกำรชุมชนกุดเรือค ำ 1.เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ 1.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ สตรีกลุ่มเส่ียง 1.	กลุ่มหญิงวัยเจริญพันธ์, กองทุน ต.ค.64- รพ.สต.
ต้นแบบห่ำงไกล โรคมะเร็งปากมดลูกแก่ ด าเนินงาน อายุ 30ปีข้ึนไป กลุ่มผู้สูงอายุและประชาชน หลักประกัน ก.ย.-65 บ้านจ าปาดง
มะเร็งปำกมดลูกและ หญิงวัยเจริญพันธ์และ 2.ประสานงานโรงพยาบาลวานรนิวาส แกนน าสุขภาพต าบล ท่ัวไปมีความรู้ท่ีถูกต้องเก่ียว สุขภาพระดับ
มะเร็งเต้ำนม ประชาชนท่ัวไป และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 120 คน กับโรคมะเร็งปากมดลูก ท้องถ่ินเทศบาล
 ประจ ำปี 2564 2.เพ่ือสาธิตการตรวจหา วานรนิวาส เพ่ือสนับสนุน /มะเร็งเต้านม.ครบ ต าบลกุดเรือค า

เซลล์มะเร็งปากมดลูก ด้านวิชาการและวัสดุอุปกรณ์สาธิต  ร้อยละ 100 ของ 14,250 บาท 
/มะเร็งเต้านม ในระยะ 3.ประชุมวางแผนเพ่ือก าหนดเวลา ผู้เข้ารับการอบรม 
เร่ิมแรกในหญิงวัยเจริญพันธ์ ในการรณรงค์ระดับสถานีอนามัย 2.สามารถค้นหาผู้ป่วย
3.เพ่ือค้นหากลุ่มเส่ียงของ 4.ประสานงานกับผู้น าชุมชน, โรคมะเร็งปากมดลูก/
โรคมะเร็งในกลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มะเร็งเต้านมในระยะเร่ิมแรก
และรักษาได้ทันท่วงที เพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์ เพ่ือส่งต่อไปรับการรักษา
4.เพ่ือสร้างความตระหนัก 5.เครือข่าย เจ้าหน้าท่ี ตรวจ ท่ีถูกต้องเพ่ือป้องกันและ
ให้ชุมชนให้เห็นความส าคัญ ระดับอ าเภอร่วมกันตรวจ รักษาได้ ทันเวลาก่อนท่ีจะ
ของโรคมะเร็งปากมดลูก 6.สรุปผลการด าเนินงาน ลุกลามซ่ึงอาจเสียชีวิต
และมะเร็งเต้านม ได้ประเมินผลจาก 

แบบสอบถามกลุ่มเส่ียง 
 ร้อยละ 100 
ของผู้เข้ารับการอบรม
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3.5 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ 1.เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ 1.จัดท าแผนและขออนุมัติ หญิงมีครรภ์ 25 คน 1.ผู้เข้าร่วมโครงการมี กองทุน ต.ค.64- รพ.สต.
ในหญิงต้ังครรภ์และ มีความรู้ และได้รับการ จัดท าโครงการ ผู้ปกครองเด็กแรกเกิด-5ปี ความรู้ในเร่ืองการดูแล หลักประกัน ก.ย.-65 บ้านจ าปาดง
เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ส่งเสริมทันตสุขภาพ 2.ประสานงานกับหน่วยงาน จ านวน 40 คน สุขภาพช่องปากไม่น้อยกว่า สุขภาพระดับ

ส าหรับตนเอง ทารกในครรภ์ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาล เด็กแรกเกิด-5 ปี  ร้อยละ 80 ท้องถ่ินเทศบาล
2.พ่ือให้ผู้ปกครอง ส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 40 คน ต าบลกุดเรือค า
เด็กแรกเกิด-5 ปี ได้รับ องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน 20,350 บาท 
ความรู้ความเข้าใจ อาสาสมัครสาธารณสุข
และได้การฝึกทักษะ 3.จัดซ้ืออุปกรณ์การสาธิต
การดูแลความสะอาดช่องปาก การแปรงฟันและการท าความสะอาด
ของตนเองและบุตรหลาน ฟันในทุกกลุ่ม
3.เพ่ือให้ผู้ปกครอง 4.อบรมเชิงปฏิบัติการทกกลุ่ม
เด็กแรกเกิด-5 ปี ได้รับ 5.สรุปผลการด าเนินงาน
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านโภชนาการท่ีถูกต้อง 
ส าหรับเด็ก

3.6 โครงกำรลดอำกำร 1.เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานมี 1.เขียนโครงการเพ่ือพิจารณา ผู้สูงอายุ ต าบลกุดเรือค า  1.ผู้ป่วยเบาหวานมีความรู้ กองทุน ต.ค.64- รพ.สต.
ข้อเข่ำเส่ือมในผู้สูงอำยุ ความรู้เร่ืองการนวดเท้าและ ขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 80 คน ความสามารถในนวดเท้า หลักประกัน ก.ย.-65 บ้านจ าปาดง

สมุนไพรแช่เท้าเพ่ือสุขภาพ 2.จัดประชุมเพ่ือช้ีแจงโครงการแก่ และสมุนไพรแช่เท้าด้วย สุขภาพระดับ
2.เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวาน เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องรับทราบ ศาสตร์การแพทย์แผนไทย ท้องถ่ินเทศบาล
สามารถน าสมุนไพรใน 3.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 2.ผู้ป่วยเบาหวานสามารถ ต าบลกุดเรือค า
ท้องถ่ินมาดูแลสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์ น าสมุนไพรในท้องถ่ินมา 10,780  บาท
ของตนเองได้ การแพทย์แผนไทยใน ดูแลสุขภาพของตนเองได้
3.เพ่ือให้ความรู้ผู้ป่วย ผู้ป่วยเบาหวาน 3.ผู้ป่วยเบาหวานได้รับ
เบาหวานในการใช้ 4.สรุปผลการด าเนินงาน ความรู้ในการใช้สมุนไพร
ยาสมุนไพรพ้ืนบ้านเป็น ดูแลสุขภาพ
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การเพ่ิมทางเลือกในการ ได้ถูกต้องและเหมาะสม
รักษาสุขภาพ 4.แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม

โครงการ
5.การสังเกตพฤติกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรมของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
6. แบบประเมินความรู้และ
ทักษะก่อนและหลังเข้าร่วม
โครงการ

3.7 โครงกำรผู้สูงอำยุ 1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ 1.ประชุมคณะท างาน กลุ่ม อผส, 1. ผู้สูงอายุ 1.แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม กองทุน ต.ค.64- รพ.สต.
ห่ำงไกลข้อเข่ำเส่ือม ความเข้าใจ เก่ียวกับ อสม.,  ชมรมผู้สูงอายุและแกนน า โครงการ หลักประกัน ก.ย.-65 บ้านจ าปาดง
โรงพยำบำล โรคข้อเข่าเส่ือมภาวะ ชุมชนในต าบลกุดเรือค า 2.การสังเกตพฤติกรรม สุขภาพระดับ
ส่งเสริมสุขภำพ แทรกซ้อนและการดูแลตนเอง 2.  เขียนโครงการ/เสนอโครงการ/ การเข้าร่วมกิจกรรมของ ท้องถ่ินเทศบาล
ต ำบลบ้ำนจ ำปำดง 2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีการ  ขออนุมัติโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ ต าบลกุดเรือค า
อ ำเภอวำนรนิวำส  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเส่ียง 3.ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วม 3.แบบประเมินความรู้และ 10,250 บาท  
จังหวัดสกลนคร  ต่อการเกิดโรคข้อเข่าเส่ือม โครงการ ผู้ท่ีเก่ียวข้องและกลุ่ม ทักษะก่อนและหลังเข้าร่วม
ประจ ำปีงบประมำณ 3. เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ เป้าหมายด าเนินงานตามโครงการ โครงการ
2565 ความเข้าใจในการป้องกัน 4.ก าหนดการจัดการฝึกอบรมให้

อาการปวดข้อเข่าและ ความรู้เก่ียวกับโรคข้อเข่าเส่ือม
ปวดเม่ือยจากการท างาน และการดูแลตนเอง

5.  ประเมินผล / 
สรุปผลการด าเนินงาน
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3.8 โครงกำรสร้ำงเสริม 1.เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์มี 1. ประชุมคณะท างาน 1.กลุ่มหญิงต้ังครรภ์ 1.หญิงต้ังครรภ์รายใหม่ กองทุน ต.ค.64- รพ.สต.
สุขภำพอนำมัยแม่ ความรู้และตระหนักถึงความ 2. เขียนโครงการ/เสนอโครงการ/ ระยะหลังคลอด  รับบริการฝากครรภ์ หลักประกัน ก.ย.-65 บ้านจ าปาดง
และเด็ก โรงพยำบำล ส าคัญของการฝากครรภ์  ขออนุมัติโครงการ จ านวน 20 คน ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ สุขภาพระดับ
ส่งเสริมสุขภำพ ได้แก่ ฝากครรภ์ครบ 5 คร้ัง 3. ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วม 2.เด็กอายุ 0-5 ปี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ท้องถ่ินเทศบาล
ต ำบลบ้ำนจ ำปำดง  ตามเกณฑ์ ฝากครรภ์ โครงการ ผู้ท่ีเก่ียวข้องและ และผู้ดูแลเด็ก    2. หญิงต้ังครรภ์ได้รับ ต าบลกุดเรือค า
ต ำบลกุดเรือค ำ  ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ กลุ่มเป้าหมาย การฝากครรภ์ครบ 5 คร้ัง 16,500 บาท  
อ ำเภอวำนรนิวำส  2.เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์มีภาวะ 4.  ด าเนินงานตามโครงการ ตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 
จังหวัดสกลนคร ทางโภชนาการท่ีถูกต้อง 4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ ร้อยละ 60 
ปีงบประมำณ 2565 ทารกน้ าหนักมากกว่า กลุ่มหญิงต้ังครรภ์ 3.เพ่ือให้ทารกท่ีคลอด

 2500 กรัม  - ให้ความรู้เก่ียวกับการดูแลตนเอง น้ าหนักมากกว่า 2,500กรัม
3.เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ ในระยะต้ังครรภ์ โดยจัดกิจกรรมท่ี 4.หญิงต้ังครรภ์และ
หลังคลอดมีความรู้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ หญิงหลังคลอดมีความรู้
ความเข้าใจในการดูแลตนเอง  ต าบลบ้านจ าปาดง ความเข้าใจ ร้อยละ 60
4.เด็กมีพัฒนาการท่ีสมวัย  - ให้ความรู้เก่ียวกับการฝากครรภ์ 5.ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ใน
ตามช่วงอายุ ให้ครบ5 คร้ัง ฝากครรภ์คร้ังแรก การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
5.ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ใน อายุครรภ์น้อยกว่า12 สัปดาห์ 6.เด็กมีพัฒนาการท่ีสมวัย
การกระตุ้นพัฒนาการ  - ให้ความรู้เก่ียวกับภาวะโภชนาการ
เด็ก 0-5 ปี อาหารท่ีเหมาะสมส าหรับหญิงต้ังครรภ์ 
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4 รพ.สต.บ้ำนแสงเจริญ
4.1 โครงกำรว่ิงจ้ำวสนำม 1.เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริม 1.จัดท าโครงการเสนอ ประชาชนต าบล 1.จากจ านวนผู้ลงทะเบียน กองทุน ต.ค.64- รพ.สต.

โรงพยำบำล การออกก าลังกายด้วย 2.ประชุมคณะท างาน เครือข่าย อินทร์แปลงและพ้ืนท่ี 2.จากผลการทดสอบ หลักประกัน ก.ย.-65 บ้านแสงเจริญ
ส่งเสริมสุขภำพ การเดิน-ว่ิงแก่ประชาชน และมอบหมายงานรับผิดชอบ ใกล้เคียง จ านวน300 คน สมรรถภาพ สุขภาพ
ต ำบลบ้ำนแสงเจริญ 2.เพ่ือส่งเสริมการว่ิง 3.ประสานงานกับหน่วยงาน ต าบล
ปีงบประมำณ 2565 ออกก าลังกายในชุมชน ท่ีเก่ียวข้อง อินทร์แปลง

3..เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน 4..ประชาสัมพันธ์โครงการ 10,000 บาท
ในการป้องกันโรคเบาหวาน 5.จัดกิจกรรมว่ิงใน รพ.สต.
ความดันโลหิตสูง ตามระยะทาง
หัวใจและหลอดเลือด 6.จับสลากรางวัลผู้ลงทะเบียน
4.เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อน ว่ิงเข้าเส้นชัย
ท่ีเกิดจากโรคเบาหวาน 7.รวบรวมรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โรคความดันโลหิตสูง จัดท าสถิติการว่ิงทุกกลุ่ม

8.สรุปผลการว่ิงและรายงาน
กองทุนฯ/ส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป

4.2 โครงกำรสร้ำงเสริม 1.เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ 1.จัดประชุมแกนน าอนามัยแม่ 1.หญิงต้ังครรภ์ 1.หญิงต้ังครรภ์รายใหม่ กองทุน ต.ค.64- รพ.สต.
สุขภำพอนำมัยแม่ มีความรู้และตระหนักถึง และเด็ก เพ่ือค้นหาปัญหาเก่ียวกับ จ านวน 40 คน รับบริการฝากครรภ์ หลักประกัน ก.ย.-65 บ้านแสงเจริญ
และเด็ก ความส าคัญของการฝากครรภ์ งานอนามัยแม่และเด็ก 2. สามี/ผู้ดูแล ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ สุขภาพ
ปีงบประมำณ 2565 และสามารถดูแลตนเอง 2.แต่งต้ังคณะท างาน หญิงต้ังครรภ์  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ต าบล

ในระยะต้ังครรภ์ได้ เพ่ือด าเนินโครงการ จ านวน 40 คน 2.หญิงต้ังครรภ์ได้รับ อินทร์แปลง
2.เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ได้รับ 3.ประชาสัมพันธ์โครงการให้ รวมเป็น 80 คน การฝากครรภ์ครบ 5 คร้ัง 10,000 บาท
การดูแลในระยะต้ังครรภ์ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทราบ ตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 
ได้อย่างมีคุณภาพ ได้แก่ 4.ก าหนดให้แกนน าอนามัยแม่ ร้อยละ 60
ฝากครรภ์ครบ 5 คร้ัง และเด็ก ส ารวจและติดตาม
ตามเกณฑ์ฝากครรภ์ หญิงต้ังครรภ์รายใหม่ 
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ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ 5.จัดประชุมกลุ่มเป้าหมาย 
และได้คลอดในโรงพยาบาล (หญิงต้ังครรภ์ท่ีมีอายุครรภ์
3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพแกนน า ก่อน 28 สัปดาห์) ในรูปแบบ
อนามัยแม่และเด็กมีความรู้ ของโรงเรียนพ่อแม่
และความสามารถให้การ 6.รายงานผลการด าเนินโครงการ
แนะน าแก่หญิงวัยเจริญพันธ์ 
หญิงต้ังครรภ์และ
หญิงหลังคลอดให้มีพฤติกรรม
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ท่ีถูกต้องเหมาะสม

4.3 โครงกำรให้ควำมรู้ 1.เพ่ือให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย 1.ข้ันเตรียมการ สตรีอายุ 30 -70 ปีท่ีอยู่ 1.สตรีอายุ 30-60 ปี กองทุน ต.ค.64- รพ.สต.
 และตรวจคัดกรอง ได้รับการตรวจมะเร็ง 1.ประชุมเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ในพ้ืนท่ีจ านวน 100 คน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 หลักประกัน ก.ย.-65 บ้านแสงเจริญ
มะเร็งปำกมดลูก ปากมดลูก มะเร็งเต้านม ในเครือข่าย เพ่ือค้นหาและ ได้รับการตรวจมะเร็ง สุขภาพ
ตรวจเต้ำนมด้วยตนเอง 2..เพ่ือให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย เลือกวิธีการใหม่ๆในการชักชวน ปากมดลูกด้วยวิธี ต าบล
ปีงบประมำณ 2565 ท่ีตรวจพบความผิดปกติ กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ Pap Smear ทุกคน อินทร์แปลง

ได้รับการส่งต่อและรักษา ตรวจค้ดกรองมะเร็งปากมดลูก 2.สตรีอายุ ๓30-60 ปี 10,000 บาท
3.พ่ือค้นหาผู้ป่วยโรคมะเร็ง 2.แบ่งพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนแก่ ได้รับความรู้เร่ือง
ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม  อสม. เพ่ือติดตามและแนะน า การตรวจหามะเร็งเต้านม
ในระยะเร่ิมแรก และน าส่งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับ ด้วยตนเองและผ่านเกณฑ์
4.พ่ือให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย การตรวจคัดกรอง ประเมินทักษะจาก
มีความรู้เร่ืองมะเร็งปากมดลูก 2.ข้ันด าเนินการ เจ้าหน้าท่ี ไม่ต่ ากว่า
มะเร็งเต้านม 1.จัดโครงการให้ความรู้ และ ร้อยละ 80

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
2.ให้บริการเชิงรุกแก่กลุ่มเป้าหมาย
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ท่ีไม่สามารถเดินทางมาตรวจ
ในสถานบริการท่ีก าหนด
3.บันทึกผลการตรวจคัดกรอง
ในโปรแกรม CXS 2010
4.ส่งแผ่น Slideไปตรวจและอ่านผล
5.ส่งต่อในรายท่ีผลการตรวจผิดปกติ
6.ติดตามผลการรักษาภายหลังการส่งต่อ
7.สรุป วิเคราะห์ ประเมินผล และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน

4.4 โครงกำรส่งเสริม 1. เพ่ือให้ความรู้เร่ืองการ 1. ข้ันเตรียมการ ผู้ท่ีสนใจ 30 -70 ปี 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ กองทุน ต.ค.64- รพ.สต.
กำรดูแลสุขภำพด้วย ดูแลสุขภาพบ าบัดรักษา 1. ประชุมวางแผนโครงการ ท่ีท่ีมีอาการปวดเม่ือยล้า มีความรู้ความสามารถ หลักประกัน ก.ย.-65 บ้านแสงเจริญ
กำรอบไอน้ ำสมุนไพร ตนเองด้วยการอบไอน้ า 2. เขียนโครงการเพ่ือขอรับ ตามร่างกาย ในการอบไอน้ าสมุนไพร สุขภาพ
ปีงบประมำณ  2565 สมุนไพร การสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 90 คน เพ่ือการบ าบัดรักษาได้ ต าบล

2. เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใน 3. เสนอโครงการต่อองค์การ ด้วยตนเอง อินทร์แปลง
การบ าบัดรักษาโรคและ บริหารส่วนต าบลอินทร์แปลง 2.ผู้เข้าร่วมโครงการ 10,000 บาท
ส่งเสริมสุขภาพด้วย 4. ประสานงานกับหน่วยงาน มีความรู้ในการบ าบัด
การแพทย์แผนไทย เจ้าหน้าท่ีและภาคีเครือข่ายเก่ียวข้อง รักษาโรคในรูปแบบ การ
3.เพ่ือให้ส่งเสริมการให้ เพ่ือด าเนินงานตาม โครงการ แพทย์แผนไทยมากย่ิงข้ึน
บริการการอบไอน้ าสมุนไพร 2.ข้ันด าเนินการ  3. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ในคลินิกแพทย์แผนไทย ก าหนดกิจกรรมในการด าเนินงาน มีความรู้ความเข้าใจใน
รพ.สต.บ้านแสงเจริญ  โดยมีรูปแบบของกิจกรรม ดังน้ี การใช้บริการการอบไอน้ า

1. ก าหนดแนวทางในการ สมุนไพรมากข้ึน
ด าเนินงาน กฎ กติกา 
ก าหนดการจัดกิจกรรม
2. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
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เร่ือง การดูแลสุขภาพ
ด้วยการอบไอน้ าสมุนไพร
3. ประเมินผลโครงการ
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5 รพ.สต.บ้ำนนำค ำ
5.1 โครงกำรส่งเสริม 1. เพ่ือให้เด็ก 0-5 ปีได้รับ 1. จัดกิจกรรมอบรบให้ความรู้ เด็กอายุ 0-5 ปี และ 1.เด็ก 0-5 ปีได้รับการ กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.

พัฒนำกำรเด็กปฐมวัย การประเมินพัฒนาการ และ 2. ตรวจประเมินพัฒนาการ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ประเมินพัฒนาการ ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านนาค า
ปีงบประมำณ 2565 การกระตุ้นพัฒนาการ เด็ก 0-5 ปี จ านวน  60 คน และการกระตุ้นพัฒนาการ เทศบาล

ท่ีถูกต้องตามวัย ท่ีถูกต้องตามวัย คิดเป็น ต าบลนาค า 
2.เพ่ือให้เด็ก 0-5 ปี มี ร้อยละ 100 6,000 บาท
พัฒนาการท่ีสมวัยท้ัง 2.เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย สติปัญญา ท่ีสมวัยท้ังด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ และสังคม สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ 
3.เพ่ือให้เด็ก 0-5 ปีท่ี และสังคมคิดเป็นร้อยละ100
พัฒนาการล่าช้าให้ได้รับ 3.เด็ก 0-5 ปีท่ีพัฒนาการ
การกระตุ้นพัฒนาการให้ ล่าช้าให้ได้รับการกระตุ้น
มีพัฒนาการท่ีสมวัย และ พัฒนาการให้มีพัฒนาการ
ได้รับการรักษาท่ีถูกต้องใน ท่ีสมวัย และได้รับการรักษา
รายท่ีมีความผิดปกติมาก ท่ีถูกต้องในรายท่ีมี
4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ความผิดปกติมาก 
ผู้ปกครอง และผู้เล้ียงดูเด็ก และได้รับการส่งต่อ 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 100
ท่ีถูกต้องเก่ียวกับการ 4.ผู้ปกครอง และผู้เล้ียงดู
การส่งเสริมพัฒนาการ เด็กให้มีความรู้ 
เด็ก 0-5 ปี ความเข้าใจท่ีถูกต้อง

เก่ียวกับการ
การส่งเสริมพัฒนาการ 
เด็ก 0-5 ปี
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5.2 โครงกำรให้ควำมรู้ 1.เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ 1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ประชาชน จ านวน 60 คน 1.เกษตรกรได้รับความรู้ กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
และเฝ้ำระวังกำรใช้ ความรู้เร่ืองการใช้สารเคมี ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เร่ืองการใช้สารเคมีก าจัด ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านนาค า
สำรเคมีในเกษตรกร ก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง 2.ประชุม/ช้ีแจง ประชาสัมพันธ์ ศัตรูพืชอย่างถูกต้องและ เทศบาล

และปลอดภัย โครงการ ก าหนดวัน เวลา ปลอดภัยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 ต าบลนาค า 
2.เพ่ือเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ สถานท่ีในการจัดกิจกรรม 2.มีข้อมูลสภาวะสุขภาพ 8,100 บาท
ของเกษตรกรจากการใช้ 3.วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเกษตรกร ของเกษตรกรท่ีใช้สารเคมี
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช และประเมินความรู้ก่อนการอบรม ก าจัดศัตรูพืช
3.เพ่ือตรวจหาระดับปริมาณ 4.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 3.เกษตรกรท่ีมีความเส่ียง
สารเคมีตกค้างในเลือด เกษตรกรในการใช้สารเคมีก าจัด ได้รับการตรวจเลือดหา
ของเกษตรกร ศัตรูพืชในงานเกษตรกรรม ระดับเอ็นไซม์โคลีน

5.ประเมินความเส่ียงในการ เอสเตอเรส ร้อยละ 100
ท างานของเกษตรกรจากการสัมผัส 4.เกษตรกรท่ีพบความเส่ียง
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ในระดับไม่ปลอดภัย 
 6.ประเมินความรู้หลังการอบรม น้อยกว่าร้อยละ 30
 7.ตรวจคัดกรองหาระดับเอ็นไซม์
โคลีนเอสเตอเรสในเกษตรกรท่ีพบ
ความเส่ียงค่อนข้างสูงและสูงมาก
8.ส่งต่อกลุ่มเส่ียงท่ีมีผลการตรวจ   
ระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส
ผิดปกติ
9.สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม
โครงการ
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5.3 โครงกำรส่งเสริม 1.เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานมี 1.เขียนโครงการเพ่ือพิจารณา ผู้ป่วยเบาหวาน 1.ผู้ป่วยเบาหวานมีความรู้ กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
สุขภำพด้วยศำสตร์ ความรู้เร่ืองการนวดเท้าและ ขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 50 คน ความสามารถในนวดเท้า ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านนาค า
กำรแพทย์แผนไทย สมุนไพรแช่เท้าเพ่ือสุขภาพ 2.จัดประชุมเพ่ือช้ีแจงโครงการ และสมุนไพรแช่เท้าด้วย เทศบาล
ในผู้ป่วยเบำหวำน 2.เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวาน แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องรับทราบ ศาสตร์การแพทย์แผนไทย ต าบลนาค า 

สามารถน าสมุนไพรในท้องถ่ิน 3.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 2.ผู้ป่วยเบาหวานสามารถ 10,100 บาท
มาดูแลสุขภาพของตนเองได้ การส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์ น าสมุนไพรในท้องถ่ินมา
3.เพ่ือให้ความรู้ผู้ป่วย การแพทย์แผนไทยในผู้ป่วยเบาหวาน ดูแลสุขภาพของตนเองได้
เบาหวานในการใช้ยาสมุนไพร 4.สรุปผลการด าเนินงาน 3.ผู้ป่วยเบาหวานได้รับ
พ้ืนบ้านเป็นการเพ่ิมทางเลือก ความรู้ในการใช้สมุนไพร
ในการรักษาสุขภาพ ดูแลสุขภาพได้ถูกต้อง

และเหมาะสม

5.4 โครงกำรคัดกรองภำวะ 1.ผู้ป่วยเบาหวาน 1.ประชุมเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ผู้ป่วยเบาหวานและ 1.ผู้ป่วยเบาหวานและ กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
เส่ียงโรคหัวใจและ ความดันโลหิตสูงได้รับ ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง รวบรวมข้อมูล ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านนาค า
โรคหลอดเลือดสมอง การคัดกรองภาวะเส่ียง และวิเคราะห์ปัญหาในการรับบริการ จ านวน 50 คน ได้รับการคัดกรองความเส่ียง เทศบาล
ในผู้ป่วยโรคเบำหวำน โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ท่ีคลินิก เพ่ือก าหนดแนวทางใน ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน ต าบลนาค า 
และควำมดันโลหิตสูง ในผู้ป่วยเบาหวาน การแก้ไขปัญหาร่วมกัน  ร้อยละ 100 6,800 บาท
และให้ควำมรู้ภำวะ ความดันโลหิตสูง 2. เขียนโครงการเพ่ือพิจารณา  2.ผู้ป่วยเบาหวาน 
แทรกซ้อนโรคหลอด 2.เพ่ือให้ความรู้เร่ืองภาวะ ขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณ ความดันโลหิตสูงท่ีมีผล
เลือดหัวใจและ แทรกซ้อนต่อการเกิด 3. ประสานงานกับหน่วยงาน การประเมินผิดปกติได้รับ
หลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมอง เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง การส่งต่อและดูแลรักษา

และโรคหลอดเลือดหัวใจ เพ่ือด าเนินงานตามโครงการ อย่างเหมาะสม
3.เพ่ือส่งเสริมผู้ป่วยเบาหวาน 4.จัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้
ความดันโลหิตสูง เร่ืองภาวะแทรกซ้อนโรคหัวใจและ
ลดมีความเส่ียงปรับพฤติกรรม หลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเบาหวาน 
การเกิดโรค ความดันโลหิตสูง
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5.คัดกรองประเมินความเส่ียงต่อ
การเกิดภาวะแทรกซ้อน
6.ตรวจสุขภาพประจ าปี
7.สรุปผลการตรวจสุขภาพประจ าปี
8.สรุปผลการด าเนินงาน

5.5 โครงกำรให้ควำมรู้ 1.เพ่ือให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย 1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ประชาชนจ านวน100 คน 1.สตรีอายุ 30-60 ปี กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
โรคมะเร็งปำกมดลูก ได้รับความรู้เก่ียวกับ ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านนาค า
มะเร็งเต้ำนมและ โรคมะเร็งปากมดลูก  2.ท าเอกสารแผนงานโครงการ ได้รับการตรวจมะเร็ง เทศบาล
ตรวจเต้ำนมด้วยตนเอง  มะเร็งเต้านม เพ่ือขออนุมัติโครงการ ปากมดลูกด้วยวิธี  HPV ต าบลนาค า 

2.เพ่ือให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย 3.ประชุม/ช้ีแจง ประชาสัมพันธ์ 2.สตรีอายุ 30-60 ปี มี 12,100 บาท
ท่ีตรวจพบความผิดปกติ โครงการ ก าหนดวัน เวลา ความรู้เร่ืองการตรวจหา
ได้รับการส่งต่อและรักษา สถานท่ีในการจัดกิจกรรม มะเร็งปากมดลูกมะเร็ง
3.เพ่ือค้นหาผู้ป่วยมะเร็ง 4.จัดประชุมโครงการให้ความรู้ เต้านม และสามารถตรวจ
ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม เต้านมด้วยตนเองและ
ในระยะเร่ิมแรก และตรวจเต้านมด้วยตนเอง ผ่านเกณฑ์ประเมินทักษะ

5.ส่งต่อในรายท่ีผลการตรวจคัดกรอง จากเจ้าหน้าท่ี ไม่ต่ ากว่า
เต้านมด้วยตนเองพบความผิดปกติ ร้อยละ 80 

3.สตรีท่ีตรวจพบความ
ผิดปกติได้รับการส่งต่อ
และรักษาจากแพทย์ทุกราย

หนา้ที ่187



ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

5.6 โครงกำรเดิน ว่ิง  ป่ัน 1.เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริม 1.เขียนโครงการเพ่ือพิจารณา     ประชาชน 1.ประชาชนร้อยละ 80  กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
เพ่ือสุขภำพ ให้ประชาชนมี ขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณ จ านวน  500 คน เข้าร่วมกิจกรรม ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านนาค า

การออกก าลังกาย 2.ประชุมคณะท างาน /ผู้ท่ีเก่ียวข้อง เดิน ว่ิง ป่ันเพ่ือสุขภาพ เทศบาล
ด้วยการเดิน ว่ิง ป่ันจักรยาน ประชาสัมพันธ์โครงการ 2.ประชาชนร้อละ 70 ต าบลนาค า 
2.เพ่ือลดอัตราเส่ียงต่อ มอบหมายหน้าท่ี ท่ีเข้าร่วมโครงการมี 20,000 บาท
การเกิดโรคไม่ติดต่อต่าง ๆ 3.ประสานงานกับหน่วยงาน สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ท่ีเก่ียวข้อง
4.จัดกิจกรรมโครงการ ให้ความรู้
เร่ืองการออกก าลังกาย และจัด
กิจกรรม เดิน –ว่ิง – เพ่ือสุขภาพ
5.รวบรวมรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จัดท าสถิติการว่ิงทุกกลุ่ม
6.สรุปผลการด าเนินงาน

5.7 โครงกำรควบคุม 1.เพ่ือควบคุมโรคเม่ือเกิด 1.ออกควบคุมโรคเม่ือเกิดโรคในพ้ืนที ประชาชน 9 หมู่บ้าน กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
ไข้เลือดออก โรคในพ้ืนท่ี 2.จัดกิจกรรมอบรบให้ความรู้ ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านนาค า

2.เพ่ือลดการแพร่ระบาด 3.รณรงค์สุ่มไขว้ เทศบาล
ของโรคไข้เลือดออก ต าบลนาค า 

20,000 บาท
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6 รพ.สต.บ้ำนนำซอ
6.1 โครงกำรนำซอร่วมใจ 1.ลดอัตราป่วยด้วย 1.รณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุง ต าบลนาซอ 11 หมู่บ้าน 1. จ านวนอัตราป่วยด้วย กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.

