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                                                           คํานํา

   คณะจัดทําแผน

        พฤศจิกายน  2562

               คณะทํางานคาดหวังวา แผนปฏิบัติการเครอืขายบริการสุขภาพอําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ 2563  ฉบับนี้จะเปนประโยชน

ตอหนวยบริการสาธารณสุขในเครือขาย  ในการบริหารจัดการ และในการขับเคลื่อนงานตามประเด็นยุทธศาสตร ในเครือขายบริการสุขภาพอาจสามารถตอไป

               แผนยุทธศาสตรเครือขายบริการสุขภาพอําเภออาจสามารถ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด  ประจําปงบประมาณ 2563 ฉบับนี้จัดทําขึ้น

 โดยไดสรุปผลการดําเนินงาน  ทบทวน ถอดบทเรียนแผนยุทธศาสตรฯ ประจําปงบประมาณ 2562 นโยบายการดําเนินงานในทุกระดับ  ประเมินสภาพปญหาในพื้นที่

รวมทั้งรบัฟงขอเสนอของผูมีสวนไดสวนเสียของภาคีเครือขาย  ทั้งภาครัฐ  เอกชนและประชาชน  โดยไดเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรวมสดงความคิดเห็นในการพิจารณา

แผนที่กลยุทธ (Strategy Map)  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย เนนความสอดคลองตามตัวชี้วัดและคาเปาหมายของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด

จึงไดจัดกลุมเปน  4 ประเด็นยุทธศาสตร  คือ 1.สงเสริมสุขภาพ ปองกัน ควบคุมโรค และคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ โดยภาคีเครือขายและชุมชนมีสวนรวม

2)ใหบริการรักษา พยาบาลและฟนฟูสภาพ 3) พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะ พอเพียง และมีความสุขในการทํางาน  4)พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด S M เปาหมาย ผูรับผดิชอบ

1.อัตราสวนการตายมารดาไทย       / นอยกวารอยละ

 65

ทักษภร

2. รอยละของเด็กอายุ 0 - 5 ป มีพัฒนาการสมวัย       / รอยละ 95 ศิริลักษณ, กรรณิการ

3. รอยละเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมสวนและสวนสูงเฉลี่ยท่ี

อายุ 5 ป

      / รอยละ 57 ศิริลักษณ, ศิริบังอร

4.รอยละของเด็กวัยเรียน ( 6- 15 ป)ที่มีปญหาการเรียน

เนื่องจากสุขภาพ(LD,ADHD)เขาถึงบริการ

      / รอยละ 60 จิดาภา

5.รอยละของกลุมเสี่ยงสูงเปนโรคเบาหวานรายใหม       / ไมเกินรอยละ 3 ศิริลักษณ , สุนทร

6.รอยละของกลุมเสี่ยงสูงเปนโรคความดันโลหิตสูงรายใหม       / ไมเกินรอยละ 5 ศิริลักษณ , สุนทร

7. รอยละของสตรีอายุ 30 –60ป ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก

มดลูก

      / รอยละ 80 ศิริลักษณ , ลักษณาวดี

8.รอยละของตําบลท่ีมีระบบการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

ระยะยาว(Long Term Care)ในชุมชนผานเกณฑ

      / รอยละ 80 ศิริลักษณ , ศรัณรัตน

2. สรางการมีสวนรวม

ของชุมชนในการดูแล

สุขภาพอยางเข็มแข็งใน

การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของประชาชน

ที่เปนภัยตอสุขภาพ

๒.ภาคีเครือขายสุขภาพมี

ความเขมแข็งโรคและภัย

สุขภาพที่สําคัญลดลง

9.ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน MCATT       / ระดับ 3 ขึ้นไป นริศ ,นิตยา

                                                                        กรอบแผนยุทธศาสตร เครือขายบริการสุขภาพอําเภออาจสามารถ ป 2563

                                                                         วิสัยทัศน    เปนเครือขายบริการสุขภาพชั้นนํา ระดับภาค โดยชุมชนมีสวนรวม

1.สงเสริมสุขภาพ 

ปองกัน ควบคุมโรค 

และคุมครอง

ผูบริโภคดานสุขภาพ 

โดยภาคีเครือขาย

และชุมชนมีสวนรวม

1.สรางเสริมสุขภาพ เฝา

ระวัง ปองกันและควบคุม

โรคใหมีประสิทธิภาพทุก

กลุมวัย

1.ประชาชนทุกกลุมวัยมี

สุขภาพดี
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด S M เปาหมาย ผูรับผดิชอบ

10.รอยละของอําเภอมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

(EOC)และทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT)ที่สามารถ

ปฏิบัติงานไดจริง

      / ระดับดีมาก นริศ ,กรรณิการ

11.อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน       /  ไมเกิน 16 

ประชากร ตอ

แสน

นริศ ,นงคราญ

12.ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ

ชีวติอําเภอ (DHB) ที่มีคุณภาพ

      / ระดับ 5 สุภาพ , นริศ

13.ระดับความสําเร็จของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปดดําเนิน

 การในพื้นท่ี (Primary Care Cluster)

      / ระดับ 5 สุภาพ , นริศ

12.รอยละของผูปวยเสพยาเสพติดหยุดเสพตอเนื่อง 3 

เดือน หลังจําหนายบําบัดรักษา

      / รอยละ 80 สุจิตรา

3.สงเสริมใหประชาชน

ไดรับบริการและใช

ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานงาน

คุมครองผูบริโภค

๓. มีระบบงานคุมครอง

ผูบริโภคท่ีมีประสิทธิภาพ

13. รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับ

     การตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑ

     ที่กําหนด

      / รอยละ 80 ภก.อรพิสุทธิ์

2 ใหบริการรักษา 

พยาบาลและฟนฟู

สภาพ

4. พัฒนาคุณภาพดาน

การรักษาพยาบาลและ

การฟนฟูสภาพ

4. ลดอัตราตายดวยโรคที่มี

อัตราตายสูงและโรคท่ีเปน

ปญหาในพ้ืนที่

14. รอยละการเสียชีวิตของผูปวย AMI       / <10% นงคราญ

15.รอยละการเสียชีวิตของผูปวยจากภาวะ Sepsis       / 0 ธนัทภัทร

16. รอยละการเสียชีวิตของผูปวยจาก Stroke       / 0 อังคณารัชต

17. อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ       / 0 นิตยา
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด S M เปาหมาย ผูรับผดิชอบ

18.อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรครายใหม       / ≥ 90% สังวาล

19. อัตราตายดวยโรคมะเร็งลดลง       / ผกากาญจน 

ศิริลักษณ

19.1รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรกไดรับการรักษา

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

85% ผกากาญจน 

ศิริลักษณ

19.2 อัตราการตายจากโรคมะเร็งตับ/ทอน้ําดีลดลง ลดลง5% ผกากาญจน 

ศิริลักษณ

19.3 อัตราการตายจากมะเร็งปอดลดลง ลดลง5%

20.อัตราความสําเร็จการรักษา ผูปวยวณัโรครายใหม

    และกลับเปนซ้ํา

      / 85% สังวาลย พันมะวงศ

21. รอยละการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด HbA1C<7       / รอยละ 40 ขนิษฐา,ศิริลักษณ

22. รอยละผูปวย HT ที่ควบคุมระดับความดันโลหิตอยูใน

เกณฑ <140/90 mmHg.

      / รอยละ 80 ขนิษฐา,ศิริลักษณ

23.รอยละผูปวยCKD ที่มีอัตราการลดลงของeGFR

<4ml/min/1.73m2/yr

      / <65% กัตติกา

24.รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีการดูแลแบบ

ประคับประคอง (Palliative Care) 

      / ระดับ5 ผกากาญจน

18.รอยละของโรงพยาบาล  M/F ที่ใหบริการ

     Intermediate Care

      / ระดับ5 นภัสภรณ 

5. ลดอัตราการเกิด

ภาวะแทรกซอนในผูปวย

กลุมโรคสําคัญ
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6.สถานบริการในเครือขาย

ทุกระดับไดรับการรับรอง

คุณภาพมาตรฐาน

25 โรงพยาบาลผานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA

 Scoring

      / 3.5 รัชนีกร

26.โรงพยาบาลผานเกณฑการประเมินECSคุณภาพ       / ผานเกณฑ60% นงคราญ,ศิริลักษณ

27. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผานการประเมินรพ.

สต.ติดดาว (13 แหง)

      / 80% แกววทิูรย,สุภาพ

28.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการของสวนราชการ กพร.สป. ในสังกัด สธ สูเกณฑ 

คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

      / ระดับ5 แกววทิูรย

25.โรงพยาบาลและรพ.สต.ในเครือขาย มีการใชยา

ปฏิชีวนะอยางสมเหตุสมผล(RDU)

      / รอยละ 50 อรพิสุทธิ์

29.จํานวนเมืองสมุนไพร  กรมการแพทยแผนไทย   

     และการแพทยทางเลือก

      / ระดับ5 วิไลวรรณ, จงจิต

30.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมใน

โรงพยาบาลละสถานบริการสาธารณสุขเครือขาย

      / ระดับดีมาก สมร , แกววทิูรย

31. ระดับความสําเร็จของการเช่ือมโยงงานบริการตาม 

Service Plan สูระดับปฐมภูมิ

      / ระดับ 5 รัชนีกร,ศิริลักษณ

32.รอยละคะแนนเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก การดําเนินแพทยแผน

ไทยและการแพทยทางเลือกในระดับโรงพยาบาล

      / รอยละ 80 วิไลวรรณ, จงจิต

5. ลดความแออัดใน

สถานบริการ และ

จัดระบบบริการใน

เครือขายแบบไรรอยตอ

7.เครือขายบริการสุขภาพ

ทุกระดับจัดบริการที่มี

ประสิทธิภาพเช่ือมโยง

บริการแบบไรรอยตอ ตาม

แนวทาง Service Plan
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3. พัฒนาบุคลากรให

มีสมรรถนะ พอเพียง

 และมีความสุขใน

การทํางาน

6. พัฒนาบุคลากรใหมี

สมรรถนะเหมาะสมใน

การปฏิบัติราชการ และมี

ความผาสุกในการทํางาน

8.บุคลากรมีสมรรถนะที่

เหมาะสมกับงานมีความ

ผาสุกในการปฏิบัติงาน

33.ระดับความสําเร็จของการพัฒนากําลังคนไดตามเกณฑ

เปาหมายที่กําหนด

      / ระดับ5 อินทิรา

34.ความสําเร็จของการดําเนินงานสรางสุขของคนทางาน 

(Happy MOPH )

      / สุวรรณรัตน

35.รอยละผลงานวิจัย/R2R  ดานสุขภาพที่ใหหนวยงาน

ตางๆนําไปใชประโยชน

      / รอยละ 30 สุภาพ, รัชนีกร ,นริศ

36.รอยละของครอบครัวท่ีมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพ

ตนเองไดตามเกณฑท่ีกําหนด (Health  Literacy)

      / รอยละ 60 สุภาพ, นริศ

4.พัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่

มุงเนนผลสัมฤทธิ์

 7.พัฒนาระบบระบบ

สารสนเทศ เพื่อ

สนับสนุนการใหบริการท่ี

มีประสิทธิภาพ

9. มีระบบบริหารจัดการ

ขอมูลสารสนเทศท่ีมี

ประสิทธิภาพ

37.รอยละของหนวยบริการท่ีผานเกณฑคุณภาพขอมูล

     บริการ

      / รอยละ 90 สุวรรณรัตน,นริศ

38.รอยละของหนวยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ

     สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพได (Health

     Information Exchange

      / รอยละ 90 สุวรรณรัตน,นริศ

39.รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผาน

 เกณฑการประเมิน ITA

      / รอยละ 80 สมร

40.รอยละของหนวยบริการท่ี

    ประสบภาวะวิกฤติทางการเงนิ

      / ไมติดระดับ7 จันทรา8.พัฒนาระบบบริหาร

การเงินการคลังท่ีมี

ประสิทธิภาพ

10. การบริหารจัดการ 

การเงินการคลังท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด S M เปาหมาย ผูรับผดิชอบ

41.รอยละของการจัดซื้อรวมของยาเวชภัณฑที่ไมใชยา

     วัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุทันตกรรม

      / รอยละ 25 ทพ.สันติภาพ
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บํารุงรพ.(CUP) บํารุง รพสต. พมจ./กศน.

อปท./กองทุนฯ

 ประกันสังคม 

สสส.

สปสช. สสจ. รวมตาม

ยุทธศาสตร

รอยละ

งบประมาณ

(%)

ยุทธศาสตรท่ี 1สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ(Promotion, Prevention & Protection Excellence)

1.โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัยหญิงตั้วครรภ เด็ก 0-5ป 47,680

2.โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 7,200 210,000

3.โครงการ ตรวจคัดกรองมะเร็งลําไส 35,000

4.โครงการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 14,000

5.โครงการ ดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 128,100

6.โครงการ ดูแลสุขภาพพระภิกษุ 26,200

7.โครงการ พัฒนาคลินิกหมอครอบครัว 99,000

8.โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (DHB) 45,840

9.โครงการ พัฒนาศักยภาพ อสม. 15,000 20,880

9.โครงการ พัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 97,400 216,730

รวม 267,600 0 210,000 418,710 66,720 963,030 28.32

ยุทธศาสตรท่ี 2 บริการเปนเลิศ (Service Excellence) 

1.โครงการ ปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุผล 8,850

2.โครงการพัฒนาระบบบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด 127,895

3.โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรและสงเสริมการใชสมุนไพรครบวงจร 124,580

4.โครงการพัฒนาระบบบริการในกลุมโรคที่มีอัตราการตายสูง 320,230

5.โครงการพัฒนาระบบบริการในกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง 274,160 31,500

6.โครงการพัฒนาระบบบริการในกลุมโรคติดเช้ือ,อุบัติใหม,ระบาดซ้ํา 450

7.โครงการพัฒนาระบบการเขาถึงบริการเด็กวัยเรียนที่มีปญหาดานสุขภาพจิต 78,300 100,720

สรุปงบประมาณแผนปฏิบัตกิารเครือขายสุขภาพอําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด ป 2563

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ
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บํารุงรพ.(CUP) บํารุง รพสต. พมจ./กศน.

อปท./กองทุนฯ

 ประกันสังคม 

สสส.

สปสช. สสจ. รวมตาม

ยุทธศาสตร

รอยละ

งบประมาณ

(%)

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ

8.โครงการพัฒนาระบบการเขาถึงบริการ กลุมพิการ ผูดอยโอกาสในสังคม 579,160

รวม 806,570 31,500 838,070 59.28

ยุทธศาสตรท่ี 3 บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)

1.โครงการ การวางแผนอัตรากําลังและบริหารกําลังคน 24,000

2.โครงการ การอบรมความรูบุคลากรกับระบบควบคุมภายใน 83,000

3.โครงการ องคกรแหงความสุข 70,300

4.โครงการ ผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพในการเปนมืออาชีพ 99,216 398,000 60,000

รวม 276,516 276,516 9.00

ยุทธศาสตรท่ี 4บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

1.โครงการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 10,000

2.โครงการ พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 13,000

3.โครงการ พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง และการควบคุมภายใน 40,000

4.โครงการ การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ

5.โครงการ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานHA 1,252,194 140,470

6.โครงการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเครือขายบริการสุขภาพอําเภอ 98,400

7.โครงการ การพัฒนาระบบระบบสารสนเทศดานสุขภาพ 973,200

8.โครงการ พัฒนางานวิจัย/R2R 62,600

รวม 2,449,394 2,449,394 3.40

รวมทั้งสิ้น 3,800,080.00 398,000.00 210,000.00 450,210.00 66,720.00 4,527,010.00 100.00
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          แผนปฎบิัติการตามยุทธศาสตรที่ 1  สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ(Promotion, Prevention & Protection Excellence) ประจําป 2563

แผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพทุกแหง

เงินบํารุง รพ. จันทรเพ็ญ

งบ PPA  

รวม ๘,๖๘๐ บาท

ศิริลักษณ ,ศิ

ริบังอร

ศิริลักษณ ,

จันทรเพ็ญ

คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม ๖๒ x๒๕

 บาทX๒ มื้อ  =๓,๑๐๐ บาท

คาอาหารกลางวัน ๖๒ บาทx๗๐ บาท

 =๔,๓๔๐ บาท

คาเอกสารประกอบการบรรยาย ๖๒

 X ๒๐ บาท =๑,๒๔๐ บาท

รวม ๗,๔๔๐ บาท

บูรณาการงาน พัฒนาการ 0-๕ ป

ครูอนามัยโรงเรียน 
62 คน

 ต.ค ๖๒ - ก.ย 64

มค. - กย.๖๓

๓. มาตรการ: พัฒนาเครือขาย

ดานอนามัยโรงเรียน

อบรม"สาวไทยแกมแดง" ในเด็ก ป.5,6

 ทุกโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ

ประชุมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงาน MCH และConference 

ใน Case ที่มีปญหา 

๒.การบันทึกขอมูลงาน ANC

๑.อบรมเรื่อง การปองกันการตั้งครรภ
ในวัยรุน

๒.สรางเครือขาย MCH (อสม.)"อสม.

เชี่ยวชาญงานแมและเด็ก

วัตถุประสงค  1) ประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาพดีตามเกณฑ 2) มีระบบปองกัน ควบคุมโรค ระบบเฝาระวังโรคที่สามารถตอบสนองไดทันทีและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด 1) อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน 4) เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่ํากวา 100

สถานการณ หญิงต้ังครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกกอนหรือเทากับ 12 สัปดาห รอยละ ๖๐และหญิงตั้งครรภที่ไดรับการดูแลกอนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑคุณภาพ

รายละเอียดงบประมาณมาตรการ

1.มาตรการพัฒนาเตรีมพรอม
การตั้งครรภ

๒. มาตรการ :สงเสริมหญิง

ตั้งครรภแบบครบวงจร

เปาหมาย

นร.ป.5-6 จํานวน

บูรณาการประชุมวิชาการ ศุกร

2/4

เวลาดําเนินการ

 ต.ค ๖๒ - ก.ย 63

พย.๖๒,กพ.๖๓,มิย 

๖๓,กย.๖๓

แนวทาง/กิจกรรมหลัก

Excellence (PP&P 

Excellence)

โครงการ พัฒนาและสรางศกัยภาพคนไทยทุกกลุมวัยหญิงตั้วครรภ



9

กองทุนฯ

มาตรการ แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

มาตรการที่ 1 : เด็ก
 0- 5 ป มี
พัฒนาการสมวัย

งบ PPA ศิริลักษณ

งบประมาณ

อสม.ม.279คน

ตัวชี้วัด ๑) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป พัฒนาการสมวัย ๒) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป4.1) รอยละของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการคดักรองแลวพบวามี

พัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการดวยเครื่องมือมาตรฐาน

วัตถุประสงค  เพ่ือใหเด็กอายุ 0-5 ป พัฒนาการสมวัย ,เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป

โครงการพัฒนาและสรางศกัยภาพคนไทยทุกกลุมวัย เด็กอายุ 0-5 ป

สถานการณ ปจจุบันเดก็วยัเรียนอายุ 6-15 ปที่ปวยดวยโรคสมาธิสั้น บกพรองทางการเรียนเขาถึงบริการต่ํากวาเกณฑ

หญิงต้ังครรภ มค. - กย.๖๓๔.อบรมหญิงตั้งครรภการใชสมุดสีชมพู

 และคูมือ DSPM

Excellence  (PP&P 

Excellence)

แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย 

(ดานสุขภาพ)

กลุมเปาหมาย เวลาดําเนินการ

๑. อบรม อสม.เชี่ยวชาญพัฒนาการลูกนอย  
(ที่ไมเคยผานการอบรม) หมูบานละ ๒ คนรวม 
๒๗๘ คน

Mar-63 คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม 
๒๗๙ x๒๕ บาทX๒ มื้อ  =
๑๓,๙๕๐ บาท
คาอาหารกลางวัน ๑๗๙ บาทx 
๗๐ บาท =๑๙,๕๓๐ บาท
คาสมมนาคุณวทิยากร ๖ ชม.x 
๖๐๐ บาท =๓,๖๐๐ บาท
คาเอกสารประกอบการบรรยาย
 =๒,๐๐๐ บาทรวม ๓๙,๐๐๐ 
บาท๒.เยี่ยมเสริมพลังใน ศพด.ทุกแหง

แนวทาง/กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ
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กลุมเปา แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ประชาก

รอายุ 

35 ปขึ้น

ไป

ศิริลักษณ

ประชาก

รกลุม

เสี่ยง

กองทุน

หลักประกันสุขภาพ

ศิริลักษณ

Excellence. :  Prevention  Promotion and 

Protection Exellence

แผนงาน การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยง

สุขภาพ

โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

ป 2563

วัตถุประสงค 1.เพื่อลดผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน    2.เพื่อใหกลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูงไดรับการวัดความดันโลหิตที่บาน

ตัวชี้วัด 1. อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวานนอยกวารอยละ 1.85

           2. อัตรากลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตที่บาน  : มากกวาและเทากับ รอยละ 60

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลาดําเนินการ งบประมาณ

มาตรการ 1.ตรวจคัดกรอง

อยางมีคุณภาพ  1.1ตรวจคัด

กรองโรคเบาหวานและโรค

ความดันโลหิตสูงในวัยทํางาน 

อายุ 35 ปขึ้นไป           

1. สํารวจกลุมเปาหมาย และจัดทําฐานขอมูลให

ถูกตอง 

2. ดําเนินการคดักรองโรคเบาหวานในกลุมเปาหมาย

ใหมีความครอบคลุม รอยละ 96   3. ดําเนินการคดั

กรองความดันโลหิตสูงในกลุมเปาหมายใหมีความ

ครอบคลุม รอยละ 100

ต.ค. - ธ.ค. 2562

มาตรการ 2.ใหความรูแกกลุม

เสี่ยงอยางมุงเนนผลสัมฤทธิ์     

   2.1 กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน

และโรคความดันโลหิตสูงไดรับ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพที่เหมาะสม          

1. ดําเนินกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใน

กลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงตาม

หลัก  3อ2ส ครอบคลุม รอยละ 90

2. ประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุม

เสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง  

3. วัดความดันโลหิตที่บานในกลุมสงสัยวาปวยดวย

โรคความดันโลหิตสูง

4. บันทึกขอมูลในระบบอยางมีประสิทธิภาพและ

เปนปจจุบัน                                              

ม.ค. - ม.ีค. 2563 13 รพ.สต.และ 1 PCU  แหงละ

  15,000 บาท  รวม 210,000 

บาท
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CUP อาจสามารถ ศิริลักษณ

กลุมเปา

หมาย แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ประชาก

รอายุ 

50-70ป

CUP อาจสามารถ ศิริลักษณ

,ผกากาญจน

มาตรการ 3. พัฒนาฟนฟุ

ความรูแกผูรับผิดชอบงาน 

(nurse , อสม.)

