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แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

Excellence   PP Excellence แผนงานที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ) โครงการที่ ๑.๑ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่สตรีและเด็กปฐมวัย 

วัตถุประสงค์    1. เพื่อให้ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กมีพัฒนาการสมวัย ใฝ่เรยีนรู้ มีทักษะชีวิต คู่คณุธรรม น าสูสุ่ขภาพดี                    

ตัวชี้วัด        1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ  
                 2.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ85) 
                  3.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี   (ร้อยละ60) 
สถานการณ์    .ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา อัตราตายมารดาและเด็กอายุ 0-5 ปี ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง โดยอัตราตายมารดาลดลงจาก 374.3 ต่อเกดิมชีีพแสนคน ในปี พ.ศ. 2505 เปน็ 23.3 ต่อเกิดมีชีพ
แสนคน ในปี พ.ศ. 2557 แต่ก็ยังสูงกว่าเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ (MDGs) ที่ก าหนดไว้เท่ากับ 18 ต่อการเกดิมีชีพแสนคน สาเหตกุารเสยีชีวิตของมารดาส่วนใหญเ่กิดจากการแท้งและการคลอด อ าเภอโพธ์ิชัยไมม่ีมารดา
ตาย ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน  

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 
งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการ 1P: Partnership 

สร้างการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย(รพ.สต/อปท./รพ./สสอ./
ร.ร.) 

๑.ประชุมภาคเีครือข่าย เพื่อรับทราบนโยบายถ่ายทอดและขับเคลื่อน
นโยบาย แผนงาน และ รูปแบบ เช่น มหัศจรรย ์1,000 วันแรกแห่ง
ชีวิต/smart kid 4.0 ต าบลละ10คน รวม 100 คน ประกอบด้วย 
ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงาน รพ.สต./ปลัด อปท./ผอ.กองสาธารณสขุ/
ผอ.กองการศึกษา/ อสม./ก านัน/ผญบ.  

ก.ย.๖๒   สมพิศ/พมิพ์อัปสร 

มาตรการที่ 3A: Advocate 

ส่งเสริมพัฒนาการสมวัย สูงดีสม
ส่วน   

 

1. สร้างต าบล/หมูบ่้านต้นแบบพัฒนาการดี  ประชุมเชิงปฏิบัติการ
โดยใช้ค่ากลาง (Smart Kid 4.0) (หมู่บ้านที่มีแม่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร/เด็กขาดสารไอโอดีน/เด็กพัฒนาการไม่สมวยั ส่วนสูงไม่สมส่วน) 

2. สร้าง “ครอบครัวคณุภาพ”เพื่อส่งเสรมิบทบาทพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองในการเลี้ยงดู ส่งเสริม พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
ตามวัย (DSPM) ประชุมเชิงปฏิบตัิการผูป้กครองกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ปกครองเด็ก๐-๕ปีทุกคน  

มี.ค.-พ.ค. 

 

 

มี.ค.-พ.ค. 

-ค่าใช้สอย ต าบลละ 30,000บาทX10
ต าบล 300,000บาท  

 

-ค่าอาหารและอาหารว่าง เครื่องดืม่ ต าบล
ละ 10,000บาทX10ต าบล 100,000
บาท  

 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล 

 
กองทุน

หลักประกัน
สุขภาพต าบล 

รพ.สต.ทุกแห่ง  

 

 

รพ.สต.ทุกแห่ง 

 3. ส่งเสริมพัฒนาการในศูนย์เด็กเล็ก (เด็กและผู้ปกครองเด็ก)  มี.ค.-พ.ค. ค่าใช้สอย ต าบลละ ๒๕,๐๐๐ บาทX๑๐ 
ต าบล เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท  

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล 

 

รพ.สต.ทุกแห่ง 
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สร้างเสริมความรู้ สื่อสารสุขภาพสู่
แม่และครอบครัว เพื่อการพึ่งตนเอง
ด้านสุขภาพอยา่งยั่งยืน  

-จัดการความรู้หญิงตั้งครรภ์ 192 คน (หญิงมีครรภ์และคู่สมรส)  

-ตั้งกลุ่มไลน์หญิงมคีรรภ์ ทุกสถานบริการ  

- MOUการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ (หญิงตั้งครรภ์และผูดู้แล) 

-ประเมินผลการปฏิบตัิก่อนตั้งครรภ์และหลังฯและตามตัวช้ีวัดฯ 

 

ม.ค.,เม.ย. -ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม 192คนX120
บาท X1วัน  เป็นเงิน 23,040บาท  
- ค่าวัสดุ 2,000บาท  
- ค่าตอบแทน จนท.11 คน X200บาท
X5วันX2 ครั้ง  เป็นเงิน 22,000บาท  
-ค่าพาหนะส าหรับหญิงมีครรภ์ 192คน
X100บาท =19,200บาท  
รวม 66,240 บาท 

PP CUP 

 

 

มาตรการที่  4 B: Building 
Capacity , I: Investment 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้าน
อนามัยแม่และเด็ก  

 

 
 
 
1.ประชุมกรรมการ MCH Broad  
 
2.สนับสนุนยาเม็ดเสริมธาตเุหล็ก เสรมิไอโอดีน โฟลิก แคลเซียม  
เกลือเสริมไอโอดีน  
 
3.ประชุมทบทวน CPG ในการให้บริการฝากครรภ์ การส่งต่อ การ
ให้บริการคัดการพัฒนาการเด็ก การส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า  

 
 
 

พ.ย.๖๒ 
 

ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓ 
 
 

ธ.ค.๖๒ 

 
 
 
 
 
-รพ.สนับสนุนยาและเวชภณัฑ ์
 
 
-ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 2ครั้งX20
คนX25บาท เป็นเงิน1,000บาท  
 

 

 

 

 

งบซื้อยาปกต ิ

 

PP CUP 

 

 

PCU/ห้องคลอด/รพ.
สต./สมพิศ 

 4. ออกปฏิบัติงานเชิงรุกในพ้ืนท่ี ติดตามเยี่ยม กลุ่มเป้าหมาย เด็ก0-5
ปี,หญิงตั้งครรภ์,ผู้ป่วยเรื้อรัง,ผู้พิการ,ผูสู้งอายุติดบ้าน ติดเตียง  

ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓ 
 

ค่าตอบแทนเชิงรุกของทีมสหวิชาชีพ  กองทุน(เงิน
บ ารุง)  

ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง  

2.จัดบริการส่งเสริมสุขภาพแม่และ
เด็กอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน  

1.บริการฝากครรภ์คณุภาพในสถานบริการทุกแห่ง  
2. ห้องคลอดคุณภาพ 
3. ส่งเสริมสุขภาพมารดาช่วงตั้งครรภเ์พื่อลูกในครรภ์เกดิรอดครบ32 
สมองดี(สาวไทยแก้มแดง)จ่ายยาเม็ดเสริธาตเุหล็กและโฟลิก เป้าหมาย
หญิงวัยเจรญิพันธ์ุ อายุ๒๐-๓๔ปี ทุกคน  
5. พัฒนาคลินิกเด็กดีคณุภาพ สถานบริการทุกแห่ง 
6. ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหผ้า่นเกณฑ์คณุภาพทุกแห่ง 

ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓ 
 

 
 
-รพ.สนับสนุนยาและเวชภณัฑ ์
 

 
 
งบซื้อยาปกต ิ
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 2.จัดประชุมฟื้นฟูความรู้ ครผูู้ดูแลเด็ก ในศูนย์เด็กเล็ก จ านวน ๖๕ 
คน /จนท.สส.ผูร้ับผดิชอบงาน ๑๐ คน /จนท.อบต.,ทต. จ านวน ๑๐ 
คน รวม ๘๕ คน  

ม.ค.๖๓ - ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน  
85คนX120บาท X1ครั้ง   เป็นเงิน 
9,600บาท เป็นเงิน 10,200บาท  

- ค่าวัสดุ 2,000บาท  

รวม 12,200บาท 

PP CUP 

 

 

3.พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบเฝ้า
ระวังและระบบก ากับติดตามของ
เครือข่ายสุขภาแม่และเด็กทุกระดบั  

1. สถานบริการทุกแห่ง จัดท าฐานข้อมูลแม่และเด็กให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน (โปรแกรมHosxp)  
2. มีระบบตดิตามแบบออนไลน์ ไลน์กลุ่มแม่และเด็กระดบัอ าเภอ 
ต าบล,กลุ่มไลน์ อสม.,กลุม่ไลน์หญงิตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด  

ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓ 
 

  ผอ.รพ.สต./
ผู้รับผิดชอบงาน  

ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม การ
จัดบริการสุขภาพแม่และเด็ก 
(Management)  
1.สนับสนุนให้เกิดกระบวนการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และพัฒนา
ต้นแบบ 
2.พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีด้านอนามัยแม่และเด็ก  

บูรณาการกับสร้างเสริมความรู้ สือ่สารสุขภาพสู่แม่และครอบครัว เพื่อ
การพึ่งตนเองด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน 

    

๓.พัฒนาเครือข่ายวัคซีนและลูกโช่
ความเย็น 

1.ประชุมการบริหารจัดการวัคซีนในเครือข่ายอ าเภอโพธิ์ชัย ธ.ค.62 และ สค.63 ค่าอาหารว่าง 25 บาทx30คนx2
ครั้ง=1,250บาท 

 ภญ.ปิยธดิา 

Small Success 

3 เดือน 
1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 
17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ  
2.มีแผนปฏิบตัิการ/แผนด าเนินงานท่ี
สอดคล้องกับสภาพปัญหาพื้นที่  และ
มีระบบประเมินผลและวิเคราะหเ์พื่อ
ก าหนดมาตรการ  
3.มีระบบบรหิารจดัการและขับเคลื่อน
การด าเนินงานอนามยัและเด็ก 
4. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การดาเนินงานแต่ละระดับ  

6 เดือน.  
1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 17 
ต่อแสนการเกิดมีชีพ  
2.ร้อยละ90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการ
คัดกรองพัฒนาการ  
3.ร้อยละ20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการ
คัดกรองพัฒนาการพบสงสัยลา่ช้า 
4. ร้อยละ90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี มี
พัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการตดิตาม/ส่ง
ต่อ  
5. ร้อยละ 65 ของเด็กปฐมวัย ไดร้ับการคดั

 9 เดือน 
1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 
17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ  
2. มีการณรงค์คดักรองและส่งเสรมิ
พัฒนาการเด็กปฐมวยั 
3.เยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงานสง่เสริม
พัฒนาการ คัดกรอง กระตุ้น ติดตาม 
พัฒนาการเด็ก0-5ปี  
4.มีการขับเคลื่อนมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน
แรกของชีวิตทุกต าบล  
5.สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่าน

12  เดือน 
1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ  
2. ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑม์าตรฐาน  
2.1 ร้อยละ 85 เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวยั  
2.2 ร้อยละ 60 ของเด็ก 0-5ปี สูงดีสมส่วน  
2.3 ร้อยละ 65  ของเด็กพัฒนาช้าการล่าช้าได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วย TEDA4I  
2.4 ร้อยละ 80 ของหญิงตั้งครรภ์ไดร้ับบริการฝากครรภ ์ 
ก่อน 12 สัปดาห ์
2.5  ร้อยละ 75 ของหญิงตั้งครรภ์ไดร้ับบริการฝากครรภ ์ 
คุณภาพ 
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5.มีกลไกการขับเคลื่อนและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยทั้งในและนอกสังกัด 
6.พัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขตามาตรฐานการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาต ิ
5.มีกระบวนการสร้างเสรมิความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพแม่และเด็ก 

กรองแล้วพบว่าพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
กระตุ้น ด้วย TEDA4I  
6.รพ.พัฒนาและประเมินตนเอง ตาม
มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 
7.ร้อยละ 60 ของเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสม
ส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี    
8.ร้อยละของพ่อแม่ผู้ปกครองใช้คู่มือ DSPM
ในการเลี้ยงดเูด็ก  

ช่องทางต่างๆ 

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลักโรงพยาบาลโพธิ์ชัย /สสอ./รพ.สต..                     หน่วยงานร่วมอปท./ร.ร./ศพด./อสม. 
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Excellence   6 Building Blocks แผนงานที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ) โครงการที่ ๑.๒ โครงการส่งเสรมิทันตสุขภาพในหญิงตั้งครรภ ์

วัตถุประสงค์    1.เพื่อให้หญิงตั้งครรภไ์ดร้ับการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก มีความรู้และทัศนคติทีด่ีต่อการ ดูแลสุขภาพช่องปากของลูก   

                    2. เพื่อให้หญิงตัง้ครรภไ์ด้รบัการท าความสะอาดช่องปากและรับบริการทันตกรรมตามความจ าเป็น              

                    3.เพื่อให้หญิงตั้งครรภไ์ดร้ับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และ plaque control 

ตัวชี้วัด        1.หญิงตั้งครรภ์ไดร้บัการตรวจสุขภาพช่องปาก        
                 2.หญิงตั้งครรภไ์ด้รบับริการขูดหินน้ าลาย อุดฟัน 
                 3.หญิงตั้งครรภไ์ด้รบับริการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และ plaque control    
 
สถานการณ์  ในกลุ่มสตรีมีครรภบ์างรายอาจเกดิปัญหาสุขภาพช่องปากได้ เนื่องจากฮอร์โมนต่าง ๆ ในระหว่างการตั้งครรภจ์ะเพิม่ขึ้นจนส่งผลต่อการตอบสนองของร่างกายต่อคราบเชื้อแบคทีเรียที่เกาะอยู่บนผิวฟัน และยังมี
ปัจจัยอื่น ๆ อย่างพฤติกรรมของคุณแม่หรือความเปลี่ยนแปลงของร่างกายด้านอื่นท่ีอาจท าให้เกิดปญัหาช่องปากได้ในที่สุด โดยภาวะทีม่ักพบบ่อย ได้แก่ เหงือกอักเสบ  โรคปริทันต์ ฟันผุ เนื้อฟันกร่อน เนื้องอกในช่องปาก   
                 หากไม่ดูแลรักษาสขุภาพช่องปากให้ดีและปล่อยให้เป็นปัญหาเรื้อรังก็อาจส่งผลอันตรายต่อแม่และทารกในครรภไ์ด้ โดยมีการศึกษาพบว่าปญัหาสุขภาพช่องปากบางชนิดอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ได้ เช่น โรคปริ
ทันต์อกัเสบอาจส่งผลให้ทารกคลอดก่อนก าหนดหรือมีน้ าหนักแรกเกิดต่ ากว่าเกณฑ์ และแบคทีเรียในช่องปากท่ีมีจ านวนมากอาจส่งผลให้เกิดภาวะฟันผุในทารกได้    เป็นต้น ดังน้ัน เพื่อความปลอดภัยของแม่และเด็ก ขณะ
ตั้งครรภ์ควรรักษาสุขภาพช่องปากให้ดีตามที่แพทย์แนะน า และควรไปพบแพทย์ทันทีหากมีความผดิปกติเกิดขึ้นภายในช่องปาก 
 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 

 งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด จ านวน 

มาตรการ 1  

ระบบบริการ                         
(SERVICE  DELIVERY) 

 

1.ตรวจสุขภาพช่องปากแก่หญิงตัง้ครรภ์ในเขตอ าเภอ
โพธิ์ชัยโดนทันตบุคลากรในแตล่ะพื้นที่                   

ต.ค.62-ก.ย.63 

 

ค่าอุปกรณ์แปรงสีฟันและยาสีฟัน
ผู้ใหญ่ชุดละ 30 บาท x   550 ชุด  
 

16,500 บาท เงินบ ารุง
โรงพยาบาล 

ฝ่ายทันตสาธารณสุข    
กลุ่มงานบริการทาง
การแพทย์ 
โรงพยาบาล                
โพธิ์ชัย 

2. แจกแปรงสีฟันและยาสีฟันแกห่ญิงตั้งครรภ์ที่คลินิก
ฝากครรภ์(ANC) ในแต่ละพื้นท่ี ใหท้ันตสุขศึกษาและ
ฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และ plaque control 
ให้ค าแนะน าช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการรักษาทาง
ทันตกรรม 
3.ให้การรักษาทางทันตกรรมที่จ าเป็นแก่หญิงตั้งครรภ์ 
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมที่สามารถให้การ
รักษาได้อยา่งปลอดภัย   

แผนปฏิบัตกิารเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอโพธ์ิชัย ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓   
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มาตรการ 2  

ก าลังคนด้านสุขภาพ                
(HEALTH WORKFORCE) 

ทันตบุคลากรในโรงพยาบาลโพธิ์ชัยและคณะท างาน
ทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใน
เขตอ าเภอโพธ์ิชัย 

     

มาตรการที่ 3 

สื่อองค์ความรู/้เทคโนโลยีทาง
การแพทย์  

(ASSESS TO ESSENTIAL 
MEDICINES) 

1.สื่อการสอนทันตสาธารณสุข      

2.โมเดลฟันและอุปกรณจ์ าลองการท าความสะอาด
ช่องปาก 

     

3. สิ่งสนับสนุนการท าความสะอาดช่องปาก ได้แก่ 
แปรงสีฟัน ยาสีฟัน   

     

มาตรการที่ 4 
ระบบข้อมลูสารสนเทศ  

(HEALTH INFORMATION SYSTEM) 

1.การจัดท าทะเบยีนข้อมูลกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ (ANC) 
ในเขตอ าเภอโพธ์ิชัย 

ต.ค.62-ก.ย.63 

 

    

2.การลงบันทึกข้อมูลจากการปฏบิัติงาน     

3.ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม       

มาตรการที่ 5  

ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 
(LEADERSHIP/GOVERNMENT) 

1.นโยบายผู้บริหาร      

2.ฝ่ายทันตสาธาณสุข กลุ่มงานบรกิารทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลโพธิ์ชัย 

     

3.คณะท างานทันตสาธารณสุขในแต่ละพื้นท่ี        

Small success 
3 เดือน 

แจกสิ่งสนับสนุนให้ทุก รพ.สต. 
6 เดือน 

ปฏิบัติงานตามแผน รวมข้อมูล 
 9 เดือน 

ปฏิบัติงานตามแผน รวมข้อมูล 
12  เดือน 

รวบรวมข้อมลูแตล่ะต าบล วิเคราะห์ ประเมินผล สรุปผล 
หน่วยงานรับผิดชอบ  หน่วยงานหลัก ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลโพธิ์ชัย           หน่วยงานร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอโพธ์ิชัย 
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Excellence   6 Building Blocks แผนงานที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ) โครงการที่ ๑.๓  โครงการส่งเสรมิทันตสุขภาพในเด็กอายุ 0-3 ปี                                  

วัตถุประสงค์    1.เพื่อให้เด็ก 0-3 ปี ไดร้ับการตรวจสุขภาพช่องปากและได้รับการทาฟลูออไรด์วานชิ         

                    2.เพื่อฝึกพ่อแม่/ผู้ดูแลเด็กแปรงฟันแบบลงมือปฏบิัติ 

ตัวชี้วัด        1.เด็กไดร้ับการตรวจสุขภาพช่องปาก                         
                 2.เด็กได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช           
                 3.พ่อแม่/ผู้ดูแลเด็กได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ 
 
สถานการณ์    กลุ่มเด็กอายุ ๐-๓ ปีเด็กกลุ่มนีจ้ะเริ่มมีฟันน้ านมซี่แรกข้ึนมาเมื่ออายุ ๖ เดือน  โดยฟันน้ านมซี่แรกที่ข้ึนมาในช่องปาก  คือฟันตัดหน้าล่างซี่ที๑่  จากนั้นฟันน้ านมจะทยอยขึ้นมาตามล าดับอายุของเด็ก  และ
ขึ้นมาครบ ๒๐ ซี่เมื่ออายุครบ ๒ ปี  ซึ่งเป็นช่วงที่เด็กต้องได้รับการดูแลอย่างมากในเรื่องสุขภาพช่องปากจากผู้ปกครอง  ในการฝึกความคุ้นเคยการดูแลสุขภาพช่องปากในเรื่องการแปรงฟันให้กับเด็กเล็กควรเริ่มตั้งแต่ฟันน้ านม
ซี่แรกขึ้นมาในช่องปาก 
 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 

 งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด จ านวน 

มาตรการ 1  

ระบบบริการ                         
(SERVICE  DELIVERY) 

 

1.ตรวจสุขภาพช่องปากช่องปากในเด็ก 0-3 ปี                   ต.ค.62-ก.ย.63 

 

ค่าอุปกรณ์แปรงสีฟันและยาสีฟัน
ผู้ใหญ่ชุดละ 30 บาท x  1,000 ชุด 

30,000 บาท เงินบ ารุง
โรงพยาบาล 

ฝ่ายทันตสาธารณสุข  

กลุ่มงานบริการทาง
การแพทย์ 
โรงพยาบาล             
โพธิ์ชัย 

2.การให้บริการทาฟลูออไรด์วานชิในเด็ก0-3ปีท่ีฟัน
ขึ้นในช่องปาก                          
3. แจกแปรงสีฟันเด็กเล็กแก่เด็กท่ีได้รับการตรวจใน
คลินิคเด็กดี และฝึกพ่อแม/่ผูดู้แลเด็กแปรงฟันแบบลง
มือปฏิบัต ิ

มาตรการ 2  

ก าลังคนด้านสุขภาพ                
(HEALTH WORKFORCE) 

ทันตบุคลากรในโรงพยาบาลโพธิ์ชัยและคณะท างาน
ทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใน
เขตอ าเภอโพธ์ิชัย 

     

  

แผนปฏิบัตกิารเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอโพธ์ิชัย ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
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มาตรการที่ 3 

สื่อองค์ความรู/้เทคโนโลยีทาง
การแพทย์  

(ASSESS TO ESSENTIAL 
MEDICINES) 

1.สื่อการสอนทันตสาธารณสุข      

2.โมเดลฟันและอุปกรณจ์ าลองการท าความสะอาด
ช่องปาก 

     

3. สิ่งสนับสนุนการท าความสะอาดช่องปาก ได้แก่ 
แปรงสีฟัน ยาสีฟัน   

     

มาตรการที่ 4 
ระบบข้อมลูสารสนเทศ  

(HEALTH INFORMATION SYSTEM) 

1.การจัดท าทะเบยีนข้อมูลกลุ่มเดก็ 0-3ปี (WBC) ใน
เขตอ าเภอโพธ์ิชัย 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 

    

2.การลงบันทึกข้อมูลจากการปฏบิัติงาน     

3.ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม       

มาตรการที่ 5  

ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 
(LEADERSHIP/GOVERNMENT) 

1.นโยบายผู้บริหาร      

2.ฝ่ายทันตสาธาณสุข กลุ่มงานบรกิารทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลโพธิ์ชัย 

     

3.คณะท างานทันตสาธารณสุขในแต่ละพื้นท่ี        

Small success 
3 เดือน 

แจกสิ่งสนับสนุนให้ทุก รพ.สต. 
6 เดือน 

ปฏิบัติงานตามแผน รวมข้อมูล 
 9 เดือน 

ปฏิบัติงานตามแผน รวมข้อมูล. 
12  เดือน 

รวบรวมข้อมลูแตล่ะต าบล วิเคราะห์ ประเมินผล สรุปผล 
หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลโพธิ์ชัย           หน่วยงานร่วม โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย 
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Excellence   6 Building Blocks แผนงานที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ) โครงการที่ ๑.๔  โครงการส่งเสรมิทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน   

วัตถุประสงค์    1. เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก       

                    2. เพื่อให้เด็กกลุม่เสี่ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไดร้ับการทาฟลูออไรด์วานิช 

ตัวชี้วัด        1.เด็กก่อนวัยเรียนทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดร้ับการตรวจสุขภาพช่องปาก       
                 2.เด็กกลุ่มเสี่ยงในศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก ไดร้ับการทาฟลอูอไรด์วานิชอย่างน้อยปีละ1ครั้ง                 
 
สถานการณ์   ในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา ในกลุ่มเด็ก 3 - 6 ปี ข้อมูลการเกดิโรคที่อายุ 5 ปี พบว่ามีฟนัผุถึงร้อยละ 78.5 เฉลี่ย 4.4 ซี/่คน เนื่องจากเด็กกลุม่นี้ส่วนใหญ่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล แม้ว่าจะมีการจดั
นมจืดให้แก่เด็กแล้วก็ตาม แต่ยังพบว่าเด็กยังดื่มนมหวานและนมเปรีย้วเมื่ออยู่ที่บ้านถึงร้อยละ 39.4 การเลิกขวดนมช้านอกจากจะเกิดความเสีย่งต่อการเกดิฟันผุแล้วยังมีโอกาสเกดิความผิดปกติของการสบฟันในอนาคต เหตุ
นี้  ผู้ปกครองจึงต้องเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพช่องปาก โดยการแปรงฟนัหลังอาหารกลางวันทุกวัน จัดอาหารว่างที่เน้นผลไม้สดแทนขนมหวาน และ ช่วยเด็กเลิกขวดนม รวมทั้งขนมขบเคี้ยวที่ไมจ่ าเป็น 
 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 

 งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด จ านวน 

มาตรการ 1  

ระบบบริการ                         
(SERVICE  DELIVERY) 

 

1. การออกหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือใหบ้ริการตรวจสุขภาพ
ช่องปากเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอโพธ์ิชัย 

ม.ค.63-มี.ค.63 

 

1.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ต าแหน่งเจ้า
พนักงานทันตสาธารณสุข 3 คน  x 
150 บาท  x  20 ครั้ง 

9,000 บาท เงินบ ารุง
โรงพยาบาล 

ฝ่ายทันตสาธารณสุข    
กลุ่มงานบริการทาง
การแพทย์ 
โรงพยาบาล               
โพธิ์ชัย 

2. การให้บริการทาฟลูออไรด์วานชิในเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคฟันผุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. ค่าอุปกรณ์แปรงสีฟันและยาสฟีัน
เด็กชุดละ 30 บาท x 1,000 ชุด 

30,000 บาท 

3. การให้ทันตสุขศึกษาท่ีเหมาะสมแก่เด็กก่อนวัยเรียน
และผูดู้แลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

รวม 39,000 บาท 

มาตรการ 2  

ก าลังคนด้านสุขภาพ                
(HEALTH WORKFORCE) 

1.ทันตบุคลากรในโรงพยาบาลโพธิ์ชัยและคณะท างาน
ทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใน
เขตอ าเภอโพธ์ิชัย 

     

2.ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอโพธิ์
ชัย 

     

  

แผนปฏิบัตกิารเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอโพธ์ิชัย ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓   
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มาตรการที่ 3 

สื่อองค์ความรู/้เทคโนโลยีทาง
การแพทย์  

(ASSESS TO ESSENTIAL 
MEDICINES) 

1.สื่อการสอนทันตสาธารณสุข      

2.โมเดลฟันและอุปกรณจ์ าลองการท าความสะอาด
ช่องปาก 

     

3. สิ่งสนับสนุนการท าความสะอาดช่องปาก ได้แก่ 
แปรงสีฟัน ยาสีฟัน   

     

มาตรการที่ 4 
ระบบข้อมลูสารสนเทศ  

(HEALTH INFORMATION SYSTEM) 

1.การจัดท าทะเบยีนข้อมูลกลุ่มเดก็ก่อนวัยเรียนใน
ศูนย์เด็กเล็กในเขตอ าเภอโพธ์ิชัย 

ม.ค.63-มี.ค.63     

2.การลงบันทึกข้อมูลจากการปฏบิัติงาน     

3.ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม       

มาตรการที่ 5  

ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 
(LEADERSHIP/GOVERNMENT) 

1.นโยบายผู้บริหาร      

2.ฝ่ายทันตสาธาณสุข กลุ่มงานบรกิารทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลโพธิ์ชัย 

     

3.คณะท างานทันตสาธารณสุขในแต่ละพื้นท่ี        

Small success 
3 เดือน 

จัดท าแผน ประสานงานเตรยีมออก
หน่วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

6 เดือน 
ออกหน่วยครบทุกศูนย ์

 9 เดือน 
รวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ ประเมินผล สรุปผล 

12  เดือน 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลโพธิ์ชัย           หน่วยงานร่วม โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย 
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แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

Excellence   PP Excellence แผนงานที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ) โครงการที่ ๑.๕ โครงการพัฒนาคณุภาพและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวยัเรยีนและ
วัยรุ่น 

วัตถุประสงค์    1.เพื่อให้เด็กวัยเรียน IQ/EQ ดี สุขภาพแข็งแรง สงูดีสมส่วน 
                    2.เพื่อลดอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
                   3. เพื่อสร้างความตระหนักและเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัยาเสพตดิในกลุ่มวยัรุ่น   โดยด าเนินงานตามกิจกรรมหลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างจริงจังและต่อเนื่อง                                     
ตัวช้ีวัด        1.ร้อยละเด็กอายุ 6-15 ปี มีปญัหาทางการเรียน    จากภาวะสุขภาพ (LD, ADHD) เข้าถึงบริการ                 2.ร้อยละของการตั้งครรภซ์้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี                    
                 3.ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีหลังคลอดหรอืหลังแท้งได้รับบริการคมุก าเนดิดว้ยวิธีการกึ่งถาวร (ยาฝังภายใน 42 วัน) 
สถานการณ์    ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อ าเภอโพธิ์ชัย  

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการ 1P: Partnership 
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย(รพ.
สต/อปท./รพ./สสอ./ร.ร./ศพด.) 
 