ต้ำนภัยไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก พ่นหมอกควัน ทุกหมู่บ้าน โรคไข้เลือดออกลดลง ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านนาซอ
ประจ ำปี 2565 2. เพ่ือก าจัดลูกน้ ายุงลาย ในเขตรับผิดชอบ 2. ค่าเฉล่ีย HI ไม่เกิน เทศบาล

ซ่ึงเป็นพาหะของโรคไม่ให้ 2. แจกทรายอะเบททุกหลังคาเรือน ร้อยละ 10 ตลอดปี ต าบลนาซอ 
เกิดการระบาดของ 3. ควบคุมโรคโดยการพ่นหมอกควัน 3. ค่าเฉล่ีย CI เป็น 0 30,000 บาท
โรคไข้เลือดออก ภายใน 24 ชม. หลังได้รับแจ้ง 4.การปฏิบัติงานป้องกัน
3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ มีผู้ป่วยรายใหม่ในพ้ืนท่ี แก้ไขโรคไข้เลือดออก
อันดีระหว่างโรงพยาบาล เป็นผลส าเร็จ
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านนาซอกับชุมชน

6.2 โครงกำรว่ิงจ้ำวสนำม 1.เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน 1. ให้ความรู้ในการยืดเหยียด ต าบลนาซอ 11 หมู่บ้าน 1. ประชาชนท่ัวไปเห็น กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
ต ำบลนำซอ  ปีท่ี 13 ตระหนักถึงความส าคัญ 2. ว่ิงจ้าวสนาม 5,10,12 กิโลเมตร ความส าคัญของการ ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านนาซอ

ของการออกก าลังกาย 3. ว่ิงทดสอบ 3.5 กิโลเมตร ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ เทศบาล
และมีส่วนร่วมในการ 4. ด่ืมน้ าและรับประทานข้าวต้ม 2. เกิดสัมพันธภาพท่ีดี ต าบลนาซอ 
ออกก าลังกาย 5. จับฉลากของรางวัล และความอบอุ่น 46,000 บาท
2. เพ่ือให้ประชาชนมีการ ภายในครอบครัว
ออกก าลังกายมากข้ึน มี 3. ประชาชนอายุ15ปีข้ึนไป
ภาวะอ้วนลงพุงน้อยลง  มีภาวะผอม  ภาวะท้วม 
3. เพ่ือให้องค์กรภาครัฐ ภาวะอ้วนลดลง
เอกชน องค์กรประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ออกก าลังกาย
4. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพ
ในครอบครัว
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6.3 โครงกำรส่งเสริมกำร 1. เพ่ือให้ประชาชนรู้จัก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมาย อสม. 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
ดูแลสุขภำพประชำชน สมุนไพรไทยและน า เร่ือง การดูแลสุขภาพประชาชน หมู่บ้านละ 2 คน ความรู้เก่ียวกับสมุนไพร ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านนาซอ
ด้วยสมุนไพรไทยและ ยาสมุนไพรมาใช้แทน ด้วยสมุนไพรไทยและการอบไอน้ า ประชาชนและผู้สูงอายุ และความเข้าใจใน เทศบาล
กำรอบไอน้ ำสมุนไพร    ยาแผนปัจจุบัน หรือเข้ากระโจมด้วยสมุนไพร ต าบลนาซอ รวม 50 คน สรรพคุณของยาเป็นอย่างดี ต าบลนาซอ 
ปีงบประมำณ  2565 2. เพ่ือให้ความรู้เร่ืองการดูแล 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี 10,000 บาท

สุขภาพบ าบัดรักษาตนเอง ความรู้ความสามารถใน
ด้วยการอบไอน้ าสมุนไพร การอบไอน้ าสมุนไพร
หรือเข้ากระโจม เพ่ือการบ าบัดรักษาได้
3. เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใน ด้วยตนเอง
การบ าบัดรักษาโรคและ 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ส่งเสริมสุขภาพด้วย ความรู้ในการบ าบัดรักษา
การแพทย์แผนไทย โรคในรูปแบบการแพทย์
4. เพ่ือให้ส่งเสริมการให้ แผนไทยมากย่ิงข้ึน
บริการการอบไอน้ าสมุนไพร 4. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
หรือเข้ากระโจมในคลินิก ความรู้ความเข้าใจในการ
แพทย์แผนไทยรพ.สต. ใช้บริการการอบไอน้ า
บ้านนาซอ สมุนไพรมากข้ึน 
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6.4 โครงกำรโรงเรียน 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ 1.เปิดเรียน โดยการอบรมและ ประชาชนผู้สูงอายุ 1. ผู้สูงอายุห่วงใยไม่ กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
ผู้สูงอำยุ มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ฝึกปฏิบัติเพ่ือปฏิบัติ เดือนละ 1วัน ต าบลนาซอ ทอดท้ิงกันมีการรวมกลุ่ม ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านนาซอ

ใช้ชีวิตตามรอยแห่ง (เน้นสาระความรู้หลักศาสนา จ านวน 60 คน ช่วยเหลือกันและกัน เทศบาล
ความพอเพียงมีส่วนร่วม และกิจกรรมนันทนาการ 2. สูงอายุสุขภาพแข็งแรง ต าบลนาซอ 
ในกิจกรรมของชุมชน รูปแบบท่ีหลากหลาย เพ่ือส่งเสริม อยู่ในสังคมได้อย่างมี 15,000 บาท
ในกิจกรรมของชุมชน ความรู้ พัฒนาสุขภาพจิต อารมณ์ ความสุข 
2. เพ่ือแสดงศักยภาพภูมิ สังคม ท้ังกิจกรรมในห้องเรียน 3. สูงอายุมีความสุข มี
ความรู้ประสบการณ์ท่ีส่ังสม และนอกห้องเรียน รอยย้ิม มีก าลังใจไม่เป็น
มาถ่ายทอดแก่บุคคลอ่ืนได้ โรคซึมเศร้า และสุขภาพดี
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ  มีรายได้เพ่ิม
สามารถดูแลสุขภาพของ
ตนเองเบ้ืองต้นได้และพ่ึง
ผู้อ่ืนให้น้อยท่ีสุด
4.เพ่ือให้ผู้สูงอายุยอมรับ
การเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย
จิตใจสนใจบุคคลอ่ืนและ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน
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6.5 โครงกำรหญิงไทย 1. เพ่ือให้สตรีอายุ 30-60  ปี 1. ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ สตรีอายุ 30 - 60 ปี 1. สตรีอายุ 30  -  60  ปี กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
ห่ำงไกลมะเร็งปำกมดลูก ได้รับการตรวจมะเร็ง การให้ความรู้ ในต าบลนาซอ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านนาซอ
และมะเร็งเต้ำนม ปากมดลูกโดย 2. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  ได้รับการตรวจมะเร็ง เทศบาล

วิธี  Pap  Smear 3. จัดท าทะเบียนผู้ตรวจ ปากมดลูกด้วย ต าบลนาซอ 
 2. เพ่ือให้สตรีอายุ 30-70 ปี 4. ส่งต่อผู้ตรวจท่ีพบความผิดปกติ วิธี   Pap  Smear  ทุกคน 20,000 บาท
มีความรู้เร่ืองโรคมะเร็งเต้านม ติดตามและ  
และตรวจเต้านมตนเอง 5. ประเมินการด าเนินงาน
ได้ถูกต้อง

6.6 โครงกำรค่ำยปรับเปล่ียน 1. เพ่ือให้อาสาสมัครสาธารณสุข1.จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ กลุ่มเส่ียง โรคเบาหวาน 1. กลุ่มเส่ียงท่ีเข้าร่วม กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
พฤติกรรมสุขภำพ ประจ าหมู่บ้านมีความรู้ 2.ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผน โรคความดันโลหิตสูง กิจกรรมมีสุขภาพอนามัย ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านนาซอ
ประชำชนต้นแบบ ความเข้าใจเก่ียวกับโรคท่ี หาแนวทางการด าเนินงาน และ อสม. ต้นแบบ ท่ีดี เทศบาล
สร้ำงสุข ปี 2565 ต้องเฝ้าระวังในชุมชนมากข้ึน 3.จัดท าประชาคมหมู่บ้าน สุขภาพ จ านวน 100 คน     2. ประชาชนกลุ่มเส่ียงท่ี ต าบลนาซอ 

2. เพ่ือให้อาสาสมัครสาธารณสุข4.ลงพ้ืนท่ีเย่ียมครอบครัว ส ารวจ เข้าร่วมกิจกรรม มีการ 67,000 บาท
ประจ าหมู่บ้านเป็นแกนน า ข้อมูลพฤติกรรมการดูแลตัวเอง ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ในการเฝ้าระวังในชุมชน 5.อบรมให้ความรู้ค่ายปรับเปล่ียน ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน
3. เพ่ือให้อาสาสมัครสาธารณสุขพฤติกรรมสุขภาพ ประชาชน  ความดันโลหิตสูง 
ประจ าหมู่บ้านเป็นเครือข่าย ต้นแบบสร้างสุข ปี 2565 ร้อยละ 60
เฝ้าระวังป้องกันโรคในชุมชน 6.ประเมินผลโครงการ
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6.7 โครงกำรอบรมให้ 1. เพ่ือให้อาสาสมัครสาธารณสุขข้ันเตรียมการ อาสาสมัครสาธารณสุข 1.อาสาสมัครสาธารณสุข กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
ควำมรู้เร่ืองกำรเฝ้ำระวัง ประจ าหมู่บ้านมีความรู้ 1.ส ารวจปัญหาโดยการลง ประจ าหมู่บ้าน และ ประจ าหมู่บ้าน และ ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านนาซอ
ป้องกันภัยพิบัติและ ความเข้าใจเก่ียวกับโรคท่ี ความคิดเห็นเก่ียวกับโรคท่ีต้อง แกนน าสุขภาพประจ า แกนน าสุขภาพประจ า เทศบาล
โรคติดต่อในชุมชน ต้องเฝ้าระวังในชุมชนมากข้ึน เฝ้าระวังในชุมชน ครัวเรือน  ครัวเรือนมีความรู้ ต าบลนาซอ 

2. เพ่ือให้อาสาสมัครสาธารณสุข2. ประชุมกลุ่มร่วมกับผู้ท่ีเก่ียวข้อง จ านวน   100  คน ความเข้าใจเก่ียวกับโรค 16,000 บาท 
ประจ าหมู่บ้านเป็นแกนน า เพ่ือช้ีแจงสภาพปัญหาของโรค ท่ีต้องเฝ้าระวังในชุมชน
ในการเฝ้าระวังในชุมชน ท่ีต้องเฝ้าระวังและเป็นปัญหา มากข้ึน
3. เพ่ือให้อาสาสมัครสาธารณสุขสาธารณสุขพร้อมหาแนวทางแก้ไข 2.อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านเป็นเครือข่าย ปัญหาให้แก่ประชาชน ประจ าหมู่บ้านเป็นแกนน า
เฝ้าระวังป้องกันโรคในชุมชน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ในการเฝ้าระวังในชุมชน

3. อบรมให้ความรู้การจัดการ 3.อาสาสมัครสาธารณสุข
โรคระบาดในชุมชน ประจ าหมู่บ้านและแกนน า

สุขภาพประจ าครัวเรือน
เป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคในชุมชน

6.8 โครงกำรเกษตรกร 1. เพ่ือให้เกษตรกรกลุ่มเส่ียง 1.ส ารวจกลุ่มเกษตรกรท่ีใช้ 1.เกษตรกรท่ีมีผล 1. เกษตรกรกลุ่มเส่ียง กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
ปลอดโรค ปลอดภัย มีความรู้เก่ียวกับการใช้ สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ตรวจเลือดไม่ปลอดภัย มีความรู้เก่ียวกับการใช้ ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านนาซอ
จำกกำรใช้สำรเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 2.ตรวจเลือดหาสารโคลีน และมีความเส่ียงและ สารเคมีก าจัดศัตรูพืช เทศบาล
ในงำนเกษตรกรรม 2. เพ่ือให้เกษตรกรกลุ่มเส่ียง เอสเตอร์เรสให้เกษตรกรกลุ่มเส่ียง อสม.ใน รพ.สต.บ้านนาซอ ร้อยละ 80 ต าบลนาซอ 

มีการปฏิบัติตัวท่ีถูกต้องใน 3.ให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัว จ านวน 140 คน 2. เกษตรกรกลุ่มเส่ียงมี 22,000  บาท 
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช แก่เกษตรกร การปฏิบัติตัวท่ีถูกต้องใน
3. เพ่ือเฝ้าระวังอันตราย 4.อบรมให้ความรู้ในการป้องกัน การใช้สารเคมีก าจัด
จากการใช้สารเคมีก าจัด และลดอันตรายจากสารเคมี ศัตรูพืชร้อยละ 80
ศัตรูพืชในเกษตรกร เกษตรกรกลุ่มเส่ียงท่ีมีผลตรวจเลือด

ไม่ปลอดภัย  และอสม. 
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5.เกษตรกรท่ีตรวจเลือดหาสาร
โคลีนเอสเตอร์เรสพบว่าผลเลือด
มีความเส่ียงและไม่ปลอดภัย  
ให้กินรางจืด 1 อาทิตย์
6.เจาะเลือดเกษตรกรท่ีกินรางจืด
หลังกินรางจืด 1 อาทิตย์
7.สรุปและรายงานผล

6.9 โครงกำรฟ้ืนฟูศักยภำพ 1.เพ่ือให้ประชาชนมี 1.การอบรมให้ความรู้เร่ืองการ 1. ประชาชนทุกในเขต 1.ประชาชนมีความเข้าใจ กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
ประชำชนในกำรจัดกำร ความเข้าใจในการคัดแยก คัดแยกขยะทุกหมู่บ้าน รพ.สต.บ้านนาซอ ในการคัดแยกขยะจาก ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านนาซอ
ส่ิงแวดล้อมและขยะ ขยะจากครัวเรือนก่อนน าไป 2.รณรงค์การคัดแยกขยะขยะ ท้ัง 11 หมู่บ้าน ครัวเรือนก่อนน าไปก าจัด เทศบาล
ในชุมชน ก าจัดอย่างถูกวิธี ก่อนทุกคร้ังท่ีน ามาขายให้ จ านวน 140 คน อย่างถูกวิธี ต าบลนาซอ 

2.เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย ธนาคารขยะในทุกหมู่บ้าน 2. มีการคัดแยกขยะขยะ 20,000 บาท 
จาก ครัวเรือน ชุมชน  ก่อนทุกคร้ังท่ีน ามาขาย
โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ให้ธนาคารขยะในทุกหมู่บ้าน
3.เพ่ือจัดต้ังธนาคาร
ขยะรีไซเคิลในชุมชน
4.เพ่ือสร้างจิตส านึกใน
การรณรงค์ลดภัยโรคร้อน
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6.10. โครงกำรเยำวชน 1. เพ่ือลดจ านวนนักสูบ 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 1.เยาวชนท่ีมีพ่อ แม่ 1. เกิดความรู้และตระหนัก กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
สร้ำงกระเเสชุมชน และนักด่ืมหน้าใหม่ในเยาวชน โครงการพร้อมงบประมาณ ญาติ พ่ีน้อง ด่ืมสุรา ถึงภัยอันตรายท่ีเกิด ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านนาซอ
ลดกำรด่ืมเหล้ำ นักเรียนในสถานศึกษา 2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน บุหร่ี จ านวน 50  คน จากบุหร่ีและสุรา เทศบาล
ลดกำรสูบบุหร่ี 2.พ่ือให้นักเรียนรู้ถึงพิษภัย 3. ด าเนินการตามโครงการ 2. เกิดจิตส านึกท่ีดีท่ีจะ ต าบลนาซอ 

และโทษของบุหร่ีสุรา 4. สรุปและประเมินผลโครงการ ดูแลสุขภาพของตนและ 5,000 บาท
ท่ีมีในร่างกาย 5. ระยะเวลาด าเนินงาน สุขภาพของผู้ท่ีอยู่ใกล้เคียง
3.พ่ือปกป้อง นักสูบมือ 2 3.ลดจ านวนนักสูบและ
 ให้พ้นจากพิษภัยของบุหร่ี นักด่ืมหน้าใหม่ในเยาวชน 
4.เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ นักเรียนในสถานศึกษา
เกิดการลด ละ เลิก 
การสูบบุหร่ี และ ด่ืมสุรา

6.11 โครงกำรพัฒนำ 1. เพ่ือให้ผู้ปกครองสามารถ 1.ข้ันเตรียมการ 1. อสม.ในพ้ืนท่ี 32 คน 1. ผู้ปกครองสามารถ กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
ศักยภำพของผู้ปกครอง ตรวจพัฒนาการเด็ก0-5 ปี ได้ 1.1เขียนโครงการเพ่ือของบประมาณ 2. ตัวแทนผู้ปกครอง ตรวจพัฒนาการ ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านนาซอ
 และ อสม. ในกำร 2. เพ่ือให้ อสม. สามารถ 1.2จัดประชุม  เพ่ือช้ีแจงโครงการ เด็ก 0-5 ปี 25 คน เด็ก 0 - 5 ปี ได้ เทศบาล
เฝ้ำระวังพัฒนำกำร ตรวจพัฒนาการเด็ก0 -5 ปีได้ แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง อสม. 2. อสม. สามารถตรวจ ต าบลนาซอ 
เด็ก 0-5 ปี 3. เพ่ือให้เด็ก 0-5 ปี ท่ีมี และผู้ปกครองทราบ พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ได้ 7,000 บาท 

พัฒนาการช้าได้รับการ 2.ข้ันด าเนินการ 3. เด็ก 0-5 ปีท่ีมีพัฒนาการ
กระตุ้นพัฒนาการอย่าง 2.1ระชาสัมพันธ์โครงการโดยผ่าน ช้าได้รับการกระตุ้น
รวดเร็ว ส่ือต่างๆ เช่น ประชุมผู้น าชุมชน พัฒนาการอย่างรวดเร็ว

หอกระจายข่าวในชุมชน 
2.2 จัดอบรม/กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพของผู้ปกครอง และ
 อสม. ในการเฝ้าระวังพัฒนาการ 
เด็ก 0-5  ปี  1 วัน

หนา้ที ่195



ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

6.12 โครงกำรอบรมอบรม 1.ประชาชนมีความปลอดภัย ข้ันเตรียมการ ร้านค้า ร้านช า ใน 1. ประชาชนปลอดภัย กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
แกนน ำร้ำนค้ำแผงลอย ในการบริโภค   1.ส ารวจปัญหาโดยการลง ต าบลนาซอ จากการใช้ผลิตภัณฑ์ ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านนาซอ
บริโภคปลอดภัย 2.เพ่ือให้ผู้ประกอบการ ความคิดเห็นเก่ียวกับโรคท่ีต้อง  จ านวน  79 แห่ง อาหารและเคร่ืองส าอาง เทศบาล
จับจ่ำยถูกต้อง ร้านค้าแผงลอยมีความรู้เร่ือง เฝ้าระวังในชุมชน 2. ประชาชนป่วยด้วย ต าบลนาซอ 

หลักสุขาภิบาลอาหาร 2.ประชุมกลุ่มร่วมกับผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรคระบบทางเดินอาหาร 10,000  บาท 
พระราชบัญญัติคุ้มครอง เพ่ือช้ีแจงสภาพปัญหาของ ลดลง 
ผู้บริโภค บัญญัติเก่ียวกับ โรคท่ีต้องเฝ้าระวังและเป็นปัญหา 3. อาหาร เคร่ืองส าอาง 
สาธารณสุขท่ีเก่ียวข้อง สาธารณสุขพร้อมหาแนวทาง ผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ 
และส่ิงแวดล้อม แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ท่ีจ าหน่ายในร้านค้า 

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ร้านช า แผงลอย ทุกแห่ง 
3.อบรมให้ความรู้การจัดการ จ าหน่ายอาหารท่ีสะอาด 
โรคระบาดในชุมชน ปลอดภัย เคร่ืองส าอาง 

ผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ ท่ีมี
เคร่ืองหมาย อย. และ
ไม่มีผลิตภัณฑ์หมดอายุ
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7 รพ.สต.บ้ำนวังเย่ียม
7.1 โครงกำรใส่ใจสุขภำพ 1.เพ่ือให้ประชาชนอายุ 35ปี 1.การตรวจคัดกรองสุขภาพเบ้ืองต้น 1.ประชาชนกลุ่มเส่ียง 1.ประชาชนอายุ 35ปีข้ึนไป กองทุน ต.ค.64- รพ.สต.

ห่ำงไกลโรคเบำหวำน ข้ึนไ ได้รับการตรวจคัดกรอง ประชาชอายุ 35 ปีข้ึนไป แยกกลุ่ม อายุ 35 ปีข้ึนไป  ในพ้ืนท่ีได้รับการตรวจ หลักประกัน ก.ย.-65 บ้านวังเย่ียม
ควำมดันโลหิตสูง สุขภาพเบ้ืองต้นเพ่ือค้นหา 2. ให้ความรู้ในการอบรมโรคและ จ านวน 110 คน สุขภาพอย่างน้อย สุขภาพ

ภาวะเส่ียงของ โรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ปีละ 1 คร้ัง ต าบล
และความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิตสูง 2.ได้รับความร่วมมือจาก หนองแวงใต้
2. เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงต่อ 3. ให้ความรู้การป้องกันโรค ภาคีเครือข่ายในชุมชน 13,400 บาท
โรคเบาหวานและหรือ ด้วยหลัก 3 อ. 2 ส.   ในการดูแลสุขภาพ
ความดันโลหิตสูงได้รับความรู้ ประชาชนร่วมกันทุกชุมชน
เร่ืองโรคและภาวะแทรกซ้อน 3.ประชาชนกลุ่มเส่ียง
ของโรคเบาหวาน และ ได้รับการดูแลปรับเปล่ียน
โรคความดันโลหิตสูง พฤติกรรมสุขภาพ
3. เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงต่อ ให้เหมาะสม ร้อยละ 70
โรคเบาหวานและหรือ
ความดันโลหิตสูงได้รับ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพด้วยกิจกรรม
 3 อ. 2 ส.
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7.2 โครงกำรชำววังเย่ียม 1. เพ่ือให้กลุ่มผู้ป่วย 1.อบรมให้ความรู้เร่ืองการรับประทาน 1.กลุ่มผู้ป่วย 1.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน กองทุน ต.ค.64- รพ.สต.
รักษ์ไต ใส่ใจสุขภำพ โรคเบาหวานและ อาหารป้องกัน ภาวะแทรกซ้อน โรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูงได้รับ หลักประกัน ก.ย.-65 บ้านวังเย่ียม

ความดันโลหิตสูงได้รับ ของโรค โดยเฉพาะโรคไตวายเร้ือรัง ความดันโลหิตสูง การตรวจสุขภาพได้รับ สุขภาพ
ความรู้เร่ือง การรับประทาน ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและ จ านวน  102 คน การตรวจสุขภาพ ต าบล
อาหารป้องกัน ภาวะแทรก ความดันโลหิตสูง  ปีละ 1 คร้ัง หนองแวงใต้
ซ้อนของโรค โดยเฉพาะ 2.ให้ความรู้เร่ืองความเข้าใจเร่ือง 2.ผู้ป่วยเบาหวานและ 12,600 บาท
โรคไตวายเร้ือรัง การใช้ยาโรคประจ าตัวท่ีมี ความดันโลหิตสูงมีความรู้
2. เพ่ือให้กลุ่มผู้ป่วย ผลกระทบท าให้เกิดโรคไตวายเร้ือรัง ในการปรับเปล่ียน
โรคเบาหวานและ  และอันตรายของโรคไตวายเร้ือรัง พฤติกรรมสุขภาพ
ความดันโลหิตสูงได้รับ ให้เหมาะสม ร้อยละ 80
ความรู้เร่ืองความเข้าใจ
gร่ืองการใช้ยาโรคประจ าตัว
ท่ีมีผลกระทบท าให้เกิดโรค
ไตวายเร้ือรัง  
5.  เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย
รู้ถึงอันตรายของโรคไตวาย
เร้ือรัง ในผู้ป่วยเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง

7.3 โครงกำรกลุ่มเส่ียง 1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้ 1.อบรมให้ความรู้เร่ืองโรควัณโรค 1. ประชาชนกลุ่มเส่ียง 1. กลุ่มเป้าหมายได้รับ กองทุน ต.ค.64- รพ.สต.
ควรรู้ มุ่งสู่พ้ืนท่ี รับความรู้เร่ืองโรควัณโรค และการประเมินอาการเบ้ืองต้น จ านวน 65 คน           ความรู้เร่ืองโรควัณโรค หลักประกัน ก.ย.-65 บ้านวังเย่ียม
ปลอดวัณโรค และสามารถประเมินอาการ ของคนในครอบครัวและตนเองได้ 2. อสม.รพ.สต. และสามารถประเมิน สุขภาพ

เบ้ืองต้นของคนในครอบครัว 2. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถ บ้านวังเย่ียม อาการเบ้ืองต้นของคน ต าบล
และตนเองได้ ค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ใน จ านวน 85 คน ในครอบครัวและตนเองได้ หนองแวงใต้
2. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย ชุมชนและน าเข้าสู่กระบวนการ 2. กลุ่มเป้าหมายสามารถ 17,400 บาท
สามารถค้นหาผู้ป่วยวัณโรค รักษาได้รวดเร็วข้ึน ลดการ ค้นหาผู้ป่วยวัณโรค
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รายใหม่ในชุมชนและน าเข้า แพร่กระจายเช้ือในชุมชน รายใหม่ในชุมชนและ
สู่กระบวนการรักษาได้ น าเข้าสู่กระบวนการรักษา
รวดเร็วข้ึน ลดการแพร่ ได้รวดเร็วข้ึน ลดการ
กระจายเช้ือในชุมชน แพร่กระจายเช้ือในชุมชน

7.4 โครงกำรชุมชนน่ำอยู่ 1.เพ่ือให้ได้รูปแบบการ ข้ันเตรียมการ ทุกหมู่บ้านในเขต 1.ทุกหมู่บ้านในเขตพ้ืนท่ี กองทุน ต.ค.64- รพ.สต.
ผู้คนสุขภำพดี พัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนน่าอยู่ 1.เขียนโครงการเพ่ือของบประมาณ รพ.สต.บ้านวังเย่ียม รับผิดชอบ รพ.สต.บ้านวัง หลักประกัน ก.ย.-65 บ้านวังเย่ียม

 ผู้คนสุขภาพดี 2.จัดประชุม  เพ่ือช้ีแจงโครงการ จ านวน 6 หมู่บ้าน เย่ียม ต าบลหนองแวงใต้ สุขภาพ
2.เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชน 2.ข้ันด าเนินการ เข้าร่วมโครงการและมี ต าบล
มีครอบครัวแข็งแรงและ 1.คัดเลือกคณะกรรมการ การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ หนองแวงใต้
ครอบครัวอบอุ่นมุ่งสู่เมืองไทย 2.ประชุมช้ีแจงชาวบ้าน   ผู้คนปลอดภัยจาก 46,400 บาท
แข็งแรง เพ่ือเตรียมหมู่บ้านเข้ารับการพัฒนา โรคติดต่อในชุมชนมากข้ึน
3.เพ่ือให้มีเวทีแลกเปล่ียน หมู่บ้านให้น่าอยู่น่ามอง ปลอดภัย 2..มีหมู่บ้านต้นแบบน่าอยู่
เรียนรู้การจัดการสุขภาพ จากโรคติดต่อในชุมชน น่ามอง
ในชุมชน 3.คณะกรรมการประเมิน 
4.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วม ออกประเมินหมู่บ้านตามเกณฑ์
ในวางแผนส่งเสริม การพัฒนาหมู่บ้าน
ป้องกันด้านสุขภาพชุมชน 4. สรุปผลการด าเนินงาน
5.เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมี
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
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7.5 โครงกำรส่งเสริมภำวะ 1.เพ่ือส่งเสริมให้หญิงต้ังครรภ์ 1.จัดท าโครงการและขอรับการ หญิงต้ังครรภ์ 1.หญิงต้ังครรภ์และ กองทุน ต.ค.64- รพ.สต.
โภชนำกำรมำรดำ ได้รับการฝากครรภ์และ สนับสนุนงบประมาณ หญิงหลังคลอด  หญิงหลังคลอดมีความรู้ หลักประกัน ก.ย.-65 บ้านวังเย่ียม
และทำรก ได้รับการดูแลสุขภาพ 2.แต่งต้ังคณะท างานและประชุม และหญิงวัยเจริญพัน เร่ืองอนามัยแม่และเด็ก สุขภาพ

ตลอดอายุครรภ์ คณะท างาน ธ์ุจ านวน 100 คน  ร้อยละ 80 ต าบล
2.เพ่ือส่งเสริมให้หญิงต้ังครรภ์ 3. จัดท าเอกสารให้ความรู้ใน 2. มารดาและทารก หนองแวงใต้
และไม่มีภาวะซีดก่อนคลอด การอบรมการดูแลตนเองขณะ หลังคลอดมีภาวะโภชนาการ 12,400 บาท
3.เพ่ือส่งเสริมให้ทารก ต้ังครรภ์ หลังคลอและ ท่ีดี มีสุขภาพสมบูรณ์
แรกคลอดมีน้ าหนัก ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก แข็งแรงฝากครรภ์
ไม่ต่ ากว่า 2500 กรัม 4.ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ตามเกณฑ์
4..เพ่ือส่งเสริมให้ทารกในครรภ์ 5.ด าเนินงานตามโครงท่ีก าหนด 3.ทารกหลังคลอดมีน้ าหนัก
ให้สมบูรณ์แข็งแรงน้ าหนักดี 6.สรุปผลการด าเนินงาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
พัฒนาการสมวัย

7.6 โครงกำรหญิงไทย 1. เพ่ือให้สตรีเกิดความรู้ 1. จัดท าโครงการและขอรับ สตรีในเขต 1.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้  กองทุน ต.ค.64- รพ.สต.
ห่ำงไกลมะเร็งปำกมดลูก ความเข้าใจใน การสนับสนุนงบประมาณ รพ.สต.บ้านวังเย่ียม เก่ียวกับสาเหตุและภัยของ หลักประกัน ก.ย.-65 บ้านวังเย่ียม
และมะเร็งเต้ำนม โรคมะเร็งปากมดลูก 2. แต่งต้ังคณะท างาน  ท่ีมีอายุ 30 ปีข้ึนไป  โรคมะเร็งปากมดลูก  สุขภาพ

 มะเร็งเต้านม 3. จัดท าเอกสาร จ านวน 100 คน มะเร็งเต้านม ร้อยละ  80 ต าบล
2.พ่ือกระตุ้นให้สตรีมี 4. ประชาสัมพันธ์ 2.กลุ่มเป้าหมายได้รับ หนองแวงใต้
ความตระหนักถึงการดูแล 5. รณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก การตรวจมะเร็งปากมดลูก 12,400 บาท
สุขภาพด้วยการตรวจ ด้วยวิธี  Pap Smear 2  คร้ังต่อปี ด้วยเพ่ือค้นหาเซลล์ผิดปกติ
มะเร็งปากมดลูก การตรวจ 6.กิจกรรมวันรณรงค์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ  20
 เต้านมด้วยตนเอง   -  จัดนิทรรศการให้ความรู้เบ้ืองต้น 3..สตรีอายุ 30 ปีข้ึนไป
และป้องกันตนเองจาก เก่ียวกับโรคมะเร็งปากมดลูก  สามารถตรวจเต้านมเอง
มะเร็งเต้านม และมะเร็งเต้านม และผ่านการประเมิน 
3.ลดอัตราการเกิด  - จัดให้มีการสอน  และสาธิต ทักษะจาก จนท.ได้ถูกต้อง
โรคมะเร็งปากมดลูก การตรวจเต้านมด้วยตนเอง  ร้อยละ80
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มะเร็งเต้านมในระยะรุนแรง โดยแกนน า อสม.๕ คน/ หมู่บ้าน
4.ลดอัตราการเกิด  - ตรวจเซลล์มะเร็งปากมดลูก
โรคมะเร็งปากมดลูก โดยเจ้าหน้าท่ี
มะเร็งเต้านมระยะรุนแรง 7. ประเมินผลโครงการ

7.7 โครงกำรอบรม อย.น้อย 1. เพ่ือให้กลุ่มนักเรียน 1.อบรมนักเรียน เร่ืองเร่ือง นักเรียน อย.น้อย 1. นักเรียนทุกโรงเรียน กองทุน ต.ค.64- รพ.สต.
 อย.น้อย ได้มีความรู้ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสามารถ โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ มีกลุ่ม อย.น้อยท่ีผ่าน หลักประกัน ก.ย.-65 บ้านวังเย่ียม
ความเข้าใจในเร่ืองผลิตภัณฑ์ เลือกซ้ือ  เลือกบริโภคได้อย่าง รพ.สต.บ้านวังเย่ียม ดังน้ี การอบรม สุขภาพ
สุขภาพและสามารถเลือกซ้ือ ถูกต้อง ปลอดภัย และวิธีการตรวจ 1. นักเรียนโรงเรียน 2.นักเรียนท่ีผ่านการอบรม ต าบล
เลือกบริโภคได้อย่างถูกต้อง สารปนเป้ือนในอาหาร บ้านวังเย่ียม ช้ัน ป.4 - 6  สามารถตรวจ หนองแวงใต้
 ปลอดภัย จ านวน 40 คน สารปนเป้ือนในอาหารได้ 15,400 บาท

2. นักเรียนโรงเรียน
บ้านโนนเจริญศิลป์ 
ช้ัน ป.4-6 จ านวน 30 คน
3. นักเรียนโรงเรียน
บ้านโนนทับช้าง 
ช้ัน ป.4-6 จ านวน 30 คน

7.8 โครงกำรเดินว่ิง 1.เพ่ือให้ประชาชนทุก 1.จัดท าโครงการเสนออนุมัติ ประชาชน ในเขต 1.ประชาชนได้ กองทุน ต.ค.64- รพ.สต.
เพ่ือสุขภำพ กลุ่มวัยได้ออกก าลังกาย 2.ประชุมคณะท างาน เครือข่าย รพ.สต.วังเย่ียม ออกก าลังกายด้วย หลักประกัน ก.ย.-65 บ้านวังเย่ียม

โดยการเดิน-ว่ิง 3.ประสานงานกับหน่วยงานท่ี  จ านวน 500 คน การเดิน-ว่ิง สุขภาพ
2.เพ่ือให้ประชาชนท่ีเข้าร่วม เก่ียวข้อง       ต าบล
กิจกกรมได้ทดสอบ 4.ประชาสัมพันธ์ หนองแวงใต้
สมรรถภาพของตนเอง 5. จัดกิจกรรมว่ิง 22,480 บาท

6. รวบรวมรายช่ือผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจัดท าสถิติการว่ิงทุกกลุ่ม
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8 รพ.สต.บ้ำนหนองแวง
8.1 โครงกำรคัดกรองภำวะ 1.ผู้ป่วยเบาหวาน 1.ประชุมเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ผู้ป่วยเบาหวานและ 1.ผู้ป่วยเบาหวานและ กองทุนหลัก มี.ค.-65 รพ.สต.