1.จัดอบรมเพ่ิมเติมความรูให อสม. มีความเชี่ยวชาญ

เรื่องโรคเรื้อรัง 

2. จัดอบรม ฟนฟู แลกเปลี่ยน และถอดบทเรียน

ภายใน CUP อาจสามารถ 

Aug-63 คาอาหารกลางวัน อาหารวาง 

และเครื่องดื่ม สําหรับผูเขารวม

อบรม จํานวน 60 คน* 120 

บาท = 7,200 บาท

Excellence. : Prevention  Promotion and 

Protection Exellence
แผนงาน การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงสุขภาพ โครงการ ตรวจคัดกรองมะเร็งลําไส

วัตถุประสงค เพ่ือใหประชาชนอายุ 50 - 70 ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไสดวยวธีิ FIT test

ตัวชี้วัด ประชาชนอายุ 50 - 70 ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไสดวยวธีิ FIT test ไมนอยกวารอยละ 5

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลาดําเนินการ งบประมาณ

1. สรางเครือขายการดําเนินงาน

ในชุมชน            

 1. คนหากลุมเปาหมาย                       

 2. จัดทําฐานขอมูลกลุมเปาหมาย             

3. ประชุมชี้แจงคณะทํางานและเครือขาย            

          2. ใหความรูกลุมเปาหมาย 1. รณรงคสรางกระแสใหทราบถึงสถานการณของ

โรคมะเร็งลําไส                  

3. บริการที่มีคุณภาพ 1. ดําเนินการรณรงค และตรวจมะเร็งลําไสดวยวธีิ 

FIT test                               

2. สงตอทุกรายที่พบผลผิดปกติ              

3. บันทึกขอมูลในโปรแกรม Hosxp                   

ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๓ strip FIT test จํานวน 1,000 

ชิ้น * 35 = 35,000 บาท

4. การประเมินผล 1. ประเมินผลและคืนขอมูล                  
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เปาหมา

ย แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

สตรีอายุ

 30-60ป

ศิริลักษณ

CUP/กองทุน

หลักประกันสุขภาพ

ศิริลักษณ

Excellence. : Prevention  Promotion and 

Protection Exellence
แผนงาน การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงสุขภาพ โครงการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

วัตถุประสงค เพ่ือคนหาผูปวยมะเร็งปากมดลูกในระยะแรกเริ่ม

ตัวชี้วัด สตรีกลุมอายุ 30 - 60 ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธ ีPap smear / VIA รอยละ 40

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลาดําเนินการ งบประมาณ

1. สรางเครือขายการดําเนินงาน

ในชุมชน            

1. คนหากลุมเปาหมาย                

 2. จัดทําฐานขอมูลกลุมเปาหมาย      

3. ประชุมชี้แจงคณะทํางานและเครือขาย            

          

ต.ค. - ธ.ค. 2562

2. ใหความรูกลุมเปาหมาย 1. รณรงคสรางกระแสใหทราบถึงสถานการณของ

โรคมะเร็งปากมดลูก                   

ม.ค. - ม.ีค. 2563

3. บริการที่มีคุณภาพ 1. ดําเนินการรณรงค และตรวจมะเร็งปากมดลูก

ดวยวธิ ีPap smear / VIA  

 2. สงตอทุกรายที่พบผลผิดปกติ       

 3. บันทึกขอมูลในโปรแกรม Hosxp                   

ม.ค. - ม.ีค.2563 14,000 บาท

4. การประเมินผล 1. ประเมินผลและคืนขอมูล                  ม.ค. - ม.ีค. 2563
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มาตรการ แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

มาตรการ 1 การ
ดูแลผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่
ตําบล LTC

สปสช. ศรัณรัตน,ศิริ
ลักษณ

รายละเอียดงบประมาณชวงดําเนินการ

โครงการ โครงการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ

วัตถุประสงค  ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไดรับการดูแลตาม Care Plan

ตัวชี้วัด รอยละของผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไดรับการดูแลตาม Care Plan

สถานการณ กองทุนหลักประกันสุขภาพในเขตอําเภออาจสามารถเขารวมโครงการ LTC ครบทั้ง 11 กองทุน และป2563 สปสช.กําหนดให

Excellence (PP&P 

Excellence)

แผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย 

(ดานสุขภาพ)

แนวทาง/กิจกรรมหลัก เปาหมาย

๑.ออกประเมิน ADL ผูสูงอายุในชุมชน ตุลาคม - ธันวาคม 

๒๕๖๓

คาตอบแทนจนท.สธ.2 คนx
๑๓๙ หมูบานx๒๐๐ บาท =
55,600 บาท
คาถายเอกสารแบบประเมิน 
ADL =4,400 บาท
รวม 60,000 บาท
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สปสช. ศรัณรัตน,ศิริ
ลักษณ

สปสช. ศรัณรัตน,ศิริ
ลักษณ

งบจาก กศน. ศรัญรัตน,ศิริ
ลักษณ

๒.ประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนแนว
ทางการดําเนินงาน CM

มิถุนายน-สิงหาคม 
2562

คาอาหาร 40 คนx๗๐ บาท =
2,800 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40
 คนx๒๕ บาทx๒ มื้อ=2,000 
บาท
คาเอกสาร 40 ชุดx30บาท=
1,200บาท
รวม 6,000 บาท

๓.อบรมฟนฟูวิชาการใหแก Care Giver ที่ผาน ป
2559,2560

มกราคม - 
พฤษภาคม25๖๓

คาอาหาร 80คนx๗๐ บาท =
5,600 บาท 
คาอาหารวาง8๐คนx๒๕ บาทx
๒ มื้อ =4,๐๐๐ บาท
คาสมนาคุณวิทยากรกลุม ๒ คน
x6 ชม. x 600 =  ๗,๒๐๐ บาท
=16,800 บาท
คาเอกสาร 80คนx30บาท =
2,400 บาท
รวม 19,200

จนท.อปท. ในระดับ
อําเภอ 

  -CM =18 คน
  -จนท.อปท. 22 คน

CGจํานวน 80 คน

4.อบรมหลักสูตรผูดูแลผูสูงอายุในพื้นที่ที่ยังไม
ครบและทดแทนคนเดิม

  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓
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สปสช. ศรัณรัตน,ศิริ
ลักษณ

มาตรการ แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

มาตรการ ๒ การ
ดูแลผูสูงอายุกลุมติด
สังคม

สปสช ศรัณรัตน,ศิริ
ลักษณ

วัตถุประสงค  ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไดรับการดูแลตาม Care Plan

ตัวชี้วัด รอยละของผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไดรับการดูแลตาม Care Plan

สถานการณ กองทุนหลักประกันสุขภาพในเขตอําเภออาจสามารถเขารวมโครงการ LTC ครบทั้ง 11 กองทุน และป2563 สปสช.กําหนดให

แนวทาง/กิจกรรมหลัก เปาหมาย ชวงดําเนินการ รายละเอียดงบประมาณ

Excellence (PP&P 

Excellence)

แผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย 

(ดานสุขภาพ)

โครงการ โครงการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ

5การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและเวทีนําเสนอ
ผลการดําเนินงานดีเดน ของ CG ระดับอําเภอ

กรกฎาคม-สิงหาคม
 2563

คาอาหาร 160 คน X๗๐บาท
 =11,2๐๐ บาท
คาอาหารวาง 160 คน X๒๕
บาทx๒ มื้อ =๘.๐๐๐ บาท
คาวัสดุ ๑1 แหง x ๑,๐00 
บาท= ๑1,๐00 บาท
คาสมนาคุณวิทยากรกลุม ๒ คน
x6 ชม. x 600 =  ๗,๒๐๐ บาท
รวม 37,400

CG จํานวน160คน

๑. เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําเสนอผลการ
ดําเนินงานรูโรงเรียนผูสูงอายุในพื้นที่ ระดับอําเภอ

คาอาหาร ๑๑๐ คนX๗๐ 
บาท=๗,๗๐๐ บาท
คาอาหารวาง ๑๑๐คนx๒๕ 
บาทX๒ มื้อ =๕,๕๐๐ บาท

เครือขาย 110คน  สิงหาคม - 
กันยายน ๒๕๖๓



16

มาตรการ แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

มาตรการ 1 การ
ดูแลสุขภาพพระสงฆ

งบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

ศรัณรัตน,ศิริ
ลักษณ

วัตถุประสงค  เพื่อใหประชาชนความรอบรูดานสุขภาพของประชากร (การเขาถึงบริการตรวจรางกายเพ่ือคนหาปญหาสุขภาพและความเสี่ยงตอการเกิดโรค)

ตัวชี้วัด  อัตราความรอบรูดานสุขภาพของประชากร (การเขาถึงบริการตรวจรางกายเพ่ือคนหาปญหาสุขภาพและความเสี่ยงตอการเกิดโรค)

สถานการณ  ความรอบรูดานสุขภาพของประชากร (การเขาถึงบริการตรวจรางกายเพ่ือคนหาปญหาสุขภาพและความเสี่ยงตอการเกิดโรค)

แนวทาง/กิจกรรมหลัก เวลาดําเนินการ รายละเอียดงบประมาณ

1. จัดทําทะเบียนวัดและพระสงฆ ในพื้นที่ ตุลาคม-ธันวาคม
2562

-

กลุมเปาหมาย

Excellence (PP&P 

Excellence)

แผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย 

(ดานสุขภาพ)

โครงการ ดูแลสุขภาพพระภิกษุ
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งบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

งบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

CUP ศรัณรัตน,ศิริ
ลักษณ

2.ตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ กลุมปกติ กลุม
เสี่ยง กลุมปวย

ตุลาคม-ธันวาคม
2563

-

๓.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพพระสงฆและแมชี
 โยมอุปถัมป ลดอุบัติการณเกิดโรคในกลุม
เปราะบาง

มกราคม-มีนาคม
2563

-

๔.อบรมหลักสูตรพระคิลานุปฎฐาก พฤศจิกายน - 
กุมภาพันธ ๒๕๖๓

คาอาหาร ๕๐คนx๗๐x๓ วัน =
๑๐,๕๐๐ บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๕๐
 คนx๒๕ บาทx๖ มื้อ =๗,๕๐๐
 บาท   
คาเอกสารประกอบการอบรม 
๑,๐๐๐ บาท
คาสมนาคุณวิทยากร ๑๒ ชม. x
 600 =  ๗,๒๐๐ บาท
รวม ๒๖,๒๐๐ บาท

พระคิลานุปฎฐาก 
50คน

Excellence. : Prevention  Promotion and 

Protection

แผนงาน การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยง

สุขภาพ

โครงการ โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว

วัตถุประสงค  

1 เพื่อเพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการสุขภาพในชุมชน ใหผูปวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไดรับบริการที่มีคณุภาพ  ไดมาตรฐาน  สะดวก  รวดเร็ว  ใกลบานใกลใจ 

2.เพื่อเพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการคัดกรองภาวะแทรกซอนใหกับผูปวยโรคเรื้อรัง

3.เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลชุมชน

4.เพื่อเสริมสรางเครือขาย การดําเนินงานโรคเรื้อรังท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใหเกิดความเข็มแข็ง และมีสวนรวมในการดูแลผูปวยโรค เรื้อรังในพื้นที่

Excellence PP&P Excellence แผนงาน พัฒนาคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปดดําเนินการ

ในพื้นที(่PCC)

โครงการ พัฒนาคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปดดําเนินการในพื้นที(่PCC)
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กลุมเปา

หมาย แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ทีมสห

วิชาชีพ

สุภาพ เหลาสุ

โพธิ์

นริศ  คมจิตร

cup สุภาพ เหลาสุ

โพธิ์

นริศ  คมจิตร

สุภาพ เหลาสุ

โพธิ์

วัตถุประสงค  1 เพื่อพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปดดําเนินการในพื้นที(่PCC) ใหมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง  2. เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวไดอยาง

เหมาะสมตัวชี้วัดขอที่ 13 ชื่อ รอยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปดดําเนินการในพื้นที่ (Primary  Care  Cluster)

สถานการณ มีการดําเนินงานพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปดดําเนินการในพื้นที(่PCC) มาตั้งแตป พ.ศ.2560

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลาดําเนินการ งบประมาณ

มาตรการ 1

สรางกลไกขับเคลื่อนที่เชื่อมโยง

ระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชน

และทองถ่ินอยางมีคณุภาพ(DHS)

1.แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว

ที่เปดดําเนินการในพื้นที(่PCC)

Nov-62

มาตรการ 2 จัดระบบพัฒนา

คุณภาพบริการ

1.จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อวิเคราะหปญหา/

ประเด็นพัฒนา ตามบริบทในพื้นที่ 

2.จัดทําแผนดําเนินการพัฒนา/แกไขปญหาสําคัญ

ตามบริบทในพื้นที่

ม.ค. - ก.ย.63 คาอาหารกลางวัน อาหารวางและ

เครื่องด่ืม 30 คน x 120 บาท x 4 

ครั้ง เปนเงิน14,400 บาท

3.ดําเนินการตามแผนดําเนินงานพัฒนา/แกไข

ปญหาสําคัญตามบริบทในพื้นที่ แบบบูรณการและมี

สวนรวมทุกภาคสวน

พ.ย.62 - ก.ย.63 คาตอบแทนเชิงรุก 10 คน x 

200 บาท x 32 ครั้ง เปนเงิน 

64,000 บาท
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สุภาพ เหลาสุ

โพธิ์

นริศ  คมจิตร

ทีมสห

วิชาชีพ

และภาคี

เครือขาย

สุภาพ เหลาสุ

โพธิ์

นริศ  คมจิตร

รวม 99,000

Small success

มาตรการที่ 3 เสริมสรางศักยภาพ

 ทีมงาน

1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับพื้นที่ใกลเคยีง  ม.ิย.63 เบี่ยเลี้ยง 20 คน x 240 บาท =4,800

 บาท

คาตอบแทนสถานท่ีดูงาน 1,500 บาท

คาจางเหมารถตู 1 คัน = 1,800 บาท

 รวมเปนเงิน  8,100 บาท

4.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในพื้นที่สรุป

บทเรียนผลการดาํเนินงานพัฒนา/แกไขปญหา

สําคัญตามบริบทในพื้นที่

 ก.ย.63 คาอาหารกลางวัน อาหารวางและ

เครื่องด่ืม100 คน x 120 บาท x 1 

ครั้ง เปนเงิน 12,000 บาท

คาปาย 1 แผน 500 บาท

9 เดือน 12  เดือน

1.มีการดําเนินการตามแผนโดย

การบูรณาการและมีสวนรวมของทุก

ภาคสวน    2.ประชุมติดตาม

ความกาวหนาของงาน  3.จัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับพ้ืนท่ีใกลเคยีง

สรุปบทเรียนผลการดําเนินงานพัฒนา/แกไขปญหา

สําคัญตามบริบทในพื้นที่ 

ระดับความสําเร็จ ขั้นที่ 5

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลัก โรงพยาบาลอาจสามารถ                หนวยงานรวม สํานักงานสาธารณสุขอําเภออาจสามารถ

Excellence PP&P Excellence แผนงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (DHB) โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (DHB)

3 เดือน

การแตงตั้งคณะกรรมการ

พัฒนา PCC

6 เดือน

มีการจัดประชุม จัดทําแผนการดําเนินการและ

คัดเลือกประเด็นที่สําคัญตามบริบทในพื้นท่ี และ

ดําเนินการตามแผนดยการบูรณาการและมีสวน

รวมของทุกภาคสวน

วัตถุประสงค  1 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(DHB)ที่มีประสิทธภิาพ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนไดอยางเปนรูปธรรม
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กลุมเปา

หมาย

คณะกรร

มการ 

พชอ.

นางสุภาพ เหลา

สุโพธิ์

นริศ  คมจิตร

คณะกรร

มการ 

พชอ.

สสจ. นางสุภาพ 

เหลาสุโพธิ์

นริศ  คมจิตร

คณะกรร

มการ 

พชอ.

สสจ. นางสุภาพ 

เหลาสุโพธิ์

นริศ  คมจิตร

นางสุภาพ เหลา

สุโพธิ์

นายนริศ  คมจิตร

                2.ดําเนินงาน DHB ตามแผนงานโครงการไดอยางมีประสิทธภิาพ

ตัวชี้วัดขอที่ 9 ชื่อ รอยละของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

สถานการณ มีการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอตั้งแตป พ.ศ.2560 มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก

ชวงเวลาดําเนินการ

งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

มาตรการ 1

สรางกลไกขับเคลื่อนที่เชื่อมโยง

ระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชน

และทองถ่ินอยางมีคณุภาพ(DHS)

1.แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อําเภอ (District  Health Board : DHB) ตาม ราง

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวติระดับอําเภอ

2.สนับสนุนและสงเสริมการแตงตั้งคณะกรรมการฯ 

DHB อยางโปรงใส เปนธรรมและมีสวนรวมทั่วถึง

ทุกภาคสวนมาตรการ 2

พัฒนาคุณภาพชีวติระดับ

อําเภออยางมีสวนรวม

1.จัดประชุมคณะกรรมการ พชอ./คณะอนุกรรมการ

 พชอ.แบบมีสวนรวมเพ่ือวิเคราะหปญหา/ประเด็น

พัฒนา ตามบริบทในพื้นที่ ที่เก่ียวกับการพัฒนา

คุณภาพชีวติ

 ธ.ค.2562

ม.ีค.2562

ม.ิย.2562

ก.ย.2562

คาอาหาร,อาหารวางและ

เครื่องดื่มคณะกรรมการ 21 

คนๆละ 4 ครั้งๆละ 120 บาท 

เปนเงนิ 10,080 บาท

2.จัดทําแผนดําเนินการพัฒนา/แกไขปญหาสําคัญ

ตามบริบทในพื้นที่

 พ.ย.2562 คาอาหาร,อาหารวางและ

เครื่องดื่ม ๒๑ คนๆละ 2 ครั้งๆ

ละ 120 บาทเปนเงนิ 5,040  

3.ดําเนินการตามแผนดําเนินงานพัฒนา/แกไข

ปญหาสําคัญตามบริบทในพื้นที่ เก่ียวกับการพัฒนา

คุณภาพชีวติ

 ต.ค.2562 ถึง ก.ย.

2563
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นางสุภาพ เหลา

สุโพธิ์

นายนริศ  คมจิตร

นางสุภาพ เหลา

สุโพธิ์

นายนริศ  คมจิตร

นางสุภาพ เหลา

สุโพธิ์

นายนริศ  คมจิตร

คณะกรร

มการ 

พชอ.

สสจ. นางสุภาพ เหลา

สุโพธิ์

นายนริศ  คมจิตร

คณะกรร

มการ 

พชอ.

สสจ. สุภาพ เหลาสุ

โพธิ์

นริศ  คมจิตร

คณะกรร

มการ 

พชอ.

เงินบํารุง นริศ  คมจิตร

สุนทร สาระ

ภักดี

4.สรุปบทเรียนผลการดําเนินงานพัฒนา/แกไข

ปญหาสําคัญตามบริบทในพื้นที่ เก่ียวกับการพัฒนา

คุณภาพชีวติ

 ก.ย.2563

มาตรการ 3

เสริมสรางศักยภาพ DHB อยาง

มั่นคงและยั่งยนื

1 ดําเนินการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับอําเภอแบบบูรณการและมีสวนรวมทุกภาคสวน

 ต.ค.2562 ถึง ก.ย.

2563

2.ประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนา/แกไข

ปญหาสําคัญตามบริบทในพื้นที่ เก่ียวกับการพัฒนา

คุณภาพชีวติดวย UCCARE

 ต.ค.2562 ถึง ก.ย.

2563

3.สรุปผลการดําเนินงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรูและชื่น

ชมและเสริมพลัง

 ก.ย.2563  - คาดําเนินการ 5,000 บาท

 - คาอาหาร,อาหารวางและ

เครื่องดื่ม 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ

 120 บาท เปนเงิน 6,000 บาท

มาตรการ 4

สรางกลไกขับเคลื่อนที่เชื่อมโยง

ระบบบริการตําบลจัดการ

คุณภาพชีวติตามเกณฑมาตรฐาน

1. พัฒนาตําบลที่มีการจัดการคณุภาพชีวิตตาม

เกณฑมาตรฐาน

 มี.ค.๒๕๖๓  -คาวัสดุดําเนินการ ๖,๐๐๐ บาท

 - คาอาหาร, อาหารวางและ

เครื่องดื่ม๑๐๐ คนๆละ ๒มื้อๆ

ละ ๑๒๐ บาท เปนเงนิ 

๒๔,๐๐๐บ.มาตรการ 5

พัฒนาศักยภาพเครือขาย

สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

1. คัดเลือก อสม.ที่มีผลงานเดน 11 สาขา  ก.ย.2563  - คาอาหาร,อาหารวางและ

เครื่องดื่ม ๑๐๐คนๆละ๑ มื้อๆ

ละ ๑๒๐ บาท๑๒,๐๐๐ บาท

- คาตอบแทนคณะกรรมการฯ 

๘คนๆละ๑วันๆละ๓๐๐ บาท 

เปนเงนิ ๒,๔๐๐ บาท

-คาปาย ๖๐๐ บาท
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กลุมเปา

หมาย

คณะกรร

มการ 

พชอ.

สสจ. นริศ  คมจิตร

สุนทร สาระ

ภักดี

คณะกรร

มการ 

สสส. นายนริศ คมจิตร

นางนงคราญ สุ

ระพินิจ
สสส. นายนริศ คมจิตร

นางนงคราญ สุ

ระพินิจ

รวม

มาตรการ 6

พัฒนาศักยภาพ อสม.หมอ

ประจําบาน ในการดูแลสุขภาพ

กลุมเปาหมาย

1. พัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ในการ

ดูแลสุขภาพกลุมเปาหมาย

 มี.ค.2563  - คาอาหาร,อาหารวางและ

เครื่องดื่ม 139คนๆละ1 มื้อๆละ

 120 บาท16,680 บาท

-คาสมนาคุณวิทยากร  6 

ชั่วโมงๆละ 600 บาทเปนเงนิ 

3,600 บาท

-คาปาย 600 บาท

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก

ชวงเวลาดําเนินการ

งบประมาณ แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

มาตรการ 7

การสรางความปลอดภัยทางถนน

1.พัฒนาศักยภาพจิตอาสาจราจรในการปองกันและ

แกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน

ก.ย.2562 - 

ส.ค.2563

152,550 บาท

2.พัฒนาแกนนําเยาวชนขับเคลื่อนการปองกันและ

แกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสราง

ตนแบบในโรงเรียน

ก.ย.2562 - 

ส.ค.2563

64,180 บาท

Small success 9 เดือน 12  เดือน

มีการดําเนินการ การบริหาร

จัดการสรางกลไก และพัฒนา

คุณภาพชีวติโดยการบูรณาการ

และมีสวนรวมของทุกภาคสวน

มีการสรุปผลการดําเนินการทั้งกระบวนการและผลลัพธที่

เกิดข้ึนโดยกระบวนการชื่นชมและ

เสริมพลังแก DHB ที่มีประสิทธภิาพ รอยละ 50

3 เดือน

การแตงตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวติระดับ

อําเภอ (District Health 

Board : DHB

 มีการจัดประชุม จัดทําแผนการ

ดําเนินการและคัดเลือกประเด็นที่สําคัญ

ตามบริบทในพื้นที่ที่เก่ียวกับการพัฒนา

คุณภาพชีวติมาดําเนินการพัฒนาหรือ

แกไขปญหา

6 เดือน

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลัก สสอ.อาจสามารถ                หนวยงานรวม ที่วาการอําเภออาจสามารถ,รพ.อาจสามารถ
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กลุมเปา

หมาย แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ทีม EOC เงินบํารุง นริศ,กรรณิการ

เงินบํารุง นริศ,กรรณิการ

เงินบํารุง นริศ,กรรณิการ

Excellence PP&P Excellence แผนงาน การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยง

ดานสุขภาพ

โครงการ พัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

วัตถุประสงค : เพื่อใหการบริหารจัดการศนูยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินผานระบบบัญชาการณเหตุการณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และทันตอสถานการณ

ตัวชี้วัดขอที่ 10 ชื่อ ระดับความสําเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในหนวยงานระดับอําเภอ

สถานการณ : อําเภออาจสามารถ มีคําสั่ง EOC พรอมเปดศูนยปฏิบัติตอบโตภาวะฉุกเฉินอยางมีประสิทธภิาพ และทันตอสถานการณ

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลาดําเนินการ งบประมาณ

มาตรการ 1

การปองกันและลดผลกระทบ

1.ทบทวนโครงสรางศนูยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

และระบบบัญชาการณเหตุการณฉุกเฉินทาง

สาธารณสุข ระดับอําเภอ  จัดทําแผนปฏิบัติการ

Nov-62  -คาอาหาร, อาหารวางและ

เครื่องดื่ม 10คนๆละ 1 มื้อๆละ 

120 บาท เปนเงิน 1,200 บาท

2.จัดตั้งทีม EOC และทบทวนคําสั่งทีมปฏิบัติการ

ระดับอําเภอ ในสวนภารกิจปฏบิัติการ(Operation 

Section) ที่มีความพรอมปฏิบัติงานทั้งในภาวะปกติ

 และภาวะฉุกเฉิน

Nov-62

มาตรการ 2

การเตรียมความพรอมรองรับ

ภาวะฉุกเฉิน

3.ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการตอบ

โตทางภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข   และและ

ฝกซอมแผนปฏิบัติการโรคและภัยสุขภาพ

Nov-62  -คาอาหาร, อาหารวางและ

เครื่องดื่ม 25คนๆละ 1 มื้อๆละ 

120 บาท เปนเงิน 3,000 บาท
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เงินบํารุง นริศ,กรรณิการ

กลุมเปา

หมาย แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

มาตรการ 3การตอบ

โตภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้น

นริศ,กรรณิการ

เงินบํารุง นริศ,กรรณิการ

นริศ,กรรณิการ

นริศ,กรรณิการ

นริศ,กรรณิการ

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลาดําเนินการ งบประมาณ

4.เตรียมระบบเฝาระวังเหตุการณภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุข (PHE Serveillance) , เตรียมระบบ

ประสานการทํางานรวมกับเครือขาย (PHE 

Networking) และเตรียมระบบสื่อสารความเสี่ยง 

(Risk Communication)

 ต.ค.2562 -ก.ย.

2563

 -คาตอบแทนเวร SRRT 

วันหยุดราชการ จํานวน 116

วันๆละ 600 บาท เปนเงิน 

69,600 บาท

5.เปดศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เพื่อบัญชาการ

เหตุการณ

 ต.ค.2562 -ก.ย.

2563

6.ทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) ดําเนินการ

ปองกัน ควบคุมโรคระบาด, ดําเนินการเฝาระวัง 

ตรวจจับและประเมินสถานการณโรคและภัย

สุขภาพอยางตอเนื่อง

 ต.ค.2562 -ก.ย.

2563

 -คาตอบแทนทีม SRRT

ปฏิบัติการควบคุมโรคระบาด 

10ตําบลๆละ 2วันๆละ 5 คนๆ

ละ 200 บาท เปนเงิน 20,000 

บาท7.ระดมทรัพยากรที่เตรียมพรอม เพ่ือตอบโตภาวะ

ฉุกเฉินรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ

 ต.ค.2562 -ก.ย.

2563

มาตรการ 4

การฟนฟูหลังเกิดภาวะฉุกเฉิน

8.เปดระบบใหบริการสุขภาพดานการเฝาระวัง 

ติดตาม สถานการณ เตรียมถายโอนภาระกิจให

หนวยงานที่ปกติ

 ต.ค.2562 -ก.ย.

2563

9.รายงานวิเคราะหประเมินความเสี่ยงโรคและภัย

สุขภาพของอําเภอ และจัดทํารายงานเสนอผูบริหาร

 ต.ค.2562 -ก.ย.