 
 
มาตรการ 2 I: Investment 

1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีแบบเป็น
มิตรส าหรับเด็ก วัยรุ่น เยาวชนและ
ครอบครัว 
2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและ
อนามัยการเจริญพันธ์ุ และส่งเสรมิการ
เข้าถึงบริการที่หลากหลายครอบคลุมความ
ต้องการวัยรุ่น 

๑.จัดประชุมภาคีเครือข่ายระดับอ าเภอ จ านวน ๑ครั้ง  
 
 
 
 
 
๒.คลินิกวัยรุ่น วัยใสในสถานบริการ โรงเรียนขยายโอกาส 
โรงเรียนมัธยมฯ หมู่บ้านต้นแบบ TO BE No.1 
 

ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 

พ.ย.๖๑ 

- ค่าอาหารกลางวัน x 1 ครั้ง   x ๕0 
คน x ๗0 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    x ๑ 
ครั้ง x ๕0 คน x 50 บาท  

เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท  
 

วัสดุใช้สอย 

PP CUP  
 
 
 
 
 

เงินบ ารุง 

สมพิศ/พมิพ์อัปสร/
รพ.สต.ทุกแห่ง 

 
 
 
 

พิมพ์อัปสร/รพ.สต.
ทุกแห่ง 

มาตรการที่ 3R: Regulation & Law 
1.สร้างกติกาชุมชน/หมู่บ้านในการดูแล
พฤติกรรมเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น  

๒.ก าหนดมาตรการการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใน
ธรรมนญูต าบลและมาตรการการลดปัจจยัเสีย่งในการ
ป้องกัน 

 บูรณาการกับพชอ.   
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มาตรการที่ 4A: Advocate 
1.สร้างการสื่อสารสาธารณะเพื่อให้วัยรุ่น
เข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัย
เจริญพันธ์ุในรูปแบบท่ีหลากหลายตรงตาม
ความต้องการ 
 
2. ส่งเสริมให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพวัยเรียนและ
วัยรุ่น 
 

 
๓.มีกลุ่มไลนส์ื่อสารในระดับต าบล อ าเภอ 
๔..สร้างแกนน าวัยรุ่น (ผู้น าเยาวชนต้นแบบทุกหมู่บ้าน)  
 
 
 
๕.ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย To Be No.1 
ระดับต าบล ในกลุม่วัยเรียน วัยรุ่น เพื่อการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ การคุมก าเนิด การเตรียมตัวให้พร้อมที่จะมีบุตร 
การเลีย้งลูกด้วยแม่ และป้องกันยาเสพตดิ (ทุกต าบล)  
 
 
๕.จัดเสวนาครูและผูร้ับผดิชอบงานเด็กวัยเรียนสูงดี สม
ส่วน สมองดี มสีุขบัญญัติ/การเฝ้าระวังLDและเด็กสมาธิ
สั้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กวยัเรียนครูอนามัย 33คน    
รพ.สต./PCU /ร.พ./สสอ. 100 คน 

 
 

พ.ย.๖๒ 
 
 

 
ม.ค๖๓ 

 
 
 
 
 

ม.ค.๖๓ 

 
 
 
 
 
 
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าวัสดุ  
-ต.เชียงใหม่ ๕๕,๐๐๐ บาท 
-ทต.ชัยวารี ๕๐,๐๐๐บาท   
-แห่งอื่นๆๆต าบลละ ๒๐,๐๐๐ บาท X
๘แห่ง เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท  
รวม ๒๖๕,๐๐๐ บาท  
 
-ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน 100คนX120บาท X1วัน 
เป็นเงิน 12,000บาท  

-ค่าป้าย 1ป้ายX600บาท เป็นเงนิ 
600บาท  

-ค่าวัสดุใช้สอย 2,000บาท 

รวม 14,600บาท  

 
 
 
 
 
 
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล 
 
 
 
 

PP CUP 

 

 

 

 

ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง  

 ๖. พัฒนาEQ/IQ ส าหรับผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ๓-๕
ปี  

ส.ค.๖๓  ค่าใช้สอย ๒๐,๐๐๐ บาท  กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล 

รพ.สต.เชียงใหม่  

 ๖,สนับสนุนการประกวดระดับภาค ระดับประเทศ  มี.ค.-มิ.ย.๖๓ -ค่าใช้สอย จ านวน 20,000บาท  PP CUP  

 ๗. ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนสุขภาพดี ชีวีมีสุข ใน
โรงเรียน (การป้องกันการตั้งครรภไ์ม่พร้อม ,การบรโิภค
ปลอดภัย,๔อ.๓ส.,สรา้งเครือข่าย อย.น้อย)  

ก.ค.-ก.ย.๖๓ -ค่าใช้สอย จ านวน 30,000บาท กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล  

รพ.สต.เชียงใหม่  
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มาตรการที่  5 B: Building Capacity 
1.พัฒนาศักยภาพทีมนักจัดการสขุภาพ
วัยรุ่น (Teen Manager) 
 

 
๗.ประชุมทีมสุขภาพวัยรุ่น (Teen Manager) สถาน
บริการละ๑คน รวม ๑๑ คน 
๗.พัฒนาระบบคัดกรองและระบบส่งต่อเด็กท่ีมีปญัหา
ทางการเรียน    จากภาวะสุขภาพ (LD, ADHD) เข้าถึง
บริการ  

 
ม.ค.๖๓ 

 
ค่าอาหารว่าง 12คนX25บ/บาท เป็น
เงิน 300บาท 

 
เงินบ ารุง 

 
สมพิศ/พมิพ์อัปสร 

Small success 

3 เดือน 
. 1. มีการถ่ายทอดและขับเคลื่อน
นโยบายการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นผ่าน
หน่วยงานและคณะกรรมการระดบั
ต่างๆ  
2. มีฐานข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี 
ทบทวนและวิเคราะหส์ถานการณต์าม
ภารกิจของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับ
งานอนามัยเด็กวัยเรียน วัยรุ่น  

6 เดือน 
1.มีมาตรการการป้องกันการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นในธรรมนญูต าบลและมาตรการการ
ลดปัจจยัเสีย่งในการป้องกัน 
2มีการคัดกรองเด็กอายุ 6-15 ปี มี
ปัญหาทางการเรียน    จากภาวะสุขภาพ 
(LD, ADHD) และเด็กท่ีมีภาวะเสีย่งได้รับ
การส่งต่อ  

 9 เดือน 
1.มีคลินิกวัยรุ่นวัยใสคณุภาพ 
2.เด็กอายุ 6-15 ปี มีปญัหาทางการเรยีน    
จากภาวะสุขภาพ (LD, ADHD) และเด็กที่มี
ภาวะเสี่ยงได้รับการส่งต่อทุกราย  
3.มีการบังคับ มาตรการการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในธรรมนูญต าบลและ
มาตรการการลดปจัจัยเสี่ยงในการป้องกันโรค
ไม่ตดิต่อเรื้อรัง 
 

12  เดือน 
 1.ร้อยละเด็กอายุ 6-15 ปี มีปญัหาทางการเรียน    จากภาวะ
สุขภาพ (LD, ADHD) เข้าถึงบริการ                 2.ร้อยละของ
การตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีไม่เกิน ร้อยละ๑๐  
 3.ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีหลังคลอดหรือหลังแท้ง
ได้รับบริการคุมก าเนดิด้วยวิธีการกึ่งถาวร (ยาฝังภายใน 42 วัน) 

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลักโรงพยาบาลโพธิ์ชัย /สสอ./รพ.สต..                     หน่วยงานร่วม อปท./ร.ร./ศพด./อสม. 
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Excellence   6 Building Blocks แผนงานที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ) โครงการที่ ๑.๖  โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในโรงเรียนประถมศึกษา                                  

วัตถุประสงค์    1. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาไดร้ับการตรวจสุขภาพช่องปาก                    

                    2. เพื่อให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี1ไดร้ับการเคลือบหลมุร่องฟันกรามแท้ซี่ที1่              

                    3.เพื่อให้บริการทันตกรรมแก่นักเรียนประถมศึกษา 

ตัวชี้วัด        1.นักเรียนในโรงเรยีนประถมศึกษาไดร้ับการตรวจสขุภาพช่องปาก                    
                 2.นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี1ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่ที่1             
                 3.การให้บริการทันตกรรมแก่นักเรียนประถมศึกษา 
สถานการณ์   เด็กวัยเรียน  เป็นช่วงอายุท่ีมีการเจรญิเติบโตของร่างกาย  รวมถึงฟันด้วย  ช่วงอายุ ๖-๗ ปี  เป็นช่วงที่มีฟันแท้ซี่แรกขึ้นมาในช่องปาก  และเป็นต าแหน่งฟันที่ครู  และผูป้กครองเข้าใจผดิคิดว่าเป็นฟันน้ านม  จึง
ขาดความเอาใจใสไ่ม่ค่อยให้ความส าคัญ  จึงส่งผลให้ฟันแท้ซี่แรกผุเป็นจ านวนมาก  ส่วนเด็กช่วงอายอุื่นๆ  ก็มีปัญหาสุขภาพช่องปากท่ีต้องได้รับการดูแลแก้ไขอย่างเร่งดว่นด้วยเช่นกัน 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 

 งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด จ านวน 

มาตรการ 1  

ระบบบริการ                         
(SERVICE  DELIVERY) 

 

1.ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตอ าเภอโพธ์ิชัยเพื่อตรวจสุขภาพ
ช่องปากแก่เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาทุกคน  

พ.ค.63-ก.ย.63 

 
 
 
 

1.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ต าแหน่งเจ้า
พนักงานทันตสาธารณสุข 

 3 คน  x 150 บาท  x  43 ครั้ง 

19,350 บาท  เงินบ ารุง
โรงพยาบาล 

ฝ่ายทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริการทาง
การแพทย์ 
โรงพยาบาลโพธิ์ชัย 

2.ให้ทันตสุขศึกษาและสอนวิธีการท าความสะอาดช่อง
ปากแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเขต
อ าเภอโพธิ์ชัย 

2. ค่าอุปกรณ์แปรงสีฟันและยาสฟีัน
เด็กชุดละ 30 บาท x 1,300 ชุด 

39,000 บาท 

3.ติดต่อประสานงานกับครูผูดู้แลเด็กเพื่อนัดวันและ
เวลาน าเด็กนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียน
เขตอ าเภอโพธ์ิชัย มาท าการเคลือบหลุมร่องฟันกราม
แท้ซี่ที่ 1 ท่ีโรงพยาบาลโพธิ์ชัย (ส าหรับโรงเรียน
เอกชน ให้ผู้ปกครองพามาเอง)   

รวม 58,350 บาท  

4.ให้บัตรนัดในรายทีม่ีปัญหาทีต่้องได้รับการรักษา 
เช่น อุดฟัน ขูดหินปูน อื่นๆ เพื่อให้ผู้ปกครองพาเด็กมา
รักษาท่ีโรงพยาบาลโพธิ์ชัย 

   

แผนปฏิบัตกิารเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอโพธ์ิชัย ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓   
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มาตรการ 2  

ก าลังคนด้านสุขภาพ                
(HEALTH WORKFORCE) 

1.ทันตบุคลากรในโรงพยาบาลโพธิ์ชัยและคณะท างาน
ทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใน
เขตอ าเภอโพธ์ิชัย 

     

2.คณะครผูู้ดูแลเด็กนักเรยีนระดับประถมศึกษาใน
โรงเรียนเขตอ าเภอโพธิ์ชัย 

     

มาตรการที่ 3 

สื่อองค์ความรู/้เทคโนโลยีทาง
การแพทย์  

(ASSESS TO ESSENTIAL 
MEDICINES) 

1.สื่อการสอนทันตสาธารณสุข      

2.โมเดลฟันและอุปกรณจ์ าลองการท าความสะอาด
ช่องปาก 

     

3. สิ่งสนับสนุนการท าความสะอาดช่องปาก ได้แก่ 
แปรงสีฟัน ยาสีฟัน   

     

มาตรการที่ 4 
ระบบข้อมลูสารสนเทศ(HEALTH 
INFORMATION SYSTEM) 

1.การจัดท าทะเบยีนข้อมูลกลุ่มเดก็นักเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตอ าเภอโพธ์ิชัย 

พ.ค.63-ก.ย.63     

2.การลงบันทึกข้อมูลจากการปฏบิัติงาน     

3.ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม       

มาตรการที่ 5  

ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 
(LEADERSHIP/GOVERNMENT) 

1.นโยบายผู้บริหาร      

2.ฝ่ายทันตสาธาณสุข กลุ่มงานบรกิารทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลโพธิ์ชัย 

    

3.คณะท างานทันตสาธารณสุขในแต่ละพื้นท่ี       

4.คณะผู้บริหารและคณะครโูรงเรยีนระดับชั้น
ประถมศึกษาในเขตอ าเภอโพธ์ิชัย 

    

Small success 
3 เดือน 

จัดท าแผน ประสานงานเตรยีมออก
หน่วยโรงเรียนประถมศึกษา 

6 เดือน 
เริ่มออกหน่วยโรงเรยีน
ประถมศึกษาเขตอ าเภอ โพธ์ิชัย 

6 เดือน 
เริ่มออกหน่วยโรงเรยีนประถมศึกษาเขตอ าเภอ โพธ์ิชัย 

12  เดือน 
รวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ ประเมินผล สรุปผล 

หน่วยงานรับผิดชอบ        หน่วยงานหลัก ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลโพธิ์ชัย           หน่วยงานร่วม โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย 
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Excellence   6 Building Blocks แผนงานที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ) โครงการที่ ๑.๗  โครงการฟันสวยยิ้มใส คนโพธิ์ชัยมสีุข 

วัตถุประสงค์    เพื่อขยายการใหบ้ริการทันตกรรมในรพ.สต.ที่ไมม่ทีันตบุคลากรประจ า                

ตัวชี้วัด        รพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากไดต้ามเกณฑ์คณุภาพอย่างน้อยสัปดาหล์ะ 1 วัน 
 
สถานการณ์    เนื่องจากปัจจุบันอ าเภอโพธิ์ชัย มี รพสต.ทั้งหมด 9 แห่ง มีทันตบุคลากรประจ าทั้งหมด 3 แห่ง และไม่มีทันตบุคลากรประจ าอีก 6 แห่ง ท าให้การให้บริการทางทันตกรรมอาจจะไม่ทั่วถึง ครอบคลมุ ประชาชน
ในเขตอ าเภอโพธ์ิชัย ส่งผลให้ประชาชนท่ีอาจมีปัญหาสุขภาพช่องปากไม่ได้รับการตรวจ วินิจฉัย และแนะน าการรักษาได้อยา่งเหมาะสม  

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 

 งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด จ านวน 

มาตรการ 1  

ระบบบริการ                         
(SERVICE  DELIVERY) 

 

การออกให้บริการเคลื่อนที่ในรพ.สต.ที่ไม่มีทันต
บุคลากรประจ าสัปดาห์ละ1วัน โดยให้ความรู้เกีย่วกับ
การดูแลสุขภาพช่องปาก  การตรวจสุขภาพช่องปาก 
การถอนฟันตามข้อบ่งช้ี  การเคลอืบฟลูออไรด์  การ
ส่งต่อเพื่อการรักษาในรายที่เป็นปญัหา  ให้ครอบคลมุ
ทุกกลุ่มอาย ุ

ต.ค.62-ก.ย.63 

 

1.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ต าแหน่งเจ้า
พนักงานทันตสาธารณสุข 

 1 คน  x 150 บาท x 147 ครั้ง 

22,050บาท เงินบ ารุง
โรงพยาบาล 

ฝ่ายทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริการทาง
การแพทย์ 
โรงพยาบาลโพธิ์ชัย 

2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ต าแหน่ง
(ทันตแพทย์) 1 คน  x 300 บาท x 
96 ครั้ง 

28,800 บาท 

3.ค่าอุปกรณ์แปรงสีฟันยาสีฟัน
ผู้ใหญ่ชุดละ 30 บาท x 900 ชุด 

27,000 บาท 

รวม 77,850 บาท 

มาตรการ 2  

ก าลังคนด้านสุขภาพ                
(HEALTH WORKFORCE) 

ทันตบุคลากรในโรงพยาบาลโพธิ์ชัยและคณะท างาน
ทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใน
เขตอ าเภอโพธ์ิชัย 

 

 

     

  

แผนปฏิบัตกิารเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอโพธ์ิชัย ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓   
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มาตรการที่ 3 

สื่อองค์ความรู/้เทคโนโลยีทาง
การแพทย์  

(ASSESS TO ESSENTIAL 
MEDICINES) 

1.สื่อทันตสาธารณสุข      

2.โมเดลฟันและอุปกรณจ์ าลองการท าความสะอาด
ช่องปาก 

     

3. สิ่งสนับสนุนการท าความสะอาดช่องปาก ได้แก่ 
แปรงสีฟัน ยาสีฟัน   

     

มาตรการที่ 4 
ระบบข้อมลูสารสนเทศ  

(HEALTH INFORMATION SYSTEM) 

1.การจัดท าทะเบยีนข้อมูลกลุ่มประชาชนแต่ละต าบล
ในเขตอ าเภอโพธ์ิชัย 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 

    

2.การลงบันทึกข้อมูลจากการปฏบิัติงาน     

3.ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม       

มาตรการที่ 5  

ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 
(LEADERSHIP/GOVERNMENT) 

1.นโยบายผู้บริหาร      

2.ฝ่ายทันตสาธาณสุข กลุ่มงานบรกิารทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลโพธิ์ชัย 

     

3.คณะท างานทันตสาธารณสุขในแต่ละพื้นท่ี      

Small success 
3 เดือน 

แจกสิ่งสนับสนุนให้ทุก รพ.สต. 
6 เดือน 

ปฏิบัติงานตามแผน รวมข้อมูล 
 9 เดือน 

ปฏิบัติงานตามแผน รวมข้อมูล. 
12  เดือน 

รวบรวมข้อมลูแตล่ะต าบล วิเคราะห์ ประเมินผล สรุปผล 
หน่วยงานรับผิดชอบ        หน่วยงานหลัก ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลโพธิ์ชัย           หน่วยงานร่วม โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย 
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แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
Excellence   PP Excellence แผนงานที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ) โครงการที่ ๑.๘ โครงการพัฒนาคณุภาพและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวยัผูสู้งอาย ุ

วัตถุประสงค์    1.เพื่อให้ผู้สูงอายุพ่ึงพาตัวเอง ด ารงกิจกรรมประจ าวันได้ดี (Independent living)และมีคุณภาพชีวิต 
                    2.เพื่อให้ผู้มีภาวะพึ่งพิงแล้วหรือพิการได้รับการดูแลและมีคณุภาพชีวิตที่ด ี

ตัวชี้วัด        1.ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูสู้งอายุระยะยาว (Long Term Care)ในชุมชนผ่านเกณฑ์                                     
 
สถานการณ์    อ าเภอโพธิ์ชัย ไดส้มัครเข้าร่วมต าบลการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙  และได้ขับเคลื่อนในคณะกรรมการ 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการ 1P: Partnership 
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย(รพ.สต/
อปท./รพ./สสอ./ร.ร./ผู้น า/อสม./CM/CG) 

บูรณาการกับพชอ. 

 

ธันวาคม ๒๕๖๒   สมพิศ/พมิพ์อัปสร/
รพ.สต.ทุกแห่ง 

มาตรการ 2 I: Investment 

Age-friendly hospital ในสถานพยาบาลทุกระดับ 

 

-เปิดคลินิกผู้สูงอายุคณุภาพในสถานบริการทุก
แห่ง  

 

ต.ค.62-ก.ย.63 

  

เงินบ ารุง 

 

รพ./รพ.สต. 

มาตรการที่ 3R: Regulation & Law 

1.บังคับใช้ธรรมนูญในมาตรการการดูแลผูสู้งอายุ
ระยะยาว 

บูรณาการกับพชอ. 

 

    

สสอ. 

มาตรการที่ 4A: Advocate 
กลุ่มที่ ๑ สุขภาพดี ADL>12 
1.โรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผูสู้งอาย ุวัดหรือศาสน
สถาน ให้ความส าคัญของชุมชน ท้องถิ่น ส่งเสริม
ความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางกายภาพ สังคม รายได้ 
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพใหแ้ข็งแรง (3S) 
2.ส่งเสรมิพฤติกรรมสุขภาพและเฝ้าระวังโรคหรือ
กลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอาย ุ
5.พัฒนาระบบฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดย รพ.สต. 

 
 

- ประสานความร่วมมือกับอปท.ทุกแห่งในการ
ด าเนินโรงเรียนผู้สูงอายุทุกต าบลให้ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ  
 
-คัดกรอง ADL ผู้สูงอายุทุกคน  
-ส่งเสรมิสุขภาพด้วยความสุข 5มติิ /ไม่ล้ม ไมล่ืม 
ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย 

 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 
 
 

 

 
 
-ค่าใช้สอย  
 
 
 
 
 

 
 

อปท./ 
งบกองทุน LTC 

 
 

อปท./ 
งบกองทุน LTC 

 

 
 
รพ.รพ.สต.ทุกแห่ง  
 
 
 
รพ.รพ.สต.ทุกแห่ง 
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-พัฒนาระบบติดตามเยี่ยมและการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว  

กลุ่ม๒ กลุม่มภีาวะพึ่งพิง (คาดว่าจะดีขึ้น)  -จัดระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการ 
-จัดระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน  
-สร้างสรรค์นวัตกรรมระบบบริการสุขภาพ  

ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓ -ค่าใช้สอย ต าบลละ ๔๐,๐๐๐ บาท  กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล 

รพ./รพ.สต.ทุกแห่ง  

กลุ่ม ๓ กลุ่มมีภาวะพึ่งพิง ติดบ้าน ติดเตียง 
ADL5-11 

-จัดระบบการดูแลผูสู้งอายุระยะยาว (LTC)  
-จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผูสู้งอาย ุ
-สร้างสรรค์นวัตกรรมระบบการดแูลผูสู้งอายุระยะ
ยาว   

 -ค่าใช้สอย จ านวน ๕๐๐ รายX๕,๐๐๐บาท 
รวมเป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  

กองทุน LTC ทุก
ต าบล  

รพ./รพ.สต.ทุกแห่ง  

 ผู้สูงอายุตดิบ้าน ตดิเตียง ได้รับการดูแลตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 
- CM จัดท า Care Plan ผูสู้งอายุติดบ้าน ตดิเตียง
ทุกราย 

ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓ -ค่าตอบแทนการตดิตามเยี่ยม/ค่าวัสดุใช้สอบ  กองทุน LTC ทุก
ต าบล  

CM ทุกคน  

6.พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวคณุภาพ ฟื้นฟูความรูC้M/CG  จ านวน 122 คน ก.ค.๖๓ -ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
122คนX120บาท X1วัน เป็นเงิน 14,640
บาท  

-ค่าป้าย 1ป้ายX600บาท เป็นเงนิ 600บาท  

-ค่าวัสดุใช้สอย 2,000บาท 

รวม 17,240บาท 

PP CUP 
 

สมพิศ/พมิพ์อัปสร/
รพ.สต.ทุกแห่ง 
 

7.อบรมพระคลิานุปัฏฐาก -จัดอบรม กลุม่เป้าหมายวัดละ ๑ รูป /๕๐ รูป มี.ค.๖๓ ค่าอาหารว่าง เครื่องดืม่ อาหารกลางวัน 50
คนX120บาท X1วัน เป็นเงิน 6,000บาท  

-ค่าป้าย 1ป้ายX600บาท เป็นเงนิ 600บาท  

-ค่าวัสดุใช้สอย 2,000บาท 

รวม 8,600 บาท 

  

มาตรการที่  5 B: Building Capacity 

1.พัฒนาและผลิตผู้ดูแลผูสู้งอายุในชุมชนและ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของชุมชนในการดูแล

 

1.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน
โรงเรียนผูสู้งอายุ และน าเสนอผลงานเด่น 

 

พ.ค.63 

 

-ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
100คนX120บาท X1วัน เป็นเงิน 12,000

 
PP CUP 

 
 

 
สมพิศ/พมิพ์อัปสร/
รพ.สต.ทุกแห่ง 
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ผู้สูงอาย ุ
2.พัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุแก่บุคลากรทุกระดับอยา่งต่อเนื่อง ตั้งแต่
ส่งเสริมสุขภาพจนถึงการดูแลประคับประคองระยะ
สุดท้าย 

เป้าหมาย อบต./ทต.ทุกแห่งๆละ 10คน  

 

 

 

 

2.ประกวดผูสู้งอายุสุขภาพดี สถานบริการละ2 
คน รวม 20คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิ.ย.๖๓ 

บาท  

-ค่าป้าย 1ป้ายX600บาท เป็นเงนิ 600บาท  

-ค่าวัสดุใช้สอย 2,000บาท 

รวม 14,600บาท 

-ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 50
คนX120บาท X1วัน เป็นเงิน 6,000บาท  

-ค่าตอบแทนผู้สูงอายเุข้าประกวด เข้าร่วม 
200บาท ชนะเลิศ 1000บาท รองชนะเลิศ 
2คนๆละ 500บาท เป็นเงิน 5,400บาท  

-ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ๕ คนๆละ 300
บาท เป็นเงิน 1,500บาท  

รวมเป็นเงิน 12,900บาท  

รวมท้ังสิ้น 44,740บาท  

 
 
 
 
 
 

 
PP CUP 

 
 
 
 
 
 
สมพิศ/พมิพ์อัปสร/
รพ.สต.ทุกแห่ง 

 3.ออกติดตามเยี่ยมเสรมิพลังในพ้ืนท่ี  ส.ค.๖๓ -ค่าเบี้ยเลี้ยงทีมติดตาม ๕คนX240บาทX๕
วัน เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท  

PP CUP สมพิศ/พมิพ์อัปสร/ 

Small success 

3 เดือน 
-สถานบริการทุกแห่งมคีลินิกผู้สูงอายุ
คุณภาพ 
-ผู้สูงอายุทุกคนได้คัดกรอง ADL  

6 เดือน 
1.บังคับใช้ธรรมนูญในมาตรการการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว 
2.อปท.ทุกแห่งขับเคลื่อนโงเรียนผูสู้งอายุ  

 9 เดือน 
-มีระบบฟื้นฟูสมรรถภาพโดย รพ.สต./รพ. 
 

12  เดือน 
-อปท.ทุกแห่งมีโรงเรียนผู้สูงอายุ  
-ผู้สูงอายุกลุม่ติดบา้น ติดเตียง ไดร้ับการดูแล 100% 
-ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่พึงประสงค ์
-ทุกต าบลผ่านเกณฑ์ต าบล LTC  

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลักโรงพยาบาลโพธิ์ชัย /สสอ./รพ.สต..                     หน่วยงานร่วมอปท./ร.ร./ศพด./อสม. 
 

