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วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศำสตร์ท่ี1.ส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันควบคุมโรคและคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ(Promotion,Prevention&Protection Excellence)

ยุทธศำสตร์ท่ี2.กำรให้บริกำรรักษำพยำบำล,ฟ้ืนฟูสภำพและพัฒนำคุณภำพกำรบริกำร(Service Excellence)

ยุทธศำสตร์ท่ี3.พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะ พอเพียงและมีควำมสุขในกำรท ำงำน(People  Excellence)

ยุทธศำสตร์ท่ี4.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ((Governance Excellence)

สารบัญ

สรุปงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปี 2564

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด S M เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย       / น้อยกว่าร้อยละ

 65

ทักษภร

2. ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย       / ร้อยละ 95 ศิริลักษณ์, กรรณิการ์

3. ร้อยละเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉล่ียท่ี

อายุ 5 ปี

      / ร้อยละ 57 ศิริลักษณ์, ศิริบังอร

4.ร้อยละของเด็กวัยเรียน ( 6- 15 ปี)ท่ีมีปัญหาการเรียน

เน่ืองจากสุขภาพ(LD,ADHD)เข้าถึงบริการ

      / ร้อยละ 60 จิดาภา

5.ร้อยละของกลุ่มเส่ียงสูงเป็นโรคเบาหวานรายใหม่       / ไม่เกินร้อยละ 3 ศิริลักษณ์ , สุนทร

6.ร้อยละของกลุ่มเส่ียงสูงเป็นโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่       / ไม่เกินร้อยละ 5 ศิริลักษณ์ , สุนทร

7. ร้อยละของสตรีอายุ 30 –60ปี ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก

มดลูก

      / ร้อยละ 80 ศิริลักษณ์ , ลักษณาวดี

8.ร้อยละของต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ระยะยาว(Long Term Care)ในชุมชนผ่านเกณฑ์

      / ร้อยละ 80 ศิริลักษณ์ , ศรัณรัตน์

2. สร้างการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการดูแล

สุขภาพอย่างเข็มแข็งใน

การปรับเปล่ียน

พฤติกรรมของประชาชน

ท่ีเป็นภัยต่อสุขภาพ

๒.ภาคีเครือข่ายสุขภาพมี

ความเข้มแข็งโรคและภัย

สุขภาพท่ีส าคัญลดลง

9.ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน MCATT       / ระดับ 3 ข้ึนไป นริศ ,นิตยา

10.ร้อยละของอ าเภอมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

(EOC)และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)ท่ีสามารถ

ปฏิบัติงานได้จริง

      / ระดับดีมาก นริศ ,กรรณิการ์

                                                                        กรอบแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออาจสามารถ ปี 2564

                                                                         วิสัยทัศน์    เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพช้ันน า ระดับภาค โดยชุมชนมีส่วนร่วม

1.ส่งเสริมสุขภาพ 

ป้องกัน ควบคุมโรค 

และคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

โดยภาคีเครือข่าย

และชุมชนมีส่วนร่วม

1.สร้างเสริมสุขภาพ เฝ้า

ระวัง ป้องกันและควบคุม

โรคให้มีประสิทธิภาพทุก

กลุ่มวัย

1.ประชาชนทุกกลุ่มวัยมี

สุขภาพดี
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11.อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน       /  ไม่เกิน 16 

ประชากร ต่อ

แสน

นริศ ,นงคราญ

12.ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตอ าเภอ (DHB) ท่ีมีคุณภาพ

      / ระดับ 5 สุภาพ , นริศ

13.ระดับความส าเร็จของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปิดด าเนิน

 การในพ้ืนท่ี (Primary Care Cluster)

      / ระดับ 5 สุภาพ , นริศ

12.ร้อยละของผู้ป่วยเสพยาเสพติดหยุดเสพต่อเน่ือง 3 

เดือน หลังจ าหน่ายบ าบัดรักษา

      / ร้อยละ 80 สุจิตรา

3.ส่งเสริมให้ประชาชน

ได้รับบริการและใช้

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานงาน

คุ้มครองผู้บริโภค

๓. มีระบบงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคท่ีมีประสิทธิภาพ

13. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับ

     การตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์

     ท่ีก าหนด

      / ร้อยละ 80 ภก.อรพิสุทธ์ิ

2 ให้บริการรักษา 

พยาบาลและฟ้ืนฟู

สภาพ

4. พัฒนาคุณภาพด้าน

การรักษาพยาบาลและ

การฟ้ืนฟูสภาพ

4. ลดอัตราตายด้วยโรคท่ีมี

อัตราตายสูงและโรคท่ีเป็น

ปัญหาในพ้ืนท่ี

14. ร้อยละการเสียชีวิตของผู้ป่วย AMI       / <10% นงคราญ

15.ร้อยละการเสียชีวิตของผู้ป่วยจากภาวะ Sepsis       / 0 ธนัทภัทร

16. ร้อยละการเสียชีวิตของผู้ป่วยจาก Stroke       / 0 อังคณารัชต์

17. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ       / 0 นิตยา

18.อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่       / ≥ 90% สังวาล

19. อัตราตายด้วยโรคมะเร็งลดลง       / ผกากาญจน์ 

ศิริลักษณ์
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19.1ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษา

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

85% ผกากาญจน์ 

ศิริลักษณ์

19.2 อัตราการตายจากโรคมะเร็งตับ/ท่อน้ าดีลดลง ลดลง5% ผกากาญจน์ 

ศิริลักษณ์

19.3 อัตราการตายจากมะเร็งปอดลดลง ลดลง5%

20.อัตราความส าเร็จการรักษา ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่

    และกลับเป็นซ้ า

      / 85% สังวาลย์ พันมะวงศ์

21. ร้อยละการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด HbA1C<7       / ร้อยละ 40 ขนิษฐา,ศิริลักษณ์

22. ร้อยละผู้ป่วย HT ท่ีควบคุมระดับความดันโลหิตอยู่ใน

เกณฑ์ <140/90 mmHg.

      / ร้อยละ 80 ขนิษฐา,ศิริลักษณ์

23.ร้อยละผู้ป่วยCKD ท่ีมีอัตราการลดลงของeGFR

<4ml/min/1.73m2/yr

      / <65% กัตติกา

24.ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีการดูแลแบบ

ประคับประคอง (Palliative Care) 

      / ระดับ5 ผกากาญจน์

18.ร้อยละของโรงพยาบาล  M/F ท่ีให้บริการ

     Intermediate Care

      / ระดับ5 นภัสภรณ์ 

6.สถานบริการในเครือข่าย

ทุกระดับได้รับการรับรอง

คุณภาพมาตรฐาน

25 โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA

 Scoring

      / 3.5 รัชนีกร

26.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินECSคุณภาพ       / ผ่านเกณฑ์60% นงคราญ,ศิริลักษณ์

5. ลดอัตราการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย

กลุ่มโรคส าคัญ
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27. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผ่านการประเมินรพ.

สต.ติดดาว (13 แห่ง)

      / 80% แก้ววิทูรย์,สุภาพ

28.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการของส่วนราชการ กพร.สป. ในสังกัด สธ สู่เกณฑ์ 

คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

      / ระดับ5 แก้ววิทูรย์

25.โรงพยาบาลและรพ.สต.ในเครือข่าย มีการใช้ยา

ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล(RDU)

      / ร้อยละ 50 อรพิสุทธ์ิ

29.จ านวนเมืองสมุนไพร  กรมการแพทย์แผนไทย   

     และการแพทย์ทางเลือก

      / ระดับ5 วิไลวรรณ, จงจิต

30.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมใน

โรงพยาบาลละสถานบริการสาธารณสุขเครือข่าย

      / ระดับดีมาก สมร , แก้ววิทูรย์

31. ระดับความส าเร็จของการเช่ือมโยงงานบริการตาม 

Service Plan สู่ระดับปฐมภูมิ

      / ระดับ 5 รัชนีกร,ศิริลักษณ์

32.ร้อยละคะแนนเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก การด าเนินแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ทางเลือกในระดับโรงพยาบาล

      / ร้อยละ 80 วิไลวรรณ, จงจิต

3. พัฒนาบุคลากรให้

มีสมรรถนะ พอเพียง

 และมีความสุขใน

การท างาน

6. พัฒนาบุคลากรให้มี

สมรรถนะเหมาะสมใน

การปฏิบัติราชการ และมี

ความผาสุกในการท างาน

8.บุคลากรมีสมรรถนะท่ี

เหมาะสมกับงานมีความ

ผาสุกในการปฏิบัติงาน

33.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์

เป้าหมายท่ีก าหนด

      / ระดับ5 อินทิรา

34.ความส าเร็จของการด าเนินงานสร้างสุขของคนท่างาน 

(Happy MOPH )

      / สุวรรณรัตน์

5. ลดความแออัดใน

สถานบริการ และ

จัดระบบบริการใน

เครือข่ายแบบไร้รอยต่อ

7.เครือข่ายบริการสุขภาพ

ทุกระดับจัดบริการท่ีมี

ประสิทธิภาพเช่ือมโยง

บริการแบบไร้รอยต่อ ตาม

แนวทาง Service Plan
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35.ร้อยละผลงานวิจัย/R2R  ด้านสุขภาพท่ีให้หน่วยงาน

ต่างๆน าไปใช้ประโยชน์

      / ร้อยละ 30 สุภาพ, รัชนีกร ,นริศ

36.ร้อยละของครอบครัวท่ีมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพ

ตนเองได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (Health  Literacy)

      / ร้อยละ 60 สุภาพ, นริศ

4.พัฒนาระบบ

บริหารจัดการท่ี

มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ

 7.พัฒนาระบบระบบ

สารสนเทศ เพ่ือ

สนับสนุนการให้บริการท่ี

มีประสิทธิภาพ

9. มีระบบบริหารจัดการ

ข้อมูลสารสนเทศท่ีมี

ประสิทธิภาพ

37.ร้อยละของหน่วยบริการท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

     บริการ

      / ร้อยละ 90 สุวรรณรัตน์,นริศ

38.ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ

     สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลสุขภาพได้ (Health

     Information Exchange

      / ร้อยละ 90 สุวรรณรัตน์,นริศ

39.ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน

 เกณฑ์การประเมิน ITA

      / ร้อยละ 80 สมร

40.ร้อยละของหน่วยบริการท่ี

    ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

      / ไม่ติดระดับ7 จันทรา

41.ร้อยละของการจัดซ้ือร่วมของยาเวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยา

     วัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุทันตกรรม

      / ร้อยละ 25 ทพ.สันติภาพ

8.พัฒนาระบบบริหาร

การเงินการคลังท่ีมี

ประสิทธิภาพ

10. การบริหารจัดการ 

การเงินการคลังท่ีมี

ประสิทธิภาพ 



6

บ ำรุงรพ.(CUP) บ ำรุง รพสต. พมจ./กศน.

อปท./กองทุนฯ

 ประกันสังคม 

สสส.

สปสช. สสจ. รวมตำม

ยุทธศำสตร์

ร้อยละ

งบประมำณ

(%)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1ส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(Promotion, Prevention & Protection Excellence)

1.โครงการ พัฒนาระบบการด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก 1  ปี2564 1,500

2 โครงการ พัฒนาระบบการด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก  2 ปี2564 8,840

3.โครงการ ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 14,000

4.โครงการ บูรณาการการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังต าบลอาจสามารถ ปี2564 25,560

5.โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุและบุคคลท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิงต าบลอาจสามารถปี2564

16,200

6.โครงการ การดูแลต่อเน่ืองผู้ป่วยท่ีต้องท าหัตถการท่ีบ้าน  ปี 2564 44,000

7.โครงการ พัฒนาคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปิดด าเนินการในพ้ืนท่ีหน่วยบริการปฐม

ภูมิ รพ.อาจสามารถ

98,500

8.โครงการ พัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ปี 2564 29,400

9.โครงการ พัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 21,000

9.โครงการ พัฒนาด้านโภชนาการ 57,000

10 โครงการ พัฒนาระบบงานควบคุมภายใน 55,000

11. โครงการ พัฒนาและสร้างศักยภาพหญิงต้ังครรภ์ 8,680

12. โครงการ  เด็กอาจสามารถ Smart 0

13. โครงการ โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 172,150

14. โครงการ พัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 105,900

15. โครงการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 2,800

16. โครงการ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 

ปี 2564

217,200

17. โครงการ คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสาธารณสุข 12,600

สรุปงบประมำณแผนปฏิบัติกำรเครือข่ำยสุขภำพอ ำเภออำจสำมำรถ  จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2564

แผนงำน/โครงกำร

งบประมำณ



7

บ ำรุงรพ.(CUP) บ ำรุง รพสต. พมจ./กศน.

อปท./กองทุนฯ

 ประกันสังคม 

สสส.

สปสช. สสจ. รวมตำม

ยุทธศำสตร์

ร้อยละ

งบประมำณ

(%)

แผนงำน/โครงกำร

งบประมำณ

18. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ HA 128,950

รวม 1,019,280 0 0 0 0 1,019,280

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 บริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence) 

1.โครงการ พัฒนาการจัดการปัจจัยเส่ียงจากส่ิงแวดล้อมเพ่ือสุขภาพระดับอ าเภอ 121,480

2.โครงการ  โครงการอบรมฟ้ืนฟูองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทย 4,800

3.โครงการ โครงการอบรมฟ้ืนฟูองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทย 19,800

4.โครงการ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแพทย์แผนไทยหลักสูตร330/ 372 ช่ัวโมง 100,000

5.โครงการ ป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 9,150

6.โครงการ การพัฒนาระบบบริการในกลุ่มโรคท่ีมีอัตราการตายสูง (Stroke, STEMI, Sepsis, Trauma, High risk Preg, New born)296,060

7.โครงการ การพัฒนาระบบบริการในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (DM,HT,CKD,Palliative Imtermediate care,จิตเวช)700,410

8.โครงการ  การพัฒนาระบบบริการในกลุ่มโรคติดเช้ือ,อุบัติใหม่,ระบาดซ้ า TB,HIV,DHF, MDR 4,200

9. โครงการ. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 4,354,254

10. โครงการ ป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 8,950

11. โครงการ คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสาธารณสุข 27,550

12. โครงการ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในชุมชน 111,600

รวม 5,758,254 0 5,758,254

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 บุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence)

1.โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร 48,500

2.โครงการ การวางแผนอัตราก าลังและบริหารก าลังคน 25,000

3.โครงการ ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพในการเป็นมืออาชีพ 409,812

4.โครงการ  องค์กรแห่งความสุข 892,150



8

บ ำรุงรพ.(CUP) บ ำรุง รพสต. พมจ./กศน.

อปท./กองทุนฯ

 ประกันสังคม 

สสส.

สปสช. สสจ. รวมตำม

ยุทธศำสตร์

ร้อยละ

งบประมำณ

(%)

แผนงำน/โครงกำร

งบประมำณ

5.โครงการเทิดพระเกียรติ 20,800

รวม 1,396,262 1,396,262

ยุทธศำสตร์ท่ี 4บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence)

1. โครงการ การพัฒนาระบบระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 981,060

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

3. โครงการ พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง และการควบคุมภายใน 38,600

4.พัฒนาระบบควบคุมภายใน 55,000

5.โครงการ พัฒนางานวิจัย/R2R 62,600

6.โครงการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออาจ

สามารถ

171,600

รวม 1,321,860 1,321,860

รวมท้ังส้ิน 9,495,656.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,495,656.00 0.00



เป้าหมาย

จันทร์เพ็ญ

จันทร์เพ็ญ

                             จันทร์เพ็ญ

จันทร์เพ็ญ

จันทร์เพ็ญ

 ผู้รับผิดชอบ  30  

คน,

เงินบ ำรุงรพ. จันทร์เพ็ญ

Excellence PP&P Excellence แผนงาน   พัฒนำระบบกำรด ำเนินงำนอนำมัยแม่และเด็ก  ปี2564 โครงกำร  พัฒนำระบบกำรด ำเนินงำนอนำมัยแม่และเด็ก  ปี2564

วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนำระบบกำรด ำเนินงำนอนำมัยแม่และเด็ก ในเครือข่ำยสุขภำพอ ำเภออำจสำมำรถ

ตัวช้ีวัด ข้อท่ี 1.ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนมำตรกำรป้องกันมำรดำตำย

สถานการณ์  ไม่มีมำรดำตำย ในเครือข่ำยสุขภำพอ ำเภออำจสำมำรถปี 2563

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก
ช่วงเวลาด าเนินการ

งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
( เดือน.... )

-ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 

30คนx25บำท x2 คร้ัง =

1,500

Small success

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน

ประเมินผลกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำยประชุมช้ีแจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนแก่เครือข่ำย จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้พัฒนำ

ระบบกำรด ำเนินงำนอนำมัยแม่และ

เด็ก

จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้พัฒนำ

ระบบกำรด ำเนินงำนอนำมัยแม่และ

เด็ก

4.  Ultrasound คร้ังท่ี 2 เม่ืออำยุครรภ์ 34 สัปดำห์ เพ่ือ

ประเมินควำมผิดปกติของทำรกในครรภ์และพิจำรณำส่งต่อ

ต่อเน่ืองและย่ังยืน 2.ประเมินผลกำรด ำเนินงำน/รำยงำนผลผู้บังคับบัญชำ

2 . จัดกลุ่ม โรงเรียนพ่อ- แม่

3. ติดตำมประเมินผลกำรเรียนก่อน-หลังกำรเรียนโรงเรียน

มาตรการท่ี 3 กำรด ำเนินงำนอย่ำง 1. ติดตำมตรวจหลังคลอดและเย่ียมหลังคลอด ต.ค.63-ก.ย.64

มาตรการ 1 1.ประสำนเครือข่ำยประเมินภำวะควำมเส่ียงตำมสมุด ANC ต.ค.63-ก.ย.64

สร้ำงเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำนกับ

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล

2.ให้บริกำรส่งเสริมสุขภำพ บริกำรรับฝำกครรภ์ 

รำยเก่ำและรำยใหม่ทุกวันอังคำร 08.00 – 16.00 น.

ต.ค.63-ก.ย.64

3. Ultrasound คร้ังท่ี 1 เม่ืออำยุครรภ์ 20-24 สัปดำห์

5. ให้ค ำปรึกษำก่อนตรวจเลือดภรรยำ-สำมี

มาตรการ 2  พัฒนำกำรด ำเนินงำน

กำรบริกำรรับฝำกครรภ์อย่ำงมี

คุณภำพ

1 . จัดท ำโครงกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้พัฒนำระบบกำร

ด ำเนินงำนอนำมัยแม่และเด็ก

มี.ค., มิย., 64

1,500รวม



เป้าหมาย

เงินบ ำรุง ลักษณำวดี

ต.ค.-63 ค่ำตอบแทนจนท. ออก

ด ำเนินงำน 200 บำท x 2 คน

 x 17 คร้ัง เป็นเงิน 6,800  

บำท

กำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง 2.ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนกับภำคีเครือข่ำย

ผู้รับผิดชอบ
( เดือน.... )

มาตรการ 1 1.ประสำนเครือข่ำย ส ำรวจกลุ่มเป้ำหมำย

12  เดือน

และย่ังยืน 3.ประเมินผลกำรด ำเนินงำน/รำยงำนผลผู้บังคับบัญชำ

  2.เพ่ือให้สตรีท่ีมีภำวะผิดปกติได้รับกำรส่งต่อรักษำตำมมำตรฐำน

ตัวช้ีวัด ข้อท่ี 31.1.3 ช่ือสตรีกลุ่มเส่ียงอำยุ 30-70 ปี ได้รับกำรตรวจมะเร็งเต้ำนมด้วยตนเองและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ อย่ำงน้อยร้อยละ 80

ตัวช้ีวัด ข้อท่ี 31.1.4 ช่ือสตรีกลุ่มเส่ียงอำยุ 30-60 ปี ได้รับกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก ภำยในระยะเวลำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) อย่ำงน้อยร้อยละ 80

สถานการณ์ ในปัจจุบันโรคมะเร็งปำกมดลูกและมะเร็งเต้ำนมเป็นสำเหตุกำรตำยจำกโรคมะเร็งของสตรีในประเทศ ไทย ซ่ึงท ำให้เป็นปัญหำสำธำรณสุขท่ีส ำคัญ

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก
ช่วงเวลาด าเนินการ

งบประมาณ

สร้ำงเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำนใน

ชุมชนให้เกิดควำมต่อเน่ือง

2.จัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้กำรตรวจเต้ำนมด้วยตนเอง

ให้กับกลุ่มผู้น ำและอสม.ในชุมชนและท ำควำมเข้ำใจ

เก่ียวกับกำรคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก

ต.ค.63-ก.ย.64

3. จัดเตรียมสถำนท่ีส ำหรับกำรออกด ำเนินงำนในพ้ืนท่ีตำม

ควำมเหมำะสม

แหล่งงบประมาณ

Small success

3 เดือน 6 เดือน

ประเมินผลกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำยคืนช้อมูลสู่ชุมชน

9 เดือน

1.แจ้งผลกำรตรวจให้ผู้รับบริกำรได้ทรำบ ต.ค.63-ก.ย.64

ค่ำตอบแทนพขร.  120 บำท 

x 17 คร้ัง เป็นเงิน 2,040  

บำท2.ออกตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ำนมและมะเร็งปำกมดลูกโดย

เจ้ำหน้ำท่ีอย่ำงมีส่วนร่วม 3.ติดตำมและส่งต่อรพ.แม่ข่ำยกรณีท่ีพบควำมผิดปกติทุกรำย

มาตรการท่ี 3

มาตรการ 2 1.จัดกิจกรรมสอนทักษะกำรตรวจเต้ำนมด้วยตนเองให้กับ

สตรีกลุ่มเป้ำหมำย

ต.ค.63-ก.ย.64

พัฒนำกำรด ำเนินงำนดูแลผู้ป่วย

รวม 8,840

ด ำเนินกำรให้บริกำรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ำนมและมะเร็งปำกมดลูก ด ำเนินกำรให้บริกำรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ำนม

และมะเร็งปำกมดลูก/แจ้งผลกำรตรวจ

ด ำเนินกำรให้บริกำรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ำนมและ

มะเร็งปำกมดลูก/แจ้งผลกำรตรวจ

Excellence…PP&P Excellence แผนงาน   พัฒนำระบบกำรด ำเนินงำนอนำมัยแม่และเด็ก  ปี2564 โครงกำร  พัฒนำระบบกำรด ำเนินงำนอนำมัยแม่และเด็ก  ปี2564



กลุ่มเป้าหมาย

ประชำชน

ต.อำจสำมำรถ 

4,300 คน

เงินบ ำรุง รพ. สุนทร  สำระภักดี

กลุ่มเส่ียง430คน เงินบ ำรุง รพ. สุนทร  สำระภักดี

กลุ่มเส่ียงสมัครใจเข้ำ

โปรแกรม 40คน

เงินบ ำรุง รพ. สุนทร  สำระภักดี

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงำนหลัก รพ.อำจสำมำรถ

Small success

3 เดือน 9 เดือน 12  เดือน

คัดกรองควำมเส่ียงด้ำนสุขภำพในกลุ่มเป้ำหมำย 35 ปีข้ึน

ไป
ประเมิลผลกำรด ำเนินงำน

วิเครำะห์ปัญหำกำรด ำเนินงำนและ 

ใช้ข้อมูลในกำรวำงแผนในปีต่อไป

6 เดือน

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพใน

กลุ่มเส่ียง

ยุทธศาสตร์  PP&P Excellence แผนงาน  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ) โครงการ ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ

วัตถุประสงค์  เพ่ือลดผู้ป่วยโรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูงรำยใหม่จำกกลุ่มเส่ียง

ตัวช้ีวัด    อัตรำผู้ป่วยเบำหวำนรำยใหม่จำกกลุ่มเส่ียงเบำหวำน < 2.85% และอัตรำกลุ่มสงสัยป่วยควำมดันโลหิตสูง <7%

ค่ำตอบแทนเชิงรุก 1คนx200

บำทx6วันเป็นเงิน1,200 บำท

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 

จ ำนวน40คนx 25บำทx6วัน

เป็นเงิน6,000บำท

รวมเป็นเงิน 7,200 บำท

ผู้รับผิดชอบ
( เดือน.... )

1.คัดกรองกลุ่มเส่ียงด้ำนสุขภำพ

ประชำชนอำยุ 35 ปีข้ึนไป

1.ออกคัดกรองควำมเส่ียงด้ำนสุขภำพโรคเบำหวำนและโรค

ควำมดันโลหิตสูง

ต.ค.63-ธ.ค.63 ค่ำตอบแทนเชิงรุก 1คนx200

บำทx17วัน เป็นเงิน 3,400 

บำท

แผนงาน กิจกรรมหลัก
ช่วงเวลาด าเนินการ

งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

1.ออกหน่วยปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียง ให้ควำมรู้

ประชำชนกลุ่มเส่ียง

ม.ค. 64 ค่ำตอบแทนเชิงรุก 1คนx200

บำทx17วัน เป็นเงิน 3,400 

บำท

2.กลุ่มวิจัยปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงด้วยโรคเบำหวำน 

จ ำนวน 40 คน

3.ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร

ก.พ. 64

รวม 14,000

2.สร้ำงกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สุขภำพ ในประชำชนกลุ่มเส่ียง



เป้าหมาย

จนท.8คน

ผู้ป่วย100 คน

กำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง

ด ำเนินกำรให้บริกำรส่งเสริมสุขภำพ ตรวจรักษำโรคและ

ฟ้ืนฟูสุขภำพผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

ตรวจคัดกรองภำวะแทรกซ้อน

ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

ติดตำมเย่ียมปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ผู้ป่วยโรคเร้ือรังท่ีมีภำวะแทรกซ้อน

ประเมินผลกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำยคืนช้อมูล

สู่ชุมชน

พัฒนำกำรด ำเนินงำนดูแลผู้ป่วย 2. คัดกรองภำวะแทรกซ้อนผู้ป่วยทุกรำยเชิงรุกในชุมชน

และย่ังยืน

2.ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับภำคีเครือข่ำยในกำรดูแล

ผู้ป่วย

โรคเร้ือรังอย่ำงมีส่วนร่วม 3. ติดตำมเย่ียมบ้ำนร่วมกับภำคีเครือข่ำย ปรับเปล่ียน

พฤติกรรมผู้ป่วยในชุมชน

มาตรการท่ี 3 1.หลังให้บริกำรมีกำรคืนข้อมูลให้ชุมชน ต.ค.63-ก.ย.64

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน

Small success

สถานการณ์ ผู้ป่วยโรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูงยังควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดและควบคุมระดับควำมดันโลหิตสูงได้ไม่ดี

มาตรการ 1 1.ประสำนเครือข่ำย ส ำรวจกลุ่มผู้ป่วยเร้ือรัง ต.ค.-63 ค่ำตอบแทนพยำบำล/นวก 2

คนx200บำทx57วัน = 

22,800 บำท       

ค่ำเบ้ียเล้ียพขร.1คนx120

บำทx 23วันเป็นเงิน 2,760 

บำท

สร้ำงเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำน 2.ให้บริกำรส่งเสริมสุขภำพ ตรวจรักษำโรคและฟ้ืนฟู

สุขภำพผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน

ต.ค.63-ก.ย.64

ในชุมชนให้เกิดควำมต่อเน่ือง โรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูง

มาตรการ 2 1.จัดกลุ่ม Self help group แลกเปล่ียนเรียนรู้ 1 ต.ค.63-ก.ย.64

รวม 25,560

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ( เดือน.... )

Excellence…PP&P Excellence แผนงานกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังในชุมชน โครงการบูรณำกำรกำรดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังต ำบลอำจสำมำรถ ปี2564

วัตถุประสงค์  1.เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูงได้เข้ำถึงกำรส่งเสริมรักษำ ฟ้ืนฟูท่ีมีคุณภำพ ได้มำตรฐำน สะดวก รวดเร็ว

 2.เพ่ือให้ผู้ป่วยเบำหวำนควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดได้ดีร้อยละ 40

ตัวช้ีวัด ข้อท่ี 11 ช่ือ ร้อยละของผู้ป่วยเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูงควบคุมได้

เงินบ ำรุงรพ. ลักษณำวดี

3.ประเมินผลกำรด ำเนินงำน/รำยงำนผลผู้บังคับบัญชำ

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก

ช่วงเวลาด าเนินการ

งบประมาณ



สถานการณ์ ผู้สูงอำยุติดบ้ำนติดเตียงมีจ ำนวนเพ่ิมมำกข้ึน และต้องได้รับกำรดูแลอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดี  โดยCare Giver และภำคีเครือข่ำยในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

-ค่ำตอบแทนจนท.2คนx17 

หมู่บ้ำนx200บำท=6,800บำทผู้สูงอำยุและบุคคลท่ีมีภำวะพ่ึงพิง

ได้รับกำรประเมิน ADL ทุกรำย

มาตรการท่ี 3 1.ประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรในชุมชน

2.ประชุมคณะอุนกรรมกำรLong Term Care เพ่ือน ำเสนอ

Care Plan

มาตรการ 2 1.Care Manager(CM) ออกจัดท ำ Care Plan ผู้สูงอำยุ

และบุคคลท่ีมีภำวะพ่ึงพิงท่ีมีคะแนนADL 0-11 คะแนนท่ี

บ้ำน จนท.(CM) 1คน ต.ค.63-ก.ย.64

มาตรการ 1

3.Care Giver และทีมสหวิชำชีพด้ำนสำธำรณสุขติดตำม

ดูแลผู้สูงอำยุและบุคคลท่ีมีภำวะพ่ึงพิงท่ีบ้ำน

                3.เพ่ือสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและญำติในกำรดูแลผู้สูงอำยุและบุคคลท่ีมีภำวะพ่ึงพิง

ตัวช้ีวัดข้อท่ี 7 ร้อยละของผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิงได้รับกำรดูแลตำมCare Plan

โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุและบุคคลท่ีมีภาวะพ่ึงพิงต าบลอาจสามารถปี2564

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก
ช่วงเวลาด าเนินการ

งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
( เดือน.... )

แลกเปล่ียนเรียนรู้และติดตำม

ประเมินผลกำรด ำเนินงำน

2.ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้และถอดบทเรียนกำรด ำเนินงำน

 Care Giver ระดับต ำบลต ำบลอำจสำมำรถ

3.CM ประเมินผลและปรับ Care Plan ตำมเกณฑ์

รวม 16,200

Excellence…PP&P Excellence แผนงานท่ี1 : กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยในทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ) โครงกำร ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรดูแลผู้สูงอำยุและบุคคลท่ีมีภำวะ

พ่ึงพิงต ำบลอำจสำมำรถปี2564วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้ผู้สูงอำยุทุกคนได้รับประเมิน ADL

                2.เพ่ือให้ผู้สูงอำยุและบุคคลท่ีมีภำวะพ่ึงพิงท่ีมีคะแนน ADL 0-11 ได้รับกำรดูแลตำม Care Plan

1.เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขออกประเมินADL ผู้สูงอำยุและ

บุคคลท่ีมีภำวะพ่ึงพิงท้ัง 17 หมู่บ้ำน จนท.1คน ต.ค.-ธ.ค.2563 เงินบ ำรุงรพ.
ศรัณรัตน์ ศิล

ปักษำ

-ค่ำตอบแทนจนท.(CM) 1คน

x17หมู่บ้ำนx200บำท=

3,400บำท

เงินบ ำรุงรพ.
ศรัณรัตน์ ศิล

ปักษำ

ผู้สูงอำยุและบุคคลท่ีมีภำวะพ่ึงพิง

ได้รับกำรดูแลตำม Care Plan

Care Giver ระดับ

ต ำบล50คน
ก.ค.-ก.ย.64

-ค่ำอำหำรกลำงวัน 70คน'-

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม

50คนx25บำทx2ม้ือ=2,500

บำทx50บำท=3,500 บำท

เงินบ ำรุงรพ.
ศรัณรัตน์ ศิล

ปักษำ



หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงำนหลักกลุ่มงำนบริกำรด้ำนปฐมภูมิและองค์รวม                     หน่วยงำนร่วม ..................................................