2563
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เงินบํารุง นริศ,กรรณิการ

รวม

กลุมเปา

หมาย

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

บุคลากร

 40คน

บํารุง สมร,กรรณิการ

สมร,กรรณิการ

3 เดือน

ทบทวนโครงสราง, 

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ และ

จัดทีมปฏิบัติการระดับ

อําเภอ ที่มีความพรอมใน

การปฏิบัติงานทั้งในภาวะ

ปกติและภาวะฉุกเฉิน

จัดทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) ระดับ

อําเภอ เพื่อดําเนินการเฝาระวัง ตรวจจับ 

และประเมินสถานการณโรคและภัย

สุขภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

6 เดือน

2.การประเมินผล 1.ENV Roud  

2.ประกวดหนวยงาน 5 ส

ตุลาคม2562 -

กันยายน2563

Excellence. : prevention Promotion and แผนงาน การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

1.รณรงคสรางจิตสํานึก 1.รณรงค 5 ส ตามกิจกรรม สะสาง สะดวก สะอาด 

 สุขลักษณะ และสรางนิสัย

ตุลาคม2562 -

กันยายน2563

1.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40

 คน*20 บาท*6 ครั้ง เปนเงิน 

4,800 บาท

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลาดําเนินการ งบประมาณ

โครงการ พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม

วัตถุประสงค เพ่ือใหโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมตามเกณฑ GREEN  & Clean Hospital

ตัวชี้วัด โรงพยาบาลผานเกณฑการประเมิน GREEN  & Clean Hospital ระดับดีมาก PLUS

Small success 9 เดือน

จัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมความ

พรอม ตอบโตภาวะฉึกเฉินโรค

และภัยสุขภาพที่เปนปญหาของ

อําเภอ

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลัก สสอ.อาจสามารถ                หนวยงานรวม ที่วาการอําเภออาจสามารถ,รพ.อาจสามารถ

12  เดือน

Activate EOC นําระบบบัญชาการเหตุการณมาใช, 

สามารถจัดการกับเหตุการณภาวะฉุกเฉินไดอยางมีระบบ

โดยใชโครงสรางการทํางานของระบบ ICS อยางนอย 1 

เหตุการณ หรือ มีการซอมแผนโรคและภัยที่เปนปญหา

ของพ้ืนที่ อยางนอย ๑ เรื่อง

11.สรุปถอดบทเรียนการจัดการภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุข, รายงานการซอมแผนปฏิบัติการ

Sep-63  -คาอาหาร, อาหารวางและ

เครื่องดื่ม 30 คนๆละ 1 วันๆละ

 120 บาท เปนเงิน 3,600 บาท
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                                                     แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 2 บริการเปนเลิศ (Service Excellence) ปงบประมาณ 2563

เปาหมาย แหลง ผูรับผิดชอบ

จนท.รพ.สต/รพ. 30

คน

เงินบํารุง รพ. ภญ.พรรณี 

ภญ.อรพิสุทธิ์

อสม.เขตตําบลอาจ

สามารถ  20 คน

เงินบํารุง รพ. ภญ.อรพิสุทธิ์ 

กรรณิการ

เงินบํารุง รพ. ภญ.อรพิสุทธิ์ 

กรรณิการ

6 เดือน

รอยละคะแนนความสําเร็จของการ

ดําเนินงานโรงพยาบาลที่มีการใชยา

อยางสมเหตุสมผล รอยละ 65

รอยละคะแนนความสําเร็จของการ

ดําเนินงานโรงพยาบาลที่มีการใชยา

อยางสมเหตุสมผล รอยละ 50

รอยละคะแนนความสําเร็จของการ

ดําเนินงานโรงพยาบาลที่มีการใชยา

อยางสมเหตุสมผล รอยละ 75

รอยละคะแนนความสําเร็จของการดําเนินงานโรงพยาบาล

ที่มีการใชยาอยางสมเหตุสมผล รอยละ 85

Small 

success

3 เดือน 9 เดือน 12  เดือน

Excellence.: Service Exellence แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan โครงการ ที่ 1  ปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสม

เหตุผล

วัตถุประสงค  1 ใหมีการใชยาอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย  ลดคาใชจายดานยา  ลดการปวยจากเชื้อดื้อยา และการใชยาไมเหมาะสม

ตัวชี้วัดที่ 13 รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล (RDU)

2.ออกตรวจเฝาระวังการจําหนายยาในรานชําในเขต 

ต.อาจสามารถ

 ก.พ.63 คาตอบแทนเชิงรุก 5 วัน x 200 บาท x 3 คน 

รวม = 3,000 บาท

สถานการณ......ความสําเร็จของ RDU มีทั้งสิ้น 3 ข้ัน   ในป 2562 โรงพยาบาลของจังหวัดรอยเอ็ด ผานข้ัน RDU1 รอยละ 100  และผานขั้น RDU2 รอยละ 5 รพ.อาจสามารถอยูในขั้นที่ 1

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลาดําเนินการ งบประมาณ

มาตรการท่ี 1 

กุญแจ PLEASE และฟนฟู

ความรอบรูและตระหนัก

ในการใชยาปฏิชีวนะอยาง

สมเหตุผล

1.อบรมชี้แจงแนวทางในการทํา RDU ในกลุมโรคตดิ

เชื้อ 4 โรค และประชากรกลุมเสี่ยง 3 กลุม คือ CKD 

ผูสูงอายุ และ สตรีตั้งครรภ และความรูในการใชยา

ปฏิชีวนะอยางเหมาะสม

 พ.ย. 62 คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  คนละ 25 บาท x 

30 คน x  1ครั้ง  =750 บาท  คาเอกสารชุดละ 

20 บาทx 30 คน=600 บาท 

คาวิทยากร 1 คน x ชม.ละ 600บาทx3 ชม.= 

1,800 บาท  รวม 3,150 บาท

มาตรการที่ 2 เฝาระวัง

และจัดการการกระจายยา

 

Antibiotic/Steroid/NSAI

Ds ในรานชําและชุมชน

1.จัดอบรมการจําหนายยาในรานชําในเขต ต.อาจ

สามารถ

 ก.พ.63 คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  คนละ 25 บาท x 

20 คน x  1ครั้ง  =500 บาท  คาเอกสารชุดละ 

20 บาทx 20 คน=400 บาท 

คาวิทยากร 1 คน x ชม.ละ 600บาทx3 ชม.= 

1,800 บาท  

รวม 2,700 บาท
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              3.ขาดกลไกที่มีประสิทธภิาพในการนําผูเสพกลับสูสังคม

เปาหมาย งบประมา ผูรับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบงาน
ยาเสพติดและ 
อสม.รวมทั้งสิ้น 
30 คน(1วัน)

สสจ.
รอยเอ็ด

สุจิตรา

รายละเอียดงบประมาณ

มาตรการ 1 
พัฒนาการมีสวนรวม
ของชุมชนและภาคี
เครือขาย

โครงการ  พัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด ป 2563

วัตถุประสงค  1. เพื่อใหผูใช ผูเสพ ผูติดยาเสพติด ไดรับการบําบัดฟนฟู ลดอันตรายจากยาเสพติด และติดตามดูแลชวยเหลือตามมาตรฐาน

ตัวชี้วัดขอที่ 17 รอยละของผูปวยยาเสพติดหยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือน หลังจําหนาย

สถานการณ 1.ผูปวยยาเสพติดมีจํานวนเพิ่มข้ึน ป 2560 จํานวน 60 ราย  ป 2561 จํานวน 90 ราย  และ ป 2562 จํานวน 118 ราย

                2.ประชาชนไดรับการสรางภมูิคุมกันและปองกันภัยยาเสพติด

Excellence Service Excellence แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลัก  งานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค                  หนวยงานรวม  กลุมงานเวชปฏิบัติฯ

              2.ทรัพยากรในการบําบัดฟนฟูไมเพียงพอในการรองรับ

มาตรการ

เสริมสรางการบําบัดฟนฟูโดยใชชุมชนเปน
ศูนยกลาง และใหภาคีเครือขายมีสวนรวมโดย
อบรมเชิงปฏิบัติการ  อสม.  ยาเสพติด

กพ.2563 คาอาหารกลางวัน 30 คน x 70 บาทx1
วัน=2,100 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม30คนX25
บาทx2มื้อ=1,500บาท
คาสมนาคุณวิทยากรบรรยาย8 ชม.
x600บาท=4,800 บาท
คาจางเหมาจัดทําเอกสาร = 1,000 บาท
รวม 9,400 บาท

แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลาดําเนินการ
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สสจ.
รอยเอ็ด

สุจิตรา

สสจ.
รอยเอ็ด

สุจิตรา

รวม

6 เดือน

จนท.รพสต.ที่รับผิดชอบงานยาเสพ
ติดไดรับการอบรมเรื่องยาเสพติดครบ
 100%

มาตรการที่ 3 ติดตาม
ดูแลผูปวยใหได
มาตรฐาน

127,895

Small 
success

3 เดือน

มีแนวทางการดําเนินงาน  “การบําบัด
ฟนฟู โดยใชชุมชนเปนศูนยกลาง

1.ผูเขารับการบําบัดระบบสมัคร
ใจไดรับการติดตามเยี่ยมบาน 
100%
2.ผูเขารับการบําบัดระบบบังคับ
บําบัดไดรับการติดตามเยี่ยมรอย
ละ 80

1.รอยละ 20 ของผูติดยาเสพติดที่บําบัดครบตามเกณฑที่
กําหนดของแตละระบบ และไดรับการติดตาม ดูแล 
ตอเนื่อง 1 ป  
2.รอยละ 40 ของผูใช/ผูเสพยาเสพติดที่บําบัดรักษาครบ
ตามเกณฑที่กําหนด ของแตละระบบ หยุดเสพตอเนื่อง
หลังจําหนายจากการบําบัด 3 เดือน

ติดตามเยี่ยมผูปวยท่ีอยูระหวางการบําบัดและ
หลังการบําบัด

ต.ค.62 - ก.ย.63 คาตอบแทน จนท. 3 คน x240 บาท =
36,000 บาท

9 เดือน 12  เดือน

มาตรการ 2 ปองกัน
และลดอันตรายจาก
การใชยาเสพติด

รณรงคตอตานยาเสพติดในวนัสําคัญ เชนวัน
ตอตานยาเสพติด  กีฬาสระบุศย เปนตน
บําบัดฟนฟูผูปวยในคลินิกสีขาว

ต.ค.62 - ก.ย.63 คาปายประชาสัมพันธ =2,000 บาท

คายาบําบัดผูปวย 

Nortriptyline 25mg 3 packx1,200บ.=

3,600บ

Clozapine100mg120packx150บ.=

18,000บ.

Fluoxetine20mg 60packx350บ.=21,000บ.

Trihexylphenidyl5mg24packx170.23บ.=

4,085.52บ.

Clozapine25mg80packx112บ.=8,960บ.

Clonazepam2mg7 packx550บ.=3,850บ.

คาจัดซื้อชุดตรวจปสสาวะ10กลองx2,100บ.=

21,000บ. รวมทั้งหมด 82,495 บาท
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กลุมเปาหมาย
ชวงเวลา

ดําเนินการ

แหลง

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

รร.ประถมศึกษา

ในเขต 3 แหง

2สงเสริมการปลูกสมุนไพรในโรงเรียน 1.คาอาหารวาง 25บ.* 40 คน = 1,000 บาท   

2.คาเอกสาร 10 บาท x 40 คน เปนเงิน 400 

บาท 

3.คาสมุนไพร  100 ตน= 1,000 บาท

4.คาปายชื่อและสรรพคุณ 30 บ.* 100 ตน = 

3,000 บาท

รวม  5,400 บาท

เงินบํารุง วิไลวรรณ1.คาสมุนไพร 9,140 บาท

 2.คาอาหารวางผูเขาอบรม(จํานวน 50 คน×2 

มื้อ×25 บาท) 2,500 บาท

 3.คาอาหารกลางวัน(50คนx50บาทx1มื้อ) 

2,500 บาท

4.คาเอกสาร (50ชุดx20บาท) 1,000 บาท 

5.คาปายไวนิล  1 ปาย 500 บาท

 รวมทั้งหมด  15640  บาท

กลุมผูปลูกสมุนไพร1.สงเสริมการปลูกสมุนไพรในภาคีเครือขาย

และแปรรูป

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลักรพ.อาจสามารถ                   หนวยงานรวม  รพ.สต. เขตอ.อาจสามารถ

Excellence   2 แผนงานที่ 8 อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร โครงการ โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรและสงเสริมการใชสมุนไพรครบวงจร

วัตถุประสงค  1 เพื่อสงเสริมการและสนับสนุนการปลูก การแปรรูป และการใชสมุนไพรระดับอําเภอใหมีความยั่งยืน

                2 เพื่อเพ่ิมจํานวนกลุมผูปลูก กลุมผูแปรรูปสมุนไพรใหเพิ่มมากขึ้นในระดับอําเภอ

ตัวชี้วัดขอที่  20    ชื่อ    จํานวนเมืองสมุนไพรกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

สถานการณ  การดําเนินงานเมืองสมุนไพรป 2562-2563 มีศูนยการเรียนรูเชิงอนุรักษปาสมุนไพรจํานวน 1 แหง กลุมผูปลูกสมุนไพร จํานวน 3 กลุม และกลุมผูแปรรูปสมุนไพรจํานวน 1 กลุม

จํานวนผูรับบริการแพทยแผนไทยตอจํานวนผูปวยนอกในป 2562 คิดเปนรอยละ 6.10

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก
งบประมาณ

มาตรการ 1สรางภาคี

เครือขายเพื่อเตรียม

ความพรอมและพัฒนา

ศักยภาพ
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กลุมเปาหมาย
ชวงเวลา

ดําเนินการ

แหลง

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

เครือขายแพทย

แผนไทย 50คน

เครือขายแพทย

แผนไทย 2คน

ผูปวยที่รับบริการ เงินบํารุง วิไลวรรณ

ผูปวยที่มีปญหา

ดานการเคลื่อนไหว

มารดาหลังคลอด

1.คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 25*50คนX2มื้อ=

 2,500บาท

 2.คาอาหารกลางวันคนละ 70 บาท X 50 คน

 =3500 บาท                       3.คาวัสด ุ50

คน*20 = 1000 บาท       รวมเปนเงิน 7,000 

บาท

4.อบรม เครือขาย 372 ชม. คาลงทะเบียน 25,000 บาทจํานวน 2คน   คิด

เปนเงิน 50,000 บาท

แนวทาง/กิจกรรมหลัก
งบประมาณ

คาตอบแทนการฟนฟูผูพิการในชุมชนจํานวน 1 

คน x 200 บาท x 60 วันเปนเงิน 12,000 บาท

1.ใหบริการในคลินิกแพทยแผนไทย คาถายเอกสาร 100ชุด*30บ.=3,000 

คาสมุนไพร /ซอง =7,900 บ.

รวม 10,900 บาท

มาตรการ

3.ออกใหการดูแลมารดาหลังคลอดในชุมชน คาตอบแทน  1คน x 200บาทx60วันเปนเงิน  

12,000 บาท

3.อบรมฟนฟูองคความรูและพัฒนาศักภาพ

เครือขายแพทยแผนไทย

มาตรการ 2.ผลิตและ

นําไปใช

2.ออกใหบริการฟนฟูสมรรถภาพทางการ

เคลื่อนไหวในชุมชน กย.63
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กลุมเปาหมาย
ชวงเวลา

ดําเนินการ

แหลง

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

1ครั้ง/ป

1ครั้ง/ป

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก
งบประมาณ

มีการสงเสริมผลิตภัณฑสู  OTOP และสามารถสรางรายได

สูชุมชนและระดับอําเภอ

 1.คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 25บ* 37 คน*2 

มื้อ  = 1,850  บาท

  2.คาอาหารกลางวัน70บาทX 37คน=2,590 

บาท

 3.คาเอกสารผูตรวจประเมิน 7 คน x100 = 

700 บาท

 4.คาแบบประเมินความพึงพอใจ 300 ชุด x 5 

บาท เปนเงิน 1,500 บาท

รวม  6,640 บาท

2.รับการตรวจประเมินมาตรฐาน

 คาใชจาย 5,000 บาทมาตรการ3.พัฒนา

มาตรฐาน

  1.จัดกิจกรรมการไหวครูแพทยแผนไทย 

เพื่อใหเครื่อขายแพทยแผนไทย

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลัก  งานแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก    หนวยงานรวม    -

Small 

success

3 เดือน 9 เดือน 12  เดือน

มีการจัดตั้งกลุมผูแปรรูปผลิตภัณฑ

สมุนไพร

กลุมผูผลิตมีการมีการพัฒนา

ผลิตภัณฑสมุนไพรโดยมีงาน

แพทยแผนไทยเปนที่ปรึกษา

6 เดือน

มีการจัดประชุมอบรมพัฒนา

ศักยภาพกลุมผูแปรรูปสมุนไพร
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เปาหมาย แหลง

งบประมา

ผูรับผิดชอบ

หอกระจายขาว 139

 หมูบาน

งบ CUP ศิริรักษ บุดดา

พันธ

ประชาชนกลุม

เสี่ยง/ผูดูแล/

อสม/care Giver/

 จํานวน 50 X 14

 แหง = 700 คน

กรม

สุขภาพจิต

ศิริรักษ บุดดา

พันธ

นิตยา สินธุภูมิ

จนท.รพ.สต.ทุก

แหง

 Excellence. : Service Exellence แผนงาน 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการที่ 1 การพัฒนาระบบบริการในกลุมโรคที่มีอัตราการตายสูง (Stroke, 

STEMI, Sepsis, Trauma, High risk Preg, New born)วัตถุประสงค  1. เพื่อใหผูปวยเขาถึงบริการรวดเร็ว ไดรับการวินิจฉัยเพื่อเขาสูการรักษาไดเร็ว

ตัวชี้วัด       ตัวชี้วดัที่ 18  อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ไดรับการรักษาที่เหมาะสม

                ตัวชี้วัดที่ 20  อัตราตายทารกแรกเกิด

                ตัวชี้วัดที่ 28  อัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community acquired

                ตัวชี้วัดที่ 30  รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาที่กําหนด

                ตัวชี้วัดที่ 31  อัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI

                ตัวชี้วัดที่ 41  รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลาดําเนินการ งบประมาณ

มาตรการ 1 Prevention 1.1 สื่อสาร ความรูในกลุมโรค ผานหอกระจายขาวใน

ทุกหมูบานโดยผลิตส่ือเสียงตามสาย หอกระจายขาว

ทุกหมูบาน/ปชช.ทั่วไป 

พ.ย.62-ก.ย.63 คาจางเหมาอัดเสียงผลิตสื่อ 3,000 บาท  คา

แผน CD แผนละ 10 บาท x 150 แผน = 1,500

 บาท

รวม 4,500 บาท

1.2  ใหความรูการดูแลสุขภาพ Health 

literacy (ดําเนินกิจกรรมรวมกับประชุมจิตเวช)

ม.ค.-ก.พ.63 ใชงบเดียวกับจิตเวช

 1.3 ติดตามผูปวยขาดนัด/รักษาที่อื่น ต.ค.62-ก.ย.63
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CMรายโรค/รพ.สต

หอกระจายขาว 139

 หมูบาน

งบ CUP ศิริรักษ บุดดา

พันธ

เปาหมาย แหลง

งบประมา

ผูรับผิดชอบ

ประชาชนกลุม

เสี่ยง/ผูดูแล/

อสม/care Giver/

 จํานวน 50 X 14

 แหง = 700 คน

กรม

สุขภาพจิต

ศิริรักษ บุดดา

พันธ

นิตยา สินธุภูมิ

นงคราญ สุระ

พินิจ

ปาย 139 ปาย เงินบํารุง 

รพ.สต./รพ.

นิลวรรณ อวน

กัลยา

ศิริวาท มุณีไชย

ปายขนาด5*3 เมตร

 จํานวน 5 ปาย

ปายขนาด 3*2 เมตร

 จํานวน 6 ปาย

เงินบํารุงรพ. อินทิรา เจนสระคู

ขนิษฐา เจริญ

นพกิจใชงบ

เดียวกับกลุม

ปาริชาติ บุษดี

จนท.รพ.สต.ทุก

แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลาดําเนินการ งบประมาณ

2.2 ใหความรูอาการสําคัญที่ตองรีบมารพ. ในกลุม

ประชาชนกลุมเสี่ยงสูง/ผูปวย/ผูดูแล/FR

ต.ค.62-ก.ย.63 ใชงบเดียวกับจิตเวช

2.3 จัดทําปายบอกอาการสําคัญท่ีควรมาโรงพยาบาล

ทันที (เปาหมาย 139 หมูบาน)

ธ.ค.62 คาปายไวนิลปายละ 350 x 139 ปาย = 48,650

 บาท

 2.4  จัดทําปายไวนิล สื่อสารประชาสัมพันธ โรคที่ควร

รู/เตือนภัย ตามเทศกาลสําคัญ บริเวณปายดานหนา

โรงพยาบาล

ต.ค.62-ก.ย.63 คาจางเหมาผลิตปายไวนิล ขนาด 5*3เมตร *5 

ปาย*2000 บ.=10,000 บ.

คาจางเหมาผลิตปายไวนิล ขนาด 3*2เมตร *5

ปาย*1,500 บ.=7,500 บ.

คาจางเหมาผลิตปายไวนิล ขนาด 1.8*0.8 เมตร

 *6 ปาย* 500 บ.=3,000 บ.

รวม 20,500 บาท

2.5 สงขอมูล ผูปวยCVD risk ในกลุมผูปวย CVD risk

 > 40%

ต.ค.62-ก.ย.63

2.6 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผูปวยCVD riskสูงในชุมชน

 ประเมินกอน/หลัง (ดําเนินกิจกรรมในตําบลนํารอง 3 

ต.ค.62-ก.ย.63

1.4  สงตอขอมูลผูปวยรายโรคในเครือขาย ต.ค.62-ก.ย.63

มาตรการ 2 Pre-hospital 2.1 ผลิตส่ือเสียงตามสาย หอกระจายขาวทุกหมูบาน/

ปชช.ทั่วไป

พ.ย.62-ก.ย.63 งบเดียวกับกับการผลิตเสื่อ Prevention

มาตรการ
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เปาหมาย แหลง

งบประมา

ผูรับผิดชอบ

 - จนท.รพ.  150 คน

 - เจาหนาที่ตํารวจ  

5 คน

  - อาสากูชีพ 15 คน

เงินบํารุงรพ. นงคราญ สุระ

พินิจ

ปาริชาติ บุษดี

นวก./พยาบาล

วิชาชีพรพ./รพ.สต. 

รวม 60 คน)

ม.ค.63 เงินบํารุงรพ. รัชนีกร ไขหิน

นงคราญ สุระ

พินิจ

ปาริชาติ บุษดี

ทักษภร โปรงสูง

เนิน

จินตนา นิเทียน

แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลาดําเนินการ งบประมาณ

2.7 แผนซอมเตรียมรับอุบัติเหตุหมูและอุบัติภัยใน

โรงพยาบาลรวมกับเครือขาย

        

        

คาอุปกรณในการซอมแผนบนโตะ เปนเงิน 500

 บาท

คาอาหารวาง วันซอมแผนบนโตะ 30คนๆ 1

มื้อๆละ 25บาท  เปนเงิน 750 บาท

คาอุปกรณในการเตรียมในการซอมจริง   เปน

เงิน 3,500 บาท

คาอาหารวาง 170คนๆ 1มื้อๆละ 25บาท  เปน

เงิน 4,250 บาท

รวม 9,000 บาท

มาตรการท่ี 3 Inhospital 3.1 Fast Track Training คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคนละ 25 บาท X 60

 คน X 2 ครั้ง = 3,000 บาท

คาอาหารกลางวันคนละ 70 บาท X 60 คน X 1

 ครั้ง = 4,200 บาท

คาเอกสาร 60 ชุดๆละ 10 บาท = 600 บาท

รวม 7,800 บาท

ม.ีค.63

มาตรการ
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นวก./พยาบาล

วิชาชีพรพ./รพ.สต. 

รวม 60 คน)

เงินบํารุงรพ. ทักษภร โปรงสูง

เนิน

พยาบาลวิชาชีพ  รพ.

 จํานวน 26 คน

เงินบํารุงรพ. ทักษภร โปรงสูง

เนิน

เปาหมาย แหลง

งบประมา

ผูรับผิดชอบ

 จนท.รพ. 170 คน เงินบํารุงรพ. นงคราญ สุระ

พินิจ

ปาริชาติ บุษดี

จนท.สสอ./รพสต. 

จํานวน. 105 คน 

อาสากูชีพ จาก

เทศบาลและอปท.

จํานวน 80 คน

รวม 185 คน

เงินบํารุงรพ. นงคราญ สุระ

พินิจ

ปาริชาติ บุษดี

PCT 15 คน / 14 

ครั้ง

คณะกรรมการ 

PCT

Ambulance 3คัน เงินบํารุงรพ. นงคราญ สุระ

พินิจ

ต.ค.62-ก.ย.63 คาอาหารวาง 15*14*25=5250

3.6 Ambulance Safety  ติดต้ังกลองGPS ใน

รถพยาบาล จํานวน 3คัน

ธ.ค.62 คาติดต้ังกลอง  GPS 3 *12,000 บาท

= 36,000 บาท

3.2 Training CPR New Born  ม.ีค.63 คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคนละ 25 บาท X 60

 คน X 2 ครั้ง = 3,000 บาท

คาอาหารกลางวันคนละ 70 บาท X 60 คน X 1

 ครั้ง = 4,200 บาท

คาเอกสาร 60 ชุดๆละ 10 บาท = 600 บาท    

รวม 7,800 บาท

3.3 เตรียมความพรอมพยาบาลในการทําคลอดและ

ดูแลหญิงคลอดและทารกแรกเกิด โดยการจัดพยาบาล

เขาทําคลอดจริง โดยจัดตารางฝกเก็บประสบการณ

ต.ค.62-ก.ย.63 เบิกคาตอบแทนตามเวร on call จํานวน 26*

600*2= 31200

3.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การชวยฟนคืนชีพ 

สําหรับ(ครอมสายงาน)

ก.พ.63 คาอาหารวางเครื่องด่ืม 25 บาท x 170 คน x 2

 มื้อ = 8,500 บาท

คาอาหารกลางวัน 70 บาท x 170 คน x 1 มื้อ

 = 11,900 บาท  รวม 20,400 บาท

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลาดําเนินการ งบประมาณ

3.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การชวยฟนคืนชีพ 

สําหรับบุคลากรเครือขายนอกโรงพยาบาล

ก.พ.63 คาอาหารวางเครื่องด่ืม 25 บาท x 185 คน x 2

 มื้อ = 9,250 บาท

คาอาหารกลางวัน 70 บาท x 185 คน x 1 มื้อ  

    = 12,950  บาท

รวม 22,200 บาท

3.5 ทบทวนcaseสําคัญ ตาย สงตอ รองเรียน
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พยาบาล Refer 

จํานวน 25 คน)

เงินบํารุงรพ. นงคราญ สุระ

พินิจ

ปาริชาติ บุษดี

พยาบาลวิชาชีพ/CM

 รายโรค 2 คน

นักกายภาพบําบัด 1

 คน

เงินบํารุงรพ. อังคณารัชต 

แกวแสงใส

วัตถุประสงค  1. เพื่อใหผูปวยเขาถึงบริการ

4.Referal 4.1  Training Referal  พ.ค.63 คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคนละ 25 บาท X 25

 คน X 2 ครั้ง = 1,250 บาท

คาอาหารกลางวันคนละ 70 บาท X 25 คน X 1

 ครั้ง = 1,750 บาท

คาเอกสาร 25 ชุดๆละ 10 บาท = 250 บาท

รวม 3,250 บาท

5. Rehabilitation  5.1 ติดตามเยี่ยมผูปวยท่ีบานสัปดาห ละ  3 วัน  (วัน

จันทร อังคาร และวันพุธ) เวลา 13.00- 16.00 น. 