  



21 
 

แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

Excellence   PP Excellence แผนงานที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ) โครงการที่ ๒ โครงการพัฒนาความรอบรู้ดา้นสุขภาพของประชากร 

วัตถุประสงค์    1.เพื่อแสดงให้เหน็ถึงกิจกรรมทางกาย  ซ่ึงผ่านการเข้าถึง เข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเอง และเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย  

2. เพ่ือยกระดับคุณภาพของการบรกิารข้อมูล และจัดกจิกรรมทางกาย ให้เอื้อต่อการเข้าถึงและเข้าใจอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ และตัดสินใจร่วมกันระหว่างผู้จัดและผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
3. เพ่ือสร้างความตระหนัก กระตุ้น และเสรมิสร้างทักษะแก่ประชากรไทยในการดูแลสุขภาพตนเองเชิงรุก ด้วยการเข้าถึงและเข้าใจขอ้มูลและกิจกรรมทางกายที่จ าเปน็ ประเมินความเหมาะสมของขอ้มูลและ

กิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสมกับสถานะของตนเอง และร่วมตัดสินใจเลือกรับกิจกรรมทางกายกับผูจ้ัดกิจกรรม                       

ตัวชี้วัด        1. จ านวนครัวเรือนไทยท่ีมีความรอบรู้ดา้นสุขภาพ เรื่องกิจกรรมทางกาย  
สถานการณ์    - ความรอบรูด้้านสุขภาพ1 หมายถึง ระดับความสามารถท่ีแสดงออกมาของบุคคลในการเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน และปรบัใช้ข้อมูลความรู้และบริการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 

- การเข้าถึงข้อมูล ความรู้และบริการสุขภาพ หมายถึง ประชาชนรู้แหล่งข้อมูล ความรู้ และบริการสุขภาพ และสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรค อาการของโรค อาการเจ็บป่วย วิธีป้องกันรักษา วิธีการส่งเสริม
สุขภาพ ผลิตภัณฑ์ยาและสุขภาพ และการบริการสุขภาพ ด้วยวิธีการใด ๆ เมื่อจ าเป็นได้ 

- การเข้าใจข้อมูล ความรู้ และบริการสุขภาพ หมายถึง ประชาชนเข้าใจความหมายของค าศัพท์ทางสุขภาพ ตีความจากข้อมูลได้ถูกต้อง อธิบายเหตุผลความจ าเป็นของการแสดงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและการรับ
บริการสุขภาพท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเองได้ เข้าใจขั้นตอนและปฏิบัติตามขั้นตอนการรับบริการสุขภาพได้ถูกต้อง สามารถบอกได้ว่าจะน าข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเองได้อย่างไร 
และสามารถช้ีแจงหรืออภิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ 

- การประเมินข้อมูล ความรู้ และบริการสุขภาพ หมายถึง ประชาชนบอกได้ถูกต้องว่าข้อมูลสุขภาพและความรู้ใดและจากแหล่งใดมีความน่าเช่ือถือ ถูกต้อง และเหมาะสมกับตนเอง บอกได้ว่าการบริการสุขภาพใดที่
ตนเองควรได้รับ และสามารถร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและตอบโต้ซักถามเรื่องสุขภาพและบริการสุขภาพกับบุคลากรด้านสาธารณสุขและคนอื่น ๆ ได้ 

- การปรับใช้ข้อมูล ความรู้ และบริการสุขภาพ หมายถึง ประชาชนตัดสินใจหรือร่วมตัดสินใจบนฐานข้อมูลและความรู้ที่น่าเช่ือถือ ถูกต้อง และเพียงพอ ส าหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อส่งเ สริมสุขภาพและลด
ปัจจัยเสี่ยง และการเลือกรับบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยาและสุขภาพท่ีเหมาะสมกับตนเอง  

- ครอบครัว หมายถึง กลุ่มคนตั้งแต ่๒ คนขึ้นไป 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการที่ 1 สร้างคลังความรูเ้พือ่เพิ่ม
ความรอบรูด้้านสุขภาพ  
  
 

- ประชาสมัพันธ์ Application และ Website 
เกี่ยวกับการลงทะเบียนและคลังข้อมูลความรู้  

- รณรงค์ สร้างกระแส สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ด้าน
สุขภาพ เพื่อสร้างความรอบรู้ ให้เข้าถึงประชาชน
ผ่าน อสม.และหน่วยบริการ  

พ.ย.๖๒  

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 1,307คน X 25
บาท 32,675บาท 

-ค่าวัสดุ 5,000บาท  

รวม 37,675บาท  

 

PP CUP  สมพิศ/พมิพ์อัปสร  
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มาตรการที่ 2 การขับเคลื่อนชุมชนใน
การออกก าลังกาย  

 - สถานบริการทุกแห่งประสานความร่วมมือกับอบต./ทต.ทุก
แห่ง ในการลงทะเบียนและจดัสถานท่ีออกก าลังกาย       - 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและประชุมก านัน ผญบ.  
- ประชุมชี้แจง อสม.ในการลงทะเบียนและสร้างความรอบรู้ 
และการออกก าลังกาย  
- เชิญชวนครอบครัว เข้าร่วมโครงการ 

พ.ย.๖๒    

มาตรการที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสขุและประชาชนเพ่ือสร้าง
ทักษะ HL ด้วยกิจกรรมทางกาย  

 -แต่งตั้ง อสม.ด้าน HL เป็น coaching เชื่อมโยงข้อมูล
ข่าวสาร สถานบริการละ ๑คน  
  

    

Small success 

3 เดือน 
๑.ประชาสัมพันธ์ Application และ 
Website เกี่ยวกับการลงทะเบียนและ
คลังข้อมูลความรู้  

๒.รณรงค์ สร้างกระแส สื่อสาร 
ประชาสมัพันธ์ ด้านสุขภาพ เพื่อสร้าง
ความรอบรู้ ให้เข้าถึงประชาชนผ่าน 
อสม.และหน่วยบริการ  

6 เดือน 
๑.ครอบครัวไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
จ านวน ..............ครอบครัว   

 9 เดือน 
๑.๑.ครอบครัวไทยมีความรอบรู้ดา้นสุขภาพ  
จ านวน ..............ครอบครัว   

12  เดือน 
๑.๑.ครอบครัวไทยมีความรอบรู้ดา้นสุขภาพ  จ านวน ..............
ครอบครัว   

หน่วยงานรับผิดชอบ      โรงพยาบาลโพธิ์ชัย /สสอ./รพ.สต..                     หน่วยงานร่วมอปท./ร.ร./ศพด./อสม. 
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แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

Excellence   PP Excellence แผนงานที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) โครงการที่ ๓ โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (DHB) 

วัตถุประสงค์    1.เพื่อให้มีระบบ DHB/THB มีความมั่นคงและยั่งยนื                        

ตัวชี้วัด        1. ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ (District Health Board :DHB) ที่มีประสิทธิภาพ 
สถานการณ์    พ.ศ. ๒๕๖๑  มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  และก าหนดปญัหาได ้๑๐ ประเด็น ธรรมนญูอ าเภอ ๑๐ มาตรการ  

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการที่ 1 สร้างกลไกการขับเคลื่อนที่
เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภมูิกับชุมชน
และท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ 
  
 

๑.ทบทวนแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (DISTRICT HEALTH BOARD :DHB) ระดับต าบล/
หมู่บ้าน 
๒.DHB/THB ประกอบด้วยหัวหนา้ส่วนระดับอ าเภอ ท้องที่ 
ท้องถิ่น และภาคประชาสังคม โดยมีนายอ าเภอเป็น ประธาน 
สาธารณสุขอ าเภอ/ผอ.รพ.สต.เปน็เลขานุการใช้ สสอ./รพ.สต.
เป็นท่ีตั้งส านักงาน  
๓. คณะกรรมการฯ รู้ เข้าใจ บทบาทหน้าที่   
 

ตุลาคม ๒๕๖๒  

 

  

มาตรการที่ 2 คณะกรรมการระดบั
อ าเภอ/ต าบล แบบมสี่วนร่วม เข้มแข็ง 
 

 

๑.ประชุมเพื่อวิเคราะห์ปญัหาและประเด็น เพื่อพัฒนา  
๒.จัดท าแผนด าเนินการพัฒนา/แก้ไขปัญหาส าคัญตามบริบท
ในพื้นที่  
 - ถ่ายทอดนโยบายลงสู่ต าบล หมูบ่้าน   โดยประชุม
คณะกรรมการแตล่ะมาตรการ ๑๐ มาตรการและจดัท า
แผนการขับเคลื่อนในระดับต าบลสู่หมู่บ้าน เปา้หมาย
มาตรการละ ๑๐คน รวม ๑๐๐ คน  
 

พ.ย.๒๕๖๒ 

 

 

 

1.จัดประชุม Work Shop 1ครั้ง  

-ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 100
คนX120บาท X1วัน เป็นเงิน 12,000บาท  

-ค่าป้าย 1ป้ายX600บาท เป็นเงนิ 600บาท  

-ค่าวัสดุใช้สอย 2,000บาท           

รวม 14,600บาท 

PP Cup สสอ./สมพิศ 

 ๓. ด าเนินการตามแผนงานพัฒนา/แก้ไขปัญหา  
-ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรการอุบัติเหตุ อุบัตภิัย/ (DHS –
RTI) ขับเคลื่อนด้วยเกณฑ์ 5 ส.ต าบลละ5คน รวม 50 คน  

ธ.ค.๖๒ -ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 50คน
X120บาท X1วัน เป็นเงิน 6,000บาท  

-ค่าวัสดุใช้สอย 2,000บาท           

รวม 8,000บาท 

PP Cup สมพิศ/สมพร/สุรี
ภรณ ์
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 -ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรการลดใช้สารเคมีฯ (อาหาร
ปลอดภัย)  

ม.ค.๖๓ -ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 50คน
X120บาท X1วัน เป็นเงิน 6,000บาท  

-ค่าวัสดุใช้สอย 2,000บาท           

รวม 8,000บาท 

PP Cup เภสัช/สมพิศ/ศิริ
ชาญ  

 -ส่งเสรมิแปลงผักปลอดภัย ในพ้ืนท่ี อปท.10 แห่ง  -ชุดตรวจสอบสารป้องกันก าจดัแมลงตกค้างใน
ผลผลติเกษตร จ านวน 100ชุดๆละ 120บาท 
เป็นเงิน 12,000บาท  
-ชุดทดสอบหายาฆ่าแมลง 4 กลุม่ จ านวน 
100ชุดๆละ 120บาท เป็นเงิน 12,000บาท  
รวม 24,000บาท  

PP Cup  

 -คัดกรองเกษตรกรกลุ่มเสยีง ในพื้นที่สถานบริการละ 100 
คน  

1,000คน  -ชุดทดสอบโคลีนเอสเตอเรส จ านวน 10กล่องๆ
ละ 600บาท รวม 6,000บาท  

PP Cup  

 -ปรับเปลีย่นพฤติกรรมกลุม่เสี่ยง  500คน  -ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 500
คนX120บาท X1วัน เป็นเงิน 60,000บาท  

-ค่าวัสดุใช้สอย  6,000 บาท           

รวม 66,000บาท 

PP Cup  

 -ออกเกียรติชื่นชมแปลงผักปลอดภัย (มอบในเวทีประชุม
ประจ าเดือน ก านัน ผญบ.)  

 -ค่าวัสดุ 10,000 บาท  PP Cup  

   รวม 136,600 บาท    

 -ขับเคลื่อนมาตรการธรรมนูญ ๑๐มาตรการ  ๑๐ เรื่อง  ค่าใช้สอย 100,000บาท  งบ สสจ./สสส.  

มาตรการที่ 3 มีระบบ DHB/THB มี
ความมั่นคงและยั่งยืน    

๑.ด าเนินการบริหารจดัการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ/
ต าบลแบบบรูณาการและมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๒.ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาและแก้ไขปญัหา
ส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคณุภาพชีวิตด้วย uccare ออก
ติดตามการด าเนินงานของต าบล ๒ ครั้ง /๑๐ คน  
 
๓.สรุปผลการด าเนินงาน แลกเปลีย่นเรียนรู้ เยี่ยมเสริมพลัง  

มี.ค.๖๓ 1.ออกติดตามการขับเคลื่อนธรรมนูญต าบล 
คณะกรรมการระดับอ าเภอ จ านวน 10คน  

-ค่าเบี้ยเลี้ยง 240บาทX10คนX5วัน X2ครั้ง 
เป็นเงิน 24,000บาท  

 

-ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 50คน

PP Cup สสอ./สมพิศ 
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การจัดการความรู้ KM CBL R2R   
โดยจดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดบัอ าเภอ๑ ครั้ง(มหกรรม
ธรรมนญูต าบล)  

X120บาท X1วัน เป็นเงิน6,000บาท  

 -ค่าวัสดุใช้สอย 3,000บาท 

รวม 9,000บาท 

รวมท้ังสิ้น 269,600บาท  

Small success 

3 เดือน 
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ /ต าบลโดย ผวจ./
นอภ 
๒.คณะกรรมการฯ วิเคราะห์และ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหา อย่าง
น้อย ๕ ประเด็น 
 

6 เดือน 
๑.จัดท าแผนปฏิบตัิการแกไ้ขปัญหาพื้นที่
อย่างน้อย  ๕  ประเด็น 
๒.ถ่ายทอดนโยบายลงสู่ต าบล หมูบ่้าน 
ผ่านธรรมนูญสุขภาพต าบล  ต าบลจัดการ
สุขภาพ 
๓.ด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 9 เดือน 
๑.มีการติดตามประเมินผล  เยี่ยมเสรมิพลัง  
และดูแลกลุม่ผูสู้งายุที่ติดเตียง ผู้พกิาร เด็ก
พัฒนาการล่าช้า ผูต้ิดเชื้อ ให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย  
๒.การจดัการความรู้  แลกเปลีย่นเรียนรู้  KM  
CBL 

12  เดือน 
๑.มีการด าเนินงานตามมาตรการธรรมนญูต่อเนื่องเป็นรูปธรรม  
๒.สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  แนวทางแก้ไข   

หน่วยงานรับผิดชอบ      โรงพยาบาลโพธิ์ชัย /สสอ./รพ.สต..                     หน่วยงานร่วมอปท./ร.ร./ศพด./อสม. 
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แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

Excellence   PP Excellence แผนงานที่ ๓ การป้องกันโรคและลดปัจจยัเสีย่งด้านสุขภาพ โครงการที่ ๔ โครงการพัฒนาระบบการควบคุมตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิและภยัสุขภาพ 

วัตถุประสงค์    1 เพื่อพัฒนาระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ 

                    2 เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหนา้ที ่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้มีความพรอ้มในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉนิให้มีประสิทธิภาพ 

                   3 เพื่อจัดหาและพัฒนาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ รวมถึงระบบการท างานรวมถึงแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด        ข้อที่ ๑๐ ชื่อระดับความส าเร็จในการจัดการภาวะฉกุเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานในระดับอ าเภอ( เลือกจากKPI 51 ตัว)  

     สถานการณ์    เหตุการณ์การเกิดโรคและภยัคุกคามสุขภาพอยา่งรวดเร็วและเป็นระบบ ครอบคลมุทุกระยะตั้งแต่การด าเนินการเพือ่ป้องกัน  ลดความเสีย่ง และผลกระทบก่อนเกิดภาวะฉุกเฉิน (Prevention)   การเตรยีม
ความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน  (Preparedness)   การตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน (Respond)   และการฟื้นฟูหลังเกิดภาวะฉุกเฉิน (Recovery)  ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergengy  Operation  Center  : EOC )  
เป็นสถานท่ีที่ใช้ใช้ในปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มภารกิจต่าง ๆ  ภายใต้ระบบบญัชาการเหตุการณ์  ในระดับอ าเภอ เพื่อการสนับสนุนการบริหารสั่งการ  ประสานงาน  การแลกเปลีย่นข้อมูล  และทรัพยากรให้เกิดขึ้นอย่าง
สะดวกรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน ในที่น้ีนอกเหนือจากจะหมายถึงห้องท างานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานแล้ว ยังหมายรวมถึงระบบงาน และบุคลากรที่ร่วมปฏิบตัิงานในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขด้วย  ในปี 
2562 มีเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพ้ืนท่ี 2 ต าบล และพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในทุกต าบลของอ าเภอโพธิ์ชัย  รวมทั้งเหตุการณ์อุทกภัยจากพายโุพดุล  ท าให้มีความจ าเป็นต้องตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว
เพื่อป้องกันการเกิดความสูญเสียและผลกระทบท่ีรุนแรงตามมา   

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการที่ ๑ การพัฒนาทีมให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง 
 
 

๑.แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบตัิการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข และทีมตระหนักรู้สถานการณ์  ระดับอ าเภอ  
๒.ทีม EOC ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนระดับอ าเภอ 
ท้องที่ ท้องถิ่น โดยมีนายอ าเภอเปน็ บัญชาการ
เหตุการณ์ ทีม SAT/ผอ.รพ.สต.เปน็เลขานุการ ใช้ สสอ. 
เป็นที่ตั้งศูนย์บัญชาการ 
๓. จัดอบรมพัฒนาทีมให้มีความรอบรู้ เข้าใจบทบาท
หน้าท่ี และสามารถปฏิบัติงานได้จริง  
๔. สนับสนุนบุคลากรในทีมเข้ารับการอบรมให้มคีวาม
เชี่ยวชาญระดับจังหวัด เขต 

ต.ค ๖๒ – ก.ย.๖๓ ๑. ค่าอาหาร ๗๐ บาท X ๔๐ คน 
เป็นเงิน ๒,๘๐๐ บาท 

๒. ค่าอาหารว่าง ๕๐ บาท  X ๔๐ 
คน เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท 

๓. ค่าตอบแทนวิทยากร ๖๐๐ 
บาท X ๓ ช่ังโมง X ๒ คน =
๓,๖๐๐ บาท 

๔. ค่าเอกสาร/วสัดุในการอบรม 
๑,๕๐๐ บาท 

๕.ค่าป้าย ๕๐๐ บาท 

รวมเป็นเงิน ๑๐,๔๐๐ บาท 

PP CuP  ธีร์ธวัช/พิมพ์อัปสร 
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 ๕.การปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ต.ค ๖๒ – ก.ย.๖๓ ๑. ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท  X ๔๐ 
คน X ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๒,๐๐๐ 
บาท 

PP CuP ธีร์ธวัช/พิมพ์อัปสร 

มาตรการที่ ๒ บูรณาการความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่าย 
 

 

๑. พัฒนาระบบการสื่อสารเตือนภยัโรคและภยัสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม มคีุณภาพ เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย  
๒. วิเคราะห์และตดิตามสถานการณ์โรคและภัยสุข
ภาพต่อเนื่องสม่ าเสมอทุกสัปดาห ์
๓. กระตุ้นชุมชนใช้มาตรการก าจดัแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ า
ยุงลายและประสานความร่วมมือเครือข่ายให้จัดการ
สิ่งแวดล้อมตามหลัก ๖ป๖ร๑ข และบังคับใช้ธรรมนญู
สุขภาพต าบล 
๔. คัดกรองผู้ป่วยในระดับพื้นท่ีและควบคุมโรคทันทีแม้
ในรายที่สงสัยไม่ใหเ้กิดการแพร่กระจายโรค (ป้องกันการ
เกิด ๒nd generation) 

๕. สอบสวนโรคและภัยสุขภาพตามเกณฑส์อบสวน
อ าเภอโพธิ์ชัยทุกเหตุการณ ์

๖. ขอรับการประเมินรับรองมาตรฐานทีม SAT&JIT  

ต.ค ๖๒ – ก.ย.๖๓ 

 

 

 

 

 

ต.ค ๖๒ – ก.ย.๖๓ 

 

 

 

ส.ค. – ก.ย.63 

๑. ค่าทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
๑๐ ถัง X ๔,๕๐๐ บาท = 
๔๕,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าน้ ายาพ่นหมอกควัน ๒๐ 
ขวด X ๑,๒๐๐ บาท = ๒๔,๐๐๐ 
บาท 

รวมเป็นเงิน ๖๙,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
๑. ค่าตอบแทนเจา้หน้าท่ีออก
สอบสวนโรคนอกเวลา (ช่ัวโมงละ 
๘๐ บาท ครั้งละ ๒ ช่ัวโมงครึ่ง) 
๓๐ เหตุการณ์ X ๒๐๐ บาท เป็น
เงิน ๖,๐๐๐ บาท 
 
๑. ค่าอาหาร ๗๐ บาท X ๒๐ X 
๓ วัน เป็นเงิน ๔,๒๐๐ บาท 
๒. ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท  X ๒๐ 
X ๕ แห่ง เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท 

รวมเป็นเงิน ๖,๗๐๐ บาท 

PP CuP  

 

 

 

 

 

 

 

ธีร์ธวัช/พิมพ์อัปสร 

 ๗.ควบคุมโรคติดต่อในชุมชน  ต.ค ๖๒ – ก.ย.๖๓ 

 

-ค่าใช้สอย ต าบลละ๔๐,๐๐๐ 
บาท X๑๐ แห่ง เป็นเงิน 
๔๐๐,๐๐๐บาท  

อปท./กองทุนฯต าบล  รพ.สต.ทุกแห่ง  
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มาตรการที่ ๓ พัฒนาระบบการ
ด าเนินงานอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานบรกิารร่วมกับภาคี
เครือข่ายในพ้ืนท่ีด าเนินงานเมื่อมภีาวะฉุกเฉินและแจ้ง
เตือนอย่างต่อเนื่อง  
๒. จัดท าแผนแก้ไปปญัหาภาวะฉกุเฉินสาธารณสุข และ
น าสู่การปฏิบัติ  ๒ ปญัหา 

 บูรณาการร่วมกบัโครงการอื่น 

 

 

 

 รวม  94,100 บาท 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบล 

 

 

 

 

รพ.สต.ทุกแห่ง  

Small success 

3 เดือน 
๑.- จัดท าโครงสรา้งศูนย์ปฏิบตัิการ
ภาวะฉุกเฉิน  และระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
ระดับอ าเภอ   
- จัดเตรยีมสถานท่ี  วัสดุอุปกรณ์ ตาม
ความเหมาะสม เพื่อรองรับการเปดิ
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน  (EOC) 
กรณีเกดิเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขในอ าเภอ 
๒.จัดทีมปฏิบัติการระดับอ าเภอ ใน
ส่วนภารกจิปฏิบตัิการ  (Operation 
Section)  ที่มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานท้ังในภาวะปกติและภาวะ
ฉุกเฉิน   
 

6 เดือน 
๑-๒,๓.จัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์  
(SAT)  ระดับอ าเภอ เพื่อด าเนินการเฝ้า
ระวัง  ตรวจจับ และประเมิน
สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพทั้งใน
ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินการ
วิเคราะหป์ระเมินความเสีย่งโรคและ
ภัยสุขภาพระดับอ าเภอ 
 
 

 9 เดือน 
๑-๓,๔.จัดท าแผนปฏิบตัิการเตรียมความพร้อม 
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคและภยัสุขภาพที่เป็น
ปัญหาของอ าเภอ 

12  เดือน 
๑-๔,๕.Activate EOC น าระบบบญัชาการเหตุการณ์ มาใช้กรณีมี
เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในอ าเภอ สามารถจัดการ
กับเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินได้อย่างเป็นระบบโดยใช้โครงสร้างการ
ท างานของระบบ ICS อย่างน้อย  1  เหตุการณ์ กรณไีม่มี
เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเกดิขึ้น  ให้มีการฝึกซ้อม
แผน  โรคและภยัที่เป็นปัญหาของพื้นที่ อย่างน้อย     1  เรื่อง   
อาจเป็นการซ้อมแผนบนโต๊ะ หรือการฝึกปฏิบัติจริง 

หน่วยงานรับผิดชอบ   หน่วยงานหลัก …… ศูนย์ปฏิบัติการควบคมุโรคอ าเภอโพธ์ิชัย ......    หน่วยงานร่วม ....กลุ่มงานเวชปฏิบัตคิรอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลโพธิ์ชัย..../รพ.สต.ทุกแห่ง  
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แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ExcellencePP Excellence แผนงานที่ ๓ การป้องกันโรคและลดปัจจยัเสีย่งด้านสุขภาพ โครงการที่ ๕ โครงการควบคมุโรคไม่ตดิต่อ 

วัตถุประสงค์    ๑. เพื่อให้ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปไดร้ับการตรวจคัดกรองเบาหวานความดันโลหติสงูด้วย verbal screening ทุกราย 

                   ๒. เพื่อให้ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปไดร้ับการตรวจคัดกรองเบาหวานความดันโลหติสงูด้วย FBS ร้อยละ 90  

                   ๓. เพื่อให้กลุ่มเสีย่งเบาหวาน ความดันโลหติสูงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและติดตาม ๑, ๓, ๖ เดือน            

ตัวชี้วัด        ๑. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงสูงป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ไมเ่กินร้อยละ ๒.๔๐ 

สถานการณ์  ผลงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  กลุม่เสี่ยงกลายเป็นกลุม่ป่วยร้อยละ ๒.๐๒ (๕๑ ราย) แต่มีกลุม่ปกติกลายเป็นกลุ่มป่วยสูง ๕๑๕ ราย  

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

P: Partnership -แต่งตั้งคณะท างานโรคไม่ติดต่อเรือ้รัง     

I: Investment 
1.สนับสนุนการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคไม่
ติดต่อและปัจจยัเสีย่ง พร้อมท้ังสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลเฝ้าระวังการเจบ็ปว่ยระดับ
อ าเภอ จังหวัด ประเทศ 

 
 
 
 

2. สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพเพื่อลดเสี่ยง
และลดโรค รวมทั้งการเกิดอุบัติทางถนน 
3. พัฒนาระบบส่งต่อท่ีมีประสิทธิภาพในทุก
พื้นที ่

 
-ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงใน
ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป 
-ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 35 ปีข้ึนไป และมีข้อบ่งช้ี ตั้งแต่ 2 
ข้อ ข้นไป ได้รับการตรวจ HT ด้วยเครื่องวัด BP จากจน
ท.สาธารณสุข 
-ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 35 ปีข้ึนไป และมีข้อบ่งชี ตั้งแต่ 2 
ข้อ ข้ึนไป ได้รับการตรวจน้ าตาลโดยการเจาะปลายนิ้ว
ทุกคน   
-คลินิก DPAC 

-จดัสิง่แวดล้อมที่ท ำงำนปลอดภยัและมีสขุภำวะ 

-สร้ำงสิง่แวดล้อมที่เอือ้ตอ่กำรสง่เสริมกำรออกก ำลงั
กำยในสถำนท่ีท ำงำนอยำ่งตอ่เนือ่ง (สถำนบริกำรทกุ
แหง่มีสถำนท่ีออกก ำลงักำย) 

 

ต.ค.-ธ.ค.62 

 

 

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการตรวจคดักรอง  

 

เงินบ ารุง รพ. 

 

พิมพ์อัปสร/รพ.สต. 
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 -ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ทุก รพ.สต. (Mobile Unit) 
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผูร้ับผดิชอบ 6คน /รพ.สต.ละ
1ครั้ง 

เม.ย.-มิ.ย. -ค่าอ่านผลแลป 600คน X100บาท 
เป็นเงิน 60,000บาท  

-ค่าตอบแทนเชิงรุก 6 คน*200 บาท*
10 แห่ง รวม 12,000 บาท 

-ค่าอาหารว่างกลุ่มเป้าหมาย 10 แห่ง*
150คน* 25 บาท รวม37,500บาท 

รวม 109,500 บาท 

PP CUP พิมพ์อัปสร/สมพิศ 

A: Advocate 
1.ส่งเสรมิสื่อสารสาธารณะการส่งเสริมสุขภาพ
และปัจจยัเสีย่งเพื่อสรา้งความตระหนักรู้ให้กับ
ประชาชน 

 
-จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงทุกคน 
 

 
พ.ค.-ก.ค.63 

 

 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล 

รพ.สต.ทุกแห่ง  

 -ป้องกันและลดการบาดเจ็บ/เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนน โยใช้มาตรการชุมชน (ธรรมนูญหมู่บ้าน) /ซ้อม
แผนฯ/อบรมให้ความรู้  

ม.ค.-เม.ย.๖๓  ค่าใช้สอย ๒๐,๐๐๐ บาท  กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล 

รพ.สต.เชียงใหม่  

B: Building Capacity 
1. พัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นและภาคี
เครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและ
ป้องกันโรคไมต่ิดต่ออย่างมีส่วนร่วม 
2. ส่งเสรมิการจดัการความรู้และนวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรคไมต่ิดต่อ
เรื้อรัง 
3. พัฒนาศักยภาพแกนน าในการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยท่ีได้รับอุบัติทางถนนและจมน้ าอย่าง
ถูกต้อง 

 

-ส่งต่อกลุ่มเสี่ยงสูงตรวจวินิจฉัย ข้ึนทะเบียนผู้ป่วยราย
ใหม ่

-ด าเนินงานคลินิก DPAC ในสถานบริการทุกแห่ง  

   

 

 

Small success 

๓ เดือน 
-ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความ
ดันโลหติสูงในประชากรอายุ 15 ปี ขึ้น
ไปประชาชนกลุม่เสี่ยง 35 ปีข้ึนไป 
และมีข้อบ่งช้ี ตั้งแต่ 2 ข้อ ข้นไป ได้รับ
การตรวจ HT ด้วยเครื่องวัด BP จาก

๖ เดือน 
-ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรม  
-กลุ่มเสี่ยงสูงตรวจวินิจฉัย ข้ึนทะเบียน
ผู้ป่วยรายใหม ่

๙ เดือน 
-ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรม  
-กลุ่มเสี่ยงสูงตรวจวินิจฉัย ข้ึนทะเบียนผู้ป่วย
รายใหม ่

๑๒  เดือน 
-กลุ่มเสี่ยงสูงป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไม่เกินร้อย
ละ ๒.๔๐ 
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จนท.สาธารณสุข 
-ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 35 ปีข้ึนไป และมี
ข้อบ่งชี ตั้งแต่ 2 ข้อ ข้ึนไป ได้รับการ
ตรวจน้ าตาลโดยการเจาะปลายนิ้วทุก
คน   

-มคีลินิก DPAC ในสถานบริการทกุแห่ง 

 

-มีคลินิก DPAC ในสถานบริการทกุแห่ง 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ   หน่วยงานหลัก …… ศูนย์ปฏิบัติการควบคมุโรคอ าเภอโพธ์ิชัย ......    หน่วยงานร่วม ....กลุ่มงานเวชปฏิบัตคิรอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลโพธิ์ชัย..../รพ.สต.ทุกแห่ง  
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แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

Excellence   PP Excellence แผนงานที่ แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสีย่งด้านสุขภาพ โครงการที่ 6. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบรกิารสุขภาพ 

วัตถุประสงค์    1.เพื่อให้ผลิตภณัฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายได้รบัการตรวจสอบด้านกฎหมายและมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด        13) ร้อยละของผลติภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายได้รับการตรวจสอบด้านกฎหมายและมาตรฐาน 
สถานการณ์     

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการที่ 1 เกิดกลไกการขับเคลื่อนที่
เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภมูิกับชุมชน
และท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ 
  
 

๑.แต่งตั้งคณะกรรมการงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
อ าเภอ ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนระดับอ าเภอ โดยมี
นายอ าเภอเป็น ประธาน โรงพยาบาลเป็นเลขานุการ 
สาธารณสุขอ าเภอและรพ.สต 
.๓. คณะกรรมการฯ รู้ เข้าใจ บทบาทหน้าท่ี 
๔. มีการจัดประชุม ๒ ครั้ง   
 

ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

กันยายน ๒๕๖๓ 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน  
X 25x2 บาท* = 1,500 บาท 
รวม 1,500 บาท 

งบ CUP นางดาลัด แก้วบัว
พันธ์ 

มาตรการที่ 2 คณะกรรมการระดบั
อ าเภอ/ต าบล แบบมสี่วนร่วม เข้มแข็ง 
 

 

จัดทีมออกตรวจจะประกอบด้วยสาธารณสุขอ าเภอ เภสัช
กร นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ แพทย์แผน
ไทยและจพ.เภสัชโรงพยาบาล และจนท.ผู้รับผิดชอบงาน
คบส.ในแตล่ะรพ.สต. 
 