Small success

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน

ผู้สูงอำยุและบุคคลท่ีมีภำวะพ่ึงพิง

ได้รับกำรดูแลตำมCare Plan โดย 

Care Giver และทีมสหวิชำชีพด้ำน

สำธำรณสุข

Care Manager ติดตำมประเมินผล

ADL และปรับ Care Plan ตำม

เกณฑ์ร่วมกับ Care Giverและ

ทีมสหวิชำชีพ

-ประเมินผลกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำย

'-แลกเปล่ียนเรียนรู้และถอดบทเรียนกำรด ำเนินงำน Care

 Giver ต ำบลอำจสำมำรถ

''-สรุปผลกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะอนุกรรมกำรLong 

Term Care

12  เดือน

ผู้สูงอำยุในเขตต ำบลอำจสำมำรถได้รับกำรประเมิน ADL 

ทุกคน และผู้ท่ีมีคะแนน ADL 0-11คะแนนได้รับกำร

จัดท ำ Care Planทุกรำย



สถานการณ์ ผู้ป่วยติดเตียง  ผู้ป่วยระยะสุดท้ำย และผู้ป่วยจิตเวชท่ีต้องฉีดยำ ต้องได้รับกำรดูแลต่อเน่ืองเพ่ือให้คุณภำพชีวิตท่ีดี

              แต่ด้วยสภำพผู้ป่วยและกำรเดินทำงท ำให้ไม่สะดวกในกำรมำรับบริกำรท ำหัตถกำร ท ำให้ต้องมีเจ้ำหน้ำท่ีออกไปดูแลท่ีบ้ำน

เป้าหมาย

เงินบ ำรุงรพ. สุจิตรำ ลุนอุดม

ผู้ป่วยติดเตียง เงินบ ำรุงรพ. สุจิตรำ ลุนอุดม

เงินบ ำรุงรพ. สุจิตรำ ลุนอุดม

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก

ช่วงเวลาด าเนินการ

( เดือน.... ) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

2.มีเบอร์โทรศัพท์ผู้ประสำนงำน , เบอร์โทรฉุกเฉินให้ผู้ป่วย

ทุกคน เพ่ือให้ผู้ป่วยประสำนงำนได้ตลอดเวลำ

3. ประสำนงำนกับทีมสหวิชำชีพในกรณีผู้ป่วยมีปัญหำใน

เร่ืองน้ันๆ

ผู้ป่วยได้รับบริกำรท่ีได้มำตรฐำนและ

ไม่มีกำรติดเช้ือจำกกำรท ำหัตถกำร

มาตรการ 2

ผู้ป่วยได้รับบริกำรท่ีสะดวก รวดเร็ว

1.จัดท ำแผนให้ผู้ป่วยทรำบในกำรท ำหัตถกำรแต่ละสัปดำห์

ตัวช้ีวัดข้อท่ี 7  อัตรำกำรติดเช้ือของผู้ป่วยจำกท ำหัตถกำรท่ีบ้ำน = 0

Excellence…PP&P Excellence แผนงานท่ี1 : กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยในทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ)

งบประมาณ

2.ติดตำมอำกำรผู้ป่วยทุกสัปดำห์ ต.ค.63-ก.ย.64 ค่ำตอบแทนพยำบำล1คน

x200บำทx100วันเป็นเป็น

20,000 บำท

3.ประสำนกำรดูแลคนไข้กับแพทย์ในกรณีท่ีคนไข้มีปัญหำ ค่ำเบ้ียเล้ียผู้ช่วยกำรพยำบำล

1คนx120บำทx100วันเป็น

เงิน 12,000 บำท

กำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองและ

ย่ังยืน

มาตรการ 1 1.ดูแลผู้ป่วยตำมมำตรฐำนวิชำชีพ ต.ค.63-ก.ย.64

มาตรการท่ี 3 1.ประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรในชุมชน

2.สอนญำติในกำรดูแลผู้ป่วยท่ีได้ท ำหัตถกำร  เพ่ือให้ญำติ

สำมำรถดูแลผู้ป่วยได้ด้วยตนเองเบ้ืองต้น

3.ประเมินผลกำรด ำเนินงำน/รำยงำนผลผู้บังคับบัญชำ

ต.ค.63-ก.ย.64

ต.ค.63-ก.ย.64

ค่ำเบ้ียเล้ียพขร.1คนx120

บำทx100วันเป็นเงิน 12,000

 บำท

โครงกำร กำรดูแลต่อเน่ืองผู้ป่วยท่ีต้องท ำหัตถกำรท่ีบ้ำน  ปี2564

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้ผู้ป่วยท่ีต้องท ำหัตถกำรท่ีบ้ำน ได้รับบริกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรพยำบำลและกำรควบคุมป้องกันกำรติดเช้ือ

                2.เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับบริกำรท่ีมีคุณภำพ  สะดวก  รวดเร็ว

                3.เพ่ือสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของญำติในกำรดูแลผู้ป่วย  



12  เดือน

Small success

3 เดือน

ผู้ป่วยในเขตต ำบลอำจสำมำรถได้รับบริกำรท ำหัตถกำรท่ี

บ้ำนครบทุกคนบริกำรท ำหัตถกำรท่ีบ้ำนครบทุกคน

9 เดือน

ผู้ป่วยในเขตต ำบลอำจสำมำรถได้รับ

บริกำรท ำหัตถกำรท่ีบ้ำนครบทุกคนผู้ป่วยไม่มีกำรติดเช้ือจำกกำรท ำ

หัตถกำร

6 เดือน

ผู้ป่วยในเขตต ำบลอำจสำมำรถ

ได้รับบริกำรท ำหัตถกำรท่ีบ้ำนครบผู้ป่วยไม่มีกำรติดเช้ือจำกกำรท ำ

หัตถกำร

44,000

ประเมินผลกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำย

คืนช้อมูลสู่ชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบ        หน่วยงำนหลักกลุ่มงำนบริกำรด้ำนปฐมภูมิและองค์รวม                     หน่วยงำนร่วม ..................................................

รวม



กลุ่มเป้าหมาย แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ทีมสหวิชำชีพ
สุภำพ เหล่ำสุโพธ์ิ

นริศ  คมจิตร

cup
สุภำพ เหล่ำสุโพธ์ิ

นริศ  คมจิตร

สุภำพ เหล่ำสุโพธ์ิ

นริศ  คมจิตร

มาตรการ 1

สร้ำงกลไกขับเคล่ือนท่ีเช่ือมโยง

ระบบบริกำรปฐมภูมิกับชุมชนและ

ท้องถ่ินอย่ำงมีคุณภำพ(DHS)

1. ทบทวนแต่งต้ังคณะกรรมกำรพัฒนำคลินิกหมอ

ครอบครัวท่ีเปิดด ำเนินกำรในพ้ืนท่ี(PCC)

พ.ย.-64

1.จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  ปัญหำอุปสรรค  หำ

แนวทำงพัฒนำประเด็นพัฒนำ   ร่วมกับภำคีเครือข่ำย ม.ค. - ก.ย.64

ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำง

และเคร่ืองด่ืม 40 คน x 120 

บำท x 4 คร้ัง เป็นเงิน19,200

 บำท

3.ด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำนพัฒนำ/แก้ไขปัญหำส ำคัญ

ตำมบริบทในพ้ืนท่ี แบบบูรณกำรและมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
พ.ย.63 - ก.ย.64

ค่ำตอบแทนเชิงรุก 10 คน x 

200 บำท x 12 คร้ัง เป็นเงิน 

24,000 บ.  ค่ำตอบแทนเชิง

รุก 5 คน x 200 บำท x 24 

คร้ัง เป็นเงิน 24,000 บ. รวม

 48,000 บำท

โครงการ พัฒนำคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปิดด ำเนินกำรในพ้ืนท่ีหน่วยบริกำรปฐมภูมิ

 รพ.อำจสำมำรถ

วัตถุประสงค์  1 เพ่ือให้ผู้ป่วยเบำหวำนสำมำรถควบคุมระดับน้ ำตำลได้  2. เพ่ือให้ประชำชนมีพฤติกรรมกำรดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่ำงเหมำะสม

ตัวช้ีวัดข้อท่ี 13 ช่ือ ๑) บริกำรฝำกครรภ์คร้ังแรกภำยใน ๑๒ สัปดำห์ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ๒) บริกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คำงทูม และหัดเยอรมัน (Measles Mumps and Rubella; MMR) 

คร้ังท่ี ๑ ในเด็กอำยุครบ ๑ ปี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๕   ๓) บริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพผู้ป่วยโรคเบำหวำน เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ป่วยสำมำรถควบคุมระดับน้ ำตำลสะสมในเลือดได้ดี โดยมีค่ำ HbA๑C คร้ังสุดท้ำย < ๗ mg% 

มำกกว่ำร้อยละ ๕๐

สถานการณ์ มีกำรด ำเนินงำนพัฒนำคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปิดด ำเนินกำรในพ้ืนท่ี(PCC) มำต้ังแต่ปี พ.ศ.2560

ช่วงเวลาด าเนินการมาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก งบประมาณ

มาตรการ 2 จัดระบบพัฒนำ

คุณภำพบริกำร

Excellence PP&P Excellence แผนงาน พัฒนำคุณภำพคลินิกหมอครอบครัว



กลุ่มเป้าหมาย แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

สุภำพ เหล่ำสุโพธ์ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงำนหลัก โรงพยำบำลอำจสำมำรถ                หน่วยงำนร่วม ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำจสำมำรถ

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ

 มิ.ย.64

เบ่ียเล้ียง 20 คน x 240 บำท

 =4,800 บำท

ค่ำตอบแทนสถำนท่ีดูงำน 

1,500 บำท

ค่ำจ้ำงเหมำรถ =15,000 บ.  

ค่ำท่ีพัก  10,000 บำท

 รวมเป็นเงิน 31,300 บำท

มาตรการท่ี 3 เสริมสร้ำงศักยภำพ 

ทีมงำน

1 จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับพ้ืนท่ีนอกจังหวัด

9 เดือน 12  เดือน

กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรพัฒนำ

 PCC

มีกำรจัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และด ำเนินกำรตำม

แผนดยกำรบูรณำกำรและมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน

1.มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนโดย

กำรบูรณำกำรและมีส่วนร่วมของทุก

ภำคส่วน    2.ประชุมติดตำม

ควำมก้ำวหน้ำของงำน  3.จัด

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับพ้ืนท่ีอ่ืน

สรุปบทเรียนผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำ/แก้ไขปัญหำส ำคัญ

ตำมบริบทในพ้ืนท่ี 

ระดับควำมส ำเร็จ ข้ันท่ี 5

3 เดือน 6 เดือน

Small success

รวม 98,500



แผนงาน 

เป้าหมาย

เงินบ ำรุง สุจิตรำ

เงินบ ำรุง สุจิตรำ

ต.ค.63 - ก.ย.64 ค่ำป่ำยประชำสัมพันธ์ =

2,000 บำท

มาตรการ 2 ป้องกันและลด

อันตรายจากการใช้ยาเสพติด

รณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติดในวันส ำคัญ เช่นวันต่อต้ำนยำเสพ

ติด  กีฬำสระบุศย์ เป็นต้น

ค่ำอำหำรกลำงวัน 30 คน x 

70 บำทx1วัน=2,100 บำท

-ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 

30คนX25บำทx2ม้ือ=1,500

บำท

-ค่ำสมนำคุณวิทยำกร 

บรรยำย 8 ชม .x 600 บำท 

4,800 บำท

-ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำเอกสำร

1,000 บำท

รวม 9,400 บำท

ผู้รับผิดชอบงำนยำ

เสพติดและ อสม. 

รวมท้ังส้ิน 30 คน

Excellence PP&P Excellence

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติด ได้รับกำรบ ำบัดฟ้ืนฟู ลดอันตรำยจำกยำเสพติด และติดตำมดูแลช่วยเหลือตำมมำตรฐำน

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก

มาตรการ 1 พัฒนำกำรมีส่วนร่วม

ของชุมชนและภำคีเครือข่ำย  1.

อบรมเชิงปฏิบัติกำร  อสม.  ยำเสพติด

เสริมสร้ำงกำรบ ำบัดฟ้ืนฟูโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลำง และ

ให้ภำคีเครือข่ำยมีส่วนร่วม

ช่วงเวลาด าเนินการ
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

              3.ขำดกลไกท่ีมีประสิทธิภำพในกำรน ำผู้เสพกลับสู่สังคม

สถานการณ์ 1.ผู้ป่วยยำเสพติดมีจ ำนวนเพ่ิมข้ึน ปี 2561 จ ำนวน 90 รำย  ปี 2562 จ ำนวน 118 รำย  และ ปี 2563 จ ำนวน 130 รำย

              2.ทรัพยำกรในกำรบ ำบัดฟ้ืนฟูไม่เพียงพอในกำรรองรับ และขำดกำรมีส่วนร่วมของของภำคีเครือข่ำย

               2. ประชำชนได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันภัยยำเสพติด

ตัวช้ีวัดข้อท่ี 35  ร้อยละของผู้ป่วยยำเสพติดเข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำ และกำรติดตำม ดูแลต่อเน่ืองภำยใน 1 ปี (Retention Rate)

กพ.2564

พัฒนำระบบบริกำรบ ำบัดรักษำผู้ป่วยยำเสพติด โครงกำร  พัฒนำระบบบริกำรบ ำบัดรักษำผู้ป่วยยำเสพติด ปี 2564



เป้าหมาย

ค่ำตอบแทน จนท. 3 คน

เงินบ ำรุง สุจิตรำ

แนวทาง/กิจกรรมหลัก
ช่วงเวลาด าเนินการ

งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
( เดือน.... )

มาตรการท่ี 3 ติดตามดูแลผู้ป่วยให้

ได้มาตรฐาน

ติดตำมเย่ียมผู้ป่วยท่ีอยู่ระหว่ำงกำรบ ำบัดและหลังกำรบ ำบัด

Small success

3 เดือน

มีแนวทำงกำรด ำเนินงำน  “กำรบ ำบัดฟ้ืนฟู โดยใช้ชุมชน

เป็นศูนย์กลำง

1.ผู้เข้ำรับกำรบ ำบัดระบบสมัครใจ

ได้รับกำรติดตำมเย่ียมบ้ำน 100%

1.ร้อยละ 50 ของผู้ติดยำเสพติดท่ีบ ำบัดครบตำมเกณฑ์ท่ี

ก ำหนดของแต่ละระบบ และได้รับกำรติดตำม ดูแล 2.ผู้เข้ำรับกำรบ ำบัดระบบบังคับ

บ ำบัดได้รับกำรติดตำมเย่ียมร้อยละ 

80
2.ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยยำเสพติดกลุ่มก่อควำมรุนแรง

ได้รับกำรประเมินบ ำบัด รักษำ และติดตำมดูแลช่วยเหลือ

ตำมระดับควำมรุนแรงต่อเน่ือง

อสม.แต่ละต ำบลได้รับกำรอบรมให้

ควำมรู้เร่ืองยำเสพติดครบ 100%

ต.ค.63 - ก.ย.64 ค่ำตอบแทน จนท. 3 คน 

x200 บำท X 30 คร้ัง = 

18,000 บำท

9 เดือน 12  เดือน

รวม 29,400

6 เดือน

มาตรการ



กลุ่มเป้าหมาย แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

17 หมู่บ้ำนในเขต 

ต ำบลอำจสำมำรถ
เงินบ ำรุง กรรณิกำร์

17 หมู่บ้ำนในเขต 

ต ำบลอำจสำมำรถ
เงินบ ำรุง กรรณิกำร์

Small success

โครงการ พัฒนำระบบกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินและภัยสุขภำพ

รวม 21,000

หน่วยงานรับผิดชอบ                  หน่วยงำนร่วม

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้กำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรคเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และทันต่อสถำนกำรณ์

ตัวช้ีวัดข้อท่ี 10 ช่ือ ระดับควำมส ำเร็จในำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรคเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และทันต่อสถำนกำรณ์

สถานการณ์ ทีม SRRTโรงพยำบำลอำจสำมำรถ ปฏิบัติตอบโต้ภำวะฉุกเฉินอย่ำงมีประสิทธิภำพ และทันต่อสถำนกำรณ์

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ

1.กำรเตรียมควำมพร้อมรองรับภำวะ

ฉุกเฉิน

1.เตรียมควำมพร้อมจัดซ้ือน้ ำยำพ่นยุง ในกำรควบคุม

ป้องกันโรคไข้เลือดออก
มค. - มีค.64

วัสดุควบคุมโรค       -น้ ำยำ

พ่นยุง 12 ขวด    เป็นเงิน 

15,000 บำท

2.กำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน
1.ทีม SRRT ออกด ำเนินกำรป้องกัน ควบคุมโรคระบำด 

และภัยสุขภำพอย่ำงต่อเน่ือง
ตค.63 - กย.64

 -ค่ำตอบแทนทีม SRRT 

ปฏิบัติกำรควบคุมโรคระบำด

 3 คน จ ำนวน 10 วัน วันละ 

200 บำท  เป็นเงิน 6,000 

บำท

Excellence PP&P Excellence แผนงาน กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้ำนสุขภำพ

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน



กลุ่มเป้าหมาย แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

 DM/HT

อภิรพร / รัชนี /

 ศิโรรัตน์

กลุ่มผู้ป่วย IPD
อภิรพร / รัชนี /

 ศิโรรัตน์

กลุ่มผู้ป่วย 

DM/HT/Stroke/

อำหำรทำงสำยให้

อำหำร

อภิรพร / รัชนี /

 ศิโรรัตน์

กลุ่มงำนโภชนศำสตร์
อภิรพร จันทร์

ขอนแก่น

กลุ่มงำนโภชนศำสตร์
อภิรพร จันทร์

ขอนแก่น

กลุ่มงำนโภชนศำสตร์
ศิโรรัตน์ มำตย

ขันธ์

กลุ่มงำนโภชนศำสตร์

รัชนี จันทร์ฟ้ำ

เล่ือม

ตรวจหำเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรียโดย SI2 ทุก 1 เดือน
ต.ค.63-ก.ย.64 จ ำนวน 8 ตัวอย่ำง x 250 

บำท x 4 คร้ัง =8,000 บำท

มาตรการท่ี 3 

โรงพยำบำลอำหำรปอดภัย

                                                                                                       57,000.00รวม

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงำนหลัก กลุ่มงำนโภชนศำสตร์              หน่วยงำนร่วม ทีมสหวิชำชีพ ,งำน ENV

2. ส่งตรวจพืชผักในกลุ่มงำนโภชนศำสตร์ท่ีซ้ือจำกกลุ่ม

เกษตรกร/ผู้จ ำหน่ำยพืชผักปลอดภัยหรือGreen Market  

ไตรมำสละ 1 คร้ัง

ต.ค.63-ก.ย.64 จ ำนวน 8 ตัวอย่ำง x 250 

บำท x 4 คร้ัง =8,000 บำท

มาตรการ 2 

กำรดูแลต่อเน่ือง

1.เย่ียมบ้ำน

ต.ค.63-ก.ย.64

จ ำนวน 50 รำย ค่ำตอบแทน 

200 บำท x 150 คร้ัง =  

30,000    เบิกรวมกับทีมสห

วิชำชีพ

ส่ือกำรสอน 3,000 บำท

1.ประเมินมำตรฐำนกำรสุขำภิบำลอำหำร  กรมอนำมัย 

กระทรวงสำธำรณสุข

2. ส่งตรวจตัวอย่ำงอำหำรทำงด้นแบคทีเรียตำมมำตรฐำน

สุขำภิบำลอำหำร 30 ข้อของโรงพยำบำล

ต.ค.63-ก.ย.64 จ ำนวน 8 ตัวอย่ำง x 250 

บำท x 4 คร้ัง =8,000 บำท

สถานการณ์

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ

มาตรการ 1 

กำรให้ควำมรู้ด้ำนโภชนำกำร/โภชน

บ ำบัด

1.ผู้ป่วยนอก ให้ควำมรู้ด้ำนโภชนบ ำบัด คลินิกพิเศษ
ต.ค.63-ก.ย.64

2.ผู้ป่วยใน ประเมินภำวะโภชนำกำรให้โภชนบ ำบัด
ต.ค.63-ก.ย.64

Excellence แผนงาน กลยุทธ์ 2 พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพท่ีมีคุณภำพและปลอดภัย โครงการ พัฒนำด้ำนโภชนำกำร

วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดข้อท่ี  ช่ือ



กลุ่มเป้าหมาย แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

นร.ป.5-6 จ ำนวน
กองทุนหลักประกัน

สุขภำพทุกแห่ง

ครูอนำมัยโรงเรียน 

62 คน

งบ PPA  

รวม ๘,๖๘๐ บำท

Excellence (PP&P Excellence) แผนงาน กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ) โครงการ พัฒนำและสร้ำงศักยภำพหญิงต้ังครรภ์

วัตถุประสงค์  1. หญิงต้ังครรภ์ได้รับกำรฝำกครรภ์ท่ีมีคุณภำพ

ตัวช้ีวัด 1. ร้อยละหญิงต้ังครรภ์ท่ีพบควำมเส่ียงจำกกำรประเมินควำมเส่ียงเม่ือมำฝำกครรภ์2) ร้อยละหญิงต้ังครรภ์ได้รับยำเม็ดเสริมไอโอดีน3)ร้อยละหญิงต้ังครรภ์ท่ีมีภำวะโลหิตจำง

4)ร้อยละของหญิงต้ังครรภ์ได้รับกำรตรวจสุขภำพช่องปำก5)อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15-19ปีไม่เกิน27ต่อประชำกรหญิงสถานการณ์ หญิงต้ังครรภ์ได้รับกำรฝำกครรภ์คร้ังแรกก่อนหรือเท่ำกับ 12 สัปดำห์ ร้อยละ ๖๐และหญิงต้ังครรภ์ท่ีได้รับกำรดูแลก่อนคลอด 5 คร้ัง ตำมเกณฑ์คุณภำพ

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ

มาตรการท่ี 3 พัฒนำเครือข่ำยด้ำน

อนำมัยโรงเรียน

มาตรการท่ี 1พัฒนำเตรีมพร้อมกำร

ต้ังครรภ์

อบรม"สำวไทยแก้มแดง" ในเด็ก ป.5,6 ทุกโรงเรียนในเขต

รับผิดชอบ  ต.ค ๖๓ - ก.ย 64

1.ประชุมพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำน MCH และ

Conference ใน Case ท่ีมีปัญหำ

2.ให้บริกำรฝำกครรภ์อย่ำงมีคุณภำพตำมเกณฑ์

3.จ่ำยยำเสริมไอโอดีน

4. ตรวจสุขภำพช่องปำก

บูรณำกำรประชุมวิชำกำร ศุกร์

มาตรการท่ี 2 ส่งเสริมหญิงต้ังครรภ์

แบบครบวงจร

5. บันทึกข้อมูลอย่ำงครบถ้วน

กองทุนหลักประกัน

สุขภำพทุกแห่ง

1.อบรมเร่ือง กำรป้องกันกำรต้ังครรภ์ในวัยรุ่น  ต.ค ๖3 - ก.ย 64 ค่ำอำหำรว่ำง และเคร่ืองด่ืม 

๖๒ x๒๕ บำทX๒ ม้ือ  =

๓,๑๐๐ บำท

ค่ำอำหำรกลำงวัน ๖๒ บำทx

๗๐ บำท =๔,๓๔๐ บำท

ค่ำเอกสำรประกอบกำร

บรรยำย ๖๒ X ๒๐ บำท =

๑,๒๔๐ บำท

รวม ๗,๔๔๐ บำท

 ต.ค ๖๓ - ก.ย 64



กลุ่มเป้าหมาย แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

หญิงต้ังครรภ์ บูรณำกำร

แนวทาง/กิจกรรมหลัก เวลาด าเนินการ รายละเอียดงบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงำนหลัก รพ.อำจสำมำรถ                     หน่วยงำนร่วม สสอ .อำจสำมำรถ   รพ.สต.

2.สร้ำงเครือข่ำย MCH (อสม.)"อสม.เช่ียวชำญงำนแม่และ

เด็ก

3.อบรมหญิงต้ังครรภ์กำรใช้สมุดสีชมพู และคู่มือ DSPM

มค. - กย.๖4

มค. - กย.๖4

รวม 74,400

บูรณำกำรงำน พัฒนำกำร 0-

๕ ปี

มาตรการ



มาตรการ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

มำตรกำรส่งเสริมด้ำน

โภขกำรและออกลังกำย

กองทุนฯ ศิริลักษณ์1.โครงกำรเด็กอำจสำมำรถ Smart 

   -ให้ควำมรู้เร่ือง 3 อ ส 1 ฟ 

   -จ่ำยยำ FF

   -เคลือบ/ทำ ฟลูออไรด์

   -เคลือบหลุ่มร่องฟันกรำมแท้

เด็กอำยุ6-14ปี จ ำนวน 6,832คน

เด็กอำยุ4-12ปี5,857คน

เด็กอำยุ6-12ปี4,762คน

มิ.ย.64-ก.ย.63 บูรณำกำรอนำมัยโรงเรียน

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงำนหลัก รพ.อำจสำมำรถ                     หน่วยงำนร่วม สสอ .อำจสำมำรถ   รพ.สต.

Excellence (PP&P Excellence) แผนงาน แผนงำนส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ โครงการ เด็กอำจสำมำรถ Smart

ตัวช้ีวัด ๑) ร้อยละของเด็กอำยุ 6-14 ปี พัฒนำกำรสมวัย สูงดีสมส่วนร้อยละ72 ๒) เด็กอำยุ 4-12ปีได้รับบริกำรเคลือบ/ทำฟลูออไรด์ ร้อยละ 50 3)เด็กอำยุ6-12 ปีได้รับกำรเคลือบหลุมร่องฟันกรำมแท้ร้อยละ 51

สถานการณ์ ปัจจุบันเด็กวัยเรียนอำยุ 6-15 ปีท่ีป่วยด้วยโรคสมำธิส้ัน บกพร่องทำงกำรเรียนเข้ำถึงบริกำรต่ ำกว่ำเกณฑ์

แนวทาง/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย เวลาด าเนินการ รายละเอียดงบประมาณ

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้เด็กไทยมีสุขภำพดีสูงดี สมส่วน

รวม



กลุ่มเป้าหมาย แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

สปสช.

ศรัณรัตน์,ศิริ

ลักษณ์

จนท.ในระดับอ ำเภอ 

  -CM =20 คน

  -CG  160คน

สปสช.

ศรัณรัตน์,ศิริ

ลักษณ์

วัตถุประสงค์  ผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิงได้รับกำรดูแลตำม Care Plan

ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิงได้รับกำรดูแลตำม Care Plan

สถานการณ์ กองทุนหลักประกันสุขภำพในเขตอ ำเภออำจสำมำรถเข้ำร่วมโครงกำร LTC ครบท้ัง 11 กองทุน และปี2563 สปสช.ก ำหนดให้

Excellence (PP&P Excellence) แผนงาน กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ) โครงการ โครงกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ

๒.พัฒนำศักยภำพ CM,CG แลกเปล่ียนเรียนรู้และน ำเสนอ

ผลกำรด ำเนินงำนดีเด่นของ CGระดับอ ำเภอ

มี.ค.-กย. 2564

ค่ำอำหำร 45 คนx๗๐ บำท =

3,150 บำท

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 45 คน

x๒๕ บำทx๒ ม้ือ=2,250 บำท

ค่ำเอกสำร 45 ชุดx30บำท=1,350

บำท

ค่ำวิทยำกร 6x600=3,600 บำท

รวม 10,350 บำท

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ

มาตรการท่ี 1 กำรดูแลผู้สูงอำยุท่ีมี

ภำวะพ่ึงพิง ในพ้ืนท่ีต ำบล LTC

ตุลำคม - ธันวำคม 

๒๕๖๓

ค่ำตอบแทนจนท.สธ.2 คนx

๑๓๙ หมู่บ้ำนx๒๐๐บำท =

55,600 บำท

ค่ำถ่ำยเอกสำรแบบประเมิน

ภำวะสุขภำพผู้สูงอำยุ10,500

 บำทรวม 70,600 บำท

๑.ออกประเมินภำวะสุขภำพ ผู้สูงอำยุในชุมชน



กลุ่มเป้าหมาย แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

CGจ ำนวน 80 คน สปสช.