เส่ียงโรคหัวใจและ โรคความดันโลหิตสูงได้รับ ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง รวบรวมข้อมูลและ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ประกันสุขภาพ บ้านหนองแวง
โรคหลอดเลือดสมองใน การคัดกรองภาวะเส่ียง วิเคราะห์ปัญหาในการรับบริการท่ี จ านวน 140 คน ได้รับการคัดกรอง ต าบล
ผู้ป่วยโรคเบำหวำนและ โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง คลินิกเพ่ือก าหนดแนวทางใน ความเส่ียงต่อการ หนองแวงใต้
โรคควำมดันโลหิตสูง ในผู้ป่วยเบาหวาน การแก้ไขปัญหาร่วมกัน เกิดภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ10014,100 บาท
และให้ควำมรู้ภำวะ ความดันโลหิตสูง 2. เขียนโครงการเพ่ือพิจารณา 2.ผู้ป่วยเบาหวาน 
แทรกซ้อน 2.เพ่ือให้ความรู้เร่ืองภาวะ ขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณ ความดันโลหิตสูงท่ีมีผล
โรคหลอดเลือดหัวใจ แทรกซ้อนต่อการเกิด 3. ประสานงานกับหน่วยงาน การประเมินผิดปกติ
และหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมอง เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือด าเนินงาน ได้รับการส่งต่อและดูแล

และโรคหลอดเลือดหัวใจ ตามโครงการในผู้ป่วยเบาหวาน รักษาอย่างเหมาะสม
3.เพ่ือส่งเสริมผู้ป่วยเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตสูง ลดความ 5.คัดกรองประเมินความเส่ียงต่อ
เส่ียง และปรับพฤติกรรม การเกิดภาวะแทรกซ้อน
การเกิดโรค 6.ตรวจสุขภาพประจ าปี

7.สรุปผลการตรวจสุขภาพประจ าปี
8.สรุปผลการด าเนินงาน

8.2 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ 1.เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานมี 1.เขียนโครงการเพ่ือพิจารณา ผู้ป่วยเบาหวาน 1.ผู้ป่วยเบาหวานมีความรู้ กองทุนหลัก มี.ค.-65 รพ.สต.
ด้วยศำสตร์กำรแพทย์ ความรู้เร่ืองการนวดเท้าและ ขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 62 คน ความสามารถในนวดเท้า ประกันสุขภาพ บ้านหนองแวง
แผนไทยใน สมุนไพรแช่เท้าเพ่ือสุขภาพ 2.จัดประชุมเพ่ือช้ีแจงโครงการแก่ และสมุนไพรแช่เท้าด้วย ต าบล
ผู้ป่วยเบำหวำน 2.เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวาน เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องรับทราบ ศาสตร์การแพทย์แผนไทย หนองแวงใต้

สามารถน าสมุนไพรในท้องถ่ิน 3.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 2.ผู้ป่วยเบาหวานสามารถ 10,780  บาท
มาดูแลสุขภาพของตนเองได้ การส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์ น าสมุนไพรในท้องถ่ินมา
3.เพ่ือให้ความรู้ผู้ป่วย การแพทย์แผนไทยในผู้ป่วยเบาหวาน ดูแลสุขภาพของตนเองได้
เบาหวานในการใช้ 4.สรุปผลการด าเนินงาน 3.ผู้ป่วยเบาหวานได้รับ
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ยาสมุนไพรพ้ืนบ้านเป็น ความรู้ในการใช้สมุนไพร
การเพ่ิมทางเลือก ดูแลสุขภาพได้ถูกต้อง
ในการรักษาสุขภาพ และเหมาะสม

8.3 โครงกำรเดิน ว่ิง  ป่ัน  1.เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้ 1.เขียนโครงการเพ่ือพิจารณา 1.ประชาชน 1.ประชาชนร้อยละ 80 กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
เพ่ือสุขภำพ ประชาชนมีการออกก าลังกาย ขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านหนองแวง

ด้วยการเดิน - ว่ิง - ป่ันจักรยาน 2.ประชุมคณะท างาน /ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  เดิน ว่ิง ป่ัน เพ่ือสุขภาพ ต าบล
2.เพ่ือลดอัตราเส่ียงต่อการเกิด ประชาสัมพันธ์โครงการ มอบหมาย 2.ประชาชนร้อละ 70 หนองแวงใต้
โรคไม่ติดต่อต่าง ๆ หน้าท่ีรับผิดชอบ ท่ีเข้าร่วมโครงการ 21,850  บาท

3.ประสานงานกับหน่วยงาน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ท่ีเก่ียวข้อง
4.จัดกิจกรรมโครงการ
ให้ความรู้เร่ืองการออกก าลังกาย
และจัดกิจกรรม เดิน –ว่ิง – ป่ัน 
เพ่ือสุขภาพ
5.รวบรวมรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จัดท าสถิติการว่ิงทุกกลุ่ม
6.สรุปผลการด าเนินงาน

8.4 โครงกำรเยำวชนรุ่นใหม่ 1.เพ่ือให้นักเรียนช้ัน 1.เขียนโครงการเพ่ือพิจารณา นักเรียนช้ันประถมศึกษา 1.นักเรียนช้ัน ป.5-6  กองทุนหลัก ก.พ.-65 รพ.สต.
เรียนรู้ดูแลสุขภำพ ประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณ ปีท่ี 5-6 จ านวน 119 คน มีทักษะในการดูแล ประกันสุขภาพ บ้านหนองแวง
ตนเอง (Self Care)    มีความรู้และทักษะ 2.ประสานกับโรงเรียน/หน่วยบริการ สุขภาพตนเอง ต าบล

การดูแลสุขภาพตนเอง และหน่วยงานสาธารณสุขท่ีเก่ียวข้อง ออกก าลังกายและกินอาหาร หนองแวงใต้
จัดท าแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ ท่ีเหมาะสมมีสุขภพร่างกาย 12,510  บาท
ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียน แข็งแรง  ร้อยละ 80
ช้ัน ป.5-6,สุขบัญญัติ 10 ประการ 
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แบบประเมินความรู้การดูแล
สุขภาพตนเองของนักเรียน 
ก่อน-หลังอบรม 
3.ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
4.จัดกิจกรรมโครงการอบรมนักเรียน
ตามตารางการด าเนินกิจกรรม
5.ประเมินผลกิจกรรมด้วยการประเมิน
ความรู้ก่อนและหลังการอบรม
6.สรุปผลการด าเนินงาน

8.5 โครงกำรให้ควำมรู้และ 1.เพ่ือให้เกษตรกรได้รับความรู้ 1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 1. ประชาชน 1.เกษตรกรได้รับความรู้ กองทุนหลัก มี.ค.-65 รพ.สต.
เฝ้ำระวังกำรใช้สำรเคมี เร่ืองการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จ านวน180 คน เร่ืองการใช้สารเคมีก าจัด ประกันสุขภาพ บ้านหนองแวง
ในงำนเกษตรกรรรม อย่างถูกต้องและปลอดภัย 2.ประชุม/ช้ีแจง ประชาสัมพันธ์ ศัตรูพืชอย่างถูกต้องและ ต าบล

2.เพ่ือเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของ โครงการ ก าหนดวัน เวลา สถานท่ี ปลอดภัยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 หนองแวงใต้
เกษตรกรจากการใช้สารเคมี ในการจัดกิจกรรม 2.มีข้อมูลสภาวะสุขภาพ 24,030  บาท
ก าจัดศัตรูพืช 3.วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเกษตรกร ของเกษตรกรท่ีใช้สารเคมี
3.เพ่ือตรวจหาระดับปริมาณ และประเมินความรู้ก่อนการอบรม ก าจัดศัตรูพืชจาก
สารเคมีตกค้างในเลือดของ 4.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ การคัดกรอง ร้อยละ 100
เกษตรกร เกษตรกรในการใช้สารเคมีก าจัด 3.เกษตรกรท่ีมีความเส่ียง

ศัตรูพืชในงานเกษตรกรรม ได้รับการตรวจเลือด
5.ประเมินความเส่ียงในการท าางาน หาระดับเอ็นไซม์โคลีน
ของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมี เอสเตอเรส ร้อยละ 100
ก าจัดศัตรูพืช 4.เกษตรกรท่ีพบความเส่ียง
6.ประเมินความรู้หลังการอบรม ในระดับไม่ปลอดภัย 
7.ตรวจคัดกรองหาระดับเอ็นไซม์โคลีน น้อยกว่าร้อยละ 30
เอสเตอเรสในเกษตรกรท่ีพบ
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ความเส่ียงค่อนข้างสูงและสูงมาก
8.ส่งต่อกลุ่มเส่ียงท่ีมีผลการตรวจ
ระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสผิดปกติ
9.สรุปผลการด าเนินงาน

8.6 โครงกำรรณรงค์และ 1.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ 1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 1. ประชาชน 1.ประชาชนมีความรู้เร่ือง กองทุนหลัก ม.ค.-65 รพ.สต.
ส่งเสริมกำรคัดแยกขยะ เก่ียวกับขยะประเภทต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จ านวน120 คน การคัดแยกขยะสามารถ ประกันสุขภาพ บ้านหนองแวง
เพ่ือลดปริมำณขยะ ตลอดจนทราบถึงปัญหา 2.ท าเอกสารแผนงานโครงการเพ่ือ คัดแยกและก าจัดขยะแต่ละ ต าบล
ในชุมชน และผลกระทบท่ีเกิดจากขยะ ขออนุมัติโครงการ ประเภทได้อย่างถูกต้อง หนองแวงใต้

ในครัวเรือน 3.ประชุม/ช้ีแจง ประชาสัมพันธ์โครงการ 2.ปริมาณขยะในครัวเรือน 16,140  บาท
2.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ก าหนดวันเวลาสถานท่ีในการจัดกิจกรรม /ชุมชน ลดลง
เก่ียวกับวิธีการลดปริมาณขยะ 4.จัดอบรมให้ความรู้ให้กับตัวแทน 3.ประชาชนในชุมชน
วิธีการคัดแยกขยะมูลฝอย สมาชิกครัวเรือน เพ่ือเป็นแกนน าและ มีสุขภาพท่ีดีไม่เกิด
ในครัวเรือน และสร้างรายได้ เป็นส่ือกลางในการ ถ่ายทอดความรู้ โรคติดต่อระบาดในชุมชน
การจ าหน่ายวัสดุขยะรีไซเคิล ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะ 4.มีการจัดต้ังธนาคารขยะ
3.เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน และคัดแยกขยะในครัวเรือนและชุมชน ในชุมชน ร้อยละ 100
4.เพ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ 5.ติดตามการด าเนินการธนาคารขยะ
พาหะน าโรคติดต่อมา ในชุมชน/จัดเก็บข้อมูลรายเดือน
สู่ครัวเรือน 6.สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมโครงการ
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8.7 โครงกำรส่งเสริม 1.เพ่ือให้เด็ก 0-5 ปีได้รับการ 1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 1.ผู้ปกครอง 1.เด็ก 0-5 ปีได้รับการตรวจ กองทุนหลัก มิ.ย.-65 รพ.สต.
พัฒนำกำรเด็ก 0-5 ปี ประเมินพัฒนาการ และการ ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 119 คน ประเมินพัฒาการตามวัย ประกันสุขภาพ บ้านหนองแวง
เพ่ือพัฒนำระดับ กระตุ้นพัฒนาการท่ีถูกต้อง 2.ท าเอกสารแผนงานโครงการ ร้อยละ 100 ต าบล
ควำมฉลำดทำง ตามวัย เพ่ือขออนุมัติโครงการ 2.เด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัย หนองแวงใต้
สติปัญญำและอำรมณ์ 2.เพ่ือให้เด็ก 0-5 ปี 3.ประชุม/ช้ีแจง ประชาสัมพันธ์ ล่าช้าได้รับการติดตาม 14,980  บาท

มีพัฒนาการท่ีสมวัยท้ัง โครงการ ก าหนดวันเวลาสถานท่ี กระตุ้นพัฒนาการ ร้อยละ 100
ด้านร่างกาย สติปัญญา ในการจัดกิจกรรม 3.เด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้า
 อารมณ์ จิตใจ และสังคม 4.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ ได้รับการส่งต่อเพ่ือรับการ
3.เพ่ือให้เด็ก 0-5 ปีท่ี ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก รักษา กระตุ้นพัฒนาการ
พัฒนาการล่าช้าให้ได้ 5.ติดตามตรวจประเมินพัฒนาการ จากนักจิตวิทยาร้อยละ100
รับการกระตุ้นพัฒนาการ เด็ก 0-5ปี ตามเกณฑ์อายุ 4.เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการ
ให้มีพัฒนาการท่ีสมวัย 6.ส่งต่อเด็กท่ีพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า ท่ีสมวัยทุกด้าน ไม่น้อยกว่า 
และได้รับการรักษาท่ีถูกต้อง เพ่ือรับการกระตุ้นพัฒนาการจาก ร้อยละ 70
4.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ นักจิตวิทยา 5.ผู้ปกครอง / ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ปกครองและผู้เล้ียงดูเด็ก 7.ตรวจวัดระดับความฉลาด มีความรู้ในการส่งเสริมและ
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทางเชาว์ปัญญาในเด็กนักเรียน กระตุ้นพัฒนาการ
ท่ีถูกต้องเก่ียวกับการส่งเสริม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 6.เด็กมีระดับค่าความลาด
 พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี 8.สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม ทางสติปัญญาและอารมณ์
5.เพ่ือให้เพ่ิมระดับค่า โครงการ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ความฉลาดทางสติปัญญา เฉล่ียไม่น้อยกว่า 90 จุด
และอารมณ์ให้
อยู่เกณฑ์มาตรฐาน
 (เฉล่ียไม่น้อยกว่า 90 จุด)
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8.8 โครงกำรให้ควำมรู้ 1.เพ่ือให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย 1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 1. ประชาชน 1.สตรีอายุ 30-60 ปี กองทุนหลัก ก.พ.-65 รพ.สต.
โรคมะเร็งปำกมดลูก ได้รับความรู้เก่ียวกับโรค ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จ านวน  100 คน  ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 20 ประกันสุขภาพ บ้านหนองแวง
มะเร็งเต้ำนมและ มะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านม 2.ท าเอกสารแผนงานโครงการ ได้รับการตรวจ ต าบล
ตรวจเต้ำนมด้วยตนเอง 2.เพ่ือให้สตรีกลุ่มเป้าหมายท่ี เพ่ือขออนุมัติโครงการ มะเร็งปากมดลู หนองแวงใต้

ตรวจพบความผิดปกติได้รับ 3.ประชุม/ช้ีแจงประชาสัมพันธ์ กด้วยวิธี  HPV 12,100  บาท
การส่งต่อและรักษา โครงการ ก าหนดวันเวลาสถานท่ี 2.สตรีอายุ 30-60 ปี 
3.เพ่ือค้นหาผู้ป่วยมะเร็ง ในการจัดกิจกรรม มีความรู้เร่ืองการตรวจหา
ปากมดลูกและ 4.จัดประชุมโครงการให้ความรู้ มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านมในระยะ โรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งเต้านมและสามารถ 
เร่ิมแรก และตรวจเต้านมด้วยตนเอง ตรวจเต้านมด้วย

5.ส่งต่อในรายท่ีผลการตรวจคัดกรอง ตนเองและผ่านเกณฑ์
เต้านมด้วยตนเองพบความผิดปกติ ประเมินทักษะจาก

เจ้าหน้าท่ี ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80
3.สตรีท่ีตรวจพบ
ความผิดปกติได้รับการ
ส่งต่อและรักษาจากแพทย์
ทุกราย
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9 รพ.สต.บ้ำนโนนอุดม
9.1 โครงกำรอบรมกำรนวด 1.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ 1.อบรมให้ความรู้ 1. วัยท างาน 1.เชิงปริมาณจ านวนผู้เข้า กองทุนหลัก ม.ค.65- รพ.สต.

แผนไทยและ ในการนวดแผนไทยและการ 2.การฝึกปฎิบัติการนวดเบ่ืองต้น จ านวน 50 คน อบรมไม่น้อยกว่า ประกันสุขภาพ ก.ค.-65 บ้านโนนอุดม
กำรยืดเหยียดกล้ำมเน้ือ ยืดเหยียดกล้ามเน้ือ ท่ีถูกวิธี ร้อยละ80 อบต.ศรีวิชัย
ด้วยตนเองในกำรป้องกัน ด้วยตนเองในการป้องกัน 2.เชิงคุณภาพผู้เข้าอบรม 20,000 บาท
และบ ำบัดกำรปวดเม่ือย และบ าบัดการปวดเม่ือย มีทักษะการนวดแผนไทย
เบ้ืองต้น เบ้ืองต้น และการยืดเหยียดกล้ามเน้ือ

ด้วยตนเองในการกันและ
บ าบัดการปวดเม่ือยเบ้ืองต้น

9.2 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ 1เพ่ือสร้างเสริมความรอบรู้ 1.อบรมให้ความรู้ ผู้สูงอายุ 50 คน 1.เชิงปริมาณ จ านวน กองทุนหลัก ม.ค.65- รพ.สต.
ช่องปำกในผู้สูงอำยุ ในการป้องกันโรคฟันผุและ 2.การฝึกปฎิบัติแปรงฟัน ผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า ประกันสุขภาพ ก.ค.-65 บ้านโนนอุดม
ต ำบลศรีวิชัย  สุขภาพช่องปาก ร้อยละ80ของเป้าหมาย   อบต.ศรีวิชัย
อ ำเภอวำนรนิวำส 2.เพ่ือฝึกทักษะการแปรงฟัน 2.เชิงคุณภาพ 20,000 บาท
จังหวัดสกลนคร ผู้สูงอายุแปรงฟันสะอาด

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเป้าหมาย

9.3 โครงกำรอำหำรปลอดภัย 1.เพ่ือให้ผู้ประกอบการใน 1. อบรมให้ความรู้ ผู้ประกอบการในโรงเรียน 1.ผู้ประกอบการ/ครู กองทุนหลัก ม.ค.65- รพ.สต.
ป้องกันโรคอุจจำระร่วง โรงเรียนสามารถเข้าใจวิธีการ และครูอนามัยโรงเรียน/ มีความเข้าใจเร่ือง ประกันสุขภาพ ก.ค.-65 บ้านโนนอุดม
และโรคอำหำรเป็นพิษ ป้องกันโรคอุจจาระร่วงและ ศพด. จ านวน 40 คน การป้องกันโรคอุจาระร่วง อบต.ศรีวิชัย
ในโรงเรียนต ำบลศรีวิชัย อาหารเป็นพิษ และอาหารเป็นพิษ 10,000 บาท
 ปี 2565
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9.4 โครงกำรรณรงค์ป้องกัน 1.เพ่ือให้วัยรุ่นสามารถเข้าใจ 1. อบรมให้ความรู้  วัยรุ่น จ านวน 70 คน 1.วัยรุ่นมีความเข้าใจเร่ือง กองทุนหลัก ม.ค.65- รพ.สต.
โรคเอดส์และโรคติดต่อ การดูแลสุขภาพเพ่ือป้องกันโรค การป้องกันและลดความเส่ียง ประกันสุขภาพ ก.ค.-65 บ้านโนนอุดม
ทำงเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น 2.ส่งเสริมการป้องกันและ ในการติดโรค น าความรู้ท่ีได้ อบต.ศรีวิชัย
 ปี 2565 ลดความเส่ียง ในการติดโรค ไปบอกต่อเพ่ือนได้ 10,000 บาท

9.5 โครงกำรควบคุม 1.เพ่ือควบคุมโรคเม่ือเกิด 1.ออกควบคุมโรคเม่ือเกิดโรคในพ้ืนท่ี ประชาชนต าบลศรีวิชัยและ 1.ดัชนีลูกน้ าค่า CI < 10 กองทุนหลัก ม.ค.65- รพ.สต.
โรคไข้เลือดออก โรคในพ้ืนท่ี 2.อบรมความรอบรู้โรคท่ีเกิด พ้ืนท่ีต าบลศรีวิชัย  ค่า HI < 10 ประกันสุขภาพ ก.ค.-65 บ้านโนนอุดม
ต ำบลศรีวิชัย ปี 2565 2.เพ่ือลดการแพร่ระบาด โดยแมลงเป็นพาหะ จ านวน 200 คน 2.อัตราป่วยด้วย อบต.ศรีวิชัย

ของโรค 3.รณรงค์สุ่มไขว้ โรคไข้เลือดออก 35,000 บาท
ลดลงร้อยละ 20 จากค่า
มัธยฐาน 5ปีย้อนหลัง
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10 รพ.สต.บ้ำนคอนสำย
10.1 โครงกำรคอนสวรรค์ 1.ลดอัตราป่วยด้วย 1.รณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุง 1.ต าบลคอนสวรรค์ 1. จ านวนอัตราป่วยด้วย กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.

ร่วมใจต้ำนภัย โรคไข้เลือดออก พ่นหมอกควันทุกหมู่บ้านใน 9 หมู่บ้าน โรคไข้เลือดออกลดลง ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านคอนสาย
ไข้เลือดออก  2. เพ่ือก าจัดลูกน้ ายุงลายซ่ึง เขตรับผิดชอบ 2. ค่าเฉล่ีย HI ไม่เกิน อบต.คอนสวรรค์
ประจ ำปี 2565 เป็นพาหะของโรคไม่ให้เกิด 2. แจกทรายอะเบททุกหลังคาเรือน ร้อยละ 10 ตลอดปี 60,000 บาท

การระบาดของ 3.ควบคุมโรคโดยการพ่นหมอกควัน 3. ค่าเฉล่ีย CI เป็น 0
โรคไข้เลือดออก ภายใน 24 ชม. หลังได้รับแจ้ง  4.การปฏิบัติงานป้องกัน
3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ มีผู้ป่วยรายใหม่ในพ้ืนท่ี แก้ไขโรคไข้เลือดออก
อันดีระหว่างโรงพยาบาล เป็นผลส าเร็จ
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านคอนสาย กับชุมชน

10.2 โครงกำรว่ิงจ้ำวสนำม 1.เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน 1. ให้ความรู้ในการยืดเหยียด 1.ต าบลคอนสวรรค์ 1. ประชาชนท่ัวไปเห็น กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
ต ำบลคอนสวรรค์  ตระหนักถึงความส าคัญของ 2. ว่ิงจ้าวสนาม 5 กิโลเมตร  9 หมู่บ้าน ความส าคัญของการ ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านคอนสาย
ปีท่ี 5 การออกก าลังกายและมี 3. ว่ิงทดสอบ 3.5 กิโลเมตร ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ อบต.คอนสวรรค์

ส่วนร่วมในการออกก าลังกาย 4. ด่ืมน้ าและรับประทานอาหารว่าง 2. เกิดสัมพันธภาพท่ีดีและ 20,000 บาท
2. เพ่ือให้ประชาชนมีการ 5. จับฉลากของรางวัล ความอบอุ่นภายในครอบครัว
ออกก าลังกายมากข้ึน 3.ประชาชนอายุ 15ปีข้ึนไป
มีภาวะอ้วนลงพุงน้อยลง มีภาวะผอม  ภาวะท้วม 
3. เพ่ือให้องค์กรภาครัฐ ภาวะอ้วนลดลง
เอกชนองค์กรประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ออกก าลังกาย
4. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพใน
ครอบครัวให้เกิดข้ึนจากการ
ร่วมกิจกรรมออกก าลังกาย
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10.3 โครงกำรส่งเสริม 1.เพ่ือให้ประชาชนรู้จัก 1.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1.อสม.หมู่บ้านละ 2 คน 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
กำรดูแลสุขภำพ สมุนไพรไทยและน า เร่ือง การดูแลสุขภาพประชาชน 2.ประชาชนและผู้สูงอายุ ความรู้เก่ียวกับสมุนไพรและ ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านคอนสาย
ประชำชนด้วย ยาสมุนไพรมาใช้แทน ด้วยสมุนไพรไทยและการอบไอน้ า ต าบลคอนสวรรค์ ความเข้าใจในสรรพคุณ อบต.คอนสวรรค์
สมุนไพรไทยและ ยาแผนปัจจุบัน หรือเข้ากระโจมด้วยสมุนไพร รวม 50 คน ของยาเป็นอย่างดี 10,000 บาท
กำรอบไอน้ ำสมุนไพร      2. เพ่ือให้ความรู้เร่ืองการดูแล 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ปีงบประมำณ  2565 สุขภาพบ าบัดรักษาตนเอง ความรู้ความสามารถในการ

ด้วยการอบไอน้ าสมุนไพร อบไอน้ าสมุนไพรเพ่ือการ
เหรือข้ากระโจม บ าบัดรักษาได้ด้วยตนเอง
3. เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการ 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
บ าบัดรักษาโรคและส่งเสริม ความรู้ในการบ าบัดรักษาโรค
สุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ในรูปแบบการแพทย์แผนไทย
4. เพ่ือให้ส่งเสริมการให้ มากย่ิงข้ึน
บริการการอบไอน้ าสมุนไพร 4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
หรือเข้ากระโจมในคลินิก ความเข้าใจในการใช้บริการ 
แพทย์แผนไทย การอบไอน้ าสมุนไพรมากข้ึน
รพ.สต.บ้านคอนสาย

10.4 โครงกำรโรงเรียน 1.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี 1.เปิดเรียน โดยการอบรมและ 1.ประชาชนผู้สูงอายุ 1. ผู้สูงอายุห่วงใยไม่ กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
ผู้สูงอำยุ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ฝึกปฏิบัติเพ่ือปฏิบัติ เดือนละ 1วัน ต าบลคอนสวรรค์ ทอดท้ิงกันมีการรวมกลุ่ม ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านคอนสาย

ใช้ชีวิตตามรอยแห่งความ (เน้นสาระความรู้หลักศาสนา และ จ านวน 60 คน ช่วยเหลือกันและกัน อบต.คอนสวรรค์
พอเพียงมีส่วนร่วมใน กิจกรรมนันทนาการ รูปแบบท่ี 2. สูงอายุสุขภาพแข็งแรง 15,000 บาท
กิจกรรมของชุมชน หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมความรู้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2. เพ่ือแสดงศักยภาพภูมิ พัฒนาสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม 3. สูงอายุมีความสุข มีรอยย้ิม
ความรู้ ประสบการณ์ท่ีส่ังสม ท้ังกิจกรรมในห้องเรียน  มีก าลังใจไม่เป็นโรคซึมเศร้า 
มาถ่ายทอดแก่บุคคลอ่ืนได้ และนอกห้องเรียน และสุขภาพดี มีรายได้เพ่ิม
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
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สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง
เบ้ืองต้นได้และพ่ึงผู้อ่ืน
ให้น้อยท่ีสุด
4.เพ่ือให้ผู้สูงอายุยอมรับ
การเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย
จิตใจสนใจบุคคลอ่ืนและ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

10.5 โครงกำรหญิงไทย 1. เพ่ือให้สตรีอายุ30-60 ปี 1. ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ 1.สตรีอายุ 30 - 60 ปี 1. สตรีอายุ 30  -  60  ปี กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
ห่ำงไกลมะเร็งปำกมดลูก ได้รับการตรวจมะเร็ง การให้ความรู้ ในต าบลคอนสวรรค์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 ได้รับ ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านคอนสาย
และมะเร็งเต้ำนม ปากมดลูกโดยวิธี PapSmear 2. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การตรวจมะเร็งปากมดลูก อบต.คอนสวรรค์

2. เพ่ือให้สตรีอายุ 30-70 ปี 3. จัดท าทะเบียนผู้ตรวจ ด้วยวิธี Pap Smear ทุกคน 20,000 บาท
มีความรู้เร่ืองโรคมะเร็ง 4. ส่งต่อผู้ตรวจท่ีพบความผิดปกติ 2. สตรีอายุ   30- 70  ปี  
เต้านมและตรวจเต้านม ติดตามและ  ได้รับความรู้เร่ืองการตรวจ
ตนเองได้ถูกต้อง 5. ประเมินการด าเนินงาน หามะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

และผ่านเกณฑ์           
ประเมินทักษะจากเจ้าหน้าท่ี 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80

10.6 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ 1.เพ่ือให้ อสม. มีความรู้ 1.ส ารวจปัญหาโดยการลงความ 1.อาสาสมัครสาธารณสุข 1.อาสาสมัครสาธารณสุข กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
เร่ืองกำรเฝ้ำระวังป้องกัน ความเข้าใจเก่ียวกับโรคท่ี คิดเห็นเก่ียวกับโรคท่ีต้องเฝ้าระวัง ประจ าหมู่บ้าน ประจ าหมู่บ้าน และแกนน า ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านคอนสาย
ภัยพิบัติและโรคติดต่อ ต้องเฝ้าระวังในชุมชนมากข้ึน ในชุมชน และแกนน าสุขภาพ สุขภาพประจ าครัวเรือนมี อบต.คอนสวรรค์
ในชุมชน 2.เพ่ือให้อสม. เป็นแกนน า 2. ประชุมกลุ่มร่วมกับผู้ท่ีเก่ียวข้อง ประจ าครัวเรือน ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 16,000 บาท 

ในการเฝ้าระวังในชุมชน เพ่ือช้ีแจงสภาพปัญหาของโรคท่ีต้อง จ านวน   100  คน โรคท่ีต้องเฝ้าระวังในชุมชน
3.เพ่ือให้ อสม. เป้นเครือข่าย เฝ้าระวังและเป็นปัญหาสาธารณสุข มากข้ึน
เฝ้าระวังป้องกันโรคในชุมชน พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ 2.อาสาสมัครสาธารณสุข
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แก่ประชาชน กลุ่ม อสม. ประจ าหมู่บ้านเป็นแกนน า
3. อบรมให้ความรู้การจัดการ ในการเฝ้าระวังในชุมชน
โรคระบาดในชุมชน 3.อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้านและแกนน า
สุขภาพประจ าครัวเรือน
เป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคในชุมชน

10.7 โครงกำรเกษตรกร 1.เพ่ือให้เกษตรกรกลุ่มเส่ียง 1.ส ารวจกลุ่มเกษตรกรท่ีใช้ 1.เกษตรกรท่ีมีผล 1. เกษตรกรกลุ่มเส่ียงมี กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
ปลอดโรค ปลอดภัย มีความรู้เก่ียวกับการใช้ สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ตรวจเลือดไม่ปลอดภัย ความรู้เก่ียวกับการใช้ ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านคอนสาย
จำกกำรใช้สำรเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 2.ตรวจเลือดหาสารโคลีน และมีความเส่ียงและ สารเคมีก าจัดศัตรูพืช อบต.คอนสวรรค์
ในงำนเกษตรกรรม 2. เพ่ือให้เกษตรกรกลุ่มเส่ียง เอสเตอร์เรส  ให้เกษตรกรกลุ่มเส่ียง  อสม.ใน ร้อยละ 80 22,000 บาท 

มีการปฏิบัติตัวท่ีถูกต้องใน 3.ให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัวแก่  รพ.สต.บ้านคอนสาย 2. เกษตรกรกลุ่มเส่ียงมี
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช เกษตรกร จ านวน 113 คน การปฏิบัติตัวท่ีถูกต้องใน
3. เพ่ือเฝ้าระวังอันตรายจาก 4.อบรมให้ความรู้ในการป้องกัน การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช และลดอันตรายจากสารเคมี ร้อยละ 80
ในเกษตรกร เกษตรกร กลุ่มเส่ียงท่ีมีผลตรวจเลือด

ไม่ปลอดภัย  และอสม.
5.เกษตรกรท่ีตรวจเลือดหาสารโคลีน
เอสเตอร์เรสพบว่าผลเลือดมีความเส่ียง
และไม่ปลอดภัยให้กินรางจืด1อาทิตย์
6.เจาะเลือดเกษตรกรท่ีกินรางจืด
หลังกินรางจืด 1 อาทิตย์
7.สรุปและรายงานผล
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10.8 โครงกำรเยำวชน 1. เพ่ือลดจ านวนนักสูบและ 1.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 1.เยาวชนท่ีมีพ่อ แม่ 1. เกิดความรู้และตระหนัก กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
สร้ำงกระเเสชุมชน นักด่ืมหน้าใหม่ในเยาวชน โครงการพร้อมงบประมาณ  ญาติ พ่ีน้อง ด่ืมสุรา ถึงภัยอันตรายท่ีเกิดจาก ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านคอนสาย
ลดกำรด่ืมเหล้ำ นักเรียนในสถานศึกษา 2.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน บุหร่ี บุหร่ีและสุรา อบต.คอนสวรรค์
ลดกำรสูบบุหร่ี 2.เพ่ือให้นักเรียนรู้ถึงพิษภัย 3. ด าเนินการตามโครงการ จ านวน50 คน 2. เกิดจิตส านึกท่ีดีท่ีจะดูแล 5,000  บาท 