ระยะเวลา 12  เดือน

ต.ค.62-ก.ย.63 คาตอบแทนคนละ 200 บาท x 3 คน X 144 

ครั้ง =86,400 บาท

คาตอบแทนพขร.1คนx144ครั้งx120บาท=

17,280 บ. 

รวม 103,680 บาท

 Excellence. : Service Exellence แผนงาน 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการที่  2  การพัฒนาระบบบริการในกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง 
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จนท.รพ/รพ.สต. 

40+20 คน =60 คน

งบ CUP ศิริรักษ บุดดา

พันธรัชนีกร ไขหิน

ขนิษฐา เจริญ

นพกิจ 

ศิริวาท มุณีไชย

ปยนันท คมจิตร

ตัวชี้วัด       ตัวชี้วดัที่   รอยละของผูปวยเบาหวานที่ควบคุมไดดี   

                ตัวชี้วัดที่   รอยละของผูปวยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไดดี

                ตัวชี้วัดที่   รอยละผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR< 4 ml/min/1.73 m2/yr.

                ตัวชี้วัดที่   อัตราการตายดวยโรคมะเร็งลดลง

                ตัวชี้วัด     รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรกไดรับการรักษาภายในระยะเวลาที่กําหนด

                ตัวชี้วัดที่ 24  รอยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตางๆ ดวย Strong Opioid Medication ในผูปวยประคับประคองอยางมีคุณภาพ

                ตัวชี้วัดที่  ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานดูแลประคับประคอง เปาหมาย ระดับ 5 

                ตัวชี้วัดที่   รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต

                ตัวชี้วัดที่   อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ 

                ตัวชี้วัดที่   รอยละผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน

                ตัวชี้วัดที่   รอยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ใหการบริบาลฟนสภาพระยะกลางแบบผูปวยใน (intermediate bed/ward)

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เปาหมาย งบประมาณ แหลง

งบประมา

ณ

ผูรับผิดชอบ

1. ควบคุมโรคเรื้อรังใน

ชุมชนแบบเขมขนแนว

ใหม ในชุมชนตนแบบ 

(เปาหมาย 3 ตําบล)

1.1 Training โปรแกรม การลด CVD risk 

(Motivation interview,Pacipitory Learning และ 

Empowerment) 

ม.ค.63 คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคนละ 25 บาท X 60

 คน X 2 ครั้ง = 3,000 บ.

คาอาหารกลางวันคนละ 70 บาท X 60 คน X 1

 ครั้ง = 4,200 บาท

คาเอกสาร 60 ชุดๆละ 10 บาท = 600 บาท  

รวม 7,800 บาท

ชวงเวลาดําเนินการ
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ผูปวย 150 คน/3

ตําบล

งบ CUP ขนิษฐา เจริญ

นพกิจ

กัติกา ไชยมีสุข

จนท.รพ.สต.

ตนแบบ 3 แหง

งบ CUP ขนิษฐา เจริญ

นพกิจ

จนท.รพ.สต.ทุก

แหง

งบ CUP ขนิษฐา เจริญ

นพกิจ

จนท.รพ.สต.ทุก

1.4 เยี่ยมติดตามผูปวยท่ีบาน ม.ค-ก.ย..63

1.2 คัดเลือกผูปวยกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม

ควบคุมโรค (CVD risk > 40%, HbA1C >7%, BP>

140/90 mmHg และ กลุมไตวาย Stage 3) เพ่ือรับ

การตรวจกอนและหลังเขารวมโครงการ

ม.ค-ก.ย..63 คาตรวจ Lab

1.3 ใชโปรแกรม ลด CVD risk ในการดูแลผูปวยใน

คลินิก 

รพ.และรพ.สต.ทุกแหง)

ม.ค-ก.ย..63
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ผูปวย 150 คน/3

ตําบล

จนท.30 คน

งบ CUP ศิริรักษ บุดดาพันธ

ขนิษฐา เจริญนพ

กิจ 

กัตติกา ไชยมีสุข

ปาริชาติ บุษดี

ภก.อรพิสุทธ มี

สวัสดิ์

อภิรพร จันทร

ขอนแกน

วิไลวรรณ เนตร

พันทัง

เงินบํารุงรพ. ขนิษฐา  เจริญ

นพกิจ

1.5 จัดกิจกรรม "ผูกเสี่ยว สูขวัญ ซวนกันลดโรค" (รพ.

สต. ตนแบบ 3 แหง กลุมเปาหมายผูปวยตําบลละ 50 

คน เจาหนาที่ 30 คน)

    1.5.1 สอนใหความรู สอน สาธิตแกกลุมเปาหมาย

เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพ่ือควบคุมโรค ยา อาหาร การ

ออกกําลังกาย โดยสหวิชาชีพ

   1.5.2 ผูกเสี่ยวใหผูปวยจับคูชวยกันควบคุมโรคและ

จัดประกวดคูเส่ียวท่ีมีผลการควบคุมโรคไดดี

   1.5.3 กําหนดเกณฑในการติดตามผลการควบคุมโรค

ไดแก การเยี่ยมท่ีบาน การโทรศัพทสอบถามอาการ 

สะทอนขอมูลผลการตรวจแกผูปวยเพ่ือกระตุนใหเกิด

การควบคุมโรค การปะเมินผลจากการเขารับการ

รักษาอยางตอเนื่อง)

   1.5.4 ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลแกคู

เสี่ยวท่ีชนะเลิศการควบคุมโรค (หลังเสร็จสิ้นโครงการ)

ม.ค.-ก.ย.63 คาปายไวนิลรณรงคโครงการ จํานวน 3 ปายๆ

ละ 450 = 1,350 บาทคาอาหารวางและ

เครื่องด่ืมคนละ 25 บาท X 80 คน X 6 ครั้ง = 

12,000 บาท

คาอาหารกลางวันคนละ 70 บาท X 80 คน X 3

 ครั้ง = 16,800 บาท

คาเอกสาร 1,500 บาท

คาอุปกรจัดกิจกรรม 3,000 บาท

รวม 34,650 บาท

2. จัดบริการในกลุม

โรคเบาหวานและความ

ดันโลหิตสูง

2.1 บริการท่ีดี ประชาชนเขาถึงบริการ ท่ีไดมาตรฐาน

    2.1.1  จัดคลินิกเฉพาะใหบริการผูปวยเบาหวาน 

ทุกวัน อังคารและวันพฤหัสบดี

    2.1.2 จัดคลินิกเฉพาะใหบริการผูปวยโรคความดัน

โลหิตสูง ทุกวัน จันทรและวันพุธ

    2.1.3  จัดคลินิคโรคเรื้อรัง ใหบริการตรวจรักษา

โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล 13 แหง โดยการมีสวนรวมของ

ภาคีเครือขายสุขภาพ

ต.ค.62-ก.ย.63 คาจางเหมาบุคคลภายนอกสํารวจคัดกรองผูปวย

 เขตตําบลอาจสามารถ คนละ120บาทxแหงละ

3คนx173วัน=62,280บาท

คาจางเหมาบุคคลภายนอกสํารวจคัดกรองผูปวย

 รพ.สต คนละ120บาทxแหงละ3คนx142วัน=

51,120บาท

รวม 113,400 บาท
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เงินบํารุงรพ. ขนิษฐา  เจริญ

นพกิจ

เงินบํารุงรพ. ปยนุช   ชนะพันธ

2.2 ลดการเกิดภาวะแทรกซอน

    2.2.1 ออกใหบริการเชิงรุกในชุมชนตรวจคัดกรอง

ภาวะแทรกซอน ระบบหลอดเลือด ในผูปวย DM&HT

   2.2.2  ออกใหบริการเชิงรุกในชุมชนตรวจคัดกรอง

ความผิดปกติ ทางจอประสาทตาในผูปวยเบาหวาน

ม.ีค.-ก.ย.63

มกราคม 62 ถึง 

เมษายน 62

1.คาตอบแทนพยาบาลวิชาชีพออกเจาะเลือดใน

ชุมชน จํานวน2คน*200บาท*40วัน =16,000 

บาท

2.คาตอบแทนพยาบาลวิชาชีพคัดกรองเบาหวาน

เขาจอตาเชิงรุกจํานวน2คน*200บาท*13วัน

= 5,200  บาท

3.คาเบี้ยเลี้ยงผูชวยเหลือคนไข 1คน*120บาท* 

53วัน= 6,360  บาท

4.คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ1คน*

120บาท* 53 วัน = 6,360  บาท

 

คาวัสด ุ200บาท

คาวัสด ุ200บาท

 2.3 ลดเสี่ยง ลดโรค  ลดการเกิดผูปวยรายใหม

    2.3.1  กิจกรรมจัดบอรดประชาสัมพันธ ใหความรู 

ในวันสําคัญ ที่เกี่ยวของกับโรคเรื้อรัง ใหแกประชาชน

ทั่วไป ผูปวยและญาติที่มารับบริการในโรงพยาบาล  

    - วันเบาหวานโลก วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562

    - วันความดันโลหิตสูงโลก วันที่ 17 พฤษภาคม 

2563

 

14 พย.62

17 พค.63
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CPG 40 เลม/13 

รพ.สต.

เงินบํารุงรพ. ขนิษฐา  เจริญ

นพกิจ

เจาหนาที่รพ.และ

รพ.สต. 20 คน

งบจัดสรร

จาก

เครือขาย

เงินบํารุงรพ.

ศิริรักษ บุดดา

พันธ

ผกากาญจน ศุภร

จิตตโสภณิ

พยาบาลวิชาชีพ รพ.

1คน

เงินบํารุงรพ. ผกากาญจน ศุภร

จิตตโสภณิ

พยาบาลวิชาชีพ รพ.

1คน

เงินบํารุงรพ. สุภาภรณ ศรีทอง

พยาบาลวิชาชีพ รพ.

3 คน

เงินบํารุงรพ. อินทิรา เจน

สระคู

สุภาพ  เหลาสุ

โพธิ์

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 20คนx25บ.x1มื้อ

x1ครั้ง =500 บ. 

คาเอกสารประกอบการบรรยายชุดละ 20บ.

x20ชุด รวม 400 บาท

รวม 900 บาท

3.2  สงบุคลากรอบรมการลงขอมูลทะเบียนมะเร็ง 

ภายนอกรพ.

ต.ค.62-ก.ย.64 คาเบี้ยเลี้ยง 240*1*3วัน =720

คาเบี้ยเลี้ยง คาเดินทาง 5,000 บาท

2.4  ปรับปรุงแนวทางการดูแลผูปวยเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูงที่เปนมาตรฐานและทันสถานการณ

    2.4.1 ปรับปรุงแนวทางการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง

จํานวน 2 โรค ไดแก โรคเบาหวาน และ โรคความดัน

โลหิตสูง

   2.4.2  จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติใหผูเกี่ยวของและ

เครือขาย รพ.สต .รับทราบ

คาถายเอกสารเขาปกCPG สําหรับรพ.สต และ

เครือขายจํานวน 40 ชุด* 30บาท จํานวนเงิน =

 1,200 บาท

3.3 อบรม Nursonography 18พย62-3ธค.62

3. พัฒนาการเขาถึง

บริการผูปวยมะเร็ง

3.1 คนหาผูปวยรายใหมในกลุมเสี่ยง 5 โรคมะเร็ง ปอด

,ลําไสใหญ,ตับและทอน้ําดีตับ,เตานม,ปากมดลูก 

    3.1.1 คัดกรองกลุมเสี่ยงตามโครงการรณรงค  

    3.1.2  ประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบ

โครงการรณรงค              

   3.1.3 ประชุมชี้แจง จนท.เครือขายรับทราบโครงการ

Mar-63

ต.ค.62-ก.ย.63

3.4 อบรม การใชกัญชาทางการแพทย สําหรับพยาบาล ตค-กย.63 คาลงทะเบียน3คน*3000 บ.=9,000 บ.คาเบี้ย

เลี้ยง  720*3=2,160 บ.คาที่พัก 750*3*3=

6,750 บ.คาพาหนะ 3*1,000 = 3,000 บ.รวม=

 20,910
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ผูปวยระยะสุดทาย ผกากาญจน  

เพ็ญศรี

เงินบํารุงรพ. ผกากาญจน

พยาบาลวิชาชีพ1คน

เภสัชกร 1คน

พขร. 1 คน

รวม  3 คน

เงินบํารุงรพ. ผกากาญจน

ผกากาญจน

เงินบํารุงรพ. ผกากาญจนคาลงทะเบียน14,000 

คาที่พักเหมาจาย/เดือน 3500บ. 

คาเบี้ยเลี้ยง 240 บ.x 2วันช480  

คาเดินทางไป-กลับ= 1200บ.

รวม=19,180 บาท

4.1 การดูแลผูปวยใน

โรงพยาบาล

     4.1.1  เยี่ยมผูปวยท่ีAdmit รวมกับทีม เพ่ือเตรียม

 D/C plan              

  - Family Meeting/ACP  รวมกับทีม ท้ังผูปวยOPD

และIPD             

- รับคําปรึกษาในเวลาราชการ                           - 

 ลงทะเบียนผูปวยประคับประคองในระบบ         - สง

 E-cleaim กับงานประกันสุขภาพ

ต.ค.62-ก.ย63

   4.1.2  จัดทําคูมือแนวทางการดูแลผูปวย

ประคับประคอง

มค.63 คาถายเอกสารจัดทํารูปเลมคูมือ จํานวน20เลม

x30บาท =600

4.2 การติดตามดูแล

ผูปวยที่บาน

    4.2.1   เยี่ยมผูปวยท่ีบาน   สัปดาหละ 1 ครั้ง  

และสงตอขอมูลเครือขาย

ต.ค.62-ก.ย.63 คาตอบแทน 2 คนx48ครั้งx200บาท= 19,200 

บ.

คาตอบแทนพขร.1คนx48ครั้งx120บาท=5,760

 บ. 

รวม 24,960 บ.

    4.2.2  รับคําปรึกษาตลอด24ชม. ต.ค.62-ก.ย.63

4.3 พัฒนาบุคลากร    4.3.1 สงบุคลากรพยาบาลงานผูปวยใน อบรม 

Palliative care หลักสูตร 1 เดือน

4. การดูแลผูปวยระยะ

สุดทาย (Palliative Care)

มีค-เมย.63
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จนท.รพ/รพ.สต. 

40+20 คน =60 คน

ผกากาญจน

กัตติกา ไชยมีสุข

จนท.รพ และรพ.สต. 

60 คน

เงินบํารุง รพ. กัตติกา ไชยมีสุข

นภัสภรณ เชิง

สะอาดน.ส.วรรณิสา

 วาระสิทธิ์

นภัสภรณ เชิง

สะอาด

นภัสภรณ เชิง

สะอาด

คูมือ 18 เลม/13 

รพ.สต.

เงินบํารุง รพ. นภัสภรณ เชิง

สะอาดวรรณิสา 

วาระสิทธิ์

   6.1.4  จัดทําคูมือการดูแลรักษาและฟนฟูสภาพ

ผูปวย IMC

Nov-62 คาถายเอกสารจัดทํารูปเลมคูมือ จํานวน 18 

เลมๆ ละ 30 บาท รวม 540 บาท

งบประมาณรวมกับการจัดประชุมวิชาการ

สัปดาหท่ี 2 และ 4 ของเดือน

5. การชะลอไตเสื่อม 5.1 กิจกรรมตําบลรักษไต นํารองตําบลตนแบบ รพ.

สต. 3 แหง

งบเดียวกับกิจกรรมลดโรคเรื้อรังในชุมชนแนว

ใหม

5.2 จัดกิจกรรมรณรงคลดเค็มในวันไตโลก 

    - ใหความรู

    -จัดทําปายประชาสัมพันธ

   - จัดเสียงตามสาย

   - จัดนิทรรศการ

มีค63 คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคนละ 25 บาท

จํานวน 60 คน x 1 มื้อ =1,500 บาท

คาเอกสารประกอบการบรรยายชุดละ 10 บาท

จํานวน60 ชุด = 600 บาท

คาอุปกรณจัดนิทรรศการ 1,000 บาท

คาปายประชาสัมพันธ 500 บาท

รวม 3,600 บาท

 6. การดูแลผูปวยระยะ

กลาง(Intermediate 

Care)

6.1  Hospital Care

   6.1.1  เชื่อมโยงนโยบายสูการปฏิบัติในโรงพยาบาล 

 มีการแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานเพ่ือ

ขับเคลื่อนงาน IMC

   6.1.3  จัดทํา Flow chart ระบบการดูแลผูปวย 

IMC โรงพยาบาลอาจสามารถ

ต.ค.62

ต.ค.62

   6.1.2  จัดทําเครื่องมือในการดูแลผูปวย IMC และ

สื่อสารการใชเครื่องมือทั้งผูปวยนอก และผูปวยใน เชน

 Standing order, ADL, IPD Care Protocol

ต.ค.62

    4.3.2 จัดประชุมวิชาการภายในรพ.แก บุคลากร

เครือขาย

มค.63



44

นภัสภรณ เชิง

สะอาดวรรณิสา 

วาระสิทธิ์

วรรณิสา วาระ

สิทธิ์

เจาหนาที่รพ.และ

รพ.สต. 40 คน

เงินบํารุง รพ. นภัสภรณ เชิง

สะอาดวรรณิสา 

วาระสิทธิ์

วรรณิสา วาระ

สิทธิ์

เงินบํารุง รพ. นภัสภรณ เชิง

สะอาดน.ส.วรรณิสา

 วาระสิทธิ์

เงินบํารุง รพ. วรรณิสา วาระ

สิทธิ์

วรรณิสา วาระ

สิทธิ์

งบประมาณเดียวกับทีมหมอครอบครัว

ต.ค. 62-ก.ย. 63

ก.พ.63

6.4 พัฒนาศักยภาพ

บุคลากร

   6.4.1   สงบุคลากรพยาบาลเขารับการอบรม

หลักสูตรท่ีโรงพยาบาลแมขายกําหนด

ต.ค. 62-ก.ย. 63

6.2  สงตอขอมูลผูปวยลงสู

ชุมชน

    6.2.1 การใชโปรแกรมเยี่ยมบาน Nemo Care 

สื่อสารการใชโปรแกรมเชื่อมโยงขอมูลผูปวยท้ัง

เครือขาย โดยการจัดประชุมอบรมการใชโปรแกรม 

Nemo Care

ม.ค.63 คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคนละ 25 บาท

จํานวน 40 คน x 2 มื้อ =2,000 บาท

คาอาหารกลางวันคนละ 70 บาทจํานวน 40 คน

 = 2,800 บาท

คาเอกสารประกอบ การบรรยายชุดละ 20 บาท

 จํานวน 40 ชุด  = 800 บาท คาวิทยากร 1 คน

 = 600 บาท รวม 6,200 บาท

  6.2.2 จัดทําแนวทางประสานการสงตอโดยใช line 

Application และโทรศัพท

ต.ค. 62-ก.ย. 63

6.3 ติดตามเยี่ยมบานในชุมชน และฟนฟูสภาพตาม

ระยะ Gloden Period

    6.3.1  ใหความรูแกบุคลากร รพ. และ รพ.สต. เรื่อง

 การดูแลฟนฟูสภาพผูปวย IMC

งบประมาณเดียวกับการประชุมการดูแลผูปวย

รายโรค

   6.3.2  ออกติดตามเยี่ยมบานผูปวย IMC สัปดาหละ

 1 ครั้ง รวมกับสหวิชาชีพ และทีมหมอครอบครัว

    6.1.5 รวมดูแลผูปวย IMC ตาม Care Protocol ที่

กําหนดโดยสหวิชาชีพ

ต.ค. 62-ก.ย. 63

   6.1.6 ประเมินการปฏิบัติตามแนวทาง CPG/ 

Protocol

ต.ค. 62-ก.ย.63
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พยาบาลวิชาชีพ รพ.

1คน

เงินบํารุง รพ. วรรณิสา วาระ

สิทธิ์

จิตอาสา/อสมดาน

สุขภาพหมูบานละ 

10 คน=130 คน

จนท. รพสต+สสอ+

รพ 5 คน คน 

รวม = 135 คน  

งบ สสจ.จาก

รายงาน 506s

นิตยา สินธุภูมิ

จิตอาสา/อสมดาน

สุขภาพหมูบานละ 

10 คน=130 คน

จนท. รพสต+สสอ+

รพ 5 คน รวม = 

135 คน  

งบ สสจ.จาก

รายงาน 506s

นิตยา สินธุภูมิ

งบ สสจ.จาก

รายงาน 506s

นิตยา สินธุภูมิ

งบ สสจ.จาก

รายงาน 506s

นิตยา สินธุภูมิ

   7.1.1  จัดอบรมตามโครงการแกนนําเฝาระวังการ

ฆาตัวตาย และการทํารายตนเอง  ป2563 นํารองที่ 

ตําบลหนอมมีจํานวน13 หมูบาน 

ม.ค.63 - ก.พ.63 คาตอบแทนวิทยากรภายนอกชม.ละ 600 x 1 

คน x 3 ชม. X 1 ครั้ง=1,800 บาท

คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคนละ 25 บาท X 

135 คน X 2 ครั้ง = 6,750 บาท

คาอาหารกลางวันคนละ 70 บาท X 135 คน X 

1 ครั้ง = 9,450บาท

คาปายไวนิล 500 บาท

รวม 18,500 บาท

   6.4.2   สงพยาบาลเขารับการอบรมหลักสูตรเฉพาะ

ทางสาขาการพยาบาลฟนฟูสภาพ 4 เดือน

7.2  ดูแลผูปวยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนอําเภออาจ

สามารถ ปงบประมาณ2563

   7.1.2  จัดอบรม โครงการแกนนําเฝาระวังการฆาตัว

ตาย และการทํารายตนเอง  ป2563 อีก 13 ครั้ง แยก

ตาม รพสต+PCU โดยอีก 13รพสต ใชงบเดียวกับ

โครงการอบรมเครือขายชุมชนรวมใจหวงใยผูปวยจิต

เวช

ใชงบรวมกับโครงการอบรมเครือขายชุมชนรวม

ใจหวงใยผูปวยจิตเวช

   7.1.3  คนหาผูที่มีภาวะเสี่ยงตอการทํารายตนเอง 

เพ่ือใหการรักษา/เยียวยา

ต.ค.62-ก.ย.63

พ.ค.63 คาลงทะเบียน คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง 60,000 

บาท (งบเดียวกับการพัฒนาศักยภาพในตัวช้ีวัด 

HRD)

7.การดูแลผูปวยจิตเวช 7.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเพ่ือ

ปองกันการทํารายตนเอง.และการฆาตัวตาย
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ผูนําชุมชน/จิต

อาสา/อสม. รพ.สต. 

ละ 50 คน

จนท.รพ.สต. 13 คน

จนท.รพ. 2 คน

งบ สสจ.จาก

รายงาน 506s

นิตยา สินธุภูมิ

รพ.สต. 13 แหง งบ สสจ.จาก

รายงาน 506s

นิตยา สินธุภูมิ

งบ สสจ.จาก

รายงาน 506s

จนท รพสต+PCU+

อสมดานสุขภาพจิต

ตําบลละ 4คน=39

คน 

จนท.รพ.อาจสามารถ

 11 คน 

รวม 50 คน

สสจ 

โครงการ

OSCC

นิตยา สินธุภูมิ

นิตยา สินธุภูมิ

100,000 บาท

    7.2.2  นิเทศ ติดตามการดาํเนินงานในโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล

ต.ค.62-ก.ย.63

คาตอบแทนวิทยากรภายนอกชม.ละ 600 x 1 

คน x 3 ชม. X 1 ครั้ง=1,800 บาท

คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคนละ 25 บาท X 50

 คน X 2 ครั้ง = 2,500 บาท

คาอาหารกลางวันคนละ 70 บาท X 50 คน X 1

 ครั้ง = 3,500 บาท

คาปายไวนิล 200 บาท    รวม 8,000 บาท

     7.2.1  โครงการเครือขายชุมชนรวมใจหวงใย

ผูปวยจิตเวช โดย

          7.2.1.1  จัดอบรมผูนําชุมชน/จิตอาสา/อสม/

ญาติผูปวยจิตเวช รพสต.ละ 50 คน  14ครั้ง ( 13 รพ

สต+1 PCU)

         7.2.1.2  พยาบาลจิตเวช รพ.อาจสามารถและ 

จนท รพสต./อสม ดูแล

         7.2.1.3 ติดตามเยี่ยมบานผป จิตเวช100% ทุก

เดือนๆละ  1 ครั้ง จํานวน 6 ครั้ง

        7.2.1.4  เครือขายในชุมชนรวมใจดูแลผูปวยจิต

เวชใหไดรับยารักษาอยางตอเนื่อง

ต.ค.62-ก.ย.63

7.3 พัฒนาระบบบริการการดูแลเด็กและสตรีท่ีถูก

กระทํารุนแรง

    7.3.1  จัดอบรมฟนฟูความรูใหแกคณะทํางานศนูย

พ่ึงได/ผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงาน 

ม.ีค 63- เม.ย 63

    6.3.2  เผยแพรแนวทางปฏิบัติของศูนยพึ่งไดให

เครือขายรับทราบ
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เจาหนาที่รพ.1 คน งบสสจ 

โครงการOSCC

นิตยา สินธุภูมิ

เปาหมาย แหลง

งบประมา

ผูรับผิดชอบ

SRRT 15 คน รพ.สต.