CG จ ำนวน160คน สปสช.

ศรัณรัตน์,ศิริ

ลักษณ์

๓.อบรมฟ้ืนฟูวิชำกำรให้แก่ Care Giver ท่ีผ่ำน

 ปี2561,2562

มกรำคม - 

พฤษภำคม25๖4

ค่ำอำหำร 80คนx๗๐ บำท =

5,600 บำท 

ค่ำอำหำรว่ำง8๐คนx๒๕ บำท

x๒ ม้ือ =4,๐๐๐ บำท

ค่ำสมนำคุณวิทยำกรกลุ่ม ๒ 

คนx6 ชม. x 600 =  ๗,๒๐๐

 บำท

=16,800 บำท

ค่ำเอกสำร 80คนx30บำท =

2,400 บำท

รวม 19,200

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ

4. กำรจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และเวทีน ำเสนอผลกำร

ด ำเนินงำนดีเด่น ของ CG ระดับอ ำเภอ
กรกฎำคม-สิงหำคม 

2563

ค่ำอำหำร 180 คน X200

บำทx2วัน =72,000 บำท

Small success 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงำนหลัก รพ.อำจสำมำรถ                     หน่วยงำนร่วม สสอ .อำจสำมำรถ   รพ.สต.

รวม 172,150



กลุ่มเป้าหมาย แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ทีม EOC เงินบ ำรุง นริศ,กรรณิกำร์

เงินบ ำรุง นริศ,กรรณิกำร์

จนท.25 คน เงินบ ำรุง นริศ,กรรณิกำร์

เงินบ ำรุง นริศ,กรรณิกำร์

Excellence (PP&P Excellence) แผนงาน กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้ำนสุขภำพ โครงการ พัฒนำระบบกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินและภัยสุขภำพ

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรศูนย์ปฏิบัติกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินผ่ำนระบบบัญชำกำรณ์เหตุกำรณ์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และทันต่อสถำนกำรณ์

ตัวช้ีวัดข้อท่ี 10 ช่ือ ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขในหน่วยงำนระดับอ ำเภอ

สถานการณ์ : อ ำเภออำจสำมำรถ มีค ำส่ัง EOC พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติตอบโต้ภำวะฉุกเฉินอย่ำงมีประสิทธิภำพ และทันต่อสถำนกำรณ์

2.เตรียมระบบเฝ้ำระวังเหตุกำรณ์ภำวะฉุกเฉินทำง

สำธำรณสุข (PHE Serveillance) , เตรียมระบบประสำน

กำรท ำงำนร่วมกับเครือข่ำย (PHE Networking) และ

เตรียมระบบส่ือสำรควำมเส่ียง (Risk Communication)

1.ฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรเพ่ือรองรับกำรตอบโต้ทำง

ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข   และและฝึกซ้อมแผนปฏิบัติ

กำรโรคและภัยสุขภำพ

พ.ย.-63  -ค่ำอำหำร, อำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม 10คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ 120 บำท เป็นเงิน 1,200

 บำท

แนวทาง/กิจกรรมหลัก

1.ทบทวนโครงสร้ำงศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน และระบบ

บัญชำกำรณ์เหตุกำรณ์ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข ระดับอ ำเภอ 

 จัดท ำแผนปฏิบัติกำร

2.จัดต้ังทีม EOC และทบทวนค ำส่ังทีมปฏิบัติกำรระดับ

อ ำเภอ ในส่วนภำรกิจปฏิบัติกำร(Operation Section) ท่ีมี

ควำมพร้อมปฏิบัติงำนท้ังในภำวะปกติ และภำวะฉุกเฉิน

มาตรการ ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ

มาตรการท่ี 1 กำรป้องกันและลด

ผลกระทบ

พ.ย.-63

มี.ค.-64

 ต.ค.2563 -ก.ย.2564

 -ค่ำอำหำร 50คนx70บำท =

3,500บำท

อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 50

คนx50บำท เป็นเงิน 2,500 

บำท

ค่ำวิทยำกร 3,600บำท

ค่ำเอกสำร 1500บำท

รวม11,500 บำท

 -ค่ำตอบแทนเวร SRRT 

วันหยุดรำชกำร จ ำนวน 116

วันๆละ 600 บำท เป็นเงิน 

69,600 บำท

มาตรการ 2 กำรเตรียมควำมพร้อม

รองรับภำวะฉุกเฉิน



กลุ่มเป้าหมาย แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

นริศ,กรรณิกำร์

เงินบ ำรุง นริศ,กรรณิกำร์

เงินบ ำรุง นริศ,กรรณิกำร์

 ต.ค.2563 -ก.ย.2564  -ค่ำตอบแทนทีม SRRT

ปฏิบัติกำรควบคุมโรคระบำด

 10ต ำบลๆละ 2วันๆละ 5 

คนๆละ 200 บำท เป็นเงิน 

20,000 บำท

มาตรการ 4

กำรฟ้ืนฟูหลังเกิดภำวะฉุกเฉิน

แนวทาง/กิจกรรมหลัก

7.สรุปถอดบทเรียนกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข,

 รำยงำนกำรซ้อมแผนปฏิบัติกำร

ก.ย.-64  -ค่ำอำหำร, อำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม 30 คนๆละ 1 วันๆ

ละ 120 บำท เป็นเงิน 3,600

 บำท

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงำนหลัก สสอ.อำจสำมำรถ                หน่วยงำนร่วม ท่ีว่ำกำรอ ำเภออำจสำมำรถ ,รพ.อำจสำมำรถ

ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณมาตรการ

1.เปิดศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน เพ่ือบัญชำกำรเหตุกำรณ์  ต.ค.2563 -ก.ย.2564มาตรการ 3 กำรตอบโต้ภำวะ

ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน

2.ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ด ำเนินกำรป้องกัน 

ควบคุมโรคระบำด, ด ำเนินกำรเฝ้ำระวัง ตรวจจับและ

ประเมินสถำนกำรณ์โรคและภัยสุขภำพอย่ำงต่อเน่ือง

รวม 105,900

Small success 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน

ทบทวนโครงสร้ำง, จัดเตรียม

วัสดุอุปกรณ์ และจัดทีม

ปฏิบัติกำรระดับอ ำเภอ ท่ีมี

ควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนท้ัง

ในภำวะปกติและภำวะฉุกเฉิน

จัดทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ระดับอ ำเภอ เพ่ือ

ด ำเนินกำรเฝ้ำระวัง ตรวจจับ และประเมินสถำนกำรณ์โรค

และภัยสุขภำพท้ังในภำวะปกติและภำวะฉุกเฉิน

จัดท ำแผนปฏิบัติกำรเตรียมควำม

พร้อม ตอบโต้ภำวะฉึกเฉินโรคและ

ภัยสุขภำพท่ีเป็นปัญหำของอ ำเภอ

Activate EOC น ำระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์มำใช้, 

สำมำรถจัดกำรกับเหตุกำรณ์ภำวะฉุกเฉินได้อย่ำงมีระบบ

โดยใช้โครงสร้ำงกำรท ำงำนของระบบ ICS อย่ำงน้อย 1 

เหตุกำรณ์ หรือ มีกำรซ้อมแผนโรคและภัยท่ีเป็นปัญหำ

ของพ้ืนท่ี อย่ำงน้อย ๑ เร่ือง



กลุ่มเป้าหมาย แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

จนท.25 คน

ต.ค. - ธ.ค. 2563

Excellence (PP&P Excellence) แผนงาน กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงสุขภำพ โครงการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก

วัตถุประสงค์ เพ่ือค้นหำผู้ป่วยมะเร็งปำกมดลูกในระยะแรกเร่ิม

ตัวช้ีวัด สตรีกลุ่มอำยุ 30 - 60 ปี ได้รับกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกด้วยวิธี Pap smear / HPV ร้อยละ 60

สถานการณ์ :

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ

ศิริลักษณ์

มาตรการท่ี 4 กำรประเมินผล ประเมินผลและคืนข้อมูล ส.ค. - ก.ย. 2564

มาตรการท่ี 3 บริกำรคุณภำพ 1. ด ำเนินกำรรณรงค์ และตรวจมะเร็งปำกมดลูกด้วยวิธี 

Pap smear / HPV

ม.ค. - ก.ย.2564
ค่ำตอบแทนจนท.

14x200 บำท=2,800บำท

CUP/กองทุน

หลักประกันสุขภำพ
ศิริลักษณ์

2. ส่งต่อทุกรำยท่ีพบผลผิดปกติ

3. บันทึกข้อมูลในโปรแกรม Hosxp

มาตรการท่ี 1 สร้ำงเครือข่ำยกำร

ด ำเนินงำนในชุมชน

1. ค้นหำกลุ่มเป้ำหมำย

3.ประชุมช้ีแจงคณะท ำงำนและเครือข่ำย

มาตรการ 2 ให้ควำมรู้กลุ่มเป้ำหมำย รณรงค์สร้ำงกระแสให้ทรำบถึงสถำนกำรณ์ของโรคมะเร็ง

ปำกมดลูก,มะเร็งเต้ำนม

ม.ค. - มี.ค. 2564

 2. จัดท ำฐำนข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำย สตรีอำยุ 30-60ปี

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงำนหลัก รพ.อำจสำมำรถ                     หน่วยงำนร่วม สสอ .อำจสำมำรถ   รพ.สต.

รวม 2,800

Small success 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน



กลุ่มเป้าหมาย แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบมาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ

Excellence (PP&P Excellence) แผนงาน กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงสุขภำพ โครงการ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมป้องกันโรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง

ปี 2564วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือลดผู้ป่วยเบำหวำนรำยใหม่จำกกลุ่มเส่ียงเบำหวำน    2.เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงควำมดันโลหิตสูงได้รับกำรวัดควำมดันโลหิตท่ีบ้ำน

ตัวช้ีวัด 1. อัตรำผู้ป่วยเบำหวำนรำยใหม่จำกกลุ่มเส่ียงเบำหวำนน้อยกว่ำร้อยละ 1.85

         2. อัตรำกลุ่มเส่ียงควำมดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับกำรวัดควำมดันโลหิตท่ีบ้ำน  : มำกกว่ำและเท่ำกับ ร้อยละ 60

สถานการณ์ :

ศิริลักษณ์

มาตรการ 2.ให้ควำมรู้แก่กลุ่มเส่ียง

อย่ำงมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ       2.1 กลุ่ม

เส่ียงโรคเบำหวำนและโรคควำมดัน

โลหิตสูงได้รับกำรปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภำพท่ีเหมำะสม

ด ำเนินกิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพในกลุ่มเส่ียง

โรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูงตำมหลัก  3อ2ส 

ครอบคลุม ร้อยละ 90

ประชำกรกลุ่มเส่ียง ม.ค. - มี.ค. 2564

13 รพ.สต.และ 1 PCU  แห่ง

ละ  15,000 บำท  รวม 

210,000 บำท

กองทุนหลักประกัน

สุขภำพ
ศิริลักษณ์

2.ประเมินผลกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพกลุ่มเส่ียง

โรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง

4. บันทึกข้อมูลในระบบอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นปัจจุบัน

ต.ค. - ธ.ค. 2563
ประชำกรอำยุ 35 ปี

ข้ึนไป

1.ส ำรวจกลุ่มเป่ำหมำย และจัดท ำฐำนข้อมูลให้ถูกต้องมาตรการท่ี 1 ตรวจคัดกรองอย่ำงมี

คุณภำพ 

ตรวจคัดกรองโรคเบำหวำนและโรค

ควำมดันโลหิตสูงในวัยท ำงำน อำยุ 

35 ปีข้ึนไป

2.ด ำเนินกำรคัดกรองโรคเบำหวำนในกลุ่มเป้ำหมำยให้มี

ควำมครอบคลุม ร้อยละ 96

3.วัดควำมดันโลหิตท่ีบ้ำนในกลุ่มสงสัยว่ำป่วยด้วยโรคควำม

ดันโลหิตสูง



กลุ่มเป้าหมาย แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบมาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ

CUP อำจสำมำรถ ศิริลักษณ์

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงำนหลัก รพ.อำจสำมำรถ                     หน่วยงำนร่วม สสอ .อำจสำมำรถ   รพ.สต.

2. จัดอบรม ฟ้ืนฟู แลกเปล่ียน และถอดบทเรียนภำยใน 

CUP อำจสำมำรถ

มาตรการ 3. พัฒนำฟ้ืนฟุควำมรู้แก่

ผู้รับผิดชอบงำน (nurse , อสม.)

ส.ค.-64 ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำง

 และเคร่ืองด่ืม ส ำหรับ

ผู้เข้ำร่วมอบรม จ ำนวน 60 

คน* 120 บำท = 7,200 บำท

1.จัดอบรมเพ่ิมเติมควำมรู้ให้ อสม. มีควำมเช่ียวชำญเร่ือง

โรคเร้ือรัง

รวม 217,200

Small success 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน



กลุ่มเป้าหมาย แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

โรงเรียนประถม 

มัธยมและศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็ก

ภญ.อรพิสุทธ์ิ มี

สวัสด์ิ

นส.กรรณิกำร์  

แว่นใหญ่

Excellence (PP&P Excellence) แผนงาน กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงสุขภำพ โครงการ คุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพและบริกำรสำธำรณสุข

ปี 2564

มาตรการ 2 กำรตรวจประเมิน

ตำมท่ีกฏหมำยก ำหน

สถำนประกอบกำร

ตำมพรบ.ยำและ

สถำนพยำบำล

จ ำนวน20 แห่ง
มิ.ย.-ก.ค.64

ค่ำตอบแทนเชิงรุก 5 วัน x200

บำทx3คน=3000บำท
เงินบ ำรุง รพ.

ภญ.อรพิสุทธ์ิ

มีสวัสด์ิ

นำยแก้ววิทูรย์

ก ำหอม

รวม

วัตถุประสงค์  1.ประชำชนผู้บริโภคมีควำมปลอดภัยจำกกำรบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภำพและบริกำรสุขภำพ

2.ลดกำรเกิดโรคภัยไข้เจ็บจำกกำรบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภำพและบริกำรสุขภำพตัวช้ีวัดท่ี 18 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภำพและบริกำรสุขภำพ

สถานการณ์  เป้ำหมำยตำมแผนยุทธศำสตร์ขำติระยะ 20 ปี (ระยะ พ.ศ.2560 - 2564)ได้ก ำหนดผลลัพธ์เป็นตัวช้ีวัดร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์อำหำรสดและอำหำรแปรรูปมีควำมปลอดภัย

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ

มาตรการท่ี 1 กำรตรวจเฝ้ำระวัง 1. ออกสุ่มเก็บตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์สุขภำพ/อำหำร/โรงอำหำร

โรงเรียนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

ตุลำคม 63 - ก.ย.64 เงินบ ำรุง รพ.2.กำรตรวจเฝ้ำระวังกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สุขภำพในร้ำนช ำ

ในเขตต ำบลอำจสำมำรถปีละ 2 คร้ัง

ร้ำนขำยของช ำใน

เขตอำจสำมำรถ

ค่ำตอบแทนเชิงรุก 8 วัน 

x200บำทx3คน=4800บำท

ค่ำตอบแทนเชิงรุก 8 วัน 

x200บำทx3คน=4800บำท

ภญ.อรพิสุทธ์ิ มี

สวัสด์ิ

นำยสุนทร  

สำระภักดี

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงำนหลัก รพ.อำจสำมำรถ                     หน่วยงำนร่วม สสอ .อำจสำมำรถ   รพ.สต.

12,600

Small success 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน

1.ออกตรวจประเมินมำตรฐำนสถำนประกอบกำรตำม พรบ.

อำหำรประจ ำปี

2.ออกตรวจประเมินมำตรฐำนตำม พรบ.ยำและพรบ.

สถำนพยำบำลประจ ำปี



บุคลกรในหน่วยงำน

เภสัชกรรมและ

คุ้มครองผู้บริโภค

เงินบ ำรุง รพ. ภญ.พรรณี 

วุฒินันท์ชัย

เจ้ำหน้ำท่ีในรพ.และ

ใน รพ.สต.

        - ภญ.อรพิสุทธ์ิ มี

สวัสด์ิ

ภญ.สุวคนธ์  

กลมกูล

คณะกรรมกำร PTC 

ของรพ.

เงินบ ำรุง รพ. ภญ.พรรณี 

วุฒินันท์ชัย

รพ.สต. 13 แห่ง เงินบ ำรุง รพ. ภญ.อรพิสุทธ์ิ มี

สวัสด์ิ

ภญ.สุวคนธ์  

กลมกูล

วัตถุประสงค์  1 เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยต่อผู้รับบริกำร

3.จัดประชุมคณะกรรกำร PTC ปีละ 2 คร้ัง

ต.ค.63-ก.ย.64 ค่ำตอบแทนเชิงรุก 24 วัน x 

200 บำท x 3 คน 

รวม = 14,400 บำท

2.จัดอบรมระบบควำมปลอดภัยด้ำนยำท้ังในโรงพยำลและ

รพ.สต.ทุกแห่งปีละ 1 คร้ัง

 เม.ย.64                 -

4.ออกนิเทศ ติดตำม ก ำกับ ระบบยำและบริหำรเวชภัณฑ์ใน

 รพ.สต.13 แห่ง  เดือนละ 2 คร้ัง

มาตรการท่ี 1 พัฒนำระบบควำม

ปลอดภัยด้ำนยำ

ตัวช้ีวัดท่ี 24 ร้อยละของโรงพยำบำลสังกัด สธ. มีคุณภำพมำตรฐำนผ่ำน สรพ. กำรรับรอง HA ข้ัน 3

สถานการณ์ โรงพยำบำลอำจสำมำรถผ่ำนกำรรับรอง HA เม่ือวันท่ี 19 พ.ย.58 และต่ออำยุกำรรับรองคร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 22 พ.ค.61 หมดอำยุ 21 พ.ค.64

มาตรการ

Excellence.: Governance แผนงาน กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ โครงการ โครงกำรพัฒนำองค์กรคุณภำพ HA

ไตรมำส 2และ 4 ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 

คนละ 25 บำท x 10 คน x  2

 คร้ัง  = 500 บำท

แนวทาง/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงเวลาด าเนินการ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
( เดือน.... )

1.ส่งเภสัชกร/บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมตำมหลักสูตรในเร่ือง

ควำมปลอดภัยด้ำนยำ อย่ำงน้อยคนละ 1 คร้ังต่อปี

 ต.ค.63-ก.ย.64

แหล่งงบประมาณ

คนละ 10,000 บำท/หลักสูตร

 x 11 คน รวม = 110,000 

บำท



คณะกรรมกำรควำม

ปลอดภัยด้ำนยำจ.

ร้อยเอ็ด

เงินบ ำรุง รพ. ภญ.อรพิสุทธ์ิ มี

สวัสด์ิ

ภญ.จีรำพร 

ทองแก้ว

อสม.ในเขต ต.อำจ

สำมำรถ จ ำนวน  17

 หมู่บ้ำนๆ ละ 2 คน

เงินบ ำรุง รพ. ภญ.อรพิสุทธ์ิ มี

สวัสด์ิ

ภญ.จีรำพร 

ทองแก้ว

6 เดือน

ออกนิเทศ 

ติดตำม รพ.

สต.ร้อยละ

50

6.จัดอบรม อสม.เร่ืองควำมปลอดภัยด้ำนยำ ในเขต ต.อำจ

สำมำรถ

 มี.ค.64

ออกนิเทศ ติดตำม รพ.สต.ร้อยละ 100

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงำนหลัก  กลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค            หน่วยงำนร่วม กลุ่มงำนเวชปฏิบัติฯ

ช่วงเวลาด าเนินการ

รวม 128,950

Small success 3 เดือน 9 เดือน 12  เดือน

ออกนิเทศ ติดตำม รพ.สต.ร้อยละ 25 ออกนิเทศ ติดตำม รพ.สต.ร้อยละ75

5.รับกำรประเมินควำมปลอดภัยด้ำนยำจำกคณะกรรมกำร

ระดับจังหวัด ปีละ 1 คร้ัง

 ก.ค.64 ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม  

คนละ 25 บำท x 20 คน x  2

 คร้ัง  =1,000 บำท 

ค่ำอำหำรกลำงวันคนละ 50 

บำท x 20 คน = 1,000 

รวม 2,000 บำท

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
( เดือน.... )

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม  

คนละ 25 บำท x 34 คน =

850 บำท  ค่ำเอกสำรและ

ส่ิงพิมพ์=600 บำท  ค่ำ

วิทยำกร = 600 บำท

รวม2,050 บำท























  



เป้าหมาย

จนท.รพ.สต.ทุกแห่ง 

แห่งละ 3 คน

นริศ,กรรณิการ์

ทุก รพ.สต. รพ.สต.13 แห่ง ใช้งบ

 สสอ.  Pcu อาจ

สามารถใช้งบเงิน

บ ารุงโรงพยาบาล

กรรณิการ์,อภิ

รพร,ศรันรัตน์

3.รวบรวมถุงล้างไตจากบ้านผู้ป่วยมารวมไว้ท่ี รพ.สต. เพ่ือ

น าส่งท่ีศูนย์ผลิตท่ีนอนลม

มาตรการ 1 1.จัดรถ รับขยะติดเช้ือท่ี รพ.สต.ทุกแห่ง

2.จ้างบริษัทเอกชนก าจัดขยะติดเช้ือ

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก

ช่วงเวลาด าเนินการ

งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ( เดือน.... )

Excellence Service Excellene แผนงาน - โครงการ  พัฒนาการจัดการปัจจัยเส่ียงจากส่ิงแวดล้อมเพ่ือสุขภาพระดับอ าเภอ

วัตถุประสงค์  -

ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของอ าเภอมีการด าเนินงานจัดการปัจจัยเส่ียงจากส่ิงแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ

สถานการณ์ -

จัดการมูลฝอยติดเช้ือในชุมชน
13 รพ.สต. 100,000 เงินบ ารุง

กรรณิการ์

,รัชนีกร

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

42 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ 

เป็นเงิน 2,100 บาท ค่า

วิทยากร 3,600 บาทค่า

เอกสาร 20 บาท x 42 คน 

เป็นเงิน 840 บาท ค่าอาหาร

กลางวัน 42 x 70 เป็นเงิน 

2,940 บาท วมเป็นเงินท้ังสิน

 9,480 บาท

ค่าตอบแทน จนท. 3 คน x 5 

วัน x 200 บาท รวมเป็นเงิน 

3,000 บาท

มาตรการ 2  ส่งเสริมให้ท้องถ่ินมี

การจัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมท่ี

ได้มาตรฐาน EHA

1. จัดประชุมช้ีแจง การประเมินมาตรฐาน EHA ธ.ค. 2563

2. การจัดการสุขาภิบาลอาหาร                     

    2.1 ตรวจประเมินมาตรฐานร้านอาหาร / แผงลอย

จ าหน่ายอาหาร ในทุกต าบล



เป้าหมาย

โรงครัว ,ร้านอาหาร

ในโรงพยาบาล

เงินบ ารุง กรรณิการ์,อภิ

รพร,ศรันรัตน์

โรงผลิตน้ าด่ืมทุกแห่ง เงินบ ารุง อรพิสุทธ์ิ,แก้ว

วิฑูร,กรรณิการ์

1 ธนาคาร/ต าบล ผู้รับผิดชอบ 

รพ.สต.

ผู้รับผิดชอบ 

รพ.สต.

ทุก รพ.สต ผู้รับผิดชอบ 

รพ.สต.

. กรรณิการ์ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

50 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ 

เป็นเงิน 2,500 บาท  

ค่าอาหารกลางวัน 50 x 70 

เป็นเงิน 3,500 บาท รวมเป็น

เงินท้ังสิน 6,000 บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก รพ.อาจสามารถ

ส่งตรวจแบคทีเรีย             

ชุดตรวจ SI 2 ชุดตรวจสาร

ปนเป้ือน

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก

ช่วงเวลาด าเนินการ

งบประมาณ

12  เดือน

   2.2 ตรวจสุขาภิบาลอาหารโรงครัว และร้านอาหารใน

โรงพยาบาล ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ของ กรม

อนามัย

3. การจัดการคุณภาพน้ าบริโภค

    3.1 ตรวจโรงผลิตน้ าด่ืม 100 %

พ.ค 64 ค่าตอบแทน จนท. 3 คน x 5 

วัน x 200 บาท รวมเป็นเงิน 

3,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ( เดือน.... ) แหล่งงบประมาณ

6.ประเมิน GREEN & CLEAN Hospital

4.การจัดการมูลฝอยในชุมชน

   4.1จัดต้ังธนาคารขยะทุกต าบล

ม.ค - ก.ย 64

   4.2สนับสนุนการ คัดแยกขยะ ท าปุ๋ยหมักในครัวเรือน ม.ค - ก.ย 64

5. จัดการควบคุมก ากับการท้ิงส่ิงปฏิกูลในพ้ืนท่ี ม.ค - ก.ย 64

รวม 121,480

Small success

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน



เป้าหมาย

เครือข่ายแพทย์แผนไทยทุกแห่ง มีผลสัมฤทธ์ิทางด้านการ

ปฏิบัติงานท่ีดี และผ่านการตรวจประเมินคุณภาพ

มาตรฐานประจ าปี

รวม 4,800

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก โรงพยาบาลอาจสามารถ                หน่วยงานร่วม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภออาจสามารถ

Excellence Service Excellene แผนงาน -การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โครงการ  โครงการอบรมฟ้ืนฟูองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผน

ไทยวัตถุประสงค์ 1 เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับบริการแพทย์แผนไทยท่ีได้มาตรฐาน 2 เพ่ือให้มีผู้รับบริการแพทย์แผนไทยตามตัวช้ีวัด ร้อยละ 20 - 3 เพ่ือให้เครือข่ายแพทย์แผนไทยมีองค์ความรู้และศักยภาพในการให้บริการท่ีได้

มาตรฐานตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยท่ีได้มาตรฐาน

สถานการณ์ -จ านวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทยต่อจ านวนผู้ป่วยนอกในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 6.10

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก

ช่วงเวลาด าเนินการ

งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ( เดือน.... )

มาตรการ 1 เตรียมความพร้อมและ

วางแผนการด าเนินงาน

มาตรการ 2 พัฒนาองค์ความรู้และ

ศักยภาพเครือข่าย
ผู้รับผิดชอบ/

เครือข่ายแพทย์แผน

ไทย อ าเภออาจ

สามารถ

 1.จัดอบรมฟ้ืนฟูองค์ความรู้และพัฒนาศักภาพด้านแพทย์

แผนไทย 

2.ฝึกปฏิบัติและพัฒนาศักยภาพการให้บริการให้บริการท่ีมี

คุณภาพและได้มาตรฐาน

ไตรมาสท่ี 3

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

คนละ 25บาทX30คนX2ม้ือ=

 1,500บาท

2.ค่าอาหารกลางวันคนละ 70

 บาท X 30 คน =2,100 บาท 

3.ค่าวัสดุ 30คน*40 = 1,200

 บาท       

รวมเป็นเงิน4,800 บาท

Small success

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน

มีการประชุมเตรียมการ และแบ่งบทบาทหน้าท่ีของ

คณะกรรมการการจัดอบรม

มีความพร้อมด้านการจัดงาน การ

เขียนเสนอโครงการ

มีการจัดอบรม พัฒนาศักภาพ

เครือข่ายแพทย์แผนไทย

เงินบ ารุงรพ./รพ.สต.
วิไลวรรณ /ศิริ

วาทมาตรการท่ี 3 ส่งเสริมให้เกิด

ศักยภาพในการให้บริการท่ีย่ังยืน

1.ร่วมสรุปและอภิปลายผลเพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้

2.แลกเปล่ียนเรียนรู้ประเด็นปัญหาในการด าเนินงานเพ่ือ

สรุปและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน



เป้าหมาย

มีการเตรียมความพร้อม จัดต้ังคณะกรรมการการด าเนิน

โครงการและหน้าท่ีรับผิดชอบ มีการด าเนินการโครงการ

น าองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาดู

งานมาปรับใช้ในหน่วยบริการ ผลส าเร็จและการวางแผนปรับปรุงการให้บริการท่ีดีข้ึน

มาตรการท่ี 3 การตกผลึกองค์ความรู้

เพ่ือน าไปปรับใช้แต่ละบริบท

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก

ช่วงเวลาด าเนินการ

งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ( เดือน.... )

มาตรการ 1 เตรียมความพร้อมและ

วางแผนการด าเนินงาน

  1.ด าเนินการตามโครงการ จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การศึกษาดูงานโรงพยาบาลต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย

เจ้าหน้าท่ี/

ผู้รับผิดชอบงาน

แพทย์แผนไทย40คน

1.ค่าอาหารกลางวัน70บาท

x40คน=2,800 บาท   

2.ค่าอาหารว่าง 25 บาทx2 

ม้ือx40 คน = 2,000 บาท     

 3.ค่าเหมาจ่ายจ้างรถในการ

เดินทาง = 15,000 บาท   

รวมเป็นเงิน = 19,800 บาท

เงินบ ารุงรพ./รพ.สต.
วิไลวรรณ /ศิริ

วาท

มาตรการ 2 พัฒนาองค์ความรู้และ

ศักยภาพเครือข่าย

1.ร่วมสรุปและอภิปลายผลเพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้

2.แลกเปล่ียนเรียนรู้ประเด็นปัญหาในการด าเนินงานเพ่ือ

สรุปและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก โรงพยาบาลอาจสามารถ                หน่วยงานร่วม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภออาจสามารถ

รวม 19,800

Small success

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน

สถานการณ์ จ านวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทยต่อจ านวนผู้ป่วยนอกในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 6.10

Excellence Service Excellene แผนงาน -การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โครงการ  โครงการอบรมฟ้ืนฟูองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผน

ไทยวัตถุประสงค์ 1 เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับบริการแพทย์แผนไทยท่ีได้มาตรฐาน 2 เพ่ือให้มีผู้รับบริการแพทย์แผนไทยตามตัวช้ีวัด ร้อยละ 20 - 3 เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และศีกยภาพใหม่ๆ ในการให้บริการมาตรฐาน

ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยท่ีได้มาตรฐาน



เป้าหมาย

12  เดือน

มีการเตรียมความพร้อม จัดต้ังคณะกรรมการการด าเนิน

โครงการและหน้าท่ีรับผิดชอบ

มีเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม

หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย มีการเปิดให้บริการงานแพทย์แผน

ไทยใน รพ.สต.