โทษของบุหร่ีสุราท่ีมีในร่างกาย 4. สรุปและประเมินผลโครงการ สุขภาพของตนและสุขภาพ
3.เพ่ือปกป้อง นักสูบมือ 2 5. ระยะเวลาด าเนินงาน ของผู้ท่ีอยู่ใกล้เคียง
ให้พ้นจากพิษภัยของบุหร่ี 3.ลดจ านวนนักสูบและ
4.เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิด นักด่ืมหน้าใหม่ในเยาวชน 
การลด ละ เลิก การสูบบุหร่ี นักเรียนในสถานศึกษา
และ ด่ืมสุรา

10.9 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ 1. เพ่ือให้ผู้ปกครองสามารถ 1.ข้ันเตรียมการ 1. อสม.ในพ้ืนท่ี 32 คน 1. ผู้ปกครองสามารถตรวจ กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
ของผู้ปกครองและ อสม. ตรวจพัฒนาการเด็ก0-5 ปีได้ 1.1 ขียนโครงการเพ่ือของบประมาณ 2. ตัวแทนผู้ปกครอง พัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี ได้ ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านคอนสาย
ในกำรเฝ้ำระวังพัฒนำกำร 2. เพ่ือให้ อสม.สามารถตรวจ 1.2 จัดประชุม เพ่ือช้ีแจงโครงการ เด็ก 0-5 ปี  25 คน 2. อสม. สามารถตรวจ อบต.คอนสวรรค์
เด็ก 0-5 ปี พัฒนาการเด็ก 0 -5 ปี ได้ แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง อสม. พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ได้ 7,000 บาท 

3.เพ่ือให้เด็ก 0-5ปี ท่ีมี และผู้ปกครองทราบ 3. เด็ก 0-5 ปี ท่ีมีพัฒนาการ
พัฒนาการช้าได้รับการ 2.ข้ันด าเนินการ ช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ
กระตุ้นพัฒนาการ 2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการโดย อย่างรวดเร็ว
อย่างรวดเร็ว ผ่านส่ือต่างๆเช่น ประชุมผู้น าชุมชน

หอกระจายข่าวในชุมชน
2.2 จัดอบรม/กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพของผู้ปกครอง และ อสม.
ในการเฝ้าระวังพัฒนาการ
เด็ก 0-5  ปี  1 วัน
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10.10 โครงกำรอบรมอบรม 1.ประชาชนมีความปลอดภัย   ข้ันเตรียมการ 1.ร้านค้า ร้านช า ใน 1. ประชาชนปลอดภัยจาก กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
แกนน ำร้ำนค้ำแผงลอย ในการบริโภค     1.ส ารวจปัญหาโดยการลง ต าบลคอนสวรรค์ การใช้ผลิตภัณฑ์อาหาร ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านคอนสาย
บริโภคปลอดภัย 2.เพ่ือให้ผู้ประกอบการร้านค้า ความคิดเห็นเก่ียวกับโรคท่ีต้อง จ านวน  59 แห่ง และเคร่ืองส าอาง อบต.คอนสวรรค์
จับจ่ำยถูกต้อง แผงลอยมีความรู้เร่ือง เฝ้าระวังในชุมชน 2. ประชาชนป่วยด้วย 10,000 บาท 

หลักสุขาภิบาลอาหาร 2.ประชุมกลุ่มร่วมกับผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรคระบบทางเดินอาหาร
พระราชบัญญัติคุ้มครอง เพ่ือช้ีแจงสภาพปัญหาของโรคท่ีต้อง ลดลง 
ผู้บริโภคบัญญัติเก่ียวกับ เฝ้าระวังและเป็นปัญหาสาธารณสุข 3. อาหาร เคร่ืองส าอาง 
สาธารณสุขท่ีเก่ียวข้อง พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหา ผลิตภัณฑ์ ต่างๆท่ีจ าหน่าย
และส่ิงแวดล้อม ให้แก่ประชาชน ในร้านค้า ร้านช า แผงลอย 
3.เพ่ือให้ร้านค้าหรือสถานท่ี กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ทุกแห่งจ าหน่ายอาหารท่ี
จ าหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐาน 3.อบรมให้ความรู้การจัดการ สะอาด ปลอดภัย 
4.เพ่ือให้ผู้ประกอบการร้านค้า โรคระบาดในชุมชน เคร่ืองส าอางผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
มีจริยธรรมในการตรวจสอบ ท่ีมีเคร่ืองหมาย อย. 
ดูแลเคร่ืองอุปโภคบริโภค และไม่มีผลิตภัณฑ์หมดอายุ
5.เพ่ือป้องกันโรคระบบ
ทางเดินอาหาร
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11 สอน.โคกแสง
11.1 โครงกำรเดิน ว่ิง  ป่ัน  1.เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้ 1.เขียนโครงการเพ่ือพิจารณา ประชาชน 1.ประชาชนร้อยละ 80 กองทุนหลัก ต.ค.64- สอน.โคกแสง

เพ่ือสุขภำพ ประชาชนมีการออกก าลังกาย ขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม เดิน ว่ิง ประกันสุขภาพ ก.ย.-65
ด้วยการเดิน -ว่ิง -ป่ันจักรยาน 2.ประชุมคณะท างาน /ผู้ท่ีเก่ียวข้อง ป่ันเพ่ือสุขภาพ เทศบาลต าบล
2.เพ่ือลดอัตราเส่ียงต่อการ  ประชาสัมพันธ์โครงการ 2.ประชาชนร้อละ 70 คูสะคาม
เกิดโรคไม่ติดต่อต่าง ๆ มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ ท่ีเข้าร่วมโครงการ 21,850  บาท

3.ประสานงานกับหน่วยงาน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ท่ีเก่ียวข้อง
4.จัดกิจกรรมโครงการ ให้ความรู้
เร่ืองการออกก าลังกายและจัด  
กิจกรรมเดิน-ว่ิง-ป่ัน เพ่ือสุขภาพ
5.รวบรวมรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จัดท าสถิติการว่ิงทุกกลุ่ม
6.สรุปผลการด าเนินงาน

11.2 โครงกำรเยำวชนรุ่นใหม่ 1.เพ่ือให้นักเรียนช้ัน 1.เขียนโครงการเพ่ือพิจารณา นักเรียนช้ันประถมศึกษา 1.นักเรียนช้ัน ป.5-6 กองทุนหลัก ก.ค.-65 สอน.โคกแสง
เรียนรู้ดูแลสุขภำพตนเอง ประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณ ปีท่ี 5-6  มีทักษะในการดูแลสุขภาพ ประกันสุขภาพ
(Self Care) และให้ มีความรู้และทักษะการดูแล 2.ประสานกับโรงเรียน/หน่วย จ านวน 119 คน ตนเอง ออกก าลังกายและ เทศบาลต าบล
ควำมรู้ในกำรป้องกัน สุขภาพตนเอง บริการและหน่วยงานสาธารณสุข กินอาหารท่ีเหมาะสมมี คูสะคาม
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ท่ีเก่ียวข้องจัดท าแบบบันทึก สุขภพร่างกายแข็งแรง 12,510  บาท
  2019 (covid 19)  การตรวจสุขภาพด้วยตนเอง ร้อยละ 80

ส าหรับนักเรียนช้ันป.5-6,สุขบัญญัติ
10 ประการ แบบประเมินความรู้
การดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียน
ก่อน-หลังอบรม 
3.ประสานงานกับหน่วยงาน

หนา้ที ่216



ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ท่ีเก่ียวข้อง
4.จัดกิจกรรมโครงการอบรม
นักเรียนตามตารางการด าเนิน
กิจกรรม
5.ประเมินผลกิจกรรมด้วยการ
ประเมินความรู้ก่อนและ
หลังการอบรม
6.สรุปผลการด าเนินงาน

11.3 โครงกำรให้ควำมรู้และ 1.เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ 1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ประชาชน 1.เกษตรกรได้รับความรู้ กองทุนหลัก มี.ค.-65 สอน.โคกแสง
เฝ้ำระวังกำรใช้สำรเคมี ความรู้เร่ืองการใช้สารเคมี ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 180 คน เร่ืองการใช้สารเคมีก าจัด ประกันสุขภาพ
ในงำนเกษตรกรรรม ก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง 2.ประชุม/ช้ีแจง ประชาสัมพันธ์ ศัตรูพืชอย่างถูกต้องและ เทศบาลต าบล

และปลอดภัย โครงการก าหนดวันเวลาสถานท่ี ปลอดภัยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 คูสะคาม
2.เพ่ือเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ ในการจัดกิจกรรม 2.มีข้อมูลสภาวะสุขภาพ 24,030  บาท
ของเกษตรกรจากการใช้ 3.วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเกษตรกร ของเกษตรกรท่ีใช้สารเคมี
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช และประเมินความรู้ก่อนการอบรม ก าจัดศัตรูพืช จากการ
3.เพ่ือตรวจหาระดับปริมาณ 4.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ คัดกรอง  ร้อยละ 100
สารเคมีตกค้างในเลือดของ เกษตรกรในการใช้สารเคมีก าจัด 3.เกษตรกรท่ีมีความเส่ียง
เกษตรกร ศัตรูพืชในงานเกษตรกรรม ได้รับการตรวจเลือดหา

5.ประเมินความเส่ียงในการท างาน ระดับเอ็นไซม์โคลีน
ของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมี เอสเตอเรส ร้อยละ 100
ก าจัดศัตรูพืช 4.เกษตรกรท่ีพบความเส่ียง
6.ประเมินความรู้หลังการอบรม ในระดับไม่ปลอดภัย 
7.ตรวจคัดกรองหาระดับเอ็นไซม์ น้อยกว่าร้อยละ 30
โคลีนเอสเตอเรสในเกษตรกรท่ีพบ
ความเส่ียงค่อนข้างสูงและสูงมาก
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8.ส่งต่อกลุ่มเส่ียงท่ีมีผลการตรวจ
ระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสผิดปกติ
9.สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม
โครงการ

11.4 โครงกำรรณรงค์ 1.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ 1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 1. ประชาชน 1.ประชาชนมีความรู้เร่ือง กองทุนหลัก ม.ค.-65 สอน.โคกแสง
และส่งเสริมกำรคัดแยก เก่ียวกับขยะประเภทต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 120 คน การคัดแยกขยะสามารถ ประกันสุขภาพ
ขยะเพ่ือลดปริมำณขยะ ตลอดจนทราบถึงปัญหา 2.ท าเอกสารแผนงานโครงการ คัดแยกและก าจัดขยะแต่ละ เทศบาลต าบล
ในชุมชน และผลกระทบท่ีเกิดจากขยะ เพ่ือขออนุมัติโครงการ ประเภทได้อย่างถูกต้อง คูสะคาม

ในครัวเรือน 3.ประชุม/ช้ีแจง ประชาสัมพันธ์ 2.ปริมาณขยะในครัวเรือน/ 16,140  บาท
2.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ โครงการ ก าหนดวัน เวลา ชุมชน ลดลง
เก่ียวกับวิธีการลดปริมาณ สถานท่ีในการจัดกิจกรรม 3.ประชาชนในชุมชน
ขยะวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอย 4.จัดอบรมให้ความรู้ให้กับตัวแทน มีสุขภาพท่ีดีไม่เกิด
ในครัวเรือนและสร้างรายได้จาก สมาชิกครัวเรือน เพ่ือเป็นแกนน า โรคติดต่อระบาดในชุมชน
การจ าหน่ายวัสดุขยะรีไซเคิล และเป็นส่ือกลาง ในการถ่ายทอด 4.มีการจัดต้ังธนาคารขยะ
3.เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน ความรู้ความเข้าใจในการบริหาร ในชุมชน ร้อยละ 100
4.เพ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ จัดการขยะและคัดแยกขยะ
พาหะน าโรคติดต่อมา  ในครัวเรือนและชุมชน
สู่ครัวเรือน 5.ติดตามการด าเนินการธนาคาร

ขยะในชุมชน/จัดเก็บข้อมูลรายเดือน
6.สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม
โครงการ
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11.5 โครงกำรส่งเสริม 1.เพ่ือให้เด็ก 0-5 ปีได้รับการ 1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 1. ผู้ปกครอง 1.เด็ก 0-5 ปีได้รับการ กองทุนหลัก มิ.ย.-65 สอน.โคกแสง
พัฒนำกำรเด็ก 0-5 ปี ประเมินพัฒนาการ และการ ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 119 คน ตรวจประเมินพัฒาการ ประกันสุขภาพ
เพ่ือพัฒนำระดับ กระตุ้นพัฒนาการท่ีถูกต้อง 2.ท าเอกสารแผนงานโครงการ ตามวัย  ร้อยละ 100 เทศบาลต าบล
ควำมฉลำดทำงสติ ตามวัย เพ่ือขออนุมัติโครงการ 2.เด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัย คูสะคาม
ปัญญำและอำรมณ์ 2.เพ่ือให้เด็ก 0-5 ปี 3.ประชุม/ช้ีแจง ประชาสัมพันธ์ ล่าช้าได้รับการติดตาม 14,980  บาท

มีพัฒนาการท่ีสมวัย โครงการ ก าหนดวันเวลาสถานท่ี กระตุ้นพัฒนาการ 
ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา ในการจัดกิจกรรม ร้อยละ 100
อารมณ์ จิตใจ และสังคม 4.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ 3.เด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้า
3.เพ่ือให้เด็ก 0-5 ปี ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก ได้รับการส่งต่อเพ่ือรับการ
ท่ีพัฒนาการล่าช้าให้ได้ 5.ติดตามตรวจประเมินพัฒนาการ รักษา กระตุ้นพัฒนาการ
รับการกระตุ้นพัฒนาการ เด็ก 0-5ปี ตามเกณฑ์อายุ จากนักจิตวิทยาร้อยละ100
ให้มีพัฒนาการท่ีสมวัย 6.ส่งต่อเด็กท่ีพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า 4.เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการ
และได้รับการรักษาท่ีถูกต้อง เพ่ือรับการกระตุ้นพัฒนาการจาก ท่ีสมวัยทุกด้าน ไม่น้อยกว่า 
4.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ นักจิตวิทยา ร้อยละ 70
ผู้ปกครอง และผู้เล้ียงดูเด็ก 7.ตรวจวัดระดับความฉลาด 5.ผู้ปกครอง / ครูผู้ดูแลเด็ก
ให้มีความรู้ ความเข้าใจท่ี ทางเชาว์ปัญญาในเด็กนักเรียน มีความรู้ในการส่งเสริมและ
ถูกต้องเก่ียวกับการส่งเสริม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 กระตุ้นพัฒนาการ
พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี 8.สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 6.เด็กมีระดับค่าความลาด
5.เพ่ือให้เพ่ิมระดับ โครงการ ทางสติปัญญาและอารมณ์
ค่าความฉลาดทางสติปัญญา อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
และอารมณ์ให้ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 90 จุด
อยู่เกณฑ์มาตรฐาน
 (เฉล่ียไม่น้อยกว่า 90 จุด)
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11.6 โครงกำรให้ควำมรู้ 1.เพ่ือให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย 1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 1.ประชาชน 1.สตรีอายุ 30-60 ปี กองทุนหลัก ก.พ.-65 สอน.โคกแสง
โรคมะเร็งปำกมดลูก ได้รับความรู้เก่ียวกับ ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จ านวน  100 คน ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 20 ประกันสุขภาพ
มะเร็งเต้ำนมและ โรคมะเร็งปากมดลูก 2.ท าเอกสารแผนงานโครงการ ได้รับการตรวจมะเร็ง เทศบาลต าบล
ตรวจเต้ำนมด้วยตนเอง  มะเร็งเต้านม เพ่ือขออนุมัติโครงการ ปากมดลูกด้วยวิธี  HPV คูสะคาม

2.เพ่ือให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย 3.ประชุม/ช้ีแจงประชาสัมพันธ์ 2.สตรีอายุ 30-60 ปี 12,100  บาท
ท่ีตรวจพบความผิดปกติ โครงการ ก าหนดวันเวลาสถานท่ี มีความรู้เร่ืองการตรวจหา
ได้รับการส่งต่อและรักษา ในการจัดกิจกรรม มะเร็งปากมดลูก
3.เพ่ือค้นหาผู้ป่วยมะเร็ง 4.จัดประชุมโครงการให้ความรู้ มะเร็งเต้านม และสามารถ
ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ตรวจเต้านมด้วยตนเองและ
ในระยะเร่ิมแรก และตรวจเต้านมด้วยตนเอง ผ่านเกณฑ์ประเมิน

5.ส่งต่อในรายท่ีผลการตรวจคัดกรอง ทักษะจากเจ้าหน้าท่ี
เต้านมด้วยตนเองพบความผิดปกติ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80

3.สตรีท่ีตรวจพบความ
ผิดปกติได้รับการส่งต่อ
และรักษาจากแพทย์ทุกราย

11.7 โครงกำรอบรมเชิงปฎิบัติ 1.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ 1.อบรมให้ความรู้ 1.วัยท างาน/สูงอายุ 1.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 กองทุนหลัก ม.ค.65- สอน.โคกแสง
กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ในการนวดแผนไทยและการ 2.ฝึกปฏิบัติ จ านวน 80 คน ของเป้าหมายผู้เข้าอบรม ประกันสุขภาพ ก.ย.-65
กำรนวดแผนไทยและ ใช้ยาสมุนไพรท่ีถูกต้อง 1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน มีทักษะการนวดแผนไทย เทศบาลต าบล
กำรใช้ยำสมุนไพร 2.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะ ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และมีความรู้เร่ืองการใช้ คูสะคาม
ในชุมชน การนวดแก้ปวดเม่ือย 2.ท าเอกสารแผนงานโครงการ ยาสมุนไพรท่ีถูกต้อง 12,100  บาท

ด้วยตนเอง เพ่ือขออนุมัติโครงการ
3.ประชุม/ช้ีแจง ประชาสัมพันธ์
โครงการ ก าหนดวัน เวลา
 สถานท่ีในการจัดกิจกรรม
4.จัดกิจกรรมโครงการ ให้ความรู้
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เร่ืองการนวดแผนไทยและการใช้
ยาสมุนไพรในชุมชนและฝึกปฏิบัติ
5.สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม
โครงการ

1.8 โครงกำรคุ้มครอง 1.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ 1.จัดท าโครงการ เสนอ 1. ผู้ประกอบการร้านค้า 1.ผู้ประกอบการร้านค้า กองทุนหลัก มิ.ย.-65 สอน.โคกแสง
ผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ เร่ือง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือขออนุมัติ และประชาชน มีความรู้ในการเลือกซ้ือ ประกันสุขภาพ
สถำนีอนำมัยเฉลิม การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 2. จัดประชุม ช้ีแจงท าความเข้าใจ  จ านวน 60 คน สินค้าและสามารถเลือก เทศบาลต าบล
พระเกียรติ 60 พรรษำ 2.เพ่ือเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านช า/ ซ้ือสินค้ามาจ าหน่าย คูสะคาม
นวมินทรำชินี สุขภาพท่ีไม่ได้มาตรฐาน  ร้านแผงลอยในชุมชน อย่างถูกต้อง  ร้อยละ 80 11,100  บาท
บ้ำนโคกแสง และยาไม่ปลอดภัยในชุมชน 3.ให้ความรู้ด้านการคุ้มครอง 2.ประชาชนมีความรู้ใน
ปีงบประมำณ  2565 ผู้บริโภคความปลอดภัยจาก การเลือกซ้ือสินค้าได้

การบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์ อย่างปลอดภัยและถูกต้อง
สุขภาพแก่ประชาชน  ร้อยละ 84
4.ออกแนะน าร้านช า/ร้านแผงลอย
5. สรุปและประเมินผลการ
ด าเนินงาน

11.9 โครงกำรพัฒนำศูนย์ 1.อบรมพัฒนาศักยภาพ 1.อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร 1.อาสาสมัครสาธารณสุข 1.อาสาสมัครสาธารณสุข กองทุนหลัก ม.ค.65- สอน.โคกแสง
สำธำรณสุขมูลฐำน อาสาสมัครสาธารณสุข สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อสม. ประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ประกันสุขภาพ ก.ย.-65
ชุมชน  (ศสมช.) ประจ าหมู่บ้าน อสม. 2.จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ จ านวน 120 คน มีความรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 เทศบาลต าบล
ต ำบลคูสะคำม ให้มีความรู้มากข้ึน เบ้ืองต้นประจ าศูนย์ 2.ศูนย์สาธารณสุข 2.ประชาชนทุกหมู่บ้าน คูสะคาม
สู่ต ำบลจัดกำรสุขภำพ 2.จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 3.จัดท าป้ายประจ าศูนย์ มูลฐานชุมชน  (ศสมช.) มีความพึงพอใจในการใช้  52,400  บาท
ท่ียังยืน เบ้ืองต้นประจ าศูนย์ ท้ัง 8 หมู่บ้าน จ ำนวน 8 หมู่บ้ำน บริการศูนย์สาธารณสุขมูล

3.จัดท าป้ายประจ าศูนย์ 4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  ฐานชุมชน(ศสมช.) 
ท้ัง 8 หมู่บ้าน มาใช้บริการ อยู่ในระดับดีข้ึนไป

หนา้ที ่221



ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

5.ประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชนในการมาใช้บริการศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)

11.10 โครงกำรอบรมผู้น ำ 1.กลุ่มผู้น ำนักเรียนได้รับ 1.จัดท ำโครงกำรเสนอขออนุมัติ 1.คุณครูอนำมัย 1.กลุ่มผู้น ำนักเรียนมีควำมรู้ กองทุนหลัก ต.ค.64- สอน.โคกแสง
นักเรียนด้ำนกำรส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ 2.ส่งหนังสือเชิญครูอนำมัยและผู้น ำ  ร.ร.ละ 1 คน ความเข้าใจเก่ียวกับสุขภาพ ประกันสุขภาพ ก.ย.-65
สุขภำพช่องปำก สุขภาพช่องปากมากข้ึน นักเรียนเพ่ือเข้าร่วมโครงการ จ ำนวน 4 รร. = 4 คน ช่องปากไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เทศบาลต าบล

2.กลุ่มผู้น ำนักเรียนสำมำรถ 3.จัดท ำส่ือกำรให้ทันตสุขศึกษำ 2.ผู้น ำนักเรียน รร.ละ 20 คน2.กลุ่มผู้น ำนักเรียนสำมำรถ คูสะคาม
น าความรู้ในการแปรงฟัน 4.อบรม ให้ควำมรู้ครูอนำมัย จ ำนวน 4 รร. = 80 คน แปรงฟันได้อย่างถูกวิธี 16,360  บาท
ไปใช้ได้อย่างถูกวิธี และนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ รวมท้ังหมด 84 คน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.กลุ่มผู้น ำนักเรียนสำมำรถ 5.หำแนวทำงร่วมกัน ในกำรจัด 3.ทุกโรงเรียนมีกำรจัด
ตรวจความสะอาดของ กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน กิจกรรมการแปรงฟัน
ช่องปากตนเองและ ในโรงเรียนแบบย่ังยืม หลังอาหารกลางวัน 
เพ่ือนนักเรียนได้อย่างถูกวิธี 6.ประเมินผล ติดตามผลการด าเนิน อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน
4.มีกำรจัดกิจกรรมกำร กิจกรรมในโครงการ
แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
ภายในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ
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12 รพ.สต.บ้ำนโพนแพง
12.1 โครงกำรอบรม 1.เพ่ือให้ความรู้เร่ืองโรค 1.ฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองการ 1.สตรีอายุ 30-60 ปี 1.กลุ่มสตรีผู้เข้าอบรม กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.

เชิงปฏิบัติกำรเร่ือง มะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านม ป้องกัน เฝ้าระวังการเกิดโรคมะเร็ง อายุ 30-60 ปี ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านโพนแพง
โรคมะเร็งเต้ำนม มะเร็งปากมดลูกแก่ เต้านม และมะเร็งปากมดลูก จ านวน 70 คน เทศบาลต าบล
มะเร็งปำกมดลูกและ กลุ่มเป้าหมาย  2.การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 2.ตรวจคัดกรองสตรี หนองสนม
กำรตรวจคัดกรองใน 2.เพ่ือตรวจคัดกรองโรค ด้วยตนเอง และมะเร็งปากมดลูก อายุ 30-60 ปี 15,000 บาท
ประชำชนท่ัวไป มะเร็งเต้านม โดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข จ านวน1,346 คน 

มะเร็งปาดกมดลูก (เป้าหมายปี 63-67)

12.2 โครงกำรเดิน-ว่ิงปิงปอง 1..เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน 1.จัดกิจกรรมโครงการ เดิน-ว่ิง 1.ประชาชนท่ัวไปใน 1.กลุ่มประชาชนท่ัวไป กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
จรำจรชีวิต 7 สีและ ตระหนักถึงความส าคัญของ    ปิงปองจราจรชีวิต 7 สีและ เขตอ าเภอวานรนิวาส ร่วมกิจกรรม ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านโพนแพง
ว่ิงจ้ำวสนำม การออกก าลังกายและมีส่วน ว่ิงจ้าวสนามอ าเภอวานรนิวาส และอ าเภอใกล้เคียง จ านวน 600 คน เทศบาลต าบล
อ ำเภอวำนรนิวำส ร่วมในการออกก าลังกาย  ในกลุ่มประชาชนท่ัวไป หนองสนม
ปีท่ี 14 2.เพ่ือเป็นการพัฒนา ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร 25,000 บาท

ศักยภาพในการ และว่ิงจ้าวสนาม 
ออกก าลังกายของประชาชน ระยะทาง 5,10 กิโลเมตร
3.เพ่ือให้องค์กรภาครัฐ 
เอกชน องค์กรประชาชน
มีส่วนร่วมใน การจัดกิจกรรม
ออกก าลังกาย 
 4.เพ่ือสร้างสัมพันธภาพใน
ครอบครัวให้เกิดข้ึนจากการ
ร่วมกิจกรรมออกก าลังกาย 
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12.3 โครงกำรอบรมน 1.เพ่ือให้ผู้ได้รับบาดเจ็บจาก 1.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ผู้น าชุมชน 1.อัตราการเกิดและ กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
กำรป้องกัอุบัติเหตุ อุบัติเหตุหมู่หรืออุบัติเหตุกลุ่ม เร่ืองการป้องกัน เฝ้าระวังการ อาสาสมัครสาธารณสุข     อุตราการตายจากอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านโพนแพง
ทำงถนน ได้รับบริการและการช่วยเหลือ เกิดอุบัติเหตุทางถนนใน อฟปร.          ทางถนนลดลงจากปี เทศบาลต าบล

ด้วยความถูกต้องรวดเร็ว    กลุ่มเป้าหมาย   จ านวน 180 คน ท่ีผ่านมา  ร้อยละ 50 หนองสนม
2.เพ่ือเตรียมความพร้อม 2.การประชาคมหมู่บ้านในการออก 25,000 บาท
ให้บริการผู้ป่วยท่ีมารับบริการ   ข้อบังคับการป้องกันอบัติเหตุทางถนน
ท้ังทาง ด้านสถานท่ีอุปกรณ์ ในหมู่บ้านรับผิดชอบ
และเจ้าหน้าท่ี
3.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีสามาร
ให้บริการผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้องตามาตรฐานวิชาชีพ 
และมีประสิทธิภาพ  

12.4 โครงกำรเด็กพัฒนำกำร 1.เพ่ือให้เด็ก0-6  ปี  ได้รับ 1.อบรม อสม. ส.อบต. ผุ้น าชุมชุน ผู้น าชุมชน  1.เชิงปริมาณ                  กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
สมวัยด้วยควำมใส่ใจ การประเมินพัฒนาการพัฒนาการหญิงต้ังครรภ์ และผู้ปกครองเด็ก อาสาสมัครสาธารณสุข      1.1 ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านโพนแพง
ของผู้ปกครอง และกระตุ้นพัฒนาการท่ี หลักสูตรส่งเสริมพัฒนาการเด็ก หญิงต้ังครรภ์     มีความรู้เร่ืองพัฒนาการท่ี เทศบาลต าบล

ถูกต้องสมวัย การพัฒนา IQ  และให้ค าปรึกษา หญิงหลังคลอด  สมวัยของเด็ก ร้อยละ 90 หนองสนม
2.เพ่ือให้เด็ก 0-5  ปีมี ครอบครัว ผู้ปกครองเด็ก         1.2 เด็กท่ีสงสัยพัฒนาการ 20,000 บาท
พัฒนาการสมวัย ท้ังด้าน 2.อสม. ออกเย่ียมบ้านครอบคัรว  จ านวน 200 คน ล่าช้าได้รับการกระตุ้นจาก
ร่างกาย สติปัญญาอารมณ์ ท่ีมีพัฒนาการเด็กล่าช้า ร่วมกับ ผู้ปกครอง ร้อยละ 100
 จิตใจและสังคม จนท.รพ.สต.บ้านโนนแต้เพ่ือให้ 2.เชิงคุณภาพ                
3.เพ่ือให้เด็ก 0-5  ปี  ค าแนะน าในการกระตุ้น 1เดือน 2.1 เด็ก0-5 ปี มีพัฒนา
มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการ ถ้ายังไม่ผ่านส่งต่อ รพ.วานรนิวาส การสมวัย  ร้อยละ 85
การกระตุ้นพัฒนาการไห้มี ต่อไป
พัฒนาการท่ีสมวัย
4.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

หนา้ที ่224



ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ปกครองและผู้เล้ียงเด็ก
ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก 0-5 ปี และได้รับ
การรักษาท่ีถูกต้องในราย
ท่ีท่ีมีความผิดปกติมาก

10.5  โครงกำรอบรม 1.เพ่ือส่งเสริมความรู้ในการดูแล  1.อบรม                 1.นักเรียนในเขต 1.ผู้น านักเรียนผ่านเกณฑ์ กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
ผู้น ำนักเรียน  ด้ำนกำร ทันตสุขภาพตนเองและผู้อ่ืน 2.ตรวจสุขภาพฟัน รับผิดชอบ ประเมินความรู้ ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านโพนแพง
ส่งเสริมทันตสุขภำพ 2.เป็นแกนน าให้ความรู้ ร้อยละ 80 ข้ึนไป เทศบาลต าบล

เสียงตามสาย  หนองสนม
15,000 บาท

10.6 โครงกำรเด็กว่ำยน้ ำเป็น 1.เพ่ือลดอุบัติเหตุการเสียชีวิต 1.เขียนโครงการ/เสนอโครงการ/ 1.เด็กในศูนย์พัฒนา 1.เด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรม กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
เล่นน้ ำปลอดภัย ทางน้ า ขออนุมัติโครงการ เด็กเล็ก อายุ  2 - 5 ปี ฝึกสอนว่ายน้ าทุกคน ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านโพนแพง

2.เพ่ือสอนและฝึกหัดให้ 2.ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ/2.ผู้ปกครองและครูผู้ดูแล จะสามารถว่ายน้ า เทศบาลต าบล
เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนา ผู้ท่ีเก่ียวข้องและกลุ่มเป้าหมาย เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเม่ือจบกิจกรรม หนองสนม
เด็กเล็ก สามารถ ว่ายน้ าเป็น 3.ส่งใบอนุญาตผู้ปกครองเพ่ือ เทศบาลต าบลหนองสนม 2.เด็กสามารถช่วยเหลือ 25,000 บาท
และช่วยเหลือตัวเองได้ เข้าร่วมโครงการ ตัวเองได้เม่ือประสบภัย
เม่ือประสบภัยทางน้ า 4..อบรมให้ความรู้ ทางน้ าและเป็นการลดสถิติ
3. เพ่ือสอนและฝึกหัดให้ 5..ด าเนินการฝึกหัดว่ายน้ าให้แก่ จ านวนเด็กเสียชีวิต
เด็กรู้จักและสามารถช่วยชีวิต กลุ่มเป้าหมาย จากการจมน้ า ในแต่ละปี
ผู้ประสบเหตุทางน้ าได้ 6.จัดท าทะเบียนรายช่ือเด็ก 3.เด็กมีสุขภาพร่างกาย
อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน  ท่ีเข้าร่วม การฝึกสอนว่ายน้ า แข็งแรง สมบูรณ์ มีพัฒนา
4. เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพ 7.สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม การเหมาะสมตามวัย
อนามัยท่ีแข็งแรง  สมบูรณ์
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10.7 อบรมเชิงปฏิบัติกำร 1.เพ่ือสร้างเสริมความรู้ และ 1.จัดท าโครงการเสนอประธาน 1.อาสาสมัครสาธารณสุข 1.อาสาสมัครสาธารณสุข กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
โครงกำรเฝ้ำระวังป้องกัน ความตระหนักของประชาชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจ าหมู่บ้านและ ประจ าหมู่บ้านและ ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านโพนแพง
และควบคุมโรคติดเช้ือ ในชุมชนต่อมาตรการเฝ้า เพ่ือโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติ ผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชนมีความรู้ใน เทศบาลต าบล
ไวรัสโคโรนำ 2019 ระวังป้องกันและควบคุม 2.จัดประชุมเตรียมการเพ่ือก าหนด จ านวน 150 คน  การป้องกันควบคุม หนองสนม
(COVID-19) โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา รูปแบบการด าเนินกิจกรรม โรคโควิด-19 ได้ 20,000 บาท

2019 (COVID-19) 3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน
2.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน ให้  อสม. ประชาชนท่ัวไปใน
มีส่วนร่วมในเฝ้าระวังป้องกัน ทุกหมู่บ้านให้เข้าร่วมกิจกรรม
และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัส 4.จัดกิจกรรมโครงการ ในกลุ่ม 
โคโรนา 2019 (COVID-19) อสม.  และผู้น าชุมชน
โดยอาศัยอสม.และผู้น าชุมชน
ท่ีเป็นแกนน า เผยแพร่ข้อมูล
แก่บุคคลใกล้ตัวและชุมชน
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13 รพ.สต.บ้ำนทุ่งโพธ์ิ
13.1 โครงกำรอบรมเชิง 1.เพ่ือให้ความรู้เร่ือง 1.อบรมให้ความรู้ 1.วัยท างานสตรี 1.เชิงปริมาณ กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.

