
 
 

 



 

คํานํา 

 แผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพเครือขายบริการสุขภาพอําเภอเสลภูมิ  ประจําปงบประมาณ 2562 ฉบับน้ีไดจัดทําขึ้น  ภายใตนโยบายรัฐบาลกระทรวง  จังหวัด และนโยบายของผูบริหาร CUP ซ่ึง

เปนสวนสําคัญที่จะทําใหเกิดผลการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ  ในดานการใหบริการดานสาธารณสุขในทุกมิติ  เชน  งานรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ฟนฟู และสอดคลองกับนโยบาย 

4 Excellence ของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งการแกไขปญหาและภัยสุขภาพที่สําคัญในพื้นที่  ทั้งน้ีจากการวิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาในหลายปที่ผานมา ไดนํามาสูการพัฒนาปรับปรุงบรรจุอยูใน

แผนพัฒนาปฏิบัติการประจําป 2562 ฉบับน้ีดวย  ทั้งน้ีจําเปนอยางยิ่งที่ทุกภาคสวนตองรวมมือกันในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการฯ ฉบับน้ีใหสําเร็จ  เพื่อใหสามารถบรรลุตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรของ

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอเสลภูมิ  อันจะนํามาซ่ึงสุขภาพดีถวนหนาใหแกประชาชนชาวเสลภูมิทุกคนตอไป 

 แผนงานฉบับน้ีสําเร็จเรียบรอยได  ดวยความรวมมือจากเจาหนาที่และผูเก่ียวของทุกทาน  ในการน้ีใครขอขอบพระคุณ  ทานผูอํานวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ  สาธารณสุขเสลภูมิ  และ

คณะกรรมการแผนงานและประเมินผล  CUP เสลภูมิ  รวมทั้งผูเก่ียวของทุกทานมา  ณ  โอกาสน้ี 

 

 

              งานยุทธศาสตรและศูนยขอมูลสุขภาพ 

                      ผูจัดทํา 

                      2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข  
 

สารบัญ 
หนา 

คํานํา                  ก 

สารบัญ                 ข 

สรุปแผน                  จ 
ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 

โครงการรวมบริการโดยโรงพยาบาลแมขายและลูกขาย            1 
โครงการพัฒนาระบบบริการฝากครรภคุณภาพและคลินิกเด็กดีคุณภาพ           3 
โครงการสงเสริมทันตสุขภาพเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก            7 
โครงการสงเสริมทันตสุขภาพเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา           9 
โครงการพัฒนาสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมสตรีกลุมเด็กปฐมวัย           12 
โครงการพัฒนาปญหาเด็กวัยเรียน อําเภอเสลภูมิ             14 
โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ และการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว          16 
โครงการสงเสริมทันตสุขภาพในผูปวยกลุม NCD             19 
โครงการพัฒนางานคุมครองผูบริโภค อําเภอเสลภูมิ             20 
โครงการพัฒนาโรงพยาบาลมาตรฐาน GREEN&CLEAN             26 
โครงการฟนฟูความรูดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล          29 
โครงการพัฒนางานจายกลางในโรงพยาบาลและสถานบริการเครือขาย           30 
โครงการเยี่ยมหนวยบริการ               31 
โครงการพัฒนาระบบศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับอําเภอ           32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค  
 

สารบัญ (ตอ) 
                  หนา 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 

โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ              34 

โครงการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ในการดําเนินงานโรคไมติดตอเรื้อรัง           35 

โครงการพัฒนาการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง             37 

โครงการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล              39 

โครงการยาปลอดภัยในชุมชนเสลภูมิ ป 2562             41 
โครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปล่ียนเรียนรู การดูแลผูปวยแบบประคับประคองเครือขาย CUP เสลภูมิ       43 

โครงการพัฒนารูปแบบบริการเพื่อใหผูปวยมะเร็งไดรับการรักษาในเวลาที่กําหนด          45 

โครงการคัดกรองมะเร็งชองปาก               47 

โครงการพัฒนาศักยภาพสถานบําบัดเครือขายบริการสุขภาพอําเภอเสลภูมิ ตามมาตรฐานงานยาเสพติดปงบประมาณ 2562     48 

โครงการฟนฟูผูปวย Stroke TBI SCI และ คนพิการขาขาดที่บาน            54 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่  10              56 

โครงการประชุมวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรูดานแพทยแผนไทย และแพทยทางเลือกหนวยบริการปฐมภูมิ 

อําเภอเสลภูมิ  ประจําปงบประมาณ 2562             59 

โครงการดูแลผูปวยสตรี และหญิงหลังคลอดโดยใชองคความรูดานการแพทยแผนไทย แพทยทางเลือก        62 

โครงการอบรมสรางความรวมมือในเครือขายเมืองสมุนไพร อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด         64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง  
 

สารบัญ (ตอ) 
 

                          หนา 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) 

โครงการเพิ่มศักยภาพการบริการดานสูติกรรม ป 2562            66 

โครงการใกลบานใกลงานทันตกรรม              67 

โครงการพัฒนาทันตกรรมเครือขายเสลภูมิ              68 

โครงการพัฒนาศักยภาพผูจัดทําบัญชี และปดงบ ณ วันส้ินเดือน CUP เสลภูมิ ประจําปงบประมาณ 2562       69 

โครงการพัฒนาแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อพัฒนาทันตกรรมเฉพาะดานระหวางโรงพยาบาลเสลภูมิ อาจสามารถ ธวัชบุรี 
และทุงเขาหลวง  ประจําป 2562              70 

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานการเงินและพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานของ รพ.สต.วิธีการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic  Government  Procurement : E-GP)            72 

โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสุขภาพแหงชาติ            74 

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสรางงานวิชาการจากงานประจํา ประจําป 2562        75 

โครงการพัฒนาองคการคุณภาพดานหลักประกันสุขภาพ            76 

โครงการประเมินคุณธรรมความโปรงใสและบริหารความเส่ียง            78 
โครงการตรวจสอบภายใน รพ.สต. CUP เสลภูมิ             79 

โครงการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ (วัน อสม.แหงชาติ) อําเภอเสลภูมิ ประจําป 2562        80 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



จ  
 

 
 

สรุปแผน CUP ป 2562 

ยุทธศาสตรที ่ KPI โครงการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ  

UC บํารุง สปสช. อื่นๆ   

ยุทธศาสตรที่ 1
ดานสงเสริม
สุขภาพ ปองกัน
โรค  และคุมครอง
ผูบริโภคเปนเลิศ 
(PP&P Excellence) 

1. อัตราสวนการตายมารดาไทย   

การรวมบริการโดยรพ.แมขายและลูกขาย 

                 -   ภัสดาพร 

  พัฒนาระบบบริการฝากครรภคุณภาพ
และคลินิกเด็กดีคุณภาพ 

16,850       ภัสดาพร 

2. รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการ
สมวัย   

          

โครงการตามแผนปฏิบัติการ สรางเสริม
ทันตสุขภาพเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

34,820       ทันตกรรม 

  สงเสริมทันตสุขภาพเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษา 

94,300       ทันตกรรม 

  
3. รอยละของเด็กอายุ 0-5 ปสูงดีสมสวนและ
สวนสูงเฉล่ียที่อายุ 5 ป  

พัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทย
กลุมสตรีกลุมเด็กปฐมวัย 

69,700       บรรจง 

  
4.รอยละเด็กอายุ6-15 ปมีปญหาทางการเรียน
จากภาวะสุขภาพ (LD, ADHD) เขาถึงบริการ  

พัฒนาระบบแกปญหาเด็กวัยเรียนอําเภอ
เสลภูมิ 

83,820       บรรจง 

  

5. รอยละของตําบลที่มีระบบการสงเสริม
สุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว(Long Term 

Care)ในชุมชนผานเกณฑ  

สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและการดูแล
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว 

124,460       ภัสดาพร 



ฉ  
 

ยุทธศาสตรที ่ KPI โครงการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

 UC บํารุง สปสช. อื่นๆ 

  

6.รอยละของอําเภอที่มี District Health System 

(DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชน
และทองถิ่นอยางคุณภาพ  

          

วิม 

  
7.อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเส่ียง
เบาหวาน   

          
พีรภัทร 

    

สงเสริมทันตสุขภาพในผูปวยกลุม NCDs 

1,200  

    
ทันตกรรม 

  
8. รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการ
ตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด  

พัฒนางานคุมครองผูบริโภค อําเภอเสล
ภูมิ 

87,470  

    
บรรจง 

  
9.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาอนามัย
ส่ิงแวดลอมใน รพ.และสถานบริการเครือขาย 

พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน 

GREEN&CLEAN 

 290,400 

    
จักรพงษ 

    
ฟนฟูความรูดานการปองกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล 

34,500  

    
สันติ 

    
พัฒนางานจายกลางในร.พ.และสถาน
บริการเครือขาย 

4,500  

    
สันติ 

    เยี่ยมหนวยบริการ 11,500      วารี 

 
 
 
 
 

 



ช  
 

ยุทธศาสตรที ่ KPI โครงการ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ  

UC บํารุง สปสช. อื่นๆ   

ยุทธศาสตรที ่ 2  

ยุทธศาสตรดาน
บริการเปนเลิศ 

(Service 
Excellence) 

10.รอยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปด
ดําเนินการในพื้นที่(Primary Care Cluster)   

การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ 432,000 

      
วิม 

11.รอยละของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูงที่ควบคุมได  

พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ในการ
ดําเนินงานโรคไมติดตอเรื้อรัง 

25,860 

      
พีรภัทร 

12.อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง   
พัฒนาการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง 

14,300 

      
พีรภัทร 

  13.รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสม
เหตุผล (RDU)  

การใชยาอยางสมเหตุผล 9,450       พีรภัทร 

  ยาปลอดภัยในชุมชนเสลภูมิ ๒๕๖๒ 
22,185       ศิริญา 

  

14.รอยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบ
ประคับประคอง(Palliative Care)  พัฒนาศักยภาพและแลกเปล่ียนเรียนรู 

การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง
เครือขายCUPเสลภูมิ       

24,000 

      

ภัสดาพร 

  

15. อัตราตายดวยโรคมะเร็งลดลง พัฒนารูปแบบบริการเพื่อใหผูปวยมะเร็ง
ไดรับการรักษาในเวลาที่กําหนด 

9,450 

      

สันติ 

    การคัดกรองมะเร็งชองปาก 
840       วรรณนภา 

  
15.1รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรกไดรับการ
รักษาภายในระยะเวลาที่กําหนด   

  

 

      
สันติ 

 
 
 
 
 
 



ซ  
 

ยุทธศาสตรที ่ KPI โครงการ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

 UC บํารุง สปสช. อื่นๆ 

  
15.2 อัตราการตายจากโรคมะเร็งตับ/ทอนํ้าดี
ลดลง  

          
สันติ 

  15.3 อัตราการตายจากมะเร็งปอดลดลง            พีรภัทร 

  
16.รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลง
ของeGFR<4ml/min/1.73m2/yr  

          
พีรภัทร 

  

17.รอยละของผูปวยยาเสพติดที่หยุดเสพ
ตอเน่ือง 3 เดือนหลังจาหนายจากการ
บําบัดรักษา(3 month remission rate)   

พัฒนาศักยภาพสถานบําบัดเครือขาย
บริการสุขภาพอําเภอเสลภูมิตาม
มาตรฐานงานยาเสพติด ปงบประมาณ 
2562 

60,300   481,500 สันติ 

  
18.รอยละของโรงพยาบาล  M/F ที่ใหบริการ 
Intermediate Care  

ฟนฟูผูปวย stroke TBI SCI และคนพิการขา
ขาดที่บาน 

121,650    นิธิชญา 

  
19.อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรค
รายใหมและกลับเปนซํ้า  

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ 27,890    สันติ 

  

20.จํานวนเมืองสมุนไพรกรมการแพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเลือก 

ประชุมวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรูดาน
แพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกหนวย
บริการปฐมภูมิอําเภอเสลภูมิ   ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๒ 

35,000    บรรจง 
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ยุทธศาสตรที ่ KPI โครงการ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ  

UC บํารุง สปสช. อื่นๆ   

    

การดูแลผูปวยสตรีและหญิงหลังคลอดโดยใช
องครวมรูดานการแพทยแผนไทยแพทย
ทางเลือก 

    20,000  

      

บรรจง 

    

อบรมสรางความรวมมือในเครือขายเมือง
สมุนไพร อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

       20,000  

      

บรรจง 

ยุทธศาสตรที3่
ยุทธศาสตร
บุคลากรเปนเลิศ 
(People 

Excellence) 

21.ระดับความสําเร็จของอําเภออําเภอที่มีการ
บริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนา
กําลังคนไดตามเกณฑเปาหมายที่กําหนด  

เพิ่มศักยภาพการบริการดานสูติกรรม  ป  
2562 (ทักษพร) 

   20,160  

      

ทักษพร 

    ใกลบานใกลงานทันตกรรม 
  133,200        ทันตกรรม 

    พัฒนาทันตบุคลากรเครือขายเสลภูมิ        10,500        ทันตกรรม 

    

การพัฒนาศักยภาพผูจัดทําบัญชี และ ปดงบ 
ณ วันส้ิน เดือน CUP  เสลภูมิ  ประจําป
งบประมาณ2562                                                          

       40,320  
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ยุทธศาสตรที ่ KPI โครงการ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ  

UC บํารุง สปสช. อื่นๆ   

    

พัฒนาแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อพัฒนาทัน
ตกรรมเฉพาะดานระหวางรพ.เสลภูมิ 

อาจสามารถ  ธวัชบุรี และทุงเขาหลวง 

ประจําป 2562 

       17,680  

      

ทันตกรรม 

  
22.ความสําเร็จของการดําเนินงานสรางสุขของ
คนทํางาน  

  

  

      
วัชรินทร 

  

23.รอยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการ
ดูแลสุขภาพตนเองไดตามเกณฑที่กําหนด
(Health Literacy)  

  

  

      

วิม 

ยุทธศาสตรที ่4
ยุทธศาสตรบริหาร
เปนเลิศดวยธรร
มาภิบาล 
(Governance 
Excellence) 

24.รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA  

อบรมเชิงปฏิบัติการงานการเงินและพัสดุ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานของรพ.สต.
วิธีการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส(Electronic 

GovernmentProcurement : e-GP) 

       32,400  

      

วิม 

  
25.รอยละของการจัดซ้ือรวมของยาเวชภัณฑที่
ไมใชยาวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุทันตกรรม  

          
วิม 
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ยุทธศาสตรที ่ KPI โครงการ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ  

UC บํารุง สปสช. อื่นๆ   

  

26.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการของสวนราชการ กพร.สป.ใน
สังกัด สธ สูเกณฑคุณภาพ การบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)    

          

วิม 

  
27.รอยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนา
คุณภาพรพ.สต. ติดดาว  

          
วิม 

  
28.รอยละของหนวยบริการที่ผานเกณฑ
คุณภาพขอมูลบริการ  

พัฒนาระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยี
สุขภาพแหงชาติ 

       18,000  

      
วิม 

  

29.รอยละของหนวยบริการระดับทุติยภูมิและ
ตติยภูมิสามารถแลกเปล่ียนขอมูลสุขภาพได 
(Health Information Exchange)  

          

วิม 

  
30.รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน  

          
วิม 
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ยุทธศาสตรที ่ KPI โครงการ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ  

UC บํารุง สปสช. อื่นๆ   

  

31.รอยละผลงานวิจัย/R2Rดานสุขภาพที่ให
หนวยงานตางๆนําไปใชประโยชน  

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการสรางงานวิชาการจากงาน
ประจํา ประจําป ๒๕๖๒ 

128,700 

      

สันติ 

  

  พัฒนาองคการคุณภาพดานหลักประกัน
สุขภาพ 

13,200 

      
อารยา 

  

  ประเมินคุณธรรมความโปรงใสและ
บริหารความเส่ียง 

16,200 

      
งานควบคุม

ภายใน 

  

  ตรวจสอบภายใน  รพ.สต. CUP เสลภูมิ 30,000 

      
งานควบคุม

ภายใน 

  

  วันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ (วัน 
อสม.แหงชาต)ิ อําเภอเสลภูมิ ประจําป 
2562 

60,000 

      

วิม 

รวม     1,906,405 290,400 - 481,500 
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Excellence   ๑. สงเสริมสุขภาพ 
ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปน
เลิศ (PP&P Excellence) 

แผนงาน การดูแลผูคลอด ในระยะรอคลอด ระยะคลอด
และระยะหลังคลอด 

โครงการ    การรวมบริการโดยรพ.แมขายและลูกขาย 

วัตถุประสงค    1 เพื่อบริการหญิงต้ังครรภและทารกไดรับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพการคลอดที่ปลอดภัย 
                    2. High Risk Preg. ทุกรายไดรบัการดูแลโดยแพทย  
ตัวชี้วัด        ขอที่ .. s๑1  ช่ือ... อัตราสวนการตายมารดาไมเกิน 17 ตอการเกิดมีชีพ 100,000 คน ......................................................( เลือกจากKPI 51 ตัว)  
สถานการณ   อัตราสวนการตายมารดาไมเกิน 17 ตอการเกิดมีชีพ  100,000  คน 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

 งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 1 
เพิ่มพูนความรู ทักษะ 

ประชุมฟนฟูจัดทํา CPG ผูคลอดในภาวะ
ปกติและในภาวะเสี่ยง 

1-31ธันวาคม62    วิชนี  พลคชา 

     นีรนุช  บุญปก 
      

มาตรการ 2 
การดูแลหญงิต้ังครรภ 
การดูแลผูคลอด ในระยะรอคลอด 
ระยะคลอดและระยะหลงัคลอด 
โดยผูเช่ียวชาญ 

สูติแพทย รพ.รอยเอ็ดออกตรวจทุกวัน
พุธเวนวันพุธ 

  1ตุลาคม61-    วิชนี  พลคชา 

 30กันยายน62    นีรนุช  บุญปก 
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มาตรการ 3 
แลกเปลี่ยนเรียนรูทาง
วิชาการ 

จัดประชุมวิชาการการดูแลหญิงต้ังครรภ, 1-31 มีนาคม 62    วิชนี  พลคชา 
การดูแลผูคลอด ในระยะรอคลอด ระยะ
คลอด 

    นีรนุช  บุญปก 

และระยะหลังคลอด        

Small 
success 

3 เดือน 
.............................................
............................................. 

6 เดือน 
..........................................
........................................ 

 9 เดือน 
........................................................ 
........................................................ 

12  เดือน 
....................................................................... 
....................................................................... 

หนวยงานรบัผิดชอบ      หนวยงานหลัก งานหองคลอด                                      หนวยงานรวม  งานศูนยสุขภาพชุมชนงานฝากครรภ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  
 

 
Excellence   ๑. สงเสริมสุขภาพ ปองกัน
โรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P 
Excellence) 

แผนงานที่ 1 การพฒันาคุณภาพชีวิตคน
ไทยทุกกลุมวัย 

โครงการ พัฒนาระบบบริการฝากครรภคุณภาพและคลินิกเด็กดีคุณภาพ 

วัตถุประสงค    ๑.เพื่อพฒันาระบบบรกิารการ ฝากครรภ คลอด และหลงัคลอด ใหไดตามมาตรฐาน 
                    2 เพื่อใหหญิงมีครรภเขาถึงการรับบรกิารตามชุดสิทธิประโยชนและฝากครรภกอน 12 สัปดาห 
                    3.เพื่อใหเด็กอายุ ๐-๕ เพื่อมีพัฒนาการสมวัย สูง ดีสมสวน และไอคิว>100 
ตัวช้ีวัด   1   อัตราสวนการตายมารดาไทย      
ตัวช้ีวัดที่ 2   รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย  
สถานการณ ป 2561  หญงิมีครรภ มาฝากครรภครั้งแรกอายุครรภ < 12 wks รอย 85.79 ฝากครรภครบ ๕ ครั้งคุณภาพ รอยละ ๗๙.๔๖ ไดรบัยาเม็ดเสริมไอโอดีน รอยละ 
97.74 
                             มีภาวะโลหิตจาง รอยละ 14.2   เด็กแรกเกิดมีนํ้าหนัก <2,500gm รอยละ๕.๒๖ 
                            เด็กอายุ ๐-๕ ป  ไดรับการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก รอยละ ๙๗.๓๗ มีพัฒนาการสมวัย รอยละ ๙๘.๘๙ สงสัยลาชารอยละ ๒๗.๗๗ ติดตามได  รอย
ละ ๙๔.๙๗  เด็กอายุ แรกเกิด-๖ เดือนกินนมแมอยางเดียวรอยละ ๖๒.๓๐ เด็กอายุ ๖ เดือน -๕ ป ไดรับยานํ้าเสริมธาตุเหล็กรอยละ ๖๕.๙๐ และเด็กอายุ๐-๕ ป มีนํ้าหนัก สงู ดี 
สมสวน  รอยละ ๖๕.๘๕ 
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรม 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
(เดือน…….) 