มีบริการแพทย์แผนไทยใน รพ.สต.ครบทุกแห่งตามเกณฑ์

มาตรฐาน และมีผลงานการให้บริการในปี 2564

มาตรการท่ี 3 มีการจัดให้บริการใน

หน่วยบริการท่ียังไม่มีเจ้าหน้าท่ี 

330/372ช่ัวโมง

ไตรมาสท่ี 1

ไตรมาสท่ี 3

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก โรงพยาบาลอาจสามารถ                หน่วยงานร่วม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภออาจสามารถ

รวม 100,000

Small success

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน

Excellence Service Excellene แผนงาน -การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โครงการ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแพทย์แผนไทยหลักสูตร330/ 

372 ช่ัวโมงวัตถุประสงค์ 1 เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับบริการแพทย์แผนไทยท่ีได้มาตรฐาน 2 เพ่ือให้หน่วยบริการมีผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330/372 ช่ัวโมง ครบทุกแห่งตามเกณฑ์มาตรฐาน

ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยท่ีได้มาตรฐาน

สถานการณ์ จ านวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทยต่อจ านวนผู้ป่วยนอกในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 6.10

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

  1.ส่งเจ้าหน้าท่ีไปรับการอบรมกับสถานอบรมท่ีได้รับการ

รับรองจากกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายแพทย์แผน

ไทย อ าเภออาจ

สามารถ

ค่าลงทะเบียน 25,000 บาท

จ านวน 4คนคิดเป็นเงิน 

100,000 บาท

เงินบ ารุงรพ./รพ.สต.
วิไลวรรณ /ศิริ

วาท

มาตรการ 1 เตรียมความพร้อมและ

วางแผนการด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 1

ช่วงเวลาด าเนินการ

( เดือน.... )

มาตรการ 2 พัฒนาองค์ความรู้และ

ศักยภาพเครือข่าย

   1.แบ่งบทบาทหน้าท่ีในหน่วยบริการเพ่ือให้ เจ้าหน้าท่ี

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยหลักสูตร 330/ 372ช่ัวโมง ได้

ปฏิบัติงานตามกรอบ และบทบาทหน้าท่ี



เป้าหมาย แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

จนท.รพ.สต/รพ. 30

คน

เงินบ ารุง รพ. ภญ.อรพิสุทธ์ิ มี

สวัสด์ิ

ภญ.สุวคนธ์ 

กลมกูล

ร้านช า 3 ร้าน/

หมู่บ้าน (139 

หมู่บ้าน)

เงินบ ารุง รพ. ภญ.อรพิสุทธ์ิ มี

สวัสด์ิ

นริศ

สุนทร  สาระภักดี

5 คร้ัวเรือน/หมู่บ้าน 

(139 หมู่บ้าน)

เงินบ ารุง รพ. ภญ.อรพิสุทธ์ิ มี

สวัสด์ิ

นริศ

สุนทร  สาระภักดี

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ

มาตรการท่ี 1 

กุญแจ PLEASE และฟ้ืนฟูความรอบ

รู้และตระหนักในการใช้ยาปฏิชีวนะ

อย่างสมเหตุผล

 เม.ย. 64 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  

คนละ 25 บาท x 30 คน x  

1คร้ัง  =750 บาท  ค่า

เอกสารชุดละ 20 บาทx 30 

คน=600 บาท 

ค่าวิทยากร 1 คน x ชม.ละ 

600บาทx3 ชม.= 1,800 บาท

  รวม 3,150 บาท

มาตรการท่ี 2 เฝ้าระวังและจัดการ

การกระจายยา 

Antibiotic/Steroid/NSAIDs ใน

ร้านช าและชุมชน

พ.ย.63-มี.ค.64 ค่าตอบแทนเชิงรุก 5 วัน x 

200 บาท x 3 คน 

รวม = 3,000 บาท

1.อบรมช้ีแจงแนวทางในการท า RDU ในกลุ่มโรคติดเช้ือ 4 

โรค และประชากรกลุ่มเส่ียง 3 กลุ่ม คือ CKD ผู้สูงอายุ และ

 สตรีต้ังครรภ์ และความรู้ในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง

เหมาะสม

2.1 ออกตรวจเฝ้าระวังการจ าหน่ายยาในร้านช าในเขต 

อ าเภออาจสามารถ

Excellence.: Service Exellence แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan โครงการ ท่ี 5  ป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสม

เหตุผลวัตถุประสงค์  1 ให้มีการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย  ลดค่าใช้จ่ายด้านยา  ลดการป่วยจากเช้ือด้ือยา และการใช้ยาไม่เหมาะสม

ตัวช้ีวัดท่ี 13 ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)

สถานการณ์ ความส าเร็จของ RDU มีท้ังส้ิน 3 ข้ัน   ในปี 2563 โรงพยาบาลของจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านข้ัน RDU1 ร้อยละ 100  และผ่านข้ัน RDU2 ร้อยละ 5 รพ.อาจสามารถอยู่ในข้ันท่ี 2

2.2 ออกเย่ียมส ารวจการใช้ยาในคราวเรือน อ าเภออาจ

สามารถ

พ.ย.63-มี.ค.64 ค่าตอบแทนเชิงรุก 5 วัน x 

200 บาท x 3 คน 

รวม = 3,000 บาท



12  เดือน

ร้อยละคะแนนความส าเร็จของการด าเนินงาน

โรงพยาบาลท่ีมีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ร้อยละ 50

ร้อยละคะแนนความส าเร็จของการ

ด าเนินงานโรงพยาบาลท่ีมีการใช้

ยาอย่างสมเหตุสมผล ร้อยละ 65

ร้อยละคะแนนความส าเร็จของการ

ด าเนินงานโรงพยาบาลท่ีมีการใช้ยา

อย่างสมเหตุสมผล ร้อยละ 75

ร้อยละคะแนนความส าเร็จของการด าเนินงาน

โรงพยาบาลท่ีมีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ร้อยละ 85

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก  งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค                  หน่วยงานร่วม  กลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ

รวม 9,150

Small success

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน



ผู้ป่วยกลุ่มโรคเร้ือรัง

เบาหวาน ความดัน

ขนิษฐาเจริญนพ

กิจ

ศิริรักษ์ บุดดา

พันธ์

จนท.รพ.สต.ทุก

แห่ง

CMรายโรค/รพ.

สต.

หอกระจายข่าว 139

 หมู่บ้าน

ศิริรักษ์ บุดดา

พันธ์

สถานการณ์

ศิริรักษ์ บุดดา

พันธ์

นงคราญ สุระ

พินิจ

งบ CUPประชาชนกลุ่มเส่ียง/

ผู้ดูแล/อสม/care 

Giver/ จ านวน 50 X

 14 แห่ง = 700 คน

ใช้งบเดียวกับการอบรมอสม.

ประจ าปี

ต.ค.63-ก.ย.642.2 ให้ความรู้อาการส าคัญท่ีต้องรีบมารพ. ในกลุ่ม

ประชาชนกลุ่มเส่ียงสูง/ผู้ป่วย/ผู้ดูแล/FR

มาตรการ 2 พัฒนาการเข้าถึงบริการ 2.1 ท าสคลิปส่ือเสียงตามสาย ให้เปิดท่ีหอกระจายข่าวทุก

หมู่บ้าน/ปชช.ท่ัวไป

พ.ย.63-ก.ย.64

ตัวช้ีวัด       ตัวช้ีวัดท่ี 18  อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาท่ีได้รับการรักษาท่ีเหมาะสม

                ตัวช้ีวัดท่ี 20  อัตราตายทารกแรกเกิด

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

 Excellence. : Service Exellence แผนงาน 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการในกลุ่มโรคท่ีมีอัตราการตายสูง (Stroke, 

STEMI, Sepsis, Trauma, High risk Preg, New born)

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการรวดเร็ว ได้รับการวินิจฉัยเพ่ือเข้าสู่การรักษาได้เร็ว

                  2. เพ่ือลดอัตราตายในผู้ป่วยกลุ่มโรคท่ีมีอัตราตายสูง

มาตรการ 1 ป้องกันการเกิดโรค

แทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

1.1  จัดกิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วยโรค

เร้ือรังเพ่ือลดความเส่ียงในการเกิดโรคท่ีมีอัตราตายสูง 

(ด าเนินการร่วมกับโครงการอาจสามารถโมเดลควบคุมโรค

เร้ือรังในชุมชน)

ใช้งบเดียวกับโครงการควบคุม

โรคเร้ือรังในชุมชน

ม.ค.-ก.พ.64

1.2 ติดตามผู้ป่วยขาดนัด/รักษาท่ีอ่ืน ต.ค.63-ก.ย.64

1.3  ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยรายโรคในเครือข่าย ต.ค.63-ก.ย.64



ป้ายขนาด5*3 เมตร 

จ านวน 5 ป้าย

ป้ายขนาด 3*2 เมตร

 จ านวน 6 ป้าย

เงินบ ารุงรพ. รัชนีกร ไข่หิน

ขนิษฐา เจริญ

นพกิจ

RN ในรพ.สต.

ใช้งบเดียวกับกลุ่มโรค

เร้ือรัง

รัชนีกร ไข่หิน

ขนิษฐา เจริญ

นพกิจ

นงคราญ สุระ

พินิจ

จนท.รพ.สต.ทุก

แห่ง

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ

 2.3  จัดท าป้ายไวนิล ส่ือสารประชาสัมพันธ์ โรคท่ีควรรู้/

เตือนภัยบริเวณป้ายด้านหน้าโรงพยาบาล

ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าจ้างเหมาผลิตป้ายไวนิล 

ขนาด 5*3เมตร *5 ป้าย*

2000 บ.=10,000 บ.

ค่าจ้างเหมาผลิตป้ายไวนิล 

ขนาด 3*2เมตร *5ป้าย*

1,500 บ.=7,500 บ.

รวม 17,500 บาท

2.4 ส่งข้อมูล ผู้ป่วยCVD risk ในกลุ่มผู้ป่วย CVD risk > 

40%

ต.ค.63-ก.ย.64

2.5 ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ผู้ป่วยCVD riskสูงในชุมชน 

ประเมินก่อน/หลัง (ด าเนินกิจกรรมร่วมกับโครงการควบคุม

โรคเร้ือรังในชุมชน)

ต.ค.63-ก.ย.64



จนท.รพ. 150 คน

จนท.ต ารวจ10 คน

อาสากู้ชีพ 15 คน

อาสากู้ภัย  5 คน

อสมและจิตอาสา  

20 คน

รวม 200 คน

เงินบ ารุงรพ. นงคราญ สุระ

พินิจ

ปาริชาติ บุษดี

สุนี โวหารกล้า

พยาบาลวิชาชีพรพ.

รพ.สต. รวม 38 คน)

เงินบ ารุงรพ. รัชนีกร ไข่หิน

นงคราญ สุระ

พินิจ

ปาริชาติ บุษดี

สุนี โวหารกล้า

จิรายุ สุพรรณผิว

ทักษภร โปร่งสูง

เนิน

จินตณา นิเทียน

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

2.7 แผนซ้อมเตรียมรับอุบัติเหตุหมู่และอุบัติภัยใน

โรงพยาบาลร่วมกับเครือข่าย

        

        

มี.ค.63 ค่าอุปกรณ์ในการซ้อมแผนบน

โต๊ะ เป็นเงิน 500 บาท

ค่าอาหารว่าง วันซ้อมแผนบน

โต๊ะ 50คนๆ 1ม้ือๆละ 25บาท

  เป็นเงิน 1,250 บาท

ค่าจ้างเหมาผู้แสดงแต่งตัวใน

การซ้อมแผนฯ   เป็นเงิน 

4,000 บาท

ค่าอาหารว่าง 200 คนๆ 1

ม้ือๆละ 25บาท  เป็นเงิน 

5,000 บาท

รวม 12,350 บาท

มาตรการท่ี 3 พัฒนาระบบการดูแล

รักษาผู้ป่วยกลุ่ม Fast track ใน

โรงพยาบาล

3.1 Fast Track Training ก.ค.63 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

คนละ 25 บาท X 38 คน X 2

 คร้ัง = 1,900 บาท

ค่าอาหารกลางวันคนละ 70 

บาท X 38 คน X 1 คร้ัง = 

2,660 บาท

ค่าเอกสาร 38 ชุดๆละ 20 

บาท = 760 บาท

รวม 5,320 บาท



เงินบ ารุงรพ. ทักษภร โปร่งสูง

เนิน

พยาบาลวิชาชีพ รพ.

 จ านวน 30 คน

พยาบาลวิชาชีพรพ.

สต. จ านวน 26 คน

รวม 56 คน

เงินบ ารุงรพ. ทักษภร โปร่งสูง

เนิน

 จนท.รพ. 170 คน เงินบ ารุงรพ. นงคราญ สุระ

พินิจ

ปาริชาติ บุษดี

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

3.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟ้ืนคืนชีพ ส าหรับ

(คร่อมสายงาน)

ก.พ.64 ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืม 25 

บาท x 170 คน x 1 ม้ือ = 

4,420 บาท

 มิ.ย.64 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

คนละ 25 บาท X 56  คน X 

2 คร้ัง = 2,800 บาท

ค่าอาหารกลางวันคนละ 70 

บาท X 38 คน X 1 คร้ัง = 

3,920 บาท

ค่าเอกสาร 56 ชุดๆละ 10 

บาท = 560 บาท

รวม 7,280 บาท

3.2 Training CPR New Born  (จัดรวมกับ Fast Track 

Training)

มี.ค.64

3.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสอนสาธิตการท าคลอดแบบ

ปกติและแบบผิดปกติ

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ



แพทย์ 4 คน

พยาบาล 41 คน

เวชกิจ 1 คน

จพง.สาธารณสุข 1 

คน

พนักงานขับรถ 4 คน

พนักงานเปล 4 คน 

รวม 55 คน

นงคราญ สุระ

พินิจ

ปาริชาติ บุษดี

สุนี โวหารกล้า

จนท.สสอ./รพสต. 

จ านวน 105 คน 

อาสากู้ชีพ จาก

เทศบาลและอปท.ใน

เขตอ าเภออาจ

สามารถ จ านวน 80 

คน

ผู้น าชุมชนในเขต

อ าเภออาจสามารถ

หมู่บ้านละ 1คน 

จ านวน 139 คน

รวม 324 คน

เงินบ ารุงรพ. นงคราญ สุระ

พินิจ

ปาริชาติ บุษดี

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ก.พ.64 ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืม 25 

บาท x 324 คน x 1 ม้ือ = 

8,100 บาท

3.5 อบรม CPR Advance ก.พ.64 ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืม 25 

บาท x 55 คน x 1 ม้ือ = 

1,375 บาท

ค่าเอกสาร 55 ชุดๆละ 15 

บาท = 825 บาท

รวม = 2,220 บาท

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

( เดือน.... )

ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ

3.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟ้ืนคืนชีพ ส าหรับ

บุคลากรเครือข่ายนอกโรงพยาบาล



PCT 15 คน / 14 

คร้ัง

คณะกรรมการ 

PCT

Ambulance 3 คัน เงินบ ารุงรพ. นงคราญ สุระ

พินิจ

Ambulance 3คัน เงินบ ารุงรพ. นงคราญ สุระ

พินิจ

พยาบาล Refer 

จ านวน 40 คน

เงินบ ารุงรพ. นงคราญ สุระ

พินิจ

ปาริชาติ บุษดี

พยาบาลวิชาชีพ/CM

 รายโรค 2 คน

นักกายภาพบ าบัด 1

 คน

เงินบ ารุงรพ. อังคณารัชต์ 

แก้วแสงใส

3.9 ท าประกันภัยรถส่งต่อแบบประกันช้ัน 1  ก.ย.64 ค่าประกันภัยช้ัน 1 จ านวน 3

 *15,000 บาท

= 45,000 บาท

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

3.7 ทบทวนcaseส าคัญ ตาย ส่งต่อ ร้องเรียน ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าอาหารว่าง 15*14*25=

5250

3.8 Ambulance Safety  ติดต้ังกล้องGPS ในรถพยาบาล 

จ านวน 3คัน

ม.ค.64 ค่าติดต้ังกล้อง  GPS 3 *

12,000 บาท

= 36,000 บาท

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ

มาตรการ 4 พัฒนาระบบการส่งต่อ

ผู้ป่วยกลุ่ม Fast track

4.1  Training Referal มี.ค.64 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

คนละ 25 บาท X 40 คน X 1

 คร้ัง = 1,000 บาท

ค่าเอกสาร 40 ชุดๆละ 10 

บาท =400 บาท

รวม 1,400 บาท

มาตรการ 5 ฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยกลุ่ม 

Fast track หลังพ้นภาวะวิกฤติ

 5.1 ติดตามเย่ียมผู้ป่วยท่ีบ้านสัปดาห์ ละ  3 วัน  (วันจันทร์

 อังคาร และวันพุธ) เวลา 13.00- 16.00 น. ระยะเวลา 12  

เดือน

ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าตอบแทนคนละ 200 บาท 

x 3 คน X 144 คร้ัง =86,400

 บาท

ค่าตอบแทนพขร.1คนx144

คร้ังx120บาท=17,280 บ. 

รวม 103,680 บาท



พยาบาล ER 1 คน เงินบ ารุงรพ. นงคราญ สุระ

พินิจ

พยาบาล ER 3 คน เงินบ ารุงรพ. นงคราญ สุระ

พินิจ

พยาบาลรพ. 35 คน

พยาบาลรพ.สต.26 

คนรวม 56 คน

เงินบ ารุงรพ. รัชนีกร ไข่หิน

หน่วยงานรับผิดชอบ

มาตรการ 7.แลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพบริการรายโรค

 จัด CoP ในกลุ่มรายโรคFast track ธ.ค.63, มี.ค.64, มิ.ย.

64, ก.ย.64

งบเดียวกับ HA

6.1  ส่งพยาบาลเข้ารับการอบรมเฉพาะทาง

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอุบัติเหตุ

และฉุกเฉิน( 4 เดือน) 1 คน

ต.ค.63-ก.ย.64  ค่าลงทะเบียน ค่าทีพัก เบ้ีย

เล้ียง 

จ านวน 60,000 บาท  (1 คน)

6.2 ส่งพยาบาลอบรมหลักดสูตร CPR advance ระยะเวลา

 3 วัน

พ.ค.64  ค่าลงทะเบียน ค่าทีพัก เบ้ีย

เล้ียง 

จ านวน 4,000 x 3 คน เป็น

มาตรการ 6 พัฒนาศักยภาพบุคลากร

รวม 296,060

Small success

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )



จนท.รพ/รพ.สต. 

40+20 คน =60 คน

งบ CUP ศิริรักษ์ บุดดา

พันธ์

ขนิษฐา เจริญ

นพกิจ 

ศิริวาท มุณีไชย

ปิยนันท์ คมจิตร

ผู้ป่วย 50 คน/ต าบล งบ CUP ขนิษฐา เจริญ

นพกิจ

กัติกา ไชยมีสุข

จนท.รพ.สต.

งบ CUP ขนิษฐา เจริญ

นพกิจ

จนท.รพ.สต.ทุก

แห่ง

สถานการณ์

1.3 ใช้โปรแกรม ลด CVD risk ในการดูแลผู้ป่วยในคลินิก 

รพ.และรพ.สต.ทุกแห่ง)

ม.ค-ก.ย..64

แผนงาน 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการท่ี  7  การพัฒนาระบบบริการในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

(DM,HT,CKD,Palliative Imtermediate care,จิตเวช)

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการ

                  2. เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมโรคได้ ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนตัวช้ีวัด       ตัวช้ีวัดท่ี   ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมได้ดี

                ตัวช้ีวัดท่ี   ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้ดี

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

มาตรการ 1. ควบคุมโรคเร้ือรังใน

ชุมชน

1.1 Training โปรแกรม การลด CVD risk (Motivation 

interview,Pacipitory Learning และ Empowerment) 

ม.ค.64 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

คนละ 25 บาท X 60 คน X 2

 คร้ัง = 3,000 บ.

ค่าอาหารกลางวันคนละ 70 

บาท X 60 คน X 1 คร้ัง = 

4,200 บาท

ค่าเอกสาร 60 ชุดๆละ 10 

บาท = 600 บาท  

รวม 7,800 บาท

1.2 คัดเลือกผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมควบคุมโรค

 (CVD risk > 40%, HbA1C >7%, BP>140/90 mmHg 

และ กลุ่มไตวาย Stage 3) เพ่ือรับการตรวจก่อนและหลัง

เข้าร่วมโครงการ

ธ.ค.63 ค่าตรวจ Lab

 Excellence. : Service Exellence



งบ CUP ขนิษฐา เจริญ

นพกิจ

จนท.รพ.สต.ทุก

แห่ง

เงินบ ารุงรพ. ขนิษฐา  เจริญ

นพกิจ

2.1 บริการท่ีดี ประชาชนเข้าถึงบริการ ท่ีได้มาตรฐาน

    2.1.1  จัดคลินิกเฉพาะให้บริการผู้ป่วยเบาหวาน ทุกวัน 

อังคารและวันพฤหัสบดี

    2.1.2 จัดคลินิกเฉพาะให้บริการผู้ป่วยโรคความดันโลหิต

สูง ทุกวัน จันทร์และวันพุธ

    2.1.3  จัดคลินิคโรคเร้ือรัง ให้บริการตรวจรักษา

โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล 13 แห่ง โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

สุขภาพ

ต.ค.63-ก.ย.64

จัดสรรงบดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

 ให้เครือข่าย รายละ120

บาท/ปีx3500ราย=420,000

บาท

รวม ท้ังส้ิน = 482,400 บาท

1.4 เย่ียมติดตามผู้ป่วยท่ีบ้าน

ม.ค-ก.ย..63

มาตราการ2 จัดบริการในกลุ่ม

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ



เงินบ ารุงรพ. ขนิษฐา  เจริญ

นพกิจ

เงินบ ารุงรพ. ปิยนุช   ชนะ

พันธ์

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

 2.3 ลดเส่ียง ลดโรค  ลดการเกิดผู้ป่วยรายใหม่

    2.3.1  กิจกรรมจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ในวัน

ส าคัญ ท่ีเก่ียวข้องกับโรคเร้ือรัง ให้แก่ประชาชนท่ัวไป 

ผู้ป่วยและญาติท่ีมารับบริการในโรงพยาบาล  

    - วันเบาหวานโลก วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2563

    - วันความดันโลหิตสูงโลก วันท่ี 17 พฤษภาคม 2564

 

14 พย.63

17 พค.64

 

ค่าวัสดุ 200บาท

ค่าวัสดุ 200บาท

2.2 ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน

    2.2.1 ออกให้บริการเชิงรุกในชุมชนตรวจคัดกรอง

ภาวะแทรกซ้อน ระบบหลอดเลือด ในผู้ป่วย DM&HT

   2.2.2  ออกให้บริการเชิงรุกในชุมชนตรวจคัดกรองความ

ผิดปกติ ทางจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน

 

ม.ค.-ก.ย.64

พ.ย.63-มี.ค.64

1.ค่าตอบแทนพยาบาล

วิชาชีพออกเจาะเลือดใน

ชุมชน จ านวน2คน*200บาท*

40วัน =16,000 บาท

2.ค่าตอบแทนพยาบาล

วิชาชีพคัดกรองเบาหวานเข้า

จอตาเชิงรุกจ านวน2คน*200

บาท*13วัน

= 5,200  บาท

3.ค่าเบ้ียเล้ียงผู้ช่วยเหลือ

คนไข้ 1คน*120บาท* 53วัน=

 6,360  บาท

4.ค่าเบ้ียเล้ียงพนักงานขับรถ

1คน*

120บาท* 53 วัน = 6,360  

บาท



CPG 40 เล่ม/13 

รพ.สต.

เงินบ ารุงรพ. ขนิษฐา  เจริญ

นพกิจ

เจ้าหน้าท่ีรพ. 20 คน

รพ.สต. 26 คน

รวม 46 คน

เงินบ ารุงรพ. ขนิษฐา  เจริญ

นพกิจ

ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผกากาญจน์  

จินตณา

เงินบ ารุงรพ. ผกากาญจน์

2.4  ปรับปรุงแนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน

โลหิตสูงท่ีเป็นมาตรฐานและทันสถานการณ์

  ม.ค.64

ค่าถ่ายเอกสารเข้าปกCPG 

ส าหรับรพ.สต และเครือข่าย

จ านวน 40 ชุด* 30บาท 

จ านวนเงิน = 1,200 บาท

 3.1 เย่ียมผู้ป่วยท่ีAdmit ร่วมกับทีม เพ่ือเตรียม D/C plan 

             

  - Family Meeting/ACP  ร่วมกับทีม ท้ังผู้ป่วยOPDและ

ต.ค.63-ก.ย64มาตรการ 3. การดูแลผู้ป่วยระยะ

สุดท้าย (Palliative Care)

แหล่งงบประมาณ

2.5 ฟ้ืนฟูความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีโดยจัดประชุมวิชาการช้ีแจง

แนวปฏิบัติให้ผู้เก่ียวข้องและเครือข่าย รพ.สต .รับทราบ

พ.ค.64

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม 

จ านวน 46 คน*25บาท*1ม้ือ 

  =1,150บาท

3.2 Family Meeting/ACP  ร่วมกับทีม ท้ังผู้ป่วยOPDและ

IPD

   3.3 จัดท าคู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง มค.64 ค่าถ่ายเอกสารจัดท ารูปเล่ม

คู่มือ จ านวน20เล่มx30บาท

 =600 บาท

ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ



พยาบาลวิชาชีพ1คน

เภสัชกร 1คน

พขร. 1 คน

รวม  3 คน

เงินบ ารุงรพ. ผกากาญจน์

ผกากาญจน์

บุคลากร รพ.1คน

รพ.สต. 1 คน

เงินบ ารุงรพ. ผกากาญจน์

จนท.รพ/รพ.สต. 

40+20 คน =60 คน

ผกากาญจน์

ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าตอบแทน 2 คนx48คร้ัง

x200บาท= 19,200 บ.

ค่าตอบแทนพขร.1คนx48คร้ัง

x120บาท=5,760 บ. 

รวม 24,960 บ.

   3.5  รับค าปรึกษาตลอด24ชม. ต.ค.63-ก.ย.64

   3.6  ส่งบุคลากรพยาบาลงานผู้ป่วยใน อบรม Palliative 

care หลักสูตร 1 เดือน

ธ.ค.63 ค่าลงทะเบียน 14,000 

ค่าท่ีพักเหมาจ่าย/เดือน 

3500บ. ค่าเบ้ียเล้ียง 240 บ.x

 2วัน 480  ค่าเดินทางไป-

กลับ= 1200บ.รวม=19,180 

บาท

    3.7  จัดประชุมวิชาการภายในรพ.แก่ บุคลากรเครือข่าย มค.63 งบประมาณรวมกับการจัด

ประชุมวิชาการสัปดาห์ท่ี 2 

และ 4 ของเดือน

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

  3.4  เย่ียมผู้ป่วยท่ีบ้าน   สัปดาห์ละ 1 คร้ัง  และส่งต่อ

ข้อมูลเครือข่าย



กัตติกา ไชยมีสุข

จนท.รพ และรพ.สต. 

60 คน

เงินบ ารุง รพ. กัตติกา ไชยมีสุข

ผู้ป่วย IMC ใน

อ าเภออาจสามารถ 

จ านวน 60 คน

เงินบ ารุง รพ. วรรณิสา วาระ

สิทธ์ิ

จนท. รพ. จ านวน 5

 หน่วยงาน และ รพ.