ปฏิบัติกำร โรคมะเร็งปากมดลูกแก่ 2.ตรวจคัดกรอง อายุ 30-60ปี 1.1จ านวนผู้เข้าอรม ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านทุ่งโพธ์ิ
โรคมะเร็งเต้ำนมและ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 400 คน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต.หนองสนม
มะเร็งปำกมดลูก 2.เพ่ือตรวจคัดกรองโรค ของเป้าหหมาย 20,000 บาท

มะเร็งเต้านม และปากมดลูก 2.เชิงคุณภาพ
2.1 ผู้มาตรวจคัดกรอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของเป้าหหมาย

13.2 โครงกำรป้องกัน 1.เพ่ือป้องกันปัญหาเด็กอายุ 1.บรรยายให้ความรู้โดยทีมวิทยากร 1.ครูและนักเรียน 1.ผู้เข้าอบรมมีทักษะ กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
เด็กจมน้ ำ ต่ ากว่า 15 ปี เสียชีวิต โดยแบ่งเป็น 3 ฐาน ประกอบด้วย จ านวน 50 คน การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านทุ่งโพธ์ิ

จากการจมน้ า 1.1 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทางน้ า โดยใช้หลัก ตะโกน ต.หนองสนม
2. เพ่ือให้เด็กนักเรียน ทางน้ า โดยใช้หลัก ตะโกน โยน ย่ืน โยน ย่ืน มีความรู้การ 25,000 บาท  
กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้และ 1.2 การอบรมให้ความรู้การช่วย ช่วยฟ้ืนคืนชีพ ข้ันพ้ืนฐาน 
ทักษะเก่ียวกับการลอยตัว ฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน ( CPR ) ( CPR )และมี ความรู้
การใช้อุปกรณ์ต่างๆสามารถ 1.3 การอบรมให้ความรู้การ การลอยตัวเพ่ือเอา
เอาชีวิตรอดในน้ าได้ ลอยตัวเพ่ือเอาชีวิตรอดในน้ า ชีวิตรอดในน้ า
3. เพ่ือสอนและฝึกหัดให้
เด็กนักเรียนและเยาวชน
กลุ่มเป้าหมายรู้จักและสามารถ
ช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ าได้
อย่างถูกต้อง
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13.3 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ 1.ประเมินภาวะสุขภาพ 1.ออกส ารวจผู้ประกอบการ 1.ผู้ประกอบการโรงสีข้าว 1.รายงานผู้ประกอบการ กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
ผู้ประกอบกำรโรงสีข้ำว ผู้ท างาน โรงสีข้าวและอาชีพท่ีเส่ียงฝุ่นละออง และอาชีพเส่ียงฝุ่นละออง โรงสีข้าวและอาชีพท่ีเส่ียง ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านทุ่งโพธ์ิ
จำกสภำวะแวดล้อม 2.ตรวจสุขภาพผู้กลุ่มเส่ียง 2.ประเมินสุขภาพกลุ่มเส่ียง จ านวน 50 คน ฝุ่นละออง ต.หนองสนม
ในกำรท ำงำน 3.ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 3.ตรวจตามปัจจัยเส่ียง เช่น 2.สรุปผลการประเมิน 10,000 บาท

สุขภาพการป้องกันตนเอง การท างานของปอด  สุขภาพ
จากฝุ่นละออง ระบบทางเดินหายใจ 3.สรุปผลการตรวจสุขภาพ

4.อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 4.แบบทดสอบ ก่อน-หลัง
การป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง  การอบรม
การใช้เคร่ืองป้องกันและกายศาสตร์

13.4 โครงกำรดูแล 1.เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์และ  1. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 1.อสม. 50 คน     1.หญิงต้ังครรภ์และ กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
หญิงต้ังครรภ์และ หญิงหลังคลอดความรู้ เก่ียวกับการดูแลหญิงต้ังครรภ์และ หญิงต้ังครรภ์และ หญิงหลังคลอดมีความรู้การ ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านทุ่งโพธ์ิ
หญิงหลังคลอด ความเข้าใจเก่ียวกับการ หญิงหลังคลอดด้วยศาสตร์ แม่หลังคลอด รักษาทางด้านแพทย์แผนไทย ต.หนองสนม
ด้วยศำสตร์แพทย์ รักษาทางด้านแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยและวิธีการใช้พืช จ านวน 50 คน ท่ีจะสามารถเพ่ิมน้ านม โดย  15,200  บาท
แผนไทย ปี 2565 ท่ีเก่ียวกับสมุนไพรและ สมุนไพรท่ีมีสรรพคุณในการสร้าง ประเมินท าแบบสอบถาม

การนวดประคบท่ีช่วยเสริม น้ านมในกลุ่มหญิงต้ังครรภ์ ประเมินความรู้ด้านสมุนไพร
สร้างการเพ่ิมน้ านมได้ และแม่หลังคลอด และสามารถปฏิบัติวิธีการ
2.เพ่ือเพ่ิมทักษะให้กับกลุ่ม 2. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ นวดประคบได้อย่างถูกต้อง 
อาสาสมัครสาธารณสุข การผลิตลูกประคบเต้านม มากกว่าร้อยละ 80
เก่ียวกับการผลิตลูกประคบ น้ าหนักสุทธิ 100 กรัม ในกลุ่มภาคี 2. อาสาสมัครสาธารณสุข
สมุนไพร และสามารถแจกจ่าย เครือข่ายแพทย์แผนไทย มีความรอบรู้ด้านการผลิต
ให้กับหญิงต้ังครรภ์และ รพ.สต.บ้านทุ่งโพธ์ิ จ านวน 50 คน ลูกประคบสมุนไพร 
หญิงหลังคลอดได้ โดยเฉล่ียผลิตคนละ 2 ลูก โดยประเมินจากข้ันตอน

เป็นจ านวนท้ังหมด 100 ลูก เพ่ือ วิธีการผลิตลูกประคบ
มอบให้แก่ตัวเองและหญิงต้ังครรภ์ ได้อย่างถูกต้อง             
กับหญิงหลังคลอด จ านวน 50 คน มากกว่า ร้อยละ 80   
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3.หญิงหลังคลอดน้ านมไหล
ได้มากสามารถให้นมบุตรได้
อย่างเพียงพอ และไม่มี
ปัญหาอาการของเต้านม
คัดตึง ร้อยละ 60

13.5 โครงกำรอบรมผู้น ำ 1. กลุ่มผู้น านักเรียนได้รับ 1.อบรมเชิงปฏิบัติการ 1.นักเรียนจ านวน 1. กลุ่มผู้น านักเรียนได้รับ กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
นักเรียนด้ำนทันตสุขภำพ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ  50 คน ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านทุ่งโพธ์ิ

สุขภาพช่องปากมากข้ึน สุขภาพช่องปาก ต.หนองสนม
2. กลุ่มผู้น านักเรียนสามารถ 2. กลุ่มผู้น านักเรียนสามารถ 9,500  บาท 
น าความรู้ในการแปรงฟัน น าความรู้ในการแปรงฟัน
ไปใช้ได้อย่างถูกวิธี อย่างถูกวิธี
3. กลุ่มผู้น านักเรียนตรวจ 3. กลุ่มผู้น านักเรียนตรวจ
ความสะอาดของช่องปากเอง ความสะอาดของช่องปากเอง
และเพ่ือนนักเรียนได้อย่างถูกวิธี และเพ่ือนนักเรียนได้อย่างถูกวิธี
4. มีการจัดกิจกรรมการ 4. มีการจัดกิจกรรมการ
แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
ภายในโรงเรียน ภายในโรงเรียน

13.6 โครงกำรเด็ก 0-5 ปี 1.เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ 1.จัดอบรมเร่ืองโภชนาการและการ 1.ผู้ปกครองท่ีดูแล 1.ผู้เข้าอบรมมีความรู้เร่ือง กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
โภชนำกำรดีสู่ ให้กับผู้ปกครองเก่ียวกับ ตรวจพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี เด็ก 0-5 ปี โภชการและการติดตาม ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านทุ่งโพธ์ิ
พัฒนำกำรสมวัย โภชนาการเด็ก 0-5 ปี 2.ติดตามภาวะโภชนาการและ จ านวน 50 คน พัฒนาการเด็กจาก ต.หนองสนม

2.เพ่ือเฝ้าระวังและติดตาม พัฒนาการตามคู่มือ ทุก 3 เดือน 2.เด็ก 0-5 ปี แบบสอบถามหลังการอบรม 12,500 บาท
โภชนาการเด็ก 0-5 ปีท่ี จ านวน 100 คน 2.ผู้ปกครองมีการติดตาม
เส่ียงต่อการมีภาวะ โภชนาการและพัฒนาการเด็ก
ทุพโภชนาการและ ในปกครองทุก 3 เดือน 3 คร้ัง
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ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาการสงสัยล่าช้า
3.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก 0-5 ปี
 มีพัฒนาการทางร่างกายและ
สมองเจริญเติบโตสมวัย

13.7 โครงกำร อย.น้อย 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 1.อบรมเชิงปฏิบัติการ 1.นักเรียน 1.ร้อยละ 90 ของนักเรียน กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
ใส่ใจสุขภำพ ความเข้าใจในเร่ืองผลิตภัณฑ์ จ านวน 40 คน มีความรู้ความ เข้าใจใน ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านทุ่งโพธ์ิ

สุขภาพ และสามารถเลือกซ้ือ เร่ืองผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต.หนองสนม
เลือกบริโภคได้อย่างถูกต้อง 14,400 บาท
ปลอดภัย
2.เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติการจริง 
สามารถเผยแพร่ความรู้ท่ีได้รับ
ไปยังเพ่ือนนักเรียนครอบครัว 
และชุมชนได้
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14 รพ.สต.บ้ำนปำนเจริญ
14.1 โครงกำรอบรมเชิง 1.เพ่ือให้ความรู้เร่ือง 1.อบรมให้ความรู้ 1.วัยท างานสตรี 1.เชิงปริมาณ กองทุนหลัก ม.ค.65- รพ.สต.

ปฏิบัติกำรเร่ืองโรค โรคมะเร็งปากมดลูกแก่ 2.ตรวจคัดกรอง อายุ 30-60 ปี 1.1จ านวนผู้เข้าอรม ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านปานเจริญ
มะเร็งเต้ำนม กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 200 คน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อบต.
มะเร็งปำกมดลูก 2.เพ่ือตรวจคัดกรองโรค ของเป้าหหมาย เด่ือศรีคันไชย
และกำรตรวจคัดกรอง มะเร็งเต้านม และปากมดลูก 2.เชิงคุณภาพ 20,000 บาท
รพ.สต.ปำนเจริญ2565 2.1ผู้มาตรวจคัดกรอง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของเป้าหหมาย

14.2 โครงกำรอบรม 1เพ่ือสร้างเสริมความ 1.อบรมให้ความรู้ 1.เด็กนักเรียน ป.4-6 1.เชิงปริมาณ กองทุนหลัก ม.ค.65- รพ.สต.
เชิงปฎิบัติกำร รอบรู้ในการป้องกันโรค 2.การฝึกปฎิบัติแปรงฟัน จ านวน 80 คน 1.1 จ านวนผู้เข้าอรม ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านปานเจริญ
เร่ืองควำมรอบรู้ ฟันผุและสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อบต.
ด้ำนสุขภำพในกำร 2.เพ่ือฝึกทักษะการแปรงฟัน ของเป้าหหมาย เด่ือศรีคันไชย
ป้องกันโรคฟันผุและ 2.เชิงคุณภาพ 10,000 บาท
สุขภำพช่องปำกของ 2.1 เด็กแปรงฟันสะอาด
เด็กประถมศึกษำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ของเป้าหมาย

14.3 โครงกำรอบรม 1.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ 1.อบรมให้ความรู้ 1.วัยท างาน/สูงอายุ 1.เชิงปริมาณ กองทุนหลัก ม.ค.65- รพ.สต.
เชิงปฎิบัติกำร ในการนวดแผนไทยและการ 2.ฝึกปฏิบัติ จ านวน 80 คน 1.1จ านวนผู้เข้าอรม ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านปานเจริญ
กำรนวดแผนไทยและ ยืดเหยียดกล้ามเน้ือด้วย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อบต.
กำรยืดเหยียดกล้ำมเน้ือ ตนเองในการป้องกันและ ของเป้าหหมาย เด่ือศรีคันไชย
ด้วยตนเองในกำรป้องกัน บ าบัดการปวดเม่ือยเบ้ืองต้น 2.เชิงคุณภาพ 10,000 บาท
และบ ำบัดกำรปวดเม่ือย 2.1 ผู้เข้าอบรมมีทักษะ
เบ้ืองต้น การนวดแผนไทยและ
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การยืดเหยียดกล้ามเน้ือ
ด้วยตนเองและบ าบัดการ
ปวดเม่ือยเบ้ืองต้น

14.4 โครงกำรควบคุม 1.เพ่ือควบคุมโรคเม่ือเกิด 1.ออกควบคุมโรคเม่ือเกิดโรค 1.ประชาชน 1.เชิงปริมาณ กองทุนหลัก ม.ค.65- รพ.สต.
โรคไข้เลือดออก โรคในพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ี ท่ีมีภาวะเส่ียง 1.1จ านวนคร้ังท่ีออก ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านปานเจริญ

2.เพ่ือลดการแพร่ระบาด 2.อบรมความรอบรู้โรคท่ีเกิดโดย จ านวน 6440 คน ควบคุมโรค อบต.
ของโรค แมลงเป็นพาหะ 2.เชิงคุณภาพ เด่ือศรีคันไชย

3.รณรงค์สุ่มไขว้ 2.1อัตราป่วยด้วยโรค 22,000 บาท
ไข้เลือดออกลดลง
ร้อยละ20 จากค่ามัธยฐาน
5 ปี ย้อนหลัง

14.5 โครงกำรอบรม 1.เพ่ือสร้างเสริมความรอบรู้ 1.อบรมให้ความรู้ กลุ่มวัยท างาน 1.เชิงปริมาณ กองทุนหลัก ม.ค.65- รพ.สต.
เชิงปฏิบัติกำร ในการป้องกันโรโควิด-19 2.ฝึกปฏิบัติ 200 คน 1.1จ านวนผู้เข้าอรม ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านปานเจริญ
เร่ืองควำมรอบรู้ด้ำน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อบต.
สุขภำพในกำรป้องกัน ของเป้าหมาย เด่ือศรีคันไชย
โรคโควิด-19 2.เชิงคุณภาพ 20,000 บาท

2.1ผู้เข้าอบรมตอบค าถาม
ในแบบทดสอบหลังเรียน
ได้ถูกต้อง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ70
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15 รพ.สต.บ้ำนค ำหมูน
15.1 โครงกำรส่งเสริม 1.เพ่ือส่งเสริมการปรับ 1.จัดกิจกรรมออกก าลังกาย 1.กลุ่มเส่ียงเบาหวาน 1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม กองทุนหลัก ม.ค.65- รพ.สต.

สุขภำพด้วยกำร เปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ในชุมชนสัปดาห์ ละ 3 วัน และความดันโลหิตสูง กิจกรรมร่วมออกก าลังกาย ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านค าหมูน
ออกก ำลังกำย  ด้านการออกก าลังกาย จ านวน 3 เดือน จ านวน 50 คน ไม่น้อยกว่า 50  คน อบต.
ในกลุ่มเส่ียง 2.ชุมชนมีการออกก าลังกาย เด่ือศรีคันไชย
โรคเบำหวำน ในชุมชนไม่น้อยกว่า 3 คร้ัง 25,000 บาท
และควำมดันโลหิตสูง ต่อสัปดาห์คร้ังละ 30นาที

ข้ึนไป

15.2 โครงกำรเฝ้ำระวังและ 1.ประชาชนได้รับการประเมิน 1.คัดกรองประเมินความเครียดใน 1.ปรนะชาชนกลุ่ม 1.ประชาชนท่ัวไปใน กองทุนหลัก ม.ค.65- รพ.สต.
ค้นหำผู้ท่ีมีภำวะเครียด ความเครียด ตามแบบ กลุ่มวัยท างาน วัยท างาน กลุ่มวัยท างานได้รับการ ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านค าหมูน
และมีปัญหำทำง ประเมิน 2 Q และ 9 Q ประเมินความเครียด อบต.
สุขภำพจิตในชุมชน 2.อสม.มีทักษาะในการ ร้อยละ 80 เด่ือศรีคันไชย

ประเมินความเครียด 80,000 บาท
ตามแบบประเมิน 2 Q
 และ 9 Q

15.3 โครงกำรอบรม 1เพ่ือสร้างเสริมความ 1.อบรมให้ความรู้ เด็กนักเรียน ป.4-6 1.เชิงปริมาณ กองทุนหลัก ม.ค.65- รพ.สต.
เชิงปฎิบัติกำรเร่ือง รอบรู้ในการป้องกันโรค 2.การฝึกปฎิบัติแปรงฟัน จ านวน 80 คน 1.1 จ านวนผู้เข้าอรม ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านค าหมูน
ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ ฟันผุและสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อบต.
ในกำรป้องกันโรคฟันผุ 2.เพ่ือฝึกทักษะการแปรงฟัน ของเป้าหหมาย เด่ือศรีคันไชย
และสุขภำพช่องปำก 2.เชิงคุณภาพ 10,000 บาท
ของเด็กประถมศึกษำ 2.1 เด็กแปรงฟันสะอาด

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเป้าหมาย
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15.4 โครงกำรแปรรูป 1.เพ่ือส่งเสริมสนับสนับสนุน 1.อบรมให้ความรู้ 1.วัยท างาน/สูงอายุ 1.เชิงปริมาณ กองทุนหลัก ม.ค.65- รพ.สต.
สมุนไพรกำรผสม การใช้สมุนไพรใน 2.ฝึกปฏิบัติ จ านวน 80 คน 1.1 จ านวนผู้เข้าอรม ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านค าหมูน
น้ ำมันเขียว การป้องกันโรค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อบต.

2. เพ่ือส่งเสริมการแปรรูป ของเป้าหหมาย เด่ือศรีคันไชย
ด้านสมุนไพรในครัวเรือน 5,000 บาท
3.สามารถจัดกลุ่ม otop 
เพ่ือหารายได้เข้าชุมชน

15.5 โครงกำรควบคุม 1.เพ่ือควบคุมโรคเม่ือเกิด 1.ออกควบคุมโรคเม่ือเกิดโรค ประชาชนท่ีมีภาวะเส่ียง 1.เชิงปริมาณ กองทุนหลัก ม.ค.65- รพ.สต.
โรคไข้เลือดออก โรคในพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ี จ านวน 2640 คน 1.1 จ านวนคร้ังท่ีออก ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านค าหมูน

2.เพ่ือลดการแพร่ระบาด 2.อบรมความรอบรู้โรคท่ีเกิดโดย ควบคุมโรค อบต.
ของโรค แมลงเป็นพาหะ 2.เชิงคุณภาพ เด่ือศรีคันไชย

3.รณรงค์สุ่มไขว้ 2.1 อัตราป่วยด้วยโรค 12,500 บาท
ไข้เลือดออกลดลง
ร้อยละ20จากค่ามัธยฐาน
 5 ปี ย้อนหลัง

15.6 โครงกำรปรับเปล่ียน 1.เพ่ือส่งเสริมการ 1.อบรมให้ความรู้ 1.ผู้ป่วยท่ีมีภาวะไตเส่ือม 1.ผู้ป่วยท่ีมีภาวะไตเส่ือม กองทุนหลัก ม.ค.65- รพ.สต.
พฤติกรรมเพ่ือป้องกัน ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 2.ฝึกปฏิบัติ และผู้ท่ีดูแล และ อสม. และผู้ท่ีดูแลและ อสม. ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านค าหมูน
และลดควำมรุนแรงของ ในการลดความรุนแรงของ จ านวน 50 คน อบต.
โรคไตเร้ือรังในชุมชน  โรคไตเร้ือรัง เด่ือศรีคันไชย
ประจ ำปี 2565 10,000 บาท
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16 รพ.สต.บ้ำนหนองฮำง
16.1 โครงกำรอบรมผู้ประกอบ 1.เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการ 1.จัดอบรม หลักสูตรการสุขาภิบาล 1. ผู้ประกอบกิจการ 1.ผู้ประกอบกิจการและ กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.

กิจกำรและผู้สัมผัส ด้านอาหารและผู้สัมผัส อาหาร ตามประกาศกระทรวง จ านวน 50 คน ผู้สัมผัสอาหาร ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านหนองฮาง
อำหำรตำมมำตรฐำน อาหารมีความรู้ความเข้าใจ สาธารณสุขส าหรับผู้ประกอบ 2. ผู้สัมผัสอาหาร ผ่านการอบรม อบต. ธาตุ
หลักสุขำภิบำล ในเร่ืองการสุขาภิบาลอาหาร กิจการ (หลักสูตร 6 ช่ัวโมง) จ านวน 100 คน ร้อยละ 100 27,830 บาท
ในเขตพ้ืนท่ีต ำบลธำตุ  ตามหลักสูตรการอบรม ส าหรับผู้สัมผัสอาหาร รวม 150 คน

ผู้ประกอบกิจการและ (หลักสูตร3 ช่ัวโมง)
หลักสูตรการอบรมผู้สัมผัส
อาหาร  สามารถน าความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติงานและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการ
ปรุง-ประกอบ
อาหารได้อย่างถูกต้อง
2.เพ่ือให้ร้านอาหารและ
แผงลอยจ าหน่ายอาหาร
ได้มาตรฐานตาม
หลักสุขาภิบาลอาหาร

16.2 โครงกำรเฝ้ำระวังและ 1.เพ่ือแก้ปัญหาเด็กก่อน 1. จัดอบรมให้ความรู้ทาง 1.ผู้ปกครอง , 1.เด็กก่อนวัยเรียนมีอนามัย กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
ส่งเสริมทันตสุขภำพใน วัยเรียนให้มีฟันผุไม่เกิน ทันตสาธารณสุขและช้ีแจงโครงการ กลุ่มแม่บ้าน และ ช่องปากท่ีดี ร้อยละ 80 ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านหนองฮาง
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ร้อยละ50 แก่ผู้ปกครอง , กลุ่มแม่บ้านและ ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา อบต. ธาตุ

2.เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชน ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก 14,225 บาท
ตระหนักถึงความส าคัญของ 2. ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กก่อน จ านวน 183 คน
การูแลทันตสุขภาพ วัยเรียนปีละ 2คร้ัง(เดือน มิ.ย.,ม.ค.)
ของเด็กก่อนวัยเรียน และส่งรักษาต่อในรายท่ีพบปัญหา
3.เพ่ือให้ผู้ปกครองและผู้ดูแล เร่งด่วน
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เด็กมีความรู้ความเข้าใจใน 3. จัดต้ังกองทุนแปรงสีฟัน
การดูแลรักษาฟันของ จ านวน 1กองทุน ท่ีศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนวัยเรียน เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนา
4.เพ่ือให้ชุมชนได้เกิด เด็กเล็ก ในเขตต าบลธาตุ
การเรียนรู้และมีส่วนร่วม 4. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ
ในการส่งเสริมทันตสุขภาพ กองทุนแปรงสีฟัน
5.เพ่ือให้เด็กก่อนวัยเรียนมี 5. จัดให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สุขภาพช่องปากท่ีดี ได้แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
ลดค่าใช้จ่าย ทุกวัน โดยมีผู้ดูแลเด็กเป็นผู้ควบคุม
ในการรักษาพยาบาล 6. เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้านหนองฮาง
นิเทศการด าเนินงานใน
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดือนละ 1 คร้ัง

16.3 โครงกำรลดอุบัติเหตุ 1.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ 1.จัดท าโครงการเพ่ืองบประมาณ กลุ่มประชาชนท่ัวไป 1.ประชาชนมีความรู้ใน กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
ลดควำมเส่ียงในชุมชน การป้องกันอุบัติเหตูท่ีอาจ 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ ท่ีมีภาวะเส่ียง การป้องกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านหนองฮาง

เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน ความรู้เก่ียวกับอุบัติเหตุทางบก 2.ลดการเกิดอุบัติเหตุใน อบต. ธาตุ
 2.เพ่ือลดปัญหาอุบัติเหตุและ ทางน้ าและ กฎหมายจราจร ชุมชนและลดการ 20,000 บาท
ป้องกันการสูนเสียทรัพย์สิน 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการสาธิตวิธีการ สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 
และชีวิตท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ ช่วยเหลือเบ้ืองต้นจากอุบัติเหตุ 3.สามารถให้การช่วยเหลือ
3.เพ่ือสามารถให้ความ ทางบกและทางน้ า เบ้ืองต้นกรณีเกิดอุบัติเหตุ
ช่วยเหลือเบ้ืองต้นกรณี
เกิดอุบัติเหตุ
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16.4 โครงกำร กำรจัดกำรขยะ 1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 1.อบรมให้ความรู้ พร้อมจัดอบรม 1. ประชาชน 1. หมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
ในครัวเรือน ต ำบลธำตุ มีความรู้ และสามารถ การประดิษฐ์นวัตกรรม หมู่บ้านละ 5 คน ในความรับผิดชอบ ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านหนองฮาง
อ.วำนรนิวำส คัดแยกขยะในครัวเรือน “ถังไม้ไผ่คัดแยกขยะเก่ียวกับ รวม 75 คน มีการคัดแยกขยะท่ีถูกวิธี อบต. ธาตุ
จ.สกลนคร ได้ถูกต้อง การจัดการ ขยะในครัวเรือน ร้อยละ 80 10,000 บาท

2. เพ่ือลดปริมาณขยะ พร้อมรับซ้ือขยะท่ี สามารถขายได้
ในชุมชน  ซ่ึงจะท าให้ประชาชน 
3.เพ่ือให้เกิดความร่วมมือการ ในพ้ืนท่ีสามารถใช้ประโยชน์
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน จากขยะได้

16.5 โครงกำรติดตำม 1.เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง 1.ติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเส่ียง 1.อสม.จ านวน 30 คน 1.ประชาชนกลุ่มเส่ียง กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
เฝ้ำระวังกลุ่มเส่ียง กลุ่มเส่ียงโรคติดเช้ือไวรัส โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรคโควิด 19 ได้รับการ ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านหนองฮาง
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ โคโรนา 2019 ในชุมชน ในชุมชน/ติดตามสถานการณ์ ติดตามเย่ียม ร้อยละ 100 อบต. ธาตุ
 2019 ในชุมชนโดย โดยอาสาสมัครสาธารณสุข เฝ้าระวังสถานการณ์  15,400 บาท
อำสำสมัครสำธำรณสุข ประจ าหมู่บ้าน และแจ้งให้ประชาชนทราบ
ประจ ำหมู่บ้ำน 2.เพ่ือสร้างเครือข่าย เป็นระยะ

งานเฝ้าระวังควบคุมป้องกัน
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
2019(COVID-19) 
ภายในหมู่บ้าน
จ านวน 15 หมู่บ้านใน
ความรับผิดชอบ

หนา้ที ่237



ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

16.6 โครงกำร 1.เพ่ือให้ความรู้และสร้าง 1.การปรับเปล่ียนพฤติกรรม 1.ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี    1.กลุ่มเส่ียงโรค DM-HT กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
“ชำวต ำบลธำตุร่วมใจ แนวทางการปฏิบัติตัว ตามหลัก 3อ 2 ส และ ต าบลธาตุท่ีมีน้ าหนักเกิน  ไม่ป่วยร้อยละ 80 ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านหนองฮาง
ลดภัยโรคเบำหวำน ของกลุ่มเส่ียงและกลุ่มป่วย หลักโตจีนิกไดเอท จ านวน 20 คน อบต. ธาตุ
และควำมดันโลหิตสูง” โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 2.กลุ่มเส่ียงเบาหวานและ 20,000 บาท

2.เพ่ือจัดต้ังเครือข่ายการดูแล กลุ่มเส่ียงความดันโลหิตสูง 
ตนเอง เพ่ือลดโรคเบาหวาน รพ.สต.หนองฮาง 
ความดันโลหิตสูง จ านวน 60 คน

3.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ท่ีสนใจปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 
จ านวน 20 คน          

16.7 โครงกำรเพ่ือจัดบริกำร 1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ 1.ติดตามเย่ียมกลุ่มสูงอายุพ่ึงพิง 1.care giver 1.กลุ่มพ่ึงพิงได้รับ กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
ดูแลระยะยำว พ่ึงพิง ได้รับการบริการดูแล  โดย Care giver จ านวน 6 คน การเย่ียมบ้าน ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านหนองฮาง
ด้ำนสำธำรณสุข ระยะยาวด้านสาธารณสุข 2.กลุ่มพ่ึงพิง ร้อยละ 100 อบต. ธาตุ
ส ำหรับผู้สูงอำยุ ส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน 34 คน 204,000 บาท 
ท่ีมีภำวะพ่ึงพิง ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 

โดยหน่วยบริการสถานบริการ
โดยผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (care giver)
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16.8 โครงกำรรณรงค์ป้องกัน 1.พ่ือส่งเสริมให้ประชาช 1.รณรงค์ท าความสะอาดหมู่บ้าน/ 1.พ้ืนท่ีรับผิดชอบของ 1. ประชาชน 15 หมู่บ้าน กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
ควบคุมโรคไข้เลือดออก มีความรู้ มีความตระหนัก ท่ีพักอาศัย (บ้านเรือน) ให้ถูก อาสาสมัครสาธารณสุข ในความรับผิดชอบ ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านหนองฮาง
โดยชุมชนมีส่วนร่วม และร่วมมือกันรักษา สุขลักษณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจ าหมู่บ้าน ไม่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก อบต. ธาตุ

ความสะอาดในบ้านเรือน/ ในหมู่บ้านให้สวยงามอย่างต่อเน่ือง รพ.สต.บ้านหนองฮาง 136,950 บาท 
ชุมชนของตนเอง ร่วมกัน ทุกสัปดาห์  โดยประชาชน อสม., เข้าประกวดตามโครงการฯ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ผู้น าชุมชน,ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ให้สะอาดถูกสุขลักษณะ องค์กรต่างๆในชุมชนทุกภาคส่วน 
อยู่เสมอ 2.จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้าน 
2.เพ่ือเป็นการป้องกันและ รณรงค์สุ่มหาลูกน้ ายุงลาย 
ควบคุมโรคไข้เลือดออก แจกทรายอะเบท ฉีดพ่นหมอกควัน
ในชุมชนแบบย่ังยืน ก าจัดยุงลาย
3.เพ่ือประกาศเกียรติคุณ
หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีประสบ
ผลส าเร็จในการด าเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
โดยการรักษาอ
ของหมู่บ้านเชิดชูเกียรติให้
เป็นหมู่บ้านต้นแบบ
เป็นตัวอย่าง
ท่ีดีในการด าเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคและส่งเสริม
สุขภาพของประชาชน
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
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ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

16.9 โครงกำรหญิงไทย 1.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับ 1.อบรมให้ความรู้โรคมะเร็ง 1.หญิงวัยเจริญพันธ์ุท่ี 1.ประชากรกลุ่มเป้าหมาย กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
ห่ำงไกล การตรวจมะเร็งปากมดลูก ปากมดลูก และโรคมะเร็งเต้านม มีอายุ 30-60 ปี ท่ีอยู่ใน มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี    ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านหนองฮาง
โรคมะเร็งปำกมดลูก และ มะเร็งเต้านม 2.กิจกรรมท่ีให้ความรู้แก่กลุ่ม เขตรับผิดชอบได้รับการ 2.ลดอัตราป่วยและ อบต. ธาตุ
 และโรคมะเร็งเต้ำนม 2.เพ่ือให้ประชากร เป้าหมาย แต่ละหมู่บ้าน ตรวจมะเร็งปากมดลูก อัตราตายด้วยโรคมะเร็ง 12,992 บาท 

กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ โดยมีวิทยากรให้ความรู้ เก่ียวกับ เขตรับผิดชอบ ปากมดลูกและ
ความเข้าใจเก่ียวกับ โทษและอันตรายการป้องกันและ รพ.สต.บ้านหนองฮาง มะเร็งเต้านมส่งผลให้
โรคมะเร็งปากมดลูกและ การรักษาของโรคมะเร็งปากมดลูก  หมู่บ้านท้ังหมด กลุ่มเป้าหมายสามารถดูแล
โรคมะเร็งเต้านม    และโรคมะเร็งเต้านม  15 หมู่บ้าน เป้าหมาย สุขภาพด้วยตนเอง  
และสามารถปฏิบัติตัวในการ จ านวน 324 คน
ป้องกันโรคได้อย่างถูกต้อง
3.เพ่ือสร้างเครือข่ายการให้
ค าแนะน าเร่ืองมะเร็ง
ปากมดลูกและสอนการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ได้ถูกต้อง
4.เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้และ
เกิดความตระหนักใน
หญิงวัยเจริญพันธ์ุท่ีมีอายุ
ต้ังแต่ 30ปี   ข้ึนไปใน
เร่ืองมะเร็ง ปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม
5.เพ่ือรณรงค์ให้
หญิงวัยเจริญพันธ์ุ
ตรวจมะเร็งปากมดลูก
อย่างน้อย1 ปี / คร้ัง 
และมะเร็งเต้านมตรวจเดือน
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ละ 1คร้ังด้วยตนเอง