งบประมาณ 
แหลง

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

รายละเอียด จํานวน 

มาตรการที่ 1  
จัดคลีนิกใหบริการ
หญิงมีครรภ/หญงิหลัง
คลอดและทารกแรก
เกิด ตามเกณฑ
มาตรฐานการ
ใหบรกิารและ
ครอบคลมุชุดสิทธิ
ประโยชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานอนามัย
แมและเด็ก (MCH board) CUP เสลภูมิ ทุก 
๔ เดือน 
 ๒.พัฒนาระบบการดูแลหญงิมีครรภหญิง
หลงั 
คลอด โดย  
-ประเมินความเสี่ยงทุกราย 
-จัดทํา CPG ในการดูแลหญิงมีครรภ/หญงิ
หลงัคลอดและทารก และCPG ตรวจคัด
กรองพัฒนาการเด็ก 
-จัดบริการตามชุดสทิธิประโยชน 
-จัดหายาเม็ดเสริมไอโอดีน  
-คนหาหญิงมีครรภมาฝากครรภเร็วที่สุด 
-สํารวจหญิงวัยเจรญิพันธที่ตองการมีบุตร
และจายยาโฟลิด 3 เดือนกอนต้ังครรภ 
-จัดประชุม Conferene case ที่มีปญหา ป
ละ ๒  ครั้ง 
-จัดอบรมฟนฟูความรูเจาหนาทีเ่กี่ยวกับการ
ดูแลหญงิมีครรภและการใชสมุดบันทกึ
สุขภาพหญงิมีครรภ 

พ.ย ๖๑   
มี.ค.,ก.ค ๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มี.ค  ๖๒ ,   ก.ย   
๖๒ 
ม.ค-มี.ค ๖๒ 
 

คาอาหารวางและเครือ่งด่ืม  
จํานวน ๒๒ คนๆละ ๒๕  
บาท 
จํานวน  ๓  ครั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม
จํานวน ๔๐ คนx25 บาทx2
วัน 
-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม
จํานวน 5๐ คนx25 บาทx2
มื้อ 

๑,๖๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒,๐๐๐ 
 
 
2,500 

CUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUP 
 
 
cup 

นางภัสดาพร  ไชยสิงห 
นางอุบลรัตน กาญจน
ประดิษฐ 
นางวิชนีย  พลคชา 



5  
 

มาตรการ 
 

แนวทาง/กิจกรรม 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
(เดือน…….) 

งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ รายละเอียด จํานวน 

 ออกติดตามนิเทศงาน รพ.สต.แบบบูณณา
การงานอนามัยแมและเด็ก ปละ๑ ครั้ง 

ก.ค-ส.ค ๖๒ คาอาหารกลางวันจํานวน ๕๐ 
คนx70 บาทx1วัน 
-คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 6 คน x 
120 บาทx10 วัน 

3,500 
 
7,200 

CUP 
 

CUP 

 

มาตรการที่ 2  
เด็กอายุ ๐-๕ ปไดรับ
การตรวจคัดกรอง
พัฒนาการเด็กตาม
ชวงอายุและรายที่
สงสัยลาชาไดรับการ
ติดตามและสงตอใน
รายที่ผิดปกติทกุราย 

-จัดทําฐานขอมูลเด็กกลุมเปาหมายและคัด
กรองพัฒนาการเด็กตามชวงอายุ บันทึก
ขอมูล ติดตามเด็กที่มีพฒันาการสงสัยลาชา
และสงตอในรายที่ผิดปกติ 
-จายยาเม็ดเสรมิธาตุเหล็กใหเด็กอายุ ๖ 
เดือน- ๕ ป ทุกคน 

ต.ต ๖๑-ก.ย.๖๒ 
 
 
 
ต.ต ๖๑-ก.ย.๖๒ 

- - 
 
 
 
 

  

มาตรการที่ 3 
 เด็กอายุ ๖เดือน- ๕ 
ปไดรับยาเม็ดเสรมิ
ธาตุเหล็กทุกคน 

๓.จัดหายานํ้าเสริมธาตุเหล็กใหเด็กอายุ ๖
เดือน- ๕ ป  

ต.ต ๖๑-ก.ย.๖๒     

 รวมงบท้ังสิ้น   ๑๖,๘๕๐ CUP  
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Small success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
-จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ 
-จัดประชุมคณะกรรมการ MCH Board 
-จัดประชุมฟนฟูความรูแนวทางการปฏิบัติ
แกเจาหนาทีผู่เกี่ยวของ 
-จัดหายานํ้าเสริมธาตุเหล็กและยาเม็ดเสริม
ไอโอดีน 

-จัดประชุม
conference 
case 
-สรุปผลการ
ปฏิบัติงานตาม
KPI 

-จัดประชุมคณะกรรมการ MCH Board 
-ออกติดตามนิเทศงาน รพ.สต. 
 

-จัดประชุมconference case 
-สรุปผลการปฏิบัติงานตามKPI 
-จัดประชุมคณะกรรมการ MCH Board 
 
 
 

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลัก......สสอ.เสลภูมิ.....+...รพ.เสลภูมิ.............................................                      
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Excellence   ๑. สงเสริมสุขภาพ 
ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปน
เลิศ (PP&P Excellence) 

แผนงาน  ทันตกรรม  โครงการตามแผนปฏิบัติการ สรางเสริมทันตสุขภาพเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

วัตถุประสงค     1.เฝาระวังทางทันตสุขภาพนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 
                     2.สงเสรมิ ปองกันและควบคุมโรคในชองปาก 
ตัวชี้วัด  ขอที่ s12.ชื่อ  รอยละเด็ก 0-5 ปมีพัฒนาการสมวัย 
สถานการณ  เด็ก0-5 ปมีตราการเกิดฟนผมุาก 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ แหลง
งบประ
มาณ 

ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 1สงเสริม 
ปองกันและควบคุมโรคใน
ชองปากเด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

-ตรวจคัดกรองเด็ก 0-5 ป 
-ทาฟูลออไรดเด็กทีม่ารบัวัคซีนใน
คลินิกWBC 
-ตรวจสุขภาพชองปากและทาฟูลออ
ไรดเด็กในศพด. 

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

เบ้ียเลี้ยงรพ. 
1.นวก. 80บาทx2.5ช่ัวโมงx6
วันx2ครั้งx1 คน 
2.ทภ. 60บาทx2.5ช่ัวโมงx6วัน
x2ครั้งx1 คน 
3.ผช.ทพ.,พขร120บาทx6วัน
x2ครั้งx2คน 
เบ้ียเลี้ยงรพ.สต. 
1.นวก80บาทx2.5ช่ัวโมงx13
วันx2ครั้งx1 คน 
 

 
2,400 บาท 
 
1,800 บาท 
 
2,880 บาท 

 
 

5,200  บาท 

UC ทพญ.วิลาวัลย ไชยพร 
นางบรรจง สัตยรักษา 
นส.อรสา ปจจัยโคนัง 
นางทัดจันทร มะเสนะ 
นส.สุวรินทร สุทธิประภา 
นายวัชรวรรณ เสนาดี  
นส.พรพิศ นิจกรรม  
นส.เกษศิรินทร เพ็งมาลา  
นส.ชลลดา อาทิตยตั้ง  
นายชินดนัย ระกิติ  
นส.เดือนเพ็ญ แกวประสาร 
นส.ดาราวรรณ  พิมพะเลีย 
น.ส.ธณัติฐา  แกวกันยา 
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรม 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
(เดือน…….) 

งบประมาณ 
แหลง

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ2 ทบทวน
ความรูดานการ
ดําเนินงานทันตสุขภาพ
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
มาตรการ 3 ประเมิน
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 
 

อบรมครูพีเ่ลี้ยงในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และประชุมสรปุผลการนิเทศติดตาม
สุขภาพชองปากในศพด.ใหผูมีสวน
เกี่ยวของรบัทราบ 
 
ออกประเมินติดตามงานทันตสุขภาพใน 
ศพด. 

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

คาอาหารวาง+กลางวัน 72 
คนx๑๒๐บาทx1 คน 
-คาวัสดุ เอกสาร  
-ปายกิจกรรม 
-ใบประกาศ 
-เบี้ยเลี้ยงผูประเมิน 120บาท
x1๔วันx1ครั้งx4คน 
 
 
รวมท้ังสิ้น 
 

8,640  
บาท 
 
3,000  
บาท 
1,000 
บาท 
๑,๕๐๐ 
บาท 
๘,๔๐๐ 
บาท 
 
34,820 
บาท 

 ทพญ.วิลาวัลย ไชยพร 
นางบรรจง สัตยรักษา 
นส.อรสา ปจจัยโคนัง 
นางทัดจันทร มะเสนะ 
นส.สุวรินทร สุทธิประภา 
นายวัชรวรรณ เสนาดี  
นส.พรพิศ นิจกรรม  
นส.เกษศิรินทร เพ็งมาลา  
นส.ชลลดา อาทิตยตั้ง  
นายชินดนัย ระกิติ  
นส.เดือนเพ็ญ แกวประสาร 
นส.ดาราวรรณ  พิมพะเลีย 
น.ส.ธณัติฐา  แกวกันยา 

Small 
success 

 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
..................................... ........................................................ ................................................................. ...................................................................... 

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลัก......สสอ.เสลภูมิ.....+...รพ.เสลภูมิ.............................................                       
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Excellence   ๑. สงเสริมสุขภาพ 
ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปน
เลิศ (PP&P Excellence) 

แผนงาน  ทันตกรรม โครงการ  สงเสริมทันตสุขภาพเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 

วัตถุประสงค     1.เฝาระวังทางทันตสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
                     2.สงเสรมิ ปองกันและควบคุมโรคในชองปาก 
ตัวชี้วัด        ขอที่ s12.ชื่อ รอยละเด็ก 0-5 ปมีพัฒนาการสมวัย 
สถานการณ  เด็ก 3 - 12 ปมีอัตราการเกิดฟนผุมาก 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ1 เพิ่มทกัษะการ
เฝาระวังทางทันตสุขภาพ
ครูทันตสุขภาพ 

อบรมเชิงปฏิบัติการครูทันต
สุขภาพในโรงเรียนเขต
อําเภอเสลภูม ิ

ก.ค.62 
 

-คาอาหารวาง+อาหารกลางวัน 
ครูภาครัฐ 75 แหงครูภาคเอกชน 
6 แหงและเจาหนาที่ผูเขา
รับผิดชอบงานทันตกรรม15 คน 
รวม 96 คนx๑๒๐บาทx1 คน 
-คาปายกิจกรรม 
-คาใชจายเกี่ยวกับการใช และ
การตกแตงสถานที่ฝกอบรม 
-คาวัสดุเครื่องเขียนและอปุกรณ 
-คาสมนาคุณวิทยากรนอก
หนวยงาน ประจํากลุมภาคปฏิบัติ  
3 ช่ัวโมงคนละ1,200 บาทx3 คน 
-คาถายเอกสารและสิง่พิมพ 
 

11,520 บาท 
 
 
 
 
1,000 บาท 
6,600 บาท 
 
4,800 บาท 

3,600 บาท 

 
 
 
 

2,000 บาท 

UC ทพ.ชาคริต  ชาปะวัง 
นางบรรจง สตัยรักษา 
นส.อรสา ปจจัยโคนัง 
นางทดัจันทร มะเสนะ  
นส.สุวรินทร สุทธิประภา 
นายวัชรวรรณ เสนาดี  
นส.พรพิศ นจิกรรม  
นส.เกษศิรินทร เพ็งมาลา  
นส.ชลลดา อาทติยตั้ง  
นายชินดนัย ระกิติ  
นส.เดือนเพ็ญ แกวประสาร 
นส.ดาราวรรณ  พิมพะเลีย 
น.ส.ธณัตฐิา  แกวกนัยา 
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Excellence   ๑. สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและ
คุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 

แผนงาน... :สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและ
คุมครองผูบริโภคเปนเลิศ  

โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมสตรีกลุม
เด็กปฐมวัย 

วัตถุประสงค  1 .เพื่อสงเสริมใหเด็ก๐-๕ป ไดกินอาหารในปริมาณและสัดสวนทีเ่หมาะสมกบัวัย 
                  ๒.เพื่อเฝาระวังและสงเสริมใหเด็กมีการเจรญิเติบโตที่ดี มสีวนสงูในระดับดีและรูปรางสมสวน 
                  ๓.เพื่อใหเด็กทีม่ีปญหาดานโภชนาการไดรบัการแกไข  
ตัวชี้วัดขอที่ ..๓..ช่ือ :รอยละของเด็กอายุ ๐-๕ ปสงูดีสมสวนและสวนสูงเฉลี่ยที่อายุอายุ ๕ ป.............................................................(เลือกจากKPI 31 ตัว)  
สถานการณ....ปญหาเด็ก ๐-๕ปสูงดีสมสวน  อําเภอเสลภูม ิพบวาสูงดีสมสวนและสวนสูงเฉลี่ยอยูที่ รอยละ ๕๒.๐๓ ทีอ่ายุ ๕ป  เด็กชอบกินอาหารไมเหมาะสมเพียงพอ ชอบกิน
อาหารรสหวาน ขนมกุบกรอบ  ออกกําลงักาย/การเคลือ่นไหวรางกายนอยใชเวลาวางสวนใหญ เลนคอมพิวเตอร เลนโทรศัพท เกมส  การนอนไมเหมาะสมเพียงพอฯลฯ 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ 
แหลง

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 1 
การเสรมิสรางความ
เขมแข็งและสงเสริมการ
เจริญเติบโตทีม่ีคุณภาพ 
(การกิน  ไข   โดด  นม  
นอน แปรงฟน ๒๒๒ ) 

 

 
๑.จัดทําแผนงาน/โครงการ 
๒.จัดทําคําสัง่คณะกรรมการ สงเสรมิ
สุขภาพเด็กปฐมวัยระดับอําเภอ 
๓.ประชุมคณะกรรมการเพือ่กําหนด
นโยบายและหาแนวทางรวมกัน/
ถายทอดสูการปฏิบัติ/นิเทศติดตาม 

พ.ย-ธ.ค ๖๑ -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๓๐คนx25บ.x2
มื้อ=1,500 บ. 
-คาอาหารกลางวัน ๓๐คนx๗๐บ=๒,๑00 บ. 

3,700บ. เงินบํารุง
CUP 
๗๐,๕๐๐บ 

นางบรรจง 
สัตยรักษา 
นางชุติมา  
มาตยผล 
ทญ.วิลาวัลย 

๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการครูพีเ่ลี้ยงและ
ครูอนุบาล  

ม.ค ๖๒ -คาปายโครงการ   ๑,๐๐๐  บาท 
-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๑๒๐คนx25บ.
x2มื้อ=๖,๐00 บ. 
-คาอาหารกลางวัน ๑๒๐คนx๗๐บาท=๘,๔
00 บ. 
-คาจางทํากระเปาผาใสเอกสาร 120x50บ.      
= 6,000บ. 

30,000บ   
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ 
แหลง

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

รายละเอียด จํานวน 

   -คาคูมือ 120x50บ.= 6,000บ. 
คาบํารุงสถานที่  ๓,๐๐๐ บ 

   

 ๔จัดเวทีเสวนาถอดบทเรียนและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน/สรปุ

ผลงาน 

ส.ค ๖๒ คาปายโครงการ   ๑,๐๐๐  บาท 

-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๑๒๐คนx25บ.x2

มื้อ=๖,๐00 บ. 

-คาอาหารกลางวัน ๑๒๐คนx๗๐บาท=๘,๔00 

บ. 

-คาจางทําใบประกาศ+กรอบ 120บx50ชุด      

= 6,000บ. 

-คาบํารุงสถานที่   ๓,๐๐๐ บ 

24,000   

5 การนิเทศติดตาม มิ.ย-ก.ค.๖๒ คาเบี้ยเลี้ยง๕x120บx20วัน=12000บ 12,000   

Small 
success 

3 เดือน 
จัดทําแผนงาน/โครงการ/
ทําคําสั่งและประชุม
คณะกรรมการสงเสริม
สุขภาพเด็กปฐมวัยระดับ
อําเภอ.. 

6 เดือน 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการครูพ่ีเลีย้ง
และครูอนุบาล 
 

9 เดือน 
..การนิเทศติดตามและจัดเวทีเสวนาถอดบทเรียนและแลกเปลีย่น

เรียนรูการดําเนินงาน//คืนขอมลู/ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกยีรติ 
ศพด.และรร อนุบาลที่มผีลการดําเนินงานผานเกณฑดีเดน 

12  เดือน 
สรุปผลงาน เด็ก ๐-๕ ปสูงดีสมสวนไมนอย
กวารอยละ ๕๗. 

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลัก......สสอ.เสลภูมิ.....+...รพ.เสลภูมิ.............................................                     หนวยงานรวม .................................................. 
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Excellence1. P&PExcellence(สงเสริม
สุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ)    

แผนงานโครงการที่ พัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทย
กลุมวัยเรียนและวัยรุน 

โครงการ  พัฒนาระบบแกไขปญหาเด็กวัยเรียนอําเภอเสลภูมิ  
 

วัตถุประสงค  1.เพื่อใหมีภาคีเครือขาย  ในการดูแลชวยเหลือเด็กนักเรียนที่มปีญหาดานการเรียนอันเน่ืองมาจากสาเหตุทางสุขภาพระดับอําเภอ 
                 2.เพื่อเพิ่มอัตราการเขาถึงบริการของเด็กทีม่ี ปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก 
ตัวชี้วัดขอ  รอยละเด็กอายุ 6 – 15 ป ที่มีปญหาทางการเรียนจากภาวะสุขภาพ (สมาธิสั้น/บกพรอทางการเรียนรู) เขาถึงบริการ 

เลือกจากKPI 31 ตัว)  
สถานการณ  

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 1 
 

ประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงานผูงาน
จิตเวชเด็ก และจัดต้ังคณะดําเนินงาน  

ธค61 คาอาหารและอาหารวาง 
126x120บาท 
วัสดุอุปกรณจัดการอบรม 126x30 
= 3,780บาท 

18,900  กรรวี 

ปายประชาสัมพันธโครงการ                          ธค61 คาจัดทําปายขนาด1.5x2 เมตร  
จํานวน 26แผนx300บาท  

7,800    

มาตรการ2 ประชุมใหอบรมฟนฟูใหความรูคุณคร ู มค62 คาอาหารและอาหารวาง 
126x120บาทx 2วัน 
วัสดุอุปกรณจัดการอบรม 126x30  
คาปายโครงการ 900 บาท  
คาวิทยากร 600บาทx 6ชม.x2วัน 

42,120   

มาตรการท่ี 3 
 

ออกประเมินเด็กกลุมเสี่ยง ดวยเครื่องมอื
อื่นๆเพิ่มเติมเพื่อรับการวินิจฉัยและการ
รักษาที่เหมาะสมตอไป 

กพ.62-มีค. 62 คาเบี้ยเลี้ยง 
5 คนx120บาท x25ครั้ง 

 

 15,000    

  รวม 83,820   
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Small 
success 

3 เดือน 
.........................................
........................................ 

6 เดือน 
............................................ 
............................................ 

9 เดือน 
...................................................................................... 
...................................................................................... 
 

12  เดือน 
....................................................................... 
....................................................................... 

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลักคลินิคจิตเวชเดกและวัยรุน รพ.เสลภูมิ           หนวยงานรวม .................................................. 
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Excellence  ที่ 1 สงเสริมสุขภาพ 
ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภค
เปนเลิศ (PP&P  Excellence) 

แผนงาน.ที่1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุก
กลุมวัย 

โครงการ สงเสริมสขุภาพผูสูงอายแุละการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงใน
ระยะยาว 

วัตถุประสงค  1 เพื่อพฒันาทักษะและสรางเครือขายผูจัดการการดูแลผูสูงอายุในชุมชน (Care Manager) และผูดูแลผูสูงอายุในชุมชน (Care giver) ในการดูแลผูสูงอายุระยะ
ยาวแบบบูรณาการในชุมชน 
                 2 เพื่อใหผูสงูอายุไดรับการดูแลสงเสรมิสุขภาพตามเกณฑและผูสงูอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไดรบัการดูแลจากทมีสหวิชาชีพและอาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุครอบคลมุ
ชุดสิทธิประโยชน 
ตัวชี้วัดที่ 5  :รอยละของตําบลทีม่ีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว( Long Term Care)           เลือกจากKPI 31 ตัว)  
สถานการณ....อําเภอเสลภูมิ มผีูสงูอายุ รอยละ16.75  ผูปวยติดบาน ติดเตียง  คิดเปนรอยละ 4.46  และ มีตําบลที่สมคัรเขารวมโครงการแลว จํานวน ๑๔ ตําบล และอยูใน
ระหวางสมัครดําเนินการสมัคร ๓  ตําบล.  