สต. จ านวน 13 แห่ง

เงินบ ารุง รพ. วรรณิสา วาระ

สิทธ์ิ

CG จ านวน 80 คน เงินบ ารุง สสอ. ศิริรักษ์ /

นภัสสภรณ์ /

วรรณิสา/ณัฐกานต์

6.2 จัดท าคู่มือส าหรับเจ้าหน้าท่ีในการดูแลผู้ป่วย IMC พ.ย.-ธ.ค. 2563 ค่าถ่ายเอกสารและจัดท า

รูปเล่มคู่มือ จ านวน 18 เล่มๆ

 ละ 50 บาท = 900 บาท

งบเดียวกับกิจกรรมควบคุม

โรคเร้ือรังในชุมชน

5.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ลดเค็มในวันไตโลก 

    - ให้ความรู้

    -จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์

   - จัดเสียงตามสาย

   - จัดนิทรรศการ

มี.ค.64 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

คนละ 25 บาทจ านวน 60 คน

 x 1 ม้ือ =1,500 บาท

ค่าเอกสารประกอบการ

บรรยายชุดละ 10 บาท

จ านวน60 ชุด = 600 บาท

ค่าอุปกรณ์จัดนิทรรศการ 

1,000 บาทค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์ 500 บาท

รวม 3,600 บาท

6.1  จัดท าสมุดคู่มือส าหรับผู้ป่วย ต.ค.-พ.ย.63 ค่าถ่ายเอกสารและจัดท า

รูปเล่มสมุดประจ าตัวผู้ป่วย 

60 เล่มๆ ละ 20 บาท = 

1,200 บาท

5.1 กิจกรรมต าบลรักษ์ไต ร่วมกับโครงการควบคุมโรคเร้ือรัง

ในชุมชน

มาตรการ 5 การชะลอไตเส่ือม

6. การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง

(Intermediate Care)

6.3 จัดอบรม การฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย ส.ค.64 งบเดียวกับการอบรมฟ้ืนฟู CG

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ



เงินบ ารุง รพ. นภัสภรณ์ เชิง

สะอาดวรรณิสา

 วาระสิทธ์ิ

พยาบาลวิชาชีพ IPD

 1 คน

เงินบ ารุง รพ. วรรณิสา วาระ

สิทธ์ิ

ผู้น าชุมชน/จิต

อาสา/อสม/ญาติ

ผู้ป่วย suicide รพ

สต.ละ 50 คนx 12

คร้ัง ( 12 รพสต )= 

600 คน

สปสช. นิตยา สินธ์ุภูมิ      7.1.1 จัดอบรม โครงการแกนน าเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย

 และการท าร้ายตนเอง  ปี2564 อีก 12 รพสต รวม 12 คร้ัง 

 ใช้งบเดียวกับโครงการอบรมเครือข่ายชุมชนร่วมใจห่วงใย

ผู้ป่วยจิตเวช

(จัดอบรมผู้น าชุมชน/จิตอาสา/อสม/ญาติผู้ป่วย suicide 

รพสต.ละ 50 คน 12คร้ัง ( 12 รพสต )

เม.ย. - ก.ย 64 - ค่าอาหาร 70x50x12 =

42,000

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

25x50x2x12 =30,000

- ค่าป้ายไวนิล 500 บาท

รวม 72,500 บาท

7.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเพ่ือป้องกัน

การท าร้ายตนเอง.และการฆ่าตัวตาย

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

6.4 จัดท าวิจัยเร่ือง "ประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการ

ดูแลผู้ป่วย IMC โดยการจัดการรายกรณี ของเครือข่าย

สุขภาพอ าเภออาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด"

ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าถ่ายเอกสารเตร่ืองมือใน

การเก็บข้อมูลของงานวิจัย 60

 ชุดๆ ละ 5 บาท = 300 บาท

ค่าจัดท าโปสเตอร์ในการ

น าเสนอผลงาน 1 ชุดๆ ละ 

500 บาท

 6.5 ติดตามเย่ียมบ้านผู้ป่วย IMC ในชุมชน สัปดาห์ละ 1 

คร้ัง และฟ้ืนฟูสภาพตาม Golden Period และการเก็บ

ข้อมูลวิจัย ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และทีมหมอครอบครัว

ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าตอบแทน 1 คน X 50 คร้ัง

 X 200 บาท =10,000 บาท

มาตรการ 7 การดูแลผู้ป่วยจิตเวช



จิตอาสา/อสมด้าน

สุขภาพหมู่บ้านละ 

10 คน=130 คน

จนท. รพสต+สสอ+

รพ 5 คน คน 

รวม = 135 คน  

นิตยา สินธ์ุภูมิ

กลุ่มเป้าหมาย 30 

คนและมีความสมัคร

ใจในการเข้าร่วมวิจัย

เงินบ ารุง รพ. นิตยา สินธ์ุภูมิ

ผู้น าชุมชน/จิต

อาสา/อสม/ญาติ

ผู้ป่วยจิตเวช รพสต.

ละ 50 คน 13คร้ัง ( 

12รพสต+1 PCU) 

650

สปสช. นิตยา สินธ์ุภูมิเม.ย64-กย.64 ค่าอาหาร 70x650=45,500

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

25x2x650 =32,500

ค่าป้ายไวนิล 500 บาท

ค่าวัสดุอุปกรณ์ 500x13=

6500

รวม 85,000บาท

     7.1.2ค้นหาผู้ท่ีมีภาวะเส่ียงต่อการท าร้ายตนเอง เพ่ือให้

การรักษา/เยียวยา

ต.ค.63-ก.ย.64

7.2ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังในชุมชนอ าเภออาจสามารถ 

ปีงบประมาณ 2564     7.2.1 โครงการวิจัย เร่ือง ผลของการให้ความรู้ สัญญาณ

เตือน แนวทางการแจ้งเหตุและช่วยเหลือเบ้ืองต้นในผู้ดูแล

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตทางสุขภาพจิต ต าบลหน่อม อ าเภออาจ

สามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  ( น าร่องท่ี ต าบลหน่อม )

ต.ค.63- มี.ค.64 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

30x25x6 =4,500

ค่าถ่ายเอกสาร 500 บาท

รวม  5000 บาท

 7.2.2 โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจห่วงใยผู้ป่วยจิตเวช 

น าผลการวิจัยไปใช้ในอีก 13รพสต. โดย

 1) จัดอบรมผู้น าชุมชน/จิตอาสา/อสม/ญาติผู้ป่วยจิตเวช 

รพสต.ละ 50 คน 13คร้ัง ( 12 รพสต+1 PCU)

2) พยาบาลจิตเวช รพ.อาจสามารถ, ผู้รับผิดชอบ สสอ,

 จนท รพสต., พัฒนาชุมชน.จากอบต, อสม ติดตามเย่ียม

บ้านผป จิตเวชท่ีเส่ียงเกิดอาการก้าวร้าวรุนแรง ทุกเดือนๆ

ละ  1 คร้ัง จ านวน 6 คร้ัง

3) เครือข่ายในชุมชนร่วมใจดูแลผู้ป่วยจิตเวชให้ได้รับยา

รักษาอย่างต่อเน่ือง ในช่องทางท่ีสะดวกข้ึน

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )



สปสช นิตยา สินธ์ุภูมิ

(จนทรพ.อาจสามารถ

 7 คน, พม.จาก 

อบตทุกต าบลรวม 10

 คน  , จนท.รพสต

13+อสมด้าน

สุขภาพจิตต าบลละ 

5 คน=50คน) รวม =

 80 คน

สสจ โครงการOSCC นิตยา สินธ์ุภูมิ

รพสตท้ัง 13 รพสต 

เครือข่ายศูนย์พ่ึงได้ 

อ าเภออาจสามารถ

สสจ โครงการOSCC นิตยา สินธ์ุภูมิ

ผู้รับผิดชอศูนย์พ่ึงได้

 รพ.อาจสามารถ

งบสสจ โครงการ

OSCC

นิตยา สินธ์ุภูมิเม.ย -พ.ค.64

    7.3.2  เผยแพร่แนวทางปฏิบัติของศูนย์พ่ึงได้ให้เครือข่าย

รับทราบ

มค.64 -  กพ64

ต.ค.63-ก.ย.64

7.3 พัฒนาระบบบริการการดูแลเด็กและสตรีท่ีถูกกระท า

รุนแรง

    7.3.1 จัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้ให้แก่คณะท างานศูนย์พ่ึงได้/

ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 

มี.ค 64- เม.ย 64 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก

ชม.ละ 600 x 1 คน x 5 ชม.

 X 1 คร้ัง=3,000บาท 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

คนละ 25 บาท X 80 คน X 2

 คร้ัง = 4,000 บาทค่าอาหาร

กลางวันคนละ 70 บาท X 80

 คน X 1 คร้ัง = 5,600 บาท

ค่าป้ายไวนิล 500 บาท

รวม 13,100  บาท

7.2.3 นิเทศ ติดตามการด าเนินงานในโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ

    7.3.3 ศึกษาดูงาน OSCC Clinic ท่ี รพช ท่ีมีผลงานดีเด่น



พยาบาลรพ. 35 คน

พยาบาลรพ.สต.26 

คน

รวม 56 คน

เงินบ ารุงรพ. รัชนีกร ไข่หิน

รวม 700,410

Small success

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

มาตรการ8.แลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพบริการรายโรค

 จัด CoP ในกลุ่มรายโรค เร้ือรัง ธ.ค.63, มี.ค.64, มิ.ย.

64, ก.ย.64

งบเดียวกับ HA

หน่วยงานรับผิดชอบ



SRRT 15 คน รพ.สต.

 30 คน รพ. 25 คน 

รวม 70 คน

งบภาคประชาชน นริศ คมจิตร

รัชนีกร ไข่หิน

อสม. จ านวน 56 คน

 (ต าบลละ 4 คน)

FR   จ านวน 100 คน

CG จ านวน   50 คน

รัชนีกร ไข่หิน

นงคราญ สุระ

พินิจ

อสม. ทุกต าบล 700

 คน

เงินบ ารุง รพ. นางสังวาลย์ 

พันมะวงศ์

มาตรการ1 การเตรียมความพร้อม

รับการระบาดของโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า

1.1 ซ้อมแผนบนโต๊ะ มิ.ย.64 งบเดียวกับงานควบคุมการ

ระบาด

ภาคประชาชน

1.2  อบรมการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ 

      

พ.ค.64 งบเดียวกับการอบรมยก

เคล่ือนย้ายและช่วยฟ้ืนคืนชีพ

มาตรการ 2. การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณ

โรค

2.1 ค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่

 Excellence. : Service Exellence แผนงาน 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการท่ี  3 การพัฒนาระบบบริการในกลุ่มโรคติดเช้ือ,อุบัติใหม่,ระบาดซ้ า 

TB,HIV,DHF, MDR

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการ

                  2. เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมโรคได้ ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนตัวช้ีวัด       ตัวช้ีวัดท่ี   อัตราส าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ มากกว่าร้อยละ 85

                ตัวช้ีวัดท่ี   อัตราการรับประทานยาต้านไวรัส adherance > 95% มากกว่าร้อยละ 95สถานการณ์

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

    2.1.1  ประชุมเครือข่าย อสม. ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคราย

ใหม่ (เป้าหมายต้องพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 101 ราย)

ธ.ค.63 งบประมาณเดียวกับอบรมอ

สม.ประจ าปี



นางสังวาลย์ 

พันมะวงศ์

นางสังวาลย์ 

พันมะวงศ์

เจ้าหน้าท่ีรพ. และ

รพ.สต. จ านวน 50 

คน

เงินบ ารุง รพ. นางสังวาลย์ 

พันมะวงศ์

รัชนีกร ไข่หิน

เงินบ ารุง รพ. นางสังวาลย์ 

พันมะวงศ์

เจ้าหน้าท่ี รพ.20 คน

ผู้ประเมิน 10 คน

นางสังวาลย์ 

พันมะวงศ์

นางสังวาลย์ 

พันมะวงศ์

นริศ คมจิตร

    2.1.2  ประสานการค้นหา คัดกรองในคลินิกโรคเร้ือรัง

ต่างๆ ในรพ.ได้แก่ คลินิกเบาหวาน ความดัน คลินิกไตเร้ือรัง

 คลินิก COPD Asthma คลินิกให้ค าปรึกษา และกลุ่ม

ผู้ใช้บริการต่างด้าว

ต.ค.63-ก.ย.64

   2.1.3  ประสานงานผู้ป่วยนอก และ IC ในการค้นหา คัด

กรองวัณโรคในกลุ่มบุคลกร

ธ.ค.63-ก.พ.64

2.2  พัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคตามมาตรฐานใหม่

    2.2.1  ให้ความรู้แก่บุคลากรรพ. และรพสต. เร่ือง การ

ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค และ DOT meeting

ธ.ค.63 งบเดียวกับจัดประชุมวิชาการ

ของกลุ่มการพยาบาลสัปดาห์

ท่ี 2 และ 4 ของเดือน

   2.2.2  จัดท าคู่มือการดูแลการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค ธ.ค.63 ค่าถ่ายเอกสารจัดท ารูปเล่ม

คู่มือ เล่มละ 30 บาท จ านวน

 20 เล่ม= 600 บาท

2.3 รับการประเมินงานวัณโรคจาก สคร.7 และ สสจ. มิ.ย.64 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

คนละ 25 บาท X 30 คน X 2

 คร้ัง = 1,500 บาท

ค่าอาหารกลางวันคนละ 70 

บาท X 30 คน X 1 คร้ัง = 

2,100 บาท

รวม 3,600 บาท

 2.4 การติดตามเย่ียมบ้านเพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการ

ดูแลรักษาโดยประสานทีม HHC และรพ.สต. ในการเย่ียม

ผู้ป่วยท่ีบ้านพร้อมบันทึกข้อมูลการเย่ียมในโปรแกรม

ต.ค.63-ก.ย.64

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )



เจ้าหน้าท่ีรพ. และ

รพ.สต.จ านวน 50 คน

เงินบ ารุงรพ. น.ส.นภัสสภรณ์ 

เชิงสะอาด

เจ้าหน้าท่ีรพ.140 คน

เจ้าหน้าท่ีรพ.สต.90 

คนรวม 230 คน

เงินบ ารุงรพ. น.ส.รัชนีกร 

ไข่หิน

น.ส.รัชนีกร

งบสปสช. น.ส.แสงจันทร์ 

กันหาโนน

งบสปสช.และส านัก

โรคเอดส์

น.ส.แสงจันทร์ 

กันหาโนน

น.ส.แสงจันทร์ 

กันหาโนน

น.ส.แสงจันทร์ 

กันหาโนน

สปสช. โอนให้กลุ่ม

แกนน าโดยตรง

น.ส.แสงจันทร์ 

กันหาโนน

สปสช. โอนให้กลุ่ม

แกนน าโดยตรง

น.ส.แสงจันทร์ 

กันหาโนน

มาตรการ 3 การดูแลผู้ป่วย

ไข้เลือดออก (DHF)

1.ประชุมวิชาการฟ้ืนฟูความรู้เก่ียวกับการดูแลผู้ป่วย ต.ค.62-ก.ย.63 งบเดียวกับจัดประชุมวิชาการ

ของกลุ่มการพยาบาลสัปดาห์

ท่ี 2 และ 4 ของเดือน

มาตรการ 4 การดูแลผู้ป่วยติดเช้ือ

ด้ือยา(MDR)

1. จัดอบมรมฟ้ืนฟูความรู้เก่ียวกับการป้องกันการ

แพร่กระจายเช้ือด้ือยา

ส.ค.63 งบเดียวกับการจัดประชุม

วิชาการ IC ประจ าปี

2. ประสานส่งต่อผู้ป่วยด้ืยาลงชุมชนตามแนวปฏิบัติ ต.ค.63-ก.ย.64

( เดือน.... )

แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ

    1.3 ประสานงานกับแกนน า เครือข่ายอสม. รพ.สต.เพ่ือ

ช่วยคัดกรองและส่งมารับการตรวจคัดกรอง

ธ.ค.63-ก.ย.64

2. การให้บริการดูแลรักษาผู้ติดเช้ือ/ผู้ป่วยเอดส์บูรณาการ

ร่วมกับศูนย์องค์รวม

   2.1 ให้ค าปรึกษา แก่สมาชิกผู้ติดเช้ือ/ผู้ป่วยเอดส์ ต.ค.63-ก.ย.64 งบประมาณเตามการได้รับ

จัดสรรค์จากสปสช.

มาตรการ 5 การดูแลผู้ป่วยติดเช้ือ 

เอชไอวี(HIV)

1.ค้นหาผู้ป่วยติดเช้ือเอดส์รายใหม่

    1.1 ออกจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนมัธยม

จ านวน 1 แห่ง

พ.ค.-ส.ค.64 งบประมาณตามการได้รับ

จัดสรรค์จากสปสช.

    1.2 ให้ค าปรึกษาและตรวจคัดกรองในผู้ท่ีมารับบริการ

ถุงยางอนามัย/หญิงต้ังครรภ์+สามี/ผู้มารับการบ าบัดยาเสพ

ติด/ผู้ป่วยวัณโรค/ผู้มารับบริการตรวจโรคท่ัวไปสมัครใจ

ตรวจเลือด

ต.ค.63-ก.ย.64 ได้รับสนับสนุนเป็นถุงยาง

อนามัย+สารหล่อล่ืน

   2.2 จัดกิจกรรมพบกลุ่มทุกวันศุกร์ ต.ค.63-ก.ย.64 งบประมาณเตามการได้รับ

จัดสรรค์จากสปสช.

มาตรการ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ



สคร. น.ส.แสงจันทร์ 

กันหาโนน

สปสช.ขอนแก่น น.ส.แสงจันทร์ 

กันหาโนน

พยาบาลรพ. 35 คน

พยาบาลรพ.สต.26 

คน

รวม 56 คน

เงินบ ารุงรพ. รัชนีกร ไข่หิน

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

 จัด CoP ในกลุ่มรายโรคติดเช้ือ ธ.ค.63, มี.ค.64, มิ.ย.

64, ก.ย.64

งบเดียวกับ HA

   2.3 โครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือนโดยกลุ่มร่วมใจต้านภัย

เอดส์-ออกจัดกิจกรรมempowerment แก่กลุ่มผู้น าชุมชน

จ านวน 2ต าบล(ต าบลอาจสามารถและต าบลโพนเมือง)

พ.ค.-ส.ค.64 สคร.7 โอนให้กลุ่มโดยตรง

3. ออกติดตามเย่ียมบ้านโดยแกนน า ต.ค.63-ก.ย.64

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ

รวม 4,200

Small success

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก กลุ่มการพยาบาล         หน่วยงานร่วม สสอ. รพ.สต., อปท

มาตรการ 6.แลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพบริการรายโรค

หน่วยงานรับผิดชอบ



คณะกรรมการ core

 team 25 คน

เงินบ ารุงรพ. อินทิรา เจนสระคู

รัชนีกร  ไข่หิน

เจ้าหน้าท่ีรพ. 50 คน

วิทยากร 1 คน

เงินบ ารุงรพ. รัชนีกร  ไข่หิน

มาตรการ 1 ธ ารงสถานะการรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาล

 1. ประชุมทีมน าระดับกลางเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ

ระบบบริการ 6 คร้ัง/ปี

ต.ค.63, ม.ค.64, 

เม.ย.64, มิ.ย.64, 

ก.ค.64, ก.ย.64

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

คนละ 25 บาท X 25 คน X 6

 คร้ัง รวม 3,750 บาท

2.เชิญท่ีปรึกษาแนะน าการเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR ต.ค.63 ค่าสมมนาคุณวิทยากร

ภายนอกชม.ละ 600 x 1 คน 

x 6 ชม. X 1 คร้ัง=3,600 บาท

ค่าท่ีพักวิทยากร 1x800 =

800 บาท

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

คนละ 25 บาท X 51 คน X 2

 คร้ัง = 2,550 บาท

ค่าอาหารกลางวันคนละ 70 

บาท X 51 คน X 1 คร้ัง = 

3,570 บาท

รวม 10,520 บาท

Excellence : Governance Exellence แผนงาน 11  การพัฒนาระบบธรรมมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการ. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์  1 เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ

ตัวช้ีวัด       ตัวช้ีวัด 48  ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัด สป.ท่ีด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

                ตัวช้ีวัด 49   ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสธ. มีคุณภาพมาตรฐานผ่านสรพ. การรับรอง HA ข้ัน 3

                ตัวช้ีวัด 50  ร้อยละของ รพ.สต.ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

                   
สถานการณ์ โรงพยาบาลอาจสามารถผ่านการรับรอง HA เม่ือวันท่ี 19 พ.ย.58 และต่ออายุการรับรองคร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 22 พ.ค.61 หมดอายุ 21 พ.ค.64

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )



อินทิรา เจนสระคู

รัชนีกร  ไข่หิน

เจ้าหน้าท่ีรพ. 4 คน เงินบ ารุงรพ. อินทิรา เจนสระคู

รัชนีกร  ไข่หิน

เจ้าหน้าท่ีรพ. 40 คน

วิทยากร 3 คน 

ทีมพ่ีเล้ียง 10 คน

เงินบ ารุงรพ. อินทิรา เจนสระคู

รัชนีกร  ไข่หิน

3. ประสานสรพ. ส่งรายงานประเมินตนเอง SAR เพ่ือขอต่อ

อายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Reac 2

พ.ย.63 ไม่มี

4. ส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบงานคุณภาพเข้ารับการอบรม

เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพบริการ (HA Forum , HA 

region forum)

มี.ค.64, ก.ค.64 ค่าลงทะเบียน, ท่ีพัก, เบ้ีย

เล้ียง 50,000 บาท

5. รับการเย่ียมกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพจาก QLN มี.ค.64 ค่าสมมนาคุณวิทยากร

ภายนอกชม.ละ 600 x 3 คน 

x 6 ชม. X 1 คร้ัง=10,800 

บาท

ค่าท่ีพักวิทยากร 1x800 =

800 บาท

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

คนละ 25 บาท X 53 คน X 2

 คร้ัง = 2,650 บาท

ค่าอาหารกลางวันคนละ 70 

บาท X 50 คน X 1 คร้ัง = 

3,710 บาท

รวม 17,960 บาท

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )



 เจ้าหน้าท่ีรพ. 50 คน

วิทยากร 1 คน

เงินบ ารุงรพ. รัชนีกร  ไข่หิน6.เชิญท่ีปรึกษานาการเตรียมความพร้อมในการรับการ

ประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรอง Reac2

ต.ค.63 ค่าสมมนาคุณวิทยากร

ภายนอกชม.ละ 600 x 1 คน 

x 6 ชม. X 1 คร้ัง=3,600 บาท

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้

อบรมและวิทยากร  25 บาท 

x 51 คน X 2 คร้ัง = 2,550 

บาทค่าอาหารกลางวัน 70 

บาท x 51 คน X 1 คร้ัง = 

3,570 บาทรวม 9,720 บาท

( เดือน.... )

ผู้รับผิดชอบมาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ



จนท.สรพ. 3 คน

จนท.รพ. 50 คน

เงินบ ารุงรพ. อินทิรา เจนสระคู

รัชนีกร  ไข่หิน

มาตรการ 2 พัฒนากลุ่มการ

พยาบาลตามมาตรฐาน QA

8.ขอรับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจากสรพ. 

(Reaccreditation2)

พ.ค.-64 ค่าตอบแทนผู้เย่ียมประเมิน

คนละ 18,000 บาท x 3 คน x

 2 วัน = 108,000 บาท

ค่าท่ีพักห้องละ 1,500 x 2 

ห้อง x 2 วัน = 6,000 บาท

ค่าพาหนะ(เคร่ืองบิน) ไปกลับ

คนละ 5,000 บาท x 3 คน =

 15,000 บาท

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

คนละ 25 บาท X 53 คน X 4

 คร้ัง = 5,300 บาท

ค่าอาหารกลางวันคนละ 70 

บาท X 53 คน X 2 คร้ัง = 

7,420 บาท

ค่าถ่ายเอกสารรายงาน

ประเมินตนเอง 2,000 บาท

รวม 143,720 บาท

1.1 การควบคุมคุณภาพทางการพยาบาล

1. การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )



คณะอนุกรรมการ

บริหารกลุ่มการ

พยาบาล 10 คน

เงินบ ารุงรพ. อินทิรา เจนสระคู

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มการ

พยาบาล 76 คน

เงินบ ารุงรพ. อินทิรา เจนสระคู

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มการ

พยาบาล 15 คน

เงินบ ารุงรพ. อินทิรา เจนสระคู

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มการ

พยาบาล 15 คน

เงินบ ารุงรพ. รัชนีกร ไข่หิน

นงคราญ สุระ

พินิจ

หน่วยงานภายใน

กลุ่มการพยาบาล

นงคราญ สุระ

พินิจ

   1.1.1  ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล

 20 คร้ัง/ปี

ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

คนละ 25 บาท X 10 คน X 

20 คร้ัง =5,000 บาท

    1.1.2  ประชุมบุคลากรกลุ่มการพยาบาล  12 คร้ัง/ปี ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าอาหารว่าง 76*25*2=

3,800 บาท

ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 บาท

รวม 4,800 บาท

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ

     1.1.6   ประเมินคุณภาพบริการพยาบาลแบบไขว้ 

(หน่วยงานภายในกลุ่มการพยาบาล)

ม.ค.64, ก.ย.64

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

    1.1.3  ถอดบทเรียน ทบทวนผลการด าเนินงาน 2 คร้ัง/ปี มี.ค.64, ก.ย.64 ค่าอาหารว่าง 25*15*2= 750

 บาท

ค่าอาหารกลางวัน 25*2*70=

 3,500บาท

รวม  4,250 บาท

    1.1.4 จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี (ด าเนินการร่วมกับ

แผนโรงพยาบาล)

    1.1.5  หน่วยงานประเมินตนเอง (คุณภาพบริการ

พยาบาล)

มี.ค.64



หัวหน้างาน นงคราญ สุระ

พินิจ

นภัสภรณ์ เชิง

สะอาด

ผู้รับบริการผู้ป่วย

นอกและใน

ปาริชาติ บุษดี

นงคราญ สุระ

พินิจ

ผู้รับบริการผู้ป่วย

นอกและใน

ปาริชาติ บุษดี

พยาบาลวิชาชีพ

จ านวน 41 คน

เงินบ ารุงรพ. นงคราญ สุระ

พินิจ

     1.1.9  ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ม.ค.64, ส.ค.64

     1.1.10  ส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ

บริการพยาบาลในภาพรวม

พ.ค.64

     1.1.11  ประเมินการรับรู้สิทธ์ิผู้รับบริการ ม.ค.64, ก.ค.64

     1.1.7  นิเทศทางการพยาบาลและนิเทศทางคลินิก  

(หัวหน้างานนิเทศผู้ปฏิบัติ)

ต.ค.63-ก.ย.64

     1.1.8  ประเมินคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล ก.พ.64 , ก.ย.64

     1.1.12 ประชุมน าเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพบริการ ม.ค.64 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

คนละ 25 บาท X 41 คน X 2

 คร้ัง = 2,050 บาท

ค่าอาหารกลางวันคนละ 70 

บาท X 41 คน X 1 คร้ัง = 

2,870 บาท

ค่าเอกสาร 41 ชุดๆละ 20 

บาท = 820 บาท

รวม 5,740 บาท

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )



พยาบาลวิชาชีพรพ.

และรพ.สต.จ านวน 

60 คน

เงินบ ารุงรพ. นงคราญ  สุระ

พินิจ

รัชนีกร ไข่หิน

พยาบาลวิชาชีพ 10 

คน

นงคราญ  สุระ

พินิจ

รัชนีกร ไข่หิน

นงคราญ สุระ

พินิจ

พยาบาลวิชาชีพ 10 

คน

เงินบ ารุงรพ. นงคราญ  สุระ

พินิจ

รัชนีกร ไข่หิน

     1.2.2 จัดต้ังคณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาล ( 

Ethic Nurse )และก าหนดบทบาทหน้าท่ี

ม.ค.64

    1. 2.3 จัดท าแนวทางปฏิบัติ/คู่มือการด าเนินการด้าน

จริยธรรมทางการพยาบาล

     1.2.4  ประชุมคณะท างานขับเคล่ือนการใช้จริยธรรม

ทางการพยาบาลเดือนละ 1 คร้ัง

ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

คนละ 25 บาท X 10 คน X 

12 คร้ัง = 3,000 บาท

   1.2  พัฒนาจริยธรรมทางการพยาบาล

     1.2.1 จัดอบรมพยาบาลและวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องด้าน

จริยธรรมในการดูแลผู้ป่วย

ม.ค.64 ค่าสมมนาคุณวิทยากร

ภายนอกชม.ละ 600 x 1 คน 

x 6 ชม. X 1 คร้ัง=3,600 บาท

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

คนละ 25 บาท X 60 คน X 2

 คร้ัง = 3,000 บาท

ค่าอาหารกลางวันคนละ 70 

บาท X 60 คน X 1 คร้ัง = 

4,200 บาท ค่าเอกสาร 60 

ชุดๆละ 10 บาท = 600 บาท

รวม 11,400 บาท

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )



นงคราญ สุระ

พินิจ

พยาบาลวิชาชีพ 41 

คน

เงินบ ารุงรพ. นงคราญ สุระ

พินิจ

รัชนีกร ไข่หิน

พยาบาลวิชาชีพ 41 

คน

รัชนีกร ไข่หิน

พยาบาลวิชาชีพ 41 

คน

รัชนีกร ไข่หิน    1.3.4 สนับสนุนให้บุคลากรพยาบาลร่วมกิจกรรมสร้าง

สุขของโรงพยาบาล เช่น กีฬา ปีใหม่ เทศการสงกรานต์ 

ท าบุญพัฒนาจิตใจ (ทีมจริยธรรมของโรงพยาบาลเป็นผู้จัด

กิจกรรม)

ต.ค.63-ก.ย.64

     1.2.5  ประเมินพฤติกรรมจริยธรรมของบุคลากร

ทางการพยาบาล

พ.ค.64

   1.3 การสร้างสุขในองค์กรพยาบาล

      1.3.1 ก าหนดให้บุคลากรพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม

อบรมพฤติกรรมบริการและจริยธรรมของโรงพยาบาล 100%

ต.ค.63-ก.ย.64

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

     1.3.2 ด าเนินกิจกรรม Personael Safety ในบุคลากร

พยาบาล (ด าเนินการร่วมกับงาน IC ENV)

  - ตรวจสุขภาพ และให้เข้าร่วมปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน

กลุ่มเส่ียง

  -ฉีดวัคซีน

  -จัดส่ิงแวดล้อม สถานท่ีการท างานเน้นความปลอดภัยใน

การท างาน

  -ดูแลป้องกันการเกิดอัติเหตุจากการท างาน

ต.ค.63-ก.ย.64



พยาบาลวิชาชีพ 4 คน อินทิรา เจนสระคู

รัชนีกร  ไข่หิน

นงคราญ สุระ

พินิจ

พยาบาลวิชาชีพ 1 คน อินทิรา เจนสระคู

พยาบาลวิชาชีพ 2 คน นงคราญ สุระ

พินิจ

พยาบาลวิชาชีพ 41 

คน

ปาริชาติ บุษดี

พยาบาลวิชาชีพ 41 

คน

นิตยา สินธ์ุภูมิ

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ

     1.3.5 จัดกิจกรรมช่ืนชมพยาบาลท่ีได้รับรางวัลประกวด

ผลงานระดับจังหวัด เขต และกระทรวงฯ หรือผู้ประกอบ

คุณงามความดี

-จัดเวทีช่ืนชมในงานประชุมของโรงพยาบาล

-จัดบอร์ดเชิดชูผลงาน

-น าไปเป็นเกณฑ์พิจารณาผลงานเพ่ือเล่ือนเงินเดือน

     1.3.9  ประเมินความเครียด มี.ค.64, ส.ค.64

   1.4  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล

     1.3.6 เตรียมพยาบาลเข้ารับรางวัลพยาบาลดีเด่น/ศรี

สังวาลย์

พ.ค.64

ก.ย.64

     1.3.7 น าเสนอเร่ืองเล่ากับงานจริยธรรมของจังหวัด

     1.3.8  ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทางการ

พยาบาล

ก.พ.64 , ก.ค.64



พยาบาลวิชาชีพ 6 คน เงินบ ารุงรพ. รัชนีกร ไข่หิน

เจ้าหน้าท่ีรพ.และ

รพ.สต.37 คน

เงินบ ารุงรพ. รัชนีกร ไข่หิน

พยาบาล 40 คน เงินบ ารุงรพ. นภัสภรณ์ เชิง

สะอาด

      1.4.1  เข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมผู้บริหารการ

พยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน ประจ าปี

มิ.ย.64 ค่าพาหนะ 6คน*2,000*4 = 

48,000 บาท

ค่าท่ีพัก 6คน*3คืน*750

บาท=13,500 บ.