16.10 โครงกำรเกษตรกร 1.เพ่ือให้ความรู้เร่ืองการ 1.ตรวจ ค้นหา ผู้มีความเส่ียง 1.เกษตรกร ท่ีได้รับการ 1.ประชาชนมีความรู้เร่ือง กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
ปลอดโรคผู้บริโภค ป้องกันอันตรายจากการใช้ ด้วยแบบสัมภาษณ์คัดกรอง ตรวจคัดกรองและพบ การป้องกันอันตรายจาก ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านหนองฮาง
ปลอดภัย สารเคมีก าจัด ด้วยวาจา และน าผู้ป่วยเข้ารับการ ความเส่ียง การใช้สารเคมีก าจัด อบต. ธาตุ
สมุนไพรล้ำงสำรพิษ ศัตรูพืชการล้างผักเพ่ือลด ตรวจเลือดเพ่ือดูสารเคมีท่ีสะสมใน  จ านวน 350 คน ศัตรูพืช 31,550  บาท 

สารปนเป้ือนและการใช้ ร่างกาย และตรวจสารพิษในผัก 2.การล้างผักเพ่ือลดสาร
สมุนไพรล้างพิษ ตัวอย่าง ปนเป้ือนและการใช้
ในกลุ่มเกษตรกรท่ีมี 2.บ าบัดรักษาผู้ตรวจพบความเส่ียง สมุนไพรล้างพิษในกลุ่ม
อายุ 30-60 ปี สารเคมีตกค้างในร่างกายสะสม เกษตรกรท่ีมีอายุ30-60 ปี
อย่างน้อยร้อยละ70 เกินค่ามาตรฐาน ตามข้ันตอนการ  มากกว่าร้อยละ 70 
2เพ่ือตรวจคัดกรองเกษตรกร รักษา เป็นล าดับต่อไป
ท่ีมีความเส่ียงต่อสารก าจัด
ศัตรูพืชและให้ค าแนะน า
/ส่งต่อเพ่ือรักษา
3.เพ่ือให้ประชาชนมีความ
เข้าใจ และตระหนักถึงโรคท่ี
จะเกิดจากภาวการณ์สะสม
ของสารเคมีในร่างกาย
4.เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้เร่ืองสารเคมีสะสม
ในร่างกาย ในกลุ่มเกษตรกร
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ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

16.11 โครงกำรรณรงค์ 1. เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน 1.เดิน-ว่ิง รณรงค์ในพ้ืนท่ี 1.ประชาชนท่ัวไปในเขต 1.ประชาชนไม่ป่วยด้วย กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
เดิน – ว่ิง ปิงปอง และเยาวชน ตระหนักถึง ต าบลธาตุ และ โรคเร้ือรัง DM-HT ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านหนองฮาง
จรำจรชีวิต 7 สี ความส าคัญของการออก ต าบลใกล้เคียง ร้อยละ 80 อบต. ธาตุ

ก าลังกายและมีส่วนร่วม 2. เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 10,000 บาท 
ในการออกก าลังกาย ในอ าเภอวานรนิวาสและ
2. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพใน 3.ข้าราชการในเขต
ครอบครัว ให้เกิดข้ึนจากการ ต าบลธาตุ
ร่วมกันออกก าลังกาย  และต าบลใกล้เคียง
3. เพ่ือให้องค์กรภาครัฐ เอกชน 4. กลุ่มเส่ียงผู้ป่วย
องค์กรประชาชนมีส่วนร่วม โรคเบาหวาน 
ในการจัดกิจกรรม โรคความดันโลหิตสูง 
ออกก าลังกาย จ านวน 50 คน
4. เพ่ือสร้างความสามัคคีใน
ประชาชน

16.12 โครงกำรวัยเรียน 1.เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้ 1.อบรมให้ความรู้ เร่ือง เพศศึกษา 1.นักเรียนระดับประถม 1.เยาวชน มีความรู้ กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
วัยใส ห่วงใย ความเข้าใจเร่ืองเพศศึกษา และพัฒนาการของตนเอง ศึกษาปีท่ี 6 ในเขตพ้ืนท่ี ความเข้าใจในเน้ือหา ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านหนองฮาง
ใส่ใจสุขภำพ และพัฒนาการของตนเอง เม่ือเข้าสู่วัยรุ่น รับผิดชอบโรงพยาบาล และทักษะท่ีได้รับ อบต. ธาตุ

เม่ือเข้าสู่วัยรุ่น 2.ทักษะในการจัดการกับ ส่งเสริมสุขภาพต าบล การอบรม ร้อยละ 100 13,280 บาท 
2.เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้ สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองเพศ บ้านหนองฮาง 102 คน
และทักษะในการจัดการกับ และความส าคัญของการเห็นคุณค่า
สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ ในตนเองและสร้างความภาคภูมิใจ
เร่ืองเพศ   ในตนเอง
3.เพ่ือให้เยาวชนตระหนักถึง
ความส าคัญของการเห็น
คุณค่าในตนเองและสร้าง
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ผู้รับผิดชอบ

ความภาคภูมิใจในตนเอง

16.13 โครงกำรกำรส่งเสริม 1. เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ 1.กลุ่ม ประชาชน และ 1. ชุมชนได้มีส่วนร่วมใน กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
กำรดูแลสุขภำพ กิจกรรมส่งเสริม ความรู้แก่ ประชาชน และอสม อสม. จ านวน 90 คน กิจกรรมส่งเสริมการ ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านหนองฮาง
ด้วยกำรแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทย .เร่ืองการใช้สมุนไพร แพทย์แผนไทย อบต. ธาตุ

2. เพ่ือให้ อสม.และประชาชน พ้ืนบ้าน 7 ชนิด ได้แก่ มะระข้ีนก 2.อสม.และประชาชน 10,400 บาท 
มีความรู้และทักษะในการใช้ ฟ้าทะลายโจร หญ้าหวาน กล้วย มีความรู้และทักษะใน
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ฝร่ัง รางจืด ว่านหางจระเข้ การใช้สมุนไพรเบ้ืองต้น
3. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ วิธีการใช้ยาสมุนไพรเบ้ืองต้น 3. ประชาชนในชุมชนมีการ
ใช้สมุนไพรมากข้ึน สมุนไพรท่ีพบได้ในท้องถ่ิน ใช้สมุนไพรมากย่ิงข้ึน
4. เพ่ือส่งเสริมทักษะผู้ดูแล  และอบรมการนวดเบ้ืองต้น 4. ผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน
ผู้ป่วยติดเตียงท่ีบ้าน ส าหรับดูแลผู้สูงอายุ สามารถนวดเบ้ืองต้นได้ 
ด้วยการนวดเบ้ืองต้น

16.14 โครงกำรอบรมแกนน ำ 1 เพ่ือพัฒนาความรู้และ 1.อบรมเพ่ือพัฒนาความรู้และ 1 หญิงต้ังครรภ์ในพ้ืนท่ี 1.ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
เครือข่ำยส่งเสริม ทักษะการส่งเสริมภาวะ ทักษะการส่งเสริมภาวะโภชนาการ รับผิดชอบของ และทักษะการส่งเสริม ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านหนองฮาง
สุขภำพ สตรีมีครรภ์ โภชนาการในหญิงต้ังครรภ์ หญิงต้ังครรภ์รวมถึงสอน/สาธิต รพ.สต.หนองฮาง โภชนาการหญิงต้ังครรภ์  อบต. ธาตุ
และหญิงหลังคลอดบุตร 2.เพ่ือลดปัญหา การเตรียมอาหารท่ีช่วยเพ่ิม จ านวน 40 คน ร้อยละ 80 15,650 บาท 

ทุพโภชนาการในเด็กแรกเกิด สารไอโอดีนและธาตุเหล็กในอาหาร 2. ผู้ดูแลหญิงต้ังครรภ์/ 2.ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึก
3.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ดูแล สามี/คนในครอบครัว  และสาธิตอาหารส่งเสริม
หญิงต้ังครรภ์มีความรู้ใน จ านวน 40 คน โภชนาการหญิงต้ังครรภ์ 
การดูแลหญิงต้ังครรภ์ 3. อสม. ร้อยละ 80
4.เพ่ือให้ อสม.มีความรู้ จ านวน15 หมู่บ้าน  3.เด็กแรกเกิดมีภาวะ
ในดูแลหญิงต้ังครรภ์  จ านวน   15  คน โภชนาการปกติ 
ในเขตรับผิดชอบของตนเอง รวมกลุ่มเป้าหมาย 95คน ร้อยละ 60
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16.15 โครงกำรพัฒนำงำน 1. เพ่ือให้เครือข่าย 1. ประชุมช้ีแจงเป้าหมายและ 1. อาสาสมัครคุ้มครอง 1. ผู้บริโภคปลอดภัยจาก กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
เครือข่ำยคุ้มครอง อาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค กิจกรรมโครงการแก่คณะท างาน ผู้บริโภค หมู่บ้านละ การบริโภค ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านหนองฮาง
ผู้บริโภค เกิดความรู้และน าไป เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 16 คน 15 หมู่บ้าน 2. ปัญหารถเร่ ร้านค้า อบต. ธาตุ

ถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ 2. จัดเก็บข้อมูลร้านค้า/ร้านช า รวม 240 คน จ าหน่ายยาอันตรายและ 43,250 บาท 
2. เพ่ือให้ผู้ประกอบการและ 3. อบรมผู้ประกอบการร้านช าและ 2. ผู้ประกอบการร้านค้า ยาชุดในหมู่บ้านลดลง
ประชาชนมีความรู้ เครือข่ายฯเร่ืองผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในชุมชนจ านวน 80 คน 3. ไม่พบสารปนเป้ือน
ความเข้าใจและตระหนัก และร้านช าสีขาว 3. กลุ่มผู้สูงอายุ ในอาหาร
ในการเลือกจ าหน่าย 4.ประชาสัมพันธ์โดยใช้ส่ือแผ่นพับ จ านวน 300 คน 4. มีร้านช าสีขาว
และบริโภค ส่ือวิทยุ ป้ายไวนิล ป้ายองค์กร รวมเป็น 620 คน ท่ีได้มาตรฐาน
3. เพ่ือให้เกิดมีร้านช าสีขาว 5. สรุปผลโครงการ
ท่ีเป็นมาตรฐาน

16.16 โครงกำรติดตำมเฝ้ำระวัง 1. เพ่ือเป็นการติดตามเฝ้าระวัง 1.ข้ันเตรียมการ 1.ร้านขายอาหาร  และ 1.ร้านค้าในชุมชนได้รับ กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
ร้ำนค้ำในชุมชนโดย ร้านค้าในชุมชนโดย อาสาสมัคร 1.1 จัดท าแนวทางการด าเนินงาน แผงลอย  ในเขตรับผิดชอบ  การติดตามเฝ้าระวังโดย ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านหนองฮาง
อำสำสมัครสำธำรณสุข สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โครงการรณรงค์ติดตามเฝ้าระวังร้านค้า รพ.สต.บ้านหนองฮาง   อสม. 100 % ในเร่ือง อบต. ธาตุ
ประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.)  (อสม.) พ้ืนท่ีเป้าหมาย ในชุมชนโดย อาสาสมัครสาธารณสุข จ านวน 73 ร้าน การขายยาผิดกฎหมาย 25,700 บาท 

2. เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพ ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) วันหมดอายุสินค้าทุก 3 เดือน
ของอาหารภายในเขตพ้ืนท่ี 1.2 เสนอโครงการและแผนงานเพ่ือขอ
เป้าหมาย ลดความเส่ียงใน รับสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน
การเกิดอันตรายและโรคภัยไข้เจ็บ2. ข้ันด าเนินการ
ท่ีมีสาเหตุอันเน่ืองมาจากกา 2.1.ด าเนินการตรวจสอบสารปนเป้ือน
รบริโภคอาหารท่ีไม่ปลอดภัย ในอาหารในร้านค้าในเขตรับผิดชอบ 
ของประชาชน รพ.สต.บ้านหนองฮาง
3. เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้และ 2.2 ด าเนินการตรวจร้านขายอาหาร
เพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ และแผงลอยจ าหน่ายอาหารภายใน
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และผู้บริโภคให้ตระหนักและ เขตรับผิดชอบตามมาตรฐานการจัดต้ัง
เฝ้าระวังตนเองจากการบริโภค ร้านขายอาหารและแผงลอยจ าหน่าย
อาหารท่ีไม่เหมาะสม อาหารท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  พร้อมให้
4. เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายและ ความรู้และค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการ
ความเข้มแข็งให้กับผู้บริโภค 2.3 เชิญชวนร้านอาหารให้ด าเนิน

การพัฒนาสถานประกอบการของตนเอง
ให้ได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
2.4 ประชาสัมพันธ์โครงการโดย
ผ่านส่ือต่างๆ   เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์
 วิทยุชุมชน เสียงตามสาย 
หอกระจายข่าวในชุมชน        
3.ข้ันติดตามประเมินผล
3.1 ด าเนินการตรวจมาตรฐานการ
จัดต้ังร้านขายอาหารซ้ าทุกๆ 3 เดือน
3.2 ด าเนินการตรวจสอบความสะอาด
และมาตรฐานการจัดต้ังร้านขายอาหาร
และแผงลอยซ้ าทุก ๆ 3 เดือน
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17 รพ.สต.บ้ำนโนนแต้
17.1 โครงกำรอบรม 1.เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการ 1. ต้ังเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโถค 1. ผู้ประกอบกิจการ 1.ผู้ประกอบกิจการและ กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.

ผู้ประกอบกิจกำรและ ด้านอาหารและผู้สัมผัส 1.1 จัดอบรม หลักสูตรการ จ านวน 30 คน ผู้สัมผัสอาหาร ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านโนนแต้
ผู้สัมผัสอำหำรตำม อาหารมีความรู้ความเข้าใจ สุขาภิบาลอาหาร ตามประกาศ 2. ผู้สัมผัสอาหาร ผ่านการอบรม อบต. ธาตุ
มำตรฐำนหลัก ในเร่ืองการสุขาภิบาล กระทรวงสาธารณสุขส าหรับ จ านวน 70 คน ร้อยละ 100 20,000 บาท
สุขำภิบำลในเขตพ้ืนท่ี อาหารตามหลักสูตรการ ผู้ประกอบกิจการ รวม 100 คน
ต ำบลธำตุ  อบรมผู้ประกอบกิจการและ (หลักสูตร 6 ช่ัวโมง) 

หลักสูตรการอบรมผู้สัมผัส ส าหรับผู้สัมผัสอาหาร 
อาหาร สามารถน าความรู้ (หลักสูตร 3 ช่ัวโมง)
ไปใช้ในการปฏิบัติงานและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน
การปรุง-ประกอบ
อาหารได้อย่างถูกต้อง
2.เพ่ือให้ร้านอาหาร และ
แผงลอยจ าหน่ายอาหาร
ได้มาตรฐาน
ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

17.2 โครงกำรเฝ้ำระวังและ 1.เพ่ือแก้ปัญหาเด็กก่อน 1.จัดอบรมให้ความรู้ทาง 1.ผู้ปกครอง 1.เด็กก่อนวัยเรียน กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
ส่งเสริมทันตสุขภำพใน วัยเรียนให้มีฟันผุ ทันตสาธารณสุขและช้ีแจง ,กลุ่มแม่บ้าน มีอนามัยช่องปากท่ีดี ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านโนนแต้
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ไม่เกินร้อยละ 50 โครงการ แก่ผู้ปกครอง , และผู้ดูแลเด็กในศูนย์  ร้อยละ 80 อบต. ธาตุ

2. เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชน กลุ่มแม่บ้านและผู้ดูแลเด็ก พัฒนาเด็กเล็ก 14,225 บาท
ตระหนักถึงความส าคัญของ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 183 คน
การดูแลทันตสุขภาพ 2. ตรวจสุขภาพช่องปาก
ของเด็กก่อนวัยเรียน เด็กก่อนวัยเรียน ปีละ 2 คร้ัง 
3.พ่ือให้ผู้ปกครองและ (เดือน มิถุนายน ,มกราคม) และส่ง
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ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าใจ รักษาต่อในรายท่ีพบปัญหาเร่งด่วน
ในการดูแลรักษาฟันของ 3.จัดต้ังกองทุนแปรงสีฟัน
เด็กก่อนวัยเรียน  จ านวน 1 กองทุน ท่ีศูนย์พัฒนา
4.เพ่ือให้ชุมชนได้เกิด เด็กก่อนวัยเรียนใน ศพด.
การเรียนรู้และมีส่วนร่วม ในเขตต าบลธาตุ
ในการส่งเสริมทันตสุขภาพ 4. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ
5.เพ่ือให้เด็กก่อนวัยเรียน กองทุนแปรงสีฟัน
มีสุขภาพช่องปากท่ีดี 5. จัดให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ลดค่าใช้จ่ายใน ได้แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
การรักษาพยาบาล ทุกวันโดยมีผู้ดูแลเด็กเป็นผู้ควบคุม

6. เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านโนนแต้ 
นิเทศการด าเนินงานใน 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดือนละ 1คร้ัง

17.3 โครงกำรลดอุบัติเหตุ 1.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ 1.จัดท าโครงการเพ่ืองบประมาณ 1.กลุ่มประชาชนท่ัวไป 1.ประชาชนมีความรู้ใน กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
ลดควำมเส่ียงในชุมชน การป้องกันอุบัติเหตูท่ีอาจ 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ ท่ีมีภาวะเส่ียง การป้องกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านโนนแต้

เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน ความรู้เก่ียวกับอุบัติเหตุทางบก 2.ลดการเกิดอุบัติเหตุ อบต. ธาตุ
 2.เพ่ือลดปัญหาอุบัติเหตุ ทางน้ าและกฎหมายจราจร ในชุมชนและลดการ 20,000 บาท
และป้องกันการสูญเสีย 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการสาธิตวิธี สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 
ทรัพย์สินและชีวิตท่ีเกิด การช่วยเหลือเบ้ืองต้นจากอุบัติเหตุ 3.สามารถให้การช่วยเหลือ
จากอุบัติเหตุ ทางบกและทางน้ า เบ้ืองต้นกรณีเกิดอุบัติเหตุ
3.เพ่ือสามารถให้ความ
ช่วยเหลือเบ้ืองต้น
กรณีเกิดอุบัติเหตุ
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17.4 โครงกำรกำรจัดกำรขยะ 1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 1.ชุมชนลดขยะ 1.ประชาชน หมู่บ้าน 1. 15 หมู่บ้าน ในความ กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
ในครัวเรือนต ำบลธำตุ มีความรู้และสามารถคัดแยก 1.อบรมให้ความรู้ พร้อมจัดอบรม ละ 5 คน  รับผิดชอบมีการคัดแยก ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านโนนแต้
อ.วำนรนิวำส ขยะในครัวเรือนได้ถูกต้อง การประดิษฐ์นวัตกรรม รวม 35 คน ขยะท่ีถูกวิธี ร้อยละ 80 อบต. ธาตุ
จ.สกลนคร 2.เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน “ถังไม้ไผ่คัดแยกขยะเก่ียวกับ 10,000 บาท

3.เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ การจัดการ ขยะในครัวเรือน 
การส่วนร่วมในการ พร้อมรับซ้ือขยะท่ีสามารถขายได้ 
พัฒนาชุมชน ซ่ึงจะท าให้ประชาชนในพ้ืนท่ี

สามารถใช้ประโยชน์จากขยะได้

17.5 โครงกำรติดตำม 1.เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง 1.ติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเส่ียง 1. อสม.จ านวน 30 คน 1.ประชาชนกลุ่มเส่ียง กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
เฝ้ำระวังกลุ่มเส่ียง กลุ่มเส่ียงโรคติดเช้ือ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรคโควิด 19 ได้รับการ ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านโนนแต้
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน/ติดตามสถานการณ์ ติดตามเย่ียม ร้อยละ 100 อบต. ธาตุ
2019 (COVID-19)  ในชุมชนโดยอาสาสมัคร เฝ้าระวังสถานการณ์และแจ้งให้ 15,000 บาท
ในชุมชนโดยอำสำ สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ประชาชนทราบเป็นระยะ
สมัครสำธำรณสุข 2.เพ่ือสร้างเครือข่ายงาน
ประจ าหมู่บ้าน เฝ้าระวังควบคุมป้องกัน

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
 2019 (COVID-19) 
ภายในหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน
ในความรับผิดชอบ
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17.6 โครงกำร 1.เพ่ือให้ความรู้และสร้าง 1.การปรับเปล่ียนพฤติกรรม 1.ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 1.กลุ่มเส่ียงโรค DM-HT กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
“ชำวต ำบลธำตุร่วมใจ แนวทางการปฏิบัติตัว ตามหลัก 3 อ 2 ส ต าบลธาตุท่ีมีน้ าหนักเกิน ไม่ป่วยร้อยละ 80 ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านโนนแต้
ลดภัยโรคเบำหวำน ของกลุ่มเส่ียงและกลุ่มป่วย และหลักโตจีนิกไดเอท จ านวน 20 คน อบต. ธาตุ
และควำมดันโลหิตสูง” เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 2.กลุ่มเส่ียงเบาหวานและ 20,000 บาท

2.เพ่ือจัดต้ังเครือข่ายการดูแล กลุ่มเส่ียงความดันโลหิตสูง 
ตนเอง เพ่ือลดโรคเบาหวาน รพ.สต.โนนแต้ 
ความดันโลหิตสูง จ านวน 60 คน

3.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ท่ีสนใจปรับเปล่ียน
พฤติกรรมจ านวน 20 คน

17.7 โครงกำรเพ่ือจัดบริกำร 1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ 1.จัดต้ังกลุ่มดูแลผู้สูงอายุ 1. care giver 1.กลุ่มพ่ึงพิงได้รับ กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
ดูแลระยะยำวด้ำน พ่ึงพิง ได้รับการบริการดูแล 1.1 ติดตามเย่ียมกลุ่มสูงอายุพ่ึงพิง จ านวน 6 คน การเย่ียมบ้าน ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านโนนแต้
สำธำรณสุขส ำหรับ ระยะยาวด้านสาธารณสุข โดย Care giver 2. กลุ่มพ่ึงพิง ร้อยละ 100 อบต. ธาตุ
ผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิง ส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง จ านวน 34 คน 204,000 บาท 

โดยหน่วยบริการสถานบริการ
 โดยผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (care giver)

17.8 โครงกำรรณรงค์ป้องกัน 1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 1.รณรงค์ท าความสะอาดหมู่บ้าน/ 1.พ้ืนท่ีรับผิดชอบของ 1. ประชาชน 7 หมู่บ้าน กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
ควบคุมโรคไข้เลือดออก มีความรู้  มีความตระหนัก  ท่ีพักอาศัย (บ้านเรือน) ใ อาสาสมัครสาธารณสุข ในความรับผิดชอบ ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านโนนแต้
โดยชุมชนมีส่วนร่วม และร่วมมือกันรักษา ห้ถูกสุขลักษณะและปรับปรุง ประจ าหมู่บ้าน ไม่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก อบต. ธาตุ

ความสะอาดในบ้านเรือน/ ภูมิทัศน์ในหมู่บ้านให้สวยงาม  รพ.สต.บ้านโนนแต้ 30,000 บาท 
ชุมชนของตนเอง ร่วมกัน อย่างต่อเน่ืองทุกสัปดาห์  เข้าประกวดตามโครงการฯ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม โดยประชาชน อสม., ผู้น าชุมชน
ให้สะอาดถูกสุขลักษณะ ผู้บริหารสถานศึกษาและองค์กรต่างๆ 
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อยู่เสมอ ในชุมชนทุกภาคส่วน 
2.เพ่ือเป็นการป้องกันและ 2.จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้าน 
ควบคุมโรคไข้เลือดออก รณรงค์สุ่มหาลูกน้ ายุงลาย 
ในชุมชนแบบย่ังยืน แจกทรายอะเบท ฉีดพ่นหมอกควัน
3. เพ่ือประกาศเกียรติคุณ ก าจัดยุงลาย
หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีประสบ
ผลส าเร็จในการด าเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
โดยการรักษาความสะอาด
ของหมู่บ้าน  เชิดชูเกียรติให้เ
ป็นหมู่บ้านต้นแบบเป็นตัวอย่าง
ท่ีดีในการด าเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคและ
ส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชน

17.9 โครงกำรหญิงไทย 1.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับ 1.อบรมให้ความรู้โรคมะเร็ง 1.หญิงวัยเจริญพันธ์ุท่ีมี 1.ประชากรกลุ่มเป้าหมาย กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
ห่ำงไกล การตรวจมะเร็งปากมดลูก ปากมดลูก และโรคมะเร็งเต้านม อายุ 30-60ปี ท่ีอยู่ในเขต มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี    ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านโนนแต้
โรคมะเร็งปำกมดลูก   และ มะเร็งเต้านม 2.กิจกรรมท่ีให้ความรู้แก่กลุ่ม รับผิดชอบได้รับการตรวจ 2.ลดอัตราป่วยและ อบต. ธาตุ
และโรคมะเร็งเต้ำนม 2.เพ่ือให้ประชากรกลุ่ม เป้าหมายแต่ละหมู่บ้าน   มะเร็งปากมดลูกเขต อัตราตาย 12,992 บาท

เป้าหมาย มีความรู้  โดยมีวิทยากรให้ความรู้เก่ียวกับ  โรงพยาบาลส่งเสริม ด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก
ความเข้าใจเก่ียวกับรค โทษและอันตรายการป้องกัน  สุขภาพต าบลบ้านโนนแต้ และมะเร็งเต้านมส่งผลให้
มะเร็งปากมดลูกและ และการรักษาของ  หมู่บ้านท้ังหมด กลุ่มเป้าหมายสามารถดูแล
โรคมะเร็งเต้านมและสามารถ โรคมะเร็งปากมดลูก  15 หมู่บ้าน เป้าหมาย สุขภาพด้วยตนเอง  
ปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค และโรคมะเร็งเต้านม  จ านวน 324 คน
ได้อย่างถูกต้อง 
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17.10 โครงกำรเกษตรกร 1.เพ่ือให้ความรู้เร่ืองการ 1.ตรวจ ค้นหา ผู้มีความเส่ียง 1.เกษตรกร ท่ีได้รับ 1.ประชาชนมีความรู้เร่ือง กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
ปลอดโรค ป้องกันอันตรายจากการ ด้วยแบบสัมภาษณ์คัดกรอง การตรวจคัดกรองและ การป้องกันอันตรายจาก ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านโนนแต้
ผู้บริโภคปลอดภัย ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชการ ด้วยวาจา และน าผู้ป่วยเข้ารับ พบความเส่ียง  การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช อบต. ธาตุ
สมุนไพรล้ำงสำรพิษ ล้างผักเพ่ือลดสารปนเป้ือน การตรวจเลือดเพ่ือดูสารเคมีท่ีสะสม จ านวน 350 คน 2.การล้างผักเพ่ือลด 20,000  บาท 

และการใช้สมุนไพรล้างพิษ ในร่างกาย และตรวจสารพิษ สารปนเป้ือนและการใช้
ในกลุ่มเกษตรกรท่ีมี ในผักตัวอย่าง สมุนไพรล้างพิษใน
อายุ 30-60 ปี 2.บ าบัดรักษาผู้ตรวจพบความเส่ียง กลุ่มเกษตรกรท่ีมี
2.เพ่ือตรวจคัดกรองเกษตรกร สารเคมีตกค้างในร่างกายสะสม อายุ 30-60 ปี 
ท่ีมีความเส่ียงต่อสารก าจัด เกินค่ามาตรฐาน ตามข้ันตอน มากกว่าร้อยละ 70 
ศัตรูพืชและให้ค าแนะน า/ การรักษา เป็นล าดับต่อไป
ส่งต่อเพ่ือรักษา
3.เพ่ือให้ประชาชนมี
ความเข้าใจ และตระหนักถึง
โรคท่ีจะเกิดจากภาวการณ์
สะสมของสารเคมีในร่างกาย
4.เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้เร่ืองสารเคมีสะสม
ในร่างกาย ในกลุ่มเกษตรกร
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17.11 โครงกำรรณรงค์ 1. เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน 1.เดิน-ว่ิง รณรงค์ในพ้ืนท่ี 1.ประชาชนท่ัวไปในเขต 1.ประชาชนไม่ป่วยด้วย กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
 เดิน – ว่ิง ปิงปอง และเยาวชนตระหนักถึง ต าบลธาตุ และ โรคเร้ือรัง DM-HT ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านโนนแต้
จรำจรชีวิต 7 สี ความส าคัญของการออก ต าบลใกล้เคียง  ร้อยละ 80 อบต. ธาตุ

ก าลังกายและมีส่วนร่วม 2. เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 10,000 บาท 
ในการออกก าลังกาย ในอ าเภอวานรนิวาสและ
2. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพใน 3.ข้าราชการในเขต
ครอบครัว ให้เกิดข้ึนจากการ ต าบลธาตุและ
ร่วมกันออกก าลังกาย ต าบลใกล้เคียง
เอกชน องค์กรประชาชน 4.กลุ่มเส่ียงผู้ป่วยเบาหวาน 
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ความดันโลหิตสูง 
ออกก าลังกาย จ านวน 50 คน
4. เพ่ือสร้างความสามัคคีใน
หมู่ประชาชน

17.12 วัยเรียน วัยใส ห่วงใย 1.เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้ 1.อบรมให้ความรู้ เร่ือง เพศศึกษา 1.นักเรียนระดับประถม 1.เยาวชน มีความรู้ กองทุนหลัก ต.ค.64- รพ.สต.
ใส่ใจสุขภำพ ความเข้าใจเร่ืองเพศศึกษา และพัฒนาการของตนเอง ศึกษาปีท่ี 6 ในเขตพ้ืนท่ี ความเข้าใจในเน้ือหาและ ประกันสุขภาพ ก.ย.-65 บ้านโนนแต้

และพัฒนาการของตนเอง เม่ือเข้าสู่วัยรุ่น รับผิดชอบโรงพยาบาล ทักษะท่ีได้รับการอบรม อบต. ธาตุ
เม่ือเข้าสู่วัยรุ่น 2.ทักษะในการจัดการกับ ส่งเสริมสุขภาพต าบล  ร้อยละ 100 13,280 บาท 
2.เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้ สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองเพศ บ้านหนองฮาง 102 คน
และทักษะในการจัดการกับ และความส าคัญของการเห็นคุณค่า
สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ ในตนเองและสร้างความภาคภูมิใจ
เร่ืองเพศ ในตนเอง
3.เพ่ือให้เยาวชนตระหนักถึง
ความส าคัญของการเห็น
คุณค่าในตนเองและสร้าง
ความภาคภูมิใจในตนเอง
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17.13 โครงกำรกำรส่งเสริม 1. เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วม 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ 1.กลุ่ม ประชาชน และ 1. ชุมชนได้มีส่วนร่วมใน กองทุนหลัก ต.ค.64- บ้านโนนแต้
กำรดูแลสุขภำพด้วย ในกิจกรรมส่งเสริม แก่ ประชาชน และ อสม. อสม. จ านวน 80 คน กิจกรรมส่งเสริมการ ประกันสุขภาพ ก.ย.-65
กำรแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทย เร่ืองการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้าน แพทย์แผนไทย อบต. ธาตุ

2. เพ่ือให้ อสม.และ  7 ชนิด ได้แก่ มะระข้ีนก 2.อสม.และประชาชนมี 10,000 บาท 
ประชาชนมีความรู้และ ฟ้าทะลายโจร หญ้าหวาน กล้วย ความรู้และทักษะในการ
ทักษะในการใช้ ฝร่ัง รางจืด ว่านหางจระเข้ ใช้สมุนไพรเบ้ืองต้น
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร วิธีการใช้ยาสมุนไพรเบ้ืองต้น 3. ประชาชนในชุมชนมี
3. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ สมุนไพรท่ีพบได้ในท้องถ่ิน การใช้สมุนไพรมากย่ิงข้ึน
ใช้สมุนไพรมากข้ึน และอบรมการนวดเบ้ืองต้น 4. ผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน
4. เพ่ือส่งเสริมทักษะผู้ดูแล ส าหรับดูแลผู้สูงอายุ สามารถนวดเบ้ืองต้นได้ 
ผู้ป่วยติดเตียงท่ีบ้าน 
ด้วยการนวดเบ้ืองต้น