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 1 
ประสาน อปท.เพื่อสมัคร
เขารวมโครงการใหครบ
ทุกแหง 
  
 
 
 
 
 
 

 
๑.จัดทําแผนงาน/โครงการ 
๒.จัดทําคําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการ
LTC ระดับอําเภอ 
๓.ประชุมคณะกรรมการLTC ระดับ
อําเภอเพื่อกําหนดนโยบายและหา
แนวทางรวมกัน/ถายทอดสูการ
ปฏิบัติ/นิเทศติดตาม 1ครั้ง/ป 

พ.ย-ธ.ค ๖๑  
 
-คาวัสดุในการประชุม 4๐คนx50 
บาท 
-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 4๐คน
x25บ.x2มื้อ 
-คาอาหารกลางวัน 4๐คนx๗๐บ. 
 รวมเปนเงิน 

 
 
๒,๐๐0 บ. 
2,000 บ. 
 
2,800 บ. 
๖,๘๐๐ บ. 

  
 
CUP 
  

นางภัสดาพร ไชย
สิงห 
นางยุพดี ย่ิงกํา
แหง 
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ 
แหลง

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

รายละเอียด จํานวน 

 ๔ ประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน
LTC ป ๖๒แก ผูจัดการผูดูแลผูสูงอายุ
(CM)  2ครั้ง/ป 
 
 

ม.ค-ก.พ๖๒,
มิ.ย-ก.ค ๖๒ 
 
 
 

  -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 3๐
คนx25บ.x2มื้อx2วัน 
-คาอาหารกลางวัน 3๐คนx๗๐บาท
x2 วัน 
 
รวมเปนเงิน 
 -คาวัสดุในการอบรม 40 คนx 100 
บาท 
-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 4๐คน
x25บ.x2มื้อx10วัน 
-คาอาหารกลางวัน 4๐คนx๗๐บาท 
x10 วัน 
รวมเปนเงิน 

3,000บ 
 
4,200 บ. 
 
 
7,๒๐๐ บ. 
4,000 บ. 
 
20,000 บ. 
 
28,000 บ. 
 
๕๒,๐๐๐ บ. 

CUP 
 
 
 
 
 
CUP 
 

นางภัสดาพร ไชย
สิงห 
นางยุพดี ย่ิงกําแหง 
 
 
นางภัสดาพร ไชย
สิงห 
นางยุพดี ย่ิงกําแหง 
 

มาตรการท่ี 2 
อบรมCGครอบคลุมทกุ
พื้นที ่

5.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัคร
ผูดูแลผูสงูอายุที่มีภาวะพึง่พิง(CG) 
จํานวน ๔๐ คนx๑๐ วัน 

ก.พ- มี.ค๖๒     

 6.จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดําเนินงาน/สรุปผลงาน 

ก.ย ๖๒ -คาวัสดุในการอบรม  70คน x 50 
บาท 
-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 70คน
x25บ.x2มื้อ  
-คาอาหารกลางวัน 70คนx๗๐บาท  
 รวมเปนเงิน 
 

๓,๕00 บ. 
๓,๕00 บ. 
 
4,900 บ. 
11,900 บ. 

 นางภัสดาพร ไชย
สิงห 
นางยุพดี ย่ิงกําแหง 
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ 
แหลง

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

รายละเอียด จํานวน 

 7.ออกนิเทศติดตามกองทุน LTC จํานวน 
๑7กองทุน   
8..คาตอบแทนทมีสหวิชาชีพในการออก
ติดตามเย่ียมผูสงูอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทีม่ี
ปญหา 

มิ.ย-ก.ค.๖๒ 
 
ต.ค๖๑-ก.ย 
๖2 

-คาเบี้ยเลี้ยง ๕คน x120บ x 6
วัน  
 
-คาเบี้ยเลี้ยงจํานวน 6 คน 
x120บx4วันx12 เดือน  
 

12,000บ 
 
 
34,560 บ. 
 

  

มาตรการท่ี ๓ 
อบรมอาสาสมัครผูดูแล
ผูสงูอายุหลักสูตร 420 
ชม.ครอบคลุมทกุพื้นที ่
 
 

9..จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัคร
ผูดูแลผูสงูอายุที่มีภาวะพึง่พิง(CG) 
จํานวน ๔๐ คนx๑๐ วัน 
 

เม.ย-มิ.ย.๖๒ 
 
 
 

 -คาวัสดุในการอบรม 25 คนx 
100 บาท 
-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 25
คนx25บ.x2มื้อx60วัน 
-คาอาหารกลางวัน 25คนx๗๐
บาท x60 วัน 
รวมเปนเงิน 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 

2,500 บ. 
 
75,000 บ. 
 
105,000บ. 
 
182,50๐บ. 
306,960บ.  

CUP 
กองทุน/เงิน
บํารุงรพ.สต. 
 
 
 

นางภัสดาพร ไชย
สิงห 
นางยุพดี ย่ิงกําแหง 
 
 

Small 
success 

3 เดือน 
-จัดทําแผนงาน/โครงการ/ทํา
33-จัดทําคําสัง่และประชุม
คณะกรรมการตางๆ 

6 เดือน 
 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
อาสาสมัครผูดูแล
ผูสงูอายุ  

9 เดือน 
.-การนิเทศติดตาม    

12  เดือน 
จัดเวทีเสวนาถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดําเนินงาน 
สรปุผลการดําเนินงาน
....................................................................... 

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลัก......สสอ.เสลภูมิ.....+...รพ.เสลภูมิ.............................................                     หนวยงานรวม .................................................. 
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Excellence(PP&P) แผนงาน  ทันตกรรม โครงการสงเสริมทันตสุขภาพในผูปวยกลุม NCDs 

วัตถุประสงค    1.เพื่อใหผูปวยกลุม NCDs ไดรับบริการตรวจสุขภาพชองปาก 
                    2.เพื่อใหผูปวยกลุม NCDs ที่มีปญหาสุขภาพชองปากไดรบัคําแนะนําและรับการรักษาที่เหมาะสม 
ตัวชี้วัด        ขอที่ s17.ชื่อ อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน 
สถานการณ  ผูปวยกลุม NCDsมีความเสี่ยงของการเกิดโรคในชองปากสงู 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 1 คัดกรองโรค
ในชองปากผูปวยกลุม 
NCDs 
 

-ตรวจสุขภาพชองปากผูปวยกลุม 
NCDs 
-ลงบันทกึขอมลูสุขภาพชองปาก
ผูปวยกลุม NCDs 
-ใหความรูทางทันตสุขภาพ 
 
 

ต.ค.-ธ.ค. คาจัดทําแบบตรวจสุขภาพ
ชองปากและแผนพบั
ความรูเรื่องความสมัพันธ
ของโรคเรื้อรังกบัโรคใน
ชองปาก จํานวน ๑,๐๐๐ 
ชุด กระดาษ A๔ ๑๐ รีมx
๑๒๐ บาท 
 
 

๑,๒๐๐ บาท 
 
 
 
 
๑,๒๐๐ บาท 

UC ทพญ.วรรณนภา  
ประทุมศาลา 
 

Small 
success 

3 เดือน 
..................................
.................................. 

6 เดือน 
.........................................
......................................... 

9 เดือน 
....................................................................................... 
...................................................................................... 

12  เดือน 
............................................................... 
............................................................... 

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลัก  กลุมงานทันตกรรมหนวยงานรวม รพ.สต.ทุกแหงในเขตอ.เสลภูมิ,สสอ.เสลภูมิ 
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Excellence   ๑. สงเสริมสุขภาพ 
ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ 
(PP&P Excellence) 

แผนงาน ๓.  การปองกันและควบคุมโรค โครงการ พัฒนางานคุมครองผูบริโภค อําเภอเสลภูม ิ

วัตถุประสงค    1. เพื่อพัฒนาเครือขายงานคุมครองผูบริโภคในอําเภอเสลภูม ิ
                    2. เพื่อใหประชาชนปลอดภัยจากการใชผลติภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ 

ตัวชี้วัด        ขอท่ี s๑๘ ชื่อ  รอยละของคะแนนความสําเร็จของการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ 
สถานการณ    ผลิตภัณฑสุขภาพในอําเภอเสลภูมิ ไดรบัการตรวจ ๑๐๑ ตัวอยาง ผาน ๙๕ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๙๔.๑ 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

 งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 1 ประชุม
พัฒนาศักยภาพ
เครือขายคุมครอง
ผูบริโภค 

1.จัดอบรม ใหความรูเครือขาย
คุมครองผูบริโภคแก อสม.และ
เจาหนาที่คุมครองผูบรโิภคใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแหง
ละ 3 คน 

ธันวาคม 61 1. คาอาหารกลางวัน 100 คน 
คนละ 70 *1 ครั้ง 

2. คาอาหารวาง 100 คน คนละ 
25 บาท * 2 ครั้ง  

3. คาเอกสารการอบรบ 100 ชุด 
ชุดละ 100 บาท 

4. คาปายไวนิลโครงการ 1 แผน 
แผนละ 1,000 บาท 

5. คาชุดทดสอบสารสเตียรอยด
เบื้องตน ชุดละ 1,100 บาท 
จํานวน 5 ชุด 

7,000 บาท 
 
5,000 บาท 
 
10,000 
บาท  
1,000บาท 
 
5,500บาท 

CUP ภญ.สายสุนี ผดุง
ไสย 
ภก.เจตนสฤษฎิ์ 
เสมารัมย 
นางบรรจง สัตย
รักษา 

 

 

 

 



1 9  
 
 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

 งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียด จํานวน 

 1. ตรวจสถานบริการสุขภาพในชุมชน 
(ยา อาหาร เครือ่งสําอาง ในรานชํา) 

เปาหมาย รพสต ละ 3 แหง  
 
 
2. ตรวจสารปนเปอนในอาหาร เชน ยา

ฆาแมลง สารกันรา สารฟอกขาว 
สารบอรแรก สารโพลารในนํ้ามัน
ทอดซ้ํา ฟอรมาลีน 

 
 

 
 
 

ตารางตามศูนย
วิทยาศาสตร ป
ละ 2 ครั้ง 

 

1. คาเบี้ยเลี้ยงออก
ตรวจสถานบริการ
สุขภาพ จํานวน 13  
วัน วันละ 120 บาท 
* 3 คน  

 
2. คาเบี้ยเลี้ยงออกเก็บ

ตัวอยางอาหาร 2  
วัน วันละ 120 บาท 
* 3 คน 

4,680 บาท 
 
 

 
 
 
720 บาท 

CUP 
 
 

 
 
 
สปสช และ UC 

3. ตรวจสถานบริการ
สุขภาพในชุมชน (ยา 
อาหาร เครื่องสําอาง 
ในรานชํา) 
เปาหมาย รพสต ละ 
3 แหง  

 
4. ตรวจสารปนเปอนใน

อาหาร เชน ยาฆา
แมลง สารกันรา สาร
ฟอกขาว สารบอร
แรก สารโพลารใน
นํ้ามันทอดซ้ํา ฟอร
มาลีน 
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

 งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 2  ประชุม
พัฒนาศักยภาพสถาน
ประกอบการ 

1. จัดอบรม ใหความรูสถาน
ประกอบการ(กลุม OTOP และ
แมคาอาหารทะเล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธันวาคม 61 1. คาอาหารวาง 25 คน 
คนละ 25 บาท* 1 ครั้ง 

2. คาเอการการอบรบ 25 
ชุด ชุดละ 50 บาท 

3. คาชุดทดสอบสาร
ปนเปอนในอาหาร
เบื้องตน ชุดละ 50 บาท 
จํานวน 200 ชุด 

4. คาปายโครงการ จํานวน 
1 แผน แผนละ 1,000 
บาท 

5. คาปายรานอาหาร
ปลอดภัย 30 ปาย ปาย
ละ 150  

625 บาท 
 
1250 บาท 
 
10,000 บาท 
 
 
 
1,000 บาท 
 
 
4,500 บาท 

CUP  

มาตรการ 3 พัฒนา
ศักยภาพ อย.นอย  

1. ประชุมผูอํานวยการและครูแกนนํา 
อย.นอย โรงเรียนนํารอง 4 
โรงเรียน 

มกราคม 2562 
 
 
 

1 คาอาหารวาง 15 คน 
คนละ 25 บาท * 1 
ครั้ง 

 

375 บาท  
CUP 

 

 

 

 

 



2 1  
 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

 งบประมาณ 
แหลง

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

รายละเอียด จํานวน 

 2 ใหความรู อย.นอย ในสถานศึกษา
นํารอง 4 โรงเรียน 

มีนาคม 2562 1. คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่
ออกสอนวิชาคุมครอง
ผูบริโภค 4 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 4 ครั้ง ครั้ง
ละ 120 บาท  

2. คาเอกสารประกอบการ
สอน จํานวน 120 ชุด 
ชุดละ 50 บาท 

1,920 บาท 
 
 
 
 

6,000 บาท 

CUP  

 3. สรปุผลการดําเนินงาน วิชาการ
คุมครองผูบริโภคในโรงเรียนและ
เชิญโรงเรียนอื่น ๆ มารับฟงผลการ
ดําเนินงานเพือ่ขยายโครงการ 

มิถุนายน 2562 1. โลรางวัล 4 ช้ิน ช้ินละ 
1,000 บาท 
2. คาใบประกาศสําหรับ
นักเรียนเขารวมโครงการ 
500 บาท 
3. คาอาหารกลางวัน 80 
คน คนละ 70 บาท 1 ครั้ง 
4. คาอาหารวาง 80 คน คน
ละ 25 บาท 2 ครั้ง  
5. คาปายงานนิทัศการน 1 
ปาย ปายละ 1000 บาท 
6. คานําเสนอกิจกรรม 4 
โรงเรียน โรงเรียนละ 1,000 
บาท 

4,000 บาท 
 

500 บาท 
 
 

5,600 บาท 
 

2,000 บาท 
 

1,000 บาท 
 

4,000 บาท 

 CUP  
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

 งบประมาณ 
แหลง

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 4 ตรวจเฝา
ระวังผลิตภัณฑสุขภาพ
และสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ 

1. ตรวจเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพ
เชน ยา อาหาร เครื่องสําอาง ใน
ชุมชนและตามที่คณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศเพิ่ม และ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
เชน คลินิกเวชกรรม รานยา คลินิก
ทันตกรรม คลินิกการพยาบาลและ
การผดุงครรภ 

ตุลาคม 2561 - 
กันยายน 2562 

1. เบี้ยเลี้ยงตรวจเพื่อตอ
ใบอนุญาตคลินิกเวชกรรม 
จํานวน 6 แหง จํานวน 3 
วัน วันละ 120 บาท 
จํานวน 3 คน 

2. เบี้ยเลี้ยงตรวจเพื่อตอ
ใบอนุญาตคลินิกทันตะ
กรรม จํานวน 4 แหง 
จํานวน 2 วัน วันละ 120 
บาท จํานวน 3 คน 

3. เบี้ยเลี้ยงตรวจเพื่อตอ
ใบอนุญาตคลินิกการ
พยาบาลและการผดุงครรภ 
จํานวน 28 แหง จํานวน 9 
วัน วันละ 120 บาท 
จํานวน 3 คน 

4. เบี้ยเลี้ยงตรวจเพื่อตอ
ใบอนุญาตรานขายยา 
จํานวน 12 แหง จํานวน 6 
วัน วันละ 120 บาท 
จํานวน 3 คน 

 

1,080 บาท 
 
 
 
720 บาท 
 
 
 
 
3,240 บาท 
 
 
 
 
2,160 บาท 
 
 

CUP  
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

 งบประมาณ 
แหลง

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

รายละเอียด จํานวน 

   5. เบี้ยเลี้ยงตรวจเพื่อตอ
ใบอนุญาตโรงงานนํ้าด่ืม 
จํานวน 21 แหง จํานวน 
10 วัน วันละ 120 บาท 
จํานวน 3 คน 

3,600 บาท CUP  

รวม  87,470 

Small 
success 

3 เดือน
...........................................
........................................ 

6 เดือน 
........................................
.................................... 

9 เดือน 
................................................................. 
................................................................. 

12 เดือน 
....................................................................... 

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลัก ฝายเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค                     หนวยงานรวม สํานักงานสาธารณสุข อําเภอเสลภูม ิ
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Excellence   ๑. สงเสริมสุขภาพ 
ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปน
เลิศ (PP&P Excellence) 

แผนงาน การพัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน 
GREEN&CLEAN 

โครงการ พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN&CLEAN 

วัตถุประสงค  1 .เพื่อใหโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขเครือขายผานเกณฑมาตรฐาน ดาน GREEN&CLEAN Hospital 
  2. เพื่อพฒันาสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูและเอื้อตอการมีสุขภาพที่ดีของเจาหนาที่และผูมารับบริการ 

ตัวชี้วัดขอที่ .......9........ช่ือ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลและสถานบรกิารสาธารณสุข เลือกจากKPI 31 ตัว)  

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 1 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การคัดแยกมลูฝอยใน
โรงพยาบาล 

1. จัดซื้อถังมลูฝอยใหครบตามประเภทที่
กําหนด 

ตุลาคม 61 1. ถังขยะ 240 ลิตร 20 ใบ 71,000 เงินบํารุง จักรพงษ แหลง
สทาน 

2. อบรมใหความรู/ติดปายประชาสัมพันธ 2.ถังขยะขนาด 60 ลิตร 30 ใบ 36,000 
3. ปรับปรงุที่พักขยะ 3.ฐานรองถังพรอมปาย 10 ชุด 45,000 

4. อบรมใหความรูพนักงานทําความสะอาด   
มาตรการที่ 2 
โครงการรณรงคการลดใช
พลังงาน 
 

1. ติดปายประชาสมัพันธรณรงคลดการใช
พลังงาน 

พฤศจิกายน 
61 

1. ปายประชาสัมพันธรณรงคการ
ลดใชพลังงาน 

10,000 เงินบํารุง เวียงสมัย 
ประจัญศร ี
 
 

2. กําหนดมาตรการการลดใชพลังงาน 
3. ติดตามกํากับการใชพลังงาน 

มาตรการ 3 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที ่

1. อบรมใหความรูตามมาตรฐาน 
GREEN&CLEAN 

 การจัดการขยะทกุประเภท 

 มาตรฐานการดูแลความสะอาดอาคาร 

เม.ย. 62 คาอาหารและเครือ่งดืม 3,000 เงินบํารุง จักรพงษ แหลง
สทาน 
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 4 
โครงการเผาระวังคุณภาพ
นํ้าอุปโภค บริโภค 

1. จัดซื้ออุปกรณตรวจวัดคุณภาพนํ้าเบื้องตน พฤศจิกายน 61 1. ชุดทดสอบ อ11 4 ชุด 2,800 เงินบํารุง จักรพงษ 
แหลงสทาน 2. สงตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าอุปโภค 

บริโภค  
ธ.ค.61 / มิ,ย.62 2. คาตรวจวิเคราะห 7800 

บาท * 2 ครั้ง 
15600 

3. คาสงตรวจตัวอยาง ธ.ค.61 / มิ,ย.62 3. คาสงตัวอยางรถประจําทาง 600 
 

มาตรการ 5 
โครงการเฝาระวังคุณภาพ
นํ้าทิ้ง 

 

1. ตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าประจําป กุมภาพันธ 62 คาสนับสนุนที่ปรึกษาดูแล
ระบบบัดนํ้าเสีย (คาตรวจ
วิเคราะหคุณภาพนํ้า 

22,900 เงินบํารุง จักรพงษ 
แหลงสทาน 
 
 

2. ตรวจสอบและเฝาระวังระบบบําบัดนํ้าเสีย 
3. สนับสนุนคาทีป่รกึษาดูแลระบบบําบัด 

มาตรการ 6 
โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอม
ภายในโรงพยาบาล 

1.พัฒนาพื้นที่ภายในโรงพยาบาลโดย
เจาหนาที่และจิตอาสา 

ต.ค.61-ก.ย.62 คานํ้าด่ืม 3000 บาท*12 เดือน 36,000 เงินบํารุง จักรพงษ 
แหลงสทาน 

มาตรการ 7 
โครงการพัฒนาโรงอาหาร
ตามมาตรฐานสุขาภิบาล
อาหาร 

1. พัฒนาโรงอาหารตามมาตรฐานสุขาภิบาล
อาหาร 
2. อบรมสุขาภิบาลอาหารใหกบั
ผูประกอบการ 
3. ตอทอนํ้าเสียเขาระบบบําบัดรวมของ รพ. 

มี.ค.62-เม.ย.62 คาปรับปรงุระบบทอนํ้า 20,000 เงินบํารุง จักรพงษ 
แหลงสทาน 
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 8 
โครงการโรงพยาบาลนา
อยูหองสุขานาใช 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประชุมช้ีแจงเกณฑมาตรฐานสถานที่
ทํางานนาอยูนาทํางาน (HWP) มาตรฐาน
สวมสาธารณะ (HAS) 
2. อบรมใหความรูพนักงานทําความสะอาด 
3. รณรงคการจัดสถานที่ทํางานใหนาอยูนา
ทํางานตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ 
5. พัฒนาหองนํ้าหองสวมสูมาตรฐาน HAS 
6. จัดประกวดหนวยงาน 
8. ประเมินหนวยงานตามเกณฑมาตรฐาน 
9. ประชุมกรรมการ 
10. รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ 
 

พฤศจิกายน 61 1. อาหารวางและ
เครื่องด่ืม 
 
2. อาหารวางและ
เครื่องด่ืม 
3. คาวัสดุ 
4. คาอาหาร อาหาร
วางและเครื่องด่ืม 
 
 
5. อาหารวางและ
เครื่องด่ืม 
6. คารางวัล 
7. คาวัสดุ 

1000 บ. 
 