ค่าลงทะเบียน 6คน*3,000

บ.=18,000 บ.

ค่าเบ้ียเล้ียง 6*240*3วัน =

4,320 บ. 

รวม 83,820 บาท

        1.4.2 จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยจัดประชุม

วิชาการภายใน(KM) 24 คร้ัง/ปี (วันศุกร์สัปดาห์ท่ี 2 และ 4 

ของเดือน)

ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าอาหารว่าง 25*37*22= 

20,350 บาท

ค่าถ่ายเอกสาร 37*5*20= 

4,070 บาท

รวม 24,420 บาท

1.4.3 จัดอบรมให้ความรู้แก่พยาบาลเร่ือง การบันทึก

ทางการพยาบาล และการวางแผนจ าหน่าย

ม.ค.64 ค่าอาหารว่าง 25*2*40= 

2,000 บาท

ค่าอาหารกลางวัน 70*1*40=

 2,800บาท

ค่าถ่ายเอกสารชุดละ 10 บาท

 จ านวน 40 ชุด=400 บาท

รวม 5,200 บาท

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )



พยาบางวิชาชีพ 6 คน เงินบ ารุงรพ. รัชนีกร ไข่หิน

พยาบางวิชาชีพ 41 

คน

รัชนีกร ไข่หิน

รัชนีกร ไข่หิน

พยาบาลรพ. 35 คน

พยาบาลรพ.สต.26 

คน

รวม 56 คน

รัชนีกร ไข่หิน

ทุกหน่วยงาน เงินบ ารุงรพ. รัชนีกร ไข่หิน

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

     1.4.5 ประเมินสมรรถนะพยาบาล Core Competency

 และ Functional Competency

มี.ค.64, ก.ย.64

    1.4.6 น าแนวปฏิบัติและเอกสารประชุมวิชาการเผยแพร่

ผ่านคลังข้อมูลของโรงพยาบาลระบบ Web ของโรงพยาบาล

ต.ค.63-ก.ย.64

     1.4.7 จัด CoP ในกลุ่มรายโรค (Cop 3 กลุ่มคือ Fast 

track, โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง และโรคระบาด/ติดเช้ือ )ให้

ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้และถอดบทเรียนในการท างาน

ธ.ค.63, มี.ค.64, มิ.ย.

64, ก.ย.64

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

คนละ 25 บาท X 56 คน X 4

 คร้ัง = 5,600 บาท

     1.4.4  น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการภายนอก

- โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

- จิตเวช

- อุบัติเหตุ

-  ระบบ Intermediate  Care

-  AMI (Fast Tract)

ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าไวนิล 5*400*4  =8,000 

บาท

ค่าพาหนะ 6คน*2,000*4 = 

48,000 บาท

ค่าท่ีพัก 6คน*3คืน*750

บาท=13,500

ค่าลงทะเบียน 6คน*1500

บาท=9,000 บ.

ค่าเบ้ียเล้ียง 6*240*3วัน =

4,320 บ. รวม 82,820 บาท

    1.4.8  สนับสนุนให้หน่วยงงานเข้าร่วมการอบรมท าวิจัย 

และให้มีวิจัยอย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เร่ือง/ปี (เป้าหมาย 5

 เร่ือง)

ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าถ่ายเอกสารเอกสาร วิจัย

และจัดท าเล่มๆละ 1,000 

บาท รวม 5,000 บาท



พยาบาลวิชาชีพ 1 คน

งานผู้ป่วยใน

เงินบ ารุงรพ. รัชนีกร ไข่หิน

พยาบาลวิชาชีพ 1 

คน งาน OPD

เงินบ ารุงรพ. นิตยา สินธ์ุภูมิ

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

       2.1.2  การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล

ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น(4 เดือน)

มิ.ย.64 ค่าพาหนะ 2,000บ.

ค่าท่ีพัก 3,500* 4เดือน =

14,000 บ.

ค่าลงทะเบียน 40,000บ.ค่า

เบ้ียเล้ียง 240+160*119วัน=

19,280  บ. 

รวม 75,280 บาท

2. พัฒนาคุณภาพการพยาบาลตาม Service plan

  2.1  ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา 

ในหลักสูตร ตามวิชาชีพและService Paln

       2.1.1   การป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ(14วัน) 

ICWN

มิ.ย.64 ค่าพาหนะ 2,000บ.

ค่าท่ีพัก 14คืน*750บาท=

10,500 บ.

ค่าลงทะเบียน 10,000บ..

ค่าเบ้ียเล้ียง 2,480 บ.

รวม 24,980 บาท



พยาบาลวิชาชีพ 1 คน

งาน ER

เงินบ ารุงรพ. นงคราญ สุระ

พินิจ

พยาบาล OPD  1 คน เงินบ ารุงรพ. นิตยา สินธ์ุภูมิ

พยาบาลวิชาชีพ 3 คน

งาน ER

เงินบ ารุงรพ. นงคราญ สุระ

พินิจ

รัชนีกร ไข่หิน

บานเย็น  อุดม

วิทย์

พนักงานคร้ังละ 2 คน เงินบ ารุงรพ. รัชนีกร ไข่หิน

บานเย็น  อุดม

วิทย์

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

      2.1.3  การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน(4 เดือน)

พ.ค.-ส.ค.64 ค่าพาหนะ 2,000บ.

ค่าท่ีพัก 3,500* 4เดือน =

14,000 บ.

ค่าลงทะเบียน 40,000บ.ค่า

เบ้ียเล้ียง 240+160*119วัน=

19,280  บ. 

รวม 75,280 บาท

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย งบประมาณ

   1.1 จัดรถรับส่งเคร่ืองมือให้รพ.สต. ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าตอบแทนพนักงานรับส่ง

เคร่ืองมือคร่ึงเวรๆ ละ 150 

จ านวน 240 วันx2 คน = 

72,000 บาท

    2.1.4 การพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (เดือนคร่ึง) มิ.ย.64

2.1.5 อบรม CPR advance พ.ค.64 งบเดียวกับโครงการ Fast 

track

มาตรการ 3 พัฒนาระบบป้องกัน

และควบคุมการติดเช้ือ

1.Central supply

ช่วงเวลาด าเนินการ



พนักงานในรพ. และ

รพ.สต. 73 คน

เงินบ ารุงรพ. รัชนีกร ไข่หิน

เงินบ ารุงรพ. บานเย็น อุดม

วิทย์

เคร่ืองกรองน้ า 3 

เคร่ือง

เงินบ ารุงรพ. บานเย็น อุดม

วิทย์

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

   1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการอุปกรณ์ท าปราศจาก

เช้ือง

ธ.ค.63 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

คนละ 25 บาทจ านวน 73 

คนx 2ม้ือ =3,650 บาท

ค่าอาหารกลางวันคนละ 70 

บาทจ านวน 73 คน =5,110 

บาท

ค่าเอกสารประกอบการ

บรรยายชุดละ 20 บาท

จ านวน 73 ชุด = 1,460 บาท

 รวม 10,220 บาท

   1.3 จัดหาอุปกรณ์ เวชภันฑ์ท่ีมิใช่ยา (ก๊อส ส าลี น้ ายาซัก

ผ้า น้ ายาล้างอุปกรณ์เคร่ืองมือ ซองซิล ซองซิป) เพ่ือใช้ใน

การจัดท าอุปกรณ์ปราศจากเช้ือ และผ้าสะอาด

ต.ค.63-ก.ย.64 อุปกรณ์ เวชภันฑ์ท่ีมิใช่ยา 

900,000 บาท

1.4 เปล่ียนไส้กรองเคร่ืองกรองน้ าRO ส าหรับเคร่ืองน่ึง 

สุญญากาศจ านวน 3 เคร่ือง

ส.ค.64 ค่าไส้กรองเคร่ืองกรองน้ า

ขนาดเล็ก 200 ลิตร 2 เคร่ือง

ละ 1650 บาท x2 =3300 

บาท

ค่าไส้กรองขนาด 400 ลิตร 1 

เคร่ือง จ านวน 3,350 บาท

รวม 6650 บาท



รัชนีกร ไข่หิน

เงินบ ารุง รพ. รัชนีกร ไข่หิน

สมร

งบเดียวกันกับ ENV รัชนีกร ไข่หิน

สมร โพธิสาขา

รัชนีกร ไข่หิน

เงินบ ารุง รพ. รัชนีกร ไข่หิน

care giver 50 คน CUP รัชนีกร ไข่หิน

พยาบาลวิชาชีพ 1 คน เงินบ ารุง รพ. รัชนีกร ไข่หิน

ผู้ป่วยติดเตียง 40 คน รัชนีกร ไข่หิน

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

     2.2 รวบรวมมูลฝอยติดเช้ือเช่น เข็มฉีดอินซูลิน อุปกรณ์

ล้างแผล เปล่ียนสายสวนปัสสาวะท่ีบ้าน ถุงล้างไต(ถุงน้ า

ออก) มารวมท่ีรพ./รพ.สต.เพ่ือส่งบริษัทเอกชนด าเนินการ 

กิโลกรัมละ 12 บาท

ต.ค.63-ก.ย.64

3.เฝ้าระวังการติดเช้ือหลังจ าหน่าย(แผลฝีเย็บ ตาสะดือเด็ก

แรกเกิด  CAUTI ) ตามแนวทาง 2Patient Safety

ต.ค.63-ก.ย.64

 4.ป้องกันการติดเช้ือและการแพร่กระจายเช้ือใน

โรงพยาบาลและในชุมชนในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง สวนปัสสาวะ

 มีแผลกดทับ ล้างไตทางหน้าท้อง และผู้ป่วยติดเช้ือด้ือยา

ต.ค.63-ก.ย.65

2.จัดการมูลฝอยติดเช้ือในชุมชน

    2.1 จัดรถขนย้ายมูลฝอยติดเช้ือจากรพ.สต. มาพักท่ีรพ. ต.ค.63-ก.ย.64 งบเดียวกับงาน ENV

     4.1 อบรม care giver ให้มีความรู้ในการป้องกันการติด

เช้ือแผลกดทับ สายสวนปัสสาวะ และทางเดินหายใจ

ก.พ.64 งบเดียวกับทีมหมอครอบครัว

     4.2  ติดตามเย่ียมบ้านร่วมกับทีมหมอครอบครัวและ 

HHC

ต.ค.63-ก.ย.64 งบเดียวกันกับ HCC

      4.3 สนับสนุนให้น าท่ีนอนลมท่ีเป็นนวัตกรรมท่ีท าจาก

ถุงล้างไตมาใช้ป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียง

ต.ค.63-ก.ย.64



ห้องแยก OPD 1 จุด

 , ห้องแยกพิเศษ 6 1

 จุด , ห้อง ER  2 จุด,

 ห้องพ่นยา 2 จุด

รวม 6 จุด

เงินบ ารุง รพ. รัชนีกร ไข่หิน

เงินบ ารุง รพ. รัชนีกร ไข่หิน

ห้องแยกผู้ป่วยนอก เงินบริจาคว่ิงมินิ

มาราธอน

รัชนีกร ไข่หิน

หน้าห้อง ER เงินบริจาคว่ิงมินิ

มาราธอน

รัชนีกร ไข่หิน

ห้องแยก IPD เงินบ ารุง รพ. รัชนีกร ไข่หิน

     4.5  ปรับปรุงคลินิกวัณโรค (ผู้ป่วยนอก) ม.ค.64 ค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร

คลินิกวัณโรค 600,000 บาท

     4.6 ปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องแยกผู้ป่วยนอก 

(ห้องหมายเลข 10) และต่อเติมห้องเปล่ียนสวมและถอด 

PPE ของเจ้าหน้าท่ี

ม.ค.64 ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง 350,000

 บาท

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ

    4.7 ปรับปรุงห้องพ่นยา ER จ านวน 2 ห้อง ม.ค.64 ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง 350,000

 บาท

     4.8 ปรับปรุงระบบระบายอากาศของห้องแยกพิเศษ 9 ,

 10, 11

ม.ค.64 ค่าจ้างเหมาก่อสร้างห้องละ 

77,000 จ านวน 3 ห้อง เป็น

เงิน 231,000 บาท

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

     4.4 ติดเซนเซอร์ท่ีก๊อกน้ าห้องแยกในโรงพยาบาล เพ่ือ

ลดการแพร่กระจายเช้ือ

ม.ค.64 ราคาหัวก๊อกเซนเซอร์ตัวละ 

1,200 บาท จ านวน 6 จุด = 

7,200 บาท



ห้องตรวจแพทย์ 3 

ห้อง

เงินบ ารุง รพ. รัชนีกร ไข่หิน

ห้องแยกพิเศษ 6 เงินบ ารุง รพ. รัชนีกร ไข่หิน

เจ้าหน้าท่ีรพ. 160 คน

รพ.สต. 100 คน

รวม 260 คน

เงินบ ารุง รพ. รัชนีกร ไข่หิน

เจ้าหน้าท่ีรพ. 60 คน เงินบ ารุง รพ. รัชนีกร ไข่หิน

รัชนีกร ไข่หิน

ICWN

     4.10 เปล่ียนไส้กรองห้อง Negative pressure มิ.ย.64 ราคาไส้กรอง 39,600 บาท

 5.จัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติด

เช้ือแก่บุคลากรประจ าปี 2564

ส.ค.64 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

คนละ 25 บาท จ านวน 260 

คน = 6,500 บาท

ค่าเอกสารประกอบการ

บรรยายชุดละ 15 บาท

จ านวน 240 ชุด = 3,900 บาท

 รวม 10,400 บาท

6. ส่งเสริมการล้างมือ

    4.9 ปรับปรุงระบบระบายอากาศของห้องตรวจแพทย์ มี.ค.64 ค่าจ้างเหมาก่อสร้างห้องละ 

77,000 จ านวน 3 ห้อง เป็น

เงิน 231,000 บาท

    6.1 รณรงค์ล้างมือในวันล้างมือโลก (สอนสาธิตล้างมือ

แก่ผู้ป่วยและญาติ จัดเสียงตามสาย ติดป้ายเชิญชวนล้างมือ

 ทดสอบการล้างมือ)

ต.ค.63 ป้ายประชาสัมพันธ์ 2 ป้าย 

ราคาป้ายละ 450 บาท = 

900 บาท

   6.2 ประเมินผลการล้างมือ โดยการสังเกต เดือนละ 1 

คร้ัง และทดสอบล้างมือด้วยเคร่ืองส่อง B;ack light ปีละ 2

 คร้ัง

ต.ค.63-ก.ย.64

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )



รัชนีกร ไข่หิน

เจ้าหน้าท่ีรพ. 174 คน

รพ.สต. 111 คน

รวม 285 คน

เงินบ ารุงรพ.

กรมบัญชีกลาง

ประกันสังคม

รัชนีกร ไข่หิน

จ้าหน้าท่ีรพ. 120 คน

รพ.สต. 80 คน

รวม 200 คน

เงินบ ารุงรพ. รัชนีกร ไข่หิน

เจ้าหน้าท่ีรพ. 10 คน

เจ้าหน้าท่ีรพ.สต. 80

 คน

เงินบ ารุงรพ. รัชนีกร ไข่หิน

เจ้าหน้าท่ีรพ. 22 คน เงินบ ารุงรพ. รัชนีกร ไข่หิน

    7.1 ตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากร พ.ย.63-ก.พ.64 138,760

97,470

43,000

    7.2  ให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่บุคลากรกลุ่มเส่ียง มิ.ย.64 ได้รับการสนับสนุนวัคซีนจาก

กระทรวงสาธารณสุขจ านวน 

120 dose 

จัดซ้ือเพ่ิมจ านวน 80 dose 

ราคา dose ละ 107 บาทรวม

 = 8,560 บาท

   7.3 ให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีแก่บุคลากรกลุ่มเส่ียง ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าวัคซีนdose ละ 50 บาท  

จ านวน 270 dose  

รวม =14,850 บาท

7.ดูแลสุขภาพบุคลากร

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ

   7.4 ให้วัคซีนสุกใสแก่บุคลากรกลุ่มเส่ียง (คนละ 2 dose) ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าวัคซีนdose ละ 1,200 

บาท  จ านวน 22 คน * 2 

dose 

รวม =52,800 บาท

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )



คณะกรรมการ IC 15

 คน

เงินบ ารุงรพ. รัชนีกร ไข่หิน

คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงฯ 

และผู้ประสานงาน

ความเส่ียงฯ จ านวน 

30 คน

เงินบ ารุง รพ. นภัสภรณ์ เชิง

สะอาด

คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงฯ 

จ านวน 11 คน

เงินบ ารุง รพ. นภัสภรณ์ เชิง

สะอาด

8.ประชุมคณะกรรมการ IC (1คร้ัง/เดือน) ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

คนละ 25 บาท X 15 X 12 

คร้ัง คน = 4,500 บาท

มาตการ 4  การพัฒนาคุณภาพ

ระบบบริหารความเส่ียงใน

โรงพยาบาล

1.1 การพัฒนาระบบบริหารความเส่ียง

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

1.1.1 การประชุมประจ าเดือนคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

จ านวน 1 ม้ือๆ ละ 25 บาท X

 12 คร้ัง X 30 คน = 9,000 

บาท

1.1.2 การท า Risk Round ไตรมาสละ 1 คร้ัง ธ.ค. 63, มี.ค. 64, 

มิ.ย. 64, ก.ย. 64

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

จ านวน 1 ม้ือๆ ละ 25 บาท X

 4 คร้ัง X 11 คน = 1,100 

บาท



บุคลากรทุกคนใน

โรงพยาบาลอาจ

สามารถ จ านวน 177

 คน

เงินบ ารุง รพ. นภัสภรณ์ เชิง

สะอาด และ 

กก.ความเส่ียงฯ

คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 

จ านวน 2 คน

เงินบ ารุง รพ. นภัสภรณ์ เชิง

สะอาด และสุว

คนธ์ กลมกูล

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ

1.2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเส่ียงใน

โรงพยาบาล และการใช้โปรแกรมรายงานความเส่ียง (การ

อบรมฟ้ืนฟู) โดยแบ่งการประชุม/อบรมเป็น 4 รุ่นๆ ละคร่ึง

วัน

ม.ค.64 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

จ านวน 1 ม้ือๆ ละ 25 บาท X

 177 คน = 4,425 บาท

ค่าใบประกาศนียบัตร จ านวน

 5 ใบๆ ละ 250 บาท =1,250

 บาท

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด

ประชุมและท ากิจกรรมกลุ่ม 

จ านวน 12 กลุ่มๆ ละ 200 

บาท =2,400 บาท

ค่าถ่ายเอกสารใบงานบัญชี

ความเส่ียง จ านวน 177 ชุดๆ

 ละ 3 บาท = 531 บาท

1.2.2 การร่วมประชุม/อบรมตามหลักสูตรท่ี สรพ. ก าหนด 

HA 601: การบริหารความเส่ียงในโรงพยาบาลคุณภาพ การ

วิเคราะห์ Risk Matrix และการท า Risk Register

มี.ค.64 ค่าลงทะเบียน 2 คนๆ ละ 

4,500 บาท = 9,000บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ

ค่าท่ีพัก 2 คนๆ ละ 3,000 

บาท = 6,000 บาท

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

1.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร



ผู้รับผิดชอบ SIMPLE

 ท้ัง 2P จ านวน 16 

คน

เงินบ ารุง รพ. นภัสภรณ์ เชิง

สะอาด และ 

กก.ความเส่ียงฯ

คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงฯ 

และผู้ประสานงาน

ความเส่ียงฯ จ านวน 

30 คน

เงินบ ารุง รพ. นภัสภรณ์ เชิง

สะอาด

รพ.สต. 13 แห่ง

PCU 1 แห่ง

ปาริชาติ บุษดี

ปาริชาติ บุษดี

เงินบ ารุง รพ. ปาริชาติ บุษดี

1.2.4 ประชุมวางแผนพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยและ

สร้างความความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

มิ.ย.64 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

จ านวน 1 ม้ือๆ ละ 25 บาท X

 30 คน = 750 บาท

มาตการ 5 พัฒนาระบบคุณภาพ

บริการทางคลินิก(PCT)

1.โครงการลด CVD risk ในชุมชน (งบเดียวกับแผน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2)

ต.ค.63-ก.ย.64 เป็นโครงการเดียวกันใน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

2.ปรับปรุง CPG กลุ่มโรคท่ีมีอัตราตายสูง ม.ค.64 จัดท าเล่มจ านวน 20 เล่ม x 

50 บาท รวม 1,000 บาท

1.2.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า Risk Matrix และ

 Risk Register ตามมาตรฐาน 2P Safety Hospital ในแต่

ละ SIMPLE

เม.ย.64 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

จ านวน 2 ม้ือๆ ละ 25 บาท X

 16 คน = 800 บาท

ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 

ม้ือๆ ละ 70 บาท X 16 คน =

 1,120 บาท

3.ทบทวนเวชระเบียน และอุบัติการณ์ (2 คร้ัง/เดือน) ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

คนละ 25 บาท X 15 คน X 

24 คร้ัง = 9,000 บาท

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )



ทุกหน่วยงาน ปาริชาติ บุษดี

เจ้าหน้าท่ีรพ 174 คน เงินบ ารุงรพ. ศรัณรัตน์ ศิล

ปักษา

4. PCT Round 2 คร้ัง/ปี มี.ค.64, ก.ค.64

มาตรการ 6 พัฒนาระบบ

ส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาล

 1. ระบบป้องกันอัคคีภัย

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

   1.1 จัดประชุมวิชาการและซ้อมแผนอัคคีภัย ต.ค.63 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก

ชม.ละ 600 x 2 คน x 6 ชม.x

 1 วัน = 7,200 บาท

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

คนละ 25 บาท X 174 คน X

 2 คร้ัง = 8700 บาท

ค่าอาหารกลางวันวิทยากร

และผู้จัดอบรม 2800 บาท

ค่าอาหารกลางวันคนละ 70 

บาท X 174 คน X 1 วัน = 

12180 บาท

ค่าวัสดุสาธิต จ านวน 2000 

บาท

รวม 32,880 บาท



รพ.สต. 13 แห่ง เงินบ ารุง รพ. กรรณิการ์ แว่น

ใหญ่

ละมุล  วิเศษ

ปัสสา
ทุกหน่วยงานในรพ. เงินบ ารุงรพ. ละมุล  วิเศษ

ปัสสา

    2.1  ก าจัดมูลฝอย  โดยจัดรถรับขยะติดเช้ือท่ีหน่วย

บริการในเครือข่ายเพ่ือส่งบริษัทเอกชนด าเนินการ และจัด

พนักงานออกเก็บรวบรวมขยะท่ีรพ.สต. สัปดาห์ละ 1 คร้ัง/

รพ.สต.  (ออกรับวันพฤหัสบดี)

ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าจ้างบริษัทก าจัดขยะ

กิโลกรัมละ 12 บาทx700 

กก.x 12 เดือน

รวม = 100,800 บาท

3. ระบบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์

   3.1 ตรวจสอบ/สอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ 2 คร้ัง/ปี (คร้ัง

ละ 2 วัน)

ม.ค..64 , ก.ย.64 ค่าเบ้ียเล้ียง จนท.ส านักงาน

สนับสนุนบริการสุขภาพ 5 

คน X 4 วันX240 บาท = 

4,800   

 ค่าน้ ามันรถไปกลับ 

ขอนแก่น-อาจสามารถ 

296X4 กม.=1184  จ านวน 2

 เท่ียว เป็นเงิน 2,368 บาท  

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

คนละ 25 บาท X 11 คนX 8

 คร้ัง = 2200 บาท อาหาร

กลางวันคนละ 70 บาทx 11 

คน x 4 วัน =3,080 บาท

ค่าห้องพักห้องละ 650 บาท x

 3 ห้อง 2 วัน= 3,900 บาท

รวม 16,348 บาท

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

2. ระบบสุขาภิบาลมูลฝอย



ละมุล  วิเศษ

ปัสสา

เงินบ ารุงรพ. กรรณิการ์,ศรัน

รัตน์,สุนทร

กรรณิการ์ แว่น

ใหญ่

กรรณิการ์ แว่น

ใหญ่

กรรณิการ์ แว่น

ใหญ่

    3.3 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร HA 305 : 

ระบบงานสนับสนุนบริการ

24-26 มีค.64 ค่าลงทะเบียน 4500*3=

13500บ.ค่าท่ีพัก 9,000บ.ค่า

เบ้ียเล้ียง 3*560=1,680บ.ค่า

พาหนะ 6,000 บ.

รวม 30,1080 บ.

4.ระบบน้ าด่ืม-น้ าใช้

  4.1 ตรวจสอบคุณภาพน้ าด่ืมปีละ 3 คร้ัง งบเดียวกับการจัดการ

ส่ิงแวดล้อม

3.2 พัฒนาศูนย์เคร่ืองมือโรงพยาบาล (เคร่ืองมือเส่ียงสูง)

-จัดท าทะเบียนเคร่ืองมือ

-จัดท าคู่มือแนวทางการใช้เคร่ืองมือ

-round การใช้ 2 คร้ัง/ปี

-ดูแลหมุนเวียนเคร่ืองมือ

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ

  4.2 ตรวจสอบคุณภาพน้ าใช้ ปีละ 3 คร้ัง งบเดียวกับการจัดการ

ส่ิงแวดล้อม

5. ระบบบ าบัดน้ าเสีย

  5.1 ตรวจสอบคุณภาพน้ าสียปีละ 2 คร้ัง

งบเดียวกับการจัดการ

ส่ิงแวดล้อม

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

งบประมาณ



เคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไป

 1 และ

เคร่ืองเอกซเรย์ฟัน 1 

เคร่ือง

เงินบ ารุงรพ. สุวัฒน์ กัญญาค า

ผ่านการรับรอง

มาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการรังสี

วินิจฉัย

เงินบ ารุงรพ. สุวัฒน์ กัญญาค า

ผู้ป่วย 50 ราย เงินบ ารุงรพ. ณัฐกาน อุบล

บาน

CG 50 คน ณัฐกาน อุบล

บาน

มาตรการท่ี 7  การพัฒนาการตรวจ

ทางรังสีวินิจฉัย

 1.ค่าสอบเทียบมาตรฐานเคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไปละ

เคร่ืองเอกซเรย์ฟัน จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ี7 

ขอนแก่น     2 ปี / คร้ัง

 พย - ธค. 63 เคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไป 3,500 

บาทเคร่ืองเอกซเรย์ฟัน  

2,000 บาท

2.ค่าตรวจประเมินรับรองระบบบริหารคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย  จาก  ส านักมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง

สาธารณสุข  3 ปี / คร้ัง

มค - มีค 64 ค่ารับรองมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย  

6,000 บาท                      

              ค่าตรวจประเมิน 

 2,500 บาท     ค่าเดินทาง

ของผู้ตรวจประเมิน     กม. 

ละ 4 บาทตามระยะทางจริง 

ค่าท่ีพักผู้ตรวจประเมินตามท่ี

จ่ายจริง

มาตรการท่ี 8 พัฒนด้านการฟ้ืนฟู

สภาพ (กายภาพบ าบัด)

1.เย่ียมบ้าน ต.ค.62-ก.ย.63 งบเดียวกันกับงานเย่ียมบ้าน 

HHC

2.อบรมฟ้ืนฟู CG ด้านการฟ้ืนฟูสภาพ งบเดียวกับอบรม CG

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )



3 เดือน 9 เดือน 12  เดือน

รวม 4,354,254

Small success

6 เดือน

ส่งรายงานงานประเมินตนเอง (SAR) สรพ. รับการประเมินเพ่ือต่ออายุการ

รับรอง

1.ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสรพ.

2.โรงพยาบาลผ่านการรับรอง

คุณภาพ HA ข้ันท่ี 3 

(Reacreditation คร้ังท่ี 2)

โรงพยาบาลคงสถานะการรับรองคุณภาพ HA ข้ันท่ี 3  

(Reacreditation คร้ังท่ี 2)

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก...............กุล่มการพยาบาล............................................                     หน่วยงานร่วม .ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล



เจ้าหน้าท่ีในรพ.และ

ใน รพ.สต.

เงินบ ารุง รพ. ภญ.อรพิสุทธ์ิ มี

สวัสด์ิ      ภญ.

สุวคนธ์  กลมกูล

เจ้าหน้าท่ีในรพ.และ

ใน รพ.สต.