 30 คน รพ. 25 คน 

รวม 70 คน

งบภาค

ประชาชน

นริศ คมจิตร

รัชนีกร ไขหิน

อสม. จํานวน 40 คน

 (ตําบลละ 4 คน)

FR   จํานวน 100 คน

CG จํานวน   50 คน

รัชนีกร ไขหิน

นงคราญ สุระ

พินิจ

อสม. ทุกตําบล 700

 คน

เงินบํารุง รพ. นางสังวาลย พัน

มะวงศ

นางสังวาลย พัน

มะวงศ

ต.ค.62-ก.ย.63

1. การเตรียมความพรอม

รับการระบาดของโรค

อุบัติใหมอุบัติซ้ํา

2. การดูแลรักษาผูปวย

วัณโรค

2.1 คนหาผูปวยวัณโรครายใหม

    2.1.2  ประสานการคนหา คัดกรองในคลินิกโรค

เรื้อรังตางๆ ในรพ.ไดแก คลินิกเบาหวาน ความดัน 

คลินิกไตเรื้อรัง คลินิก COPD Asthma คลินิกให

คําปรึกษา และกลุมผูใชบริการตางดาว

1.2  อบรมการปองกันการแพรกระจายเชื้อ 

      

พ.ค.63 งบเดียวกับการอบรมยกเคล่ือนยายและชวยฟน

คืนชีพ

1.1 ซอมแผนบนโตะ ม.ิย.63 งบเดียวกับงานควบคมุการระบาด

ภาคประชาชน

แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลาดําเนินการ งบประมาณ

ธ.ค.62    2.1.1  ประชุมเครือขาย อสม. คนหาผูปวยวัณโรค

รายใหม (เปาหมายตองพบผูปวยวณัโรครายใหม 101 

ราย)

งบประมาณเดียวกับอบรมอสม.ประจําป

    7.3.3 ศึกษาดูงาน OSCC Clinic ที่ รพช ที่มี

ผลงานดีเดน

เม.ย 62 5,000

 Excellence. : Service Exellence แผนงาน 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการที่  3  การพัฒนาระบบบริการในกลุมโรคติดเชื้อ,อุบัติใหม,ระบาดซ้ํา 

TB,HIV,Diarrhea,pneumonia,DHF, MDR)วัตถุประสงค  1. เพื่อใหผูปวยเขาถึงบริการ

                  2. เพื่อใหผูปวยสามารถควบคุมโรคได ลดการเกิดภาวะแทรกซอนตัวชี้วัด       ตัวชี้วดัที่   อัตราสําเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม มากกวารอยละ 85

                ตัวชี้วัดที่   อัตราการรับประทานยาตานไวรัส adherance > 95% มากกวารอยละ 95มาตรการ
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เจาหนาที่รพ. และ

รพ.สต. จํานวน 50 

คน

เงินบํารุง รพ. นางสังวาลย พัน

มะวงศ

รัชนีกร ไขหิน

เงินบํารุง รพ. นางสังวาลย พัน

มะวงศ

นางสังวาลย พัน

มะวงศ

นางสังวาลย พัน

มะวงศ

นางสังวาลย พัน

มะวงศ

เจาหนาที่รพ. และ

รพ.สต. จํานวน 50 

คน

เงินบํารุงรพ. น.ส.นภัสสภรณ 

เชิงสะอาด

น.ส.นภัสสภรณ 

เชิงสะอาด

เงินบํารุงรพ. น.ส.สุภาภรณ 

ศรีทอง

    2.2.4  ประเมินการปฏิบัติตามแนวทาง CPG ต.ค.62-ก.ย.63

2.2  พัฒนาการดูแลรักษาผูปวยวัณโรคตามมาตรฐาน

ใหม

   2.1.3  ประสานงานผูปวยนอก และ IC ในการคนหา

 คัดกรองวณัโรคในกลุมบุคลกร

 2.3  การติดตามเยี่ยมบานเพ่ือใหเกิดความตอเน่ืองใน

การดูแลรักษาโดยประสานทีม HHC และรพ.สต. ใน

การเยี่ยมผูปวยท่ีบาน

ต.ค.62-ก.ย.63

3.การดูแลผูปวย

ไขเลือดออก (DHF)

1.ประชุมวิชาการฟนฟูความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวย ต.ค.62-ก.ย.63 งบเดียวกับจัดประชุมวิชาการของกลุมการ

พยาบาลสัปดาหท่ี 2 และ 4 ของเดือน

 2.ประเมินการปฏิบัติตามแนวทาง CPG ต.ค.62-ก.ย.64

4. การดูแลผูปวยทองรวง

 (Diarrhea)

1.ประชุมวิชาการฟนฟูความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวย ต.ค.62-ก.ย.65

    2.2.1  ใหความรูแกบุคลากรรพ. และรพสต. เรื่อง 

การดูแลรักษาผูปวยวณัโรค และ DOT meeting

ธ.ค.62 งบเดียวกับจัดประชุมวิชาการของกลุมการ

พยาบาลสัปดาหท่ี 2 และ 4 ของเดือน

   2.2.2  จัดทําคูมือการดูแลการดูแลรักษาผูปวยวณั

โรค

ธ.ค.62 คาถายเอกสารจัดทํารูปเลมคูมือ เลมละ 30 

บาท จํานวน 15 เลม

= 450 บาท

2.4  สงบุคลากรพยาบาลเขารับการอบรมหลักสูตรที่

โรงพยาบาลแมขายกําหนด

ต.ค.62-ก.ย.63

ธ.ค.62-ก.พ.63

งบเดียวกับจัดประชุมวิชาการของกลุมการ

พยาบาลสัปดาหท่ี 2 และ 4 ของเดือน
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จนท.รพ.สต. 105 คน

เจาหนาที่อปท.80คน

รวม 185 คน

เงินบํารุงรพ. น.ส.สุภาภรณ 

ศรีทอง

นางนงคราญ สุ

ระพินิจ

น.ส.สุภาภรณ

เจาหนาที่รพ. และ

รพ.สต. จํานวน 50 

คน

เงินบํารุงรพ. น.ส.นภัสสภรณ 

เชิงสะอาด

น.ส.นภัสสภรณ 

เชิงสะอาด

เจาหนาที่ รพ. 140 คน

เจาหนาที่รพ.สต. 90 คน

รวม 230 คน

เงินบํารุงรพ. น.ส.รัชนีกร ไขหิน

น.ส.รัชนีกร ไขหิน

น.ส.รัชนีกร ไขหิน

งบสปสช. น.ส.แสงจันทร 

กันหาโนน

งบสปสช. น.ส.แสงจันทร 

กันหาโนน

น.ส.แสงจันทร 

กันหาโนน

ต.ค.62-ก.ย.63

    1.2 ใหคําปรึกษาและตรวจคัดกรองในผูท่ีมารับ

บริการถุงยางอนามัย

ต.ค.62-ก.ย.63

    1.3 ประสานงานกับแกนนํา เครือขายอสม. รพ.สต.

เพ่ือชวยคดักรองและสงมารับการตรวจคัดกรอง

ธ.ค.62-ก.ย.63

    1.1 ออกจัดกิจกรรมใหความรูนักเรียนโรงเรียน

มัธยมจํานวน 2 แหง

พ.ค.-ส.ค.63 งบประมาณเตามการไดรับจัดสรรคจากสปสช.

3.ประเมินการปฏิบัติตามแนวทาง CPG

4. การดูแลผูปวยติดเชื้อ

เอชไอว(ีHIV)

1.คนหาผูปวยติดเชื้อเอดสรายใหม

6. การดูแลผูปวยติดเชื้อ

ดื้อยา(MDR)

1. จัดอบมรมฟนฟูความรูเก่ียวกับการปองกันการ

แพรกระจายเชื้อดื้อยา

ส.ค.63 งบเดียวกับการจัดประชุมวิชาการ IC ประจําป

งบเดียวกับการอบรมชวยฟนคืนชีพ

2. ประสานสงตอผูปวยดื้ยาลงชุมชน เนน แนว

ทางการแยกผูปวย

ต.ค.62-ก.ย.63

2. จัดกิจกรรมรณรงคปองกันการเกิดทองรวงในชุมชน

 3.ประเมินการปฏิบัติตามแนวทาง CPG

5.การดูแลผูปวยปอด

อักเสบ (Pneumonia)

1.ประชุมวิชาการฟนฟูความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวย

ปอดอักเสบ

ต.ค.62-ก.ย.63 งบเดียวกับจัดประชุมวิชาการของกลุมการ

พยาบาลสัปดาหท่ี 2 และ 4 ของเดือน

 2.ประเมินการปฏิบัติตามแนวทาง CPG ต.ค.62-ก.ย.64
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น.ส.แสงจันทร 

กันหาโนนสปสช. โอน

ใหกลุมแกน

นําโดยตรง

น.ส.แสงจันทร 

กันหาโนน

สปสช. โอน

ใหกลุมแกน

นําโดยตรง

น.ส.แสงจันทร 

กันหาโนน

สคร. น.ส.แสงจันทร 

กันหาโนน

น.ส.แสงจันทร 

กันหาโนน

น.ส.แสงจันทร 

กันหาโนน

พ.ค.-ส.ค.63 สคร..โอนใหกลุมโดยตรง

3. ออกติดตามเยี่ยมบานโดยแกนนํา ต.ค.62-ก.ย.63

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลัก กลุมการพยาบาล         หนวยงานรวม สสอ. รพ.สต., อปท

2. การใหบริการดูแลรักษาผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสบูรณา

การรวมกับศูนยองครวม   2.1 ใหคําปรึกษา แกสมาชิกผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส งบประมาณเตามการไดรับจัดสรรคจากสปสช.

   2.2 จัดกิจกรรมพบกลุมทุกวันศุกร ต.ค.62-ก.ย.63 งบประมาณเตามการไดรับจัดสรรคจากสปสช.

   2.3 โครงการเพ่ือนชวยเพ่ือนโดยกลุมรวมใจตานภัย

เอดส-ออกจัดกิจกรรมempowerment แกกลุมผูนํา

ชุมชนจํานวน 2ตําบล(ตําบลอาจสามารถและตําบล

โพนเมือง)

4.สงบุคลากรพยาบาลเขารับการอบรมหลักสูตรที่

โรงพยาบาลแมขายกําหนด

ต.ค.62-ก.ย.63

ต.ค.62-ก.ย.63
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มาตรการ กลุมเปาหมาย เวลาดําเนินการ
แหลง

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

1 ครูอนามัยโรงเรียน

จํานวน 128 คน Mar-63 เงินบํารุง จิดาภา ,ศิริลักษณ

ผูปกครองและเด็ก

รวม 200คน

Mar-63

วัตถุประสงค เพ่ือใหเด็กวัยเรียนท่ีมีปญหาสุขภาพจากโรคสมาธิสั้น บกพรองทางการเรียน เขาสูระบบการบริการเพ่ิมขึ้น

ตัวชี้วัด การเขาถึงบริการของเด็กวัยเรียนท่ีมีปญหาสมาธิสั้น และบกพรองทางการเรียน เพ่ิมขึ้นจากเดิม รอยละ10

สถานการณ       ปจจุบันเด็กวัยเรียนอายุ 6-15 ปท่ีปวยดวยโรคสมาธิสั้น บกพรองทางการเรียนเขาถึงบริการตํ่ากวาเกณฑ

รายละเอียดงบประมาณ

 *กลุมเปาหมาย เปนครู โรงเรียนละ2คน รวม108 คนจนท.20คน=128คน

*คาอาหารวาง 128คน x2มื้อๆละ 25 บาท=6,400บาท

*คาอาหารกลางวัน 128คนๆ70บาท  128x70=8,960บาท

*คาวิทยากร 4ชั่วโมงๆละ600บาท  4x600=2,400 บาท

*คาอาหารวางผูปกครองและเด็ก รวม 200คนๆ25บาท 200x25=5,000

บาท

*คาจางเหมาพาหนะ ไป-กลับ วันละ300บาทจํานวน7วัน (วันละ2 รพ.สต.)

 300x7=2,100 บาท 

*คาจางเหมาถายเอกสาร จํานวน 128ชุดๆ40บาท   128x40=5,120บาท

*คาจางเหมา แบบประเมิน5โรค ๆ1แผน/คน(คนละ5แผน) จํานวน100x5

 =500แผนๆละ50 สต. เปนเงิน 250บาท 

*คาอุปกรณในการอบรม1,280บาท

รวมเปนเงิน31,510บาท

แผนงาน   พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

แนวทาง/กิจกรรมหลัก

คนหาโรคทางจิตเวชวัยเรียนรายใหมโดย

1.จัดอบรมการคนหา คัดกรองเด็กสมาธิส้ัน 

แกครูท่ียังไมเคยอบรม โรงเรียนละ2 คน

2.ครูคนหาเด็กสมาธิสั้นเบื้องตน ดวยแบบ

ประเมิน SNAP  IV สําหรับครู สงผูรับผิดชอบ

3.เจาหนาที่ลงพ้ืนท่ีคนหาเด็กที่ปวยดวยโรค

สมาธิสั้นดวยตนเอง ที่ สสอ.และรพ.สต.

4.ใหความรูผูปกครองเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้น

5.นําเด็กปวยเขาสูกระบวนการรักษา

6.ประสานจิตแพทยเดก็/หรือ สงตอในรายที่

ซับซอน

7.สงขอมูลกลับ รพ.สต.และโรงเรียน

Excellence  Service  Excellence)  โครงการพัฒนาระบบการเขาถึงบริการเด็กวัยเรียนที่มีปญหาดานสุขภาพจิต
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2 ครูแลเจาหนาที่

เกี่ยวของรวม74คน

   พค.2563 เงินบํารุง

โรงพยาบาล

จิดาภา, ศิริลักษณ

3 จากการสนับสนุน 

ของกรมสุขภาพจิต

(จากการไดรับ

คัดเลือกเปนอําเภอ

ตนแบบในการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน

อันเนื่องมาจาก

ภาวะสุขจภาพ)จิต

เด็กและวัยรุน ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

จิดาภา รวมกับ

สถาบันสุขภาพ

4  

ม.ค.63

ม.ีค.63

ม.ิย.63

เงินบํารุง จิดาภาเบิกคาเบี้ยเลี้ยง และคาเดินทางจากตนสังกัดทั้ง3ระยะ    เฉลี่ย 10,000 

บาทโดยประมาณ

พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ในการดูแลเด็กวัย

เรียนโดยเขาอบรม ดังน้ี

 1.การดูแลเด็กที่มีปญหาพฤติกรรมซ้ําๆ

(สถาบันระบุรายชื่อมา)ม3ีระยะ 

ระยะท่ี1. 29-31 มกราคม2563

ระยะท่ี2. 23-27 มีนาคม2563

ระยะท่ี3 24-25 ม.ิย.2563

* ครูแลเจาหนาที่เกี่ยวของรวม74คน 

*อาหารวาง74คนๆ2มื้อ ๆละ25บาท 74x2x25=3,700บาท

*อาหารกลางวัน74คนๆละ70บาท 74x70=5,180บาท

*คาวิทยากร 4ชั่วโมงๆละ600บาท  4x600=2,400 บาท

*คาจางเหมาถายเอกสาร จํานวน 74ชุดๆ40บาท   74x40=2,960บาท

*คาอุปกรณในการอบรม จํานวน 740บาท 

รวมเปนเงิน 14,980บาท

ยกระดับการดูแลผูปวยท่ีมีปญหาจากการเรียน

โครงการ HERO(การดูแลชวยเหลือนักเรียนที่

มีปญหาการเรียน อันเนื่องมาจากภาวะสุขภาพ)

ไมทราบรายละเอียดงบประมาณ และคาใชจาย

พัฒนาศักยภาพครูผูดูแลเดก็สมาธิสั้น โดย

1.เชิญผูเชี่ยวชาญใหความรูการดูแลเด็กสมาธิ

สั้น

ทั้งปญหาจากการเรียน และปญหาจาก

พฤติกรรม
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5 จนท.1คน Feb-63 สถาบัน

สุขภาพจิต

จิดาภา

6 ผูปกครอง 261คน ม.ิย. พมจ.รอยเอ็ด จิดาภา

7 ผูปกครอง จํานวน

169คน

เจาหนาที่ๆ

เกี่ยวของจํานวน20

คน

Apr-63 เงินบํารุง จิดาภา

พัฒนาศักยภาพการดูแลวัยรุน โดยเขาอบรมที่

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร 

กทม. 1 สัปดาห(สถาบันสุขภาพจิตเด็ก ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือระบุชื่อไป)

การคนหาเด็กวัยเรียนท่ีปวยดวยโรคบกพรอง

ทางการเรียนรู(LD)  โดยจัดอบรมผูเปกครอง

เฉพาะเด็กเสี่ยง แอลดี จํานวน 261 คน 

เพ่ือใหผูปกครองยอมรับ

พัฒนาศักยภาพผูปกครอง ในการดูแลเด็ก

สมาธิสั้นจํานวน 169 คน

10,000 บาท

งบการสนับสนุน จาก พมจ.รอยเอ็ด จํานวน 90,720 บาท

*คาอาหารกลางวันผูปกครอง จํานวน169คน

รวม 189 คนๆละ70บาท =189x70=13,230บาท

*คาอาหารวาง 189คนๆละ25บาทจํานวน2มื้อ=189x25x2=9,450บาท

*คาวิทยากร ชั่วโมงละ600บาทจํานวน 8ชั่วโมง=600x8=4,800 บาท

*คาจางเหมาเอกสาร 169เลมๆละ40บาท=189x40=7,560บาท

รวม 21,810 บาท
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มาตรการ กลุมเปาหมาย เวลาดําเนินการ
แหลง

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

1 คนพิการ25คน ชวงเวลาไมแนชัด

ตองรอประชุมทีมอีก

ครั้ง

อบจ.รอเอ็ด จิดาภา รวมกับ 

คณะอนุกรรมการ

ดูแลเด็กสมอง

พิการประจํา 

อบจ.รอยเอ็ด

2 สถาบันสิริน

ธร

จิดาภา

3 คนพิการ ตลอดป จิดาภา

จัดหารถเข็นสําหรับผูพิการจํานวน37ราย *ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันสิรินธร ไมทราบราคา

*คาขนสงไดรับการสนับสนุนจากผูมีจิตศรัทธา

คนหาผูพิการผูดอยโอกาสในสังคม และลงเยี่ยม

เพ่ือใหการชวยเหลือตามความเหมาะสมในแต

ละราย

สถานการณ ปจจุบันผูดอยโอกาสที่มีความพิการมีคุณภาพชีวิตและการดําเนินชีวิตที่จํากัด

แนวทาง/กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ

ตัวชี้วัด ผูดอยโอกาส ผูพิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

วัตถุประสงค  เพ่ือใหผูดอยโอกาสที่มีความผูพิการมีคณุภาพชีวิตที่ดีข้ึน

โครงการพัฒนาระบบการเขาถึงบริการ กลุมพิการ ผูดอยโอกาสในสังคมExcellence  Service  Excellence) แผนงาน   พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

การดูแลชวยเหลือผูพิการทางสมอง จํานวน 

25ราย(โครงการจัดทําอุปกรณชวยจัดทาผู

พิการทางสมองและผูท่ีมีปญหาทางการ

เคลื่อนไหว)โดยเปนคณะอนุกรรมการดูแลเด็ก

พิการทางสมองของ อบจ.รอยเอ็ด และขอ

งบประมาณมาลงท่ีอําเภออาจสามารถ)

งบประมาณ 579,160บาท
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                                                   แผนปฏบิัตกิารตามยทุธศาสตรท์ ี3 บคุลากรเป็นเลศิ (People Excellence) ประจําปี 2563

กลุมเปา 

 หมาย

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอ

บ

คณะกรรมกา

รบริหาร

เงินบํารุง รพ. สุภาพ เหลา

สุโพธิ์

อินทิรา เจน

สระคู

นริศ คม

จิตรและ

คณะกรรมกา

รHR CUP

อินทิรา,

สุวรรณรัตน

ศิริวาท

1.2 ประชุม นําเสนอความกาวหนาและทบทวน

มาตรการในการพัฒนากําลังคน

ธค.,มีค.,มิย.,กย. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 20*25*4 = 2,000 

บาท

มาตรการ 1 การพัฒนาและ

บริหารกําลังคน

1.1 การมอบหมาย/แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล เครือขายบริการสุขภาพอําเภอ

อาจสามารถ และการประชุมชี้แจงแนวทางการ

ดําเนินงาน และการวางแผนพัฒนากําลังคนดังนี้ 

- แผนความตองการกําลังคน โดยการแจงความ

จํานงค ความตองการในสายวิชาชีพ หลัก

(พยาบาลวิชาชีพ)และสายวิชาชีพเฉพาะ(เวชสถิต)ิ

ในชวงป งบประมาณ 2563-2567

- จัดทําฐานขอมูลดานกําลังคน 

- แผนการบริหารตําแหนงงวาง และการขอใช

ตําแหนงทดแทนตําแหนงเกษียณอายุราชการ 

- การใชโปรแกรมบันทึกขอมูล การประชุมอบรม

(KMS)

- แผนการสรางคณุคาบุคลากร รายบุคคล

- แผนการดูแลความปลอดภัยของบุคลากร

(Personel Safety)

ตค.-พย.62 บูรณาการในงบการจัดทําแผนCUP ป 2563

 Excellence. : People Exellence แผนงาน  การพัฒนาและบริหารกําลังคน โครงการ การวางแผนอัตรากําลังและบริหารกําลังคน

วัตถุประสงค  1. เพื่อใหมีแผนความตองการและแผนการพัฒนากําลังคนเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร(4 Excellence)และครอบคลุมกลุมสายวชิาชีพ 3 กลุมสายวชิาชีพ 

              ตัวชี้วัด       ตัวชี้วดัที่ 43  ระดับความสําเร็จของอําเภอที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนไดตามเกณฑ

               ตัวชี้วัดที่ 44 ระดับความสําเร็จของอําเภอที่มีการบริหารจัดการกําลังที่ทมีประสิทธิภาพ

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลา

ดําเนินการ

งบประมาณ
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อินทิรา

,นริศ

อินทิรา

,นริศ

อินทิรา

,นริศ
12  เดือน

มีการบริหารจัดการดานการผลิตและ

พัฒนากําลังคนตามแผนพัฒนา

บุคลากร รอยละ 100

ตค-กย.63 คาเดินทางไปราชการ 10,000 บาท

มาตรการ 3 ประเมิน

แผนอัตรากําลัง

1.ทบทวนอัตรากําลัง วิเคราะหปญหาดาน

กําลังคน และการบริหารตําแหนงวาง

มีค.63,กย.63 คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 20*25*2 = 2,000 

บาท

2.ศึกษาดูงานระบบการจัดการกําลังคน เมย.63 คาเดินทางไปราชการ 10,000 บาท

มาตรการ 2

ประสานขอมูลแผน

อัตรากําลังและการ

บริหารตําแหนงวาง

1.ประสานขอมูลกําลังคน ในโปรแกรม 

Hroph กับงานบุคลากร สสจ.รอยเอ็ด 

2.ทบทวนการขอยายออก/รับใหมบุคลากร

3.เขารวมประชุมในจังหวัด /เขต เพื่อรับ

นโยบายการจัดสรร/ทดแทนกําลังคน

Small 

success

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน

มีแผนความตองการบุคลากรในสาย

งานที่มีความขาดแคลน

มีแผนความตองการ/พัฒนากําลังคนเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร และครอลคลุมกลุมสายวิชาชีพ 2 กลุม

วิชาชีพ

มีแผนความตองการ/พัฒนากําลังคน

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร และครอบคลุม

กลุมสายวชิาชีพ 3 กลุมวิชาชีพ
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เปาหมาย แหลงงบประมาณ

ผูรับผิดชอ

บ

จนท.ทุก

ฝาย

บํารุง ไพรสณฑ 

 จิตตนิยม

บุญ

จนท.ทุก

ฝาย

CUP นายนริศ 

คมจิตร

นายสามารถ

 เนตรพันทัง

มาตรการที1่ การพัฒนา

บุคลากร

1.โครงการอบรมการลงขอมูล43 แฟม Mar-63 คาอาหารวางและเครื่องดื่มจํานวน 30คน

จํานวน 2 มื้อๆละ25 บาท จํานวน 3 วัน 

จํานวนเงิน 4,500 บาท

คาอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 70 บาท 

จํานวน 3 วันจํานวนเงิน6,300 บาท

คาสมนาคุณวิทยากรชั่วโมงละ600 บาท

จํานวน18 ชม.จํานวนเงิน 10,800 บาท

คาที่พักวิทยากร 2,000 บาท

คาพาหนะวิทยากร 2,000 บาท

คาปายฝกอบรมขนาด1.2x1.5 เมตร 1 

แผน จํานวนเงิน 500 บาท

รวมเปนเงิน 26,100 บาท

2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบขอมูล 43 

แฟมและการตรวจสอบขอมูลผานระบบ HDC 

รายเดือน

พ.ย..62-ก.ย.63 คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  คนละ 50 บาท x 

30 คน x  11 ครั้ง

=16,500 บาท คาอาหารกลางวันคนละ 70 บาท

 x 30 คน x 11 ครั้ง= 23,100 บาท รวม 

39,600 บาท

Excellence People Excellence แผนงาน การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและ

องคกรคณุภาพ

โครงการ การอบรมความรูบุคลากรกับระบบควบคุมภายใน

วัตถุประสงค เพื่อใหหนวยงานมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด 1.รอยละความสําเร็จของหนวยงานที่มีการพัฒนาระบบสารสนเทศดานสุขภาพ

สถานการณ หนวยงานยังไมผานเกณฑคุณภาพขอมูล Smart Hospital

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก

ชวงเวลา

ดําเนินการ งบประมาณ
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CUP นายสามารถ

 เนตรพันทัง

บํารุง อนุวัฒน  

สมบูรณ

พันธ

บํารุง สุวรรณ

รัตน  

หชัยกุล

บํารุง อําพล   

สุมาลี

4.โครงการอบรมการใชโปรแกรมRCMและ

E-Claim สิทธิอปท.

Dec-62 คาอาหารวางและเครื่องด่ืมจํานวน 30คนจํานวน

 2 มื้อๆละ25 บาท จํานวน 1 วันเปนเงิน1,500 

บาท

คาอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 70 บาท จํานวน

 1 วันจํานวนเงิน2,100 บาท

รวมเปนเงิน 3,600 บาท

รวม 81,200

มาตรการที2่การพัฒนา

โปรแกรม

1.การศกึษาดูงานคิวonline Jan-63 คาของท่ีระลึก 1,000 บาท

คาอาหารวาง  10 คนๆละ25 บาทจํานวน 2 มื้อ

 รวมเปน 500บาท

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 1,500 บาท

2.การจัดทําระบบและใชโปรแกรมคิว

Online

Jan-63 คาวัสดอุุปกรณ จํานวน 40,000บาท

คาการติดตั้งโปรแกรมจํานวน 10,000 บาท

3.รณรงคการใชโปรแกรมสมุดสุขภาพ

ประชาชน(H4U)

4.โครงการ smart Hospital

ต.ค.62-ก.ย.63

3.ออกปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐานในระบบ 

hosxp_pcu ทั้ง 13 รพ.สต.