 
500 บ. 
 
5000 บ. 
12,000 บ. (2 
ครั้งๆละ 10 คนๆ 
ละ 120 บ.  5 วัน) 
500 บ. 
 
7,500 บ. 
1,000 บ. 
รวม 27,500  

เงินบํารุง วัชรินทร อินทร
โคตร 

Small 
success 

3 เดือน 
.........................................
............................... 

6 เดือน 
...................................
................... 

9 เดือน 
.................................................... 
.................................................... 

12  เดือน 
.............................................................. 

.............................................................. 
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Excellence   ๑. สงเสริมสุขภาพ 
ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ 
(PP&P Excellence) 

แผนงาน....4. โครงการฟนฟูความรูดานการปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

วัตถุประสงค  1. เพื่อฟนฟูความรูดานปองกันและควบคุมการติดเช้ือในรพ.และสถานบริการเครือขาย.. 
                       2.พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

ตัวชี้วัดขอที่ .......9........ช่ือ......ระดับความสําเรจ็ของการพฒันาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลและสถานบริการเครอืขาย.......(เลือกจากKPI 31 ตัว)  
สถานการณ.............................................................................................................................................................. 
 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ 
แหลง

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 1 
 

จัดประชุมวิชาการในรพ.และสถานบริการ
เครือขาย 

 มีนาคม  2562 คาอาหาร  250  คน* 100 25000 Cup งาน IC 

  คาเครื่องเขียนและแฟม
เอกสาร300คน*15 บาท 

4500 cup  

มาตรการ 2 
…………………………………….. 
……………………………………… 

พัฒนาและปรบัปรุงแนวทางการปฏิบัติเพือ่
ปองกันการติดเช้ือ  การแพรกระจายเช้ือใน
สถานบรกิารและชุมชน 

 มีนาคม  2562 คูมือ  50 เลม * 100  บาท 5000 Cup งานIC 

มาตรการที่ 3 
............................................. 

จัดทําปายรณรงค  การลางมอื  การสวม
อุปกรณปองกัน  การแยกมลูฝอย 

มีนาคม  2562 จัดทําโดยงานสุขศึกษา
ประชาสมัพันธ 

  งาน IC 

การปองกันอบุัติการณ        

Small 
success 

3 เดือน 
...................................................
....................................... 

6 เดือน 
........................................ 
........................................ 

9 เดือน 
........................................................ 
........................................................ 

12  เดือน 
..................................................................... 
..................................................................... 

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลัก...คณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล...  หนวยงานรวม ........ทุกหนวยงานในรพ.และสถานบริการเครือขาย 
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Excellence   ๑. สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและ
คุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 

แผนงาน. 4. โครงการพัฒนางานจายกลางในร.พ.และสถานบริการเครือขาย.. 

วัตถุประสงค  1 .......เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเครื่องมือที่มีประสทิธิภาพ.. 
  2……ลดอัตราการติดเช้ือและแพรกระจายเช้ือ 

ตัวชี้วัดขอที่ .......9........ช่ือ......ระดับความสําเรจ็ของการพฒันาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลและสถานบริการเครอืขาย.......(เลือกจากKPI 31 ตัว)  
สถานการณ....................................................................................................................................................................................................................................... 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 

ชวงเวลา

ดําเนินการ 

( เดือน.... ) 

งบประมาณ 
แหลง

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 1 
 

พัฒนามาตรฐานการจัดการ

เครื่องมืออยางมีประสิทธิภาพ 

 ธันวาคม  2561 คาอาหาร  150  คน* 30 4500 Cup งาน IC 

มาตรการ 2 
 

สนับสนุนการจัดการเครื่องมือ  ให

เพียงพอ  พรอมใช 

 ธันวาคม  2561 คาใชอบแกสเครื่องมือแพทย  เงินบํารุง  งานIC 

  คาใชน่ึงอุปกรณ  เครื่องมือ    

มาตรการท่ี 3 
 

จัดหาอุปกรณปองกัน ธันวาคม    2561 จัดซื้ออุปกรณปองกันให
เพียงพอทุกหนวยบริการ 

 เงินบํารุง งาน IC 

Small 
success 

3 เดือน 
.......................................................
................................... 

6 เดือน 
.........................
......................... 

9 เดือน 
........................................................ 
................................................ 

12  เดือน 
.................................................................... 
.................................................................... 

หนวยงานรับผิดชอบ  หนวยงานหลัก...คณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล...      หนวยงานรวม ...........ทุกหนวยงานในรพ.และสถานบริการเครอืขาย 
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Excellence   ๑. สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและ
คุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 

แผนงาน...4... โครงการเย่ียมหนวยบริการ 

วัตถุประสงค  1 พัฒนาระบบการปองกันการติดเช้ือและแพรกระจายเช้ือในผูรบับริการ บุคลากร  สิ่งแวดลอม 
ตัวชี้วัดขอที่ .......9........ช่ือ......ระดับความสําเรจ็ของการพฒันาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลและสถานบริการเครอืขาย.......(เลือกจากKPI 31 ตัว)  
สถานการณ....................................................................................................................................................................................................................................... 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ 
แหลง

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 1 
 

ลงเยี่ยมหนวยงานทุกหนวยงานในรพ.และ
สถานบริการเครือขาย 

 มิถุนายน  2562 คาอาหาร  5 คน* 100*13 
วัน 

6500 Cup งาน IC 

  คาอาหารวาง  5 คน* 25 
บาท*10 วัน 

1250   

มาตรการ 2 
 

ประเมินหนวยงานตามมาตรฐานการปองกัน
และควบคุมการติดเชื้อ 

 มิถุนายน  2562 แบบประเมิน 45 หนวย * 5
ชุด 

225 Cup งานIC 

  เกียรติบัตร  10  ใบ 
 

โสต   

Small 
success 

3 เดือน 
.....................................
..................................... 

6 เดือน 
...................................... 
...................................... 

9 เดือน 
........................................................ 
........................................................ 
 

12  เดือน 
....................................................................... 
....................................................................... 

หนวยงานรับผิดชอบ   หนวยงานหลัก...คณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล...   หนวยงานรวม ...........ทุกหนวยงานในรพ.และสถานบริการเครอืขาย 
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Excellence   ๑. สงเสริมสุขภาพ 
ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภค
เปนเลิศ (PP&P Excellence) 

แผนงานที่ 3 การปองกันและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ โครงการ โครงการพฒันาระบบศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับ
อําเภอ 

วัตถุประสงค 1. เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับอําเภอใหมีประสิทธิภาพ 
                 2. เพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานเมือ่มีเหตุภาวะฉุกเฉินในพื้นที ่
                3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนเครือขายสุขภาพระดับตําบลในการปฏิบัติงานเมือ่มีเหตุภาวะฉุกเฉินในพื้นที ่

ตัวชี้วัด (Monitor) รอยละของอําเภอมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีม SAT ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง 
สถานการณ 
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอเสลภูมิ มีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับอําเภอ สถานที่ต้ังอยูที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเสลภูมิ โดยมีคําสัง่แตงต้ังคณะทํางาน และ
มีโครงสรางกําหนดบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน เชน ทีมปฏิบัติการ (Operation Section) และทมีตระหนักรูสถานการณ (SAT) เปนตน ซึ่งมีวัสดุ และอปุกรณ พรอมในการ
ปฏิบัติงาน  

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 

ชวงเวลา
ดําเนินการ 

( เดือน.... ) 

งบประมาณ 
แหลง

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 1 
คณะทํางานตามคําสั่งศูนยปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน (EOC) มีความรู ความเขาใจ 
และมีศักยภาพพรอมในการปฏิบัติงาน
ตามโครงสราง EOC 

มาตรกร 2 
ระบบการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน 
EOC มีความพรอมดานวัสดุ อุปกรณ 
และการปฏิบัติงานเมื่อมีภาวะฉุกเฉิน 

1.ประชุมคณะทํางาน EOC (3 
ครั้ง/ป) 50 คน 
 
 
2.ซอมแผนภาวะฉุกเฉิน (30 คน) 
 

3.คาตอบแทนเจาหนาที่
ปฏิบัติงาน กรณีมีภาวะฉุกเฉิน 
(10 คน) ประมาณการ 10 วัน 

ธันวาคม 
2561- 
ตุลาคม 
2562 

 

1.คาอาหารวางเครื่องด่ืม และ
อาหารกลางวัน 50 คน x 120 
บาท x 3 ครั้ง 
2.คาอาหารวางเครื่องด่ืม และ
อาหารกลางวัน 30 คน x 120 
บาท เปนเงิน 3,600 บาท 
- คาวัสดุ 3,000 บาท 
3.คาตอบแทนวันละ 240 
บาทx 10 คนx 10 วัน 

18,000 บาท 

 

6,600 บาท 
 

 

24,000 บาท 

UC 
 
 
UC 
 
 
 
UC 
 

นายสันติ ธรณี 

นางทักษพร 
ทับทิม 

น.ส.เนาวรัตน 
ภูมิบุญชู 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ชวงเวลา งบประมาณ แหลง ผูรับผิดชอบ 
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ดําเนินการ 

( เดือน.... ) 
รายละเอียด จํานวน 

งบประมาณ 

มาตรการ 1 
คณะทํางานตามคําสั่งศูนยปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน (EOC) มีความรู ความเขาใจ 
และมีศักยภาพพรอมในการปฏิบัติงาน
ตามโครงสราง EOC 
มาตรกร 2 
ระบบการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน 
EOC มีความพรอมดานวัสดุ อุปกรณ 
และการปฏิบัติงานเมื่อมีภาวะฉุกเฉิน 

1.ประชุมคณะทํางาน EOC (3 
ครั้ง/ป) 50 คน 
 
 
2.ซอมแผนภาวะฉุกเฉิน (30 คน) 
 
 
 
3.คาตอบแทนเจาหนาที่
ปฏิบัติงาน กรณีมีภาวะฉุกเฉิน 
(10 คน) ประมาณการ 10 วัน 
 
4.จัดหาวัสดุ อปุกรณ และ
เคมีภัณฑ ในการควบคุมการ
ระบาดของโรค หรือภัยสุขภาพที่
เกิดข้ึนในพื้นที ่(ประมาณการ) 

ธันวาคม 
2561- 
ตุลาคม 
2562 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.คาอาหารวางเครื่องด่ืม และ
อาหารกลางวัน 50 คน x 120 บาท 
x 3 ครั้ง 
 
2.คาอาหารวางเครื่องด่ืม และ
อาหารกลางวัน 30 คน x 120 บาท 
เปนเงิน 3,600 บาท 
- คาวัสดุ 3,000 บาท 
3.คาตอบแทนวันละ 240 บาทx 
10 คนx 10 วัน 
 
 
4.คาวัสดุ อุปกรณ เคมีภัณฑ และ
อื่นๆ  
 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 

18,000 
บาท 
 
 
6,600 
บาท 

 
24,000 
บาท 
 
 
100,000 
บาท 
 
148,600 
บาท 

UC 
 
 

UC 
 
 
 

UC 
 
 
 

นายสันติ ธรณี 
นางทักษพร 
ทับทิม 
น.ส.เนาวรัตน 
ภูมิบุญชู 
 
 
 
 
 

Small 
success 

3 เดือน 
การประชุมวางแผนการ
ดําเนินงาน ของคณะทํางาน 
EOC 

6 เดือน 
ซอมแผนภาวะฉุกเฉิน โรค
หรือภัยสุขภาพที่เปนปญหา
ในพื้นที่ 

9 เดือน 
ติดตาม และประเมินผลชวงการปฏิบัติงานตาม
แนวทาง เพื่อพัฒนาและปรบัปรุงระบบ การพฒันา
งาน EOC 

12  เดือน 
สรปุผลการดําเนินงาน และประเมินผล 

หนวยงานรับผิดชอบ     หนวยงานหลักสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเสลภูมิ หนวยงานสนับสนุนโรงพยาบาลเสลภูม ิ
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Excellence   ๑. สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและ
คุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 

แผนงาน...5..การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูม ิ โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูม ิ

วัตถุประสงค  1. ประชาชนทกุคนไดรับบริการทุกที่ทั้งในหนวยบริการและชุมชนโดยทมีหมอครอบครัว 
                       2.ประชาชนทุกคนสามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องตนเมื่อมีอาการเจ็บปวยไดอยางเหมาะสม 

ตัวชี้วัดขอที่ .......9........ช่ือ......ระดับความสําเรจ็ของการพฒันาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลและสถานบริการเครอืขาย.......(เลือกจากKPI 31 ตัว)  
สถานการณ....................................................................................................................................................................................................................................... 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 1 
 

ใชกลไกคณะกรรมการ/คณะทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 ต.ค.61-ก.ย.62 คาเบี้ยเลี้ยงทีมหมอครอบครัว 
10 ทีมๆละ 15 คนๆละ 12 
ครั้ง 240 บ.x150 คน x 12 
ครั้ง 
 

432,000 Cup พญ.ลลิภัทร 
นางภัสดาพร 
ไชยสิงห 

มาตรการ 2 
 

ทีมหมอครอบครัวใหบริการประชากรตาม
กลุมเปาหมายตามมาตรฐานการแพทยปฐม
ภูมิ 

 ต.ค.61-ก.ย.62   Cup  

   โสต   

Small 
success 

3 เดือน 
.....................................
..................................... 

6 เดือน 
...................................... 
...................................... 

9 เดือน 
........................................................ 
........................................................ 
 

12  เดือน 
....................................................................... 
....................................................................... 

หนวยงานรับผิดชอบ   หนวยงานหลัก...โรงพยาบาลเสลภูมิ...   หนวยงานรวม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเสลภูม ิ
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Excellence   ที่ 2 
ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ
(Service Excellence) 

แผนงานที่ ๓ การปองกันและควบคุมโรค 
แผนงานที่ ๖ การพฒันาระบบบริการ
สุขภาพ 

โครงการ พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีในการดําเนินงานโรคไมติดตอเรื้อรัง 

วัตถุประสงค    ๑.เพื่อใหการดําเนินงานโรคไมติดตอเรื้อรงัเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ 
                   ๒.เพือ่พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ในการดําเนินงานโรคไมติดตอเรื้อรัง 
ตัวช้ีวัด  1๓    อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน 
ตัวช้ีวัด  1๗    รอยละของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได      
ตัวช้ีวัด  1๘     อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองลดลง 
ตัวช้ีวัด  ๒๑     อัตราตายจากโรคหลอดเลอืดหัวใจลดลง 
ตัวช้ีวัด  ๒๓     รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<๔ml/min/๑.๗๓m๒/yr                
สถานการณ ป 2561  -อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน รอยละ ๒.๐๖ 
                            -รอยละของผูปวยเบาหวานที่ควบคุมได รอยละ ๒๙.๐๘ 
                            -รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได รอยละ ๔๙.๕๖ 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรม ชวงเวลาดําเนินการ 
  (เดือน…….) 

งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

ผูรบัผิดชอบ 
รายละเอียด จํานวน 

มาตรการที่ 1  
พัฒนา
ศักยภาพ
เจาหนาที ่

๑.ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโรค
ไมติดตเรื้อรัง (NCD board) CUP เสล
ภูมิ ทุก ๓ เดือน 
 
๒.ประชุมผูรับผิดชอบงาน NCD รพ.สต.
ทุกแหง ปละ ๒ ครั้ง 
 

พ.ย ๖๑   
ก.พ.,พ.ค.,ส.ค. ๖๒ 
 
 
มี.ค.,ก.ค.๖๒ 
 

คาอาหารวางและเครือ่งด่ืม  
จํานวน ๒๘ คนๆละ ๒๕  
บาท 
จํานวน  ๔  ครั้ง  
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  
จํานวน ๓๕ คนๆละ ๒๕  
บาท จํานวน  ๒  ครั้ง  
 

2,800 
 
 
 
๑,๗๕๐ 
 

CUP 
 
 
 

CUP 
 

นายพีรภัทร  บุญชมภู 
นางวารุณี  ศรีตะวัน 
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรม ชวงเวลาดําเนินการ 
  (เดือน…….) 

งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

ผูรบัผิดชอบ 
รายละเอียด จํานวน 

 ๓.จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดําเนินงาน NCD CUP เสลภูม ิ
 
 
 
๔.ออกติดตามนิเทศการดําเนินงาน 
NCD ปละ ๒ ครั้ง 

ก.ย.๖๒ 
 
 
 
 
มี.ค., ก.ย.๖๒ 

- -คาวัสดุ ๓๕ คนๆละ 
๕๐ บาท 
-คาอาหารวางและ
เครื่องด่ืม  จํานวน ๓๕ 
คนๆละ ๕๐  บาท 
-คาอาหารกลางวัน 
จํานวน ๓๕ คนๆละ ๗๐  
บาท 
-คาเบี้ยเลี้ยง ๘ คน x๑๒๐ 
x ๘วัน ๒ ครั้ง 

๑,๗๕๐ 
 
 
 
 
๒,๔๕๐ 
 
 
๑๕,๓๖๐ 

 
 
CUP 
 
 
CUP 
 
CUP 
 

นายพีรภัทร  บุญชมภู 
นางวารุณี  ศรีตะวัน 

 รวมงบทั้งสิ้น   ๒๕,๘๖๐   

Small success 
 
 
 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
-จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ 
NCD Board 
-จัดประชุมคณะกรรมการ NCD 
Board 
 
 

-จัดประชุม
คณะกรรมการ NCD 
Board 
-จัดประชุม
ผูรบัผิดชอบงานNCD 
รพ.สต.ทุกแหงและ 
รพ.เสลภูม ิ
-ติดตามผลงานตาม
KPI 

-จัดประชุมคณะกรรมการ NCD Board 
 
 
 
 

-จัดประชุมคณะกรรมการ 
NCD Board 
-จัดประชุมผูรบัผิดชอบงาน
NCD รพ.สต.ทกุแหงและ รพ.
เสลภูม ิ
-จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
การดําเนินงาน NCD CUP 
เสลภูม ิ
-สรุปผลการปฏิบัติงานตาม
KPI 
 

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลัก......สสอ.เสลภูมิ.....+...รพ.เสลภูมิ.............................................                      
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Excellence   ที่ 2 
ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ
(Service Excellence) 

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โครงการ พัฒนาการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

วัตถุประสงค  1. เพื่อใหผูปวยที่ไดรับการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมอง(stroke)อยางมีประสิทธิภาพ   
                    2. เพื่อใหผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่อยูระบบfast track ไดรับการสงตอภายใน 30 นาที 

ตัวชี้วัดขอที่ ....12...ช่ือ.........อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง.. 
สถานการณ 

 สถิติผูปวยโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดป 61 ทั้งหมด 111 ราย 

 ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม 101 ราย 

 ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองทีกลับมาเปนซ้ํา 10 ราย 

 ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไดรับการสงตอ 111 ราย 

 ผูปวยโรคหลอดเลือดมอง ไดรับยา rt-PA  5 ราย 

 ผูปวยโรคหลอดเลือดมองเสียชีวิต 0 ราย 
 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ แหลงงบ
ประ 
มาณ 

ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 1 
การเขาถึงระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉิน 

1.การจัดประชาสัมพันธ โดยการจัดทําแผน 
CD โรคหลอดเลือดสมอง(stroke) แจกยัง
หนวยงานที่เกี่ยวของในโรงพยาบาลไดแก 
OPD IPD หนวยไตเทียม  

1 -30 ธ.ค.61 แผน CD ราคา 20 
บาท × 240 แผน 

4,800บาท UC 1.เนาวรัตน 
2.วชิระ 

2. จัดทําแผน CD ใหกับโรงพยาบาลสงเสรมิ
สุขภาพและผูนําชุมชนไดเปดใหความรูกับ
ประชาชนใหทราบถึงการปองกันอาการเตือน
ใหเขาถึงบริการไดอยางปลอดภัย 
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ แหลงงบ
ประ 
มาณ 

ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียด จํานวน 

 3. รวบรวมขอมลู วิเคราะหผล นําสูการ
พัฒนาอยางตอเน่ือง 

     

มาตรการ 2 
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

1.จัดอบรมฟนฟูวิชาการเจาหนาที่ใน
โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพ 
 

1 -28 ก.พ. 6   
2 

คาอาหารวางเจาหนาที่
พยาบาล 25 บาท× 90
คน 

=2,250บาท UC 1.พญ. สุกัญญา 
2. นัฎยา 

มาตรการท่ี 3 
พัฒนาแนวทางการ

ดูแลผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองใหมี

ประสิทธิภาพ 

1. ทบทวนแนวทางการดูแลผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองรวมกันโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 