๑.แผนออกตรวจ สถานทีผ่ลติอาหาร ได้แก่ น้ าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, น้ าแข็ง,เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิท,ขนมจีน(SI2) ผลิตภณัฑ ์OTOP/Primary GMP 
๒.แผนตรวจตลาดสด/แผงจ าหน่าย/ร้านอาหาร/ห้องเย็น/
ซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อ เฝ้าระวัง ผกัผลไม้สด เนื้อสตัว์แปร
รูป(บอแรกซ์) น้ ามันทอดซ้ า เกลือบริโภค 
๔.ตรวจสอบและเฝ้าระวังผลติภณัฑ์กลุ่มเสี่ยง ตาม Black 
Listและ Safety Alert ได้แก่ ผลติภัณฑ์เสริมอาหาร
ปนเปื้อนสารลดน้ าหนัก/สารกระตุ้น/เครื่องส าอาง
ปนเปื้อนปรอท/ยาชุด ยาลูกกลอน/ยาเสตียรอยด/์ยาผิด

เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ 
ตลอดป ี

ตรวจสถานประกอบการ
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

ค่าตอบแทนเชิงรุก สหวิชาชีพ 

เภสัชกร (2 คน x 20ครั้ง x 225 
บาท) =9,000 บาท  

พยาบาลวิชาชีพ (2 คน x 10ครั้ง 
x 200 บาท)= 4,000 บาท 

แพทย์แผนไทย (1 คน x 5 ครั้ง x 

งบ CUP นางดาลัด แก้วบัว
พันธ์,นางสาวปิย
ธิดา จันทเสน 
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กฎหมายต่างๆ  
๕.ตรวจเฝา้ระวังสถานบริการสุขภาพได้แก่.สถานพยาบาล
, คลินิก, ร้านยา ,ร้านนวดเพื่อสุขภาพ  
 
 

200 บาท) =1,000 บาท 

นักโภชนาการ (1 คน x 5ครั้ง x 
1,000 บาท) 

จพ.เภสัช (1 คน x 20ครั้ง x 200 
บาท)= 4,000 บาท 

นักวิชาการสาธารณสุข (2 คน x 20
ครั้ง x 200 บาท)=8,000 บาท 

รวมเป็นเงิน = 27,000 บาท 

จัดซื้อชุดทดสอบสารปนเปื้อนได้แก่ 

ชุดทดสอบสารสเตียรอยด์  จ านวน 
4*1,100  = 4,400   ชุดทดสอบ
สารปรอทแอมโมเนยี 4 *900  = 
3,600 

ไฮโดรควโินน 5*480=2,400    

 ชุดสารกันรา 3*90=270 

สารฟอกขาวซัลไฟล์ 3*90=270 

สารฟอกขาวไฮโดรซลัไฟด์ 
3*90=270 

ชุดทดสอบฟอร์มาลีน 
100*18=1,800 

ชุดทดสอบ บอแรกซ์3*90=270 

ชุดทดสอบหาสารฆ่าแมลงตกค้าง 
5*1065=5,325 

ชุดทดสอบหาไอโอดีนในเกลือบริโภค 
10*120=1,200 
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ชุดทดสอบแบคทีเรีย(SI2) 

จ านวน    3*1640=4,920 

ชุดทดสอบน้ ามันทอดซ้ า 

3*1,940= 5,820 

รวม 30,545 บาท 

มาตรการที่ 3 มีระบบ DHB/THB มี
ความมั่นคงและยั่งยืน    

๑.อบรมให้ความรู้ให้แกผู่้ประกอบการโรงงานน้ าบรโิภค
ในภาชนะบรรจุปดิสนิท อ าเภอโพธิ์ชัย 

๒.จะประกอบด้วย วิทยากรจาก สสจ.ร้อยเอ็ด เภสัชกร
ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค นักวิชาการ
สาธารณสุขรพ. และจนท.รพ.สต.ผู้รับผิดชอบงานคบส. 

๓.อบรมให้ความรูเ้รื่องการผลติและควบคุมคณุภาพน้ า
ดื่มให้ได้มาตรฐาน  

ธันวาคม ๒๕๖๓ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 คน  
X 50 บาท = 1,250 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 25 คน  X 70 
บาท = 1,750 บาท 
-ค่าป้ายโครงการขนาด 3  X 1.2 
เมตร จ านวน 1 แผ่น = 500 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 
3*600=1800 
รวม 5,300 บาท 

งบ CUP นางสาวปิยธิดา จัน
ทเสน 

 ๑.ด าเนินงานโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

จัดตลาดนัดสุขภาพ Green market จัดซื้อวัตถดุิบ
ทางการเกษตรเพื่อน ามาปรุงอาหารจากกลุม่เกษตรกรใน
พื้นที ่

๒.ส่งเสรมิให้โรงพยาบาลเป็นแหลง่อาหารปลอดภัย สุม่
ตรวจโรงครัวอาหารสดโรงครัว ตลาด Green market เฝ้า
ระวังแปลงปลูกเกษตรกรที่จ าหน่ายผัก/ผลไม้ให้
โรงพยาบาล 

๒.คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้อ านวยการรพ. 
สาธารณสุขอ าเภอ เภสัชกร นักโภชนากร นักวิชาการ
สาธารณสุข จนท.การเงินและพัสดุ และจนท.อื่นๆ ที่
ได้รับค าสั่ง 

ตลอดปีงบ ๒๕๖๓ -ค่าป้ายโครงการขนาด 6  X 1.2 
เมตร จ านวน 1 แผ่น = 1,000 บาท 
- -ค่าป้ายประชาสมัพันธ์ให้ความรู้
อาหารปลอดภัย3  X 1.2 เมตร 
จ านวน 3 แผ่น = 1,500 บาท 
ค่า แคร่ไม้ไผ่  ตลาด Green market 
6*500=3,000 บาท 
รวม 5,500 บาท 

งบเงินบ ารุงรพ. นางสาวปิยธิดา 

จันทเสน 
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๓.จัดตั้งตลาดนัดสุขภาพทุกวันอังคาร, จัดซื้อ-จัดจ้าง 
พืชผลทางการเกษตรเพื่อน าเข้ามาใช้ปรุงอาหารใน
โรงพยาบาล  

 ๑.จัดอบรมแกนน าอสม.แตล่ะต าบล ต าบลละ ๕ คน 
เรื่อง ความรู้เกีย่วกับยาและผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

๒.ตัวแทนอสม.จากทุกต าบลในเขตอ าเภอโพธ์ิชัย ต าบล
ละ ๕ คน วิทยากร เภสัชกรจากรพ./จนท.รพ.สต.
ผู้รับผิดชอบงานคบส. 

๓.ให้ความรู้เรื่องการเลือกใช้ผลิตภัณฑส์ุขภาพ ยา การ
เฝ้าระวังสื่อโฆษณา การร้องเรยีนเกี่ยวกับผลติภณัฑ์
สุขภาพ 

มิถุนายน ๒๕๖๓ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน  
X 50 บาท = 2,500 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 50 คน  X 70 
บาท = 3,500 บาท 
-ค่าป้ายโครงการขนาด 3  X 1.2 
เมตร จ านวน 1 แผ่น = 500 บาท 
รวม 6,500 บาท 

งบ CUP นางสาวปิยธิดา 

จันทเสน 

 ๑.จัดกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบ อย.น้อย  

๒. คณะท างานประกอบด้วย ผอ.โรงเรียน คณะอาจารย์ 
นักเรียน เภสัชกร และจนท.รพ.สต.เ 

๓. ด าเนินกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียน
เกี่ยวกับข้อมูลดา้นผลิตภณัฑ์และสุขภาพ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน  
X 50 บาท = 2,500 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 50 คน  X 70 
บาท = 3,500 บาท 
-ค่าป้ายโครงการขนาด 3  X 1.2 
เมตร จ านวน 1 แผ่น = 500 บาท 
รวม 6,500 บาท 

งบจากสสจ. นางสาวปิยธิดา 

จันทเสน 

Small success 

3 เดือน 
1.มีคณะกรรมการงานคุ้มครองผูบ้ริโภค
ประจ าอ าเภอ 

มีทีมและชุดตรวจเฝ้าระวังอาหารและ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

6 เดือน 
โรงงานน้ าบริโภคในภาชนะบรรจปุิด
สนิทผลติน้ าดืม่ได้ตามมาตรฐาน
................................................ 

 9 เดือน 
มีโรงเรียน อย.น้อยต้นแบบ 
.อสม.มีความรูเ้กี่ยวกับยาและผลิตภัณฑส์ุขภาพ 

 
. 

12  เดือน 
ผลิตภณัฑ์สุขภาพกลุ่มเสีย่งไดร้ับการตรวจสอบด้านกฎหมาย และ
มาตรฐานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
....................................................................... 

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก...โรงพยาบาลโพธิ์ชัย                     หน่วยงานร่วม ....รพ.สต./อบต./ทต./อสม. 
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แผนปฏิบัติการเครือข่ายสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

Excellence   PP Excellence แผนงานที่ 4  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการที่ 7  โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อม( GREEN &CLEAN Hospital) 

วัตถุประสงค์    . พัฒนาระบบการด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใน รพ.และเครือข่ายให้ได้มาตรฐาน 

ตัวชี้วัดข้อที่ 9 ชื่อ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขเครือข่าย 
สถานการณ์    โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 958 แห่ง พัฒนาผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐานข้ึนไป ร้อยละ 99.69 ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 76.93 และระดบัดีมาก ร้อยละ 37.37 จังหวัดที่มีโรงพยาบาลผ่าน
เกณฑร์ะดับดีมากอย่างน้อย 1 แห่ง 77 จังหวัด (ข้อมูล ณ 30 ก.ค. 61) โรงพยาบาลโพธิ์ชัย อ าเภอโพธ์ิชัย จังหวัดร้อยเอ็ดผ่านเกณฑ์ระดับดีแต่ยังพบว่าสถานบริการสาธารณสุขเครือข่ายจ านวน 9 แห่งยังไม่ได้รับการ
ประเมิน และเพื่อให้มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขเครือข่าย หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้มีการพัฒนายกระดับด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital และมรีะบบกลไกสนบัสนุนใหส้ถานบริการสาธารณสุขในเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนให้มีการด าเนินงานและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ 
แหล่ง
งบประ
มาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
มาตรการที ่1  
สร้างกระบวนการพัฒนา.   

 
1. ประกาศนโยบายการพัฒนาอนามยัสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ ์GREEN & CLEAN Hospital  
2. แต่งตั้งคณะท างาน GREEN &CLEAN Hospital ระดับ รพ. และ รพ.สต. 
3. ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ ์GREEN & CLEAN Hospital วิเคราะห์และวางแผน ปฏิบัติการเพื่อ

ขับเคลื่อน  
4. สื่อสาร ขับเคลื่อนและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ ์GREEN & CLEAN Hospital อย่างมีส่วน

ร่วม จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและติดตามประเมินผลและ ตรวจประเมินมาตรฐาน 
5. ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการ/แนวทางการด าเนินกิจกรรม GREEN& CLEAN Hospital  

   

ตุลาคม 2562 – 
ธันวาคม 2562 

- ค่าอาหารว่าง    
-เครื่องดื่ม/อาหาร
กลางวัน 120 
บาทX40 คนX 3 
ครั้ง =14,400
บาท                  

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง
ติดตามงาน 240 
บาทX3 คนX10
วัน=7,200บาท 

- ค่าตอบแทน
วิทยากร 6 ช่ัวโมง 
X 600 บาท x 2 
วัน x 2 คน = 
14,400 บาท 

 

 

  เงิน
บ ารุง 

นายสุดใจ สีหานาม 
นายวชิระ สาสิงห ์
นางสิริรักษ์ วรรณลา 

มาตรการที่ ๒ บูรณา
การความร่วมมือ 
 

 

ประสานความร่วมมือหน่วยงานภายใน : 
-โรงพยาบาล 
-รพสต.เครือข่าย 
ประสานความร่วมมือหน่วยงานภายนอก 
-กรมอนามัย 
-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
-กรมควบคุมโรค 
-สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองบริหารการสาธารณสุข }ส านกัส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย) 
 

มกราคม  – 
มิถุนายน 2563 

    

 

 

 

 

 

 

นายสุดใจ สีหานาม 
นายวชิระ สาสิงห ์
นางสิริรักษ์ วรรณลา 
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1. ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการ/แนวทางการด าเนินกิจกรรม GREEN& CLEAN Hospital 
ระดับพื้นฐาน 
                          1.มีการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสร้างกระบวน
สื่อสารให้เกิดการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN&CLEAN hospital อย่างมีส่วนร่วมของคนในองค์กร 
จัดกิจกรรม GREEN 
G: GARBAGE   2. มีการจัดการมูลฝอยตดิเช้ือตามกฎหมาย กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยตดิเช้ือ 
พ.ศ. 2545 
             3. มีการคัดแยกมลูฝอยทั่วไป คือ มูลฝอยรีไซเคลิ มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยอ่ืนๆ ไปยังท่ีพักรวม
มูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ 
R: RESTROOM 4. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย  
E: ENERGY           5. มีมาตรการประหยัดพลังงานท่ีเป็นรูปธรรมเกดิการปฏิบตัิตามมาตรการที่ก าหนด
ร่วมกันทั้งองค์กร 
E: ENVIRONMENT 6. มีการจัดสิ่งแวดล้อมท่ัวไปท้ังภายในและภายนอกอาคาร โดยเพิม่พื้นท่ีสีเขียว และพื้นท่ี
พักผ่อนที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นส าหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มารบัริการ 
                     7. มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอื้อต่อการมสีุขภาพท่ีดแีบบองค์รวม ได้แก่ กิจกรรมทาง
กาย (Physical activity)   กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและญาติ 
N: NUTRITION 8. สถานท่ีประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลไดม้าตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย 
ในระดับพื้นฐาน 
             9. ร้อยละ 80 ของร้านอาหารในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย 
             10. จัดให้มีบริการน้ าดืม่สะอาดไว้บริการเจ้าหน้าที่และผูม้ารับบริการระดับด ี
             11. มีการจัดการมลูฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ 
            12. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) ที่อาคารผู้ป่วยใน (IPD) 
ระดับดีมาก 
            13. มีการส่งเสรมิให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการน าไปใช้ประโยชน์และเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเครือข่ายโรงพยาบาลและชุมชน 
           14. สร้างเครือข่ายการพฒันา GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกดิ GREEN Community 

-ค่าส่งตรวจ
คุณภาพน้ า
อุปโภค/บริโภค
20 พารามิเตอร์ 
8,000 บาท 

 

 - ค่าส่งก าจัดขยะ
ติดเชื้อ 
130,000 บาท 

- ค่าที่ปรึกษาใน
การดูแลระบบ
บ าบัดน้ าเสียและ
และตรวจสอบ
คุณภาพน้ าเสีย 

55,000 บาท 

- ค่าวัสดุ ครภุัณฑ์
อุปกรณ์ในการ
ตรวจวัดคณุภาพ
น้ าประจ าวัน 

50,000 บาท 

 

บ ารุง 
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มาตรการที่ 3 พัฒนา
ระบบให้ย่ังยืน 

 
 1. มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 
 2.พัฒนาศักยภาพและสร้างการมสี่วนร่วมของเจ้าหนา้ที่ทุกระดับในโรงพยาบาลและเครือข่าย 
 3.บูรณาการความร่วมมือกับภาคเีครือข่าย และสร้างกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างโรงพยาบาล และ
ชุมชน 
๔. ปรับภมูิทัศน์รอบบริเวณโรงพยาบาลให้สวยงามตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา 
 

 

 กรกฎาคม –
กันยายน 2563 

 

มค ๖๓ – กย ๖๓ 

 
 

 

 

20,000 บาท 

 

 
 

 

บ ารุง 

 
นายสุดใจ สีหานาม 
นายวชิระ สาสิงห ์
นางสิริรักษ์ วรรณลา 

Small success 

3 เดือน 
1. ประกาศนโยบายการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital 
2. ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN  Hospital 
วิเคราะห์ และวางแผนปฏิบัติการเพื่อ
ขับเคลื่อน 
3. สื่อสาร ขับเคลื่อนและพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN 
& CLEAN Hospital  อย่างมีส่วนร่วม   
4. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ/แนว
ทางการด าเนินกิจกรรม GREEN& 
CLEAN Hospital 
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ก ากับติดตามทบทวนผลการด าเนนิงาน 
ประเมินผลและพัฒนาอยา่งต่อเนือ่ง 

6 เดือน 
1. มีระบบการวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน การประเมินผลความพึงพอใจผู้มา
รับบริการและวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. พัฒนาศักยภาพและสร้างการมสี่วนร่วมของเจ้าหนา้ที่ทุกระดับ ใน
โรงพยาบาลและเครือข่าย 

 9 เดือน 
1. บูรณาการความร่วมมือกับภาคเีครือข่าย 
และสร้างกระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรู้
ระหว่างโรงพยาบาล และชุมชน  
2. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม GREEN 

12  เดือน 
1. สรา้งเครือข่ายการพัฒนา 
GREEN สู่ชมชนเพื่อส่งเสรมิ
ให้เกิด GREEN Community 

หน่วยงานรับผิดชอบ                     หน่วยงานหลัก คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยฯ                    หน่วยงานร่วม รพ.สต เครือข่าย  
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แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ  2563 

Excellence  Service Excellence   แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบ การแพทย์ปฐมภมูิ (Primary Care Cluster) โครงการที่ ๘ โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภมู ิ

วัตถุประสงค์    1 เพื่อจัดบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับบริบทพ้ืนท่ี 

ตัวชี้วัด        16.ร้อยละของคลนิิกหมอครอบครัวท่ีเปิดด าเนินการในพ้ืนท่ี (Primary Care Cluster)  
สถานการณ์    ปี 2562 อ าเภอโพธ์ิชัย ยังไม่ไดเ้ปิดด าเนินการ PCC  

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 

 งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียด 

มาตรการ 1 

 พัฒนารูปแบบการจัดบริการปฐมภูม ิ

 

1.พัฒนารูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิ และการส่งต่อ  
2.ปรับปรุงและพัฒนาการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว 
/ รพ.สต.ติดดาว 
3พัฒนารูปแบบการจัดบริการในคลินิกหมอ ครอบครัว  
4.ศึกษา  ดูงาน พื้นที่ต้นแบบ  

ต.ค.62 – ก.ย.63  CUP คปสอ.โพธ์ิชัย/PCC 
เชียงใหม ่

มาตรการ 2 

พัฒนาระบบบริหารจดัการ ก าลังคน
และทีมสุขภาพ 

1.สนับสนุนการอบรมระยะสั้นแพทย์ท่ัวไปด้านเวช
ศาสตร์ครอบครัว 
2.สนับสนุนการพัฒนาทีมสหวิชาชีพ ให้เพียงพอกับ 
การจัดบริการปฐมภูมิ  
3. พัฒนาศักยภาพทีมเลขา พชอ. 

เม.ย.-ก.ค.63 
 

ต.ค.-ก.ย. 
 

ต.ค.-ก.ย. 
 

ค่าใช้จ่ายบูรณาการในแผนก าลังคน  CUP รพ.โพธิ์ชัย/หน.กลุ่ม
การพยาบาล 

มาตรการที่ 3 

พัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนา 
กลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูม ิ

1. ประสาน สร้างกลไกการมีส่วนร่วมภาคเีครือข่าย  
ในการบริหารจัดการ จัดบริการและสนบัสนุนและ 
ส่งเสริมให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในอ าเภอ  

2.พัฒนารูปแบบการสนับสนนุในด้านต่าง   

3.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศดา้นสุขภาพ  

ต.ค.-ก.ย. 

 

 

ต.ค.-ก.ย. 

ต.ค.-ก.ย. 

 CUP รพ.โพธิ์ชัย/หน.กลุ่ม
การพยาบาล 

มาตรการที่ 4 

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์  

1. ทบทวนแผนการด าเนินงาน  

2. มีประชุมแบบมสี่วนร่วม เพื่อวิเคราะห์ปญัหาและ
ประเด็นพัฒนา  มีการจัดแผนและด าเนินการตาม

ต.ค.-ก.ย. 

ต.ค.-ก.ย. 

 CUP รพ.โพธิ์ชัย/หน.กลุ่ม
การพยาบาล 
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แผนพัฒนาในระดับพื้นท่ี เพื่อแก้ไข ปัญหา อย่างน้อย 
2 เรื่อง  

3. ติดตามและประเมินผล และสรปุผลการ 
ด าเนินงาน/สรุปบทเรียน  พชอ./PCC / รพ.สต.ติด
ดาว   

4. พชอ. และสร้างความเข้าใจ แก่บุคลากร และ
ประชาชน   

 

 

 

ต.ค.-ก.ย. 

 

ต.ค.-ก.ย. 

Small success 

3 เดือน 
-ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
PCC /ติดดาว  
-พื้นที่ต้นแบบคลินิกหมอครอบครวั
ประเมินตนเอง 
-พชอ.มีการประชุมคัดเลือกประเดน็
พัฒนาหรือแก้ไข ปัญหา อย่างน้อย 2 
ประเด็น 

6 เดือน 
มีการศึกษาดูงานและเปลี่ยน
เรียนรู้ PCC ต้นแบบ –คลินิก
หมอครอบครัว ใหม่ ประชาชน
รู้จักหมอครอบครัว30%  
-ขับเคลื่อน/มีการบรหิารจดัการ
ทรัพยากร /ด าเนินการตาม
ประเด็นที่คัดเลือก 
 

 9 เดือน 
 -คลินิกหมอครอบครัว ใหม่  
-ประชาชนรู้จักหมอครอบครัว30% 
-แต่งตั้งทีมพัฒนา/ทีมประเมิน ระดับอ าเภอ 
 

12  เดือน 
-มีคลินิกหมอครอบครัว  
-รพ.สต. ตดิดาว ผ่าน 3 ดาว 100 % /ผ่าน 5 ดาว 
100% (สะสม) 
  
 

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก....โรงพยาบาลโพธิ์ชัย/รพ.สต.เชียงใหม่                     หน่วยงานร่วม รพ.สต.สะอาด/ดอนโอง/บัวค า/หนองตาไก้  
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แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ  2563 

Excellence  Service Excellence   แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบ การแพทย์ปฐมภมูิ (Primary Care Cluster) โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ และ อสม. 

วัตถุประสงค์    1 เพื่อพัฒนาและยกระดับ อสม.เป็น อสม. หมอประจ าบ้าน สามารถดูแลคนในชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
                    2. ผู้ป่วยกลุ่มเปา้หมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน มีคณุภาพชีวิตทีด่ี  
ตัวชี้วัด       จ านวน อสม.ที่ได้รบัการพัฒนา เป็น อสม. หมอประจ าบ้าน 
                ร้อยละผู้ป่วยกลุม่เปา้หมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน มีคณุภาพชีวิตทีด่ี 
สถานการณ์    อ าเภอโพธิ์ชัย มี อสม.จ านวน 1307 คน   

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 

 งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียด 

มาตรการ 1 พัฒนาศักยภาพ อสม.
เป็น อสม. หมอประจ าบา้น 

1.อบรม อสม.ครู ก,ครูข  
2.พัฒนาระบบรายงานและฐานขอ้มูล  

พ.ย.62   สสจ.รอ. ศิริชาญ  

มาตรการที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน    
อสม.เป็นหมอประจ าบ้าน ในการดูแล
ผู้ป่วยกลุม่เป้าหมาย  

-อบรม อสม.เป็น อสม. หมอประจ าบ้าน 
-อสม.เป็น อสม. หมอประจ าบ้านดูแลกลุม่เป้าหมายใน
พื้นที่  
-รายงานผลในระบบออนไลน์ thaiphc.net  

    

มาตรการที่ 3 ส่งเสรมิ สนับสนุน     
อสม.เป็นหมอประจ าบ้าน ในการ
จัดบริการสุขภาพในชุมชน   

-เพิ่มพูนความรู้ อสม. 
-พัฒนา ศสมช. 