 ต.ค.62-พ.ย.62 คาตอบแทน 10 วัน x 240 บาท x 1 คน รวม 

 = 2,400 บาท
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เปาหมาย แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอ

บุคลากร

เครือขาย

สุขภาพ

บํารุง สุวรรณ

รัตน  

หชัยกุล

แผนงาน การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสาธารณสุข โครงการ  องคกรแหงความสุข

วัตถุประสงค  เพื่อเปนองคกรแหงความสุข

ตัวชี้วัด เปนองคกรแหงความสุขระดับ5

สถานการณ มีการดําเนินงานองคกรแหงความสุขระดับ4

Excellence :  People Excellence

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลา งบประมาณ

1.การสรางกลไกขับเคลื่อน 1.ใชกลไกคณะกรรมการ/คณะทํางานอยาง

มีประสิทธิภาพ

ก.พ.-ม.ีค.62 1.คาอาหารวางจํานวน200คนx2มื้อๆละ

25 บาท

 จํานวนเงิน 10,000 บาท

2.รูพัฒนาจิตใจ 2.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให

สอดคลองกับปญหาและความตองการโดย

การจัดอบรม

3.สื่อสารและประชาสัมพันธอยางทั่วถึง

4.พัฒนาพื้นที่ตนแบบ/บุคคลตนแบบ เพื่อ

เปนแบบอยางและสรางแรงจูงใจในการ

พัฒนา

5.ติดตาม กํากับ และประเมินผลการ

พัฒนาอยางจริงจังและตอเนื่อง

6.สรุปผล ถอดบทเรียนผลการดําเนินงาน 

และตอยอดการพัฒนา

2.คาอาหารกลางวัน200คนๆละ70 บาท= 

14,000 บาท

3.คาสมนาคุณวิทยากร 1 คน* 600 บาท* 12 

ชั่วโมง=7,200 บาท

4.คาที่พักวิทยากรจํานวน 2 คืน* 1,000 บาท= 

2,000 บาท

5.คาพาหนะวิทยากรไป-กลับ2เที่ยว* 1,000 

บาท = 2,000 บาท

6.คาปาย ขนาด1.2x1.5เมตร 1ปายจํานวนเงิน 

500 บาท

7.คาวัสดฝุกอบรม จํานวน 2 รุนๆละ 1,000 

บาทจํานวนเงิน2,000 บาท
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สุวรรณ

รัตน  

หชัยกุล

เงินบํารุง อภิรพร 

จันทร

ขอนแกน

เงินบํารุง อภิรพร 

จันทร

ขอนแกน

เงินบํารุง อภิรพร 

จันทร

ขอนแกน

คาวัสด ุ4,000 บาท

7. สูขวัญ ผูกแขน ตค.62-กย.63 1.คาวัสด ุ4,000 บาท

2.คาจางเหมาพรามณ ในพิธี 2ครั้ง*1,000 = 

2,000 บาท

3.การสรางขวัญกําลังใจ 1.กิจกรรมเชิดชูคนดี

2.สงบุคลากรประกวดขาราชการพลเรือนดีเดน

3.สงบุคลกรเขาประกวดคนดีศรีสาธารณสุข/

ประกวดเรื่องเลาความดี

4.สรุปผลงาน/ประกวดหนวยงานคุณธรรมดีเดน

ต.ค.62-ก.ย.63

ม.ีค.63

ม.ิย.63

ส.ค.63

5.งานกีฬาสัมพันธและงานปใหมสุขสันต มค.63 1.คาอาหารกลางวัน150คน*70=10500 บ. 2.

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม

150คน*25บ.*2มื้อ=7,500 บ. 

3.คาวัสด ุ4,000 บ.

 4.คาปาย 600 บ.

รวม 22,600 บาท

6.สงกรานตงานบุญ เมย.63

4.สรางสัมพันธภาพ  

ความผูกพันธ ที่ดีของ

บุคลากรในองคกร

1.จัดกิจกรรมสรางเสริมสัมพันธภาพ ความ

ผูกพันธท่ีดีบุคลากรภายในองคกร
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เปาหมาย แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอ

(รพ. 168 

และรพ.

สต. 106 

คน)

เงินบํารุง รพ. สุวรรณรัตน 

หชัยกุล

ผอ.รพ.สต. เงินบํารุง รพ.สต. นริศ

เงินบํารุงรพ. รัชนีกร

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลา งบประมาณ

แผนงาน 10 การพัฒนาระบบบริหารอัตรากําลังคนดานสุขภาพ

1.การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรตามแผนการ

สรางคุณคา

1.บุคลากรทุกคน  เขารับการอบรม

หลักสูตรพื้นฐาน (บูรณาการรวมกับการจัด

อบรมจริยธรรมป 2563)

   1.1 หลักสูตร MOPH

   1.2 ทักษะการสื่อสาร

Feb-63 งบประมาณเดียวกับอบรมจริยธรรม

2. สงผูบริหารระดับตนเขารับการอบรม

หลักสูตร ผบต. จํานวน 2 คน (ผอ.รพ.สต. 

2 คน)

พ.ค.63 คาลงทะเบียน คาที่พัก เบี้ยเลี้ยง เดินทาง

 คนละ 60,000 บาท   รวม 120,000 

บาท

3.พัฒนาศักยภาพใหเกิดความชํานาญตาม

งานที่รับผิดชอบรายโรค และ Service plan

   3.1 อบรมฟนฟูความรูดานการปองกัน

และควบคุมการติดเชื้อในบุคลากร 100% 

(รพ. 168 และรพ.สต. 106 คน)

งบเดียวกับงาน ICส.ค.63

วัตถุประสงค  1. เพื่อใหบุคลากรมีศกัยภาพ และมีความพรอมในการปฏิบัติงาน

                ตัวชี้วัดที่ 44 รอยละของอําเภอที่มีการบริหารจัดการกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ ผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพในการเปนมืออาชีพ Excellence. : People Exellence
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เงินบํารุงรพ. นงคราญ

ปาริชาติ

เงินบํารุงรพ. ทักษภร 

โปรงสูงเนิน

เงินบํารุงรพ. รัชนีกร

ปาริชาติ 

บุษดีบุคลากร เงินบํารุงรพ. รัชนีกร

พยาบาล1

คน

เงินบํารุงรพ. รัชนีกร

สสจ.รอยเอ็ด นริศ

ผช.สสอ. สสจ.รอยเอ็ด นริศ

ผอ.รพ.สต. เงินบํารุง รพ.สต. นริศ

1.อบรมหลักสูตรผูบริหารการสาธารณสุข

ระดับกลาง (ผบก.) (1คน)

ม.ค.-ก.ย.63 30,000

2.อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผูชวย

สาธารณสุขอําเภอ (1 คน)

ม.ค.-ก.ย.63 30,000

3.อบรมหลักสูตรนักบริหารสาธารณสุข

ระดับตน (นบสต.2คน) ,ผูบริหารระดับตน 

(ผบต. 1คน)

ม.ค.-ก.ย.63 85,000

มาตรการ 2

พัฒนาบุคลากรสูความ

เปนมืออาชีพ

คาอาหารวาง 25*37*22= 20,350 บาท

คาถายเอกสาร 37*5*20= 4,070 บาท

รวม 24,420 บาท

    3.6 สงพยาบาลอบรมหลักสูตรเฉพาะ

ทางการฟนฟูสภาพ 4 เดือน จํานวน 1 คน

คาลงทะเบียน คาที่พัก เบี้ยเลี้ยง เดินทาง

 คนละ 60,000 บาท

ม.ค.63

พ.ค.63

   3.2 อบรม CPR ผูใหญ และทีมครอม

สายงาน (รพ.จํานวน 168 คน)

งบเดียวกับงาน ER

   3.3 อบรม CPR ทารกแรกเกิด (พยาบาล

 60 คน)

งบเดียวกับงาน LR

ก.พ.63

ม.ีค.63

   3.4 Training Fast Track งบเดียวกับงาน PCT

    3.5 จัดประชุมวิชาการภายใน(KM) 22 

ครั้ง/ป (วันศุกรสัปดาหที่ 2 และ 4 ของ

เดือน)

ต.ค.62-ก.ย.63
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พยาบาล

เวชฯ

เงินบํารุง รพ.สต.    เงิน

บํารุง รพ.

นริศ

บุคลากร สสจ.รอยเอ็ด

เงินบํารุง รพ.สต. 

เงินบํารุง รพ.

นริศ

พยาบาล เขตสุขภาพที่ 7 นริศ

พยาบาล เงินบํารุง รพ.สต. นริศ

จนท. เงินบํารุง รพ.สต. นริศ

จนท.ทันตฯ เงินบํารุง รพ.สต. นริศ

เงินบํารุงรพ.

กรมบัญชีกลาง

ประกันสังคม

รัชนีกร

เงินบํารุงรพ. รัชนีกร

8.การบริหารพัสดุ การเงิน การคลัง (3 คน) 3คนๆละ 1,500 บาท เปนเงิน 4,500 บาทม.ค.-ก.ย.63

9.อบรมวิชาการทันตสาธารณสุข (1 คน) ม.ค.-ก.ย.62 6,000 บาท

4.อบรมฟนฟูพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

ทั่วไป (20 คน)

ม.ค.-ก.ย.63 รพสต.10 คนๆละ 10,000 บาท เปนเงิน

100,000 บาท     กลุมงานบริการดาน

ปฐมภูมิ 2 คนๆละ 10,000 บาท เปนเงิน

20,000 บาท

7.อบรมฟนฟูการดูแลผูสูงอายุ (2คน) ม.ค.-ก.ย.63 2คนๆละ 3,000 บาท เปนเงิน 6,000 บาท

5.ฟนฟูความรูวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

 (31 คน)

ม.ค.-ก.ย.63

6.อบรมการดูแลผูสูงอายุ (1คน) ม.ค.-ก.ย.63

รพสต.15 คนๆละ 5,500 บาท เปนเงิน 

82,500 บาท  

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิ 2 คนๆละ 

5,500 บาท เปนเงิน11,000 บาท

15,000 บาท

2.การเตรียมความพรอม

บุคลากรในการปฏิบัติงาน

    2.1 ตรวจสุขภาพประจําปบุคลากร 

(รพ.168 คน สสอและรพ.สต. 106 คน 

รวม 274 คน)  (งาน IC ดําเนินโครงการ)

พ.ย.62-ก.พ.63 งบประมาณเดียวกับงาน IC

    2.2  ใหวคัซีนปองกันไขหวัดใหญและ

วัคซนีปองกันไวรัสตับอักเสบบีแกบุคลากร

ม.ิย.63 งบประมาณเดียวกับงาน IC
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เงินบํารุงรพ. นิตยา 

สินธุภมูิ

เงินบํารุงรพ. ศรัณรัตน 

ศิลปกษา

ปาริชาติ 

บุษดี

3.การเสริมพลังและ

สงเสริมสุขภาพบุคลากร

ใหมีความพรอมในการ

ปฏิบัติงาน

    3.1 จัดกิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

จนท.ตามภาวะสุขภาพรายบุคคล

มค.-กย.63 คาถายเอกสาร ชุดละ 2 บาท X 274 ชุด 

x 2ครั้ง =1,096 บาท

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 274* 25 บ.*

2มื้อ =13,700 บ

   2.3  การจัดการความเครียดในการทํางาน

    - ประเมินความเครียดกอนหลัง

    - จัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับบุคลากร

แตละรายในการจัดการความเครียดตาม

ระดับความรุนแรง

   -  พยาบาลจิตเวชเปดใหคําปรึกษาทาง

โทรศัพท

ต.ค.62-ก.ย.63 คาถายเอกสาร ชุดละ 2 บาท X 274 ชุด 

x 2 ครั้ง =1,096 บาท
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                              แผนปฏบิัตกิารตามยทุธศาสตรท์ ี4บรหิารเป็นเลศิดว้ยธรรมาภบิาล (Governance Excellence) ประจําปี 2563

เปาหมาย แหลง ผูรับผิดชอบ

สสอ. เงินบํารุง นริศ คมจิตร

รวม

6 เดือน

10,000

9 เดือน 12  เดือน

แผนงาน การพัฒนาระบบธรรมาธิบาลและองคกรคุณภาพ โครงการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

วัตถุประสงค  1.เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของหนวยบริหาร

                2.เพื่อนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาใชเปนแนวทางในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคกรตัวชี้วัดขอที่ 48 ชื่อ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของหนวยบริหาร

Governance Excellence

มาตรการ 1

สรางกลไกการขับเคลื่อนที่

เชื่อมโยงอยางมีคุณภาพ

1.จัดทําลักษณะสําคัญขององคกร จํานวน 13 ขอ

คําถาม

2.ดําเนินงานเตรียมการประเมิน หมวดที่ 2,หมวดที่ 4

3.ดําเนินงานเตรียมการประเมิน หมวดที่ 3 การให

ความสําคัญกับผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย

4.ดําเนินงานเตรียมการประเมิน หมวดที่ 4 การ

มุงเนนระบบปฏิบัติการ

5.นําผลการประเมินองคกรดวยตนเอง (OFI) ใน

หมวดที่ดําเนินการมาจัดทําแผนพัฒนาองคกร

6.จัดทําตัวชี้วัดที่สะทอนผลลัพยในหมวดท่ี

ดําเนินการตามเกณฑหมวด 7

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก

Small 

success

3 เดือน

สถานการณ ป 2561 สสอ.อาจสามารถ ผานการประเมิน หมวดที่ 1 , 5 ,ป 2562 ดําเนินงานในหมวดที่ 2 , หมวด 4, ป 2563 ดําเนินงานในหมวดที่ 3, หมวด 6

ชวงเวลา งบประมาณ

ต.ค.62-ก.ย.63 10,000
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เปาหมาย แหลง ผูรับผิดชอบ

(13 แหง)

จนท.รพ.สต.15คน เงินบํารุง แกววิฑูรย กํา

หอม

เงินบํารุง แกววิฑูรย กํา

หอม

 -ระดับความสําเร็จของการพัฒนา  -ผลการดําเนินงานของ

ตัวชี้วัด

ในหมวดที่ 2,4

 -ผลการดําเนินงานของ

ตัวชี้วัดในหมวดที่ 3,6

ประเมินผลระดับจังหวัด/เขต

ตัวชี้วัดขอที่ 50 ชื่อ รอยละของรพ.สต.ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

สถานการณ รพ.สต.ประเมินรพ.สต.ตาวป2560 2 แหง, ป 2561 5 แหง, ป 2562 6 แหง, ป 2563 Reaccredit 2 แหง

ชวงเวลา งบประมาณ

ต.ค.-ธ.ค.62

 -คาอาหาร, อาหารวางและเครื่องด่ืม15*

120 บาท= 1,800 บ.

ก.พ.-ม.ีค.63

เม.ย.-พ.ค.63  - คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินฯ 8

 คนๆละ 7 วันๆละ 200 บาท เปนเงิน  

11,200 บาท

มาตรการ 1

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลัก  สสอ.อาจสามารถ                     หนวยงานรวม

แผนงาน การพัฒนาระบบธรรมาธิบาลและองคกรคุณภาพ โครงการ พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

วัตถุประสงค  1.เพื่อพัฒนามาตรฐานการบริการของรพ.สต.

พัฒนาสถานบริการใหได

มาตรฐาน

ก.ค.-ก.ย.63

success  -จัดทําลักษณะสําคัญขององคกร

 -ประเมินองคกรดวยตนเองเทียบกับเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 -จัดทําแผนพัฒนาองคกรหมวดท่ี 2 ,4

 -จัดทําแผนพัฒนาองคกรหมวดท่ี 3 ,6

 -จัดทําตัวชี้วัดที่สะทอนผลลัพธตามเกณฑ

หมวด 7

1.จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานระดับอําเภอ

 ระดับตําบล

2.ดําเนินงานรพ.สต.ติดดาวตามเกณฑ

3.ติดตาม ประเมินผลระดับอําเภอ

มาตรการ

2.ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน

และประเมิน รพ.สต.ติดดาว

มาตรการ 2 1.ประเมินตนเองตามเกณฑ

แนวทาง/กิจกรรมหลัก

มาตรการที่ 3สถานบริการ

ผานเกณฑ

1.ประเมินผลระดับจังหวัด

Governance Excellence 

สรางกลไกการขับเคล่ือนที่

เชื่อมโยงอยางมีคณุภาพ

และภาคีเครือขายในชุมชน
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รวม

เปาหมาย แหลง ผูรับผิดชอบ

สันติภาพ

,จันทรา

6 เดือน

 -ประเมินตนเองตามเกณฑดําเนินงานรพ.สต.

ติดดาวตามเกณฑ

Governance Excellence แผนงาน การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ

13,000

9 เดือน 12  เดือน

 -ทีมพี่เลี้ยงระดับอําเภอประเมิน

 มีแผนพัฒนาสวนขาด

 -แมขายสนับสนุนอุปกรณ 

เครื่องมือ, วิชาการ และแนวทาง

การดําเนินงาน

 -ประเมินผลระดับจังหวัด

โครงการ พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง และการควบคุมภายใน

วัตถุประสงค 1.เพื่อใหหนวยบริการสามารถบริหารการเงนิการคลัง มีแผนการจัดการอยางเปนระบบ สามารถลดตนทุนหนวยบริการได อยางมีประสิทธิภาพและไมอยูในภาวะเสี่ยงทาง

การเงินระดับ 4-7

2.เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบริหารการเงนิการคลัง และระบบการควบคุมครอบคุล 5 มิติ (ดานการเงิน ดานงบการเงิน ดานพัสดุ ดานการจัดเก็บรายได ดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน

ตัวชี้วัด 1.ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการปญหาทางการเงิน

2.ระดับความสําเร็จของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผานเกณฑการประเมินผลระบบควบคุมภายในดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (EIA)   รอยละ 80

สถานการณ หนวยบริการบริหารการเงินการคลัง ควบคุมปญหาทางการเงินอยูในระดับ 4  ในป  2562

หนวยบริการผานเกณฑการประเมินตามระบบควบคุมภายใน 5 มิติ รอยละ  75.73  ในป  2562

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลา งบประมาณ

1. แตงตั้งคณะกรรมการ CFO หนวยบริการ

2. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน      

3. จัดทําแผนรับ-จาย,แผนจัดซื้อ,แผนลงทุน

ต.ค.,62  ม.ค., 

เม.ย.,ก.ค.63

มาตรการ 1  สรางกลไก

ขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพ

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลัก รพ.สต. สสอ.อาจสามารถ                     หนวยงานรวม

Small 

success

3 เดือน

 -จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานระดับอําเภอ,

 ตําบล, เครือขายในชุมชน

 -แมขายมีการประชุมชี้แจงแนวทางการ

ดําเนินงาน

 - มีแผนปฏิบัติการตรวจประเมิน รพ.สต.ติด

ดาว
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คณะกรรมการ 

CFO

บํารุง จันทรา,จิรภัทร

มาตรการ 2  เพ่ิมรายไดหนวยบริการ สุวรรณรัตน, ไพร

สณฑ

คณะกรรมการ 

CFO

เงินบํารุง อนุวัฒน

อนุวฒัน 

สมบูรณพันธ

เปาหมาย แหลง ผูรับผิดชอบ

สุวรรณรัตน หชัย

กุลจนท.พัสดุ

ประจําหนวย

วิจิตร ศรีโต

สมร โพธิสาขา

จันทรา จันทรหา

ไพรสณฑ จิตต

นิยมบุญ

เงินบํารุง พสิษฐ

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลา งบประมาณ

   เม.ย.63 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

หนวยงานอื่น 10,000บาท

1. งานประกันสุขภาพ ตรวจสอบความถูกตอง

 ครบถวนของขอมูลผูมารับบริการทุกสิทธิ์ 

กอนสงเรียกเก็บ

ทุกเดือน

3.การรณรงคเชิงรุกกองทุนตางๆ ต.ค.62-ก.ย.63

4.อบรมฟนฟูความรูดานการบริหารการเงิน

พัสดุและเงนิบริจาค

พ.ย.62 อบรม/ประชุม  20,000.-บาท

2.พัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร (RCM) 

ตรวจสอบขอมูล

   เม.ย.63 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

หนวยงานอื่น 10,000บาท

มาตรการ 3 ลดคาใชจาย

หนวยบริการและใช

พลังงานทดแทน

1.ลดตนทุนบริการ(วัสด)ุ     10 %และ

คาใชจายทางหองปฏิบัติการ2. การใช

กระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

3..การลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในโครงการ

ประหยัดพลังงานหารสอง

4.การใชระบบPaperless

ทุกเดือน

มาตรการ 4  พัฒนา

คุณภาพขอมูลบัญชี

1. พัฒนาระบบโปรแกรมการจัดเก็บลูกหนี้ 

(RCM)
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เปาหมาย

แหลง

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

สุวรรณรัตน 

หชัยกุล

จันทรา จันทรอนุวฒัน 

สมบูรณพันธ

ต.ค.62-ก.ย.63

Excellence Governance Exellence แผนงาน การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ โครงการ การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ

วัตถุประสงค เพื่อใหหนวยงานไมมีสภาวะวิกฤตทางการเงิน

ตัวชี้วัด 1.ความสําเร็จของหนวยงานที่ไมมีภาวะวิกฤตทางการเงิน

สถานการณ หนวยงานมีภาวะวิกฤตทางการเงนิระดับ7

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก

ชวงเวลา

ดําเนินการ งบประมาณ

มาตรการที1่ ลดคาใชจาย 1.สรางความรูความเขาใจของบุคลากร

2.ลดคาใชจายทุกหมวดลงรอยละ10

ต.ค.62-ก.ย.63

มาตรการที2่ เพิ่มรายได 1.การเรียกเก็บที่ครบถวนทันเวลา

2.การรณรงคเชิงรุกกองทุนตางๆ

3.การใชโปรแกรมRCM ตรวจสอบขอมูล
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สมร โพธิสาขา

วิจิตร ศรีโต

จันทรา จันทร

หา

ไพรสณฑ จิตต

นิยมบุญ

เปาหมาย แหลง ผูรับผิดชอบ

คณะกรรมการ core 

team 25 คน

เงินบํารุงรพ. อินทิรา เจนสระคู

รัชนีกร  ไขหิน

แผนงาน 11  การพัฒนาระบบธรรมมาภิบาลและองคกร

คุณภาพ

โครงการ. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานHAExcellence : Governance 

Exellence

ต.ค.62, ม.ค.63, 

เม.ย.63, ม.ิย.63, 

ก.ค.63, ก.ย.63

คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคนละ 25 บาท

 X 25 คน X 6 ครั้ง รวม 3,750 บาท

งบประมาณ

1 การใชกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

2.การลดตนทุนคาใชจายทางหองปฏิบัติการ

3.การลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในโครงการ

ประหยัดพลังงานหารสอง

4.การใชระบบPaperless

ต.ค.62-ก.ย.63มาตรการที3่ การประหยัด

และการใชพลังงานทดแทน

วัตถุประสงค  1 เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอผูรับบริการ

ตัวชี้วัด       ตัวชี้วัด 48  รอยละความสําเร็จของสวนราชการในสังกัด สป.ที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑที่กําหนด 

                ตัวชี้วัด 49   รอยละของโรงพยาบาลสังกัดสธ. มีคุณภาพมาตรฐานผานสรพ. การรับรอง HA ข้ัน 3

                ตัวชี้วัด 50  รอยละของ รพ.สต.ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

                   สถานการณ โรงพยาบาลอาจสามารถผานการรับรอง HA เมื่อวันที่ 19 พ.ย.58 และตออายุการรับรองครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 พ.ค.61 หมดอายุ 21 พ.ค.64

มาตรการ 1 ธํารงสถานะการ

รับรองคุณภาพบ

สถานพยาบาล

 1. ประชุม/ทบทวนการพัฒนาคุณภาพ

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลา
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เจาหนาที่รพ. 4 คน เงินบํารุงรพ. อินทิรา เจนสระคู

รัชนีกร  ไขหิน

เจาหนาที่รพ. 30 คน

ทีมพี่เลี้ยง 35 คน

เงินบํารุงรพ. อินทิรา เจนสระคู

รัชนีกร  ไขหิน

เปาหมาย แหลง ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่รพ. 12คน 

 หลักสูตรละ 4 คน

เงินบํารุงรพ. อินทิรา เจนสระคู

รัชนีกร  ไขหิน

รัชนีกร ไขหิน

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลา งบประมาณ

เม.ย.63 คาลงทะเบียนคนละ 4500 x 12 คน = 

54,000 บาท

 คาพาหะ 13,200 บาท

คาที่พัก 32,400 บาท

คาเบี้ยเลี้ยง 6,720 บาท

รวม 106,320 บาท

ม.ค.63 ไมมี

 4.สงบุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตร HA 

705,601,305 สําหรับการพัฒนาคุณภาพ

สถานพยาบาล

5.สงผลการดําเนินงานตามแผนตามขอเสนอแนะ 

และผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลกับสรพ.

ม.ีค.63, ก.ค.63 คาลงทะเบียน, ที่พัก, เบี้ยเลี้ยง 50,000 

บาท

ม.ีค.63 คาสมมนาคุณวิทยากรภายนอกชม.ละ 

600 x 3 คน x 6 ชม. X 1 ครั้ง=10,800 

บาท

คาถายเอกสารและทําเลมแบบรายงาน

ประเมินตนเอง 500 บาท

คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคนละ 25 บาท

 X 65 คน X 2 ครั้ง = 3,250 บาท

คาอาหารกลางวันคนละ 70 บาท X 65 

คน X 1 ครั้ง = 4,550 บาท

รวม 19,100 บาท

2. สงบุคลากรผูรับผิดชอบงานคณุภาพเขารับการ

อบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพบริการ (HA 

Forum , HA region forum)

3. รับการเยี่ยมกระตุนการพัฒนาคุณภาพจาก QLN
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จนท.รพ.             