 คาอาหารวาง 25บาท×
20คน×12 เดือน 

=6000 บาท UC 1.พญ.  
สุกัญญา 
2. นัฎยา 

2. ติดตามกํากับงานใหเปนไปตามแนวทาง
ปฏิบัติ 

    3. วชิระ 

3.รวบรวมขอมูลทุก 1เดือน และทบทวน 
case 

     

ในราย fast track /ลาชา/เสียชีวิต      
มาตรการท่ี 4 การ
ติดตามผูปวยท่ีสงรักษา
ตอและการสงกลับ
(refer) เพ่ือใหมีการ
ดูแลอยางตอเน่ือง 
 

1.การจัดต้ังกลุมไลนเครือขายบริการเสลภูมิ

โรคหลอดเลือดสมองเพื่อสื่อสาร ติดตามที่

สงรักษาตอโรงพยาบาลรอยเอ็ดและเมื่อ

กลับไดรับการดูแลอยางตอเน่ือง 

2.เพื่อนําขอมลูที่ไดมีพฒันาระบบบริการ 

1.ต.ค61-30ก.ย
62 

 -  -  - 1. วชิระ 
2. นัฏยา 
3. นาฎองค 
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Excellence   ที่ 2 
ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ
(Service Excellence) 

แผนงาน  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โครงการ สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล 

วัตถุประสงค     1 เพื่อสงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยางรบัผดิชอบ ใน รพ.สต. 
                     2 เพื่อสงเสริมความปลอดภัยดานยาในชุมชน 

ตัวชี้วัด         ขอที่ 19  รอยละของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่มกีารใชยาอยางสมเหตุผลตามเกณฑRDU 
สถานการณ    ป 2561 รอยละของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่มกีารใชยาอยางสมเหตุผลตามเกณฑRDU2 รอยละ 100 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

 งบประมาณ 
แหลง

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

รายละเอียด จํานวน 

มาตรการท่ี 1 
   พัฒนาศักยภาพเจาหนาที ่

1.ประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน 
ป ๒๕๖๒ ผูรบัผิดชอบงาน รพ.สต.ทกุ
แหง ปละ ๒ ครั้ง 
2.จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดําเนินงาน RDU CUP เสลภูม ิ

 
 

 
3.ออกติดตามนิเทศการดําเนินงาน 
RDU ปละ ๒ ครั้ง 

มี.ค.,ก.ค.๖๒ 
 

 
ก.ย.๖๒ 

 
 
 
 

มี.ค., ก.ย.๖๒ 
 

-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  
จํานวน ๓๐ คนๆละ ๒๕  บาท 
จํานวน  ๒  ครั้ง  
-คาวัสดุ ๓๐ คนๆละ ๕๐บาท 
-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  
จํานวน ๓๐ คนๆละ ๕๐ บาท 
-คาอาหารกลางวัน จํานวน 
๓๐ คนๆละ ๗๐  บาท 
-คาเบี้ยเลี้ยง ๕ คน x๑๒๐ x ๘
วัน ๒ ครั้ง 

๑,๕๐๐ 
 

 
๑,๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๒,๑๐๐ 
 
๙,๖๐๐ 

 นายพีภัทร บุญ
ชมภู 

มาตรการท่ี 2  
สงเสริมความปลอดภัยดาน
ยาในชุมชน 

1.สงเสริม สนับสนุน ใหพื้นที่ จัด
ประชุมใหความรู ,ความปลอดภัยดาน
การใชยาในชุมชน 
   -ระดับครัวเรือน ประกอบดวย ผูนํา
ชุมชน อสม. และประชาชน 

พ.ย.61 – มี.ค. 62     
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

 งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียด จํานวน 

     -ระดับชุมชน คือรานคา รานชํา ราน
ขายยา 

พ.ย.61 – มี.ค. 62     

2.จัดต้ังเครือขาย เพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานดานความปลอดภัยดานการใช
ยาในชุมน 
 

มี.ค.62 
 
 

 

    

 รวมงบท้ังสิ้น   ๙,๔๕๐   

Small 
success 

3 เดือน 
-ประชุมช้ีแจงการดําเนินงาน 
จนท. 
-คัดกรองมะเรง็ลําไสใหญ/
ลําไสตรง ดวยวิธี Fittest 
มากกวารอยละ 90 
  

6 เดือน 
-สงตอผูที่ผลตรวจพบวา ผิดปกติ เพื่อ
ตรวจดวยวิธี Colonoscopy รอยละ 90 
-ประชุมสรุปผลการดําเนินงานการคัด
กรอง 
  

 9 เดือน 
 

12  เดือน 
-ผูที่ตรวจพบมะเรง็ไดรบัการรักษา
ภายในเวลาที่กําหนด ทุกราย 
-ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลัก...........................................................                     หนวยงานรวม .................................................. 
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Excellence   ที่ 2 
ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ
(Service Excellence) 

แผนยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service 
Excellence) 

โครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู การดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคองเครือขายCUPเสลภูมิ       

วัตถุประสงค  : 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทมีสุขภาพในการประเมินและการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง  
2.เพื่อใหผูปวยทีอ่ยูในระยะคุกคามตอชีวิต  ไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพและมปีระสิทธิภาพจากบุคลากรทมีสุขภาพ 
3.เพื่อใหผูปวยทีอ่ยูในระยะคุกคามตอชีวิตและครอบครัว  ไดรับการดูแลตอเน่ืองอยางเปนองครวมทัง้ทางดานรางกาย  จิตใจ  สังคม  และจิตวิญญาณ  ในชุมชนและที่บาน

อยางเหมาะสม 
ตัวชี้วัดขอที่ s214:  โรงพยาบาลมีการดําเนินงานดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 

ชวงเวลา
ดําเนินการ 

( เดือน.... ) 

งบประมาณ 
แหลง

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 1  

วางแผนการดําเนินงานใน
เจาหนาท่ี CUP เสลภูม ิ

1.จัดทําโครงการและประชุมช้ีแจง
โครงการ 
 

ไตรมาส 1  

( 3 เดือน ) 

จัดประชุมและช้ีแจงโครงการ - 

 

UC ศิรินภา  

2.โครงการพัฒนาศักยภาพและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู การดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคองเครือขายCUPเสลภูมิ      

 1.คาอาหารกลางวัน (40 คนX70 
บาทX1 วัน) เปนเงิน 28,00 
บาท 
2.คาอาหารวาง และเครื่องด่ืม 
(40 คนX25 บาทX2 มื้อX1 วัน) 
เปนเงิน 2,000 บาท 
3. คาสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 
(6 ช่ัวโมงx600 บาทX1 วัน) เปน
เงิน 3,600 บาท  

8,400 UC ศิรินภา 

 



4 0  
 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 

ชวงเวลา
ดําเนินการ 

( เดือน.... ) 

งบประมาณ 
แหลง

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 1  

วางแผนการดําเนินงานใน
เจาหนาท่ี CUP เสลภูม ิ

1.จัดทําโครงการและประชุมช้ีแจง
โครงการ 
 

ไตรมาส 1  

( 3 เดือน ) 

จัดประชุมและช้ีแจงโครงการ - 

 

UC ศิรินภา  

2.โครงการพัฒนาศักยภาพและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู การดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคองเครือขายCUPเสลภูมิ      

 1.คาอาหารกลางวัน (40 คนX70 
บาทX1 วัน) เปนเงิน 28,00 
บาท 
2.คาอาหารวาง และเครื่องด่ืม 
(40 คนX25 บาทX2 มื้อX1 วัน) 
เปนเงิน 2,000 บาท 
3. คาสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 
(6 ช่ัวโมงx600 บาทX1 วัน) เปน
เงิน 3,600 บาท  

8,400 UC ศิรินภา 

 3.โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ในการดูแลผูปวยระยะทายในชุมชน 

 1.คาอาหารกลางวัน (100 คน
X70 บาทX1 วัน) เปนเงิน 
7,000 บาท 
2.คาอาหารวาง และเครื่องด่ืม 
(100 คนX25 บาทX2 มื้อX1 
วัน) เปนเงิน 5,000 บาท 
3. คาสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 
(6 ช่ัวโมงx600 บาทX1 วัน) เปน
เงิน 3,600 บาท 

15,600 UC ศิรินภา 
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Small 
success 

3 เดือน 
1.วิเคราะหสถานการณการ
ดําเนินงานดูแลแบบประคับประคอง 
2.การจัดทําแผน เพื่อใหความรูและ
เพิ่มสมรรถนะในเจาหนาที่ผูปฏิบัติ 

6 เดือน 
1.กํากับ และติดตามกาดําเนินงาน
มาตรการตามแผนงาน 
2.จัดอบรมเพื่อใหความรูและเพิ่ม
สมรรถนะในเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
   

9 เดือน 
1.กํากับ และติดตามกาดําเนินงานมาตรการตาม
แผนงาน 
2.วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงาน 
 
  

12  เดือน 
1.กํากับ และติดตามกาดําเนินงานมาตรการตาม
แผนงาน 
2.สรุปผลการดําเนินงาน 
3.จัดทําแผนการพัฒนางานในปงบประมาณตอไป 
  

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลัก ศูนยดูแลผูปวยแบบประคับประคอง งานผูปวยนอก.                       หนวยงานรวม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเสลภูม ิ
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Excellence   ที่ 2 
ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ(Service Excellence) 

แผนงาน  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โครงการ พัฒนารปูแบบบริการเพือ่ใหผูปวยมะเรง็ไดรับการรกัษาในเวลา
ที่กําหนด 

วัตถุประสงค     1 เพื่อพัฒนารปูแบบบรกิารเพือ่ใหผูปวยมะเรง็ไดรบัการรักษาในเวลาที่กําหนด 
ตัวชี้วัด         ขอที่ 15 ช่ือ อัตราตายดวยโรคมะเร็งลดลง 

15.2 อัตราการคัดกรองมะเรง็ลําไสใหญ/ลําไสตรง ดวยวิธี Colonoscopy 
สถานการณ    ป 2561 อัตราการคัดกรองมะเรง็ลําไสใหญ/ลําไสตรง รอยละ 95.07  

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

 งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียด จํานวน 

มาตรการท่ี 1 
   คัดกรองมะเร็งลําไสใหญ/
ลําไสตรง ครอบคลุมรอยละ  
 

1. คัดกรองมะเรง็ลําไสใหญ/ลําไส
ตรง ในกลุมเปาหมาย อายุ 50-70 ป 
ดวยวิธี Fittest 
(21,926 คน) 

ต.ค. – ธ.ค. 61 1.คาชุดตรวจ Fittest          
จํานวน  4470  ชุด 

 UC จังหวัด  นายพีภัทร บุญชมภู 

2.สงตอผูทีผ่ลตรวจพบวา ผิดปกติ 
เพื่อตรวจดวยวิธี Colonoscopy 

ม.ค. – มี.ค. 62     

มาตรการท่ี 2  
 

1.ประชุมช้ีแจงการดําเนินงานคัด
กรองมะเร็งลําไสใหญ/ลําไสตรง 
ใหแก จนท.ผูรบัผิดชอบงาน CUP 
เสลภูม ิ

พ.ย. – ธ.ค. 61 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  
จํานวน ๓๐ คนๆละ ๒๕  
บาท 
 

๗๕๐   

2.ประชุมสรปุผลการดําเนินงานการ
คัดกรองมะเร็งลําไสใหญ/ลําไสตรง 
 
 

มี.ค.62 
 
 
 

-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  
จํานวน ๓๐ คนๆละ ๕๐  
บาท 
-คาอาหารกลางวัน 
จํานวน ๓๐ คนๆละ ๗๐  
บาท 
 

1,500 
 
 
2,100 
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

 งบประมาณ 
แหลง

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

รายละเอียด จํานวน 

 3.ประชุมสรปุผลการดําเนินงาน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

ก.ย.62 -คาวัสดุ ๓๐ คนๆละ๕๐ 
บาท 
-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  
จํานวน ๓๐ คนๆละ ๕๐  
บาท 
-คาอาหารกลางวัน 
จํานวน ๓๐ คนๆละ ๗๐  
บาท 

๑,๕๐๐ 
1,500 

 
 

๒,๑๐๐ 
 

  

 รวมงบท้ังสิ้น   ๙,๔๕๐   

Small 
success 

3 เดือน 
-ประชุมช้ีแจงการดําเนินงาน 
จนท. 
-คัดกรองมะเรง็ลําไสใหญ/ลําไส
ตรง ดวยวิธี Fittest มากกวา
รอยละ 90 
  

6 เดือน 
-สงตอผูที่ผลตรวจพบวา ผิดปกติ เพื่อ
ตรวจดวยวิธี Colonoscopy รอยละ 90 
-ประชุมสรุปผลการดําเนินงานการคัด
กรอง 
  

 9 เดือน 
 

12  เดือน 
-ผูที่ตรวจพบมะเรง็ไดรบัการรักษา
ภายในเวลาที่กําหนด ทุกราย 
-ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลัก...........................................................                     หนวยงานรวม .................................................. 
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Excellence   ที่ 2 
ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ(Service 
Excellence) 

แผนงาน  ทันตกรรม โครงการ การคัดกรองมะเรง็ชองปาก 

วัตถุประสงค    1.สงเสรมิใหผูปวยเห็นความสําคัญของการตรวจสุขภาพชองปากดวยตนเอง 
                    2.เพื่อใหผูปวยที่มีรอยโรคกอนมะเรง็หรือมะเรง็ชองปากไดรับการสงตอเพื่อรับการรกัษา 
                   ๓.ทันตบุคลากรใน CUP มีความรูความสามารถในการตรวจคัดกรองมะเรง็ชองปาก 
                   ๔.นําขอมูลที่ไดจากการตรวจคัดกรองมาบูรณาการและประยุกตใชรวมกับงานบริการดานอื่นๆ 

ตัวชี้วัด        ขอที่ s215.ชื่อ อัตราตายดวยโรคมะเรง็ลดลง 
สถานการณ  อุบัติการณรอยโรคกอนมะเร็งและมะเรง็ชองปากมีแนวโนมเพิ่มข้ึน 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 1 ประชาชน
อายุ 40 ปข้ึนไปที่มารับ
บริการทาง 
ทันตกรรมทีฝ่ายทันต
สาธารณสุขจํานวน 1,000 
คน 
 

-การคัดกรองมะเร็งชองปากผูปวยที่มา
รับบริการในคลินิกทันตกรรม ฝายทันต
สาธารณสุข 
-บันทึกขอมลูผลการคัดกรอง 
-ใหความรูเรือ่งมะเรง็ชองปาก 
-สงตอผูปวยรบัการรักษาตอ กรณี
ยุงยากซับซอน 

ต.ค.-ธ.ค. คาจัดทําแบบคัดกรองและแผน
พับความรูเรื่องมะเรง็ในชอง
ปากจํานวน1,000 ชุด 
กระดาษA4  7รีมx120 บาท 
 
 
 
 
 

840 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
840 บาท 

UC ทพญ.วรรณนภา  
ประทุมศาลา 
 

Small 
success 

3 เดือน 
........................................
........................................
..................... 

6 เดือน 
..........................................
........................................ 

9 เดือน 
.................................................................................. 
.................................................................................. 

12  เดือน 
............................................................................. 
............................................................................. 

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลัก  กลุมงานทันตกรรมหนวยงานรวม รพ.สต.ทุกแหงในเขตอ.เสลภูมิ,สสอ.เสลภูมิ 
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Excellence   ที่ 2 
ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ
(Service Excellence) 

แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการ พัฒนาศักยภาพสถานบําบัดเครือขายบริการสุขภาพอําเภอเสลภูมิตาม
มาตรฐานงานยาเสพติด ปงบประมาณ 2562 

วัตถุประสงค    1 เพื่อพฒันาศักยภาพการบําบัดรักษาฟนฟยูาเสพติดในสถานพยาบาล ไดตามเกณฑมาตรฐานงานยาเสพติด 
                    2 เพื่อใหไดรบัการรับรองมาตรฐานงานยาเสพติด( HA )  ใน รพสต นํารอง อําเภอเสลภูม ิ
ตัวชี้วัด   ขอที่  45  ช่ือ -รอยละ 20 ของผูติดยาเสพติดทีบ่าํบัดครบตามเกณฑที่กําหนดของแตละระบบ และไดรบัการติดตาม ดูแล ตอเน่ือง 1 ป (Retention Rate)   
                   -รอยละ 40 ของผูใช/ผูเสพยาเสพติดทีบ่ําบดัรักษาครบตามเกณฑที่กําหนด ของแตละระบบ หยุดเสพตอเน่ืองหลงัจําหนายจากการบําบัด 3 เดือน                        

                               (3 month Remission rate) ( เลือกจากKPI 51 ตัว) 
                  - รอยละ 60 ของติดสุราทีบ่ําบัดรักษาครบตามเกณฑทีก่ําหนด หยุดด่ืมตอเน่ืองหลังจําหนายจากการบําบัด 3 เดือน                         

                              (3 month Remission rate) 
สถานการณ    

1. พื้นที่อําเภอเสลภูมิเปนพื้นทีม่ีการแพรระบาดยาเสพติด และพบประชากรมีความเสี่ยงในการใชสารเสพติด ในชวงอายุ 15 – 55 ป รอยละ 10 ของประชากร 
2.เครือขายบริการสุขภาพอําเภอเสลภูมิมีคลินิกใหคําปรึกษาดานยาเสพติด และมีการใหการรักษาบําบัดยาเสพติด ในกรณีผูใช ผูเสพ จํานวน 25 รพสต ซึ่งสามารถ
ดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของงานยาเสพติดได ทุกแหง จึงเห็นควรใหพฒันาศักยภาพเพื่อรับรองมาตรฐานงานยาเสพติดนํารอง และพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่
สามารถใหการดูแลผูปวยยาเสพติดในพื้นที่ได 
3. ผูรับบรกิารเขาถึงการบริการบําบัดรกัษายาเสพติดในพื้นที่นอย  

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

 งบประมาณ แหลง
งบประมา

ณ 
ผูรับผิดชอบ 

รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 1 
พัฒนาศักยภาพ
สถานบําบัดเพื่อ
ตามเกณฑ
มาตรฐานงานยา
เสพติด  

1.พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขใน 
เพื่อการคัดกรองเบื้องตนและการติดตามเย่ียม
ผูปวยหลังการบําบัดรกัษา 
 
 
 

ระหวางเดือน – 
มี.ค 2562 
 
 
 

1.คาสมนาคุณวิทยากร
บรรยาย 1 คน x 6 ชม ๆละ 
600 บาท x 3 รุน 
2.คาอาหารวางและเครือ่งด่ืม 
50 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 3 
รุน 
 

10,800 บาท 
 
 
7,500 บาท 
 

งบปองกัน
ปราบปราม
และแกไข
ปญหา     
ยาเสพติด 
ป 2562 

นายสันติ ธรณี 
นางกาญจน
วจี จตุเทน 
 
 
 



4 6  
 
 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 

ชวงเวลา

ดําเนินการ 

( เดือน.... ) 

 งบประมาณ 
แหลง

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

รายละเอียด จํานวน 

   

 

 

 

 

 

 

 

2.พัฒนาสถานพยาบาลเพื่อใหผูมารับ

บริการเขาถึงการรกัษาบําบัดยาเสพ

ติดตามมาตรฐานและการติดตามผูผาน

การบําบัดรักษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหวางเดือน ก.พ 

– มี.ค 2562 

 

 

 

3. คาอาหารเที่ยง 50 คน x 

70 บาท x 1 มื้อ x 3 รุน 

4. คาเอกสารคูมือ การดูแล

ผูปวยยาเสพติดบทบาทของ 

อสม 50 คน x 100 บาท x 3 

รุน 

 

 

 

สนับสนุนชุดตรวจปสสาวะ

แบบแถบหยดในเครือขาย

การทํางานยาเสพติดระดับ

อําเภอ 

-ซื้อชุดตรวจปสสาวะแบบ

หยด 3,000 ขุด x 20 บาท x 

2 ครั้ง 

10,500 บาท 

 

15,000 บาท 

 

 

รวม 43,800 บาท 

 

 

120,000 บาท 

งบปองกัน

ปราบปราม

และแกไข

ปญหายาเสพ

ติด 

ป 2562 

 

 

 

 

นายสันติ ธรณี 

นางกาญจนวจี 

จตุเทน 

 

 

 

 

 

นางกาญจนวจี 

จตุเทน 
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

 งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ รายละเอียด จํานวน 

  
 
 
 
 
 
 
 

 ระหวางเดือน 
พ.ค– ก.ค 2562 
 

รับการประเมินมาตรฐานงาน
ยาเสพติด HA จากผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 
50 คน x 25 บาท x 2 มื้อ  
-คาอาหารเที่ยง 50 คน x 70 
บาท x 1 มื้อ  
- คาเอกสารประกอบการ
ประเมินจํานวน 10 เลม เลม
ละ 200 บาท 

 
 
 
2,500 บาท 
 
3,500 บาท 
 
2,000 บาท 
รวม 8,000 บาท 

งบปองกัน
ปราบปราม
และแกไข
ปญหา ยาเสพ
ติด 
ป 2562 
 
 
 