17.14 โครงกำรอบรมแกนน ำ 1 เพ่ือพัฒนาความรู้และ 1.อบรมเพ่ือพัฒนาความรู้และ 1 หญิงต้ังครรภ์ในพ้ืนท่ี 1.ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ กองทุนหลัก ต.ค.64- บ้านโนนแต้
เครือข่ำยส่งเสริม ทักษะการส่งเสริมภาวะ การส่งเสริมภาวะโภชนาการ รับผิดชอบของ และทักษะการส่งเสริม ประกันสุขภาพ ก.ย.-65
สุขภำพสตรีมีครรภ์ โภชนาการในหญิงต้ังครรภ์ หญิงต้ังครรภ์รวมถึงสอน/ รพ.สต.บ้านโนนแต้ โภชนาการหญิงต้ังครรภ์  อบต. ธาตุ
และหญิงหลังคลอดบุตร 2.เพ่ือลดปัญหาทุพ สาธิตการเตรียมอาหารท่ี จ านวน 40 คน ร้อยละ 80 15,650 บาท 

โภชนาการในเด็กแรกเกิด ช่วยเพ่ิมสารไอโอดีนและธาตุเหล็ก 2. ผู้ดูแลหญิงต้ังครรภ์/ 2.ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึก
3.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ดูแล ในอาหาร สามี/คนในครอบครัว  และสาธิตอาหารส่งเสริม
หญิงต้ังครรภ์ มีความรู้ จ านวน 40 คน โภชนาการหญิงต้ังครรภ์ 
ในการดูแลหญิงต้ังครรภ์ 3.อาสาสมัครสาธารณสุข ร้อยละ 80
4.เพ่ือให้ อสม.มีความรู้ใน ประจ าหมู่บ้าน    3.เด็กแรกเกิดมีภาวะ
การดูแลหญิงต้ังครรภ์ จ านวน15 หมู่บ้าน  โภชนาการปกติ 
ในเขตรับผิดชอบของตนเอง จ านวน   15  คน ร้อยละ 60

รวมเป็น 95 คน
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17.15 โครงกำรพัฒนำงำน 1. เพ่ือให้เครือข่าย 1. ประชุมช้ีแจงเป้าหมายและ 1. อาสาสมัครคุ้มครอง 1. ผู้บริโภคปลอดภัยจาก กองทุนหลัก ต.ค.64- บ้านโนนแต้
เครือข่ำยคุ้มครอง อาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค กิจกรรมโครงการแก่คณะท างาน ผู้บริโภค การบริโภค ประกันสุขภาพ ก.ย.-65
ผู้บริโภค เกิดความรู้และน าไปถ่ายทอด เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค หมู่บ้านละ 16 คน 2. ปัญหารถเร่ ร้านค้า อบต. ธาตุ

สู่ชุมชนได้ 2. จัดเก็บข้อมูลร้านค้า/ร้านช า 15 หมู่บ้านรวม 240 คน จ าหน่ายยาอันตรายและ 43,250  บาท 
2. เพ่ือให้ผู้ประกอบการและ 3. อบรมผู้ประกอบการร้านช าและ 2. ผู้ประกอบการ ร้านค้า ยาชุดในหมู่บ้านลดลง
ประชาชนมีความรู้ เข้าใจ เครือข่ายฯเร่ืองผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในชุมชน จ านวน 80 คน 3. ไม่พบสารปนเป้ือน
และตระหนักในการเลือก และร้านช าสีขาว 3. กลุ่มผู้สูงอายุ ในอาหาร
จ าหน่ายและบริโภค 4. ประชาสัมพันธ์โดยใช้ส่ือแผ่นพับ จ านวน 300 คน 4. มีร้านช าสีขาวท่ีได้
3. เพ่ือให้เกิดมีร้านช าสีขาว ส่ือวิทยุ ป้ายไวนิล ป้ายองค์กร รวมเป็น 620 คน มาตรฐาน
ท่ีเป็นมาตรฐาน 5. สรุปผลโครงการ

17.16 โครงกำรติดตำม 1. เพ่ือเป็นการติดตามเฝ้า 1.ข้ันเตรียมการ 1.ร้านขายอาหาร  1.ร้านค้าในชุมชนได้รับ กองทุนหลัก ก.ย.-65 บ้านโนนแต้
เฝ้ำระวังร้ำนค้ำใน ระวังร้านค้าในชุมชนโดย 1.1 จัดท าแนวทางการด าเนินงาน และแผงลอย การติดตามเฝ้าระวังโดย ประกันสุขภาพ 
ชุมชนโดย อาสาสมัครสาธารณสุข โครงการรณรงค์ติดตามเฝ้าระวัง ในเขตรับผิดชอบ  อสม. 100 % ในเร่ือง อบต. ธาตุ
อำสำสมัครสำธำรณสุข ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ร้านค้าในชุมชนโดย อาสาสมัคร รพ.สต.บ้านโนนแต้  การขายยาผิดกฎหมาย 25,700 บาท 
ประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.)  พ้ืนท่ีเป้าหมาย สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน 73 ร้าน วันหมดอายุสินค้า

2. เพ่ือเป็นการประกัน 1.2 เสนอโครงการและแผนงาน ทุก 3 เดือน
คุณภาพของอาหารภายใน เพ่ือขอรับสนับสนุนงบประมาณ
เขตพ้ืนท่ีเป้าหมาย ในการด าเนินงาน
ลดความเส่ียงในการเกิด 2. ข้ันด าเนินการ
อันตรายและโรคภัยไข้เจ็บท่ี 2.1.ด าเนินการตรวจสอบ

สารปนเป้ือนในอาหาร
มีสาเหตุอันเน่ืองมาจากการ ในร้านค้าในเขตรับผิดชอบ 
บริโภคอาหารท่ีไม่ปลอดภัย รพ.สต.บ้านโนนแต้
ของประชาชน 2.2ด าเนินการตรวจร้าน
3. เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ ขายอาหารและแผงลอยจ าหน่าย
และเพ่ิมศักยภาพของ อาหารภายในเขตรับผิดชอบ
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ผู้ประกอบการและผู้บริโภค ตามมาตรฐานการจัดต้ังร้านขาย
ให้ตระหนักและเฝ้าระวัง อาหารและแผงลอยจ าหน่าย
ตนเองจากการบริโภค อาหารท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  
อาหารท่ีไม่เหมาะสม พร้อมให้ความรู้และค าแนะน าแก่
4. เพ่ือสร้างภาคีเครือข่าย ผู้ประกอบการ
และความเข้มแข็งให้กับ 2.3 เชิญชวนร้านอาหารให้ด าเนิน
ผู้บริโภค การพัฒนาสถานประกอบการ

ของตนเองให้ได้มาตรฐาน
ด้านสุขาภิบาลอาหาร
2.4 ประชาสัมพันธ์โครงการโดย
ผ่านส่ือต่างๆ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยุชุมชน เสียงตามสาย 
หอกระจายข่าวในชุมชน        
3.ข้ันติดตามประเมินผล
3.1 ด าเนินการตรวจมาตรฐานการ
จัดต้ังร้านขายอาหารซ้ า
ทุกๆ 3 เดือน
3.2 ด าเนินการตรวจสอบ
ความสะอาดและมาตรฐานการ
จัดต้ังร้านขายอาหาร
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18 รพ.สต.บ้ำนห้วยหิน
18.1 โครงกำรอบร 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 1.อบรมให้ความรู้ 1.อาสาสมัครสาธารณสุข 1.ประชาชนมีความรู้ งบประมาณ ต.ค.64- รพ.สต.

มเชิงปฏิบัติกำร สามารถน าองค์ความรู้เร่ือง 2.ฝึกปฎิบัติ และแกนน าหมู่บ้าน ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้ กองทุนหลัก ก.ย.-65 บ้านห้วยหิน
สืบสำนภูมิปัญญำ สมุนไพรเพ่ือสุขภาพได้อย่าง  จ านวน 50 คน ยาสมุนไพร สมุนไพร ประกันสุขภาพ
กำรแพทย์แผนไทย ถูกต้องและปลอดภัยขยาย และการท าผลิตภัณฑ์ เทศบาลต าบล
สู่ชุมชน  ผลสู่ครอบครัว และชุมชน แปรรูปจากสมุนไพร หนองแวง 
โรงพยำบำลส่งเสริม 2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถ 2.	ประชาชนมีความรู้ด้าน 15,000 บาท 
สุขภำพต ำบล ดูแลตนเองและบุคคล การออกก าลังกายโดย
บ้ำนห้วยหิน ใกล้ชิดด้านการเจ็บป่วย ใช้ท่าฤาษีดัดตน และ  
ต ำบลหนองแวง เล็กๆ น้อยๆ โดยใช้สมุนไพร เป็นต้นแบบแก่สูงอายุและ
อ ำเภอวำนรนิวำส ได้อย่างถูกต้อง บุคคลท่ัวไป สามารถน า
จังหวัดสกลนคร 3.เพ่ือสร้างความผ่อนคลาย ความรู้ไปสอนผู้อ่ืนได้
ปีงบประมำณ  2565 และลดการอาการปวดเม่ือย 3.ได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก

ให้กับร่างกายโดยใช้สมุนไพร สมุนไพรและมีแหล่งเรียนรู้
พ้ืนบ้านโดยการใช้ลูกประคบ สมุนไพรใน รพ.สต 
สมุนไพร และน้ ามันไพล และชุมชุม 
4. เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถ 4.ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
ออกก าลังด้วยท่าฤาษีดัดตน หนองแวงมีการใช้ยา
ได้ด้วยตนเอง สมุนไพรเพ่ิมมากย่ิงข้ึน 

ลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน
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18.2 โครงกำรปรับเปล่ียน 1.เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงได้รับการ 1.คัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 1.ประชาชนอายุ 35 ปี 1.ประชาชนอายุ35 ปี งบประมาณ ต.ค.64- รพ.สต.
พฤติกรรมสุขภำพ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม และเบาหวานเชิงรุก ข้ึนไป ท่ีผ่านการตรวจ ข้ึนไปได้รับการตรวจ กองทุนหลัก ก.ย.-65 บ้านห้วยหิน
กลุ่มเส่ียง สุขภาพตามหลัก 3อ.2 ส. 2.จัดอบรมให้ความรู้เร่ือง3อ. 2 ส. คัดกรองและพบว่ามี คัดกรองโรคเบาหวาน ประกันสุขภาพ
โรคควำมดันโลหิตสูง 2.เพ่ือลดอัตราการเกิด 5.จัดประกวดผู้ท่ีสามารถ ภาวะเส่ียงต่อ และความดันโลหิตสูง เทศบาลต าบล
และโรคเบำหวำน โรคเบาหวานและ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมได้ส าเร็จ โรคเบาหวาน/ความดัน มาตรฐานตามเกณฑ์ หนองแวง 
ปีงบประมำณ 2565 โรคความดันโลหิตสูง โลหิตสูงจ านวน 60 คน 2.กลุ่มเส่ียงได้รับ 30,000 บาท
โรงพยำบำลส่งเสริม รายใหม่ 2.อาสาสมัครสาธารณสุข การเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภำพต ำบล 3.เพ่ือลดอัตราการเกิด ต าบลหนองแวง สุขภาพตามหลัก 3อ. 2 ส.
บ้ำนห้วยหิน โรคแทรกซ้อนในผู้ป่วย จ านวน 50 คน  และมีพฤติกรรม

โรคความดันโลหิตสูง สุขภาพท่ีถูกต้องเหมาะสม
และเบาหวาน อย่างต่อเน่ือง
4.เพ่ือให้ประชาชน 3.อัตราการเกิดโรค
อายุ 35 ปีข้ึนไป ได้รับ แทรกซ้อนในผู้ป่วย
การตรวจคัดกรอง โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวานและ และเบาหวานลดลง
โรคความดันโลหิตสูง

18.3 โครงกำรส่งเสริม 1.เพ่ือให้เด็ก 0-5 ปีได้รับ 1.	จัดกิจกรรมอบรบให้ความรู้ 1.เด็กอายุ 0-5 ปี และ 1.เด็ก 0-5 ปีได้รับการ งบประมาณ ต.ค.64- รพ.สต.
พัฒนำกำรเด็กปฐมวัย การประเมินพัฒนาการ 2. ตรวจประเมินพัฒนาการ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก  ประเมินพัฒนาการ กองทุนหลัก ก.ย.-65 บ้านห้วยหิน
โดยวิธีกำรกิน กอด และการกระตุ้นพัฒนาการ เด็ก 0-5 ปี จ านวน  71 คน และการกระตุ้นพัฒนาการ ประกันสุขภาพ
เล่น เล่ำ ท่ีถูกต้องตามวัย ท่ีถูกต้องตามวัย เทศบาลต าบล
โรงพยำบำลส่งเสริม 2. เพ่ือให้เด็ก 0-5 ปี  มี  คิดเป็นร้อยละ 100 หนองแวง 
สุขภำพต ำบล พัฒนาการท่ีสมวัยท้ัง 2.เด็ก 0-5ปีมีพัฒนาการท่ี 10,000 บาท
บ้ำนห้วยหิน  ด้านร่างกายสติปัญญา สมวัย ท้ังด้านร่างกาย
ปีงบประมำณ  2565 อารมณ์จิตใจและสังคม สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ 

3. เพ่ือให้เด็ก 0-5 ปีท่ี และสังคม คิดเป็น
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พัฒนาการล่าช้าให้ได้รับ ร้อยละ 100
การกระตุ้นพัฒนาการให้มี 3.เด็ก 0-5 ปีท่ี
พัฒนาการท่ีสมวัยและได้รับ ryฒนาการล่าช้าให้ได้รับ
การรักษาท่ีถูกต้อง การกระตุ้นพัฒนาการ
ในรายท่ีมีความผิดปกติมาก ให้มีพัฒนาการท่ีสมวัย
4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และได้รับการรักษา
ผู้ปกครองและผู้เล้ียง ท่ีถูกต้องในราย
ดูเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจ ท่ีมีความผิดปกติมาก และ
ท่ีถูกต้องเก่ียวกับ ได้รับการส่งต่อ 
การการส่งเสริมพัฒนาการ คิดเป็นร้อยละ 100
เด็ก 0-5 ปี ด้วยวิธีการ 4.ผู้ปกครอง และผู้เล้ียง
กิน  กอด เล่น เล่า ดูเด็ก ให้มีความรู้ 

ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เก่ียวกับการการ 
ส่งเสริมพัฒนาการ 
เด็ก 0-5 ปี

18.4 โครงกำรส่งเสริมภำวะ 1.เพ่ือส่งเสริมให้ 1.อบรมให้ความรู้  1.หญิงต้ังครรภ์ 1. หญิงต้ังครรภ์ได้รับการ งบประมาณ ต.ค.64- รพ.สต.
โภชนำกำรมำรดำ หญิงต้ังครรภ์ได้รับการ  2.ฝึกปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2564 ฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ กองทุนหลัก ก.ย.-65 บ้านห้วยหิน
และทำรก ฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ จ านวน 39 คน  2.หญิงต้ังครรภ์มีภาวะ ประกันสุขภาพ
โรงพยำบำลส่งเสริม และได้รับการดูแล 2.มารดาหลังหลอดและ โภชนาการท่ีดี มีสุขภาพ เทศบาลต าบล
สุขภำพต ำบล สุขภาพตลอดอายุครรภ์ ทารกแรกคลอด แข็งแรง ไม่มีภาวะซีด หนองแวง 
บ้ำนห้วยหิน 2. เพ่ือส่งเสริมภาวะ ถึง 6 เดือน  ก่อนคลอด 30,000 บาท 

โภชนาการท่ีดีให้กับ  จ านวน 7 คน 3.ทารกแรกคลอดได้รับ
หญิงต้ังครรภ์ มารดา การเล้ียงด้วยนมแม่
และทารกหลังคลอด อย่างเดียว 6 เดือน 
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3. เพ่ือส่งเสริมการเล้ียงลูก 4.ทารกเกิดมีน้ าหนัก
ด้วยนมแม่ ตามเกณฑ์และมีสุขภาพ
4. เพ่ือส่งเสริมให้ อนามัยท่ีดี พัฒนาการ
ทารกแรกคลอดมีน้ าหนัก สมวัยซ่ึงจะเป็นก าลังส าคัญ
ไม่ต่ ากว่า 2,500 กรัม  ในการพัฒนา
5. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ ประเทศชาติต่อไป
เด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน

18.5 โครงกำรอบรมเพ่ือเพ่ิม 1.เพ่ือให้ อสม.และแกนน า 1.อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 1. อาสาสมัครสาธารณสุข 1.อัตราความครอบคลุม งบประมาณ ต.ค.64- รพ.สต.
ควำมสำมำรถในงำน หมู่บ้านมีความรู้ โรควัณโรค ต าบลหนองแวง   ของการค้นพบผู้ป่วยระยะ กองทุนหลัก ก.ย.-65 บ้านห้วยหิน
ควบคุมวัณโรคในชุมชน เก่ียวกับวัณโรคเพ่ิมมากข้ึน 2. ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกกลุ่มเส่ียง จ านวน  97  คน แพร่เช้ือสูงพบผู้ป่วยเร็ว ประกันสุขภาพ
โรงพยำบำลส่งเสริม 2.เพ่ือค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกใน ตามเป้าหมาย 2. แกนน าหมู่บ้าน 2.ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการ เทศบาลต าบล
สุขภำพต ำบล กลุ่มเส่ียงต่างๆ ได้แก่ ต าบลหนองแวง   รักษาจนหายขาดเกิน 85% หนองแวง 
บ้ำนห้วยหิน  ผู้ติดเช้ือเอดส์ ผู้สัมผัสโรค จ านวน  18  คน 3.ประชาชนท่ัวไปและ 11,500 บาท  
อ ำเภอวำนรนิวำส แรงงานต่างด้าว และอ่ืน ๆ  รวม  115  คน ผู้ป่วยมีส่วนร่วมและได้รับ
จังหวัดสกลนคร 3.เพ่ือให้ผู้ป่วยวัณโรคได้รับ ความรู้ความเข้าใจ
ปี 2565 การรักษาจนหายขาด ในเร่ืองวัณโรค

4.เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชน
ท่ัวไปและผู้ป่วยได้มีส่วนร่วม
และได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในเร่ืองวัณโรค

หนา้ที ่259



ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

18.6  โครงกำรตรวจหำ 1. เพ่ือให้เกษตรกรท่ีใช้ 1. ท าทะเบียนเกษตรกรตาม เกษตรกรกลุ่มเส่ียง 1. แบบบันทึกทะเบียน งบประมาณ ต.ค.64- รพ.สต.
สำรเคมีในเลือด สารเคมีก าจัดศัตรูพืช กลุ่มอาชีพ  ในเขตรับผิดชอบ รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ กองทุนหลัก ก.ย.-65 บ้านห้วยหิน
เกษตรกร ทราบผลความเส่ียง 2. อบรมให้ความรู้วิธีป้องกัน 6 หมู่บ้าน 2.เกษตรกรกลุ่มเส่ียงท่ี ประกันสุขภาพ
ต ำบลหนองแวง จากการตรวจเลือด โดยใช้ ตนเองจากการสัมผัสสารก าจัด  จ านวน 80 คน ตรวจเลือดหาสาร เทศบาลต าบล
โรงพยำบำลส่งเสริม กระดาษทดสอบ ศัตรูพืชและการปฏิบัติตน โคลีนเอสเตอร์เรส พบว่า หนองแวง 
สุขภำพต ำบล โคลีเอสเตอร์เรส เม่ืออยู่ในภาวะเส่ียง ผลเลือดมีความเส่ียง  15,000  บาท
บ้ำนห้วยหิน 2.เพ่ือให้เกษตรกรกลุ่มเส่ียง 3. ตรวจเลือดและ และไม่ปลอดภัย  ได้รับ
ต ำบลหนองแวง มีทักษะการปฏิบัติตัวท่ี ประเมินความเส่ียง ค าแนะน าและการรักษา
อ ำเภอวำนรนิวำส ถูกต้องในการใช้สารเคมี โดยสมุนไพร ร้อยละ 100 
ประจ ำปี 2565 ก าจัดศัตรูพืช  

3. เพ่ือให้เกษตรกรเส่ียงมี
กลุ่มความรู้เก่ียวกับการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

18.7 โครงกำรพัฒนำ 1. เพ่ือพัฒนาส่ือสร้าง 1.อบรมให้ความรู้ 1.ผู้น าชุมชนหมู่บ้านละ 1. ประชาชนสามารถ งบประมาณ ต.ค.64- รพ.สต.
ควำมรอบรู้กำรเฝ้ำระวัง ความรอบรู้การเฝ้าระวัง 2.ฝึกปฎิบัติ  3   คน หมู่รวม 18 คน ป้องกันตนเองจาก กองทุนหลัก ก.ย.-65 บ้านห้วยหิน
และกำรป้องกันกำรแพร่ และการป้องกันการแพร่ 2. ผู้น าชุมชน  การติดเช้ือไวรัส ประกันสุขภาพ
ระบำดของโรคติดเช้ือ ระบาดของโรคติดเช้ือ หมู่บ้านละ 10  คน โคโรนา 2019 ได้อย่างมี เทศบาลต าบล
ไวรัสโคโรนำ ไวรัสโคโรนา 2019 รวม 60 คน ประสิทธิภาพ หนองแวง 
2019 (COVID 19) (COVID 19) รวมท้ังหมด 78 คน 2.  ป้องกันการแพร่ระบาด 20,000 บาท
โรงพยำบำลส่งเสริม ระลอกใหม่ ของโรคติดเช้ือไวรัส
สุขภำพ 2. เพ่ือให้ประชาชนมี โคโรนา2019 ระลอกใหม่
ต ำบลบ้ำนห้วยหิน  ความรอบรู้ด้านการเฝ้าระวัง
อ ำเภอวำนรนิวำส  และการป้องกันการ
จังหวัดสกลนคร แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
 ปี 2565 โรคโควิด-19 ระลอกใหม่
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18.8 โครงกำรรณรงค์ป้องกัน 1.เพ่ือลดอัตราการเกิด 1.อบรมให้ความรู้ กลุ่มวัยท างาน 1. อัตราการเกิดอุบัติเหตุ งบประมาณ ต.ค.64- รพ.สต.
อุบัติเหตุบนท้องถนน อุบัติเหตุและการเสียชีวิต 2. การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์  จ านวน 100 คน และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ กองทุนหลัก ก.ย.-65 บ้านห้วยหิน
สร้ำงควำมปลอดภัย จากอุบัติเหตุบนท้องถนน 3. ประชาคมในชุมชน บนท้องถนนในพ้ืนท่ี ประกันสุขภาพ
ในชุมชน โรงพยำบำล ในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบล เทศบาลต าบลหนองแวง เทศบาลต าบล
ส่งเสริมสุขภำพ หนองแวง อ าเภอวานรนิวาส 2. เกิดนวัตกรรมการด าเนิน หนองแวง 
ต ำบลบ้ำนห้วยหิน  2. เพ่ือสร้างนวัตกรรม การป้องกันและแก้ไข 20,000  บาท
อ ำเภอวำนรนิวำส ด้านการด าเนินการป้องกัน ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
จังหวัดสกลนคร และแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุ โดยประชาชนในชุมชน
ปี 2565 ทางถนน  โดยประชาชน ร่วมกับองค์กรปกครอง

ในชุมชนร่วมกับองค์กร ส่วนท้องถ่ินและภาคี
ปกครองส่วนท้องถ่ินและ ท่ีเก่ียวข้องในระดับพ้ืนท่ี
ภาคีท่ีเก่ียวข้องในระดับพ้ืนท่ี 3. ประชาชนผู้ใช้เส้น
มีส่วนร่วม ทางจราจรเกิดพฤติกรรม
3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน การใช้รถใช้ถนน
ผู้ใช้เส้นทางจราจรเกิด ท่ีถูกต้องและปลอดภัย
พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน 4.เกิดภาคีเครือข่ายใน
ท่ีถูกต้องและปลอดภัย การป้องกันและแก้ไข
4. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดภาคี ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
เครือข่ายในการป้องกันและ ในระดับพ้ืนท่ี
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 5.มีความรู้ในเร่ืองการ
ในระดับพ้ืนท่ีโดยหน่วยงาน ช่วยเหลือชีวิตเบ้ืองต้น
ของรัฐให้การสนับสนุน ได้อย่างถูกต้อง
5. เพ่ือให้มีความรู้ในเร่ืองการ
ช่วยเหลือชีวิตเบ้ืองต้น
ได้อย่างถูกต้อง
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18.9 โครงกำรอบรม 1.เพ่ือให้ผู้ประกอบการ ข้ันเตรียมการ 1.อาสาสมัครสาธารณสุข 1. ประชาชนปลอดภัย งบประมาณ ต.ค.64- รพ.สต.

ร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ ร้านค้า  ร้านช า ผู้น าชุมชน 1.ส ารวจปัญหา ต าบลหนองแวง   จากการใช้ผลิตภัณฑ์ กองทุนหลัก ก.ย.-65 บ้านห้วยหิน
เพ่ือพัฒนาเครือข่าย  และ อสม.  มีความรู้เร่ือง 2.ประชุมกลุ่มร่วมกับผู้ท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 12 คน อาหารและเคร่ืองส าอาง ประกันสุขภาพ
ผู้บริโภค โรงพยำบำล หลักสุขาภิบาลอาหาร 3.อบรมให้ความรู้ 2.ผู้น าชุมชน 2.ร้านค้า ร้านช า มีความรู้ เทศบาลต าบล
ส่งเสริมสุขภำพ 2.เพ่ือยกมาตรฐานร้านค้า จ านวน 6 คน เร่ืองสุขาภิบาลอาหาร หนองแวง 
ต ำบลบ้ำนห้วยหิน ร้านช า ให้ผ่านเกณฑ์ 3.ผู้ประกอบการร้านค้า 3. ร้านค้า ร้านช า ทุกแห่ง 20,000  บาท
 อ ำเภอวำนรนิวำส  3.เพ่ือให้ผู้ประกอบการ จ านวน 56 คน จ าหน่ายสินค้า
จังหวัดสกลนคร ร้านค้าจ าหน่ายสินค้า รวม  74  คน ท่ีได้มาตรฐาน
 ปี 2565 ท่ีได้มาตรฐาน

18.10 โครงกำรกองทุนธนำคำร 1.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม 1. ประชุมแบบมีส่วนร่วม อาสาสมัครสาธารณสุข 1. เพ่ือให้ประชาชน  - ต.ค.64- รพ.สต.
ขยะเพ่ือชีวิตกับกำรให้ ของประชาชนในต าบล 2. สร้างแรงจูงใจท่ีสามารถท าให้ และแกนน าหมู่บ้าน ในต าบลหนองแวง ก.ย.-65 บ้านห้วยหิน
สวัสดิกำรชุมชน หนองแวง ในการจัดการ หลังคาเรือนท่ียังไม่เป็นสมาชิก จ านวน 50 คน จัดการขยะในครัวเรือนได้
โรงพยำบำล ขยะในครัวเรือน ธนาคารขยะเข้าเป็นสมาชิก อย่างถูกวิธี ร้อยละ 80
ส่งเสริมสุขภาพ ได้อย่างถูกวิธี 3. น ามติท่ีได้จากการเสนอแบบมี 2. หลังคาเรือนท่ียังไม่เป็น
ต ำบลบ้ำนห้วยหิน  2.เพ่ือให้ทุกหลังคาเรือนใน ส่วนร่วมของหลังคาเรือนท่ียังไม่ได้ สมาชิกโครงการธนาคาร
อ ำเภอวำนรนิวำส ต าบลหนองแวงเข้า เข้าร่วมโครงการขยะไปปฏิบัติ ขยะ เข้าร่วมเป็นสมาชิก 
 จังหวัดสกลนคร ร่วมโครงการธนาคารขยะ อย่างจริงจัง ร้อยละ 84
ปี 2565 4. เพ่ิมสร้างความม่ันใจให้กับ

หลังคาเรือนท่ียังไม่เป็นสมาชิก
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19 PCU วำนรนิวำส 1.เพ่ือลดปัจจัยเส่ียง 1.สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 1.กลุ่มเส่ียงเบาหวาน/ 1.อัตราการควบคุม สปสช. ต.ค.64- นางรัตนา 
19.1 โครงกำรพัฒนำคุณภำพ ด้านสุขภาพ ในกลุ่ม /ท้องถ่ินและภาคีเครือข่ายใน ความดันโลหิตสูง          ระดับ HbA1C < 7% 125,000 บาท มิ.ย.-65 ธรรมทาทอง 

ชีวิตของประชำชน ประชากรอายุ 35 ปีข้ึนไป  การป้องกันและลดการเข้าถึงปัจจัย 2.เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ในผู้ป่วยเบาหวาน นายนครินทร์  
คนวำนรนิวำส 2.เพ่ือเพ่ิมระดับ 1.1 จัดกิจกรรมปรับเปล่ียน จ านวน 16 คน  ร้อยละ 40 บุญภา    
ประจ ำปี 2565 HbA1C<7% ในผู้ป่วย พฤติกรรมด้วยกิจกรรม 3อ. 2ส. 3.อสม. ต าบลวานรนิวาส นางณิชาดา  

เบาหวาน ให้มากกว่า 2.พัฒนาระบบบริหารจัดการและ จ านวน 350 คน วิทยาภูมิ
ร้อยละ 40%  การจัดบริการเพ่ือลดเส่ียงและ
3.เพ่ือลด/ชะลอภาวะ ลดโรคให้สอดคล้องกับ
แทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน สถานการณ์โรคและบริบทพ้ืนท่ี 
และความดันโลหิตสูง 2.1 ข้ึนทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย

และติดตามก ากับ ทุก 6 เดือน   
3.พัฒนาระบบเฝ้าระวังและ
การจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
3.1 สรุปและประเมินผลการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย
3.2 Conference case           
และทบทวนการท างาน

19.2 โครงกำร 1. เพ่ือพัฒนาวัดในเขต 1.พัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ พระภิกษุสงฆ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1.วัดในเขต องค์การบริหาร กองทุน มี.ค.65- นายนครินทร์
วัดส่งเสริมสุขภำพ องค์การบริหารส่วนต าบล ระดับพ้ืนฐานส่งเสริม สนับสนุน กรรมการหมู่บ้าน ส่วนต าบลวานรนิวาส สุขภาพ ส.ค.-65 บุญภา
ต ำบลวำนรนิวำส วานรนิวาส เป็นวัดส่งเสริม พระภิกษุสงฆ์ แม่ครัวและบุคลากร ประธานอาสาสมัครสาธา ผ่านเกณฑ์ประเมิน ถ้วนหน้า
ปีงบประมำณ 2565 สุขภาพครบถ้วนตาม ในวัด มีความรู้ด้านสุขภาพ รณสุขประจ าหมู่บ้าน ระดับพ้ืนฐาน อบต.