    

Small success 

3 เดือน 
-ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน  
 
 

6 เดือน 
มีอสม. หมอประจ าบ้าน 

 9 เดือน 
 -มีอสม. หมอประจ าบ้าน 
-ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดแูลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ70 

12  เดือน 
-ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดแูลจาก อสม.หมอประจ า
บ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ70 

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก....โรงพยาบาลโพธิ์ชัย/รพ.สต.เชียงใหม่                     หน่วยงานร่วม รพ.สต.สะอาด/ดอนโอง/บัวค า/หนองตาไก้  
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Excellence  ที่ 2. Service Excellence                                       แผนงาน 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)  โครงการที1่0 โครงการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง 

วัตถุประสงค์    1 เพื่อให้ผู้รับบรกิารโรคเบาหวานไดร้ับบริการที่สะดวกใกล้บ้าน อย่างมีมาตรฐานและพึงพอใจ 

                    2 เพื่อให้เครือข่ายสุขภาพได้มีการพัฒนาศักยภาพและมสี่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องสร้างความร่วมมือกับองค์กรชุมชนหรือองค์กรท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการจัดท าโปรแกรมการดูแล 

                   3. เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ตัวชี้วัด        ข้อที่ 1 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดได้ดี  
                 ข้อที่  2 ร้อยละผู้ปว่ยความดันโลหติสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี  
                 ข้อที่  3 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง     
สถานการณ์    โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ตดิต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังในระยะยาวซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและก่อให้เกดิความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจในด้านการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพ และรายไดข้องรัฐ  ภาวะแทรกซ้อนท่ีพบบ่อย ได้แก่ จอประสาทตาเสื่อมท าใหต้าบอด โรคไตวายเรื้อรัง และการสูญเสียเท้าหรือขา จากความเสื่อมของระบบปลาย
ประสาทผู้ที่เป็นโรคเบาหวานมีโอกาสเป็นโรคหัวใจและเกดิหัวใจวายกะทันหัน  สูงกว่าผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน ๒-๔ เท่าและ ๒ ใน ๓ ของผู้ป่วยเสียชีวิตเนื่องจากโรคหัวใจและหลอดเลือด   โรงพยาบาลโพธิชั์ยมีจ านวนผู้ป่วย
เบาหวานท่ีขึ้นทะเบียนรับการรักษาท้ังหมด 3,331 คน  คิดเป็นอัตราความชุก 0.002 ต่อแสนประชากร  การกระจายของผู้ป่วยเบาหวานครอบคลมุ ๙ ต าบล ในเขตอ าเภอโพธ์ิชัย 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 

 งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด 

มาตรการ 1 
พัฒนารูปแบบการจดับริการ 

จัดประชุมคณะกรรมการระดับอ าเภอ และผู้รับผิดชอบงาน 
NCD ทุก รพ.สต. จ านวน 40  คน 

ต.ค.62 – เม.ย.63 ค่าอาหารว่าง 40 คนX25บาทX4ครั้ง รวม 
4000 บาท 

เงินบ ารุง งาน NCD 

มาตรการ 2 
บูรณาการความร่วมมือ 

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่   จ านวน 8 รพ.สต ต.ค 62. – ก.ย.63 ค่าตอบแทนสหวิชาชีพในการให้บริการคลินิก
เบาหวานใน   รพ.สต.คา่อาหารเช้าผู้รับบริการ  
รวม 478,204 บาท 

เงินบ ารุง งาน NCD 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 35 ปีข้ึนไป และมีข้อบ่งชี ตั้งแต่ 2 ข้อ ข้ึน
ไป ไดร้ับการตรวจน้ าตาลโดยการเจาะปลายนิ้วทุกคน  จ านวน 
27,678 คน 

ต.ค 62. – ก.ย.63 ค่าวัสดุทางการแพทย์คดักรอง 750กล่อง X 
360 บาท   รวม 270,000 บาท 

เงินบ ารุง งาน NCD 

ตรวจคัดกรอง ตา และเท้า ฟัน ทุกคน/ป ีผู้ป่วยเบาหวาน
ทั้งหมด 3,331 คน 

ต.ค 62. – ก.ย.63  
 
 
 

เงินบ ารุง งาน NCD 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ช่วงเวลาด าเนินการ  งบประมาณ แหล่ง ผู้รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ  2563 
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( เดือน.... ) รายละเอียด งบประมาณ 

 -คัดกรองภาวะโรคซมึเศรา้ในผู้ป่วยโรคเรื้องทุกคนและทุกครั้ง
ที่มารับบริการ ผู้ป่วยเบาหวานท้ังหมด 3,.331 คน 
-คัดกรองCVD risk (สุรา บุหรี่) ทกุคน ผู้ป่วยเบาหวานท้ังหมด 
3,331 คน 
-ตรวจเลือด ชุดใหญ่ประจ าปี ผู้ป่วยเบาหวานท้ังหมด 3,331 
คน 
-ตรวจเลือด ชุดใหญ่ประจ าปี ผู้ป่วยความดันโลหติสูงทั้งหมด 
2,700 คน 

ต.ค 62. – ก.ย.63 ค่าตรวจเลือดทางห้องชันสูตร 760 บาท 
x3,331คน รวม 2,531,560 บาท 
 
 
ค่าตรวจเลือดทางห้องชันสูตร 760 บาท 
x2,700 คน รวม 2,052,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังหมด 4,583,560 บาท 

เงินบ ารุง งาน NCD 

มาตรการที่ 3 
สรุปผลการด าเนินงาน  

กิจกรรมถอดบทเรียน  สรุปโครงการ จนท. 40 คน           ก.ย.63 ค่าอาหารว่าง 40 คนX25บาทX1ครั้ง รวม 
1000 บาท 

เงินบ ารุง งาน NCD 

Small success 

3 เดือน 
1.วิเคราะห์ กลุม่เสี่ยง/กลุ่มเป้าหมาย และปญัหา
อุปสรรค 
2.จัดท าแผนงานเพื่อพัฒนาการบริการ การ
ติดตามการรักษา 
3.คัดกรองปชช.อายุ 35 ปี ข้ึนไป และประเมิน
2Q/9Q ≥90% 
4.กลุ่มเสีย่งDM/HTได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 60% 
5.การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ตา ไต เท้า ช่อง
ปาก 60 %, CVD risk 70 % 
4.มีคณะท างานการด าเนินงานตามโครงการ DMS 
5.การอบรมวิชาการเชิงปฏิบตัิการทุกจนท. รพ.
สต./โรงพยาบาล 

6 เดือน 
1.กลุ่มเสีย่งDMได้รบัการปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 80% 
2.การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ตา ไต เท้า 
ช่องปาก70 % CVD risk 90% 
3.การอบรมการใหค้ าปรึกษาด้วยเทคนิคMI 
(Motivation Interview) 
4.มีต าบลต้นแบบลดเสีย่ง ลดโรคDM 1 
ต าบล/อ าเภอที่ม ีแผนงาน/โครงการแก้ไข
ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวานตามSRM 
5.ติดตามNCD Clinic plus/DPAC 

9 เดือน 
1.NCD clinic plus/ คลินิกDPAC /
คลินิกNCD คุณภาพในโรงพยาบาล
ผ่านการ ประเมิน 80% 
2.ต าบลต้นแบบผ่านเกณฑ์ ระดับดีขึ้น
ไป 100 % 
4.ร้อยละของDMที่ควบคุมได้ ≥ 45% 
5.ร้อยละทีH่Tควบคุมได้ ≥ 50% 
 

12  เดือน 
1.อัตราDM รายใหม่จากPre-DM ≤2.5 %  
2.อัตราตายจากโรคDMลดลง 10%/  
3.ร้อยละของDMที่ควบคุมได้ ≥ 45%  
4.ร้อยละทีH่Tควบคุมได้ ≥ 50%  
5.อัตราประชากรกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง 
ในเขตรับผดิชอบไดร้ับการ วัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ 10 
%  
6.ร้อยละDM/HTที่ข้ึนทะเบียนไดร้ับการประเมินโอกาส
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ≥ 90 %  
7.ร้อยละDM/HTที่สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ได้อยา่งน้อย 6 เดือน≥ 
50%  
8. อัตราผู้ป่วยเบาหวานถูกตัดเท้า/ขา รายใหม่ ลดลง ≥ 
20% 

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก งาน  งาน NCD  ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโพธ์ิชัย                                 หน่วยงานร่วม รพ.สต.ทุกแห่งในอ าเภอโพธิ์ชัย 
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แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ  2563 

Excellence Service Excellence  แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ(Service Plan) โครงการที ่11 โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อโรคอุบตัิใหมแ่ละโรคอุบัติซ้ า  

วัตถุประสงค์    1. เพื่อเพ่ิมอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ และกลบัเป็นซ้ า                        

ตัวชี้วัด          1. อัตราความส าเร็จการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ (เป้าหมาย > ร้อยละ 85) 
สถานการณ์     สถานการณ์วัณโรคของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ในปี 2560 – 2562 มีผลส าเร็จของการรักษา ร้อยละ  76.47 ,100 และ 100 ตามล าดับ และมีอัตราการเสียชีวิตระหว่างการรักษา ร้อยละ 
11.76 ,18.33 และ 0 ตามล าดบั ส่งผลให้อัตราความส าเร็จของการรักษาวณัโรคของประเทศไทยต่ ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากปัจจัยส าคัญ 3 ประการ คือ (1) ผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิตระหว่างการรักษาสูง (2) การขาด
นัดรับยาอย่างต่อเนื่อง และ (3) ไม่มีการติดตามประเมินผลการรักษา การพัฒนานวัตกรรมและมาตรฐานระบบการตรวจวินิจฉัย ป้องกัน ดูแลรักษาของสถานบริการสาธารณสุข และการน าผูต้ิดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วย
วัณโรคเข้าถึงระบบบริการการรักษาที ได้มาตรฐาน จะท าใหเ้กิดผลส าเรจ็ของการดูแลรักษาผูป้่วยวัณโรค และยังเป็นการควบคุมโรค โดยตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค และป้องกันเช้ือวัณโรคดื้อยา  

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการที่ 1 ลดการเสียชีวิต - เร่งรัดการค้นหาผูต้ิดเชื้อวณัโรค และ ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
ทุกกลุ่มเสี่ยง และขึ้นทะเบียนรักษาทุกราย      
- ส่งตรวจเพาะเชื้อและทดสอบความไวทุกรายเพื่อค้นหา  
MDR-TB และส่ง X-pert 
- เฝ้าระวัง ดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีมีอาการไม่พึงประสงค ์
จากการใช้ยา 
- พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ปว่ยวัณโรคอย่าง
ต่อเนื่อง   

ต.ค.62-ก.ย.63 19,200 เงินบ ารุง งานวัณโรค 

มาตรการที่ 2 ลดการขาดยา  - ดูแลรักษาโดยผูป้่วยวัณโรคเป็นศูนย์กลาง patient 
dentered care  
- ดูแลผู้ป่วยโดยทีมสหวิชาชีพ                      
- ดูแลผู้ป่วยแบบมีพี่เลีย้ง (DOT) 
- สร้างกลไกการมสี่วนร่วมของชุมชน  
โดยใช้กลไก พชอ. 
- การช่วยเหลือผู้ป่วยทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
- จัดท าปฏิทินยาTB  ช่วยเตือนผู้ป่วยทานยา 
 

 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าจัดท าปฏิทินยาTB  จ านวน 
100*80 บาท= 8,000 บาท 

เงินบ ารุง งานวัณโรค 



45 
 

 

 

 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบการส่งต่อและ
ติดตามผลทุกราย 

- ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
ใช้ระบบข้อมูลที่มีคณุภาพในการก ากับติดตามผู้ป่วยวัณ
โรค 
- พัฒนาคุณภาพและประเมินมาตรฐานการดูแลรักษา
ผู้ป่วยในสถานพยาบาล/เรือนจ า  ให้ได้มาตรฐาน 
- พัฒนาเครือข่าย ระบบข้อมลูในการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค 
เพื่อการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 

   ต.ค.62-ก.ย.63 ใช้งบเดียวกันกับ มาตรการที่ 1 เงินบ ารุง งานวัณโรค 

Small success 

3 เดือน 
- วิเคราะหส์ถานการณ์วัณโรคและ
ความรุนแรงของปัญหากลุ่มเสี่ยง / 
กลุ่มเป้าหมาย 
- การจัดท าแผน เพื่อค้นหาเชิงรุกใน
กลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย ลดการเสียชีวิต 
การขาดยา และพัฒนาระบบส่งตอ่ 

6 เดือน 
- ก ากับ และติดตามการด าเนินงาน
มาตรการตามแผนงาน 
- การค้นหาผู้ป่วยวณัโรคในกลุ่มเสี่ยง
ต่าง ๆ ให้ได้ 50% 

 9 เดือน 
- ก ากับ และติดตามการด าเนินงานมาตรการตาม
แผนงาน 
- การค้นหาผู้ป่วยวณัโรคในกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ให้ได้ 
70% 
- อัตราการขาดยาเท่ากับ 0 
- อัตราการตายน้อยกว่าร้อยละ 2         
- อัตราความส าเรจ็การรักษาวณัโรค 
ร้อยละ 70 

12  เดือน 
- ก ากับ และติดตามการด าเนินงานมาตรการตาม
แผนงาน 
- การค้นหาผู้ป่วยวณัโรคในกลุ่มเสียงต่าง ๆ ให้ได้ 
100% 
- อัตราความส าเรจ็การรักษาวณัโรคร้อยละ 85 
- อัตราการขาดยาเท่ากับ 0 
- อัตราการตายน้อยกว่าร้อยละ 5 
- อัตราการค้นหาผู้ป่วยวณัโรคทุกประเภทและขึ้น
ทะเบียนรักษา 
ให้ได้ร้อยละ 90  

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก TB คลินิก งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโพธิ์ชัย                     หน่วยงานร่วม รพ.สต. ทุกแห่งในอ าเภอโพธิ์ชัย 
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หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก...........................................................                     หน่วยงานร่วม .................................................. 

Excellence   Service Excellence แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ(Service Plan) โครงการที่ 12 โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจลุชีพและการใช้ยา     
อย่างสมเหตุสมผล 

วัตถุประสงค์    1.เพื่อให้อ าเภอโพธิ์ชัย มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล   

ตัวชี้วัด        1.ร้อยละคะแนนความส าเร็จของการด าเนินงานโรงพยาบาลที่มีการใช้ยาอย่างสมเหตผุล ( RDU ) 

สถานการณ์  พ.ศ. 2562 อ าเภอโพธิ์ชัยผ่าน RDU ขั้นที่ 1 และอยู่ในระหว่างการด าเนินงาน RDU ขั้นที่ 2 (ซึ่งมีตัวช้ีวัดที่ไมผ่่านในเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะในแผลสด≤40%) 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการ ระบบบริการ 
การพัฒนาคุณภาพงานตรวจรักษา  ใน
โรงพยาบาล และรพสต. 

1. จัดประชุมวิชาการ และพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศ 
เพื่อส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุสมผลในเรื่องการใช้ยา
antibiotic ในแผลสด  
 

มกราคม 2563 
 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 คน  
X 50 บาท = 1,250 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 25 คน  X 70 
บาท = 1,750 บาท 
-ค่าป้ายโครงการขนาด 3  X 1.2 
เมตร จ านวน 1 แผ่น = 500 บาท 
- ค่าจัดท าสติกเกอร์ซีทรตูิดกระจก 
ประชาสมัพันธ์ RDUจ านวน 1,500 
บาท 
รวม 5,000 บาท 

เงินบ ารุง นางสาวภัครวี      
ฉ่ ามณ ี

มาตรการ ก าลังคนด้านสุขภาพ 

การสร้างความรูเ้กี่ยวกับการ ใช้ยาอย่าง
เหมะสม 

1.ประชุมวิชาการ ใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหน่วยบริการลูก
ข่าย(RDU PCU) 
2.จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการใช้ยาและผลิตภัณฑ์
คุณภาพเมื่อต้องดูแลอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นในกลุ่ม อสม. 
(RDU in community) 
3.จัดท า group counseling ในกลุ่มที่พบปัญหาด้านยา
จากการลงส ารวจพ้ืนท่ี 

กุมภาพันธ์ 2563 
 
มีนาคม 2563 
 
 
มิถุนายน 2563 
 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 100 คน  
X 50 บาท x2= 10,000 บาท 
-ค่าเอกสารในการส ารวจการใช้ยาใน
ชุมชน 150 ชุด = 3000 บาท 
--ค่าป้ายโครงการขนาด 3  X 1.2 
เมตร จ านวน 1 แผ่น = 1000 บาท 
 
รวม 14,000 บาท 

เงินบ ารุง นางสาวภัครวี      
ฉ่ ามณ ี

แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ  2563 
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการสื่อองค์ความรู/้เทคโนโลยีทาง
การแพทย์ 

 

1.จัดท าฉลากยามาตรฐาน  ฉลากยาเสริม “Mobile QR 
code” เพื่อให้เป็นมาตรฐานทั้งโรงพยาบาลและ รพสต. 

เมษายน 2563 15,000  เงินบ ารุง นางสาวภัครวี      
ฉ่ ามณ ี

มาตรการภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 

 

1.ประชุม PTC รพ 3 ครั้ง 
 
2.ประชุมคณะกรรมการยาระดับอ าเภอ  2 ครั้ง 
 
3.ประชุมคณะกรรมการก าหนดการคัดเลือกบริษัทจัดซือ้
และราคายา 
 

พย.62, เมย63 และกย
63 
   
พย.62, และ กย.63 
 
พย.62, และ กย.63 
 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน  
X 25x3 บาท* = 1,500 บาท 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน  
X25 x2 บาท = 750 บาท 
ค่าอาหารว่างแล-ะเครื่องดืม่ 15 คน  
X25 x2 บาท = 750 บาท 
รวม 3,000 บาท 

เงินบ ารุง นางดาลัด แก้วบัว
พันธ์ 

Small success 

3 เดือน 
1. RDU1รพ.ผ่านเกณฑ์ประเมิน อย่างน้อย 8 ข้อ จาก
ทั้งหมด 13ข้อ 
2. RDU2 ทุก รพสต.ผ่านเกณฑ์การใช้ ATB ทั้งURI และ
AD 

6 เดือน 
1.RDU1รพ.ผ่านเกณฑ์ประเมิน อย่างน้อย 
10ข้อจากท้ังหมด 13ข้อ 
2. RDU2 ทุก รพสต.ผา่นเกณฑ์การใช้ 
ATB ทั้งURI และAD + รพสต.อยา่งน้อย 

9 เดือน 
1.RDU1รพ.ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
อย่างน้อย 12ข้อจากทั้งหมด 13
ข้อ 
2.RDU2 ทุก รพสต.ผ่านเกณฑ์
การใช้ ATB ทั้งURI และAD  
+ รพสต.อย่างน้อย 6 แห่ง ผ่าน
เกณฑ์การใช้ยาอย่าง 

12  เดือน 
1.อ าเภอโพธิ์ชัย ผ่านเกณฑ์ RDU 
ขั้นที ่2 
2.รพสต.ทุกแห่ง ผ่านเกณฑ์การ
ใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชน 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก   เภสัชกรรม โรงพยาบาลโพธิ์ชัย                 หน่วยงานร่วม รพ.สต.ทุกแห่งในอ าเภอโพธิ์ชัย 
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หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก...........................................................                     หน่วยงานร่วม .................................................. 

Excellence   Service Excellence แผนงานที่ ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ(Service Plan) โครงการที่ 13 โครงการพัฒนาศนูย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  

วัตถุประสงค์    1.เพื่อจัดบริการและและพัฒนาคณุภาพการรักษาพยาบาลในห้องฉุกเฉินให้มีคณุภาพ  

ตัวชี้วัด          40 .อัตราการเสยีชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมงในโรงพยาบาลนอ้ยกว่าร้อยละ  12 
                   41.ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉกุเฉิน 
                 
สถานการณ์  ร้อยละผู้ป่วยวิกฤตฉิุกเฉิน ( 5,783 ราย )มาโดยระบบ EMS ( 1,523 ราย )   =   26.34 ซึ่งลดลงจากปีท่ีผ่าน   ในขณะที่ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน ( 12,450 ราย ) มาด้วยระบบ EMS ( 496 ราย ) คิดเป็นร้อยละ 
3.98 และมี ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร เสียชีวิตในปี 62 จ านวน 10 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งเดิมมจี านวน 4 รายการประเมิน ECS คุณภาพ = ร้อยละ 47.1 ประเดน็ท่ีไม่ผ่านในเรื่องของขนาดความเหมาะสมพื้นท่ี การ
จัดแยกพื้นที่ หน่วยสังเกตอาการ ส านักงาน หัตถการพิเศษ บุคลากร ระบบสนับสนุนอ่ืนๆ รวมถึงงานวิจัย 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการ ระบบบริการ 
ลดอัตราการเสียชีวิตของโรคที่เกิดจาก
อุบัติเหตุที่ส าคัญและมีความรุนแรงเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการ
เข้าถึงบริการ  
 

- ประชาสัมพันธ์ระบบ 1669 ผ่านเครือข่ายหน่วยงาน 
กลุ่มผู้ป่วยท่ีส าคัญ 

 

ต.ค 62 – ก.ย 63 
 

 
 
 

เงินบ ารุง 
 
 
 
 

 

สุรีภรณ ์

มาตรการพัฒนาศักยภาพก าลังคนห้อง
ฉุกเฉินและอาสากู้ชีพ 

1. พัฒนาศักยภาพของทีมกู้ชีพระดับต าบล                
( EMR ) โดยการจัดอบรมฟื้นฟูความรู ้

 
2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีความรู้ในเรื่อง  
Trauma 

 

ม.ค 63 
มี.ค 63 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน  
80 คน *50  บาท = 4,000 บาท                             
- ค่าอาหารกลางวัน 80 คน * 70 
บาท = 5,600 บาท                              
- ค่าป้าย ขนาด 3.5 ม.* 1.5 ม = 
500 บาท   
เป็นเงินรวม 10,100 บาท 
 

เงินบ ารุง 
 
 
 
 

 

สุรีภรณ ์

  

แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ  2563 



49 
 

 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 3..ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่  มี.ค. 63 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 80 คน  
X 50 บาท = 4000 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 80 คน  X 70 
บาท = 5600 บาท 
-ค่าป้ายโครงการขนาด 3  X 1.2 
เมตร จ านวน 1 แผ่น = 500 บาท 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการซ้อมแผน 
จ านวน 1000 บาท 
รวม๑๑,๑๐๐บาท 

เงินบ ารุง สุรีภรณ ์

 4. อบรมอาสาฉุกเฉินการแพทย์ (EMR) ส.ค 63 -ค่าสนับสนุนการอบรมจาก อปท. 30 
คน  X 2000 บาท = 60,000 บาท 

เงินบ ารุง สุรีภรณ ์

 5. อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานและขั้นสูง           ธ.ค. 62  -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80 คน  
X 25 บาท = 2000 บาท 
-ค่าป้ายโครงการขนาด 3  X 1.2 
เมตร จ านวน 1 แผ่น = 500 บาท 

เงินบ ารุง สุรีภรณ ์

Small success 

3 เดือน 
 
-มีผลการวิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิต (RCA) 
ของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่เสียชีวิตภายใน 24 
ช่ัวโมง                              
 -น าเสนอสถิติและโรคที่เสียชีวิตและสถิติสาเหตุ
การเสียชีวิต  
-มีการลงข้อมูลทั้ง 4 แฟ้มถูกต้อง ≥ 60% 
 
 
 

6 เดือน 
- น าเสนอผลการประเมิน ECS คุณภาพ / 
TEA  ปี62 
- มีคู่มือการคัดกรอง National Triage              
- มีคู่มือคุณภาพและความปลอดภยั (ER 
Safety Goals) 
-มีการลงข้อมลูทั้ง 4 แฟ้มถูกต้อง ≥ 75% 
 
 

 9 เดือน 
- ติดตาม และควบคมุก ากับการปฏิบัติตามนโยบาย
ลดความแออัดในห้องฉุกเฉิน             
- น าเสนอข้อมูลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉนิอยู่ในห้องฉุกเฉิน
ไม่เกิน 2 ช่ัวโมง 
- น าเสนอผลการประเมินความเสีย่งการจัดการสา
ธารณภัยในโรงพยาบาล 
- น าเสนอข้อมูลการคัดกรองโดยใช้เกณฑ์การคดั
แยก 5 ระดับ 
- มีการลงข้อมูลทั้ง 4 แฟ้มถูกต้อง   85 % 

12  เดือน 
- จ านวนผู้รับบริการระดับ 3 4 5 ในห้อง
ฉุกเฉินลดลง 
- อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
ภายใน 24 ช่ัวโมงลดลง < 5% 
- มีการน าเสนอข้อมลูและสถติิการ
บาดเจ็บ   ทางถนน ข้อมูลผูส้ัมผสัโรคพิษ
สุนัขบ้า      - มีแผนท่ีอ าเภอ          
 

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก งานอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน โรงพยาบาลโพธ์ิชัย                  หน่วยงานร่วม รพ.สต.ทุกแห่งในอ าเภอโพธิ์ชัย 
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excellence  Service excellence  แผนงาน  6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการที่ 15. โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคบัประคองและการดูแลผูป้่วย กึ่งเฉียบพลนั 

วัตถุประสงค์    1. เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) ในช่วงเวลาของภาวะโรคที่เหมาะสม 
         2. เพื่อเป็นแนวทางส าหรบับุคลากรในการดูแลช่วยเหลือผูป้่วยท่ีอยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต และญาติได้อย่างเหมาะสมตอบสนองต่อความต้องการ 

ตัวชี้วัด        24.ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจดัการอาการต่างๆ ด้วย Strong OpioidMedication ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ 

สถานการณ์   สภาวะด้านสุขภาพพบว่ามีแนวโน้มการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวาย สะท้อนถึงความต้องการการดูแลแบบประคับประคองเพิ่มขึ้นจ านวน
มาก ในทางเศรษฐศาตร์ พบว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลในช่วง ๖ เดือนสุดท้ายของชีวิตมีมลูค่าสูงมากกว่าช่วงใดๆของชีวิต ท้ังค่าใช้จ่ายการดูแลในผู้ป่วยใน และค่าใช้จ่ายที่ครอบครัวต้องใช้จ่ายในการดูแลผู้ปว่ยระยะท้าย จากผล
ดังกล่าว การดูแลแบบประคับประคอง ในระท้ายของชีวิตอย่างเป็นองค์รวม มีระบบ มีคุณภาพจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของสถานบริการ ลดภาระงานและก าลังคนรวมถึงกระตุ้นให้เกดิการดูแลที่บ้าน ลดภาระทางการเงินของ
ครอบครัว เพิ่มคณุภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะสดุท้าย 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 
 งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียด จ านวน 
มาตรการ 1 

ด้านบริการ(Service 
Delivery) 

 

1. ทบทวนการก าหนดแนวทางการ
ดูแลแบบประคับประคองในกลุ่มโรค
ส าคัญของโรงพยาบาล 

2. จัดระบบดูแลแบบการแพทย์แผน
ไทย หรือการแพทย์ทางเลือกเช่น 
สวดมนต์บ าบัด สมาธิบ าบดั กดจดุ
บ าบัด การปรบัสมดุลร่างกาย เปน็
ต้น 

3. พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง
ประสานงาน กับรพ.แม่ข่าย และ 
รพ.สต.  