นายยุทธชัย 
จิณฤทธ์ิ 
 
 

มาตรการ 2 
พัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่เพือ่รองรบัการ
บําบัดรกัษาใน รพสต 
 

1 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่เพือ่
รองรับการบําบัดรกัษาใน รพสต 
โดยฝกอบรมเฉพาะทางการ
พยาบาลผูเสพผูติดสารเสพติด 
หลักสูตร 4 เดือน  

ระหวางเดือน ก.พ 
– พ.ค 2562 

1.คาเบี้ยเลี้ยงในการฝกอบรม 
วันละ 240 บาท จํานวน 120 
วัน 
 
 
 
2. คาที่พักรายเดือน 3,500 
บาท จํานวน 4 เดือน 

28,800 บาท 
 
 
 
 
 
14,000 บาท 
รวม 42,800 บาท 

งบปองกัน
ปราบปราม
และแกไข
ปญหา  ยา
เสพติด 
ป 2562 

นายสันติ ธรณี 
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

 งบประมาณ 
แหลง

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ รายละเอียด จํานวน 

 2. การสัมมนาและพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่และเครือขายผูรบัผิดชอบ
งานยาเสพติด การบําบัดในชุมชน
สําหรับการลดอันตรายจากการใชยา 
(Community Based Therapy For 
Harm Reduction)อําเภอเสลภูม ิ
 

ระหวางเดือน ก.พ 
– มี.ค 2562 
 

ผูรบัผิดชอบงานยาเสพติด และ
ภาคีเครือขาย จํานวน 50 คน  
(3 วัน) 
-คาอาหารครบมื้อ 50 คน x 
800 บาท x 2 วัน 
-คาที่พัก 50 คน x 750 บาท x 
1 วัน 
-คาจางเหมารถทัวรปรบัอากาศ 
1 คัน  
x 15,000 บาท x 3 วัน  
-คาสมนาคุณวิทยากร บรรยาย  
 6 ชม x 600 บาท 
-คาสมนาคุณวิทยากร กลุม 
 4 คน x 6 ชม. x 600 บาท  
-คาจางเหมาจัดทําเอกสาร   
-คาพาหนะวิทยากร 2 คน x 
-คาพาหนะวิทยากร 2 คน x 
3,500 บาท 

 
 
 
80,000 
 
37,500 
 
45,000 
 
 
3,600 
 
14,400 
 
5,000 
 
7,000 
รวม 192,000 

งบปองกัน
ปราบปราม
และแกไข
ปญหา  ยา
เสพติด 
ป 2562 

นางกาญจน

วจี จตุเทน 

นายพรจิตติ 

เผาภูธร 
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

 งบประมาณ 
แหลง

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 3 
พัฒนาระบบการบําบัด
ผูปวยที่ติดสุรา 

1.การบําบัดผูติดสุราโดยใชหลักสติ
บําบัดในชุมชน (3รุน ใน 1 ป 
บําบัดตามโซน รพ.สต.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.การอบรมเชิงปฏิบัตการการดูแล
ผูปวยติดสารเสพติดในภาวะฉุกเฉิน 

ระหวาง ต.ค.
2561- กย 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีนาคม 2562 

1.คาสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 
3 คน x 8 ชม ๆละ 600 บาท x 
3 รุน 
2.คาอาหารวางและเครือ่งด่ืม 
30 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 3 
รุน 
3. คาอาหารเที่ยง 30 คน x 70 
บาท x 1 มื้อ x 3 รุน 
4. คาเอกสารคูมือ การดูแล
ผูปวยยาเสพติดบทบาทของ 
อสม 30 คน x 100 บาท x 3 
รุน 
1.คาสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 
1 คน x 6 ชม ๆละ 600 บาท 
2.คาอาหารวางและเครือ่งด่ืม 
50 คน x 25 บาท x 2 มื้อ 
3. คาอาหารเที่ยง 50 คน x 70 
บาท x 1 มื้อ  
4. คาเอกสารคูมือ การดูแล
ผูปวยยาเสพติดบทบาทของ 
อสม 50 คน x 100 บาท  
 

43,200 
 
 
4,500 
 
6,300 
 
9,000 
 
 
รวม 60,300 
บาท 
 
3,600  
 
2,500 
 
3,500 
 
5,000 
 
รวม 14,600 
บาท 

งบCUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบปองกัน
ปราบปราม
และแกไข
ปญหา     
ยาเสพติด 
ป 2562 

นายพรจิตติ 
เผาภูธร 
นายยุทธชัย 
จิณฤทธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายพรจิตติ 
เผาภูธร 
นางกาญจนวจี 
จตุเทน 
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Small 
success 

3 เดือน 
1.อาสาสมัครสาธารณสุขในความ 
มีความรูและทักษะสามารถคัด
กรองยาเสพติดเบือ้งตนและ
สามารถติดตามเย่ียมผูปวยหลัง
การบําบัดรักษาได 
2.มีการดําเนินงานการบําบัดใน
ชุมชนสําหรบัการลดอันตรายจาก
การใชยา (Community Based 
Therapy For Harm 
Reduction)อําเภอเสลภูม ิ
3.ผูใหการพยาบาลผูปวยติดสาร
เสพติด สามารถประเมินอาการ
และใหการดูแลผูปวยทีม่ีภาวะ
ฉุกเฉินไดอยางเหมาะสม 

6 เดือน 
1.มีเจาหนาทีท่ี่ผานการ
ฝกอบรมเฉพาะทางการ
พยาบาลผูเสพผูติดสารเสพติด 
หลักสูตร 4 เดือนเพื่อรองรับ
การใหบริการผูปวยในพื้นที ่
2.มีการดําเนินการคัดกรอง
และติดตามผูปวยในพื้นที ่
3.มีการเตรียมขอมูลเพื่อการ
รับรองมาตรฐานงานยาเสพ
ติด ใน รพสต นํารอง 
4.มีการพฒันาระบบการสงตอ
ผูปวยที่มอีาการผิดปกติจาก
การใชสารเสพติด 

 9 เดือน 
1.สถานพยาบาลใน รพสต นํารอง สามารถ
ใหการบําบัดรักษาฟนฟผููปวยยาเสพติด ได 
ตามมาตรฐานงานยาเสพติด 
2. มีรูปแบบการบําบัดในชุมชนสําหรับการ
ลดอันตรายจากการใชยา (Community 
Based Therapy For Harm Reduction)
อําเภอเสลภูม ิ
3.มีรูปแบบการบําบัดสรุาในชุมชนโดยนําสติ
บําบัดมาเปนทางเลือกในการบําบัดผูติดสุรา
ในอําเภอเสลภูม ิ
4.พัฒนาระบบการติดตามผูปวยในชุมชน
หลงัการบําบัดจากโรงพยาบาล 

12  เดือน 
1.ไดรับการรบัรองมาตรฐานงานยาเสพติด
ใน รพสต นํารองได  
2.รอยละ 20 ของผูติดยาเสพติดที่บําบัด
ครบตามเกณฑที่กําหนดของแตละระบบ 
และไดรับการติดตาม ดูแล ตอเน่ือง 1 ป   
3.รอยละ 40 ของผูใช/ผูเสพยาเสพติดที่
บําบัดรกัษาครบตามเกณฑที่กําหนด ของ
แตละระบบ หยุดเสพตอเน่ืองหลังจําหนาย
จากการบําบัด 3 เดือน  
4. รอยละ 60 ของติดสรุาที่บําบัดรกัษา
ครบตามเกณฑที่กําหนด หยุดด่ืมตอเน่ือง
หลงัจําหนายจากการบําบัด 3 เดือน  
 

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลัก งานยาเสพติด โรงพยาบาลเสลภูมิ                    หนวยงานรวม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเสลภูมิ  
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Excellence ที่ 2 ยุทธศาสตรดานบริการ
เปนเลิศ (Service Excellence) 

แผนงานท่ี....6...การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โครงการฟนฟูผูปวย stroke TBI SCI และคนพิการขาขาดท่ีบาน 

วัตถุประสงค  1.เพื่อใหบริการดูแลผูปวยระยะกลางในกลุมผูปวย stroke, TBI และ SCI 
  2 เพื่อฟนฟผููปวย stroke, TBI และ SCI อยางตอเน่ืองที่บานจนกวาผูปวยจะมรีะดับความสามารถในการทํากจิวัตรประจําวันดีข้ึน 
ตัวชี้วัดขอที่ .18............ช่ือ...ระดับความสําเรจ็ของหนวยบริการสุขภาพที่ใหบรกิารการดูแลระยะกลาง.............................................................(เลือกจากKPI 31 ตัว)  
สถานการณ..กลุมผูปวย stroke ในป 2561 มีจํานวนเกือบ 300 ราย ซึ่งไดรบัขอมลูการสงตอจากโรงพยาบาลแมขายผานทาง Line alert ช่ือ Nemo care ทําใหทราบขอมูล
อยางรวดเร็วและสามารถเขาใหบริการผูปวยดังกลาวที่บานไดทําใหผูปวยมีระดับความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันไดดีข้ึน คิดเปนรอยละ 77.4 สวนในกลุม 
Traumatic brain injury และspinal cord injury ยังพบไมมากนักซึ่งในป 2562 จะบรูณาการการฟนฟเูชิงรกุทีบ่านในกลุมโรคเหลาน้ีดวย รวมไปถึงคนพิการขาขาดรายเกา
ที่ไดรับขาเทียมจากโรงงานขาเทียมโรงพยาบาลเสลภูมิไปแลว และคนพิการขาขาดรายใหม เปนตน 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 

 

งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 1 
ใหบรกิารฟนฟูผูปวยในหอ
ผูปวยใน 

ใหบรกิารฟนฟูผูปวยระยะกลางที่พนระยะ
วิกฤติแลว โดยใหบริการฟนฟูในหอผูปวย
ในชายและหอผูปวยในหญงิ 

ตุลาคม 61-  
กันยายน 62 

ใหบรกิารฟนฟูโดยนัก
กายภาพบําบัดและนัก
กิจกรรมบําบัด 

ไมใชงบ ไมใชงบ นางนิธิชญา   
ฟองยอย 

มาตรการ 2 
ใหบรกิารฟนฟูผูปวยที่บาน 

ออกฟนฟผููปวยทีบ่าน แบงตามเขตตําบล
ดังน้ี 
1.วันจันทร ตําบลนางาม นาเลิง และขวาว 
2.วันอังคาร ตําบลกลางและขวัญเมือง 
3.วันพุธ ตําบลภูเงิน โพธ์ิทอง และ
พรสวรรค 
4.ตําบลหนองหลวง นาแซง นาเมือง   ทา
มวงและเกาะแกว 
5.ตําบลเมืองไพร บึงเกลือ วังหลวง  เหลา
นอยและศรีวิลัย 

ตุลาคม 61-  
กันยายน 62 

เบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ ที่ออก
ใหบรกิารฟนฟู
สมรรถภาพผูพกิารเชิงรกุ
ที่บาน 

121,650 งบ UC นางนิธิชญา   
ฟองยอย 
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Small 
success 

3 เดือน 
รอยละการตายจาก
ภาวะของโรค นอยกวา 
1 

6 เดือน 
รอยละของผูปวย
กลุมเปาหมายมีความสามารถ
ในการทํากจิวัตรประจําวัน
เพิ่มข้ึน  50 

9 เดือน 
.รอยละของผูปวยกลุมเปาหมายมี
ความสามารถในการทํากจิวัตรประจําวัน
เพิ่มข้ึน  60 

12  เดือน 
รอยละของผูปวยกลุมเปาหมายมีความสามารถใน
การทํากจิวัตรประจําวันเพิ่มข้ึน  70 
รอยละ 100 ของผูปวยกลุมเปาหมายไดรับการ
ติดตามฟนฟูที่บาน  

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลักกลุมงานเวชกรรมฟนฟู. โรงพยาบาลเสลภูมิ...........................................                     หนวยงานรวม ....................... 
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Excellence   ที่ 2 
ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ
(Service Excellence) 

แผนงาน  การพัฒนาตามโครงการพระราชดําริและพ้ืนท่ีเฉพาะ โครงการ โครงการเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ 

1) วัตถุประสงค  1. เพื่อเพิ่มอัตราการรักษาหายของผูปวยวัณโรครายใหม 
                            2. เพื่อเพิ่มการคนหาเชิงรุก เพื่อเพิ่มโอกาสการเขาถึงการวินิจฉัยและการรักษาแกประชากรกลุมเสี่ยงตางๆ 
ตัวชี้วัดขอที่  19  ช่ืออัตราความสําเรจ็การรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม มากกวา รอยละ 85(เลือกจากKPI 51 ตัว)  

สถานการณ  อัตราการคนหาผูปวยวัณโรคทกุประเภท ป 60 – 61 รอยละ 68.8 - 69.80 ตามลําดับ ซึ่งยังตํ่ากวาเปาหมายโดยตองคนหาผูปวยใหไดรอยละ 90 
* อัตราความสําเร็จการรกัษาวัณโรคปอดรายใหม ป 59 – 60 รอยละ 88.8 – 90.90  ดังน้ัน  * การคนหาผูปวยวัณโรคในกลุมเสี่ยงตาง ๆ ใหเขาถึงระบบบริการการรักษาที่ได
มาตรฐาน จะทําเกิดผลสําเร็จของการดูแลรักษาผูปวยวัณโรค และยังเปนการควบคุมโรค โดยการตัดวงจรการแพรกระจายเช้ือวัณโรค และปองกันเช้ือวัณโรคด้ือยา 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ 
แหลง

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 1  
ลดการเสียชีวิต 
 

1.เรงรัดการคนหาผูติดเช้ือวัณโรค และ ผูปวย
กลุมเสี่ยงทุกกลุมเสี่ยง และข้ึนทะเบียนรักษา
ทุกราย 
2.สงตรวจเพาะเช้ือและทดสอบความไวทุก
รายเพื่อคนหา MDR-TB  

ไตรมาส 1 
( 3 เดือน ) 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จนท.รพสต.การใชโปรแกรม 
TBCM online 
คาอาหารกลางวัน 70 บาท*40
คน 

 
 
 

2800 

UC สายนิน ชินบุตร 

3. เฝาระวัง ดูแลรักษาผูปวยที่มอีาการไมพึง
ประสงค  
จากการใชยา 

 -คาอาหารวาง 25บาท*2มื้อ*
40คน  

2000 UC สายนิน ชินบุตร 

4.พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวยวัณโรค
อยางตอเน่ือง 

 คาเอกสาร 50บาท*40บาท 2000 UC สายนิน ชินบุตร 
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 2  
ลดการขาดยา  
 
 

1.ดูแลรักษาโดยผูปวยวัณโรคเปนศูนยกลาง 
patient dentered care 
2.ดูแลผูปวยโดยทีมสหวิชาชีพ                     
3.ดูแลผูปวยแบบมพีี่เลี้ยง (DOT)                              

ไตรมาส 2 
( 6 เดือน ) 

 
ไตรมาส 3 
( 9 เดือน ) 

คาเบี้ยเลี้ยงออกติดตามเย่ียม
ผูปวย 
แพทย 1 เภสัช 1 พยาบาล 3 
พนักงานขับรถ 1 

6840 UC สายนิน ชินบุตร 

 4.สรางกลไกการมีสวนรวมของชุมชนโดยใช
กลไก พชอ. 

     

 5.การชวยเหลือผูปวยทางดานสังคมและ 
เศรษฐกจิ 

     

มาตรการท่ี 3 
พัฒนาระบบการ
สงตอและติดตาม
ผลทุกราย 

1.กํากับติดตาม และประเมินผลการรักษา
ผูปวยวัณโรคใชระบบขอมลูทีม่ีคุณภาพในการ
กํากับติดตามผูปวยวัณโรค 

ไตรมาส 4 
(12 เดือน ) 

รับการนิเทศจาก สคร.สสจ. 
คาอาหารวาง25บาท*2มื้อ*50
คน*3ครั้ง 

 
3750 

UC สายนิน ชินบุตร 

 2.พัฒนาคุณภาพและประเมินมาตรฐานการ
ดูแลรักษาผูปวยในสถานพยาบาลใหได
มาตรฐาน 

 คาอาหารกลางวัน 70 บาท*50 
คน*3 ครั้ง 

10500 UC สายนิน ชินบุตร 

 3.พัฒนาเครือขาย ระบบขอมลูในการสงตอ
ผูปวยวัณโรค เพื่อการดูแล รักษาอยาง
ตอเน่ือง 
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Small success 

3 เดือน 
1.วิเคราะหสถานการณวัณ
โรคและความรุนแรงของ
ปญหากลุมเสี่ยง / 
กลุมเปาหมาย 
2.การจัดทําแผน เพือ่
คนหาเชิงรกุในกลุมเสี่ยง
เปาหมาย ลดการเสีย       
ชีวิต การขาดยา และ
พัฒนาระบบ       สงตอ 
   

6 เดือน 
1.กํากับ และติดตามกา
ดําเนินงานมาตรการตาม
แผนงาน 
2.การคนหาผูปวยวัณ
โรคในกลุมเสี่ยงตาง ๆ 
ใหได 50%                 

9 เดือน 
1.กํากับ และติดตามกาดําเนินงานมาตรการ
ตามแผนงาน 
2.การคนหาผูปวยวัณโรคในกลุมเสี่ยงตาง ๆ 
ใหได 70% 
3.อัตราการขาดยาเทากบั 0 
4.อัตราการตายนอยกวารอยละ 2    
5. อัตราความสําเร็จการรกัษาวัณโรค  รอยละ 
70    

12  เดือน 
1.กํากับ และติดตามกาดําเนินงานมาตรการตาม
แผนงาน 
2.การคนหาผูปวยวัณโรคในกลุมเสียงตาง ๆ ใหได 
100% 
3.อัตราความสําเรจ็การรักษาวัณโรครอยละ 85 
4.อัตราการขาดยาเทากบั 0 
5.อัตราการตายนอยกวารอยละ 5 
6.อัตราการคนหาผูปวยวัณโรคทุกประเภทและ
ข้ึนทะเบียนรักษา  ใหไดรอยละ 90  

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลัก คลินิกวัณโรค งานผูปวยนอก.                       หนวยงานรวม .................................................. 
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Excellence   ที่ 2 
ยุทธศาสตรดานบริการเปน
เลิศ(Service Excellence) 

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service 
Plan) 
16.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยฯ 

 

โครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานแพทยแผนไทยและแพทย
ทางเลือกหนวยบรกิารปฐมภูมิอําเภอเสลภูมิ   ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

วัตถุประสงค  1เพื่อใหผูเขาประ มีความรูความเขาใจดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
                                2 เพื่อใหผูเขาประ สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในงานแพทยแผนไทยไดและมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานไดมากข้ึน 

                          3 การเขาถึงการใหบรกิารแพทยแผนไทยไดรับการฟนฟสูภาพดานการแพทยแผนไทยแบบย่ังยืนและอยางตอเน่ือง 
ตัวชี้วัดขอที่12.รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐาน ๒๕๖๒ 
สถานการณสรางความเขมแข็งของการบรหิารและนโยบายของรัฐเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่ฐานรากอยางย่ังยืน 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ1 
ประชุมฟนฟูวิชาการแพทย
แผนไทยสําหรบัเจาหนาที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล 
 
 
 
 
 
 

 
- จัดเตรียมความพรอมตรวจ
ประเมินการดําเนินงานดาน
การแพทย แผนไทยประจําป 
๒๕๖2    
กลุมเปาหมาย เจาหนาที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ทุกแหงๆละ2คน 
 
 
 
 
- 
 

ก.พ .62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-คาอาหารกลางวัน ๑ มื้อ/
๑วันๆละ ๗๐ บาท/คน  
จํานวน ๕๐ คน 
-คาอาหารวางและ
เครื่องด่ืมมื้อละ ๒๕ บาท 
วันละ ๒ 
 มื้อ /๑ วัน จํานวน ๕๐ 
คน 
-คาวัสดุอุปกรณ คนละ30 
บาท จํานวน 50คน 
-คาวัตถุดิบสมุนไพร  
จํานวน 50 ชุดๆละ100 
-คาปาย 
 

๓,๕๐๐ บาท 
 
 
๒,๕๐๐ บาท 
 
 
 
 
1,500บาท 
 
5,000 บาท 
 
1,000 บาท 
 

เงิน cup นางเจียมจิตต ธุระกิจ 
นางบรรจง สัตยรักษา 
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ2 
ประชุมหมอพื้นบาน 
 
มาตรการ3 
ออกนิเทศตดตามงานแพทย
แผนไทยและแพทยทางเลอืก 
 
 
 
 
 
มาตรการ4 
กิจกรรมไหวครู/สรุปผลการ
ดําเนินงาน 
 

 
-จัดเตรียมการข้ึนทะเบียนใหมและ
เการวบรวมองคความรูตํารับยา
ระดับอําเภอ 
กลุมเปาหมาย หมอพื้นบาน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุก
แหงๆละ4คน(25X4) 
 
 
 
 
 