ตามเกณฑ์ มาตรฐาน ส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุ กรรมการวัด เจ้าหน้าท่ี วานรนิวาส
2.เพ่ืออบรมให้ความรู้แม่ สงฆ์และพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ สาธารณสุข ตัวแทนปก 20,000 บาท
ครัววัดเร่ืองหลักสุขาภิบาล 1.1 ถ่ายทอดนโยบายและ ครองส่วนท้องถ่ิน
3.เพ่ือให้ความรู้การส่งเสริม แนวทางด าเนินงาน จ านวน 120 คน
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สุขภาพพระภิกษุสงฆ์ 1.2จัดต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พระภิกษุสงฆ์ แม่ครัว
1.3 เสนอแนะแลกเปล่ียน และบุคลากร วัด 
ความคิดเห็นและอบรมให้ความรู้ จ านวน 80 คน
1.3.1 อบรม เร่ืองการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ
1.3.2 อบรมเร่ือง มาตรฐาน
สุขาภิบาล อาหาร
1.3.3 อบรมเร่ืองการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น และการใช้ยาสามัญ
ประจ าบ้าน
1.4 ตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์
1.5 ตรวจสุขภาพฟันและท าฟัน
พระภิกษุสงฆ์
1.6 พัฒนาวัดในชุมชนให้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
1.7 ติดตามประเมิน
วัดส่งเสริมสุขภาพ

19.3 โครงกำรโรงเรียน 1.เพ่ือพัฒนาระบบการ 1.พัฒนาศักยภาพบุคลากร 1.โรงเรียนในเขต 1.โรงเรียนส่งเสริม กองทุน พ.ค.65- นายนครินทร์
ส่งเสริมสุขภำพ บริหารจัดการและจัด ในโรงเรียน รับผิดชอบ  สุขภาพในพ้ืนท่ีผ่าน สุขภาพ ส.ค.-65 บุญภา

กระบวนการเรียนรู้ท่ี 1.1 ประชุมถ่ายทอดนโยบาย จ านวน 10 โรงเรียน  เกณฑ์ประเมิน ถ้วนหน้า
ส่งเสริมสุขภาพของ แนวทางการด าเนินงาน  มาตรฐานระดับทอง อบต.
นักเรียนในโรงเรียน 1.2 ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการ  ร้อยละ 80 วานรนิวาส
2.เพ่ือให้ผู้บริหารและ พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 34,600บาท
 คณะครูในโรงเรียนและผู้ 2.ส่งเริมสนับสนุนบุคลากร
 มีส่วนเก่ียวข้องมีความรู้ ในโรงเรียนให้มีความพร้อม
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และประสบการณ์ในการ ส าหรับการการออกติดตาม
ในการบริหารจัดการและ เย่ียมเสริมพลังและประเมิน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ผลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
การพัฒนาโรงเรียน  2.1 คณะกรรมการออกติดตาม
ส่งเสริมสุขภาพ เย่ียมเสริมพลังและประเมินผล
3.เพ่ือให้นักเรียนมี โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจ านวน 8 
ร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโต โรงเรียน การด าเนินโครงการ
สมวัยจิตใจสดช่ืนดีงาม 2.2 สรุปผลการด าเนินโครงการ
พร้อมท่ีจะเฝ้าระวังสุขภาพ และรายงานผล
ของตนเองให้มีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค์และ
น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง เพ่ือน 
และครอบครัว
4.เพ่ือให้โรงเรียนเป็น
แหล่งเรียนรู้ของผู้บริหาร
 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
 และชุมชน ใน การดู แล
รักษาสุขขภาพของตนเอง
และครอบครัว
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19.4 โครงกำรว่ิงจ้ำวสนำม 1.เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริม 1.พัฒนาทักษะในการออกก าลังกาย 1.ประชาชนอายุท่ัวไป 1.ประชาชนอายุ กองทุน มี.ค.65- นายนครินทร์
การออกก าลังกายแก่ ให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี และผู้ป่วยโรคเร้ือรังใน เข้าร่วมกิจกรรม สุขภาพ ส.ค.-65 บุญภา
ประชาชนทุกกลุ่มวัย องค์การบริหารส่วนต าบล เขตพ้ืนท่ีต าบลวานรนิวาส ร้อยละ 80 ถ้วนหน้า
ในเขตพ้ืนท่ีต าบลวานรนิวาส วานรนิวาส สร้างแรงจูงใจ อบต.วานรฯ
2.เพ่ือเชิญชวนชมรมนักว่ิง ในการออกก าลังกายเพ่ือให้ 28,000บาท
เพ่ือสุขภาพท้ังในและนอก ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
พ้ืนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 1.1 จัดกิจกรรม่ิง 3.5 กิโลเมตร 
3.เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวาน- จ านวน  7 รุ่น ชาย/หญิง
ความดันโลหิตสูงได้เดินว่ิง 1.2 จัดกิจกรรมว่ิง 5 กิโลเมตร 
ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี จ านวน 8  รุ่น ชาย/หญิง

19.5 โครงกำรคัดกรอง 1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถ 1. คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 1.ผู้สูงอายุทุกคนใน  1. จ านวนผู้สูงอายุใน กองทุน ม.ค.65- น.ส.ศศิธร
และส่งเสริมผู้สูงอำยุ ดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง ในเขตครบตามเกณฑ์การ เขตรับผิดชอบของ   เขตรับผิดชอบได้รับ สุขภาพ ส.ค.-65 ชัยชิต
ต ำบลวำนรนิวำส มีสุขภาพท่ีดี  ท้ังทางด้าน คัดกรองสุขภาพ 10 เร่ือง อบต.วานรนิวาส  การคัดกรองสุขภาพ ถ้วนหน้า

ร่างกาย จิตใจ ไม่เป็นภาระ และคัดกรองกลุ่มผู้สูงอายุ จ านวน 1,272 คน  10 เร่ือง อบต.
ต่อครอบครัวและสังคม ท่ีมีสมรรถภาพสมองบกพร่อง วานรนิวาส

ในระยะต้น 30,340บาท
1.ข้ันเตรียมการ  
1.1 ประชุมช้ีแจง  
1.2 จัดท าโครงการเพ่ือเสนอ
พิจารณาอนุมัติ
1.3 ประชุมช้ีแจงโครงการแก่
คณะกรรมการผู้น าชุมชน อสม.
เพ่ือวางแผนเตรียมการด าเนินการ
1.4 จัดท าแผนงานคัดกรอง
สุขภาพผู้สูงอายุ
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1.5 จัดเตรียมเอกสารและ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ
2.ข้ันด าเนินงาน
2.1จัดกิจกรรมโครงการ
โครงการในลักษณะบรรยาย  
2.3 ใช้แบบคัดกรองเพ่ือทดสอบ
สมรรถภาพสมองในกลุ่มเป้าหมาย
2.4 รวบรวมและสรุปข้อมูล

19.6 โครงกำรอบรม 1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุในชุมชน 1. อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ 1.อาสาสมัครผู้ช่วยเหลือ 1.ร้อยละของผู้ดูแลผู้สูงอายุ กองทุน ม.ค.65- น.ส.พร้ิงพักตร์
เชิงปฏิบัติกำรกำร ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีมี ส าหรับอาสาสมัครผู้ช่วยเหลือดูแล ดูแลผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง มีความรู้และทักษะในการ สุขภาพ ก.ย.-65 ไชยจันทร์
ดูแลผู้สูงอำยุส ำหรับ คุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถอยู่ ผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิงองค์การบริหารส่วน จ านวน 21 ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ  ถ้วนหน้า
อำสำสมัครผู้ช่วยเหลือ ร่วมกับคนในชุมชนได้อย่าง ต าบลวานรนิวาส มีภาวะพ่ึงพิงเพ่ิมข้ึน อบต.
ดูแลผู้ท่ีมีภำวะพ่ึงพิง มีความสุขเป็นการเตรียม 1.ข้ันเตรียมการ  วานรนิวาส
องค์กำรบริหำรส่วน ความเป็นการเตรียมความ 1.1 ประชุมช้ีแจง  16,300บาท
ต ำบลวำนรนิวำส พร้อมให้กับผู้สูงอายุและคน  1.2 จัดท าโครงการเพ่ือเสนอ

ในชุมชนเข้า สังคมผู้สูงอายุ พิจารณาอนุมัติ
 อย่างมีประสิทธิภาพ 1.3 ประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าท่ี
2.เพ่ือให้อาสาสมัคร ท่ีดูแล สาธารณสุขและอาสาสมัครผู้
ผู้สูงอายุในชุมชนได้มีความรู้ ช่วยเหลือดูแลผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิ
เพ่ิมข้ึนสามารถพัฒนาต่อเป็น 2.ด าเนินงานตามโครงการ
ทางเลือกในการ 2.1 จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัคร
ประกอบอาชีพ  ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

2.1.1 บรรยาย และอภิปราย 
2.1.2การฝึกภาคปฏิบัติในชุมชน
2.1.3สรุปและประเมินผลการอบรม
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3. ประเมินผล / สรุปผล
การด าเนินงาน 

19.7 โครงกำรประกวด 1.เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค 1. พัฒนาศักยภาพ อสม.ในการ 1.อสม.ประจ าหมู่บ้าน 1.ร้อยละร้อยของหมู่บ้าน กองทุน ม.ค.65- นายเนติพล
หมู่สะอำด บ้ำนปลอด ไม่ให้แพร่ระบาดและลด ดูแลควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตพ้ืนท่ี ต.วานรนิวาส วัด โรงเรียนมีค่าHI CI = 0 สุขภาพ ก.ย.-65 พรหมจักร
ลูกน้ ำยุงลำย อัตราการป่วยในชุมชน 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ความ จ านวน 14 หมู่บ้านดังน้ี  2.อัตราป่วยโรคไข้เลือด ถ้วนหน้า
ประจ ำปี 2565 2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน ตระหนักในด้านส่ิงแวดล้อม หมู่ 3,5,6,7,8,9,10, ออกลดลงมากกว่า อบต.

สามารถดูแลและป้องกันตน และการควบคุมโรค 11,12,13,14,15,16,17 ร้อยละ 20 วานรนิวาส
เองจากโรคไข้เลือดออกได้ 1.ข้ันเตรียมการ 32,700 บาท

1.1 ประชุมช้ีแจงเตรียมการอสม.
1.2 ท าโครงการเพ่ือเสนอพิจารณา
อนุมัติ
1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ
ผ่านเสียงตามสายในหมู่บ้าน
 1.4 ติดต่อประสานงานกับ อสม.
และเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
ในการออกประเมิน 
1.5 จัดท าแผนออกประเมินหมู่บ้าน
2. ข้ันด าเนินการ
2.1 เดือน ก.พ. - เม.ย.65 แต่ละ
หมู่บ้านรณรงค์ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์
ลูกน้ ายุงลายและแหล่งเพาะพันธ์
ยุงลาย โดย ผู้น าชุมชน อสม. 
และประชาชนในหมู่บ้านทุกวันศุกร์
2.2 ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ในการ
ประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ ายุงลาย
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พร้อมกับการท าความสะอาดบ้าน
ของตัวเองตามมาตรการ 3 เก็บ
3 โรค ทุกวันศุกร์
2.3เดือน พ.ค.65 จนท.คลินิกหมอ
ครอบครัวโรงพยาบาลวานรนิวาส
สุ่มตรวจลูกน้ ายุงลาย หมู่บ้านละ
 15 หลังคาเรือน
2.4 มิ.ย - ก.ค. 65 ออกประกวด
หมู่บ้านปลอดลูกน้ ายุงลาย 
ท้ัง 14 หมู่ โดยคณะกรรมการ
ท่ีแต่งต้ัง จ านวน 10 ท่าน
2.5 เดือน ก.ย. 65 สรุปผลการ
ประกวดหมู่บ้านสะอาด
ปลอดลูกน้ ายุงลาย

19.8 โครงกำรกำรป้องกัน 1. เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็กและ 1.พัฒนาศักยภาพ ครู ผู้ปกครอง 1.นักเรียน ป.5 ม.1 1.อัตราการเสียชีวิตจาก กองทุน มี.ค.65- นายเนติพล 
เด็กจมน้ ำในเด็กนักเรียน ผู้ปกครองเด็กมีความรู้มี และเด็กในการป้องกันการจมน้ า จ านวน 3 โรงเรียน การจมน้ าของเด็กอายุ สุขภาพ มิ.ย.-65 พรหมจักร
ประจ ำปี 2565 มาตรการในการป้องกัน 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ความ 2.ครู จ านวน 6 คน ต่ ากว่า 15 ปี ต่อ ถ้วนหน้า

การจมน้ าและการกู้ชีพ ตระหนักในด้านความปลอดภัย 3.ผู้ปกครอง 14 คน ประชากรเด็กอายุต่ ากว่า อบต.
ปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี การเสียชีวิตทางน้ า  15 ปี แสนคน วานรนิวาส
2. เพ่ือส่ือสารให้ผู้ปกครอง 2.1 จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน 14,400 บาท
ครู รับรู้เก่ียวกับความรู้เร่ือง ครู และผู้ปกครองโดยวิทยากร
ความปลอดภัยทางน้ า โรงพยาบาลวานรนิวาส
3. เพ่ือให้ผู้ปกครองครูได้ 2.2 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ให้ความรู้ในการป้องกันเด็กจมน้ า
ในเร่ืองการป้องกันเด็กจมน้ า 2.3 จัดหาอุปกรณ์ป้องกันการจมน้ า
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การช่วยชีวิตไว้บริเวณท่ีเป็นจุดเส่ียง 
เช่น เชือก แกลลอน มะพร้าวแห้ง
2.4 จัดอบรมการฝึกทักษะ
การลอยตัวป้องกันเด็กจมน้ าและ
การใช้หลักการช่วยเหลือ
(ตะโกน โยน ย่ืน) 

19.9 โครงกำรศูนย์พัฒนำ 1.เพ่ือเฝ้าระวังป้องกันและ 1.พัฒนาเครือข่ายในการดูแล 1.ผู้ปกครองเด็ก 0-5ปี 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี กองทุน พ.ย.64- น.ส.กรรธิมา
เด็กเล็กคุณภำพ ควบคุมโรคติดต่อใน เฝ้าระวังติดตามและส่งต่อ ในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ คุณภาพ ผ่านการประเมิน สุขภาพ ก.ย.-65 พวงเพชร
ปลอดโรค ไอคิวดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กกลุ่มเส่ียงให้ได้รับการดูแล 2.ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์ ร้อยละ 85(ผ่านท้ัง 6 ด้าน ถ้วนหน้า
อบต.วำนรนิวำส 2.เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก อย่างเหมาะสมทุกช่วงวัย พัฒนาเด็กเล็กในเขต และ 4 ผลลัพธ์) อบต.

เล็กให้เป็นไปตามมาตรฐาน 1.1 อบรมให้ความรู้แก่ ครู , พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบทุกคน 2.ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ วานรนิวาส
กระทรวงสาธารณสุขท้ัง6ด้าน ผู้ดูแลเด็ก,อสม.ในการเฝ้าระวัง 3.เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก ท าแบบทดสอบความรู้ 10,500 บาท
3.เพ่ือให้เด็กในศูนย์พัฒนา ส่งเสริมสุขภาพป้องกันการแพร่ เล็กและโรงเรียนอนุบาล หลังการอบรมผ่าน 
เด็กเล็กได้รับการตรวจ ระบาดของโรคท่ีพบบ่อยใน ศพด. ทุกคน ร้อยละ 95
ประเมินสุขภาพและคัดกรอง 2. ติดตาม เฝ้าระวังการแพร่ระบาด 4. อสม.หมู่บ้านละ 3 คน 3.เด็กใน ศพด.
พัฒนาการ ตามช่วงอายุ ของโรคท่ีพบบ่อยในศูนย์พัฒนา และรร.อนุบาลได้รับการ
4.เพ่ือให้ครู ผู้ปกครอง อสม. เด็กเล็ก และการป้องกันการ ตรวจสุขภาพทุกคน
มีความรู้ในการเฝ้าระวัง แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน ร้อยละ 100
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันการ ศูนย์เด็กเล็ก
แพร่ระบาดของโรคท่ีพบบ่อย 2.1 ออกประเมิน ติดตามมารตการ
ใน ศพด. การป้องกันส่งเสริมสุขภาพเด็กใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน
 มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
ในพ้ืนท่ีให้มีสุขภาพดี ไอคิวอีคิวดี
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ห่างไกลจากโรค
3.1บูรณาการส่งเริมสุขภาพในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
ให้เด็กทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ
ทุกคน

19.10 โครงกำรศูนย์พัฒนำ 1.เพ่ือเฝ้าระวังป้องกันและ 1.พัฒนาเครือข่ายในการดูแล 1.ผู้ปกครองเด็ก 0-5ปี 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี กองทุน พ.ย.64- น.ส.กรรธิมา
เด็กเล็กคุณภำพ ควบคุมโรคติดต่อใน เฝ้าระวังติดตามและส่งต่อ ในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ คุณภาพ ผ่านการประเมิน สุขภาพ ก.ย.-65 พวงเพชร
ปลอดโรค ไอคิวดี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กกลุ่มเส่ียงให้ได้รับการดูแล 2.ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์ ร้อยละ 85(ผ่านท้ัง 6 ด้าน ถ้วนหน้า
เทศบำลต ำบล 2.เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก อย่างเหมาะสมทุกช่วงวัย พัฒนาเด็กเล็กในเขต และ 4 ผลลัพธ์) เทศบาล
วำนรนิวำส เล็กให้เป็นไปตามมาตรฐาน 1.1 อบรมให้ความรู้แก่ ครู , พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบทุกคน 2.ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ วานรนิวาส

กระทรวงสาธารณสุขท้ัง6ด้าน ผู้ดูแลเด็ก,อสม.ในการเฝ้าระวัง 3.เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก ท าแบบทดสอบความรู้ 3,700 บาท
3.เพ่ือให้เด็กในศูนย์พัฒนา ส่งเสริมสุขภาพป้องกันการแพร่ เล็กและโรงเรียนอนุบาล หลังการอบรมผ่าน 
เด็กเล็กได้รับการตรวจ ระบาดของโรคท่ีพบบ่อยใน ศพด. ทุกคน ร้อยละ 95
ประเมินสุขภาพและคัดกรอง 2. ติดตาม เฝ้าระวังการแพร่ระบาด 4. อสม.หมู่บ้านละ 3 คน 3.เด็กใน ศพด.
พัฒนาการ ตามช่วงอายุ ของโรคท่ีพบบ่อยในศูนย์พัฒนา และรร.อนุบาลได้รับการ
4.เพ่ือให้ครู ผู้ปกครอง อสม. เด็กเล็ก และการป้องกันการ ตรวจสุขภาพทุกคน
มีความรู้ในการเฝ้าระวัง แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน ร้อยละ 100
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันการ ศูนย์เด็กเล็ก
แพร่ระบาดของโรคท่ีพบบ่อย 2.1 ออกประเมิน ติดตามมารตการ
ใน ศพด. การป้องกันส่งเสริมสุขภาพเด็กใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน
 มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
ในพ้ืนท่ีให้มีสุขภาพดี ไอคิวอีคิวดี
ห่างไกลจากโรค
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

3.1บูรณาการส่งเริมสุขภาพในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
ให้เด็กทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ

19.11 โครงกำรส่งเสริม 1.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 1.พัฒนาศักยภาพ อสม. 1.กลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วย 1. จ านวนผู้เข้ารับ กองทุน มี.ค.65- น.สชฎาภรณ์
สุขภำพจิตในชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในการ ด้านสุขภาพจิตในชุมชน สุขภาพจิต การอบรม ไม่น้อยกว่า สุขภาพ ก.ค.-65 คุณมี

ดูแลส่งเสริมและป้องกันการ 2.พัฒนาระบบส่งเสริมสุข  ผู้น าชุมชน อสม.และ ร้อยละ 80 ถ้วนหน้า
เกิดปัญหาสุขภาพจิต ภาพป้องกัน แก้ไขและรักษา ประชาชนท่ัวไปในเขต 2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ เทศบาล
ในชุมชนต าบลวานรนิวาส ฟ้ืนฟู ปัญหาสุขภาพจิตและ เทศบาลต าบลวานรนิวาส ตอบแบบสอบถาม วานรนิวาส
2.เพ่ือให้ทราบถึงแนวทาง จิตเวชในชุมชน จ านวน 50 คน ก่อน-หลังได้ 10,000 บาท
การเข้าถึงระบบบริการ 1. ข้ันตอนเตรียมการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
สุขภาพจิต 1.1 จัดท าแผนงาน
3. เพ่ือลดอัตราเส่ียง ในการ 1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนิน
เฝ้าระวังความรุนแรงการเกิด การประสานงานผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
ภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย 1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ
ส าเร็จ 2. ข้ันตอนการอบรม

2.1 อบรม ให้ความรู้ เก่ียวกับการ
ส่งเสริม ป้องกันสุขภาพจิตในชุมชน
2.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล
ผู้ป่วยสุขภาพจิตผู้น าชุมชนและอสม. 
2.3 อบรมให้ความรู้แนวทางการเข้า
ถึงระบบบริการสุขภาพจิต
2.4 ทบทวน ถอดบทเรียน
2.5 สรุปการด าเนินงานและประ
เมินผล
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

19.12 โครงกำรส่งเสริม 1.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 1.พัฒนาศักยภาพ อสม. 1.กลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วย 1. จ านวนผู้เข้ารับ กองทุน มี.ค.65- น.สชฎาภรณ์
สุขภำพจิตในชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในการ ด้านสุขภาพจิตในชุมชน สุขภาพจิต การอบรม ไม่น้อยกว่า สุขภาพ ก.ค.-65 คุณมี

ดูแลส่งเสริมและป้องกันการ 2.พัฒนาระบบส่งเสริมสุข  ผู้น าชุมชน อสม.และ ร้อยละ 80 ถ้วนหน้า
เกิดปัญหาสุขภาพจิต ภาพป้องกัน แก้ไขและรักษา ประชาชนท่ัวไปในเขต 2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ อบต.
ในชุมชนต าบลวานรนิวาส ฟ้ืนฟู ปัญหาสุขภาพจิตและ เทศบาลต าบลวานรนิวาส ตอบแบบสอบถาม วานรนิวาส
2.เพ่ือให้ทราบถึงแนวทาง จิตเวชในชุมชน จ านวน 50 คน ก่อน-หลังได้ 10,000 บาท
การเข้าถึงระบบบริการ 1. ข้ันตอนเตรียมการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
สุขภาพจิต 1.1 จัดท าแผนงาน
3. เพ่ือลดอัตราเส่ียง ในการ 1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนิน
เฝ้าระวังความรุนแรงการเกิด การประสานงานผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
ภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย 1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ
ส าเร็จ 2. ข้ันตอนการอบรม

2.1 อบรม ให้ความรู้ เก่ียวกับการ
ส่งเสริม ป้องกันสุขภาพจิตในชุมชน
2.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล
ผู้ป่วยสุขภาพจิตผู้น าชุมชนและอสม. 
2.3 อบรมให้ความรู้แนวทางการเข้า
ถึงระบบบริการสุขภาพจิต
2.4 ทบทวน ถอดบทเรียน
2.5 สรุปการด าเนินงานและประ
เมินผล
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

19.13 โครงกำรส่งเสริม 1.พัฒนาและส่งเสริม 1.เพ่ือส่งเสริมให้หญิงต้ังครรภ์ 1.หญิงต้ังครรภ์ 1.อัตราตายมารดาเป็น0 กองทุน มี.ค.65- นางนิลาวรรณ
โภชนำกำร ระบบการดูแล ได้รับการดูแลตลอดการต้ังครรภ์ 2. ทารกแรกเกิด  2.อัตราตายปริก าเนิด สุขภาพ ก.ค.-65 ดาวเศษ
ในหญิงต้ังครรภ์ หญิงวัยเจริญพันธ์ุ 1.1 ประชุมเตรียมการด าเนินการ 0-7 วัน  จากสาเหตุ DFIU + ถ้วนหน้า

ก่อนการต้ังครรภ์ 1.2 ประชุมคณะกรรมการระดับ  Preterm ลดลงจากปี อบต.
ระบบการค้นหา หมู่บ้านภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง  ท่ีแล้วร้อยละ53 วานรนิวาส
หญิงต้ังครรภ์ในชุมชน  ผญ/อสม.  3.อัตราการเข้าถึงบริการ 50,000 บาท
การเข้าถึงระบบบริการ 2.เพ่ือส่งเสริมหญิงต้ังครรภ์  ให้ยายับย้ังการคลอดก่อน
ระบบการดูแลหญิงต้ังครรภ์ ไม่มีภาวะซีด  ก าหนดส าเร็จ ร้อยละ80
ส่งเสริมภาวะโภชนาการ 2.1 ให้ค าปรึกษาและโภชนาการ  3.ร้อยละทารกแรกเกิด
หญิงต้ังครรภ์  แก่หญิงต้ังครรภ์  น้ าหนักน้อยกว่า2500กรัม

 3.เพ่ือส่งเสริมให้ทารกแรกเกิด  ไม่เกินร้อยละ7
คลอดมีน้ าหนักไม่ต่ ากว่า 2,500กรัม
3.1สนับสนุนนมกล่อง/เกลือไอโอดีน/
ยาเสริมธาตุเหล็กแก่หญิงต้ังครรภ์
3.2 ดูแลติดตามน้ าหนักU/S
ส่งต่อข้อมูลเย่ียมสู่ชุมชน ส่งต่อ
 พบแพทย์ประเมิน EFW
 4.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย
5.สรุปและรายงานผล
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

19.14 โครงกำร อสม. 1.เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียน 1.ศูนย์พัฒนาเด็ก 1.ศูนย์พัฒนาเด็กและ กองทุน พ.ย.64- นางนิลาวรรณ
ร่วมใจเฝ้ำระวัง ตรวจสอบคุณภาพอาหาร ได้รับการตรวจสอบอาหาร และโรงเรียนในเขต โรงเรียนได้รับการ สุขภาพ ก.ค.-65 ดาวเศษ
อำหำรปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ ด้านการปนเป้ือนโคลิฟอร์ม พ้ืนท่ี อบต.วานรนิวาส ตรวจสอบอาหารด้าน ถ้วนหน้า
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี แบคทีเรียเพ่ือเป็นการเฝ้า ท้ังหมด 14 แห่ง การปนเป้ือนโคลิฟอร์ม อบต.
และโรงเรียนในเขต องค์การบริหารส่วน ระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร (ศพด.7แห่ง รร.7แห่ง) แบคทีเรียร้อยละ 100 วานรนิวาส
พ้ืนท่ีองค์กำรบริหำร ต าบลวานรนิวาส    1. ข้ันเตรียมการ 2.แม่ครัวผู้ประกอบ 2.แม่ครัวผู้ประกอบ 12,000 บาท
ส่วนต ำบลวำนรนิวำส 2.เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้และ 1.1 จัดท าแนวทางการด าเนินงาน อาหารประจ าศูนย์ อาหารในศูนย์พัฒนา

สร้างความตระหนักด้าน โครงการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย พัฒนาเด็กและโรงเรียน เด็กและโรงเรียนได้รับ
สุขาภิบาลอาหาร ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ท้ังหมด 14 แห่ง ความรู้ด้านสุขาภิบาล
แม่ครัวผู้ประกอบการ ในเขตพ้ืนท่ีอบต.วานรนิวาส (ศพด.7แห่ง รร.7แห่ง) อาหารร้อยละ 100
อาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.แม่ครัวผู้ประกอบการอาหาร 3.อสม. จ านวน 84 คน 3.อสม.ได้รับความรู้
และโรงเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียน ด้านการเฝ้าระวังและ
3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม. ได้รับความรู้และมีความ ตรวจสอบคุณภาพ
ด้านการเฝ้าระวังและตรวจสอบ ตระหนักด้านสุขาภิบาลอาหาร อาหาร  ร้อยละ 100
คุณภาพอาหารในศูนย์พัมนา เพ่ิมมากข้ึน
เด็กเล็กและโรงเรียน 3. อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้าน(อสม.)ได้รับความ
รู้ด้านการเฝ้าระวังและตรวจสอบ
คุณภาพอาหารในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน
2.ข้ันด าเนินการ
2.1 ลงพ้ืนท่ีร่วมกับ อสม.
ของแต่ละหมู่บ้านด าเนินการ
ตรวจสอบการปนเป้ือนของ
โคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร 
ในภาชนะบรรจุอาหาร 

หนา้ที ่275



ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
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งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

และมือแม่ครัวผู้ประกอบอาหาร
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 

19.15 โครงกำรเกษตรกร 1.เพ่ือถ่ายทอดความรู้เร่ือง 1.เกษตรกรและประชาชนในเขต 1.อสม. ในเขตพ้ืนท่ี 1.เกษตรกรและ กองทุน ม.ค.65- น.ส.พรรณิภา
ปลอดโรค ผู้บริโภค การป้องกันอันตรายจาก พ้ืนท่ีเป้าหมายได้รับความรู้เร่ือง อบต.วานรนิวาส  ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี สุขภาพ ส.ค.-65 หอมแพน
ปลอดภัยห่ำงไกล การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพ่ิมมากข้ึน 14 หมู่บ้าน  150 คน เป้าหมายได้รับความรู้ ถ้วนหน้า
จำกสำรเคมีก ำจัด 2.เพ่ือเฝ้าระวังอันตรายส าหรับ 2. เกษตรกรและประชาชนกลุ่ม 2.เกษตรและประชาชน เร่ืองสารเคมีก าจัดศัตรู อบต.
ศัตรูพืช กลุ่มเกษตรกรท่ีมีความเส่ียง เส่ียงในเขตพ้ืนท่ีเป้าหมายได้ กลุ่มท่ีเส่ียงต่อการสัมผัส พืช ร้อยละ 100 วานรนิวาส

ต่อสารก าจัดศัตรูพืช รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 2.เกษตรกรและ 20,000 บาท
3.เพ่ือตรวจคัดกรองเกษตรกร 3. เกษตรกรและประชาชนกลุ่ม ในเขต อบต.14 หมู่บ้าน  ประชาชนกลุ่มเส่ียงใน
ท่ีมีความเส่ียงต่อสา เส่ียงในเขตพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ี จ านวน 150  คน เขตพ้ืนท่ีเป้าหมาย  
รก าจัดศัตรูพืช ตรวจพบสารเคมีตกค้างใน ได้รับการตรวจ
4.เพ่ือให้ค าแนะน า/ส่งต่อเพ่ือ ร่างกายระดับท่ีเป็นอันตรายได้ คัดกรองสุขภาพ  
รักษาเกษตรกรท่ีมีความเส่ียง รับค าแนะน าและส่งต่อเพ่ือ ร้อยละ 100
สารก าจัดศัตรูพืช รับการรักษา 3.เกษตรกรและ

1. ข้ันเตรียมการ ประชาชนกลุ่มเส่ียงใน
1.1จัดท าแนวทางการด าเนินงาน เขตพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ี
โครงการเกษตรกรปลอดโรค ตรวจพบสารเคมีตกค้าง
ผู้บริโภคปลอดภัย ห่างไกลจาก ในร่างกายระดับท่ีเป็น
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช อันตราย ได้รับค าแนะ
1.2เสนอโครงการและแผนงาน น าและส่งต่อเพ่ือรับการ
เพ่ือขอรับสนับสนุนงบ รักษา  ร้อยละ 100
ประมาณในการด าเนินงาน
2.ข้ันด าเนินการ 
2.1ลงพ้ืนท่ีให้ความรู้ อสม. 
เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป

หนา้ที ่276



ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

2.2คัดกรองสุขภาพ โดยใช้แบบ
คัดกรองและเจาะเลือดกลุ่มเส่ียง
ท่ีสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ท้ัง 14 หมู่บ้าน

19.16 โครงกำร เบำหวำน 1.เพ่ือให้กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 1.เพ่ือให้กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 1.ผู้ป่วยเบาหวานและ 1.ผู้ป่วยเบาหวานความดัน กองทุน ก.พ.65- นางณิชาดา
ควำมดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูงได้รับ ความดันโลหิตสูงมีความรู้และ ความดันโลหิตสูง โลหิตสูง ได้รับความรู้เร่ือง สุขภาพ ก.ค.-65 วิทยาภูมิ
ยุค NEW NARMAL ความรู้การป้องกันตนเอง ทัศนคติท่ีดี และเหมาะสม ในเขตองค์การบริหาร การดูแลตนเอง และการ ถ้วนหน้า
(อบต.วำนรนิวำส) จากโรคโควิด - 19 ในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่วนต าบล ป้องกันโรคโควิด-19ได้ อบต.

2.เพ่ือเสริมพลังในการดูแล เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด จ านวน 300 คน อย่างเหมาะสม ร้อยละ 80 วานรนิวาส
สุขภาพโดยวิธีท่ีเหมาะสมกับ ของโรคโควิด-19 2.ผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน 55,200 บาท
ภาวะเจ็บป่วยท่ีเป็นอยู่ให้ 2.เพ่ิมการเข้าถึงวัคซีนป้องกัน โลหิตสูง มีระดับความพึง
ปลอดจากโควิด โรคโควิด-19 พอใจในระดับดี ร้อยละ 80
3.เพ่ือลดอัตราการป่วย 3.ลดอัตราการเสียชีวิตจาก 3.ผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน
และการเสียชีวิตจาก โรคโควิด - 19 โลหิตสูงฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด - 19 4.อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย โรคโควิด - 19 เพ่ิมข้ึน

4.1 เรียนรู้เร่ืองโรคเบาหวาน   ร้อยละ 20 
ความดันโลหิตสูง
4.2 เรียนรู้เร่ืองโรคโควิด-19 และ
การป้องกัน
4.3 เรียนรู้เร่ืองวัคซีนป้องกันโรค
โควิด - 19 และการเข้าถึงวัคซีน
4.4 เรียนรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพจิต
ของตนเอง
4.5เรียนรู้เร่ืองการอกก าลังกายและ 
การออกแรงเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันโรค
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ มำตรกำร/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด
รำยละเอียด
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

19.17 โครงกำร เบำหวำน 1.เพ่ือให้กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 1.เพ่ือให้กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยเบาหวาน 1.ผู้ป่วยเบาหวานความดัน กองทุน ก.พ.65- น.ส.ช่อผกา
ควำมดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูงได้รับ ความดันโลหิตสูงมีความรู้และ ความดันโลหิตสูง โลหิตสูง ได้รับความรู้เร่ือง สุขภาพ ก.ค.-65 เบ้าพงษ์
ยุค NEW NARMAL  ความรู้การป้องกันตนเอง ทัศนคติท่ีดี และเหมาะสม ในเขตเทศบาล การดูแลตนเอง และการ ถ้วนหน้า
(เทศบำล ต.วำนรนิวำส) จากโรคโควิด - 19 ในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน จ านวน 150 คน ป้องกันโรคโควิด-19ได้ เทศบาล

2.เพ่ือเสริมพลังในการดูแล เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด อย่างเหมาะสม ร้อยละ 80 ต.วานรนิวาส
สุขภาพโดยวิธีท่ีเหมาะสมกับ ของโรคโควิด-19 2.ผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน 23,400 บาท
ภาวะเจ็บป่วยท่ีเป็นอยู่ให้ 2.เพ่ิมการเข้าถึงวัคซีนป้องกัน โลหิตสูง มีระดับความพึง
ปลอดจากโควิด โรคโควิด-19 พอใจในระดับดี ร้อยละ 80
3.เพ่ือลดอัตราการป่วย 3.ลดอัตราการเสียชีวิตจาก 3.ผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน
และการเสียชีวิตจาก โรคโควิด - 19 โลหิตสูงฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด - 19 4.อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย โรคโควิด - 19 เพ่ิมข้ึน

4.1 เรียนรู้เร่ืองโรคเบาหวาน   ร้อยละ 20 
ความดันโลหิตสูง
4.2 เรียนรู้เร่ืองโรคโควิด-19 และ
การป้องกัน
4.3 เรียนรู้เร่ืองวัคซีนป้องกันโรค
โควิด - 19 และการเข้าถึงวัคซีน
4.4 เรียนรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพจิต
ของตนเอง
4.5เรียนรู้เร่ืองการอกก าลังกายและ 
การออกแรงเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันโรค
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