4. การติดตามดูแลต่อเนื่องรวมทีมสห
วิชาชีพ(งาน Palliative care และ 
HHC) 

ตค.62-กย.63 ค่าตอบแทนเชิงรุกโดยสหวิชาชีพ 

-แพทย ์ (1 คน x 133 ครั้ง x 300 บาท) 

-เภสัชกร (1 คน x 133 ครั้ง x 225 บาท) 

-พยาบาลวิชาชีพ (1 คน x 133 ครั้ง x 200 บาท) 

-นักกายภาพบ าบัด (1 คน x 133 ครั้ง x 200 บาท) 

-แพทย์แผนไทย (1 คน x 133 ครั้ง x 200 บาท) 

-นักโภชนาการ (1 คน x 133 ครัง้ x 200 บาท) 

-นักวิชาการสาธารณสุข (1 คน x 133 ครั้ง x 200 
บาท) 

รวมเป็นเงิน = 202,825 บาท 

 

202,825 บาท เงินบ ารุง ทีม PCและ HHC 

  

แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ  2563 
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 
 งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียด จ านวน 
มาตรการ 2 

ด้านบุคลากร (Health 
Workforce) 

 

1.จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้ง
เครือข่ายใหส้ามารถดูแล/บรรเทาด้วยการดูแล
แบบแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ทางเลือก 
เช่น สวดมนต์บ าบัด สมาธิบ าบัด กดจุดบ าบดั 

2.จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการให้กับบคุลากร
ทางการพยาบาล ร่วมกับ รพ.สต.ในการดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

ตค.62-กย.63  

 

 

- ค่าอาหารว่าง  จ านวน50คน x 25 บาทx 2ครั้ง 

 

 

 

2,500 บาท 

 

 

 

เงินบ ารุง 

ทีม PC 

มาตรการที่ 3 

การพัฒนาระบบข้อมลูสาระ
สนเทศ (IT) และเครื่องมือ
อุปกรณ ์

1. พัฒนาการลงข้อมูลใหส้มบรูณ์ใน
ระบบ Hos xp และลงข้อมูลเบิกใน
ระบบ E-Claim Palliative care 

 

2. จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุน
ผู้ป่วย ให้สามารถยมืไปใช้ที่บ้านได้
โดยมีการประเมินความต้องการใช้
อุปกรณ์ และมีการจัดหาใหเ้พียงพอ 

ตค.62-กย.63 

 

 

 

ม.ค. – กค.63 

 

1.ซื้ออุปกรณ์ในการดูแลผูป้่วยแบบประคับประคอง 

- Syringe driver =2 x 25,000 
บาท=50,000 บาท 

- ที่นอนลม = 2x 2,000 บาท =4,000 บาท 
- เครื่องsuction = 2 x 12,500 บาท = 

25,000 บาท 

- เครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร = 1 x 
25,000 บาท = 25,000 บาท 

      รวมเป็นเงิน    104,000         บาท 

104,000 บาท เงินบ ารุง ทีม PC 

Small success 

3 เดือน 
-มี CPG .ในการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง 

6 เดือน 
- ก ากับติดตามการดูแล
ผู้ป่วยตาม CPG 
- มีการค้นหาผูป้่วยเชิงรุก
ในชุมชน 
-บุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย 
 

 9 เดือน 
- ก ากับและตดิตามการด าเนินงานมาตรการตามแผน 
- ติดตามระบบการส่งต่อและการส ารองอุปกรณ์ที่พร้อมใช้เพียงพอ 

 

12 เดือน 
ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย 
Strong OpioidMedication ในผู้ป่วยประคับประคอง
อย่างมีคุณภาพ 
ติดตามการบรรลุเป้าหมายของผู้ปว่ยและครอบครัวที่ท า 
ACP มากกว่าร้อยละ๖๐  
จัดท างานพัฒนาคุณภาพ R2R ด้านการดูแลแบบ
ประคับประคอง  ๑ เรื่อง 

หน่วยงานรับผดิชอบ      หน่วยงานหลัก.....ทีม  Palliative care โรงพยาบาลโพธ์ิชัย                                 หน่วยงานร่วม รพ.สต. ทุกแห่งในอ าเภอโพธิ์ชัย 
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Excellence   Service excellence แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการที่ 16 โครงการออกส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขต าบลในโพธิ์ชัย 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือน าองค์ความรู้เรื่องในการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยเรื้อรัง และส่งเสริมสุขภาพประชาชนทั่วไป 

      2. เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบ าบัดรักษาโรคและเป็นแพทย์ทางเลือกส าหรับประชาชน 

                3. เพ่ือให้ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ท่ีอยู่ห่างไกลได้เข้ารับบรกิารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  

                4. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ การก ากับติดตามและประเมินผลกลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุม่ผู้สูงอายุ   

ตัวชี้วัด    25) ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัยรักษาโรค และฟื้นฟูสภาพดว้ยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 
 
สถานการณ์      การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยอาศัยการน าเอาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือกรวมถึงการน าเอาธรรมชาติรอบตัวมาใช้เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เช่นการ
รักษาโรคด้วยสมุนไพร การออกก าลังกายด้วยกายบริหารฤๅษีดัดตน การนวด  และประคบด้วยสมุนไพร การรับประทานอาหารตามหลักธรรมชาติบ าบัด การท าสมาธิบ าบัด การฝึกโยคะเพ่ือสุขภาพ เป็นต้น เมื่อมีการ
น าองค์ความรู้เหล่าน้ีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วน่าจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองในการดูแลรักษาสุขภาพเองได้ อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการรักษา
สุขภาพของประชาชน และ ยังตอบสนองยุทธศาสตร์แห่งชาติในการรวมพลังสร้างสุขภาพเพ่ือให้คนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง ( Healthy Thailand)                                  
         

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 

 งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด จ านวน 

มาตรการ 1  

ระบบบริการ                         
(SERVICE  DELIVERY) 

 

1.ออกให้บริการตรวจผู้ป่วยนอก ต.ค.62-ก.ย.63 

 

   งานการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
โรงพยาบาล                
โพธิ์ชัย 

2.ออกให้บริการที่ รพ.สต.ในเขตอ าเภอโพธ์ิชัย 
ทุกวันอังคารและวันพฤหัสฯ                        
 

-ค่าตอบแทนแพทย์แผนไทย  ๑ คน 
x 200 บาท x 102 วัน เป็นเงิน  
20,400 บาท 

20,400 บาท เงินบ ารุง 

มาตรการ 2 (HEALTH 
WORKFORCE) 

ก าลังคนด้านสุขภาพ                 

2.จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการให้กับบคุลากร ร่วมกับ รพ.
สต.ในการบริการแพทย์แผนไทย 

มีค. 62     

  

แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ  2563 
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 

 งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด จ านวน 

มาตรการที่ 4 

สื่อองค์ความรู/้เทคโนโลยีทาง
การแพทย์  

(ASSESS TO ESSENTIAL 
MEDICINES) 

1.สื่อการสอนดา้นการแพทย์แผนไทย มีค.63    งานการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
โรงพยาบาล                
โพธิ์ชัย 

      

      

มาตรการที่ 5 
ระบบข้อมลูสารสนเทศ  

(HEALTH INFORMATION SYSTEM) 

1.การจัดท าทะเบยีนข้อมูล ต.ค.62-ก.ย.63        

2.การลงบันทึกข้อมูลจากการปฏบิัติงาน 
(6 เดือนปฏิบัติงานตามแผน รวมข้อมูล) 

    

3.ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม     

Small success 
3 เดือน 

แจกสิ่งสนับสนุนให้ทุก รพ.สต. 
6 เดือน 

ปฏิบัติงานตามแผน รวมข้อมูล 
9 เดือน 

ปฏิบัติงานตามแผน รวมข้อมูล. 
12  เดือน 

รวบรวมข้อมลูแตล่ะต าบล วิเคราะห์ ประเมินผล สรุปผล 
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แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ  2563 

Excellence   Service excellence แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการที่ 17  โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจติและจติเวช 

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือน าองค์ความรู้เรื่องในการดูแลสขุภาพแก่ผู้ป่วยเรื้อรัง และส่งเสรมิสขุภาพประชาชนทั่วไป 

       2. เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในการบ าบัดรักษาโรคและเป็นแพทย์ทางเลือกส าหรับประชาชน 

                 3 .เพ่ือให้ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ท่ีอยู่ห่างไกลได้เข้ารับบรกิารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  

                 4.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ การก ากับติดตามและประเมินผลกลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุม่ผู้สูงอายุ   

ตัวชี้วัด   13.ร้อยละของผู้ป่วยโรค ซึมเศรา้เข้าถึงบริการสุขภาพจติ,  14.อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 
สถานการณ์       ผู้ป่วยจิตเวชไดร้ับการดูแลแต่ ญาติ ชุมชน ยังขาดความรู้ในการดูแลผู้ป่วยอยา่งถูกต้องและต่อเนื่อง                 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 

 งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด 

มาตรการ 1  
ระบบบริการ                         
(SERVICE  DELIVERY) 
 

 

1.จัดประชุมคณะท างาน และทีมสหวิชาชีพระดับ
อ าเภอ 1 ครั้ง(สถานบริการละ 2 คน และ เจ้าหนา้ที่ท่ี
เกี่ยวข้อง รพ.โพธ์ิชัย) 

 
ธ.ค.62 

 

 

- ค่าอาหารกลางวัน 40 คน X 70 บาท X 1 มื้อ 
เป็นเงิน 2,800 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ X 25บาท X 40 
คน เป็นเงิน 2,000 บาท 

 

เงินบ ารุง (งบ
กองทุนจิตเวช) 

 
เธียรรตัน์และ
ผู้รับผิดชอบงาน  
รพ.สต. 

มาตรการ 2 

พัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนา 
กลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูม ิ

 
อบรมให้ความรู้งานสุขภาพจติแกอ่าสาสมัครและ
ผู้ดูแลผู้ป่วยในชุมชน(10 แห่งๆละ 80 คน) 
 

 

ตค 2562-กย 2563 

 

 

- ค่าอาหารกลางวัน 800 คน X 70 บาท X 1 มื้อ 
เป็นเงิน 56,000 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ X 25 บาท X 
800 คน  เป็นเงิน 40,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 98,000 บาท 

 

เงินบ ารุง (งบ
กองทุนจิตเวช) 

 
เธียรรตัน์และ
ผู้รับผิดชอบงาน  
รพ.สต. 

Small success 

3 เดือน 
มี Care planในการดูแลผูป้่วยในพ้ืนท่ี 

6 เดือน 
ปฏิบัติงานตามแผน รวมข้อมูล 

9 เดือน 
ปฏิบัติงานตามแผน รวมข้อมูล. 

12  เดือน 
-ร้อยละของผู้ป่วยโรค ซมึเศร้าเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
-.อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ไม่มคีนเสียชีวิต 
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Excellence   Service Excellence แผนงาน ที่ 6 การพัฒนาระบบบรกิาร (Service plan) โครงการ 18 โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ 5 สาขาหลัก 

วัตถุประสงค์    1 .เพื่อลดอัตราการตายจากการติดเชื้อในกระแสโลหิต 

ตัวช้ีวัด        ข้อท่ี 28 อัตราตายจากติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ปีงบประมาณ 63 น้อยกว่าร้อยละ 30 
สถานการณ์    . อัตราตายผู้ป่วยตดิเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 26.32. , โรงพยาบาลโพธิ์ชัยร้อยละ 5.56 (ข้อมูลจาก HDCประมวลผล 22 
ตค.62)  

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 

 งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด 

มาตรการ 1 กิจกรรมบริการ 

(Service Delivery) 

1. ปรับปรุง CPG ในการดูแลผู้ป่วย Sepsis   พย.62 -ประชุมทีม PCT ค่าอาหารว่าง 20 
คน x 25 บาท=500บาท  

เงินบ ารุง กรรณิกา/ทีม PCT 

2. ควบคุมก ากับให้มีการน า CPG มาใช้อย่างเคร่งครัด ทุกเดือน  - หัวหน้าจุดที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลผู้ป่วย 

3. น า case dead/case ที่เกิดอุบัตกิารณ์ทีไ่ม่พึงประสงค์จาก 
Sepsis มาทบทวน 

ทุกเดือน -ประชุมทีม PCT ค่าอาหารว่าง 20 
คน x 25 บาทX6ครั้ง=3,000บาท 

- กรรณิกา/ทีม PCT 

การพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการ
ของผู้ป่วยกลุ่ม Fast Track 

1. ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วย Sepsis   ( CPG ) 

2.ทบทวน Case Sepsis ที่เสียชีวิตทุกราย 

3.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีความรู้ในเรื่อง Sepsis 

4.ให้การรักษาพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองตามแนวทางการ
รักษา ( CPG ) 

ต.ค 62-ก.ย 63 บูรณาการกับ Fast Trackอื่นๆ เงินบ ารุง ทีม PCT 
 

มาตรการ 2   

การพัฒนาบุคลากร 

(Health Workforce) 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลรกัษาผู้ป่วย sepsis ให้กับ
บุคลากรทางการพยาบาล ร่วมกับ รพ.สต. 

ธค.62 -ค่าอาหารว่าง 50 คน x 25 
บาท=1,250 

เงินบ ารุง ประธาน PCT 

2. พัฒนาเครื่องมือประเมินและคัดกรองผู้ป่วย Sepsis ธค.62  - กรรณิกา/ทีม PCT 

  

แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ  2563 
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 
 งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียด 
มาตรการที่ 3 

พัฒนาความรู้ sepsis สู่ภาค
ประชาชน/กลุม่เสี่ยง 

1. ประสานความร่วมมือกับ NCD clinic ให้ความรู้ในการดูแล
ความสะอาดร่างกาย ไม่ให้เกดิแผล การดูแลเบื้องต้นเมื่อเกิด
แผล เน้นกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 

ทุกเดือน  - กรรณิกา/ธิดาวลัย ์

2. จัดท าคู่มือ Sepsis ฉบับประชาชน ธค.62 -ค่าเอกสาร แผ่นพับ 1000 ชุด x5 
บาท =5,000 บาท 

เงินบ ารุง  

Small success 

3เดือน 
1. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแส

เลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired sepsis 
น้อยกว่าร้อยละ 30 

2. อัตราผู้ป่วย Sepsis ไดร้ับ 
Antibiotic ภายใน 1 ช่ัวโมง หลัง
ได้รับการวินิจฉัย 

3. อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ 
Antibiotic ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

4. อัตราการไดร้ับ IV 30 ml/kg ใน 
1 ชม.แรก (ในกรณไีมม่ี ข้อห้าม) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

6 เดือน 
1. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด

แบบรุนแรงชนิด community-
acquired sepsis น้อยกว่าร้อยละ 
30 

2. อัตราผู้ป่วย Sepsis ไดร้ับ Antibiotic 
ภายใน 1 ช่ัวโมง หลังได้รับการวนิิจฉัย 

3. อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ 
Antibiotic ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

4. อัตราการไดร้ับ IV 30 ml/kg ใน 1 
ชม.แรก (ในกรณีไม่มี ข้อห้าม) ไมน่้อย
กว่าร้อยละ 90 

9 เดือน 
1. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ

รุนแรงชนิด community-acquired sepsis 
น้อยกว่าร้อยละ 30 

2. อัตราผู้ป่วย Sepsis ไดร้ับ Antibiotic 
ภายใน 1 ช่ัวโมง หลังได้รับการวนิิจฉัย 

3. อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

4. อัตราการไดร้ับ IV 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก 
(ในกรณีไม่มี ข้อห้าม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

12  เดือน 
1. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง

ชนิด community-acquired sepsis น้อยกว่าร้อย
ละ 30 

2. อัตราผู้ป่วย Sepsis ไดร้ับ Antibiotic ภายใน 1 
ช่ัวโมง หลังไดร้ับการวินิจฉัย 

3. อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

4. อัตราการไดร้ับ IV 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก (ใน
กรณไีม่มี ข้อห้าม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก งานผู้ป่วยใน    โรงพยาบาลโพธิ์ชัย                                 หน่วยงานร่วม งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลโพธ์ิชัย                                  
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หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก...........................................................                     หน่วยงานร่วม .................................................. 

Excellence   Service Excellence แผนงานท่ี ท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โครงการที่ 19 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 

วัตถุประสงค์    1.เพื่อจัดบริการและและพัฒนาคณุภาพการรักษาพยาบาลในห้องฉุกเฉินให้มีคณุภาพ  

ตัวชี้วัด         18 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รับการรักษาท่ีเหมาะสม 
                  30. ร้อยละของการให้การรกัษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด 
                 31. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 
สถานการณ์     ผู้รับบริการห้องฉุกเฉินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2562 มจี านวน 27,278 คน ซึ่งในจ านวนนี้เป็นผู้ป่วยวิกฤตฉกุเฉินเพียง 836 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.06  เท่านั้น ในขณะที่จ านวนผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน
เสียชีวิตภายใน 24 ช่ัวโมงมีจ านวน 2 ราย หรือคดิเป็นร้อยละ  0.01 ปี 2562 มผีู้ป่วย STEMI 8  ราย เสยีชีวิตที่ ER  1 ราย ศักยภาพของโรงพยาบาลโพธิ์ชัย สามารถประเมินและให้ SK ได้ในรายที่เป็น STEMI 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการ ระบบบริการ 
การพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการของ
ผู้ป่วยกลุ่ม Fast Track  
 

- ประชาสัมพันธ์ Stroke Alert สู่สาธารณชน โดยการ
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ สติกเกอร์เตือน และให้ความรู้
ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงร่วมกับงาน NCD 

ม.ค 6๓  - ค่าป้ายประชาสมัพันธ์ ขนาด 3.5 
*1.5 เมตร ราคา 500 * 10 ป้าย = 
5,000 บาท   - ค่าสติกเกอร์เตือน 
แผ่นละ 5 บาท * 1000 แผ่น = 
5,000 บาท 

เงินบ ารุง 
 
 
 

สุรีภรณ ์

 - พัฒนา Stroke Unit ที่มีคุณภาพ ม.ค 6๓  - ค่าปรับปรุงสถานและจัดหาอุปกรณ์
ประจ าห้อง  เช่น ห้องผู้ป่วย เตียง
ผู้ป่วย เครื่อง Suction ห้องน้ า เป็น
ต้น  = 200,000 บาท 

เงินบ ารุง/งบค่าเสื่อม 
 
 
 

สุรีภรณ ์

  - ประชุมจดัท าแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง
ในทุกระดับพื้นท่ี 

ธ.ค 6๒  -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน  
X 25 บาท = 375 บาท 

เงินบ ารุง ทีม PCT 

  - ให้การรักษาพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองตามแนว
ทางการรักษา ( CPG ) 

ต.ค 6๒-ก.ย 63  - ให้การรักษาพยาบาลโรคหลอด
เลือดสมองตามแนวทางการรักษา ( 
CPG ) 

เงินบ ารุง 
 

สุรีภรณ ์

  - พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีความรู้ในเรื่อง
โรคหลอดเลือดสมองและการส่งตอ่ รุ่นที่ 1 และ 2 

ก.พ 63  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150 
คน* 25 บาท = 3,750 บาท 

เงินบ ารุง สุรีภรณ ์
 
 
 

แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ  2563 
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 -อบรมผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้ดูแลในโรคหลอดเลือด
สมองและหัวใจ 

มี.ค 63 – ก.ย 63 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 200 
คน* 25 บาท = 5,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท*200 
คน เป็นเงิน 14,000 บาท 
- ค่าป้าย 500 บาท 
รวม 19,500 บาท 

เงินบ ารุงรวม   

Small success 

3 เดือน 
--มีการ จัดท าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้กับทุกสถานบริการ
สาธารณสุข            
 -ทบทวน Care Map                            
- ให้ความรู้ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในการเรียกใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน           
-ทบทวน Care Map Trauma                          - ประชาสมัพันธ์
การเรยีกใช้ ระบบการแพทย์ฉุกเฉนิ  ผ่านเบอร์โทร 1669       

6 เดือน 
- ส่งเจ้าหน้าท่ีอบรม Stroke 
Management                                 
- ติดตามทบทวนผลการด าเนินงาน           
  - อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 
- ติดตามทบทวนผลการด าเนินงาน            
- อบรมพัฒนาศักยภาพเจา้หน้าท่ี 

 9 เดือน 
- ติดตามผลการด าเนินงาน                    
- ติดตามผลตามตัวช้ีวัด   
- ติดตามผลการด าเนินงาน                    
- ติดตามผลตามตัวช้ีวัด   
 

12  เดือน 
- ติดตามผลลัพธ์การด าเนินงาน              
- ติดตามผลงานตามตัวช้ีวัด                   
- สรุปผลงาน ปัญหา และอุปสรรค    
- ติดตามผลลัพธ์การด าเนินงาน              
- ติดตามผลงานตามตัวช้ีวัด                   
- สรุปผลงาน ปัญหา และอุปสรรค                                            
 

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลักงานอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน  รพ.โพธิ์ชัย              หน่วยงานร่วม .สสอ.รพ.สต. 
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Excellence   Service Excellence แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการที่ 20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 

วัตถุประสงค์    1. เพื่อลดอัตราตายด้วยโรคมะเร็ง  

ตัวชี้วัด ที่ 15     อัตราตายด้วยโรคมะเร็งลดลง 
                 15.1.ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรกัษาในเวลาที่ก าหนด 
                 15.2.อัตราตายด้วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี ในเขตอ าเภอโพธิ์ชัยลดลง 
สถานการณ์    จากสถิตสิาเหตุการตายของคนไทย โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทย( 2543-2556  มีผู้เสียชีวิต จากโรคมะเร็งทุกชนิด 67,184คน คิดเป็นร้อยละ 16ของผูเ้สียชีวิตทัง้หมด) และมี
แนวโน้มการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะเขตสุขภาพท่ี 7 พบว่ามะเร็งตับ และท่อน้ าดีเป็นสาเหตุการตายสูงสุด เนื่องจากพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องการบรโิภคปลาน้ าจดืแบบสุกๆดิบๆ และ
การที่โรคมะเร็ง เป็นโรคที่ปรากฏอาการล่าช้า ท าให้ผู้ป่วยเข้ารับการวินิจฉัย และรักษาในระยะที่โรคมีความรุนแรงแล้ว ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งทีท่ าให้อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยน้อยลง 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ 
 แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียด จ านวน 

มาตรการ 1P: เพิ่มมาตรการการ
คัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งตับและ
ท่อน้ าดีด้วยการอลัตรา้ซาวด ์

1.ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง มะเร็งตับและท่อน้ าดี ในเขต
อ าเภอโพธิ์ชัย ด้วยการอลัตร้าซาวด์ 

 2.ส่งต่อเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาในผู้ทีผลอัลตร้า
ซาวด์ผดิปกติ ทุกราย 

3.นัดตดิตาม 1ปี +u/s ในผู้ที่ผลอัลตร้าซาวด์ปกต ิ

 พ.ย.62 – ตค.
63 

500 คน x 300 บาท   รวม 
150,000 
บาท 

เงินบ ารุง นางรุ่งสุริยา  
พรรณขาม/นส.
ทัศนีย์ ปักกะ
สีนัง/นส.ศิริรัตน์ 
มนตรีปฐม 

 

 6 เดือน 
-ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ที่มีผล
ตรวจ OV positive ด้วยการอลัต
ร้าซาวด์ 70 % กลุ่มเป้าหมาย 
-ส่งต่อ 100%ในรายที่ผลอลั ตร้า
ซาวด์ ผิดปกต ิ

9เดือน 
 

- ตรวจคัดกรองกลุม่เสี่ยง ด้วยการอัลตร้าซาวด์ 100 % 
กลุ่มเป้าหมาย 
-ส่งต่อ 100%ในรายที่ผลอลั ตร้าซาวด์ ผิดปกต ิ

12 เดือน 
 

-ติดตาม 1ปี +u/s ในผู้ที่ผลอัลตรา้ซาวด์ปกติและ
ผิดปกต ิ
-สรุปผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนา 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลักงานผู้ป่วยนอก  รพ.โพธิ์ชัย              หน่วยงานร่วม .สสอ.รพ.สต. 
 

แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ  2563 



60 
 

แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ  2563 

Excellence   Service Excellence                                       แผนงาน 6 การพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพ(Service Plan)  โครงการที่ 21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 

วัตถุประสงค์    1. เพื่อลดจ านวนผู้ป่วยโรคไตรายใหม่ในกลุ่ม DM, HT 

                    2. เพื่อชะลอการเกิดไตวายระยะสุดท้ายในกลุ่ม DM ,HT 

                    3. เพื่อลดจ านวนผู้ป่วย CKD stage 4,5 /ESRD (End-stage renal disease) 

                    4. ผู้ป่วยระยะสดุท้ายได้รับการดูแลทีเ่หมาะสม 

ตัวชี้วัด          1.  ร้อยละของผูป้่วย  DM, HT ได้รับการคัดกรอง CKD ≥90 
                    2.  ร้อยละของผูป้่วย CKD stage 3 ,4 ที่ชะลอการลดลงของ  EGFR<4ml/min/1.73m 2/yr ≥66 
สถานการณ์    โรคไตเรื้อรังพบในกลุ่มผู้ป่วย DM/HT ถึงร้อยละ 75 และเป็นปัญหาโรคแทรกซ้อนท่ีส าคัญ อ.โพธ์ิชัย พบว่า ผู้ป่วย CKD มีการชะลอไตเสื่อม eGFR ลดลง<4mL/min/1.73m2/ปี) ผ่านเกณฑ์ เป้าหมาย
ร้อยละ66 ผลงานปี 2560-2561 ท่ีร้อยละ89.71 และ89.21 และการคัดกรองไตตามเป้าหมายป2ี562 การคัดกรองอยู่ท่ีร้อยละ 78.64 จากเป้าหมายร้อยละ 66 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 

 งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด 

มาตรการ 1 
เฝ้าระวังติดตามการคัดกรองโรค
และพฤติกรรมเสี่ยงของการเกดิ
โรค 

1.เฝ้าระวังตดิตามการคดักรองโรคและ 
พฤติกรรมเสี่ยงของการเกดิโรค 
(จัดระบบการคัดกรองไตในDM/HTให ้
ครอบคลมุ) 
กิจกรรม 
1.ด าเนินการคดักรองไตตาม CPG  
2.มีการติดตามจดัระบบบริการใหผู้้ป่วยได้คัด กรองโรคไตได้
ครอบคลมุ 

ต.ค 62 – เม.ย.63   งาน CKD/NCD 

มาตรการ 2 
พัฒนาระบบบริการ  
CKD clinic/CKD Corner 

1.พัฒนาระบบบริการ CKDclinic/CKD Corner 
กิจกรรม 
จัดตั้ง CKD Clinic/CKD Corner โดย บูรณาการทีมสหวิชาชีพ
(แพทย์ เภสัช การ นักกายภาพ โภชนาการและพยาบาล) 
จัดบริการเข้มข้น/ชัดเจนในการจดัการ ผู้ป่วย CKD โดยเช่ือมกัน 
ในระดับ รพช.,รพ.สต.และชุมชน 
 

ต.ค.62 – ก.ย 63 1. ค่าอุปกรณ์ในการจดัท าสื่อลดเกลือ ลดเค็ม 2 
ชุด x 2,500 บาท= 5,000 บาท 

เงินบ ารุง งาน CKD/NCD 
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 
 งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียด 
มาตรการที่ 3 
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมผู้ป่วย/
เยี่ยมบ้านติดตามการเยี่ยมบ้าน 

1.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย/เยีย่มบ้านตดิตามการเยีย่มบ้าน
ผู้ป่วยในรายทีม่ีปัญหาเพื่อเสริมสรา้งแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
CKD Stage 1-4 เน้น*Self care management*Self 
healthgroup 
กิจกรรม 
ติดตามเยี่ยมบ้านผูป้่วย ต่อเนื่องในรายที่มีปัญหาโดยทีมสหะ 
วิชาชีพบูรณาการร่วมกับ รพ.สต./PCU เพื่อเสรมิสร้างแรงจูงใจ 
สร้างความตระหนักให้เกิดการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม 

ต.ค.62 – ก.ย 63 บูรณาการงาน NCD  งาน CKD/NCD 

มาตรการที่ 4 
พัฒนาระบบสนับสนุนการ
พัฒนา กลุ่มเครือข่ายบริการ
ปฐมภูม ิ

1.จัดตั้งหมู่บ้านรักษ์ไตต้นแบบ/มมีาตรการทางสังคม 
ข้อตกลงร่วมกัน ในการป้องกันโรคไตในชุมชน/สื่อสารด้านสุขภาพ
ในชุมชนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดหวาน มัน เค็ม เสตียรอยด์
สมุนไพรอาหารเสริมที่เป็นอันตรายต่อไต 
กิจกรรม 
1.จัดตั้งหมู่บ้านรักษไ์ตต้นแบบอ าเภอละ 1หมู่บา้น 
2.รณรงคล์ดเคม็ลดโซเดียมในหมูบ่้านสร้างความ 
ตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้เครื่องวัด 
โซเดียม ในอาหาร 

ต.ค.62 – ก.ย 63   งาน CKD/NCD 

มาตรการที่ 5 
สรุปผลการด าเนินงาน  
 

1.สรุป และประเมินผล 
และมรีะบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมพัฒนาข้อมลูใน CKD ใน HDC / Dash board 

ก.ย 63 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 40 คน  X 25 
บาท = 1,000 บาท 
 

เงินบ ารุง งาน CKD/NCD 

Small success 

3 เดือน 
1.คัดกรอง CKD ใน DM, HT 60% 
2.ประชุมคณะกรรม CKD corner เพื่อวางแนวทางการประเมิน
ร่วมกัน 
3. มีจัดกจิกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย CKD stage 1-4 
ร้อยละ 40 
4. เยี่ยมบ้านในรายกรณีที่พบปญัหาเน้น CKDStage 4-5 และ 

6 เดือน 
1. คัดกรอง CKD ใน 
DM, HT 90%. 
2.มีจดักิจกรรมการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
ผู้ป่วย CKD stage 1-
4 ร้อย 
ละ 60 

 9 เดือน 
3.จัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย 
CKD stage 1-4 ร้อยละ100 
4. เยี่ยมบ้านในรายกรณีที่พบปญัหาเน้น 
CKDStage 4-5 และ ESRD ร้อยละ100 
 
 

12  เดือน 
1.ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ที่ไดร้ับการ
คัดกรอง CKD≥90  
2. ร้อยละของผู้ป่วย CKD 3-4 ท่ีชะลอ
การลดลงของ eGFR 
<4mL/min/1.73m2/ปี) ≥65 หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10  
3. ร้อยละของผู้ป่วย CKD 1-4(ผล
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ESRDร้อยละ50 

5.จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในการดูแลผูป้่วย CKD /รพช./รพ.สต/
อสม/ภาคีเครือข่าย  

5. เยี่ยมบ้านในราย
กรณีที่พบปัญหา 

CKDStage 4-5 และ 
ESRD ร้อยละ50 

ตรวจ Urine Micro Albrumin ≥150) 
ได้รับยาACE-I/ARB ได้ร้อยละ≥100 
4. ร้อยละของผู้ป่วย CKD 1-4 ท่ี
ควบคุมระดับ BP ได≥้70 
5. ร้อยละของผู้ป่วย CKD 1-4 และ
เป็น DM ที ่
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ด ี≥45 
7.CKD 62linic ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ
100 
8.CKD Corner ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
100 

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก งาน  งาน CKD/NCD                  หน่วยงานร่วม สสอ.รพ.สต. 
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Excellence   Service Excellence                                       แผนงาน 6 การพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพ(Service Plan)  โครงการที ่22 โครงการพัฒนาระบบบรกิาร สขุภาพ สาขาโรคจกัษุ 

วัตถุประสงค์     1. เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนทางตารายใหม่ในผู้ป่วยเบาหวาน 
                    2. เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเบาหวานมีการมองเหน็ท่ีดีไม่มภีาวะตาบอด 
ตัวชี้วัด           1.ผู้สูงอายุไดร้ับการคัดกรองสายตา ≥ 75% 
                     2 ได้รับการส่งตอ่ผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ไดร้ับการผ่าตดัภายใน 30 วัน ≥ 80% 