-จัดทําพิธีรําลึกบรมครูแพทยแผน
ไทย 
- นําเสนอผลงานนวัตกรรมแพทย
แผนไทยและแพทยทางเลอืก 

มิ.ย.62 
 
 
 
ก.ค 62 

 
- คาอาหารกลางวัน ๑ มื้อ/๑
วันๆละ ๗๐ บาท/คน  
จํานวน 10๐ คน 
-คาอาหารวางและเครื่องด่ืมมื้อ
ละ ๒๕ บาท วันละ ๒ 
 มื้อ /๑ วัน จํานวน 10๐ คน 
-คาวัสดุอุปกรณ คนละ30 บาท 
จํานวน 50คน 
-คาปาย 
 
-คาผลไมไหวครู/ของหวาน/
คาว/ดอกไม/ธูปเทียน/ดาย
สายสืนธ์ิ/หมอพรหมณ/พา
ขวัญเบ็ง 
-คาใบประกาศ 
-คาปาย 

  
7,000 บาท 
 
 
5,000 บาท 
 
 
1,500 บาท 
 
1,000 บาท 
 
6,000 บาท 
 
 
 
1,000 บาท 
1,000 บาท 
 
 
รวม 35,000  

เงิน cup นางเจียมจิตต ธุระกิจ 
นางบรรจง สัตยรักษา 
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Small 
success 

3 เดือน 
รับฟงแนวทางนโยบายการ
บริหารงานดานการแพทย
แผนไทยฯทุก  
จํานวนรพสต.25 แหง 

6 เดือน 
มีความรูความเขาใจดาน
การแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก 
จํานวนรพสต.25แหง 

9 เดือน 
ความรูท่ีไดไปประยุกตใชในงานแพทยแผนไทยได
และมีความม่ันใจในการปฏิบตังิานไดมากขึ้น 
จํานวนรพสต.25แหง 

12  เดือน 
การเขาถงึการใหบริการแพทยแผนไทยไดรับการ
ฟนฟูสภาพดานการแพทยแผนไทยแบบยัง่ยืนและ
อยางตอเน่ือง 
รอยละ18.50 

หนวยงานรับผิดชอบกลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกโรงพยาบาลเสลภูมิ                  หนวยงานรวมสํานักงานสาธารณสขุอําเภอและรพสตทุกแหงอําเภอเสลภูมิ 
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Excellence   ที่ 2 
ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ
(Service Excellence) 

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
16.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยฯ 

 

โครงการ การดูแลผูปวยสตรีและหญิงหลังคลอดโดยใชองครวมรูดาน
การแพทยแผนไทยแพทยทางเลือก 

วัตถุประสงค  1.เพื่อการพฒันาระบบริการสตรีหญิงหลงัคลอดการบริการแพทยแผนไทยทับหมอเกลือ 
     2.เพื่อการเขาถึงการบริการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลอืก 

ตัวชี้วัดขอที่12.รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐาน ๒๕๖๒ 
สถานการณการเขาถึงการบริการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกในระบบรกิารสตรหีญิงหลังคลอดการบรกิารแพทยแผนไทยทับหมอเกลือ 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 1 
-จัดเตรียมความพรอมดาน
บุคลากรเครอืขาย   
กลุมเปาหมาย เจาหนาที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ทุกแหงๆ 
-ออกใหบริการแพทยแผนไทย
โดยการทบัหมอเกลือในหญงิหลัง
คลอด 
-สรุปผลและกจิกรรม 

 
 
ประชุมชแจงแนวทางการ
ใหบรกิารและการลงขอมลู 
กลุมเปาหมาย หญงิหลังคลอดใน
เขตรับผิดชอบโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลทกุแหงๆ 

ต.ค61-กย62  
- คาวัสดุอุปกรณจํานวน 
200อัน (100X100) 
- คาวัตถุดิบสมุนไพรทับ
หมอเกลอื (100x200) 
 
 

 เงิน cup  
นางเจียมจิตต ธุระกิจ 
นางบรรจง สัตยรักษา 
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Small 
success 

3 เดือน 
ออกใหบริการงานดาน
การแพทยแผนไทยฯ  
จํานวนรพสต.6แหง 

6 เดือน 
ออกใหบริการงานดาน
การแพทยแผนไทยฯ จํานวน
รพสต.6แหง 

9 เดือน 
ออกใหบริการงานดานการแพทยแผนไทยฯ  
จํานวนรพสต.6แหง 

12  เดือน 
ออกใหบริการงานดานการแพทยแผน
ไทยฯ  
จํานวนรพสต.7แหง 
การเขาถึงการใหบรกิารแพทยแผนไทย
ไดรับการฟนฟูสภาพดานการแพทยแผน
ไทยแบบย่ังยืนและอยางตอเน่ือง 
รอยละ18.50 

หนวยงานรับผิดชอบกลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืกโรงพยาบาลเสลภูมิ      หนวยงานรวมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและรพสตทุกแหงอําเภอเสลภูม ิ
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Excellence   ที่ 2 
ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ
(Service Excellence) 

แผนงานที่ ที่ 8 : อุตสาหกรรมทางการแพทยครบวงจร  
28.โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร 

 

โครงการ อบรมสรางความรวมมือในเครือขายเมืองสมุนไพร อําเภอเสล
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

วัตถุประสงค  1.เพื่อสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรในชุมชนตนแบบอําเภอเสลภูม ิ
                  2 เพื่อสงเสริมสนับสนุนการใชยาสมุนไพรในการบําบัดรักษาโรค 
                  3 เพื่อสงเสริมและสรางอาชีพดานผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

ตัวชี้วัดขอที่ 20.จํานวนเมืองสมุนไพร  กรมการแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก 
สถานการณ การพัฒนาสมุนไพรเพือ่ยกระดับ 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ 
แหลง

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ1 
จัดหาพืชสมุนไพรปลกูตามโซน 
 
 
มาตรการ2 
ประชุมกลุมผูปลุกสมุนไพร 
 

- 
-จัดหาพืชสมุนไพรปลูกตามโซน
เดิมมี4โชนละ1แหงเพิ่มโชนละ2
แหง 
 
 
-เตรียมความพรอมการเพิม่มลูคา
การผลิตของเกษตรกร(mou) 
 
 

ต.ค61--กย62  
- คาสมุนไพรโซนละ2,500 
(4x2,500=10,000) 
 
คาอาหารวางและเครือ่งด่ืม 
จํานวน 100 คน ๆละ ๓๐ 
บาท (100x๓๐)  
คาอาหารกลางวัน จํานวน 
100 คน ๆละ ๗๐ บาท (๑
00x๗๐)  

 
 10,000บาท 
 
 3,๐0๐ บาท 
 
 7,๐0๐ บาท 
 
รวมเปนเงิน 
20,000บาท 

เงิน cup  
นางเจียมจิตต 
ธุระกิจ 
นางบรรจง สัตย
รักษา 
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Small 
success 

3 เดือน 
ระดับ ๑-๒ 
๑. มีคณะกรรมการเมือง
สมุนไพรระดับอําเภอ 
๒. มีรายงานสรปุผลการ
ดําเนินงานในป ๒๕๖๑                                                                              
๓. มีแผนงานโครงการเมือง
สมุนไพรป ๒๕๖๒ มีโครงการ
อบรมสรางความรวมมือ 
ในเครือขายเมอืงสมุนไพร 
ระดับอําเภอ                                                                                                     
4. มีกรอบรายการยาสมุนไพร
ระดับอําเภอ                                                                
5. มีการติดตามความกาวหนา
และรายงานผล(รายไตรมาส) 
 
 
 

6 เดือน 
ระดับ ๑-3 
๑. มีแปลงสาธิตการเพาะชํา
ตนกลาสมุนไพร>5รายการ 
ระดับอําเภอ (รพ. หรือ 
สสอ.)                                                 
๒. มีกลุมเกษตรกรที่รวมทํา
พันธะสัญญากับแหลงรบัซื้อ 
อยางนอย ๑ กลุม                            
๓. มีรายงานมลูคาการขาย
สมุนไพรแปรรูป (รายงาน
เดือน)                                                                
๔. มีรายงานการอนุรักษ
และขยายพันธุสมุนไพรใน
ปาชุมชน อําเภอละ ๑ แหง 

9 เดือน 
ระดับ ๑-4 
๑. ผลิตภัณฑ สมุนไพร วางขายในตลาด
ชุมชน อําเภอละ 5 รายการ               
๒. โรงพยาบาล/รพ.สต. (ประเมินเฉพาะ
หนวยบริการทีม่ีแพทยแผนไทย) ผลิตยา
หรือผลิตภัณฑสมุนไพรอยางนอย 3 
รายการ                                                                
๓. มีรายงานมลูคาการขายสมุนไพรในตลาด 
(รายงานเดือน)                                                                   
๔. มีจุดจําหนายสมุนไพรในชุมชน ๑ แหง                                                                               
๕. กํากับติดตาม/เย่ียมเสรมิพลงั 
2. มีรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย 
First line drug ยาสมุนไพรทดแทน 

12  เดือน 
ระดับ ๑-5 
๑. มูลคาการใชยาสมุนไพรในสถานพยาบาล 
เพิ่มข้ึนจากป 2561 รอยละ 5                                   
๒. การเขาถึงบริการการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก แปรผันตามขนาดรพ.                                              
รพช.มากกวารอยละ ๒๐ รพ.สต.มากกวา
รอยละ ๓๐       
3. มีวิจัย/R2R ตํารับยาสมุนไพรการรักษา
ดวยศาสตรแพทยแผนไทย ๑ เรื่อง                                                              

หนวยงานรับผิดชอบกลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืกโรงพยาบาลเสลภูมิ      หนวยงานรวมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและรพสตทุกแหงอําเภอเสลภูม ิ
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Excellence   ที่ 3 ยุทธศาสตร
บุคลากรเปนเลิศ (People 
Excellence) 

แผนงาน...การวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคน 
ของโรงพยาบาล. 

โครงการ..เพิ่มศักยภาพการบริการดานสูติกรรม  ป  2562. 

วัตถุประสงค  1 .เพื่อใหประชาชนในเขตอําเภอเสลภูมิและเครือขายบริการเขาถึงบริการดานสูติกรรม 
                 2. เพื่อเพิม่ศักยภาพและขีดความสามารถของโรงพยาบาล 
ตัวชี้วัดขอที่ .๒๑..............ช่ือ..ระดับความสําเรจ็ของอําเภอทีม่ีการบรหิารจัดการระบบการพฒันากาํลงัคนไดตามเกณฑเปาหมายที่กําหนด.................(เลือกจากKPI 31 ตัว)  
 
สถานการณ. โรงพยาบาลเสลภูมเิปนโรงพยาบาลขนาด M 2. ที่รับผิดชอบเครือขายอําเภอ อาจสามารถ  ทุงเขาหลวง  และธวัชบุรี  ซึ่งในสภาพปจจุบันไมมสีูติแพทยประจํา
โรงพยาบาล 
จึงจําเปนตองไดรบัการสนับสนุนสูตแพทยจากแมขายโรงพยาบาลรอยเอ็ด  มาชวยใหบริการและเปนพีเ่ลี้ยงใหแกทมีแพทยของโรงพยาบาลเสลภูมิใหเขาถึงบริการไดในพื้นที ่

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 1 
การพัฒนาศักยภาพแพทย
ทั่วไปในคลินิกฝากครรภ 

ตามมติขอตกลง Service  Plan 
ดานสูติกรรมของจังหวัดรอยเอ็ด  
ที่สนับสนุนสูติแพทยชวยเครือขาย 
รพ.ขนาด M 2 ที่ไมมีสูติแพทย 

ต.ค. 2561-ก.ย.
2562 

คาตอบแทนการใหบริการตาง
หนวยบริการของสูติแพทยจาก
โรงพยาบาลรอยเอ็ด 

20,160 เงินบํารุง
โรงพยาบาล
เสลภูม ิ

นางทักษพร 
ทับทิม 

Small 
success 

3 เดือน 
........................................
........................................ 

6 เดือน 
.......................................... 
.......................................... 

9 เดือน 
........................................................ 
....................................................... 

12  เดือน 
....................................................................... 
....................................................................... 

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลัก  กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม                     หนวยงานรวม งานผูปวยนอก  งานหองผาตัด  งานหองคลอด 
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Excellence   ที่ 3 ยุทธศาสตรบุคลากร
เปนเลิศ (People Excellence) 

แผนงาน  ทันตกรรม โครงการ ใกลบานใกลงานทันตกรรม 

วัตถุประสงค    1.เพื่อติดตาม ควบคุม กํากับงานทันตกรรมในรพ.สต. 
                    2.ตรวจสอบ การทํางานเครื่องมือทันตกรรมในรพ.สต. 
                    3.ขยายงานบรกิารทันตกรรมในรพ.สต. 

ตัวชี้วัด ขอที่ s321.ชื่อ ระดับความสําเร็จของอําเภอที่มีการบรหิารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนไดตามเกณฑเปาหมายทีก่ําหนด     
สถานการณ  ประชาชนทีห่างไกลรพ.มารบับริการที่ฝายจํานวนมากทําใหเสียคาเดินทางและรอนาน 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ1 ติดตาม 
ควบคุม กํากับงานทัน
ตกรรมในรพ.สต.11 
แหง 
มาตรการ 2 ขยายงาน
บริการ 
ทันตกรรมสูรพ.สต.ที่ไม
มีทภ.ประจํา 

-นิเทศติดตาม ควบคุม กํากับงานทันตก
รรมในรพ.สต.ทีเ่ปดใหบริการทางทันตก
รรม 
 
ออกหนวยทันตกรรมในรพ.สต.ที่ไม
มีทภ.ประจํา  10 รพ.สต. 
 

ม.ค.-มี.ค.,ก.ค.-ก.ย. 
 
 
ต.ค.61-ก.ย.62 

-เบี้ยเลี้ยงผูนิเทศติดตาม120
บาทx11 วันx2ครั้งx5 คน 
 
-เบี้ยเลี้ยงผูออกปฏิบัติงานใน
รพ.สต.ที่ไมมทีภ.1.นวก 80
บาทx2.5ช่ัวโมงx10แหงx5
วันx12เดือนx1คน 

 
 
 

 

13,200 
บาท 
 
120,000 
 
 
 
 
133,200
บาท 

UC ทพญ.ปยนาถ แกวบัว
พันธ 
นางบรรจง สัตยรักษา 
นส.อรสา ปจจัยโคนัง 
นางทัดจันทร มะเสนะ  
นส.สุวรินทร สุทธิประภา 
นายวัชรวรรณ เสนาดี  
นส.พรพิศ นิจกรรม  
นส.เกษศิรินทร เพ็งมาลา  
นส.ชลลดา อาทิตยตั้ง  
นายชินดนัย ระกิติ  
นส.เดือนเพ็ญ แกว
ประสาร 
นส.ดาราวรรณ  พิมพะ
เลีย 
น.ส.ธณัติฐา  แกวกันยา 

Small 
success 

3 เดือน 
................................... 

6 เดือน 
.......................................... 

9 เดือน 
.................................................................................. 

12  เดือน 
................................................................................ 

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลัก  กลุมงานทันตกรรมหนวยงานรวม รพ.สต.ทุกแหงในเขตอ.เสลภูมิ,สสอ.เสลภูมิ 
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Excellence   ที่ 3 
ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ 
(People Excellence) 

แผนงาน  ทันตกรรม โครงการ พัฒนาทันตบุคลากรเครือขายเสลภูม ิ

วัตถุประสงค    1.เพิ่มพูนความรูทกัษะการปฏิบัติดานทันตกรรม 
                   2.แลกเปลี่ยนเรียนรูงานทันตกรรมภายใตบริบทพื้นที่ ที่แตกตางกัน 
                   3.จัดหาแนวทางรวมกันในการจัดบริการทันตกรรมในเครอืขาย 

ตัวชี้วัด        ขอที่ s321.ช่ือระดับความสําเรจ็ของอําเภอทีม่ีการบรหิารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนไดตามเกณฑเปาหมายที่กําหนด 
สถานการณ  ทันตบุคลากรจําเปนตองมีความรูและการฝกทักษะในการปฏิบัติงานทางทันตกรรม 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลาดําเนินการ 

( เดือน.... ) 

งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 1 ประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางทัน
ตกรรม 
ทันตบุคลากร เครอืขาย
เสลภูม ิ
 

-ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูทางทัน
ตกรรม  
-ประเมินการดําเนินงานทันตกรรม 
-นําเสนอผลงานเดนทางทันตกรรม 
 
 
 
 
 

เดือนละ 1 ครั้ง ต.ค.
61-ก.ย.62 

คาอาหารวาง25บาทx35
คนx12ครั้ง 

10,500 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,500 บาท 

UC ทพญ.ปยนาถ แกว
บัวพันธ   
ทพ.ชาคริต ชาปะวัง 
นางบรรจง  สัตย
รักษา    
นางทัดจันทร มะ
เสนะ  

Small 
success 

3 เดือน 
..........................................
.......................................... 

6 เดือน 
...................................
............................... 

9 เดือน 
...............................................................................
..................................................................... 

12  เดือน 
............................................................................. 
............................................................................. 

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลัก  กลุมงานทันตกรรมหนวยงานรวม รพ.สต.ทุกแหงในเขตอ.เสลภูมิ,สสอ.เสลภูมิ 
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Excellence   ที่ 3 
ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ 
(People Excellence) 

แผนงาน.......................................................... โครงการ..การพฒันาศักยภาพผูจัดทําบญัชี และ ปดงบ ณ วันสิ้น เดือน CUP  
เสลภูมิ  ประจําปงบประมาณ2562                                                                                                                                                                              

วัตถุประสงค  1. เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจเกี่ยวกบั วิธีการจัดทําและบันทึกบญัชีในโปรแกรมการเงิน และสามารถนําไปปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบได 
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน และสงงบการเงินการบัญชี ทุกสิ้นเดือน ทันตอเวลา 
                2.เพื่อพัฒนาทักษะดานการติดตอสื่อสาร การท างานเปนทีม การติดตอประสานงาน และการบรกิารเพื่อทําใหเกิดการมสีวนรวม เสรมิสราง ความสมัพันธ
ความรวมมือระหวางกัน อันจะนําไปสูการสรางเครือขายที่ เปนประโยชนตอการประสานงานและการปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหได แลกเปลี่ยนเรียนรู  ประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน เสนอแนะปญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแกไขในการปฏิบัติงานรวมกัน 

ตัวชี้วัดขอที่ ...............ช่ือ.................................................................................................................................(เลือกจากKPI 31 ตัว)  
สถานการณ....................................................................................................................................................................................................................................... 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ แหลง
งบประมา

ณ 
ผูรับผิดชอบ 

รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 1 
พัฒนาบญัชี 
เกณฑคงคาง ของ 
รพ.สต. ทั้ง 25 

-คาอาหารกลางวัน 
(70 บาท *26 คน*12 วัน) 
 

ตุลาคม พ.ศ. 
2561- 
กันยายน พ.ศ.
2562 

-คาอาหารกลางวัน 
(70 บาท *28 คน*12 วัน) 

23,520.00 เงินบํารุง
และอื่นๆ 

เดือนเพญ็  วิจิตขะจ ี

-คาอาหารวางพรอม เครื่องด่ืม 
(50 บาท *26 คน *12) 

 -คาอาหารวางพรอม เครื่องด่ืม 
(50 บาท *28 คน *12) 

16,800 เงินบํารุง
และอื่นๆ 

เดือนเพญ็  วิจิตขะจ ี

      

Small 
success 

3 เดือน 
......................................
...................................... 

6 เดือน 
.........................................
......................................... 

9 เดือน 
.................................................................................. 
.................................................................................. 

12  เดือน 
............................................................................. 
............................................................................. 