           - ภญ.อรพิสุทธ์ิ มี

สวัสด์ิ

ภญ.สุวคนธ์  

กลมกูล

มาตรการท่ี 1 

โรงพยาบาลด าเนินการกิจกรรมตาม

กุญแจ PLEASE โดยมุ่งเน้น โรคติด

เช้ือ 4 โรค และประชากรกลุ่มเส่ียง 3

 กลุ่ม คือ CKD ผู้สูงอายุ และ สตรี

ต้ังครรภ์ 

1.อบรมช้ีแจงแนวทางในการท า RDU ในกลุ่มโรคติดเช้ือ 4 

โรค และประชากรกลุ่มเส่ียง 3 กลุ่ม

 เม.ย.64 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  

คนละ 25 บาท x 30 คน x  

1คร้ัง  =750 บาท  ค่า

เอกสารและส่ิงพิมพ์ =600 

บาท 

ค่าวิทยากร = 600 บาท 

รวม 1,950 บาท

มาตรการท่ี 2

ส่งเสริมความรอบรู้และตระหนัก

ในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม

เหตุผลใน รพ. รพ.สต. และชุมชน

1.อบรมฟ้ืนฟูความรู้ในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม  เม.ย.64                  -

Excellence.: Service Exellence แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan โครงการ ป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสม

เหตุผล

วัตถุประสงค์  1 ให้มีการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย  ลดค่าใช้จ่ายด้านยา  ลดการป่วยจากเช้ือด้ือยา และการใช้ยาไม่เหมาะสม

ตัวช้ีวัดท่ี 13 ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) .(เลือกจากKPI 38 ตัว)

สถานการณ์......ความส าเร็จของ RDU มีท้ังส้ิน 3 ข้ัน ในปี 2563 โรงพยาบาลของจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านข้ัน RDU1 ร้อยละ 100  และผ่านข้ัน RDU2 ร้อยละ 75 รพ.อาจสามารถอยู่ในข้ันท่ี 2

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย

ช่วงเวลา

ด าเนินการ

งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ( เดือน.... )



ร้านช าในเขต ต.อาจ

สามารถ จ านวน 51 

ร้าน

เงินบ ารุง รพ. ภญ.อรพิสุทธ์ิ มี

สวัสด์ิ  ภญ.สุว

คนธ์  กลมกูล

นายสุนทร  

สาระภักดี

ประชาชนในเขต ต.

อาจสามารถจ านวน 

30 ครัวเรือน

เงินบ ารุง รพ. ภญ.อรพิสุทธ์ิ มี

สวัสด์ิ  ภญ.สุว

คนธ์  กลมกูล

นายสุนทร  

สาระภักดี

มาตรการท่ี 3 เฝ้าระวังและ

จัดการการกระจายยา 

Antibiotic/Steroid/NSAIDs 

ในร้านช าและชุมชน (RDU in 

Community)

1.ออกตรวจเฝ้าระวังการจ าหน่ายยาในร้านช าในเขต ต.อาจ

สามารถ

 พ.ย.63 ค่าตอบแทนเชิงรุก 5 วัน x 

200 บาท x 3 คน 

รวม = 3,000 บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก..............งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค                  หน่วยงานร่วม ....กลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ..............................................

ร้อยละคะแนนความส าเร็จของการด าเนินงาน

โรงพยาบาลท่ีมีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ร้อยละ 50

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย

ช่วงเวลา

ด าเนินการ

งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ( เดือน.... )

รวม 8,950

Small success

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน

ร้อยละคะแนนความส าเร็จของการ

ด าเนินงานโรงพยาบาลท่ีมีการใช้

ยาอย่างสมเหตุสมผล ร้อยละ 65

ร้อยละคะแนนความส าเร็จของการ

ด าเนินงานโรงพยาบาลท่ีมีการใช้ยา

อย่างสมเหตุสมผล ร้อยละ 75

ร้อยละคะแนนความส าเร็จของการด าเนินงาน

โรงพยาบาลท่ีมีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ร้อยละ 85 

โรงพยาบาลผ่าน RDU ข้ัน 3

2.ออกเย่ียมส ารวจการใช้ยาในครัวเรือน  พ.ย.63 ค่าตอบแทนเชิงรุก 5 วัน x 

200 บาท x 4 คน 

รวม = 4,000 บาท



ภญ.อรพิสุทธ์ิ มี

สวัสด์ิ

นส.กรรณิการ์ 

แว่นใหญ่

ร้านขายชองช าใน

เขตต.อาจสามารถ

จ านวน 51 ร้าน

เงินบ ารุง รพ. ภญ.อรพิสุทธ์ิ มี

สวัสด์ิ

นายสุนทร  

สาระภักดี

สถานประกอบการ

ตาม พรบ.อาหาร 

จ านวน 20 แห่ง

เงินบ ารุง รพ. ภญ.อรพิสุทธ์ิ มี

สวัสด์ิ

นายแก้ววิฑูรย์ 

ก าหอม   นส.

กรรณิการ์ แว่น

ใหญ๋

Excellence.: Service Exellence แผนงาน การป้องกันโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ โครงการ คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสาธารณสุข

วัตถุประสงค์  1. ประชาชนผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

                 2. ลดการเกิดโรคภัยไข้เจ็บจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสาธารณสุข

มาตรการท่ี 1 

การตรวจเฝ้าระวัง

1.ออกสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ/อาหาร/โรงอาหาร

ในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กเขต ต.อาจสามารถ

 โรงเรียนประถม

,มัธยม และศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในเขต

 ต.อาจสามารถ

ต.ค.62-ก.ย.64 ค่าตอบแทนเชิงรุก 8 วัน x 

200 บาท x 3 คน รวม  = 

4,800 บาท

เงินบ ารุง รพ.

2.ออกตรวจเฝ้าระวังการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้าน

ช าในเขต ต.อาจสามารถ ปีละ 2 คร้ัง

ต.ค.62-ก.ย.64 ค่าตอบแทนเชิงรุก 6 วัน x 

200 บาท x 4 คน รวม = 

4,800 บาท

ตัวช้ีวัดท่ี 18 ช่ือ ร้อยละคะแนนความส าเร็จของการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

สถานการณ์ เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ระยะ พ.ศ.2560-2564) ได้ก าหนดผลลัพธ์เป็นตัวช้ีวัด ร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัยและ

ร้อยละ 99 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/บริการสุขภาพ ท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย

ช่วงเวลา

ด าเนินการ

งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ( เดือน.... )

มาตรการท่ี 2

การตรวจประเมินตามท่ี

กฎหมายก าหนด

1.ออกตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการตาม พรบ.

อาหาร ประจ าปี

  เม.ย.-พ.ค.64 ค่าตอบแทนเชิงรุก 10 วัน x 

200 บาท x 3 คน รวม  = 

6,000 บาท



สถานประกอบการ

ตามพรบ.ยาและ

สถานพยาบาล

จ านวน 20 แห่ง

เงินบ ารุง รพ. ภญ.อรพิสุทธ์ิ มี

สวัสด์ิ

นายแก้ววิฑูรย์ 

ก าหอม

มาตรการ

รวม 27,550

2.ออกตรวจประเมินมาตรฐานตาม พรบ.ยาและ พรบ.

สถานพยาบาล ประจ าปี

มิ.ย.-ก.ค.64 ค่าตอบแทนเชิงรุก 5 วัน x 

200 บาท x 3 คน รวม  = 

3,000 บาท

Small success 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจเผ้าระวัง ร้อยละ 

25 ของเป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์สุขภาพและร้านช า 

ได้รับการตรวจ ร้อยละ 50 ของ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการ

ตรวจร้อยละ 75 สถาน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจร้อยละ 100    

สถานประกอบการทุกแห่งได้รับการตรวจ ร้อยละ หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก   กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค                  หน่วยงานร่วม     กลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ, สาธารณสุขอ าเภอ

แนวทาง/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงเวลา

งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ( เดือน.... )



กลุ่มเป้าหมาย แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

 1 ผู้ป่วย 

Intermedeat care 

                   2 

ผู้ป่วยอ่ืนๆท่ีมีปัญหา

ด้านการเคล่ือนไหว  

     3 ผู้พิการด้าน

การเคล่ือนไหว        

             4 ผู้ป่วย

กลุ่มโรคเร้ือรัง เช่น 

DM, HT, ไขมันสูง ท่ี

มีปัญหาซับซ้อน

เงินบ ารุง ณัฐกานต์  อุบล

บาน, นางอภิ

รพร จันทร์

ขอนแก่น, 

น.ส.นภัสภรณ์ 

เชิงสะอาด

นักกายภาพบ าบัด 3

 คน

เงินบ ารุง ณัฐกานต์  อุบล

บาน

Small success

Excellence  Service excellence แผนงาน พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย โครงการ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในชุมชน

วัตถุประสงค์  1 เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการฟ้ืนฟูสภาพท่ีรวดเร็ว  2  เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถกลับมาท ากิจวัติประจ าวันได้ใกล้เคียงปกติให้มากท่ีสุดตามศักยภาพ

ตัวช้ีวัดข้อท่ี  ช่ือ 1 อัตราผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) ได้รับการฟ้ืนฟูสภาพภายใน 2 สัปดาห์   ≥80 %                                                                                                                                

                                                                            2 ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) ท่ีมีคะแนน Barthel index > 15 with multiple impairment ได้รับติตามจนครบ 6 เดือนหรือจน Barthel สถานการณ์

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ

รวม 111,600

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก กายภาพบ าบัด                หน่วยงานร่วม

มาตรการ 1 พัฒนาด้านการฟ้ืนฟู

สภาพ (กายภาพบ าบัด)

 1 การบริการด้านงานกายภาพบ าบัด เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพโดย

การประเมิน วางแผนการฟ้ืนฟู ให้บริการฟ้ืนฟูสภาพ 

ติดตามและประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย รวมท้ังการส่งมอบ

อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อผู้ป่วย            2 การบริการด้านงาน

โภชนศาสตร์ โดยการประเมิน วางแผน และการให้โภชน

บ าบัด ติดตามและประเมินผล                                    

   

3 การบริการด้านการพยาบาลฟ้ืนฟู โดยการประเมิน

ความก้าวหน้าของโรค/ความเจ็บป่วย วางแผนการดูแล

ทางการพยาบาล ติดตามประเมินผล และประเมิน

สภาพแวดล้อมและบ้านผู้ป่วย

ก.ย. 63 - ต.ค. 64 ค่าตอบแทนนักกายภาพบ าบัด

 3 คน × 200 บาท × 66 คร้ัง

 = 39,000 บาท                

     ค่าตอบแทนโภชนากร

และนักโภชนากร 2 คน × 

200 บาท × 50 คร้ัง = 

30,000 บาท           

ค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพ 

1 คน × 200 บาท  × 50 คร้ัง

 = 10,000 บาท                

        ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,000

 บาท                       รวม 

 81,600 บาท

มาตรการ 2 พัฒนาศักภาพนัก

กายภาพบ าบัด

นักกายภาพบ าบัดเข้าอบรมพัฒนาความรู้ด้านกายภาพบ าบัด ก.ย. 63 - ต.ค. 64 ค่าเข้าร่วมอบรม 3 คน × 

10,000 บาท  = 30,000 บาท



เป้าหมาย

คณะกรรมการบริหาร เงินบ ารุง รพ. สุภาพ เหล่าสุโพธ์ิ

อินทิรา เจนสระคู

นริศ คมจิตรและ

คณะกรรมการHR 

CUP

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก
ช่วงเวลาด าเนินการ

งบประมาณ
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

( เดือน )

 Excellence. : People Exellence แผนงานท่ี1 การพัฒนาและบริหารก าลังคน โครงการ การวางแผนอัตราก าลังและบริหารก าลังคน

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้มีแผนความต้องการและแผนการพัฒนาก าลังคนเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์(4 Excellence)และครอบคลุมกลุ่มสายวิชาชีพ 5 กลุ่มสายวิชาชีพ 

              ตัวช้ีวัด       ตัวช้ีวัดท่ี 29  ระดับความส าเร็จของอ าเภอท่ีมีการพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์ (5 กลุ่ม 5 มิติ)

               ตัวช้ีวัดท่ี 30 ระดับความส าเร็จของอ าเภอท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ

               ตัวช้ีวัดท่ี31 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานท่ีเป็นองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน

มาตรการ 1 การพัฒนาและบริหาร

ก าลังคน

1.1 การมอบหมาย/แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภออาจ

สามารถ และการประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน 

และการวางแผนพัฒนาก าลังคนดังน้ี 

- แผนความต้องการก าลังคน โดยการแจ้งความจ านงค์ 

ความต้องการในสายวิชาชีพ หลัก(พยาบาลวิชาชีพ)และ

สายวิชาชีพเฉพาะ(เวชสถิติ)ในช่วงปี งบประมาณ 

2563-2567

- จัดท าฐานข้อมูลด้านก าลังคน 

- แผนการบริหารต าแหน่งงว่าง และการขอใช้ต าแหน่ง

ทดแทนต าแหน่งเกษียณอายุราชการ 

- การใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล การประชุมอบรม(KMS)

- แผนการสร้างคุณค่าบุคลากร รายบุคคล

- แผนการดูแลความปลอดภัยของบุคลากร(Personel 

Safety)

ตค.-พย.63 บูรณาการในงบการจัดท าแผน

CUP ปี 2564

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ประจ าปี 2564



เป้าหมาย

คณะกรรม

การพัฒนาHR

เงินบ ารุง รพ. อินทิรา,นริศ

อินทิรา,นริศ

อินทิรา,นริศ

อินทิรา,นริศ

Small 

success

3 เดือน 6 เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ

9 เดือน 12  เดือน

มีแผนความต้องการบุคลากรในสายงานท่ีมีความ

ขาดแคลน

มีแผนความต้องการ/พัฒนาก าลังคนเช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์ และครอลคลุมกลุ่มสายวิชาชีพ 2 กลุ่ม

วิชาชีพ

ค่าเดินทางไปราชการ 10,000 

บาท

มีแผนความต้องการ/พัฒนา

ก าลังคนเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์

 และครอบคลุมกลุ่มสายวิชาชีพ

 3 กลุ่มวิชาชีพ

มีการบริหารจัดการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนตาม

แผนพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 100

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก

ช่วงเวลาด าเนินการ

งบประมาณ

แหล่ง

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ( เดือน.... )

รวม 25,000

มาตรการ 3 ประเมินแผนอัตราก าลัง 1.ทบทวนอัตราก าลัง วิเคราะห์ปัญหาด้านก าลังคน และ

การบริหารต าแหน่งว่าง

มีค.64,กย.64 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 20*

25*2 = 2,000 บาท

2.ศึกษาดูงานระบบการจัดการก าลังคน เมย.64

1.2 ประชุม คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับ

อ าเภอ

ต.ค.ธค.,ก.พ.,เม.ย

,มิย.,ส.ค.

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 20*

25*6 = 3,000 บาท

มาตรการ 2

ประสานข้อมูลแผนอัตราก าลังและ

การบริหารต าแหน่งว่าง

1.ประสานข้อมูลก าลังคน ในโปรแกรม Hroph กับงาน

บุคลากร สสจ.ร้อยเอ็ด 

2.ทบทวนการขอย้ายออก/รับใหม่บุคลากร

3.เข้าร่วมประชุมในจังหวัด /เขต เพ่ือรับนโยบายการ

จัดสรร/ทดแทนก าลังคน

ตค-กย.64 ค่าเดินทางไปราชการ 10,000 

บาท



กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

พยาบาลวิชาชีพ 5 คน 

นวก.สาธารณสุข 3 คน

เงินบ ารุง สุภาพ

พยาบาลวิชาชีพ 1 คน เงินบ ารุง สุภาพ

พยาบาลวิชาชีพ 1 คน

พยาบาลวิชาชีพ 1 คน

นวก.สาธารณสุข 1 คน

คนพยาบาล/นวก.

สาธารณสุข 2 คน สุภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก โรงพยาบาลอาจสามารถ                    หน่วยงานร่วม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภออาจสามารถ

Small 

success

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ

1.ส ารวจความต้องการพัฒนา 1.ส ารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มค.- กย.64

Excellence people  Excellence แผนงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพเหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ

ตัวช้ีวัดข้อท่ี

อบรมฟ้ืนฟูการบ าบัดรักษายาเสพติด 5,000 บาท

 อบรมพัฒนาวิชาชีพสาธารณสุข 7,500 บาท

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร อบรมฟ้ืนฟูพยาบาลเวชปฏิบัติ มค.- กย.64 10,000 บาท

ประชุมชมรมพยาบาลชุมชนระดับชาติ 10,000 บาท

น าเสนอผลงานระดับประเทศ 16,000 บาท

3. ประเมินผล ประเมินผลการปฏิบัติงาน

รวม 48,500



เป้าหมาย

(รพ.,รพ.สต.(250 คน) เงินบ ารุง รพ. อินทิรา/นริศ

เงินบ ารุงรพ. รัชนีกร

เงินบ ารุงรพ. ทักษภร โปร่งสูงเนิน

พยาบาลรพ.และรพ.สต. เงินบ ารุงรพ. รัชนีกร,ปาริชาติ

เงินบ ารุงรพ. นงคราญ,ปาริชาติ

เงินบ ารุงรพ. นงคราญ,ปาริชาติ

   2.2 อบรม CPR ทารกแรกเกิด (พยาบาล 60 คน) มี.ค.-64 งบเดียวกับงาน LR

   2.3 Training Fast Track มี.ค.-64 งบเดียวกับงาน PCT

2.4 อบรม CPR advance งบเดียวกับงาน ER

2.5 อบรม CPR basic คร่อมสายงาน งบเดียวกับงาน ER

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก
ช่วงเวลาด าเนินการ

งบประมาณ
แหล่ง

งบประมาณ

งบประมาณเดียวกับอบรม

จริยธรรม

2.พัฒนาศักยภาพให้เกิดความช านาญตามงานท่ี

รับผิดชอบรายโรค และ Service plan

   2.1 อบรมฟ้ืนฟูความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการ

ติดเช้ือในบุคลากร 100% (รพ. 174 และรพ.สต. 110 คน)

ส.ค.-64 งบเดียวกับงาน IC

ผู้รับผิดชอบ
( เดือน.... )

มาตรการท่ี1.การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรตามแผนการสร้างคุณค่า

1.บุคลากรทุกคน  เข้ารับการอบรมหลักสูตรพ้ืนฐาน 

(บูรณาการร่วมกับการจัดอบรมจริยธรรมปี 2563)

   1.1 หลักสูตร MOPH

   1.2 หลักสูตรจริยธรรม

ก.พ.-64

 Excellence. : People Exellence แผนงาน ท่ี2 การพัฒนาระบบบริหารอัตราก าลังคนด้านสุขภาพ โครงการ ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพในการเป็นมืออาชีพ

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

                ตัวช้ีวัดท่ี 29 ระดับความส าเร็จของอ าเภอท่ีมีการพัฒนาคนตามเกณฑ์(5กลุ่ม 5 มิติ)



เป้าหมาย

พยาบาลรพ.และรพ.สต. เงินบ ารุงรพ. รัชนีกร,ปาริชาติ

พยาบาลรพ.และรพ.สต. เงินบ ารุงรพ. รัชนีกร,ขนิษฐา

บุคลากร เงินบ ารุงรพ. รัชนีกร

ผช.สสอ./หน.กลุ่มงาน สสจ.ร้อยเอ็ด นริศ

ผช.สสอ. สสจ.ร้อยเอ็ด นริศ

ผอ.รพ.สต. เงินบ ารุง รพ.

สต.

นริศ

พยาบาลเวชฯ เงินบ ารุง รพ.

สต.    เงิน

บ ารุง รพ.

นริศ

บุคลากร เงินบ ารุง รพ.

สต. 

เงินบ ารุง รพ.

สุวรรณรัตน์

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก

ช่วงเวลาด าเนินการ

งบประมาณ

แหล่ง

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ( เดือน.... )

4.อบรมฟ้ืนฟูพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวท่ัวไป (5 คน) ม.ค.-ก.ย.64. รพสต.3 คนๆละ 10,000 บาท   

  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ 2

 คนๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน

50,000 บาท

5.ฟ้ืนฟูความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (2 คน) ม.ค.-ก.ย.64 รพ. 2 คนๆละ 6,000 บาท เป็น

เงิน 12,000 บาท

มาตรการ 2

พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ

1.อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง 

(ผบก.) (1คน)

ม.ค.-ก.ย.64 30,000

การพัฒนาความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 2.อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ 

(1 คน)

ม.ค.-ก.ย.64 30,000

3.อบรมหลักสูตรนักบริหารสาธารณสุขระดับต้น (นบสต.

2คน) ,ผู้บริหารระดับต้น (ผบต. 1คน)

ม.ค.-ก.ย.64 60,000

  2.6 Training Referal เม.ย.-64 งบเดียวกับงาน PCT

   2.7 Training โปรแกรมลด CVD risk ในชุมชน (อาจ

สามารถโมเดลควบคุมโรคเร้ือรังในชุมชน)

ม.ค.-64 งบเดียวกับงาน PCT

  2.8 จัดประชุมวิชาการภายใน(KM) 22 คร้ัง/ปี (วันศุกร์

สัปดาห์ท่ี 2 และ 4 ของเดือน)

ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าอาหารว่าง 25*37*22= 

20,350 บาท

ค่าถ่ายเอกสาร 37*5*20= 

4,070 บาท

รวม 24,420 บาท



เป้าหมาย

พยาบาล บ ารุง รพ.สต. นริศ

พยาบาล เงินบ ารุง รพ.

สต.

นริศ

จนท. เงินบ ารุง รพ.

สต.

สามารถ

จนท. เงินบ ารุง รพ.

สต.

วิไลวรรณ

รพ.1คน

รพ.สต.1คน

cup รัชนีกร

รพ.1คน บ ารุง รพ. รัชนีกร

บ ารุงรพ. รัชนีกร

รพ.1คน บ ารุง รพ. รัชนีกร

284 คน เงินบ ารุงรพ.

กรมบัญชีกลาง

ประกันสังคม

รัชนีกร

เงินบ ารุงรพ. รัชนีกร

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก
ช่วงเวลาด าเนินการ

งบประมาณ
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

7.อบรมฟ้ืนฟูการดูแลผู้สูงอายุ (5คน) ม.ค.-ก.ย.64 5คนๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 

15,000 บาท

8.การบริหารพัสดุ การเงิน การคลัง (1 คน) ม.ค.-ก.ย.64 1คนๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 

1,500 บาท

มี.ค.-64 20000 บาท

มาตรการ 3 .การเตรียมความพร้อม

บุคลากรในการปฏิบัติงาน

2.1 ตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากร (รพ.174 คน สสอและ

รพ.สต. 110 คน รวม 284 คน)  (งาน IC ด าเนินโครงการ)

พ.ย.63-ก.พ.64 งบประมาณเดียวกับงาน IC

    2.2  ให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และ วัคซีนป้องกัน

ไวรัสตับอักเสบบีแก่บุคลากรกลุ่มเส่ียง  (งาน IC ด าเนิน

โครงการ) สุกใส

มิ.ย.-64 งบประมาณเดียวกับงาน IC

10. อบรมเฉพาะทาง palliative care 1 เดือน ธ.ค.-63 2 คนๆละ20,000เป็นเงิน 

40,000 บาท

11. อบรมการพยาบาลอบุติเหตุฉุกเฉิน 

4 เดือน

40000 บาท

12. อบรมพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

13. อบรมพยาบาลIC มิ.ย.-64 20000 บาท

9.อบรมหลักสูตรการวินิจฉัยแพทย์แผนไทย ส าหรับ

บุคลากรสาธารณสุข

ม.ค.-ก.ย.64 2 คนๆละ 3000 บาท เป็นเงิน

6,000

6.อบรมการดูแลผู้สูงอายุ (3คน)  CM (10 วัน) ธ.ค.-63 3*15,000 บาท=45,000บ.(เบ้ีย

เล้ียง ท่ีพัก เดินทาง)



เป้าหมาย

250 คน เงินบ ารุงรพ. นิตยา สินธ์ุภูมิ

กลุ่มเส่ียง เงินบ ารุงรพ. สุนทร/

ปาริชาติ บุษดี

หน่วยงานรับผิดชอบ

รวม 409,812

Small 

success

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก

ช่วงเวลาด าเนินการ

งบประมาณ

แหล่ง

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ( เดือน.... )

3.การเสริมพลังและส่งเสริมสุขภาพ

บุคลากรให้มีความพร้อมในการ

ปฏิบัติงาน

    3.1 จัดกิจกรรม ปรับเปล่ียนพฤติกรรม จนท.ตาม

ภาวะสุขภาพรายบุคคล

มค.-กย.64 ค่าถ่ายเอกสาร ชุดละ 2 บาท X 

274 ชุด x 2คร้ัง =1,096 บาท

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

274* 25 บ.*2ม้ือ =13,700 บ

   2.3  การจัดการความเครียดในการท างาน

    - ประเมินความเครียดก่อนหลัง

    - จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละรายในการ

จัดการความเครียดตามระดับความรุนแรง

   -  พยาบาลจิตเวชเปิดให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์

ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าถ่ายเอกสาร ชุดละ 2 บาท X 

274 ชุด x 2 คร้ัง =1,096 บาท



เป้าหมาย

20 คน บ ารุง แก้ววิฑูรย์/วิไลวรรณ

250 คน อินทิรา/นิตยา/วิไล

วรรณ

แหล่ง

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ( เดือน.... )

ต.ค.-ธ.ค.63มาตรการ 2.การประเมินสุขภาวะ

ขององค์กร

มาตรการ 1.การสร้างกลไกขับเคล่ือน 1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและขับเคล่ือน ก.พ.-มี.ค.64 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 20*

25*2 = 2,000 บาท

1.ประเมินบรรยากาศและความผูกพันองค์กร

2.การส ารวจทิศทางองค์กร

3.การประเมินความพึงพอใจ

4การส ารวจความเครียดบุคลากร             

5.การประเมินHPI,Happinometer

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก

ช่วงเวลาด าเนินการ

งบประมาณ

Excellence :  People Excellence แผนงานท่ี3 การพัฒนาหน่วยงานเป็นองค์กรแห่งความสุข โครงการ  องค์กรแห่งความสุข

วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคณภาพมาตรฐาน

ตัวช้ีวัด ท่ี31 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานท่ีเป็นองค์กรแห่งความสุข

สถานการณ์ มีการด าเนินงานองค์กรแห่งความสุขระดับ5



เป้าหมาย

250 คน

ช่วงเวลาด าเนินการ
งบประมาณ

แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

1.ค่าอาหารกลางวัน250คนๆละ

70 บาท= 17,500 บาท      2..

ค่าอาหารว่างจ านวน250คนx2

ม้ือๆละ25 บาท

 จ านวนเงิน 12,000 บาท

3.ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คน* 

600 บาท* 12 ช่ัวโมง=7,200 

บาท

4.ค่าท่ีพักวิทยากรจ านวน 2 คืน*

 1,000 บาท= 2,000 บาท

5.ค่าพาหนะวิทยากรไป-กลับ2

เท่ียว* 1,000 บาท = 2,000 

บาท                                  

  6.ค่าป้าย ขนาด1.2x1.5เมตร 

1ป้ายจ านวนเงิน 500 บาท

7.ค่าวัสดุฝึกอบรม จ านวน 2 

รุ่นๆละ 1,000 บาทจ านวนเงิน

2,000 บาท

รวม 32,400บ.

มาตรการ3.การพัฒนาจิตใจ  1.อบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร พ.ค.-64 cup วิไลวรรณ/แก้ววิฑูรย์

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก



เป้าหมาย

วิไลวรรณ/แก้ววิฑูรย์

1200คน cup สันติภาพ/ศิริลักษณ์

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก
ช่วงเวลาด าเนินการ

งบประมาณ
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

มาตรการ 4.การสร้างขวัญก าลังใจ 1.กิจกรรมเชิดชูคนดี

2.ส่งบุคลากรประกวดข้าราชการพลเรือนดีเด่น

3.ส่งบุคลกรเข้าประกวดคนดีศรีสาธารณสุข/ประกวดเร่ือง

เล่าความดี

4.สรุปผลงาน/ประกวดหน่วยงานคุณธรรมดีเด่น

ต.ค.63-ก.ย.64

มี.ค.64

มิ.ย.64

ส.ค.64

บูรณาการเข้ากับสสจ.ร้อยเอ็ด

มาตรการ 5.สร้างสัมพันธภาพ  

ความผูกพันธ์ ท่ีดีของบุคลากรใน

องค์กร

1.โครงการครอบครัวไทยออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพเฉลิม

พระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก

ธ.ค.-63 1.ค่าอาหารกลางวัน1200คน*

70=84,000 บ. 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

1200คน*25บ.*2ม้ือ=60,000 บ. 

3.ค่าวัสดุ 5,000 บ.

 4.ค่าป้าย 500 บ.*14 ป้าย=

7000 บ.

รวม 156,000 บาท



เป้าหมาย

250 คน เงินบ ารุง อภิรพร/นริศ

250 คน เงินบ ารุง อภิรพร /นริศ

แหล่ง

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ( เดือน.... )

3.สงกรานต์งานบุญ เมย.64 1.จ้างเหมาจัดสถานท่ี 4,000 

บาท

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

250คน*25บ.*1ม้ือ=6,250 บ. 

รวม 10,250บ.

2.งานกีฬาสัมพันธ์และงานปีใหม่สุขสันต์ มค.64 1.ค่าอาหารกลางวัน250คน*

70=17500 บ. 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

250คน*25บ.*2ม้ือ=12,500 บ. 

3.ค่าวัสดุ 4,000 บ.

 4.ค่าป้าย 500 บ.

รวม 34,500 บาท

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก

ช่วงเวลาด าเนินการ

งบประมาณ



เป้าหมาย
มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก

ช่วงเวลาด าเนินการ
งบประมาณ

แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

5. พัฒนาพฤติกรรมบริการบุคลากร 250 คน มิ.ย.-64 1.ค่าจ้างเหมาอาหาร 250คนๆ

ละ700 บ.จ านวน 4 ม้ือ = 

175,000 บาท   2..ค่าอาหาร

ว่างจ านวน250คนx3ม้ือๆละ50 

บาท

 จ านวนเงิน 22,500 บาท

3.ค่าสมนาคุณวิทยากร 2 คน* 

1200 บาท* 6 ช่ัวโมง=14400 

บาท

4.ค่าท่ีพักวิทยากรจ านวน 2 คืน*

 1,000 บาท*2คน= 4,000 บาท

cup อภิรพร จันทร์

ขอนแก่น/นริศ



เป้าหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก

ช่วงเวลาด าเนินการ

งบประมาณ

แหล่ง

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ( เดือน.... )

5.ค่าท่ีพักผู้อบรมจ านวน 250

คนๆละ 800 บาท =200,000 

บาท

6.ค่าพาหนะวิทยากรไป-กลับ2

เท่ียว 1200กม.ๆละ 4 บ.*2 คน

 = 9600 บาท     

7.ค่าป้าย ขนาด1.2x1.5เมตร 1

ป้ายจ านวนเงิน 500 บาท

8.ค่าวัสดุฝึกอบรม จ านวน 2 

รุ่นๆละ 1,000 บาทจ านวนเงิน

2,000 บาท

9.ค่าพาหนะ 15000คัน*5 คัน*3

 วัน=225,000

รวม  653,000 บ.