         3.ความครอบคลุม การคดักรองเบาหวาน ข้ึนจอประสาทตา ≥ 60%  
         4.ผู้ป่วย High risk DR ไดร้ับการรักษาภายใน 30 วัน ≥ 80% 
         5.อัตราการคัดกรองวัดสายตาในเด็กนักเรียน ป.1 ≥ 80% 
         6.อัตราเด็กนักเรียน ป.1 ที่มีสายตาผดิปกติได้รับการตรวจรกัษาโดย ทีมจักษุ ≥ 80% 

สถานการณ์    ต้อกระจกมีอัตราชุกมากท่ีสุดในกลุ่มผูสู้งอายุ  อ าเภอโพธิ์ชัยมีการด าเนินงานเฝ้าระวังรักษาตาบอดจากต้อกระจกมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ตามนโยบาย ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการมากมีความตระหนักเพิ่มขึ้น การคดั
กรองต้อกระจกเบื้องต้นในผู้สูงอายุและการคัดกรอง เบาหวานขึ้นจอประสาทตายังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายปี 2562 คัดกรองต้อกระจกไดเ้พียงร้อยละ 81.06 คัดกรอง DR เพียงร้อยละ77.24 แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง
พัฒนาให้เกิดความต่อเนื่องด้วยประชากรผูสู้งอายุท่ีจะเพิ่มขึ้นทุกป ี

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 

 งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด 

มาตรการ 1 
ค้นหาและคัดกรอง *รณรงค์ให้
ความรู้ประชาสัมพันธเ์ช่น หอ 
กระจายข่าว *ออกคัดกรองเชิง
รุกในชุมชน 

1. คัดกรองสายตาผูสู้งอายุเชิงรุกในชุมชนร่วมกับ อสม. รพ.สต. 
2.ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุในชุมชน  
3.สร้างความตระหนักการเกดิโรคการเข้าถึงบริการรักษา 

ต.ค.62 – เม.ย.63 1. ค่าอุปกรณ์ในการตรวจวัดสายตา 
9 ชุด x400 บาท =3,600 บาท 

เงินบ ารุง งานผู้สูงอายุ/NCD 

มาตรการ 2 
พัฒนาศักยภาพบุคลากร *อบรม
ให้ความรู้ อสม.บุคลากรรพ.สต. 
และรพช. ในการคดักรองต้อ
กระจกวัดระดับสายตา /ลง
ข้อมูลถูกต้อง 
 

1. พัฒนาศักยภาพ พยาบาล ท้ังเครือข่าย  ในการตรวจคัดกรอง
สายตา การอ่านผลจอประสาทตาเบื้องต้น 
 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในบนัทึกข้อมูลตรวจคดักรองและ
การผ่าตัด ต้อกระจกและการคดักรองสายตาเด็กนักเรียนใน
โปรแกรม Vision2020  
3. อบรมการฝึกทักษะการตรวจวดัสายตาที่ถูกต้อง 

ต.ค.62 – ก.ย 63   งานผู้สูงอายุ/NCD 

  

แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ  2563 
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 
 งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียด 
มาตรการที่ 3 
สรุปผลการด าเนินงาน 

1.สรุป และประเมินผล  
และมรีะบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
ในโปรแกรม Vision2020 

ก.ย 63 บูรณาการแผน NCD 
 

 งานผู้สูงอาย/NCD 

Small success 

3 เดือน 
1.อบรมพัฒนาศักยภาพ พยาบาล รพ.สต. รพช. 
ในการตรวจคดักรองสายตาการอ่านผลจอ 
ประสาทตาเบื้องต้นแก่บุคลากรสาธารณสุข  
2.อบรบพัฒนาศักยภาพบุคลากรในบันทึกข้อมูล
ตรวจคัดกรองและการผ่าตัดต้อกระจกและการ 
คัดกรองสายตาเด็กนักเรยีนในโปรแกรม 
Vision2020  
3.ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสายตา ≥ 60%  
4.การตรวจ DR ความครอบคลุมการคัดกรอง
เบาหวาน ข้ึนจอประสาทตา ≥ 60%  
5.ผู้ป่วยต้อกระจก ไดร้ับการส่งตอ่ภายใน 30 วัน 
≥ 80%  
6.ผู้ป่วย High risk DR ไดร้ับการรักษาภายใน 30 
วัน ≥ 80%  
7.อัตราการคดักรองวัดสายตาในเด็กนักเรียน ป.1 
≥ 80% 

6 เดือน 
1.ผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding 
Cataract) ไดร้ับการผ่าตดัภายใน 30 วัน ≥ 
80%  
2.ผู้ป่วย High risk DR ไดร้ับการรักษา
ภายใน 30 วัน ≥ 80% 

 9 เดือน 
1.ผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก 
(Blinding Cataract) ได้รบั การผา่ตัด
ภายใน 30 วัน ≥ 80%  
2.ผู้ป่วย High risk DR ไดร้ับการรักษา
ภายใน 30 วัน ≥ 80%  
3.อัตราเด็กนักเรียน ป.1 ที่มีสายตา
ผิดปกตไิดร้ับการตรวจ รักษาโดยทีม
จักษุ ≥ 80%  
 
 

12  เดือน 
1.ผู้ป่วยต้อกระจก ไดร้ับการส่งตอ่และ 
ได้รับการผา่ตัดภายใน 30 วัน ≥ 80% 
2.ผู้ป่วย High risk DR ไดร้ับการรักษา ภายใน 30 วัน ≥ 
80% 

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก งานผู้สูงอายุ/NCD                   หน่วยงานร่วม สสอ.รพ.สต. 
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แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ  2563 

Excellence   Service Excellence                                       แผนงาน 6 การพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพ(Service Plan)  โครงการที่ 24  โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 

วัตถุประสงค์    1. ผู้ใช้ ผู้เสพ ผูต้ดิยาเสพติดไดร้ับการบ าบดัฟื้นฟู ลดอันตรายจากยาเสพติด และตดิตามดูแลช่วยเหลือตามมาตรฐาน 
                    2. พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะในการให้บริการ 
ตัวชี้วัด          1. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยยาเสพติดเขา้รับการบ าบดัรักษา และติดตามดูแลต่อเนื่องภายใน 1 ปี(Retention rate) 

       2. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บ าบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเน่ือง 
สถานการณ์    1. ประชากรอ าเภอโพธ์ิชัยช่วงอายุ 13-55 ปี เป็นผูใ้ช้ยาเสพติดที่ถูกส่งมารับการบ าบดั 
                  2. ขาดกลไกที่มปีระสิทธิภาพในการติดตามผู้เข้ารับการบ าบัด 
                  3. บุคลากรขาดองค์ความรู้และทักษะในการให้บริการทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 

 งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียด 

1. กลไกคณะกรรมการ
คณะท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ประชุมคณะกรรมการงานยาเสพติดเพื่อวางแผนสร้างกลยุทธ์
การด าเนินงาน ตดิตามและสรปุผลการด าเนินงาน 

พ.ย.62, ม.ค.63, 
เม.ย.63, ส.ค.63 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 15 คน  X1มื้อX 
25 บาท X4ครั้ง = 1,500 บาท 
 

เงินบ ารุง รพ. นายภูเบศ  พลเยี่ยม 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการผู้ใช้ผู้เสพและผูต้ิด
สารเสพตดิ อ าเภอโพธิ์ชัย ปี 2563 

ธ.ค..62-ก.พ.63 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 30คน  X2มื้อ
X 25 บาท = 1,500 บาท 

งบจัดสรรงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ

ติด 

 

   2.ค่าอาหารกลางวัน 30 คน  X1มื้อX 70 
บาท X1ครั้ง = 2,100 บาท 

  

   3. ค่าสมนาคณุวิทยากรบรรยาย    6 ชม. X 
600 บาท =3,600บาท 

  

   4.ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและจัดรูปเลม่ 
1,500บาท 

  

   รวม 8,700บาท    
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 

 งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียด 

 2. พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานยาเสพตดิ  (ประชุม/อบรม/
สัมมนา/ศึกษา ดูงาน) 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 

1.ค่าเบีย้เลีย้ง 2 คน x 240 บาทx 10 วัน 
=4,800บาท  

งบจัดสรรงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ

ติด 

นายภูเบศ  พลเยี่ยม 

   2. ค่าพาหนะ (เครื่องบิน,รถยนต์ส่วนตัว) 2 
คน x 6 เที่ยว =6,000บาท 

  

   3. ค่าท่ีพัก  1,500 บาท x 10 วัน =8,000 
บาท 

  

   รวม 18,800บาท    

 3.พัฒนาศักยภาพ “ อสม.เรดาร์” เพื่อช่วยสอดส่องค้นหา และ
รายงานข้อมูลผู้ป่วยยาเสพตดิ และกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรง 
และตดิตามต่อเนื่องในชุมชน 

 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 224คน  X2
มื้อX 25 บาท = 11,200 บาท 

งบจัดสรรงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ

ติด 

 

   2.ค่าอาหารกลางวัน 224 คน  X1มื้อX 70 
บาท X1ครั้ง = 15,680 บาท 

  

   3. ค่าสมนาคณุวิทยากรบรรยาย    6 ชม. X 
600 บาท =3,600บาท 

  

   4.ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและจัดรูปเลม่ 224 
เล่ม x30บาท=6,720 บาท 

  

   รวม 37,200 บาท   

3. สื่อสารประชาสมัพันธ์รณรงค์
สร้างกระแสอย่างทั่วถึง และ มี
ประสิทธิภาพ 

1. รณรงค์วันยาเสพตดิโลกร่วมกบัภาคีเครือข่าย มิ.ย.-63 
 

1. ค่าจ้างท าป้ายไวนิล ขนาดขนาด 100 ซม. 
X 200 ซม. จ านวน  5 แผ่น x 300 บาท= 
1,500 บาท 

งบจัดสรรงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ

ติด 

นายภูเบศ  พลเยี่ยม 

 2. รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก พ.ค.-63 
 

2. ค่าจ้างท าป้ายไวนิล ขนาดขนาด 100 ซม. 
X 200 ซม. จ านวน  5 แผ่น x 300 บาท= 
1,500 บาท 
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 
( เดือน.... ) 

 งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียด 

 3. รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ก.ค.-63 
 

1. ค่าจ้างท าป้ายไวนิล ขนาด  ขนาด 100 ซม. X 
200 ซม.    จ านวน 5 แผ่น x 300 บาท= 
1,500 บาท 

  

   รวม 4,500บาท   

4. พัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบการ
บ าบัดฟื้นฟูโดยใช้ชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง(CBTx)(แผนรองรับ
เมื่ออ าเภอมีการด าเนินงาน) 

1. ประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อคดัเลอืกชุมชนต้นแบบ 
 

พ.ย.-62 
 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 30 คน  X1มื้อX 25 
บาท = 750 บาท 

งบจัดสรรงาน
ป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพ
ติด 

นายภูเบศ  พล
เยี่ยม 

 2. ประชุมชี้แจง การด าเนินงานในชุมชนร่วมกับผู้น าชุมชน อส
ม. สร้างแนวทางการด าเนินงาน 

ธ.ค.62 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 30 คน  X1มื้อX 25 
บาท = 750 บาท 

  

   -ค่าอาหารกลางวัน 30 คน  X1มือ้X 70 บาท X1
ครั้ง = 2,100 บาท 

  

 3. ตรวจคัดกรอง ประเมิน วินิจฉยั และวางแผนการรักษาใน
ชุมชนต้นแบบ 

ม.ค.-63 
 

1. ค่าตอบแทนการออกปฏิบัติงานในชุมชน 5คน x 
200บาท x 1วัน=1,000บาท 

  

 4. การให้บริการบ าบดัรักษา ให้ค าปรึกษาแนะน าผู้น าชุมชน 
การมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในชุมชน 

ม.ค.-เม.ย.63 
 

1. ค่าตอบแทนการออกปฏิบัติงานในชุมชน 5 คน x 
200 บาท x 8 ครั้ง=8,000บาท 

  

   2. ค่าจ้างท าป้ายไวนิล ขนาด ขนาด 150 ซม. X 
200 ซม.  จ านวน 6 แผ่น x 400 บาท=4,800
บาท 

  

   3. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร =3,000บาท   
   4. 4. ค่าอุปกรณต์รวจสารเสพตดิ=10,000บาท   

 5. ติดตามผลการบ าบัดโดยการมสี่วนร่วมของชุมชน พ.ค.-ก.ค.63 
 

1. ค่าตอบแทนการออกปฏิบัติงานในชุมชน 5 คน x 
200 บาท x3 ครั้ง=3,000บาท 

  

 6. ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน และสรุปผล ส.ค.-63 
 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน X 1 มื้อ X 
25 บาท=750บาท 

  

   รวม 34,150บาท    
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 

 งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียด 

5. พัฒนาระบบการตดิตาม
ผู้ป่วยยาเสพตดิโดยชุมชนมีส่วน
ร่วม 

1. ประชุมเพื่อหาแนวทางการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด และ
การติดตามผู้เข้ารบัการบ าบดัร่วมกับ สสอ. รพ.สต. ต ารวจ และ
ปกครองอ าเภอ 

ธ.ค.62- ก.ย.63 
 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน  X1มื้อX 
25 บาท X 2 ครั้ง= 1,000 บาท 

เงินบ ารุง รพ. นายภูเบศ  พลเยี่ยม 

6. พัฒนาคลินิกบ าบดัและฟื้นฟู
ยาเสพตดิ 

1. มีอุปกรณ์และเครื่องมือพร้อมให้บริการ ต.ค.62-ก.ย.63 
 

1. ค่าอุปกรณ์ตรวจสารเสพติด=100,000
บาท 

งบจัดสรรงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ

ติด 

นายภูเบศ  พลเยี่ยม 

   2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน=20,000บาท งบจัดสรรงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ

ติด 

 

   รวม 120,000 บาท   

Small success 

3 เดือน 
1. มีการเตรียมพื้นท่ีชุมชนต้นแบบ
ด าเนินงาน การบ าบดัฟื้นฟูโดยใช้
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) 
2. มีการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด 

6 เดือน 
1. มีการตรวจคดักรอง ประเมิน 
วินิจฉัย หาแนวทางปฏิบัติ ใน
พื้นที่ชุมชนต้นแบบด าเนินงาน 
การบ าบัดฟื้นฟูโดยใช้ชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง (CBTx) 
 

 9 เดือน 
1. มีการร่วมรณรงค์กับภาคีเครือข่ายในวันส าคัญเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 
 

12  เดือน 
1. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยยาเสพตดิเข้ารับการ
บ าบัดรักษา และตดิตามดูแลต่อเนื่องภายใน 1 ปี
(Retention rate) 
 2. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อ
ความรุนแรงได้รับการประเมิน บ าบัดรักษาและ
ติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่าง
ต่อเน่ือง 
3. มีชุมชนต้นแบบด าเนินงาน การบ าบัดฟื้นฟูโดยใช้
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) ที่เข้มแข็ง 
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Excellence   Service excellence แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan)  โครงการที่ 25 โครงการพัฒนาระบบบริการดูแล ระยะกลาง(Intermediate Care) 

วัตถุประสงค์    1. เพื่อให้ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ได้บริการการดูแลระยะกลางในสถานพยาบาล 

                   2. เพื่อให้ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ได้รับการประเมินและวางแผนการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องทั้งที่บ้านหรือชุมชน 

                   3. เพื่อลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนและอัตราเสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่ได้รบัการดูแลระยะกลาง 

ตัวชี้วัด          1. มีการวิเคราะห ์สรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 และเขียนแผนพัฒนาระบบการให้บริการการดูแลระยะกลางปี 2563 และจัดท ารูปเล่มน าเสนอผู้บรหิารและน าส่งส านักงานสาธารณสขุจังหวัดร้อยเอ็ด 

   2. มีการจดับริการตามเกณฑ์การให้บริการการดูแลระยะกลาง 

   3. มีการบันทึกการรับส่งข้อมลูการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยผ่านโปรแกรม Onlineอย่างน้อยร้อยละ 85.0 

         4. ผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายที่มคีะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index ≥ 15 with Multiple Impairment ได้รับบริการฟื้นฟฯูและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20  
≥ ร้อยละ 70.0 

                   5.  มีนวัตกรรม/ผลงานเด่น/การจดัระบบบริการ/เรือ่งเล่าการให้บริการผู้ป่วยระยะกลาง (คลิปวีดีโอ) 
 
สถานการณ์  การดูแลระยะกลาง หมายถึง การดูแลระยะเปลี่ยนผา่น (transitional care) ระหว่างหลังภาวะวิกฤติหรือเฉียบพลัน (acute conditions) และการดูแลที่บ้านหรือชุมชน โดยมคีวามเชื่อมโยงและต่อเนื่องกัน เป็น
การดูแลกลุ่มผู้ป่วยท่ีมีอาการคงท่ีแล้ว (medically stable*) แต่ยังไม่คงท่ีถึงกับจะสามารถดูแลโดยศกัยภาพที่บ้านหรือชุมชนโดยทั่วไปได้ดี ผู้ป่วยท่ีต้องการการดูแลระยะกลาง ยังต้องการ การดูแลทางการแพทย์ พยาบาล
หรือสหสาขาวิชาชีพในสถานพยาบาล (intermediate bed หรือ intermediate ward) โดยการดูแลหลักในช่วงนี้ไมต่้องใช้แพทย์เฉพาะทาง หัตถการและเครื่องมือท่ีซับซ้อน สามารถท าได้อย่างปลอดภยัในโรงพยาบาลระดับ 
M และ F ทั้งนี้ เป็นการดูแลในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ไมเ่กิน 6 สัปดาห์หรือ 45 วัน**)                

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 

 งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด จ านวน 

มาตรการ 1  

ระบบบริการ                         
(SERVICE  DELIVERY) 

 

1.การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงาน Intermediate care ต.ค.61-ก.ย.62 

 

   รจนี/ณัฏฐนิช 

2. การจัดบริการการดูแลระยะกลางโดยใช้ checklist ตาม
ภาคผนวก 2 โดยจดัเตรียมสถานที่ การให้บริการและจดัซื้อวัสดุ
ทางการแพทย์เช่น Shoulder sling, single cane, tripod cane 

   

3.ให้การดูแลแบบ Intermediate care ในสถานพยาบาลและการ
ติดตามเยี่ยมบ้านผูป้่วยเพื่อดูแลตอ่เนื่องที่บ้านและชุมชน 

   

แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ  2563 
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มาตรการ 2  

ก าลังคนด้านสุขภาพ                
(HEALTH 
WORKFORCE) 

1.จัดอบรมบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน IMCและการประสานงาน
ผู้รับผิดชอบพ้ืนท่ีแต่ละ รพ.สต. 
 
 
 
 
 
2.จัดอบรม Care Giver เพื่อพัฒนาระบบบริการการดูแลระยะกลาง 
(Intermediate care) 

     ก.พ. 62 1.ค่าอาหารว่างและน้ าดื่ม (25 คน x 
25 บาท x 2 มื้อ)= 1,250 บาท 

2.ค่าอาหารกลางวัน (25 คน x 70 
บาท x 1 มื้อ)=1,750 บาท 

3.ค่าวิทยากร (600 บาท x 3 
ชม.)=1,800 บาท 

1. ค่าอาหารกลางวัน(100 คน x 70 
บาท x 1 มื้อ) = 7,000 

2. ค่าอาหารว่างและน้ าดื่ม (100 คน x 
25 บาท x 2 มื้อ) = 5,000 

3. ค่าวิทยากรบรรยาย (1 คน x 600 
บาท x 3 ช่ัวโมง) = 1,800 

4. ค่าวิทยากรกลุ่ม (5 กลุ่ม กลุม่ละ 2 
คน x 600 บาท x 3 ช่ัวโมง) = 
18,000 

รวมเป็นเงิน 31,800 บาท 

31,800 
บาท 

เงินบ ารุง  

มาตรการที่ 3 

สื่อองค์ความรู/้เทคโนโลยี
ทางการแพทย์  

(ASSESS TO ESSENTIAL 
MEDICINES) 

1.วัสดุทางการแพทย์เช่น Shoulder sling, single cane, tripod 
cane เครื่องดูดเสมหะ เตยีงผู้ป่วยชนิดสามราวสไลด์ไกพร้อมเบาะ 
เสาน้าเกลือ ตู้ข้างเตยีงและถาดครอ่มเตียง 

ต.ค.62-ก.ย.63 

 

1. single cane ราคา 160 x 10 อัน 
=1,600 บาท 

2. tripod cane ราคา 600 x 10 อัน 
= 6,000 บาท 

3. Shoulder sling ราคา 750 x 20 
อัน = 15,000 บาท 

4.เครื่องดูดเสมหะ 12,500 บาทX 1
เครื่อง = 12,500 บาท 

5.เตียงผู้ป่วยชนิดสามราวสไลด์ไกพร้อม
เบาะ เสาน้าเกลือ ตู้ข้างเตียงและถาด
คร่อมเตยีง 35,000บาทx2 

109,100 
บาท 

เงินบ ารุง  
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เตียง=70,000 บาท 

6.ที่นอนลม 2,000 บาทX2 อัน = 
4,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 109,100 บาท 

มาตรการที่ 4 
ระบบข้อมลูสารสนเทศ  

(HEALTH 
INFORMATION 
SYSTEM) 

1. การส ารวจ ตดิตาม และจัดท าทะเบียนข้อมูลผู้ป่วยกลุ่ม IMC ใน
เขตอ าเภอโพธ์ิชัย 

ต.ค.62-ก.ย.63 

 

    

2.การลงบันทึกข้อมูลจากการปฏบิัติงาน     

3.ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม       

4. การใช้งานโปรแกรมรับ-ส่งต่อขอ้มูลผู้ป่วยผ่านโปรแกรม Online     

Small success 

3 เดือน 
มีคณะกรรมการด าเนินงานและ
แนวทางในการดูแลแบบ
Intermediate care 

6 เดือน 
ปฏิบัติงานตามแผน รวมข้อมูล 

 9 เดือน 
ปฏิบัติงานตามแผน รวมข้อมูล 

12  เดือน 
รวบรวมข้อมลูแตล่ะต าบล วิเคราะห์ ประเมินผล 
สรุปผล 

หน่วยงานรับผิดชอบ  หน่วยงานหลัก งานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลโพธิ์ชัย           หน่วยงานร่วม งานกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลโพธิ์ชัย            

 
 

 

 



72 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ  2563 
Excellence Service Excellence  แผนงานที่ 7 การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริและพื้นท่ีเฉพาะ โครงการที ่28   โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  

วัตถุประสงค์    1. เพื่อให้บริการในเขตพื้นท่ีห่างไกล ตามหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว.                     

ตัวชี้วัด          
สถานการณ์  เป็นโครงการพระราชด าริ เน้นการให้บริการพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการที่ 1 บริการคณุภาพ  - บุคลากรทางการแพทย์ ออกให้บริการตรวจรักษา
ประชาชนในพ้ืนท่ี ท่ีให้บริการหนว่ยแพทย์ พอ.สว.   

ก.ค. 63 -ค่าอาหารและอาหารว่าง เครื่องด่ืม 
จ านวน 100คนX120บาท 
=12,000บาท 

-ค่าวัสดุ 3,000บาท  

รวม 15,000บาท  

เงินบ ารุง กลุ่มการ
พยาบาล 

Small success 
3 เดือน 

-  
 

6 เดือน 
- ด าเนินงานตามโครงการฯ 
 

 9 เดือน 
-  
 

12  เดือน 
-  
 

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลโพธิ์ชัย                     หน่วยงานร่วม  สสอ./รพ.สต. ทุกแห่งในอ าเภอโพธิ์ชัย 
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Excellence   Service Excellence แผนงานท่ี 8 : อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร โครงการที่ 29 โครงการอบรมสรา้งความร่วมมือในเครือข่ายเมืองสมุนไพรในอ าเภอโพธิ์ชัย   

วัตถุประสงค์    

1.เพ่ือเผยแพร่ความรู้และยกระดับเชิงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร 

        2.สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลติผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ทั้งในโรงพยาบาลและสถานประกอบการในธุรกิจสุขภาพ 

        3. เพ่ือสนองนโยบายของภาครัฐในการส่งเสรมิโรงพยาบาลในการผลิตยาสมุนไพร ตลอดจนส่งเสริมการใช้ยา สมุนไพรในโรงพยาบาลและสถานประกอบการในธุรกิจสุขภาพ  

ตัวชี้วัด   ความส าเร็จของการด าเนินงานเมืองสมุนไพร (Herbal City)      
 
สถานการณ์ 
       ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสรมิการน าสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรคแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน เน่ืองจากเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการซ้ือยาแผนปัจจุบันกับการใช้ยาสมุนไพรพบว่าหากมีการพัฒนา 
จะสามารถ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าถึง 4 เท่า ซ่ึงจากเหตุผลดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายสนับสนุน สถานพยาบาลให้ผลิตและใช้ยาสมุนไพรใน โรงพยาบาลเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือเป็นการทดแทนและลด
การน าเข้ายาแผน ปัจจุบันจากต่างประเทศ อีกทั้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการส่งเสริมการปลูกพชืสมุนไพรปลอดสารเคมีและ ส่งเสริมการผลิต วัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพมากขึ้น  

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 

 งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด จ านวน 

มาตรการ 1  

ระบบบริการ                         
(SERVICE  DELIVERY) 

อบรมสร้างความร่วมมือในเครือข่าย
เมืองสมุนไพรในอ าเภอโพธิ์ชัย   

 

1. มีคณะกรรมการเมืองสมุนไพรระดับอ าเภอ ต.ค.62-ก.ย.63 

 

   งานการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
โรงพยาบาล                
โพธิ์ชัย 

2,อบรมสร้างความร่วมมือในเครือข่ายเมืองสมุนไพร    

3.ส่งเสรมิการดแูลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขต าบลในโพธิ์ชัย 
4.การผลติยาใช้ภายนอก เช่น ลูกประคบสมุนไพร,
น้ ามันไพล,ยาหม่อง,พิมเสนน้ า,ยาน้ าเสลอดพังพอน                  

 

 

ค่าวัสดุอุปกรณ์การผลิต 

 

 

30,000  บาท 

 

 

เงินบ ารุง 

มาตรการ 2  

ก าลังคนด้านสุขภาพ                
(HEALTH WORKFORCE) 

1.อบรมเจ้าที่รพสต.หรือผูร้ับผดิชอบงาน 

2. อบรมผู้ปลูกสมุนไพร 

3.ตัวแทนหมอพ้ืนบ้าน 50 คน 

  ก.พ. 63 ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
120 บาท X50 คน =6,000บาท 

 PP Cup  

  

แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ  2563 
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มาตรการที่ 4 

สื่อองค์ความรู/้เทคโนโลยีทาง
การแพทย์  

(ASSESS TO ESSENTIAL 
MEDICINES) 

1.สื่อการสอนดา้นการแพทย์แผนไทย      

      

        

มาตรการที่ 5 
ระบบข้อมลูสารสนเทศ  

(HEALTH INFORMATION SYSTEM) 

1.การจัดท าทะเบยีนข้อมูล ต.ค.62-ก.ย.63 

 

    

2.งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลโพธิ์ชัย.     

3.ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม       

Small success 
3 เดือน 

แจกสิ่งสนับสนุนให้ทุก รพ.สต. 
6 เดือน 

ปฏิบัติงานตามแผน รวมข้อมูล 
 9 เดือน 

ปฏิบัติงานตามแผน รวมข้อมูล 
12  เดือน 

รวบรวมข้อมลูแตล่ะต าบล วิเคราะห์ ประเมินผล สรุปผล 
หน่วยงานรับผิดชอบ  หน่วยงานหลัก งานแพทย์แผนไทยแลการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลโพธิ์ชัย           หน่วยงานร่วม โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลในอ าเภอโพธ์ิชัย 
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Excellence   People  Excellence แผนงานที่  10 : การพัฒนาระบบบริหารจดัการกาลังคนด้านสุขภาพ โครงการที่ 30.โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 

วัตถุประสงค์    1.เพื่อให้มีเจ้าหนา้ที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 
ตัวชี้วัด        21.ระดับความส าเร็จของอ าเภอที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด 
สถานการณ์   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   บุคลากรอ าเภอโพธิ์ชัยมีความเพียงพอ  

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 
( เดือน.... ) 

งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการที่ 1 HRH  Strategy and 
Organization 

1.พัฒนาระบบและกลไกการขบัเคลื่อน 
งานก าลังคนอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เป็นเอกภาพ  

1.1 วางแผนจัดการอัตราก าลังคนให้สอดคล้องกับการ
เป็น Excellence center ตามแนวทางดังนี ้

1.1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง  

1.1.2 พัฒนาการจัดเก็บฐานข้อมลูให้สามารถน ามา
บริหารจดัการได้แบบ Real-Time  

1.1.3 น าระบบ ITมาจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน
บุคลากร 

1.1.4 การจัดท า JD JS รายบุคคลที่เช่ือมโยงกับภารกิจ
หน้าท ี่ 

ต.ค. – ธ.ค.62 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

HRD รพ./สสอ./รพ.
สต. 