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลัก...งานบรหิาร........................................................       หนวยงานรวม ........รพ.สต.25 แหง.......................................... 
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Excellence   ที่ 3 ยุทธศาสตร
บุคลากรเปนเลิศ (People 
Excellence) 

แผนงาน  ทันตกรรม โครงการ พัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพฒันาทันตกรรมเฉพาะดานระหวางรพ.เสล
ภูมิ อาจสามารถ  ธวัชบุรี และทุงเขาหลวง ประจําป 2562 

วัตถุประสงค   1.เพื่อจัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูทันตกรรมเฉพาะดานแกทันตบุคลากรระหวางโรงพยาบาลเครือขาย 
                   2.พัฒนาระบบการสงตอดานทันตกรรมเฉพาะดานระหวางโรงพยาบาลเครอืขาย 
                   3.จัดสัมมนาทางทันตกรรมเฉพาะดานใหแกทันตแพทยทั่วไปและทันตบุคลากรปละ 1 ครั้ง 

ตัวชี้วัด  ขอที่ s 321  .ชื่อ  ระดับความสําเร็จของอําเภอทีม่ีการบรหิารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนไดตามเกณฑเปาหมายที่กําหนด 
สถานการณ  ความรูและวิทยาการมีการปรับเปลี่ยนตลอด  ความรูเฉพาะดานตองมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ 
แหลง

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

รายละเอียด จํานวน 

พัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ
พัฒนาทันตกรรมเฉพาะดาน 
ระหวางโรงพยาบาลเสลภูมิ 
อาจสามารถ ธวัชบุรี และทุง
เขาหลวง ประจําป 2561 
 

-จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูทัน
ตกรรมเฉพาะดานแกทันตบุคลากร
ระหวางโรงพยาบาลเครอืขาย 
-พัฒนาระบบการสงตอดานทันตก
รรมเฉพาะดานระหวาง
โรงพยาบาลเครือขาย 
-จัดสัมมนาทางทันตกรรมเฉพาะ
ดานใหแกทันตแพทยทั่วไปและทัน
บุคลากรปละ 1 ครั้ง 

 

มิ.ย.62 -คาสัมมนาคุณวิทยากรทีเ่ปน
บุคลากรของรัฐจํานวน x600x 7 
ชม 
-คาเอกสารประกอบการบรรยาย
จํานวน 60 ชุด x 50 บาท 
-คาอาหารกลางวันจํานวน 60 คน
x 70 บาท 
-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม
จํานวน 60 คน x25xบาทx 2มื้อ 
-คาปายโครงการ 
 

4,200 บาท 
 
3,000 บาท 
4,200 บาท 
3,000 บาท 
 
500 บาท 
 

UC ทพ.สรุศักด์ิ  
โกมาลย 
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ 
แหลง

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

รายละเอียด จํานวน 

   - 
-คาจางเหมาตกแตงหองประชุม 
-เงินชดเชยในการใชยานพาหะนะ
สวนตัวในการเดินทางรถยนตสวน
บุคคลไปกลับ  80 กิโลเมตรx4 
บาทx4 คน 

 
1,500 บาท 
1,280 บาท 
 
 
 
17,680 บาท 
 

 
UC 

 

Small 
success 

3 เดือน 
.......................................
....................................... 

6 เดือน 
.........................................
....................................... 

9 เดือน 
.................................................................................. 
.................................................................................. 

12  เดือน 
.................................................................. 
.................................................................. 

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลัก  กลุมงานทันตกรรมหนวยงานรวม สสอ.เสลภูม ิ
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Excellence   ที่ 4 ยุทธศาสตรบริหารเปน
เลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance 
Excellence) 

แผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบธรรมาภิ
บาลและองคกรคุณภาพ 
 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการงานการเงินและพสัดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานของ
รพ.สต.วิธีการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิล็กทรอนิกส(Electronic 
GovernmentProcurement : e-GP) 

วัตถุประสงค    ๑.เพื่อพัฒนากระบวนงานการจัดการความรูดานการเงินและพสัดุ 
                    2 เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการดําเนินงานดานการเงิน การบญัชี การพสัดุ ระบบ e GP ของรพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด   1   รอยละของหนวยงานในสงักัด  ผานเกณฑการประเมิน ITA       
ตัวช้ีวัดที่ 2   รอยละของ รพ.สต.ทีผ่านเกณฑการพฒันาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว             
สถานการณ ป 2561   

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรม ชวงเวลาดําเนินการ 
  (เดือน…….) 

งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

ผูรบัผิดชอบ 
รายละเอียด จํานวน 

มาตรการที่ 1 
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน ดาน
การเงิน พัสดุ ระบบ e 
GP สําหรับ
ผูรบัผิดชอบงาน รพ.
สต.ทุกแหงของ CUP 
เสลภูม ิ
  

๑. อบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการงาน
การเงินและพัสดุ เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ
งานของรพ.สต.วิธีการจัดซือ้จัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส(Electronic 
GovernmentProcurement : e-GP) 
 - ขออนุมัติโครงการ ตามระบบ 
-  ช้ีแจงแนวทางการจัดการความรูดาน
การเงิน การบญัชี การพสัดุ วิธีการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนิกส
(Electronic 
GovernmentProcurement : e-GP) 

มีนาคม 25๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  
๒๕  บาท x 60 คน x  6 มื้อ  
- คาอาหารกลางวัน 70 บาท 
x 60 คน x 3 มื้อ 
-คาตอบแทนวิทยากร 600 
บาท x 3 คน x 6 ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 

9,000  
 
12,600 
 
10,800 
 
 
 
 

CUP 
 
 

นายวิม  เหมโส 
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรม ชวงเวลาดําเนินการ 
  (เดือน…….) 

งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

ผูรบัผิดชอบ 
รายละเอียด จํานวน 

 - ผึกปฏิบัติการ การคียขอมูลทาง
อิเลก็ทรอนิกส 
 - แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ขอแสนอ
แนะและแนวทางในการแกปญหา
อุปสรรคในการเนินงานทีผ่านมา  

     

 รวมงบท้ังสิ้น   32,400   

Small success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลัก......สสอ.เสลภูมิ.....+...รพ.เสลภูมิ.............................................                      
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Excellence   ที่ 4 ยุทธศาสตร
บรหิารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence) 

แผนงาน การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ โครงการ พัฒนาระบบขอมลูขาวสารเทคโนโลยีสุขภาพแหงชาติ 

วัตถุประสงค  1. เพื่อเพิม่คะแนนรอยละความสมบรูณเวชระเบียนผูปวยนอกและผูปวยใน 2.เพื่อเพิ่มคา CMI  
ตัวชี้วัดขอที่ 28 ช่ือ รอยละหนวยบรกิารทีผ่านเกณฑคุณภาพขอมูล (เลือกจากKPI 31 ตัว)  

สถานการณ จากขอมลูการประเมินคุณภาพขอมลูบริการสขุภาพ (คุณภาพขอมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรคผูปวยนอก) ตามมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ
ขอมูลในระบบบริการสุขภาพดานการบันทึกขอมูลผูมารับบริการ และการใหรหัส ICD และมาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกขอมลู  ในสถานพยาบาล พ.ศ. 
๒๕๕๙ ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร  กระทรวงสาธารณสุข ในป2561 เครือขายสุขภาพอําเภอสลภูมิ ผานเกณฑรอยละ 84.62   

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ 
แหลง

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 1 
พัฒนาความรูบุคลากร 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพฒันา
ความรูใหบุคลากรผูทําหนาที่บันทึก
ขอมูล และการใหรหสั ICD 10 

ม.ค.62 คาอาหารกลางวัน อาหารวาง
เครื่องด่ืม 40คนx120บาทx1
ครั้ง  

4,800 CUP นางสาวสปุรียา 
ไชยสิทธ์ิ 

  คาสมนาคุณวิทยากร 1 คน 3,600 CUP นางสาวสปุรียา 
ไชยสิทธ์ิ 

มาตรการ 2 
ประเมินคุณภาพ 

การประเมินคุณภาพขอมูลบริการ
สุขภาพ คุณภาพขอมูลเวชระเบียน
และการวินิจฉัยโรค 

มิ.ย.62, ก.ย.62 คาอาหารกลางวัน อาหาร
วางเครื่องด่ืม 40คนx120
บาทx2ครั้ง 

9,600 CUP นางสาวสปุรียา 
ไชยสิทธ์ิ 

Small 
success 

3 เดือน 
แตงต้ังคณะทํางาน
ตรวจสอบคุณภาพเวช
ระเบียนระดับอําเภอ 

6 เดือน 
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพฒันาความรู
ใหบุคลากร 

9 เดือน 
การประเมินคุณภาพขอมูลบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1 

12  เดือน 
การประเมินคุณภาพขอมูลบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1 

หนวยงานรับผิดชอบ นางสาวสุปรียา ไชยสิทธ์ิ          หนวยงานหลัก กลุมงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลเสลภูมิ        หนวยงานรวม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเสลภูม ิ
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Excellence   ที่ 4 ยุทธศาสตร
บรหิารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence) 

แผนงานการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดานสุขภาพ โครงการ โครงการสงเสริมและพฒันาศักยภาพบุคลากรในการสรางงาน
วิชาการจากงานประจํา ประจําป ๒๕๖๒ 

วัตถุประสงค 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการวิชาการและวิจัย 
                 2. เพื่อพฒันางานวิชาการดานงานวิจัย/R2R และนวัตกรรม เครอืขายบรกิารสุขภาพอําเภอเสลภูม ิ
                3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการและวิจัย เจาหนาที่เครอืขายบรกิารสุขภาพอําเภอเสลภูม ิ
ตัวชี้วัด  ขอที่  31 รอยละผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพที่หนวยงานตางๆนําไปใชประโยชน 
สถานการณ 
1. ป 2561 เครือขายบริการสุขภาพอําเภอเสลภูมิ มีผลงานวิชาการ งานวิจัย/R2R/นวัตกรรมสุขภาพ จํานวน 25 เรื่อง ที่ไดรับการคัดเลือกนําเสนอเวทีระดับจงัหวัด ระดับเขต 
และระดับประเทศ 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 1 
พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการวิชาการและ
วิจัย CUP เสลภูมิ ใหสามารถ
เปนพีเ่ลี้ยงในการพฒันางาน
วิชาการ เจาหนาที่ในสังกัด 
เพื่อพฒันางานดานสงเสรมิ 
รักษา ปองกัน ฟนฟูสภาพ 
และคุมครองผูบรโิภค 
 

1.ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ 
CUP  
เสลภูมิ และอบรมวิชาการงานประจํา 
(50 คน) 
10 ครั้งตอป 
2.คกก.วิชาการนําเสนอผลงาน
วิชาการและเขารวมประชุม เวที
ระดับเขต ระดับภาคหรือระดับชาติ 
(10 คน) 
3.เทคนิคการเขียนรายงานวิชาการ
และการจัดทํารูปเลมเพื่อเตรียม
นําเสนอผลงานวิชาการ (60 คน) 
หลักสูตร 2 วัน 

ธ.ค. 2561- 
ต.ค. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.คาอาหารวางและ
เครื่องด่ืม 50 คน x 25 บาท 
x 10 ครั้ง 
2.คาใชจายเดินทางไป
ราชการและคาลงทะเบียน 
10 คนๆละ 5,000 บาท 
3.คาอาหารวางและ
เครื่องด่ืม 60 คน x 25 บาท 
x 2 มื้อx 2 วัน 
-คาอาหารกลางวัน 60 คน 
x 70 บาท x 2 วัน 
คาวิทยากร 6 ชม.x 600 
บาทx 2 วัน 

12,500 บาท 
 
50,000 บาท 
 
 
6,000 บาท 
 
 
8,400 บาท 
 
7,200 บาท 

UC 
 
UC 
 

UC 
 
 

นายสันติ ธรณี 
นางกาญจนวจี 
จตุเทน 
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียด จํานวน 

  
 
 
 
4.การนําเสนอผลงานวิชาการของ
หนวยงาน 
(60 คน) หลักสูตร 2 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-คาเอกสาร 60 คนx 50 
บาท 
รวมเปนเงินกิจกรรมท่ี 3 
4.คาอาหารวางและ
เครื่องด่ืม 60 คน x 25 
บาท x 2 มื้อx 2 วัน 
-คาอาหารกลางวัน 60 คน 
x 70 บาท x 2 วัน 
-คาวิทยากร 6 ชม.x 600 
บาทx 2 วัน 
-คาตอบแทนผลงานทีร่วม
นําเสนอ 40 เรื่องๆละ 500 
บาท 
รวมเปนเงินกิจกรรมที่ 4 
 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 

3,000 บาท 
24,600 บาท 
6,000 บาท 
 
 
8,400 บาท 
 
7,200 บาท 

20,000 บาท 
 
 
41,600 บาท 
 
128,700 บาท 

UC 
 
UC 

UC 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นายสันติ ธรณี 
นางกาญจนวจี 
จตุเทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Small 
success 

3 เดือน 
การประชุมวางแผนการ
ดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการ
วิชาการ CUP เสลภูม ิ

6 เดือน 
อบรมเทคนิคการเขียน
รายงานวิชาการและการ
จัดทํารปูเลมเพื่อเตรียม
นําเสนอผลงานวิชาการ 

9 เดือน 
อบรมการนําเสนอผลงานวิชาการของ
หนวยงาน 

12  เดือน 
1.ผลงานวิชาการ รวมนําเสนอผลงานวิชาการและ
เขารวมประชุม เวทรีะดับเขต ระดับภาคหรือ
ระดับชาติ 
2.ประเมินผลการดําเนินงาน 

หนวยงานรับผิดชอบ      อนุกรรมการวิชาการเครือขายบรกิารสุขภาพ อําเภอเสลภูมิ  
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Excellence   ที่ 4 ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศ

ดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนงาน การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกร

คุณภาพ 

โครงการ พัฒนาองคการคุณภาพดานหลักประกันสุขภาพ 

วัตถุประสงค  เพื่อพัฒนาคุณภาพหนวยข้ึนทะเบียน ปฐมภูมิ ประจํา สงตอ 

ตัวชี้วัดขอที่ ...............ช่ือ.................................................................................................................................(เลือกจากKPI 31 ตัว)  

สถานการณ หนวยบริการสุขภาพ เครือขายสุขภาพอําเภอเสลภูมิ ซึง่ประกอบไปดวย รพ.สต. จํานวน 25 แหง รพช.ขนาด M2 จํานวน 1 แหง ตองพัฒนาระบบบริการ

เพื่อรองรับผูมารบับริการ ใหไดตามมาตรฐานหนวยข้ึนทะเบยีน 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 

ชวงเวลา

ดําเนินการ 

( เดือน.... ) 

งบประมาณ 
แหลง

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 1 

พัฒนาความรูบุคลากร 

ประชุมช้ีแจงการดําเนินงาน เรื่อง 

ระบบงานหลักประกันสุขภาพ งาน

คุมครองสิทธิ และเกณฑหนวยข้ึน

ทะเบียน 

ธ.ค.61 คาอาหารวางเครื่องด่ืมและ

อาหารกลางวัน 3๐คนx๑๒๐

บาทX1ครั้ง 

3.600 CUP นางอารยา 

ธรณี 

มาตรการ 2 

การนิเทศ ติดตาม 

รับการนิเทศงานหลักประกันสุขภาพ มี.ค.62 คาอาหารวางเครื่องด่ืมและ

อาหารกลางวัน 4๐คนx๑๒๐

บาทX1ครั้ง 

4,800 CUP นางอารยา 

ธรณี 

มาตรการท่ี 3 

การประเมินคุณภาพ

มาตรฐาน 

รับการประเมินรบัรองหนวยข้ึนทะเบียน  ก.ค.62 คาอาหารวางเครื่องด่ืมและ

อาหารกลางวัน 4๐คนx๑๒๐

บาทX1ครั้ง 

4,800 CUP นางอารยา 

ธรณี 

Small 

success 

3 เดือน 

ประชุมช้ีแจงการ

ดําเนินงาน 

6 เดือน 

การนิเทศ ติดตาม 

กํากับ การดําเนินงาน 

9 เดือน 

การประเมินรบัรองหนวยข้ึนทะเบียน.(ผานแบบไมมี

เงื่อนไข)  รอยละ 90 

12  เดือน 

....................................................................... 

....................................................................... 

หนวยงานรับผิดชอบ นางอารยา ธรณี           หนวยงานหลัก กลุมงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลเสลภูมิ          หนวยงานรวม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเสลภูม ิ
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Excellence   ที่ 4 ยุทธศาสตร
บรหิารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence) 

แผนงาน.......................................................... โครงการ...ประเมินคุณธรรมความโปรงใสและบริหารความเสี่ยง 

วัตถุประสงค  1 เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน 
                  2 เพื่อใหทราบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ มติรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 
                 3.เพื่อใหการปฏิบัติงาน ดานการเงินบัญชี พัสดุ คลังยาและเวชภัณฑ มีความนาเช่ือถือ 
                 4เพื่อเสนอแนะแนวทางการแกไข ปรับปรงุ การปฏิบัติงานใหเกิดประสทิธิภาพ ประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน. 

ตัวชี้วัดขอที่ 31 ช่ือ.................................................................................................................................(เลือกจากKPI 31 ตัว)  
สถานการณ....................................................................................................................................................................................................................................... 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ แหลง
งบประม

าณ 
ผูรับผิดชอบ 

รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 1 
ดานการเงนิและบัญชี   

1.การรบัเงิน  คาเบี้ยเลี้ยง  120 บาท*  7,200.00 เงินบํารุง งานควบคุภายใน  
2.การจายเงิน มิย.62-สค.62 จํานวน 4 คน *15 วัน  และอื่นๆ cup เสลภูมิ                 
3.ระบบบญัชีเกณฑคงคาง      

มาตรการ 2 
ดานพัสดุ  

1.การบริหารพสัดุ  คาเบี้ยเลี้ยง  120 บาท 7,200.00 เงินบํารุง งานควบคุภายใน  
2.การจัดซื้อจัดจาง มิย.62-สค.62 จํานวน 4 คน *15 วัน  และอื่นๆ cup เสลภูมิ                 
3.การควบคุมรกัษาการเบิกจาย      

มาตรการท่ี 3 
ดานยาและคลัง
เวชภัณฑยา 

1.การตรวจสตอกยา  คาเบี้ยเลี้ยง  120 บาท 1,800.00 เงินบํารุง งานควบคุภายใน  
2. การตรวจควบคุมอุณหภูมิตูเย็น มิย.62-สค.62 จํานวน 1 คน *15 วัน  และอื่นๆ cup เสลภูมิ                 
3.การเก็บรักษา และการเบิกจาย      

Small 
success 

3 เดือน 
......................................... 

6 เดือน 
.................................
. 

9 เดือน 
........................................................ 

12  เดือน 
....................................................................... 

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลัก..  งานควบคุมภายใน cup เสลภูมิ                หนวยงานรวม .................................................. 
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Excellence   ที่ 4 ยุทธศาสตร
บรหิารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล  

แผนงาน.......................................................... โครงการ...ตรวจสอบภายใน  รพ.สต. CUP เสลภูม ิ

วัตถุประสงค  1 เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน 
                  2 เพื่อใหทราบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ มติรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 
                 3.เพื่อใหการปฏิบัติงาน ดานการเงินบัญชี พัสดุ คลังยาและเวชภัณฑ มีความนาเช่ือถือ 
                 4เพื่อเสนอแนะแนวทางการแกไข ปรับปรงุ การปฏิบัติงานใหเกิดประสทิธิภาพ ประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน. 

ตัวชี้วัดขอที่ ...............ช่ือ.................................................................................................................................(เลือกจากKPI 31 ตัว)  
สถานการณ....................................................................................................................................................................................................................................... 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ 
แหลง

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

รายละเอียด จํานวน 

มาตรการ 1 
ดานการเงนิและบัญชี   
 

1.การรบัเงิน  คาเบี้ยเลี้ยง  120 บาท*  30,000 เงินบํารุง งานควบคุภายใน  

2.การจายเงิน มิย.62-สค.62 จํานวน 10 คน *25 วัน  และอื่นๆ cup เสลภูมิ                
3.ระบบบญัชีเกณฑคงคาง      

มาตรการ 2 
ดานพัสดุ  

1.การบริหารพสัดุ      
2.การจัดซื้อจัดจาง      
3.การควบคุมรกัษาการเบิกจาย      

มาตรการท่ี 3 
ดานยาและคลังเวชภัณฑยา 

1.การตรวจสตอกยา      
2. การตรวจควบคุมอุณหภูมิตูเย็น      
3.การเก็บรักษา และการเบิกจาย      

Small 
success 

3 เดือน 
............................................. 

6 เดือน 
........................................... 

9 เดือน 
........................................................ 

12  เดือน 
....................................................................... 

หนวยงานรับผิดชอบ      หนวยงานหลัก..  งานควบคุมภายใน cup เสลภูมิ                หนวยงานรวม .................................................. 
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Excellence   ที่ 4 ยุทธศาสตร
บรหิารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล  

แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการดานสุขภาพ โครงการ...วันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ (วัน อสม.แหงชาติ) อําเภอ
เสลภูมิ ประจําป 2562 

วัตถุประสงค  1 เพื่อสรางขวัญกําลงัใจ และประกาศเกียรติคุณแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
ตัวชี้วัดขอที่ 31 เลือกจากKPI 31 ตัว)  
 
สถานการณ....................................................................................................................................................................................................................................... 
 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียด จํานวน 

 1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรหรอื ภาคี
เครือขายสุขภาพ หรือประชาชนที่
สอดคลองกบัสภาพปญหาและความ
ตองการพฒันา 
 

20 มี.ค.62 คาใชสอยจัดซื้อวัสดุรณรงค
สรางเสริมสุขภาพ  ๕ ขบวนๆ 
ละ ๔,๐๐๐ บาท 

 60,000 CUP นายวิม เหม
โส  

 2.พัฒนาพื้นที่ตนแบบ / บุคคลตนแบบ
เพื่อเปนแบบอยางและสรางแรงจูงใจใน
การพัฒนา 

 คาใชสอยจัดซื้อวัสดุจัด
นิทรรศการสรางเสริมสุขภาพ 
ปองกันโรคและภัยสุขภาพใน
ชุมชนแปนเงิน 25,000 บาท 
 
 

  นางทักษพร 
ทับทิม                
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