ทีมนําองคกร25คน   

  ทีมนําระบบ 30 คน

   ทีมครอมสายงาน

ผูปฏิบัติ 80 คน

อินทิรา เจนสระคู

รัชนีกร  ไขหิน

อินทิรา เจนสระคู

รัชนีกร  ไขหิน

ทุกหนวยงานในรพ. งบ CUP สุภาพ เหลาสุโพธิ์

รัชนีกร ไขหิน

นริศ คมจิตร

ศิริรักษ บุดดาพันธ

เภสัชกร/บุคลากรย

คนละ 1 ครั้งตอป

เงินบํารุง รพ. ภญ.พรรณี 

วุฒนิันทชัย

เปาหมาย แหลง ผูรับผิดชอบ

จนท.รพ/รพ.สต.ทุก

แหงปละ 1 ครั้ง

เงินบํารุง รพ. ภญ.อรพิสุทธิ์ มี

สวัสด์ิ

ภญ.สุวคนธ  กลม

กูล

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลา งบประมาณ

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  คนละ 25 

บาท x 30 คน x  2 ครั้ง  =1,500 บาท 

คาอาหารกลางวันคนละ 50 บาท x 30 

คน = 1,500 บาท คาเอกสารชุดละ 20 

บาทx 30 คน=600 บาท  

รวม 3,600 บาท

ต.ค.62-ก.ย.63 งบเดียวกับยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาวิจัย

 นวัตกรรม

  ธ.ค.62

พัฒนาระบบความปลอดภัย

ดานยา

1.การอบรมตามหลักสูตรในเรื่องความปลอดภัยดาน

ยา  ต.ค.62-ก.ย.63
คนละ 10,000 บาท/หลักสูตร x 10 คน 

รวม = 100,000 บาท

6. จัดประชุมใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ

ตามมาตรฐานฉบับใหม 3 ครั้ง

                           

กพ. มีค.พ.ค.63 คาสมมนาคุณวิทยากรภายนอกชม.ละ 

600 x 3 คน x 6 ชม. X 1 ครั้ง=10,800 

บาท

คาถายเอกสาร 1,350 บาท

คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคนละ 25 บาท

 X 135 คน X 2 ครั้ง = 6,750 บาท

คาอาหารกลางวันคนละ 70 บาท X 135 

คน X 1 ครั้ง = 9,450 บาท

รวม 28,350 บาท

2.อบรมระบบความปลอดภัยดานยา

7. ประสาน สรพ.สงรายงานประเมินตนเอง SAR 

เพ่ือขอตออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

Reac2

พ.ค.-ม.ิย.63
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 รพ.สต.13 แหง  ป

ละ 4 ครั้ง

เงินบํารุง รพ. ภก.ศุภชาติ  สม

มาตย

ภญ.สุวคนธ  กลม

กูล
ปละ 1 ครั้ง เงินบํารุง รพ. ภญ.อรพิสุทธิ์ มี

สวัสด์ิ

ภญ.สุวคนธ  กลม

กูล

คณะอนุกรรมการ

บริหารกลุมการ

พยาบาล 10 คน

เงินบํารุงรพ. อินทิรา เจนสระคู

เจาหนาที่กลุมการ

พยาบาล 76 คน

เงินบํารุงรพ. อินทิรา เจนสระคู

เปาหมาย แหลง ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่กลุมการ

พยาบาล 15 คน

เงินบํารุงรพ. อินทิรา เจนสระคู

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลา งบประมาณ

มาตรการ 2.1 พัฒนากลุมการพยาบาลตามมาตรฐาน QA

คาอาหารวาง 76*25*2=3,800 บาท

คาถายเอกสาร 1,000 บาท

รวม 4,800 บาท

ม.ีค.63, ก.ย.63 คาอาหารวาง 25*15*2= 750 บาท

คาอาหารกลางวัน 25*2*70= 3,500บาท

รวม  4,250 บาท

มาตรการ 2 พัฒนาระบบงาน

สําคัญ

2.1.1 การควบคุมคุณภาพทางการพยาบาล

   1.1.1  ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลุมการ

พยาบาล 20 ครั้ง/ป

    1.1.2  ประชุมบุคลากรกลุมการพยาบาล  12 

ครั้ง/ป

    1.1.3  ถอดบทเรียน ทบทวนผลการดําเนินงาน 2

 ครั้ง/ป

ต.ค.62-ก.ย.63 คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคนละ 25 บาท

 X 10 คน X 20 ครั้ง =5,000 บาท

3.ออกนิเทศ ติดตาม กํากับ ระบบยาและบริหาร

เวชภัณฑในครั้งละ 7 วัน ต.ค.62-ก.ย.63

คาตอบแทนเชิงรุก 28 วัน x 200 บาท x 3

 คน 

รวม = 16,800 บาท

4.รับการประเมินความปลอดภัยดานยาจาก

คณะกรรมการระดับจังหวัด

 ก.ค.63 คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  คนละ 25 

บาท x 20 คน x  2 ครั้ง  =1,000 บาท 

คาอาหารกลางวันคนละ 50 บาท x 20 

คน = 1,000 

รวม 2,000 บาท
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เจาหนาที่กลุมการ

พยาบาล 15 คน

เงินบํารุงรพ. อินทิรา เจนสระคู

นงคราญ สุระพินิจ

หนวยงานภายใน

กลุมการพยาบาล

นงคราญ สุระพินิจ

หัวหนางาน นงคราญ สุระพินิจ

นภัสภรณ เชิง

สะอาด
นภัสภรณ เชิง

สะอาด

ผูรับบริการผูปวย

นอกและใน

ปาริชาติ บุษดี

อินทิรา เจนสระคู

ผูรับบริการผูปวย

นอกและใน

ปาริชาติ บุษดี

เปาหมาย แหลง ผูรับผิดชอบ

     1.1.9  สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ

     1.1.10  สํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวน

เสียตอบริการพยาบาลในภาพรวม

     1.1.11  ประเมินการรับรูสิทธิ์ผูรับบริการ

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก

ม.ค.63, ส.ค.63

พ.ค.63

ม.ค.63, ก.ค.63

ชวงเวลา งบประมาณ

ต.ค.62-ก.ย.63

ก.พ.63 , ก.ย.63

    1.1.4 จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป

    1.1.5  หนวยงานประเมินตนเอง (คุณภาพบริการ

พยาบาล)

     1.1.6   ประเมินคุณภาพบริการพยาบาลแบบไขว

 (หนวยงานภายในกลุมการพยาบาล)

     1.1.7  นิเทศทางการพยาบาลและนิเทศทาง

คลินิก  (หัวหนางานนิเทศผูปฏิบัต)ิ

     1.1.8  ประเมินคุณภาพการบันทึกทางการ

พยาบาล

11, 18 ก.ย.62 คาอาหารวาง 25*15*4 = 1,500 บาท

คาอาหารกลางวัน 25*2*100= 5,000บาท

ม.ค.63, ก.ย.63
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พยาบาลวิชาชีพ

จํานวน 35 คน

เงินบํารุงรพ. นงคราญ สุระพินิจ

พยาบาลวิชาชีพรพ.

และรพ.สต.จํานวน 

60 คน

เงินบํารุงรพ. อินทิรา  เจนสระคู

พยาบาลวิชาชีพ 10 

คน

อินทิรา  เจนสระคู

อินทิรา  เจนสระคู

พยาบาลวิชาชีพ 10 

คน

เงินบํารุงรพ. อินทิรา  เจนสระคู

     1.2.1 จัดอบรมพยาบาลและวชิาชีพที่เกี่ยวของ

ดานจริยธรรมในการดูแลผูปวย

     1.2.2 จัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมทางการ

พยาบาล ( Ethic Nurse )และกําหนดบทบาทหนาที่

    1. 2.3 จัดทําแนวทางปฏิบัต/ิคูมือการดําเนินการ

ดานจริยธรรมทางการพยาบาล

     1.2.4  ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการใช

จริยธรรมทางการพยาบาลเดือนละ 1 ครั้ง

พ.ย.62 คาสมมนาคุณวิทยากรภายนอกชม.ละ 

600 x 1 คน x 6 ชม. X 1 ครั้ง=3,600 

บาท

คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคนละ 25 บาท

 X 60 คน X 2 ครั้ง = 3,000 บาท

คาอาหารกลางวันคนละ 70 บาท X 60 

คน X 1 ครั้ง = 4,200 บาท

คาเอกสาร 60 ชุดๆละ 10 บาท = 600 

บาท

รวม 11,400 บาท

ธ.ค.62

ต.ค.62-ก.ย.63 คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคนละ 25 บาท

 X 10 คน X 12 ครั้ง = 3,000 บาท

     1.1.12 ประชุมนําเสนอผลงานการพัฒนา

คุณภาพบริการ

 2. 1.2  พัฒนาจริยธรรมทางการพยาบาล

ธ.ค.63 คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคนละ 25 บาท

 X 35 คน X 2 ครั้ง = 1,750 บาท

คาอาหารกลางวันคนละ 70 บาท X 35 

คน X 1 ครั้ง = 2,450 บาท

คาเอกสาร 35 ชุดๆละ 20 บาท = 700 

บาท

รวม 4,900 บาท
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เปาหมาย แหลง ผูรับผิดชอบ

อินทิรา  เจนสระคู

พยาบาลวิชาชีพ 43 

คน

เงินบํารุงรพ. รัชนีกร ไขหิน

เจาหนาที่รพ.และ

รพ.สต.37 คน

เงินบํารุงรพ. รัชนีกร ไขหิน

พยาบาลวิชาชีพ 43 

คน

เงินบํารุงรพ. นงคราญ สุระพินิจ

รัชนีกร ไขหิน

  2. 1.3 การสรางสุขในองคกรพยาบาล

    1.3.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการวดัและนํา

ดัชนีความสุขของบุคลากรพยาบาลไปใชในหนวยงาน

กลุมการพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพกลุมการพยาบาล

จํานวน 37 คน กลุมงานบริการปฐมภูมิ 6 คน รวม 

43 คน)

-ชี้แจงแนวทางการวัดตัวชี้วัด

-แนวทางการสรางสุขในอคกรพยาบาล

-การนําดัชนีความสุขไปใชในหนวยงาน

        1.3.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยจัด

ประชุมวิชาการภายใน(KM) 22 ครั้ง/ป (วันศุกร

สัปดาหท่ี 2 และ 4 ของเดือน)

      1.3.3 กําหนดใหบุคลากรพยาบาลเขารวม

กิจกรรมอบรมพฤติกรรมบริการและจริยธรรมของ

โรงพยาบาล 100%

ม.ค.63 คาอาหารวาง 25*43*2 = 2,150 บาท

คาอาหารกลางวัน 70*43*1=3,010

คาถายเอกสาร 10*43= 430 บาท 

รวม 5,590 บาท

ต.ค.62-ก.ย.63 คาอาหารวาง 25*37*22= 20,350 บาท

คาถายเอกสาร 37*5*20= 4,070 บาท

รวม 24,420 บาท

ต.ค.62-ก.ย.63

     1.2.5  ประเมินพฤติกรรมจริยธรรมของบุคลากร

ทางการพยาบาล

พ.ค.63

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลา งบประมาณ
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พยาบาลวิชาชีพ 43 

คน

รัชนีกร ไขหิน

เปาหมาย แหลง ผูรับผิดชอบ

พยาบาลวิชาชีพ 43 

คน

รัชนีกร ไขหิน

พยาบาลวิชาชีพ 4 คน อินทิรา เจนสระคู

รัชนีกร  ไขหิน

นงคราญ สุระพินิจ

พยาบาลวิชาชีพ 1 คน อินทิรา เจนสระคู

พยาบาลวิชาชีพ 2 คน นงคราญ สุระพินิจ

พยาบาลวิชาชีพ 43 

คน

ปาริชาติ บุษดี

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลา งบประมาณ

     1.3.8 นําเสนอเรื่องเลากับงานจริยธรรมของ

จังหวัด

     1.3.9  ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร

ทางการพยาบาล

ต.ค.62-ก.ย.63

พ.ค.63

ก.ย.63

ก.พ.63 , ก.ค.63

    1.3.5 สนับสนุนใหบุคลากรพยาบาลรวมกิจกรรม

สรางสุขของโรงพยาบาล เชน กีฬา ปใหม เทศการ

สงกรานต ทําบุญพัฒนาจิตใจ (ทีมจริยธรรมของ

โรงพยาบาลเปนผูจัดกิจกรรม)

     1.3.6 จัดกิจกรรมชื่นชมพยาบาลที่ไดรับรางวลั

ประกวดผลงานระดับจังหวัด เขต และกระทรวงฯ 

หรือผูประกอบคุณงามความดี

-จัดเทีชื่นชมในงานประชุมของโรงพยาบาล

-จัดบอรดเชิดชูผลงาน

-นําไปเปนเกณฑพิจารณาผลงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือน

     1.3.7 เตรียมพยาบาลเขารับรางวัลพยาบาล

ดีเดน/ศรีสังวาลย

     1.3.4  ดําเนินกิจกรรม Personael Safety ใน

บุคลากรพยาบาล

  - ตรวจสุขภาพ และใหเขารวมปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในกลุมเสี่ยง

  -ฉีดวัคซีน

  -จัดสิ่งแวดลอม สถานท่ีการทํางานเนนความ

ปลอดภัยในการทํางาน

  -ดูแลปองกันการเกิดอุบุติเหตุจากการทํางาน

ต.ค.62
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พยาบาลวิชาชีพ 43 

คน

นิตยา สินธุภูมิ

พยาบาลวิชาชีพ 43 

คน

รัชนีกร ไขหิน

เปาหมาย แหลง ผูรับผิดชอบ

พยาบาลวิชาชีพ 4 คน เงินบํารุงรพ. อินทิรา เจนสระคู

เจาหนาที่รพ.และ

รพ.สต. 37 คน

เงินบํารุงรพ. รัชนีกร ไขหิน

เจาหนาที่รพ.และ

รพ.สต. 40 คน

เงินบํารุงรพ. นภัสภรณ เชิง

สะอาด

แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลา งบประมาณ

1.4.3 จัดอบรมใหความรูแกพยาบาลเรื่อง การ

บันทึกทางการพยาบาล

ม.ีค.63 คาอาหารวาง 25*2*40= 2,000 บาท

คาอาหารกลางวัน 70*1*40= 2,800บาท

คาถายเอกสารชุดละ 10 บาท จํานวน 40

 ชุด=400 บาท

รวม 5,200 บาท

มิย.63 คาพาหนะ 6คน*2,000*4 = 48,000 บาท

คาที่พัก 6คน*3คืน*750บาท=13,500 บ.

คาลงทะเบียน 6คน*3,000บ.=18,000 บ.

คาเบี้ยเลี้ยง6*240*3วัน=4,320บ. 

รวม 83,820 บาท

ต.ค.62-ก.ย.63 งบเดียวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน

องคกรสรางสุข

     1.3.10  ประเมินความเครียด

     1.3.11 ประเมินสุขภาวะองคกรภาครัฐ

      2.  1.4  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ

พยาบาล1.4.1  เขารวมประชุมวิชาการชมรม

ผูบริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน ประจําป

     1.4.2  จัดประชุมวิชาการภายใน(KM) 22 ครั้ง/ป

 (วันศุกรสัปดาหที่ 2 และ 4 ของเดือน)

มาตรการ

ม.ีค.63, ส.ค.63

พ.ค.63
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พยาบางวิชาชีพ 6 คน เงินบํารุงรพ. รัชนีกร ไขหิน

พยาบางวิชาชีพ 15 

คน

เงินบํารุงรพ. รัชนีกร ไขหิน

พยาบางวิชาชีพ 38 

คน

รัชนีกร ไขหิน

เปาหมาย แหลง ผูรับผิดชอบ

รัชนีกร ไขหิน

ทุกหนวยงาน เงินบํารุงรพ. รัชนีกร ไขหิน

กลุมงานบริการดาน

ปฐมภูมิ

เงินบํารุงรพ. สุภาพ

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลา งบประมาณ

    1.4.8  สนับสนุนใหหนวยงจัดทําวิจัย อยางนอย

หนวยงานละ 1 เรื่อง (เปาหมาย 5 เรื่อง)

2. พัฒนาคุณภาพการพยาบาลตาม Service plan

  2.1  สงบุคลากรเขารับการฝกอบรม/ประชุม/

สัมมนา ในหลักสูตร ตามวิชาชีพและService Paln

    1.4.7 นําแนวปฏิบัติและเอกสารประชุมวิชาการ

เผยแพรผานคลังขอมูลของโรงพยาบาลระบบ Web 

ของโรงพยาบาล

ต.ค.62-ก.ย.63 คาถายเอกสารเอกสาร วิจัยและจัดทํา

เลมๆละ 1,000 บาท รวม 5,000 บาท

ต.ค.62-ก.ย.63

ต.ค.62-ก.ย.63 คาไวนิล 5*400*4  =8,000 บาท

คาพาหนะ 6คน*2,000*4 = 48,000 บาท

คาที่พัก 6คน*3คืน*750บาท=13,500

คาลงทะเบียน 6คน*1500บาท=9,000 บ.

คาเบี้ยเลี้ยง 6*240*3วัน =4,320 บ. 

รวม 82,820 บาท

คาอาหารวาง 25*15*2= 750 บาท

คาอาหารกลางวัน 25*2*70= 3,500บาท

ม.ีค.63, ก.ย.63

     1.4.4  นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ

ภายนอก

พยาบาลวิชาชีพ 6 คน สาขา

- โรคไมติดตอเรื้อรัง

- จิตเวช

- อุบัติเหตุ

-  ระบบ Intermediate  Care

-  A.MI (Fast Tract)

    1.4.5  ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู กับ 

หนวยงานภายนอก

     1.4.6 ประเมินสมรรถนะพยาบาล Core 

Competency และ Functional Competency

    1.4.9  ประชุมผูบริหารทางการพยาบาลชุมชน May-63 คาลงทะเบียน คาที่พัก คาพาหนะ เบี้ย

เลี้ยงเปนเงิน 10,000 บาท
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พยาบาลวิชาชีพ

หัวหนางาน 2 คน

เงินบํารุงรพ. รัชนีกร ไขหิน

พยาบาลวิชาชีพ 2 คน เงินบํารุงรพ. นภัสภรณ เชิง

สะอาด

เปาหมาย แหลง ผูรับผิดชอบ

พยาบาลวิชาชีพ 1 คน

งานผูปวยใน

เงินบํารุงรพ. รัชนีกร ไขหิน

พยาบาลวิชาชีพ 1 คน

งานผูปวยใน

เงินบํารุงรพ. นภัสภรณ เชิง

สะอาด

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลา งบประมาณ

       2.1.3   การปองกันและควบคุมการติดเช้ือ

(14วัน) ICWN

      2.1.4  การพยาบาลเฉพาะทางดานการฟนฟู

สภาพ(4ด)

ก.พ.63 คาพาหนะ 2,000*2 = 4,000 บาท

คาที่พัก 2คน*3คืน*750บาท=4,500 บ.

คาลงทะเบียน 2คน*3,000บ.=6,000 บ.

คาเบี้ยเลี้ยง 2*560 =1,120 บ. 

รวม 9,620 บาท

ม.ิย.63 คาพาหนะ 2,000บ.

คาที่พัก 14คืน*750บาท=10,500 บ.

คาลงทะเบียน 10,000บ..

คาเบี้ยเลี้ยง 2,480 บ.

รวม 24,980 บาท

พ.ค.-ส.ค.63 คาพาหนะ 2,000บ.

คาที่พัก 3,500* 4เดือน =14,000 บ.

คาลงทะเบียน 40,000บ.

รวม 56,280 บาท

       2.1.1  อบรมการประเมินสมรรถนะ  (หัวหนา

งาน 2 คน /ป)

     2.1.2  อบรมการบันทึกทางการพยาบาล 

(พยาบาลวิชาชีพ 2 คน /ป)

ม.ีค.63 คาพาหนะ 2,000*2 = 4,000 บาท

คาที่พัก 2คน*3คืน*750บาท=4,500 บาท

คาลงทะเบียน 2คน*3,000บาท=6,000 

บาท

คาเบี้ยเลี้ยง 2*560 =1,120 บาท 

รวม 9,620 บาท
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เงินบํารุง รพ. วิจิตร ศรีโต

เปาหมาย แหลง ผูรับผิดชอบ

รัชนีกร ไขหิน

บานเย็น  อุดมวิทย

พนักงานครั้งละ 2 คน เงินบํารุงรพ. รัชนีกร ไขหิน

บานเย็น  อุดมวิทย

เงินบํารุงรพ. บานเย็น   อุดม

วิทย

เงินบํารุงรพ. บานเย็น  อุดมวิทย

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลา งบประมาณ

มาตรการ 2.2 รับประเมิน

มาตรฐาน LAB

1.รับการประเมินคุณภาพภายนอก LA

   1.2 ปรับปรุงรถรับสงอุปกรณปราศจากเชื้อ

   1.3 ติดต้ังโปรแกรมงานจายกลาง และเปลี่ยน

รูปแบบสติ๊กเกอรติดหออุปกรณ เพ่ือใหชัดเจน

ก.พ.63 คาจางปรับปรุงรถ 30,000 บาท

ต.ค.62-ก.ย.63 คาสติกเกอรติดระบุวันผลิตและหมดอายุ

ตามขนาด

มาตรการ 2.3 พัฒนาระบบ

ปองกันและควบคมุการติดเช้ือ

1.Central supply

   1.1 จัดรถรับสงเครื่องมือใหรพ.สต.

ก.พ.63 คาตอบแทนผูเยี่ยมชม.ละ 600บาท x 6 

ชม.  x2 คน=7,200 บาท

คาใชจายระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ 

2,500 บาท

พาหนะเครื่องบิน 2 คน 9,200 บาท

คาเหมารถจากสนามบินไปกลับ 600 บาท

คาที่พัก 2 คน 1 คืน 2,400 บาท

คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคนละ 25 บาท

 X 25 คน X 2 ครั้ง = 1,250 บาท

คาอาหารกลางวันคนละ 70 บาท X 25 

คน X 1 ครั้ง = 1,750 บาท 

รวม 24,900 บาท

ต.ค.62- ก.ย.63 คาตอบแทนพนักงานรับสงเครื่องมือครึ่ง

เวรๆ ละ 150 จํานวน 240 วันx2 คน = 

72,000 บาท
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พนักงานในรพ. และ

รพ.สต. 73 คน

เงินบํารุงรพ. รัชนีกร ไขหิน

เงินบํารุงรพ. บานเย็น อุดมวิทย

รัชนีกร ไขหิน

เงินบํารุง รพ. รัชนีกร ไขหิน

สมร

เปาหมาย แหลง ผูรับผิดชอบ

รพ. จํานวน 35 คน

รพ.สต.และสสอ.

จํานวน 45 คน

รวม 80 คน

เงินบํารุง รพ. รัชนีกร ไขหิน

งบเดียวกันกับ ENV รัชนีกร ไขหิน

สมร โพธิสาขา

    2.1 จัดรถขนยายมูลฝอยติดเชื้อจากรพ.สต. มา

พักที่รพ.

    2.2 อบรมบุคลากรรพ.และรพ.สต.เกี่ยวกับการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อและการแปรรูปมูลฝอย

     2.3 รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อเชน เข็มฉีดอินซูลิน 

อุปกรณลางแผล เปลี่ยนสายสวนปสสาวะที่บาน ถุง

ลางไต(ถุงนํ้าออก) มารวมที่รพ./รพ.สต.เพ่ือสง

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก

ต.ค.62-ก.ย.63 งบเดียวกับงาน ENV

ธ.ค.63 คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคนละ 25 บาท

 จํานวน 80 คน =2,000 บาท

คาเอกสารประกอบการบรรยายชุดละ 10

 บาทจํานวน 80 ชุด = 800บาท

รวม 2,800 บาท

ต.ค.62-ก.ย.63

ชวงเวลา งบประมาณ

   1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการอุปกรณทํา

ปราศจากเชื้อ และการใชโปรแกรมงานจายกลาง

   1.6 จัดหาอุปกรณ เวชภันฑท่ีมิใชยา (กอส สําลี 

น้ํายาซักผา น้ํายาลางอุปกรณเครื่องมือ ซองซิล ซอง

ซิป) เพ่ือใชในการจัดทําอุปกรณปราศจากเชื้อ และ

ผาสะอาด

2.จัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน

ธ.ค.62 คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคนละ 25 

บาทจํานวน 73 คนx 2มื้อ =3,650 บาท

คาอาหารกลางวันคนละ 70 บาทจํานวน 

73 คน =5,110 บาท

คาเอกสารประกอบการบรรยายชุดละ 20

 บาทจํานวน 73 ชุด = 1,460 บาท รวม 

10,220 บาท

ต.ค.62-ก.ย.63 อุปกรณ เวชภันฑท่ีมิใชยา 1,043,600 

บาท รวมในหมวดจัดซื้อจัดจางของ รพ.
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งบ อบต.ขี้เหล็ก รัชนีกร ไขหิน

เจาหนาที่อบต.