รวม 892,150

Small 

success

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน



เป้าหมาย

เงินบ ารุง รพ. คุณอภิรพร จันทร์

ขอนแก่น

ประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก งานประชาสัมพันธ์               หน่วยงานร่วม

Small 

success

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน

รวม 20,800

มาตรการ 1 1.วิเคราะห์ สังเคราะห์

ข้อมูลจากดัชนีความสุขของคนท างาน 

1.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันส าคัญต่างๆ จนท.รพ.อาจสามารถ ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือผ้ามาประดับ

ตกแต่ง/ค่าพวงมาลา/ค่าป้ายไว

นิล จ านวน  20,800 บาท

มาตรการ 2 1.ด าเนินงานตาม

แผนการเสริมสร้างความสุของค์กรมาตรการท่ี 3  การด าเนินงานอย่าง

ต่อเน่ืองและย่ังยืน

2.จัดท าแผนงาน /โครงการ/ 

สอดคล้องกับล าดับความส าคัญของ

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก
ช่วงเวลาด าเนินการ

งบประมาณ
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

( เดือน.... )

Excellence...People Excellence แผนงาน การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ โครงการเทิดพระเกียรติ

วัตถุประสงค์  เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพ่ือเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

ตัวช้ีวัดข้อท่ี 30 ความส าเร็จของการด าเนินงานสร้างสุขของคนท างาน

สถานการณ์



เป้าหมาย
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

Server รพ.สต.ท้ัง 13 

เคร่ือง

ฐานช้อมูลท้ัง 13 แห่ง

CUP นายสามารถ และ

นายอนุวัฒน์  

นายสามารถ

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ท่ี 4บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ประจ าปี 2564

งบประมาณมาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก
ช่วงเวลา

ด าเนินการ

Excellence Governance Excellence แผนงาน การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการ การพัฒนาระบบระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด (35) ร้อยละหน่วยบริการท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

          (36) ระดับความส าเร็จของโรงพยาบาลท่ีด าเนินงาน Smart Hospital

          ( .  ) รพ.สต.ติดดาว

สถานการณ์ หน่วยงานยังไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล/

มาตรการท่ี1 ระบบฐานข้อมูลและ

อุปกรณ์

1.ปรับปรุงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Server เป็น

ระบบปฏิบัติการ Linux

2.ออกปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานในระบบ hosxp_pcu ท้ัง 

13 รพ.สต.

ธ.ค.63-ม.ค.64

ธ.ค.63

ค่าตอบแทน 13 วัน x 240 บาท 

x 2 คน รวม  = 6,240 บาท

ค่าตอบแทน 13 วัน x 240 บาท 

x 1 คน รวม  = 3,120 บาท

มีระบบส ารองข้อมูลส าหรับ

 รพ.สต.1 จุด และระบบ

อินเตอร์เน็ตท่ีพร้อมใช้งาน

ท้ังส านักงานและห้อง

ประชุม

3.ติดต้ังระบบส ารองข้อมูล HIS และระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตส านักงานสาธารณสุขอ าเภออาจสามารถ
นายสามารถ 

เนตรพันทัง

CUP

ม.ค.-64 Wireless Controller 1 ตัว = 5000.-

Accespoint  2 ตัว 2*5,500 = 

15,000.-

POE Switch 8 port  1 ตัว = 3,500.-

Harddisk SSD 240G 1 ตัว = 2,500.-

Harddisk SATA 1TB  1 ตัว = 4,000.-

 สายแลน CAT6 100เมตร พร้อมท่อ

ร้อยสาย     จ านวน 1 ลัง   = 5,000.- 

ค่าติดต้ังอุปกรณ์ 8,000.-

รวมเป็นเงิน 43,000.- บาท



เป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

CUP นายนริศ คมจิตร

นายสามารถ 

เนตรพันทัง

นายอนุวัฒน์  

สมบูรณ์พันธ์

ผู้รับผิดชอบงาน จ านวน 

30 คน

บ ารุง ไพรสณฑ์  จิตต

นิยมบุญ

มาตรการท่ี2 การพัฒนาบุคลากร 1.โครงการอบรมการลงข้อมูล43 แฟ้ม มี.ค.-64 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

จ านวน 30คน*2 ม้ือๆละ25 บ* 3

 วัน = 4,500 บาท

ค่าอาหารกลางวัน 30 คน*70 

บาท* 3 วัน= 6,300 บาท

ค่าสมนาคุณวิทยากรช่ัวโมงละ

600 บาท*18 ชม.= 10,800 บาท

ค่าท่ีพักวิทยากร 2,000 บาท ค่า

พาหนะวิทยากร 2,000 บาท

ค่าป้าย ขนาด1.2x1.5 เมตร 1 

แผ่น จ านวนเงิน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 26,100 บาท

งบประมาณ

4.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

และการตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ HDC รายเดือน  และ

 โครงการอบรมการใช้โปรแกรมRCMและE-Claim สิทธิ

อปท. ส าหรับหน่วยบริการ รพ.สต.

พ.ย..63-ก.ย.64 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  คน

ละ 50 บาท x 30 คน x  11 คร้ัง

=16,500 บาท ค่าอาหาร

กลางวันคนละ 70 บาท x 30 คน

 x 11 คร้ัง= 23,100 บาท รวม 

39,600 บาท

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก

ช่วงเวลา

ด าเนินการ



เป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

รพ.จ านวน 10 คน บ ารุง สุวรรณรัตน์  หชัย

กุล

รพ. บ ารุง อ าพล   สุมาลี

รพ. บ ารุง อ าพล   สุมาลี

1.การศึกษาดูงานคิวonline

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  คน

ละ 50 บาท x 50 คน x  25x2 

ม้ือ=2,500 บาท

 ค่าอาหารกลางวันคนละ 70 

บาท x 50 คน x 1 ม้ือ    = 

3,500 บาท  ค่าสมนาคุณ

วิทยากร 1คน จ านวน 6 ช่ัวโมงๆ

ละ600 บาท=3,600 บาท  รวม=

9,600 บาท

บ ารุง นางสุวรรณรัตน์ 

หชัยกุล

นายไพรสณฑ์ 

จิตตนิยมบุญ

 ธ.ค.63

3.ติดต้ังอุปกรณ์กระจายสัญญาณ internet ไร้สาย30ตัว มี.ค.-64

แพทย์/พยาบาล/จนท.สธ.3.จัดประชุมการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก

ช่วงเวลา

ด าเนินการ งบประมาณ

มาตรการท่ี3 การพัฒนาโปรแกรม

การ(Smart service

ตู้kioskจ านวน1ตู้ =150,000 

บาทค่าการติดต้ังโปรแกรมและ

อุปกรณ์ 150,000 บาท         

รวม=300,000 บาท

ม.ค.-642.พัฒนาระบบคิวออนไลน์ครอบคลุมจุดบริการ

ค่าของท่ีระลึก 1,000 บาท

ค่าเบ้ียเล้ียง 10 คนๆละ240 

บาท=2,400บาทรวม=3,400 บาท

ม.ค.-63

internet ไร้สาย30ตัวๆละ5,500

บาท 30ตัว (wifi mech)=

165,000 บาท อุปกรณ์ติดต้ัง

ระบบ=  135,000 บาท  รวม =

300,000 บาท



เป้าหมาย
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

รพ. บ ารุง อ าพล   สุมาลี

อ าพล   สุมาลี

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก  รพ.อาจสามารถ                  หน่วยงานร่วม สสอ .อาจสามารถ

มาตรการท่ี 4 เพ่ิมความเสถียรภาพ

ของข้อมูล

รวม 981,060

Small 

success

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน

1. ติดต้ังFirewall ป้องกันการโจมตีของไวรัสคอมพิวเตอร์ เม.ย.-64 ค่าอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย 

Firewall จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 

250,000 บาท

3.รณรงค์การใช้โปรแกรมสมุดสุขภาพประชาชน(H4U)

4.โครงการ smart Hospital

ต.ค.63-ก.ย.64

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก
ช่วงเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ



เป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

จนท.รพ.สต.15คน เงินบ ารุง แก้ววิฑูรย์ ก าหอม

เงินบ ารุง แก้ววิฑูรย์ ก าหอม

มาตรการ 2

1.ประเมินผลระดับจังหวัด ก.ค.-ก.ย.64

9 เดือน

มาตรการท่ี 3สถานบริการผ่านเกณฑ์

 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประเมินฯ 8 คนๆละ 7 วันๆละ 

200 บาท เป็นเงิน  11,200 บาท

สถานการณ์ รพ.สต.ประเมินรพ.สต.ตาวปี2560 2 แห่ง, ปี 2561 5 แห่ง, ปี 2562 6 แห่ง, ปี 2563 Reaccredit 2 แห่ง ปี 2564 Reaccredit 5 แห่ง

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก

ช่วงเวลา

ด าเนินการ งบประมาณ

มาตรการ 1 1.จัดต้ังคณะกรรมการด าเนินงานระดับอ าเภอ ระดับต าบล

2.ด าเนินงานรพ.สต.ติดดาวตามเกณฑ์

3.ติดตาม ประเมินผลระดับอ าเภอ

เม.ย.-พ.ค.64

 -ประเมินตนเองตามเกณฑ์ด าเนินงานรพ.สต.ติดดาวตาม

เกณฑ์

 -ทีมพ่ีเล้ียงระดับอ าเภอ

ประเมิน มีแผนพัฒนาส่วน

ขาด

 -แม่ข่ายสนับสนุนอุปกรณ์

 เคร่ืองมือ, วิชาการ และ

แนวทางการด าเนินงาน

 -ประเมินผลระดับจังหวัด

Governance Excellence แผนงาน การพัฒนาระบบธรรมาธิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการ พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

วัตถุประสงค์  1.เพ่ือพัฒนามาตรฐานการบริการของรพ.สต.

ตัวช้ีวัดท่ี 35 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

2.ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน

และประเมิน รพ.สต.ติดดาว

ต.ค.-ธ.ค.63  ค่าอาหาร, อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม15*120บาท=1,800 บ.

 -จัดต้ังคณะกรรมการด าเนินงานระดับอ าเภอ, 

ต าบล, เครือข่ายในชุมชน

 -แม่ข่ายมีการประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน

 - มีแผนปฏิบัติการตรวจประเมิน รพ.สต.ติดดาว

Small 

success

3 เดือน 6 เดือน

สร้างกลไกการขับเคล่ือนท่ี

เช่ือมโยงอย่างมีคุณภาพ

รวม 13,000

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก  รพ.อาจสามารถ                  หน่วยงานร่วม สสอ .อาจสามารถ

แก้ววิฑูรย์ ก าหอม

1.ประเมินตนเองตามเกณฑ์ ก.พ.-มี.ค.64

พัฒนาสถานบริการให้ได้มาตรฐาน

12  เดือน

รพ.สต. 13 แห่ง ต.ค.-ธ.ค.63



เป้าหมาย
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

สันติภาพ,จันทรา

คณะกรรมการ CFO บ ารุง จันทรา,จิรภัทร

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าท่ี และหัวหน้า

หน่วยงาน ของ รพ.สต.

และสสอ.

CUP นายสามารถ 

เนตรพันทัง

จันทรา

จิรภัทร

ผอ.รพ.สตและผู้รับผิดชอบ

งานสารบรรณ ใน รพ.สต.

และ สสอ และ รพ.

CUP นายนริศ คมจิตร

นายสามารถ 

เนตรพันทัง

จันทรา

นริศรา

5.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านพัสดุและการเงิน ธ.ค.63 ค่าวิทยากร 2 ท่าน ท่านละ 3 

ช่ัวโมง = 3,600.-

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  คนละ

 50 บาท x 45 คน = 2,250.-

ค่าอาหารกลางวัน คนละ 70 บาท

 x 45 คน = 3150.-

รวม 9,000.- บาท

Governance Excellence แผนงาน การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ โครงการ พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง และการควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์  1.เพ่ือให้หน่วยบริการสามารถบริหารการเงินการคลัง มีแผนการจัดการอย่างเป็นระบบ สามารถลดต้นทุนหน่วยบริการได้ อย่างมีประสิทธิภาพและไม่อยู่ในภาวะเส่ียงทางการเงินระดับ 4-7

ตัวช้ีวัดท่ี 37 ระดับความส าเร็จของการบริหารการเงิน

มาตรการ 1  สร้างกลไกขับเคล่ือน

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

1. แต่งต้ังคณะกรรมการ CFO หน่วยบริการ

2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน      

ต.ค.,63  ม.ค., 

เม.ย.,ก.ค.644.อบรมฟ้ืนฟูความรู้ด้านการบริหารการเงินพัสดุและเงิน

บริจาค

พ.ย.63 อบรม/ประชุม  20,000.-บาท

ค่าวิทยากร 2 ท่าน ท่านละ 3 

ช่ัวโมง = 3,600.-

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  คนละ

 50 บาท x 50 คน = 2500.-

ค่าอาหารกลางวัน คนละ 70 บาท

 x 50 คน = 3,500.-

รวม 9600.- บาท

6.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านระบบหนังสือราชการและ

ระเบียบข้าราชการ

ธ.ค.63

สถานการณ์ หน่วยบริการบริหารการเงินการคลัง ควบคุมปัญหาทางการเงินอยู่ในระดับ 3  ในปี  2563

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก
ช่วงเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ



เป้าหมาย
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

สุวรรณรัตน์, 

ไพรสณฑ์

อนุวัฒน์

สันติภาพ ,พรรณี,

วิจิตร ศรีโต

สุวรรณรัตน์

จันทรา จันทร์หา

ไพรสณฑ์ จิตต

นิยมบุญ

รพ.อาจสามารถ เงินบ ารุง พสิษฐ์

มาตรการ2  เพ่ิมรายได้หน่วยบริการ

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก  รพ.อาจสามารถ                  หน่วยงานร่วม สสอ .อาจสามารถ

รวม 38,600

Small 

success

3 เดือน 6 เดือน

มาตรการ 4  พัฒนาคุณภาพข้อมูล

บัญชี

1. ใช้ระบบโปรแกรมการจัดเก็บลูกหน้ี (RCM)    ต.ค.63-ก.ย.64

9 เดือน 12  เดือน

1. งานประกันสุขภาพ ตรวจสอบความถูกต้อง เรียกเก็บ

ชดเชยค่าบริการ

ทุกเดือน

2.การรณรงค์เชิงรุกกองทุนต่างๆ ต.ค.63-ก.ย.64

มาตรการ 3 ลดค่าใช้จ่ายหน่วย

บริการและใช้พลังงานทดแทน

1.ลดต้นทุนบริการ(วัสดุ) 10 %และค่าใช้จ่ายทาง

ห้องปฏิบัติการ                     

2. การใช้กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

3..การลดการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงในโครงการประหยัด

พลังงานหารสอง

4.การใช้ระบบPaperless

ทุกเดือน

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก
ช่วงเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ



กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

Small 

success

แต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมภายใน,คณะกรรมประเมิน

การควบคุมภายใน,คณะท างานควบคุมภายใน 5 มิติ ตุลาคม  2563

การเงิน/บัญชี/จัดเก็บ

รายได้ งานคอมพิวเตอร์ =

 7 คน

2.พัฒนาระบบโปรแกรมการจัดเก็บลูกหน้ี (RCM)

จันทรา, ไพรสณฑ์

 อนุวัฒน์

รวม
55,000.-บาท

มาตรการ 1  สร้างกลไกขับเคล่ือน

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

มาตรการท่ี 2  พัฒนาบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงาน

Excellence แผนงาน พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน 5 มิติ (EIA) โครงการ พัฒนาระบบงานควบคุมภายใน

ตัวช้ีวัดข้อท่ี  ช่ือ ระดับความส าเร็จของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์ประเมินผลระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) ร้อยละ 90

สถานการณ์  ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน 5 มิติ ปี 2563 = ร้อยละ  84.62 (การเงิน,งบการเงิน,พัสดุ,จัดเก็บรายได้,ควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง)

อบรม/ประชุม  = 30,000.-บาท

งบประมาณ

บ ารุง
จันทรา,นันท์นภัส

 พสิษฐ์,จิรภัทร

1.พัฒนาระบบการส่งข้อมูลตรวจสอบภายใน 5 มิติ
ผู้รับผิดชอบ EIA ท้ัง 5 มิติ ธันวาคม 2563

9 เดือน 12 เดือน

ธันวาคม 2563 ศึกษาดูงาน 20,000.-

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก

ช่วงเวลา

ด าเนินการ

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือพัฒนาระบบควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพ ครอบคลุมท้ัง 5 มิติ ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ ร้อยละ 90

ค่าเบ้ียเล้ียง/ค่าพาหนะ จ านวน 

5,000 บาท
บ ารุง

จันทรา,นันท์นภัส

 พสิษฐ์,จิรภัทร

มาตรการท่ี 3  พัฒนาระบบข้อมูล

3 เดือน 6 เดือน

บ ารุง

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป                หน่วยงานร่วม ทุกกลุ่มฝ่าย/งาน

ตุลาคม 2563 

ถึง กันยายน  

2564

1.สนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบแต่ละมิติ เข้ารับการ

ฝึกอบรมวิชาการอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ผู้รับผิดชอบ EIA ท้ัง 5 มิติ



กลุ่มเป้าหมาย
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

สันติภาพ

จันทรา

สันติภาพ,จันทรา

  -รายได้กองทุน UC  = 63,489,916.21 บาท

 ต.ค.63 - ก.ย.64

1. ประมาณการรายรับ

มาตรการ 1  สร้างกลไกขับเคล่ือน

เพ่ือเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

  -รายได้รับบริจาค =   1,879,920.62 บาท

  -รายได้ค่าใบรับรองแพทย์  = 437,943.- บาท

ตุลาคม 2563

  -รายได้ งปม.รับโอน อ่ืนๆ =  8,230,000.50 บาท

  -รายได้ค่าธรรมเนียม UC  = 774,737.- บาท

  -รายได้ลักษณะอ่ืน  =   235,075.- บาท

  -รายได้  EMS       =        73,600.-  บาท

  -รายได้กองทุน อปท.  =  1,296,794.40 บาท

  -รายได้เบิกกรมบัญชีกลาง  = 6,953,586.20บาท

  -รายได้ประกันสังคม   =  1,953,429.47 บาท

  -รายได้แรงงานต่างด้าว  =      19,525.- บาท

  -รายได้ งปม.บุคลากร   =  38,376,259.48 บาท

  -รายได้ค่ารักษาและบริการอ่ืน = 7,048,606.99

  -รายได้สนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน= 636,150.-บาท

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้หน่วยบริการสามารถบริหารการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิถาพไม่ติดภาวะวิกฤตระดับ 4-7

ตัวช้ีวัดข้อท่ี  ช่ือ ระดับความส าเร็จของการบริหารการเงินสามารถควบคุมปัญหาทางการเงิน

สถานการณ์ ปีงบประมาณ 2563 ผ่านเกณฑ์ หน่วยงานอยู่ในวิกฤตทางการเงินระดับ 3

มกราคม,

เมษายน,กรกฎาคม 2564

งบประมาณ

2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

3.จัดท าแผนรายรับ-รายจ่ายประจ าปี

มาตรการ 2  จัดท าแผนประมาณ

การรายรับ-รายจ่าย ประจ าปี

1.แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการเงิน CFO

Excellence แผนงาน พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน 5 มิติ (EIA)

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก
ช่วงเวลา

ด าเนินการ

โครงการ พัฒนาระบบงานควบคุมภายใน



กลุ่มเป้าหมาย
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

บ ารุง กลุ่มงานเภสัช

บ ารุง คุณละมุล

บ ารุง สันติภาพ

บ ารุง วิจิตร

ข้าราชการ  93 คน งปม. จันทรา,นันท์นภัส

ลูกจ้างประจ า  11  คน งปม.

พนักงานราชการ  4  คน งปม.

ลูกจ้างช่ัวคราว  29 คน บ ารุง

พกส.  46  คน บ ารุง

เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน บ ารุง

พยาบาล  20 คน บ ารุง

เจ้าหน้าท่ี = 95 คน งปม.

บ ารุง

เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน งปม.

บ ารุง

เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน บ ารุง

ลูกจ้าง  75  คน บ ารุง

ลูกจ้าง  46  คน บ ารุง

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า งปม.

เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน บ ารุง

แพทย์  4 คน, ทพ. 1  คน

 ภก.6 คน
  -เงินเพ่ิมพิเศษไม่ท าเวชปฏิบัติ

541,180.00                         

บ ารุง

3,212,200.00                       

200,462.50                         

489,040.00                         

53,233.72                           

124,055.00                         

263,162.00                         

1,635,000.00                       

276,500.00                         

3,034,350.00                       

                         785,000.00

7,600,446.75                       

4,128,785.95                       

718,705.00                         

6,774,451.02                       

33,429,587.58                     

3,766,590.00                       

1,180,082.00                       

3,233,997.00                       

7,299,407.00                       

  -กองทุนส ารองเล้ียชีพ

  -ค่ารักษาพยาบาล/ค่าศึกษาบุตร

  -ค่าเบ้ียเล้ียง

  -ค่าตอบแทนเบ้ียเล้ียงเหมาจ่าย (ฉ.11 ) (บ ารุง)

  -ค่าตอบแทนอ่ืน

  -เงินสมทบประกันสังคม

  -ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

  -ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

  -เวชภัณฑ์มิใช่ยา/วัสดุการแพทย์ใช้ไป

  -วัสดุทันตกรรมใช้ไป

  -วิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป

  -เงินเดือนข้าราชการ

  -ค่าจ้างประจ า

  -พนักงานราชการ

  -ค่าจ้างช่ัวคราว เงินบ ารุง

  -ค่าตอบแทนเวรบ่าย-ดึก

  -ค่าตอบแทน พตส. (งปม.)

  -ค่าตอบแทน พตส. (บ ารุง)

  -ค่าตอบแทนเบ้ียเล้ียงเหมาจ่าย (ฉ.11 ) (งปม.)

2. ประมาณการรายจ่าย

  -ยาใช้ไป

 ต.ค.63 - ก.ย.64

16,302,273.84                     

ช่วงเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณมาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก



กลุ่มเป้าหมาย
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ม/งาน ในหน่วยงาน บ ารุง

กลุ่ม/งาน ในหน่วยงาน บ ารุง

กลุ่ม/งาน ในหน่วยงาน บ ารุง

บ ารุง

บ ารุง

บ ารุง

บ ารุง

บ ารุง

บ ารุง

บ ารุง

บ ารุง

บ ารุง

บ ารุง

บ ารุง

บ ารุง

บ ารุง

บ ารุง

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก
ช่วงเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ

  -ค่าครุภัณฑ์ส่ิงปลูกสร้าง

  -ค่าใช้จ่ายโครงการ

  -ค่ารักษาตามจ่าย

1,932,094.00                       

133,845.57                         

11,017.00                           

532,257.00                         

25,829.00                           

133,714.00                         

288,020.00                         

660,840.00                         

619,056.00                         

447,206.00                         

114,507.00                         

1,413,270.00                       

1,039,655.00                       

5,193,481.00                       

114,134,688.97                  

  -ค่าจ้างเหมาต่างๆ

  -ค่าใช้สอยอ่ืนๆ

1,036,913.36                       

5,421,162.02                       

83,312.66                           

  -ค่าไปรษณีย์

  -ค่าวัสดุส านักงานใช้ไป

  -ค่าวัสดุไฟฟ้าใช่ไป

  -ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป

  -ค่าซ่อมบ ารุง

รวมยอดประมาณการรายจ่าย

  -ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป

  -ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป

  -ค่าวัสดุเช้ือเพลิง

  -ค่าวัสดุบริโภคใช้ไป

  -ค่าวัสดุอ่ืนๆ ใช้ไป

  -ค่าไฟฟ้า

  -ค่าโทรศัพท์



กลุ่มเป้าหมาย
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

จนท.พัสดุทุกหน่วย

Small 

success

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก
ช่วงเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ

สุวรรณรัตน์ , ไพร

สณฑ์

ต.ค.63 ถึง ก.ย.

64

1.ลดต้นทุนค่ายา,เวชภัณฑ์มิใช่ยา,วัสดุวิทย์ฯ 10% ต.ค.63 ถึง ก.ย.

64

2.ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน

มาตรการ 3  เพ่ิมรายได้หน่วยงาน 1.งานประกันสุขภาพตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน

 ทุกสิทธ์ิ ก่อนส่งเรียกเก็บ 2.รณรงค์เชิงรุกกองทุนต่างๆ

มาตรการ 4  ลดค่าใช้จ่าย

รวม

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก  ผ่ายบริหารงานท่ัวไป                หน่วยงานร่วม  ทุกกลุ่มฝ่าย/งาน

12 เดือน



กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

CUP สุภาพ ,รัชนีกร

,นริศ

บุคลากรสาธารณสุข 

จ านวน 50 คน

CUP สุภาพ 

รัชนีกร

นริศ

Excellence People Excellence แผนงาน การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสาธารณสุข โครงการ พัฒนางานวิจัย/R2R

วัตถุประสงค์  1.เพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านงานวิจัย/R2R

ตัวช้ีวัด 38) จ านวนผลงานหรือการเผยแพร่ผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดค้นใหม่หรือพัฒนาต่อยอด

มาตรการ 1สร้างกลไกขับเคล่ือน

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานวิจัย/R2R

2.จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

ม.ค.-64

มาตรการ 2  การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร

1.จัดอบรมการท าวิจัย/R2R ม.ค.,เม.ย.64 ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 50 คน x 120 บาท x 4

 วัน  = 24,000 บาท

ค่าตอบวิทยากร  600 บาท x 6 

ช่ัวโมง x 4 วัน = 14,400 บาท

 ค่าท่ีปรึกษา 10,000 บาท

 ค่าป้าย 500 บาท    รวม 

48,900 บาท

สถานการณ์

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก

ช่วงเวลา

ด าเนินการ งบประมาณ



กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

บุคลากรสาธารณสุข 

จ านวน 50 คน

CUP สุภาพ 

รัชนีกร

นริศ

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก รพ.อาจสามารถ                     หน่วยงานร่วม สสอ .อาจสามารถ   รพ.สต.

มาตรการ 3  การส่งเสริมและให้

ก าลังใจบุคลากร

1.สรุปผลงาน/แลกเปล่ียนเรียนรู้ ช่ืนชมและเสริมพลัง มิ.ย.-63

Small 

success

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน

อบรมคร้ังท่ี1 อบรมคร้ังท่ี2  น าเสนอผลงานระดับCUP น าเสนอผลงานระดับ

จังหวัด

น าเสนอผลงานในระดับประเทศ

รวม 62,600

ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 50 คน x 120 บาท x 1

 วัน  = 6,000 บาท  

ค่าตอบวิทยากร  600 บาท x 6 

ช่ัวโมง x 2 คน = 7,200 บาท  

ค่าป้าย 500 บาท   รวม  13,700

 บาท

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก

ช่วงเวลา

ด าเนินการ งบประมาณ



เป้าหมาย
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

Cup Board และจนท.รพ.

สต. 50 คน

CUP สุวรรณรัตน์ 

นริศ

Cup Board และจนท.รพ.

สต. 40 คน

CUP สุภาพ 

นริศ

กรรมการบริหาร

โรงพยาบาล

CUP สุภาพ 

นริศ

Cup Board และจนท.รพ.

สต. 50 คน ทีมนิเทศจาก 

สสจ.10 คน

CUP สุวรรณรัตน์

นริศ

ตัวช้ีวัด 39  ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย  ร้อยละ 98

Excellence : Governance Exellence แผนงาน การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสาธารณสุข โครงการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ

อ าเภออาจสามารถ

มาตรการ 1สร้างกลไกขับเคล่ือน

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

1.จัดประชุมจัดท าแผน CUP ต.ค.-ธ.ค.63 ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 50 คน x 120 บาท x 4

 วัน  = 24,000 บาท

สถานการณ์  ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย  ร้อยละ 98

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก
ช่วงเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ ให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์และตัวช้ีวัดท่ีก าหนดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ

มาตรการ 2  การติดตาม  ก ากับ  

พัฒนางาน

1.จัดประชุม CUP เพ่ือติดตามความก้าวหน้า/ปัญหา

อุปสรรคในการด าเนินงาน

ทุก 2 เดือน   

ตค.63- กย.64

ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 40 คน x 120 บาท x 6

 วัน  = 28,800 บาท

1.จัดประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพ่ือติดตาม

ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน

ทุก  เดือน    

ตค.63- กย.64

ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 15 คน x 120 บาท x 

12 วัน  = 21,600 บาท

มาตรการ 3  ประเมินผล 1. รับนิเทศประเมินผลจาก สสจ.ร้อยเอ็ด พย.63, มิย.64 ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 60 คน x 120 บาท x 2

 วัน  = 16,800 บาท

รวมท้ังส้ิน=67,200 บาท



เป้าหมาย
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

250 คน รพ.,รพสต. CUP อภิรพร

นริศ

Small 

success

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก
ช่วงเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก รพ.อาจสามารถ                     หน่วยงานร่วม สสอ .อาจสามารถ   รพ.สต.

171,600รวม

2.สรุปผลการด าเนินงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ประจ าปี ส.ค.-64 ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 250 คน x 120 บาท x

 1 วัน  = 30,000 บาท   

รวมท้ังส้ิน=30,000 บาท

3 เดือน

1.มีแผนปฎิบัติการของ CUP

6 เดือน  

มีการด าเนินงานตามแผนร้อยละ 50

9 เดือน

มีการด าเนินงานตามแผนร้อยละ 

75

12  เดือน

มีการด าเนินงานตามแผนร้อยละ 100