ขี้เหล็ก

รัชนีกร ไขหิน

เงินบํารุง รพ. รัชนีกร ไขหิน

จนท.รพ.  35 คน

รพ.สต.และสสอ. 45

 คน= 80 คน

เงินบํารุง รพ. รัชนีกร ไขหิน

เปาหมาย แหลง ผูรับผิดชอบ

care giver 40 คน CUP รัชนีกร ไขหิน

พยาบาลวิชาชีพ 1 คน เงินบํารุง รพ. รัชนีกร ไขหิน

 4.ปองกันการติดเชื้อและการแพรกระจายเชื้อใน

โรงพยาบาลและในชุมชนในกลุมผูปวยติดเตียง สวน

ปสสาวะ มีแผลกดทับ ลางไตทางหนาทอง และ

ผูปวยติดเชื้อดื้อยา

     4.1 จัดอบรมใหความรูแกบุคลากรพยาบาลใน

การปฏิบัติเพ่ือปองกันการติดเชื้อและการ

แพรกระจายเชื้อ

     4.2 อบรม care giver ใหมีความรูในการปองกัน

การติดเชื้อแผลกดทับ สายสวนปสสาวะ และ

ทางเดินหายใจ

     4.3  ติดตามเยี่ยมบานรวมกับทีมหมอครอบครัว

และ HHC

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก

ต.ค.62-ก.ย.63

ม.ค.63 งบเดียวกันกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

ในชุมชน

ก.พ.63 งบเดียวกับทีมหมอครอบครัว

งบเดียวกันกับ HCC

ชวงเวลา งบประมาณ

    2.4 แปรูปมูลฝอยติดเชื้อถุงลางไต เปนท่ีนอนลม 

(สรางโรงซักลาง โรงตาก และเรือนผลิตท่ีนอนลม 

ปมลม จักรเย็บผา อุปกรณถุงหอที่นอน)

3.เฝาระวังการติดเชื้อหลังจําหนาย(แผลฝเย็บ ตา

สะดือเด็กแรกเกิด  CAUTI ) โดยประชุมทบทวน

แนวปฏิบัติ และติดตามการปฏิบัติ

ต.ค.62-ก.ย.63 คาเหมาจางสรางโรงซกัตาก 30,000 บาท

คาจักรเย็บผา 1 หลัง 6,000 บาท

คาปมลม 20,000 บาท

คาผาและอุปกรณเย็บ 10,000 บาท

รวม 66,000 บาท

ต.ค.62-ก.ย.63
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ผูปวยติดเตียง 40 คน รัชนีกร ไขหิน

หองแยก OPD 1 จุด

 , หองแยกพิเศษ 6 1

 จุด , หอง ER  2 จุด

เงินบํารุง รพ. รัชนีกร ไขหิน

เงินบํารุง รพ. รัชนีกร ไขหิน

หองแยกพิเศษ 6 เงินบํารุง รพ. รัชนีกร ไขหิน

เจาหนาที่รพ. 140 คน

รพ.สต. 100 คน

รวม 240 คน

เงินบํารุง รพ. รัชนีกร ไขหิน

เปาหมาย แหลง ผูรับผิดชอบ

     4.5 ติดเซนเซอรท่ีกอกน้ําหองแยกในโรงพยาบาล

 เพ่ือลดการแพรกระจายเชื้อ

     4.6  สรางคลินิกวัณโรค (ผูปวยนอก)

     4.7 เปลี่ยนไสกรองหอง Negative pressure

 5.จัดอบรมฟนฟูความรูดานการปองกันและควบคุม

การติดเชื้อ

แกบุคลากรประจําป 2563

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก

ม.ค.63 ราคาหัวกอกเซนเซอรตัวละ 1,200 บาท 

จํานวน 4 จุด = 4,800 บาท

ม.ค.63 คาจางเหมากอสรางอาคารคลินิกวัณโรค 

400,000 บาท รวมในหมวดงบคาเสื่อม

ม.ิย.63 ราคาไสกรอง 39,600 บาท

ส.ค.63 คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคนละ 25 บาท

 จํานวน 240 คน = 6,000 บาท

คาเอกสารประกอบการบรรยายชุดละ 20

 บาทจํานวน 240 ชุด = 4,800 บาท

 รวม 10,800 บาท

ชวงเวลา งบประมาณ

      4.4 สนับสนุนใหนําที่นอนลมท่ีเปนนวตักรรมท่ี

ทําจากถุงลางไตมาใชปองกันการเกิดแผลกดทับใน

ผูปวยติดเตียง

ต.ค.62-ก.ย.63
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เจาหนาที่รพ. 60 คน เงินบํารุง รพ. รัชนีกร ไขหิน

รัชนีกร ไขหิน

รัชนีกร ไขหิน

ICWN

เจาหนาที่รพ. 168 คน

รพ.สต. 111 คน

รวม 279 คน

เงินบํารุงรพ.

กรมบัญชีกลาง

ประกันสังคม

รัชนีกร ไขหิน

จาหนาที่รพ. 120 คน

รพ.สต. 80 คน

รวม 200 คน

เงินบํารุงรพ. รัชนีกร ไขหิน

เจาหนาที่รพ. 10 คน เงินบํารุงรพ. รัชนีกร ไขหิน

เจาหนาที่กูชีพตําบล 

100 คน

อฉช. รัชนีกร ไขหิน

    7.2  ใหวัคซีนปองกันไขหวัดใหญแกบุคลากรกลุม

เสี่ยง

   7.3 ใหวัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบบีแกบุคลากร

กลุมเสี่ยง ตามขอบงชี้

8. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพรอมเพื่อ

ปองกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กู

ชีพตําบล

ม.ิย.63 ไดรับการสนับสนุนวัคซนีจากกระทรวง

สาธารณสุขจํานวน 120 dose 

จัดซื้อเพ่ิมจํานวน 80 dose ราคา dose 

ละ 107 บาทรวม = 8,560 บาท

ม.ค.63, ก.พ.63,

 ม.ิย.63

คาวัคซีนdose ละ 50 บาท  จํานวน 30 

dose  

รวม =1,500 บาท
พ.ค.63 ใชงบเดียวกับโครงการอบรมของงาน ER

ต.ค.62 ปายประชาสัมพันธ 2 ปาย ราคาปายละ 

450 บาท = 900 บาท

าอาหารวางและเครื่องด่ืมคนละ 25 บาทx

 60 คน x 2 ครั้ง  =3,000 บาท

คาอาหารกลางวันคนละ 70 บาทx 60 คน

x 1 ครั้ง  =4,200 บาท

คาเอกสารประกอบการบรรยายชุดละ 5 

บาท x60 ชุด = 300 บาท

 รวม 8,400 บาท

ต.ค.62-ก.ย.63

ต.ค.62-ก.ย.63

พ.ย.62-ก.พ.63 138,760

97,470

43,000

  6. สงเสริมการลางมือ  6.1 รณรงคลางมือในวัน

ลางมือโลก สอนสาธิตลางมือแกผูปวยและญาติ จัด

เสียงตามสาย ติดปายเชิญชวนลางมือ ทดสอบการ

ลางมือ ตอบคําถามชิงรางวัล และประกวดการแสดง

เชิญชวนลางมือ

   6.2  ประสานหัวหนางานในการกระตุนและ

ควบคุมกํากับบุคลากรในการลางมือ   6.3 ประเมินผลการลางมือ โดยการสังเกต เดือน

ละ 1 ครั้ง และทดสอบลางมือดวยเครื่องสอง Black 

light ปละ 2 ครั้ง

  7.ดูแลสุขภาพบุคลากร  7.1 ตรวจสุขภาพประจําป

บุคลากร
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เปาหมาย แหลง ผูรับผิดชอบ

คณะกรรมการ IC 15

 คน

เงินบํารุงรพ. รัชนีกร ไขหิน

เจาหนาทีรพ. 2 คน เงินบํารุงรพ. นภัสภรณ เชิง

สะอาด

เจาหนาที่ รพ. 168 

คน

เงินบํารุงรพ. นภัสภรณ เชิง

สะอาด

เจาหนาที่ รพ. 44 คน เงินบํารุงรพ. นภัสภรณ เชิง

สะอาด

เปาหมาย แหลง ผูรับผิดชอบ

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลา งบประมาณ

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลา งบประมาณ

    1.1 อบรมหลักสูตร HA 601: ระบบบริหารความ

เสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ

    1.2  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความ

เสี่ยงและการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทาง

คลินิกในโรงพยาบาล จัดอบรม 5 รุนๆ ละครึ่งวัน

30 ม.ค.-1ก.พ.63 คาลงทะเบียนคนละ 4500 x 4 คน = 

18,000 บาท

 คาพาหะ 4,400 บาท

คาที่พัก 10,800 บาท

คาเบี้ยเลี้ยง 2,240 บาท

รวม 35,440 บาท

27-29ม.ีค.63 คาอาหารวางและเครื่องด่ืม

คนละ 25 บาท X 168 คน = 4,200 บาท

คาเอกสาร วัสดุ อุปกรณ  =3,000 บาท

รวม 7,200 บาท

พ.ย.62 คาอาหารวางและเครื่องด่ืม

คนละ 25 บาท X 44 คน = 1,100 บาท

    1.3 ประชุมรับทราบผลการสํารวจวัฒนธรรม

ความปลอดภัยในโรงพยาบาลและการสํารวจความ

พึงพอใจของผูรับบริการของป 2562 จากการใช

เครื่องมือของ สรพ. และการรวมวางแผนพัฒนา

คุณภาพในป 2563

9.ประชุมคณะกรรมการ IC (1ครั้ง/เดือน)

มาตการ 2.4  การพัฒนา

คุณภาพระบบบริหารความเสี่ยง

ในโรงพยาบาล

1. พัฒนาบุคลากร

ต.ค.62-ก.ย.63 คาอาหารวางและเครื่องด่ืม

คนละ 25 บาท X 15 X 12 ครั้ง คน = 

4,500 บาท
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คณะกรรมการความ

เสี่ยง 5 คน

พยาบาลวิชาชีพ 2 คน

เงินบํารุงรพ. นภัสภรณ เชิง

สะอาด

นภัสภรณ เชิง

สะอาด

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 5 

คน

เงินบํารุงรพ. นภัสภรณ เชิง

สะอาด

ทุกหนวยงาน เงินบํารุงรพ. นภัสภรณ เชิง

สะอาด

3 รพ.สต. (นํารอง) ปาริชาติ บุษดี

ต.ค.62-ก.ย.63 คาอาหารวางและเครื่องด่ืม

คนละ 25 บาท X 6 คน X 12 ครั้ง = 

1,800  บาท

ธ.ค. ม.ีค. ม.ิย. ก.ย

..63

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม

คนละ 25 บาท X 6 คน X 4 ครั้ง = 600 

บาท

ต.ค.62-ก.ย.63 เปนโครงการเดียวกันในยุทธศาสตรท่ี 2

   2.1 พัฒนาโปรแกรมบริหารความเสี่ยงใหสามารถ

ประมวลผลขอมูลทางสารสนเทศของความเสี่ยงและ

การใชโปรแกรม NRLS

    2.2 ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง 12 ครั้ง/ป

    2.3  RM Round 4 ครั้ง/ป

มาตการ 2.5 พัฒนาระบบ

คุณภาพบริการทางคลินิก(PCT)

1.โครงการลด CVD risk ในชุมชน (งบเดียวกับแผน

ยุทธศาสตรที่ 2)

    1.4 ศึกษาดูงานระบบริหารจัดการความเสี่ยง

2. การพัฒนาระบบงานความเสี่ยง

ธ.ค.63 คาอาหารวางและเครื่องด่ืม

คนละ 25 บาท X 7 คน X 2 ครั้ง = 350 

 บาท

คาอาหารกลางวัน

คนละ 70 บาท X 6 คน X 1 ครั้ง  490  

บาท

คาเบี้ยเลี้ยง 160 บาทX7X1 วัน =1,120 

บาท

รวม 1,960 บาท

คาตอบแทนแหลงศกึษา

ดูงาน  2*1000 =2000
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เปาหมาย แหลง ผูรับผิดชอบ

พยาบาลวิชาชีพ 26 

คน

ปาริชาติ บุษดี

ปาริชาติ บุษดี

ทุกหนวยงาน ปาริชาติ บุษดี

เจาหนาที่รพ 168 คน เงินบํารุงรพ. สมร  โพธิสาขา

กรรณิการ แวน

ใหญ

เปนโครงการเดียวกันในยุทธศาสตรท่ี 2

คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคนละ 25 บาท

 X 15 คน X 24 ครั้ง = 9,000 บาท

ม.ีค.62, ก.ค.62

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลา งบประมาณ

3.ทบทวนเวชระเบียน และอุบัติการณ (2 ครั้ง/เดือน)

4. PCT Round 2 ครั้ง/ป

พ.ค.63 คาตอบแทนวิทยากรภายนอกชม.ละ 600 

x 2 คน x 6 ชม.x 1 วัน = 9,600 บาท

คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคนละ 25 บาท

 X 168 คน X 2 ครั้ง = 8400 บาท

คาอาหารกลางวันวิทยากรและผูจัดอบรม 

2800 บาท

คาอาหารกลางวันคนละ 70 บาท X 168 

คน X 1 วัน = 11760 บาท

คาวัสดสุาธิต จํานวน 2000 บาท

รวม 34,560 บาท

   1.1 จัดประชุมวิชาการและซอมแผนอัคคีภัย

2.Training Fast track 

มาตรการ 2.6 พัฒนาระบบ

สิ่งแวดลอมของโรงพยาบาล

 1. ระบบปองกันอัคคีภัย

ม.ค.63
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เปาหมาย แหลง ผูรับผิดชอบ

รพ.สต. 13 แหง เงินบํารุง รพ. สมร  โพธิสาขา

แกววฑูิร กําหอม

รัชนีกร ไขหิน

ทุกหนวยงานในรพ. 

และรพ.สต.

เงินบํารุงรพ. ละมุล  วิเศษปสสา

เงินบํารุงรพ. กรรณิการ,ศรัน

รัตน,สุนทร

3.2 สงบุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตร HA 305 : 

ระบบงานสนับสนุนบริการ

25-27 มีค.63

  3. ระบบเครื่องมือ อุปกรณทางการแพทย           

3.1 พัฒนาระบบการดูแลอุปกรณเครื่องมือแพทย

ของโรงพยาบาล และเครือขาย กิจกรรมตรวจสอบ/

สอบเทียบเครื่องมือแพทยประจําป

ม.ีค.63 คาเบี้ยเลี้ยง จนท.สํานักงานสนับสนุน

บริการสุขภาพ 5 คน X 2 วันX240 บาท

 = 2,400   - คาน้ํามันรถไปกลับ 

ขอนแกน-อาจสามารถ 296X4 กม.=1184

     คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คนละ 25

 บาท X 11 คนX 2 วัน = 1100 บาท 

อาหารกลางวันคนละ 70 บาทx 11 คน x 

2 วัน =1,540 บาท

คาหองพักหองละ 650 บาท x 3 หอง 1 

วัน= 1,950 บาท

รวม 8,274 บาท

คาลงทะเบียน 4500*3=13500บ.คาที่พัก

 9,000บ.คาเบี้ยเลี้ยง 3*560=1,680บ.คา

พาหนะ 6,000 บ.

รวม 30,180 บ.

งบประมาณ

ต.ค.62-ก.ย.63 คาจางบริษัทกําจัดขยะกิโลกรัมละ 12 

บาทx700 กก.x 12 เดือน

รวม = 100,800 บาท

 2. ระบบสุขาภิบาล   2.1  กําจัดมูลฝอย  โดยจัดรถ

รับขยะติดเชื้อที่หนวยบริการในเครือขายเพื่อสง

บริษัทเอกชนดําเนินการ และจัดพนักงานออกเก็บ

รวบรวมขยะที่รพ.สต. สัปดาหละ 1 ครั้ง/รพ.สต.  

(ออกรับวันพฤหัสบด)ี

ชวงเวลามาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก
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ผูปวย 50 ราย เงินบํารุงรพ. ณัฐกาน อุบลบาน

อภิรพร จันทร

ขอนแกน

เปาหมาย แหลง ผูรับผิดชอบ

ผูปวยเรื้อรัง/ผุปวยใน เงินบํารุง รพ. อภิรพร จันทร

ขอนแกน    รัชนี 

จันทรฟาเลื่อม

ศิโรรัตน  มาตยะ

ขันธ

นักโภชนากร 2 คน เงินบํารุง รพ. อภิรพร จันทร

ขอนแกน    รัชนี 

จันทรฟาเลื่อม

6 เดือน

2.การใหความรูดานโภชนาการ/โภชนบําบัด 

2.1 ผูปวยนอก    (วันจันทร อังคาร และพฤหัสบด)ี  

 ใหความรูดานโภชนบําบัด คลินิกพิเศษ

2.2  ผูปวยใน     - ประเมินภาวะโภชนาการ / ให

โภชนบําบัด 

     ต.ค.62 - ก.ย.

63

มาตรการท่ี 2.7 พัฒนดานการ

ฟนฟูสภาพ (กายภาพบําบัด)

1.เยี่ยมบาน ต.ค.62-ก.ย.63 งบเดียวกันกับงานเยี่ยมบาน HHC

มาตรการท่ี 2.8 พัฒนาดาน

โภชนาการ

1.โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย                     1.1

ประเมินมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข

ก.พ.63 , ก.ค.63

สื่อการสอน 3,000 บาท

คาสงตรวจ(SI2)อาหารตัวอยางๆ ละ 250

บาท X6ตัวอยางX2ครั้ง 

รวม 3,000 บาท

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลา งบประมาณ

   ต.ค.62 - ก.ย.63

4. การติดตามและประเมินผลกลุมผูปวยโรคหลอด

เลือดสมอง

ต.ค.61-ก.ย.62 คาตอบแทนในการติดตามออกเยี่ยมบาน 

จํานวน 2 คน X (1คนX200 บาทX100

ครั้ง)

รวม 20,000 บาท

Small 

success

3 เดือน 9 เดือน 12  เดือน

3. จัดอาหารวางเพ่ือสุขภาพ healthy meeting ใน

งานประชุมตางๆ
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เปาหมาย แหลง ผูรับผิดชอบ

Cup Board และ

จนท.รพ.สต. 50 คน

CUP สุภาพ 

นริศ

Cup Board และ

จนท.รพ.สต. 40 คน

CUP สุภาพ 

นริศ

ทุก 2 เดือน   

ตค.62- กย.63

คาอาหารกลางวันอาหารวางและเครื่องดื่ม

 40 คน x 120 บาท x 6 วัน  = 28,800 

บาท

Excellence : Governance 

Exellence

แผนงาน การพัฒนาระบบบริหารจัดการดานสาธารณสุข โครงการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเครือขายบริการสุขภาพ

อําเภออาจสามารถ

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในเครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอ ใหมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายตามเกณฑและตัวชี้วัดที่กําหนดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

มาตรการ 1สรางกลไก

ขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพ

1.จัดประชุมจัดทําแผน CUP พย.62 คาอาหารกลางวันอาหารวางและ

เครื่องดื่ม 50 คน x 120 บาท x 4 

วัน  = 24,000 บาท

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลา งบประมาณ

ตัวชี้วัด  รอยละการบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เปาหมาย  รอยละ 98

สถานการณ  รอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เปาหมาย  รอยละ 98

มาตรการ 2  การติดตาม  

กํากับ  พัฒนางาน

1.จัดประชุม CUP เพื่อติดตามความกาวหนา/

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน

success สงรายงานผลการดําเนินงานตามแผน

ขอเสนอแนะจากสรพ.

1.สงคําขอตอายุการรับรอง 

Reaccreditation ครั้งที่ 2 และ

สงรายงานประเมินตนเอง

2.ระบบงานสําคัญไดรับการ

รับรอง (LAB โรงครัวคุณภาพ 

Green& Clean และแผนไทย)

โรงพยาบาลคงสถานะการรับรองคุณภาพ HA ขั้นท่ี 3

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลัก...............กุลมการพยาบาล............................................                     หนวยงานรวม .ทุกหนวยงานในโรงพยาบาล

1.รับการเยี่ยมเพ่ือกระตุนการพัฒนาคุณภาพ

จากทีม QLN รอยเอ็ด
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กรรมการบริหาร

โรงพยาบาล

CUP สุภาพ 

นริศ

Cup Board และ

จนท.รพ.สต. 50 คน

 ทีมนิเทศจาก สสจ.

10 คน

CUP สุภาพ 

นริศ

98,400

Small 

success

เปาหมาย

งบประมา

ณ

แหลง

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ทุก  เดือน    

ตค.62- กย.63

คาอาหารกลางวันอาหารวางและเครื่องดื่ม

 15 คน x 120 บาท x 12 วัน  = 21,600

 บาท

ชวงเวลา

ดําเนินการ

คาอาหารกลางวันอาหารวางและเครื่องดื่ม

 60 คน x 120 บาท x 2 วัน  = 16,800 

บาท

พย.62, มิย.63มาตรการ 3  ประเมินผล 3. รับนิเทศประเมินผลจาก สสจ.รอยเอ็ด

Excellence Governance 

Excellence

แผนงาน การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

วัตถุประสงค เพื่อใหหนวยงานมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ การพัฒนาระบบระบบสารสนเทศดานสุขภาพ

ตัวชี้วัด 1.รอยละความสําเร็จของหนวยงานที่มีการพัฒนาระบบสารสนเทศดานสุขภาพ

สถานการณ หนวยงานยังไมผานเกณฑคุณภาพขอมูล Smart Hospital

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก

12  เดือน

มีการดําเนินงานตามแผนรอยละ 

100

9 เดือน

มีการดําเนินงานตามแผนรอยละ 75

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลัก รพ.อาจสามารถ                     หนวยงานรวม สสอ.อาจสามารถ   รพ.สต.

รวม

3 เดือน

แผนCUP เสร็จเรียบรอย

ประชุม CUP อยางนอย 1 ครั้ง

6 เดือน  

มีการดําเนินงานตามแผนรอยละ 50

1.จัดประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพ่ือ

ติดตามความกาวหนา/ปญหาอุปสรรคในการ

ดําเนินงาน
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ผูรับผิดชอบงาน 

จํานวน 30 คน

บํารุง ไพรสณฑ  

จิตตนิยมบุญ

CUP นายนริศ คมจิตร

นายสามารถ 

เนตรพันทัง

CUP นายสามารถ 

เนตรพันทัง

บํารุง อนุวฒัน  

สมบูรณพันธ

Mar-63

พ.ย..62-ก.ย.63

 ต.ค.62-พ.ย.62

Dec-62

2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบขอมูล 43 

แฟมและการตรวจสอบขอมูลผานระบบ HDC ราย

เดือน

3.ออกปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐานในระบบ hosxp_pcu 

ทั้ง 13 รพ.สต.

คาอาหารวางและเครื่องดื่มจํานวน 

30คน*2 มื้อๆละ25 บ* 3 วัน = 

4,500 บาท

คาอาหารกลางวัน 30 คน*70 บาท*

 3 วัน= 6,300 บาท

คาสมนาคุณวิทยากรชั่วโมงละ600 

บาท*18 ชม.= 10,800 บาท

คาที่พักวิทยากร 2,000 บาท คา

พาหนะวิทยากร 2,000 บาท

คาปาย ขนาด1.2x1.5 เมตร 1 แผน

 จํานวนเงิน 500 บาท

รวมเปนเงิน 26,100 บาท

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  คนละ 50 

บาท x 30 คน x  11 ครั้ง

=16,500 บาท คาอาหารกลางวันคนละ 

70 บาท x 30 คน x 11 ครั้ง= 23,100 

บาท รวม 39,600 บาท

คาตอบแทน 10 วัน x 240 บาท x 1 คน 

รวม  = 2,400 บาท

คาอาหารวางและเครื่องด่ืมจํานวน 30คน

จํานวน 2 มื้อๆละ25 บาท จํานวน 1 วัน

เปนเงิน1,500 บาท

คาอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 70 บาท 

จํานวน 1 วันจํานวนเงิน2,100 บาท

รวมเปนเงิน 3,600 บาท

มาตรการที1่ การพัฒนา

บุคลากร

1.โครงการอบรมการลงขอมูล43 แฟม

4.โครงการอบรมการใชโปรแกรมRCMและ

E-Claim สิทธิอปท.
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บํารุง สุวรรณรัตน  

หชัยกุล

บํารุง อําพล   สุมาลี

บํารุง อําพล   สุมาลี

กลุมเปาหมาย แหลง ผูรับผิดชอบ

คาวัสดอุุปกรณ จํานวน 500,000บาท

คาการติดตั้งโปรแกรมจํานวน 100,000 

บาท

Jan-63

Jan-63

ต.ค.62-ก.ย.63

คาของท่ีระลึก 1,000 บาท

คาอาหารวาง  10 คนๆละ25 บาทจํานวน

 2 มื้อ รวมเปน 500บาท

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 1,500 บาท

มาตรการที2่การพัฒนา

โปรแกรม

1.การศกึษาดูงานคิวonline

2.การจัดทําระบบและใชโปรแกรมคิวOnline

3.รณรงคการใชโปรแกรมสมุดสุขภาพ

ประชาชน(H4U)

4.โครงการ smart Hospital

Excellence People Excellence แผนงาน การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดาน

สาธารณสุข

โครงการ พัฒนางานวิจัย/R2R

วัตถุประสงค  1.เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานงานวจิัย/R2R

ตัวชี้วัดขอที่ 35 ชื่อ รอยละของงานวิจัย/R2R  ดานสุขภาพที่ใหหนวยงานตางๆนําไปใชประโยชน

สถานการณ

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลา งบประมาณ

ติดตั้งอุปกรณกระจายสัญญาณ internet ไร

สาย30ตัว

Mar-63 internet ไรสาย30ตัวๆละ5,500บาท 30

ตัว (wifi mech) พรอมอุกรณติดตั้งระบบ

 รวม 300,000 บาท
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CUP สุภาพ ,รัชนีกร

ศุภชาต,ินริศ

บุคลากร

สาธารณสุข 

จํานวน 50 คน

CUP สุภาพ 

รัชนีกร

ศุภชาติ

นริศ

บุคลากร

สาธารณสุข 

จํานวน 50 คน

CUP สุภาพ 

รัชนีกร

ศุภชาติ

นริศ

รวม 62,600

6 เดือน

อบรมครั้งที2่

นําเสนอผลงานระดับ

CUP

มาตรการ 2  การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

1.จัดอบรมการทําวิจัย/R2R ม.ค.,เม.ย.63 คาอาหารกลางวันอาหารวางและเครื่องดื่ม

 50 คน x 120 บาท x 4 วัน  = 24,000 

บาท

คาตอบวิทยากร  600 บาท x 6 ชั่วโมง x 

4 วัน = 14,400 บาท

 คาที่ปรึกษา 10,000 บาท

 คาปาย 500 บาท    รวม 48,900 บาทมาตรการ 2  การสงเสริม

และใหกําลังใจบุคลากร

3.สรุปผลงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู ชื่นชมและ

เสริมพลัง

Jun-63 คาอาหารกลางวันอาหารวางและเครื่องดื่ม

 50 คน x 120 บาท x 1 วัน  = 6,000 

บาท

คาตอบวิทยากร  600 บาท x 6 ชั่วโมง x 

2 คน = 7,200 บาท

 คาปาย 500 บาท   รวม  13,700 บาท

Small 

success

Jan-63

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลัก รพ.อาจสามารถ                     หนวยงานรวม สสอ.อาจสามารถ   รพ.สต.

3 เดือน 9 เดือน 12  เดือน

อบรมครั้งที1่ นําเสนอผลงานระดับจังหวัด นําเสนอผลงานในระดับประเทศ

ระดับเขต

มาตรการ 1สรางกลไก

ขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพ

1.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวิจัย/R2R

2.จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน



ผูเสนอ

      (นางสุภาพ   เหลาสุโพธิ)์

  พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการพเิศษ

ผูเห็นชอบ

(นายกฤษฎี      ชายสวัสดิ์ )      (นายธารา     รัตนอาํนวยศิริ)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ

ผูอนมุัติ

     (นายนริศ     คมจิตร)

            นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

             สาธารณสุขอาํเภออาจสามารถ