มาตรการ 2 HRH Development 

ผลิตและพัฒนาก าลังคน อย่างเพยีงพอ
และมีคณุภาพ 

2.1  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสุขภาพในการ
บริการ ท่ีมีคณุภาพ  
  2.1.1 เสรมิสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่
บุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะตามภารกิจ
ของบุคลากร 
1) การปฐมนิเทศเจ้าหน้าท่ีใหม่  (10 คน) 
 
2) อบรมนักบรหิารการสาธารณสขุระดับต้น(ผบต.) 2 
คน 
3) อบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัตทิั่วไป(การรักษาโรค
เบื้องต้น) 6 คน 

 
 
มิ.ย. – ส.ค. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1)ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 120 
บาท*10 คน=1,200บาท 
2)ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าที่พัก คนละ 
25,000 บาท=50,000บาท 
3)ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าที่พัก คนละ 
3,000 บาท=18,000บาท 

 
 
 
 
 
เงินบ ารุง 
 

CUP 
 

CUP 
 

HRD รพ./คณุสมพิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ  2563  
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4) หลักสตูรผู้บรหิารทางการพยาบาล (4 เดือน) 
 
5) แพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครวั  
 
6)พยาบาลเฉพาะทางสาขาอุบตัิเหตุ (4 เดือน) 
 
7) อบรมหลักสตูร IC ระยะสั้น 2 สัปดาห ์1 คน 
 
8) อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาล 
(5 วัน)  8 คน 
9)บุคลากรยุคใหม่ใส่ใจถูกต้องปลอดภัยโดยIC 
- จัดให้มีระบบการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในเครือข่าย 
 
10) อบรมฟื้นฟูทักษะและความรูข้อง จนท. ใน
หน่วยงาน  (10ครั้ง)  
 
2.2) ประเมินสมรรถนะหลักและวิชาชีพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค. – ส.ค.63 

4)ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าที่
พัก=50,000บาท 
5)ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าที่
พัก=50,000บาท 
6)ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าที่
พัก=50,000บาท 
7) ) ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่ที่
พัก=8,000 บาท 
8) ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่
พัก=80,000บาท 
9)ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท  อาหารว่าง 
25 บาท*160 คน 
=19,200บาท 
10)ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่ที่พัก  คน
ละ 3,000 บาท 

CUP 
 

เงินบ ารุง 
 

เงินบ ารุง 
 

เงินบ ารุง 
 

เงินบ ารุง 
 

CUP 
 
 

เงินบ ารุง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HRD รพ../กกบ. 

มาตรการที่ 3 HRH Managment 
 
3. บริหารก าลังคนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
ดึงดูดและธ ารงรักษากาลังคนคณุภาพ 

๑.มีแผนบริหารต าแหน่งว่าง เช่น เกษียณอายรุาชการ ขอ
ทดแทน ลาออก ย้าย 
๒.พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบตัิราชการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานงาน HR  
๓.สรุปผลการด าเนินงาน แลกเปลีย่นเรียนรู้ ศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีของบุคลากร เป้าหมาย 50 คน สสอ.4 คน /
รพ.สต.20 คน/ รพ.  26 คน  

มิ.ย.63 

 

ต.ค./เม.ย  

มี.ค.-พ.ค63 

 
 
 
 
ค่าใช้จ่าย 116,000บาท 2วัน1คืน 
-ค่าพาหนะ1คัน 2วัน  วันละ 14,000บาท
X2วัน เป็นเงิน 28,000บาท  
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 50คนX160บาทX2
วัน=16,000 บาท 
-ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม 4มื้อX50บาทX50 
คน =10,000บาท 
- อาหารกลางวัน 1มื้อ X150บาทX50 คน 
=7,500บาท 

 

 

 

 CUP (เงินบ ารุง รพ.) 

HRD รพ./สสอ./รพ.
สต. 
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-ค่าอาหารเย็น 1มื้อ X150บาทX50 คน 
=7,500บาท 
-ค่าที่พัก 1คืนX850บาทX50 คน 
=42,500บาท  
-ค่าสมนาคณุในการดูงาน 1,500บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 2,000 บาท 
-ค่าป้าย 1,000 บาท   
รวมทั้งสิ้น 116,000 บาท 

Small success 

3 เดือน 
1. ฐานข้อมูลบุคลากรของสถานบริการ
สาธารณสุขเป็นปัจจุบัน  
2. ทุกสถานบริการมีแผนพัฒนากาลัง
คนตาม Service Plan  
  

6 เดือน 
1. สามารถเช่ือมต่อระบบข้อมลู
ระหว่าง HROPS และ GIS Health 
ได ้ 
2. จ านวนต าแหน่งว่างทั้งหมดลดลง
มากกว่า ร้อยละ 65  
3. มีผลการประเมิน Happinometer 
และ HPI  

 9 เดือน 
1. ข้อมูลกาลังคนด้านสุขภาพในภาพรวมอ าเภอมี
ความครบถ้วน มากกว่า 70% 

12  เดือน 
1. ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขเป็นปัจจุบันไม่น้อยกว่าร้อยละ 98*   
3. ร้อยละของอ าเภอที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  
4. มีหน่วยงานท่ีเป็น Best practice ด้านองค์กรแห่งความสุข 
อย่างน้อย1 หน่วยงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ      โรงพยาบาลโพธิ์ชัย /สสอ./รพ.สต..                                      หน่วยงานร่วมอปท./ร.ร./ศพด./อสม. 
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Excellence   People  Excellence แผนงานที่  10 : การพัฒนาระบบบริหารจดัการกาลังคนด้านสุขภาพ โครงการที่ ๓๑   โครงการจ้างผู้ช่วยข้างเก้าอี้ในคลินิกทันตกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 

วัตถุประสงค์    เพื่อขยายการช่วยข้างเก้าอี้ในการให้บริการทางทันตกรรมในรพสต.ที่มีทันตาภิบาลประจ า 

ตัวชี้วัด        รพ.สต./ศสม.ที่มีทนัตาภิบาลประจ ามผีู้ช่วยข้างเก้าอีใ้นคลินิกทันตกรรม 
สถานการณ์    เนื่องจากปัจจุบันอ าเภอโพธิ์ชัย มี รพสต.ทั้งหมด 9 แห่ง มีทันตบุคลากรประจ าทั้งหมด 2 แห่ง ซึ่งการให้บริการทางทันตกรรมโดยมีผู้ช่วยข้างเก้าอี้ จะช่วยท าให้การให้บริการมีความสะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากน้ันยังช่วยในงานของส่งเสริมป้องกันอีกด้วย ครอบคลมุทั้งงานเชิงรุกและเชิงรับในงานทันตกรรมของหนว่ยงาน 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 

 งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด จ านวน 

มาตรการ 1  

ระบบบริการ                         
(SERVICE  DELIVERY) 

 

1.ผู้ช่วยข้างเก้าอี้ท าหน้าท่ี ซักประวัติ วัดความดัน
โลหิต จดัเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการรักษาทางทัน
ตกรรมพื้นฐานรวมไปถึงการท าความสะอาดเก้าอ้ีท า
ฟันและบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางทันตกรรม  

ต.ค.62-ก.ย.63 

 

   ฝ่ายทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริการทาง
การแพทย์ 
โรงพยาบาลโพธิ์ชัย 

  

2.ร่วมงานในส่วนส่งเสริมป้องกันทางทันตกรรมตาม
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของแต่ละพื้นท่ี 

  

  

มาตรการ 2  

ก าลังคนด้านสุขภาพ                
(HEALTH WORKFORCE) 

1.คณะท างานทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลค าพอุง 

ต.ค.62-ก.ย.63 

 

1.รพ.สต.ค าพอุง วันละ 232บาท x 
22 วัน x12 เดือน 

61,248 บาท เงินบ ารุง
โรงพยาบาล 

ฝ่ายทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริการทาง
การแพทย์ 
โรงพยาบาลโพธิ์ชัย 

2.คณะท างานทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลเชียงใหม ่

2. .รพ.สต.เชียงใหม่ วันละ 232
บาท x 22 วัน x12 เดือน 

61,248 บาท 

รวม 122,496 บาท 

 

  

แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ  2563 
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มาตรการที่ 3 

สื่อองค์ความรู/้เทคโนโลยีทาง
การแพทย์  

(ASSESS TO ESSENTIAL 
MEDICINES) 

1.สื่อทันตสาธารณสุขพ้ืนฐานทางทันตกรรม      

2.โมเดลฟันและอุปกรณจ์ าลองการท าความสะอาด
ช่องปาก 

     

3. สื่อการสอนส าหรับผู้ช่วยข้างเกา้อี้        

มาตรการที่ 4 
ระบบข้อมลูสารสนเทศ  

(HEALTH INFORMATION SYSTEM) 

1.การจัดท าทะเบยีนข้อมูลสุขภาพช่องปากทุกกลุ่ม
อาย ุ

ต.ค.62-ก.ย.63 
 

    

2.การลงบันทึกข้อมูลจากการปฏบิัติงาน     

3.ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม       

มาตรการที่ 5  

ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 
(LEADERSHIP/GOVERNMENT) 

1.นโยบายผู้บริหาร      

2.ฝ่ายทันตสาธาณสุข กลุ่มงานบรกิารทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลโพธิ์ชัย 

     

3.ผู้บริหารและคณะท างานทันตสาธารณสุขใน รพ.สต.
ที่มีทันตาภิบาลประจ า 

     

Small success 

3 เดือน 
ปฏิบัติงานตามพื้นท่ี 

6 เดือน 
ปฏิบัติงานตามพื้นท่ี(ประเมิน
ผู้ช่วย กรณรีับ 
ใหม่) 

 9 เดือน 
ปฏิบัติงานตามพื้นท่ี ติดตามผลการด าเนินงาน 

12  เดือน 
ปฏิบัติงานตามพื้นท่ี ติดตามผลการด าเนินงานและ
ประเมินผลผู้ช่วย 

หน่วยงานรับผิดชอบ        หน่วยงานหลัก ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลโพธิ์ชัย           หน่วยงานร่วม โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย 
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Excellence   People  Excellence แผนงานที่  10 : การพัฒนาระบบบริหารจดัการกาลังคนด้านสุขภาพ โครงการที่ 3๒ โครงการ Happy MOPHกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแห่งความสุข 

วัตถุประสงค์    1.เพื่อให้มีเจ้าหนา้ที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 
ตัวชี้วัด        22.ความส าเร็จของการด าเนินงานสร้างสุขของคนท างาน 
สถานการณ์     
องค์กรแห่งความสุข ปี 2562 Happinometer = 62.48 , HPI = 62.53 , ปี 2562 หน่วยงานมีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ระดับ 5  
 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการที่ 1  
1.พัฒนาระบบและกลไกการ
ขับเคลื่อน งานกาลังคนอย่างมี
ประสิทธิภาพและ เป็นเอกภาพ  

 
 1.สรุปถอดบทเรยีนผลการด าเนนิงานองค์กรแห่งความสุขใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

ธันวาคม 2562 

 

- 

 

- 

 

HR รพ./สสอ. 

มาตรการที่ 2  
2. ผลิตและพัฒนากาลังคน อย่าง
เพียงพอและมีคณุภาพ  

 

-วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมขององค์กรที่เป็นองค์ประกอบของการ
พัฒนาองค์กรแห่งความสุข 

-ประเมิน Happy Public-Organization Index 

-ประเมิน Happinometer ของบุคลากรในหน่วยงานท้ังหมด  

-น าเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารและจดัท าแผนการพัฒนาองค์กรแห่ง
ความสุข 

ต.ค.62 

 

พ.ย. 62-ม.ค..63 

 

พ.ย. 62-ม.ค..63 

 

  HR รพ./สสอ. 

มาตรการที่ 3  
3. บริหารก าลังคนใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด ดึงดูดและธ ารงรักษากาลังคน
คุณภาพ 

  
1)พัฒนาสถานพยาบาลสู่การเป็นสถานพยาบาลแห่งความสุข โดย
ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 8 Happy เพื่อการดูแลความสุขที่ยั่งยืนแก่
บุคลากรของโรงพยาบาล เป็นรายบุคคล 

 1.1) การตรวจสุขภาพและสมรรถภาพเจ้าหน้าที่ประจ าปีทั้ง

 

ก.พ-มิ.ย.63 

 

ต.ค.-ธ.ค.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR รพ./สสอ. 
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เครือข่ายบริการ (รพ.และรพ.สต.) 

1.2) การส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่กลุ่ม
เสี่ยงและกลุ่มป่วย 

2)จัดระบบการประเมินความพึงพอใจ ความผูกพันต่อองค์กร น ามา
วิเคราะห์เชิงลึก และแก้ปัญหาเฉพาะด้าน เฉพาะกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม 

3) การจัดตั้งชมรมตามความสนใจของบุคลากรในโรงพยาบาล 
เพื่อให้บุคลากรไดผ้่อนคลายและมคีวามสุขในการท างาน สร้าง
ความรักความสามคัค ีในองค์กร เช่น ชมรมดนตรี  เต้นบาสโลบ 
ชมรมออกก าลังกาย  

4) การสร้างสุขในองค์กรและการเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานบุคลากร โรงพยาบาล  เช่น  

  4.1) กิจกรรม OD (140 คน) 

  4.2) จัดงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

  4.3) กิจกรรมวันสงกรานต์ 

 

 4.4) กิจกรรมงานต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่และงานย้าย/เกษียณ 

 

4.5 การบริหารจัดการการเงินให้เกิดประโยชน์ 

5) จัดสถานท่ีท างานและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้เหมาะสม เพื่อให้ บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมีความสุขเต็ม
ตามศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมการให้บริการที่เป็นเลิศให้บุคลากรทุก
กลุ่ม 
6)สรุปและรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข 

 

มีค. , กค. 63 

 

ต.ค./เม.ย.63 

 

มี.ค.-พ.ค.63 

 

 

 

 

ม.ค.63 

 

เม.ย.63 

 

มิย. , กย.63 

 

มี.ค. 63 

 

 

 

1.2)ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 120 
บาท*100 คน*2 ครั้ง=24,000 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

4.1)ค่าพาหนะ ค่าเบีย้เลี้ยง ค่าที่พัก 
500,000บาท 

4.3)ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 120 
บาท*140 คน=16,800 บาท 

4.4)ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 120 
บาท*140 คน*2 ครั้ง=33,600 บาท 

4.5)ค่าอาหารว่าง 25 บาท*60 
คน=1,500 บาท 

 

 

เงินบ ารุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินบ ารุง 

 

เงินบ ารุง 

 

เงินบ ารุง 

 

เงินบ ารุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม HR ./กกบ. 

ทีม HR ./กกบ. 

 

ทีมHR ./กกบ. 

ทีมHR 

ทีม ENV/กกบ. 
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Small success 

3 เดือน 
 
1. ฐานข้อมูลบุคลากรของสถานบริการ
สาธารณสุขเป็นปัจจุบัน  
2. ประเมินความสุขคนท างาน 
  

6 เดือน 
 
1. สามารถเช่ือมต่อระบบข้อมลูระหว่าง 
HROPS และ GIS Health ได ้  
2. มีผลการประเมิน Happinometer และ 
HPI  

 9 เดือน 
 

2.ด าเนินงานตามแผนการเสริมสรา้ง
ความสุของค์กร อย่างน้อยร้อยละ 50 

12  เดือน 
 

1. ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขได้รบัการสร้างสุข  
2. มีหน่วยงานท่ีเป็น Best practice ด้านองค์กรแห่งความสุข 
อย่างน้อย1 หน่วยงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ      โรงพยาบาลโพธิ์ชัย /สสอ./รพ.สต..                                      หน่วยงานร่วมอปท./ร.ร./ศพด./อสม. 
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แผนปฏิบัติการเครือข่ายสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

Governance Excellence    แผนงานที่ ๑1  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการที่ ๓3.๑ โครงการประเมนิคุณธรรมความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์    ๑. เพื่อประเมินผลระดับคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
                    ๒. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐไดร้ับทราบแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 
ตัวชี้วัด          ๑. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
สถานการณ์     นโยบายรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดไว้ใน ข้อ ๑๐ เรื่อง การส่งเสรมิการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและ    
                    ปราบปรามการทจุริต และประพฤติมิชอบในภาครฐั โดยคณะรัฐมนตรไีดม้ีมตเิมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงาน ของรัฐทกุหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินระดับคณุธรรมและ 
                    ความโปร่งใส นอกจากน้ียุทธศาสตร์ชาต ิว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้ก าหนดให้การประเมินคณุธรรม 
                    และความโปร่งใสเป็นกลยุทธ์ส าคญัในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงท่ี อาจก่อให้เกิดการ 
                    ทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment –  
                    ITA)จึงเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยยกระดับธรรมาภบิาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน เพือ่ให้แต่ละหน่วยงานน าข้อมลูผลการประเมินไปช่วย ในการ 
                    พัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานตนเองไดอ้ย่าง เหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทจุริตของประเทศใน  
                    ภาพรวมได้อีกด้วย อ าเภอโพธ์ิชัย มีการประเมิน ๒ แหง่ คือ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ชัย คะแนนร้อยละ ๙๐.๙ และโรงพยาบาลโพธิ์ชัย คะแนนรอ้ยละ ๙๗.๐ 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุน
ส่วนราชการให้ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการองค์กร 
 

๑. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนนิงานการพัฒนา 
    แก่เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอโพธิ์ชัย 
๒. ก าหนดเรื่องหรือโครงการที่จะเข้ารับการประเมิน 
 

พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 

มกราคม-กันยายน ๒๕๖๓  ๑๓,๑๕๐ บาท 

คปสอ.โพธ์ิชัย รพ,สสอ.โพธิ์ชัย 

มาตรการที่ 2  ผลิตและพัฒนาทีม 
ITAอย่างมีคุณภาพ 

๑. พัฒนาคณะท างาน ITA รพ.โพธิ์ชัยและสสอ.โพธ์ิชัย 
๒. จัดท าระบบฐานข้อมลูองค์กร 
๓. จัดหาช่องทางการสื่อสารระหวา่งผู้มีส่วนได้เสียกับ 
    องค์กร 
๔. อบรม “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

มกราคม ๒๕๖๓ 
มกราคม-กันยายน ๒๕๖๓ 

 
 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ประชุมคะกรรมการ๔๐คน*
๑๒๐บาท*๑วัน 

๔,๘๐๐บาท 
ค่าวิทยากร ๖๐๐*๖ ชม. 

๓,๖๐๐บาท 
 

 สุพรม,ศริิลักษณ ์
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการที่ ๓  ติดตาม 
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพITA 
องค์การ 

๑. ประชุม ติดตามผลการด าเนินงานผ่านการประชุม  
    คณะกรรมการ ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
๒. ตรวจประเมินพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการ 
    องค์การ โดยทีมจังหวัดหรือน าส่งเอกสารผลการ  
    ด าเนินงาน ไปยัง สสจ.ร้อยเอด็ 
๓. จัดประชุม แลกเปลี่ยน เรียนรูแ้ละพัฒนาองค์กร 
    เพื่อพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการองค์การ    
    ต่อเนื่อง 

มกราคม-กันยายน ๒๕๖3 
 
 
 
 

กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖3 

ประชุมคะกรรมการ๓๐คน*
๑๒๐บาท*๑วัน 

๓,๖๐๐บาท 
ป้าย ประชุม ๔๐๐บาท 
 

ค่าอาหารว่าง ๓๐คน*๒๕
บาท =๗๕๐บาท 

  รพ,สสอ.โพธิ์ชัย 
สุพรม 

ศิริลักษณ ์

Small success 

๓ เดือน 
๑. ทบทวนผลการประเมิน ITA องค์กรในปีท่ีผ่านมา 
 
 

๖ เดือน 
๑. รายงานผลการพัฒนาองค์การ  
    ที่ด าเนินการเทียบกับ 
    แผนพัฒนา องค์การ  
 

 ๙ เดือน 
๑. รายงานผลการพัฒนา องค์การ 
    ที่ด าเนินการเทียบกับ  
    แผนพัฒนาองค์การ  
 

๑๒  เดือน 
๑. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  
    ผ่านเกณฑ ์ITA ไม่น้อยกว่า ๙๐     
    คะแนน 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก โรงพยาบาลโพธิ์ชัยและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ชัย                   หน่วยงานร่วม รพ.สต. 
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แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

 Government Excellence แผนงานที่ ๑๑ : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการที่ ๓๓.๒ โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้มีคณุภาพได้มาตรฐาน เน้นการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพและกระบวนการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและความ    
                     จ าเป็น ด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อให้สอดคลอ้งกับการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ให้ครอบคลมุ 
                     ทุกมิติ สามารถขับเคลื่อนไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัด        ๑. ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคณุภาพ รพ.สต.ตดิดาว ร้อยละ ๑๐๐ 
สถานการณ์  ในปี ๒๕๖๐ ได้เริ่มด าเนินการพัฒนา รพ.สต. เน้นพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพและกระบวนการบริการ ตั้งเปา้ให้ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คณุภาพ รพ.สต.ติดดาวทุกแห่งภายใน ๕ ปี ซึ่งหน่วยบริการปฐมภูมเิป็น
กลไกส าคัญที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เนื่องจากเน้นการส่งเสรมิป้องกันมากกว่ารกัษา และเป็นกลไกท่ีส่งผลใหเ้กิดสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ผลการ พัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติด
ดาว “๕ ดาว ๕ ด”ี ประชาชนไดร้บับริการแบบองค์รวม มีคณุภาพ  ใกล้บ้าน เน้นส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วม ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มี รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ เป็น รพ.สต.
ติดดาว ระดับ ๕ 
                อ าเภอโพธิ์ชัย มี รพ.สต.ทั้งหมด ๙แห่ง ผ่านการประเมนิ รพ.สต.ติดดาว ป๒ี๕๖๐ แล้ว๑แห่ง ป๒ี๕๖๑ ๓แห่ง ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๕ แห่ง ผ่านการประเมินทั้งหมด ๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ แต่ต้อง Audit รอบ
ที่ ๑ ๑ แห่ง (รพ.สต.เชียงใหม่) 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการ ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุน
ส่วนราชการ 
ให้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
องค์กร 

๑. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนนิงาน การพัฒนา   
    ศักยภาพบุคลากรและเกณฑ์คณุภาพ รพ.สต.ติดดาว    
    แก่กรรมการบรหิาร คปสอ. บุคลากร รพ.สต. 
๒. ก าหนด รพ.สต.ติดดาว เป้าหมายด าเนินงานส าหรับ    
    ปี ๒๕๖๒ 
๓. ประเมินตนเอง ตามคู่มือพัฒนา รพ.สต.ติดดาว 
๔. แผนการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว  
    -ประเด็นที่ด าเนินการไม่ผ่าน 
    -กิจกรรมทีต่้องด าเนินการ 
    -ใครเป็นคนท า ใครเป็นคนสนบัสนุน 
    -ก าหนดระยะเวลา 
    -งบประมาณ 

ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 
 

ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  
 

ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 

บูรณาการประชุมCUP CUP สสอ.โพธ์ิชัย 
 
 
สสอ.โพธ์ิชัย. 
 
รพ.สต.ติดดาว
เป้าหมาย ๑ แห่ง 
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการที่ ๒ ผลิตและพัฒนาทีม
เย่ียม นิเทศติดตามรพ.สต. 
ติดดาว อย่างมีคุณภาพ 

๑. จัดตั้งคณะท างานทีมเยี่ยม นิเทศติดตาม  
    รพ.สต.ติดดาว ระดับอ าเภอ 
๒. พัฒนาช่องทางการรายงาน การรับรูส้ถานการณ ์

ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  
 

  สมพิศ 

มาตรการที่ ๓ นิเทศ ตดิตาม 
ประเมินผลการพัฒนา รพ.สต.ติด
ดาว 
 

๑. ประชุมคณะท างาน นิเทศติดตาม รพ.สต.ติดดาว 
๒. จัดท าแผนการออกตดิตามผลการด าเนินงาน  
    รพ.สต.ติดดาว 
๓. ออกตรวจ นิเทศติดตาม รพ.สต.ติดดาว พ้ืนท่ี 
    เป้าหมายทุกแห่ง 
๔. จัดประชุม สรุป แลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมแนวทาง 
    การพัฒนา 
๕. รพ.สต.เป้าหมายเข้ารับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว 

พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 

กุมภาพันธ-์มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

กุมภาพันธ-์มิถุนายน ๒๕๖๓ 
มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

   สมพิศ 
สมพิศ 
 
สมพิศ 
สมพิศ 

Small success 

๓ เดือน 
๑. มีการประชุมชี้แจงนโยบาย 
     และแนวทางการด าเนินงาน  
     รพ.สต.ติดดาว (Kick Off) 
๒. มี รพ.สต.ตดิดาว เปา้หมาย 
    การพัฒนาป๒ี๕๖๓ 
๓. รพ.สต.ตดิดาว เป้าหมาย  
    มีการประเมินตนเอง  
๔. รพ.สต.ตดิดาวเปา้หมาย  
    มี GAP และแผนการพัฒนา  

๖ เดือน 
๑. ทีมเยี่ยม นิเทศ ติดตาม  
    ออกเยี่ยมและตดิตามการ  
    พัฒนา รพ.สต.ติดดาว 
๒. ทีมเยี่ยมและ รพ.สต.ตดิดาว 
    จัดประชุม สรุป แลกเปลี่ยน 
    ข้อมูลพร้อมแนวทางการพัฒนา 
๓. มีการด าเนินการกิจกรรมการ 
    สนับสนุนและพัฒนา จาก  
    สสอ. CUP(จัดอบรม ประชุม  
    จัดหา วัสดุ ครุภณัฑ์ ฯลฯ)  

 ๙ เดือน 
๑. ทีมเยี่ยมและ รพ.สต.ตดิดาว สรุปผล  
    และเข้ารับการประเมินระดับจงัหวัด 

๑๒ เดือน 
๑. รพ.สต.ผา่นการประเมินร้อยละ ๑๐๐ ( ๕ แห่ง ) 

 

หน่วยงานรับผดิชอบ      หน่วยงานหลักโรงพยาบาลโพธิ์ชัย / ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ชัย           หน่วยงานร่วม รพ.สต.สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ชัย 
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แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

Excellence   Governance แผนงาน  ที่ ๑๑  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการ ที่ ๓4.1. โครงการพัฒนาองค์กร คุณภาพ 

วัตถุประสงค์    ๑ .เพื่อธ ารงการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA 

ตัวชี้วัด        ข้อท่ี ๒๔ ช่ือ ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด สธ.มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น ๓ ( เลือกจากKPI ๕๑ ตัว)  
สถานการณ์    โรงพยาบาลโพธิ์ชัยครบก าหนดการรับรอง HA วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้รับการเย่ียมตรวจประเมิน ๑๓-๑๔ มิถนุายน ๒๕๖๑ และผ่านการรับรองเมื่อ ๒๕ กันยายน ๒๕๖ฉ๑ มีอายุการรับรอง ๓ ปี 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 
( เดือน.... ) 

 งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด จ านวน 

มาตรการ 1 
จัดให้มีกลไกสนับสนุน 

๑. สรุปผลด าเนินงานตามมาตรฐาน HA ปี 2562 
ทั้ง 4 ตอน  

ตค.๖2-พย.๖2 -   ทีมน า 

๒. ทบทวน/แต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/
คณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง และ ประชุมคณะกรรมการ 

พย. ๒๕๖2 -   ทีมน า 

๓. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (ตามมาตรฐานและตาม 
Recommendation ของ สรพ.) 

พย.๖2-ธค.๖2 - ค่าอาหารว่าง 25 บาทx30คนx2
ครั้ง=1,250บาท 

1,250 บาท เงินบ ารุง ทีมน า 

๔. โครงการประเมินความเสี่ยงโรคจากการท างานของ
บุคลากรในโรงพยาบาล 

ตค.๖2-ธค.๖2 - ค่าวิทยากร ,อาหารว่าง,อาหาร
กลางวัน  

18,600 บาท เงินบ ารุง ทีม ENV 

๕. โครงการพัฒนาบุคลากร(OD) นอกสถานท่ี มค.๖3 - 140 คนx3,500บาท 490,000 บาท เงินบ ารุง ทีมน า 
๖. ซ้อมแผนอัคคีภัย มค.๖๒ - ค่าเบี้ยเลี้ยงวิทยากร, อาหาร / 

อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ ์
20,200 บาท เงินบ ารุง ทีม ENV 

๗. Hospital Round ธค.๖2,มิย.๖3 - ค่าอาหารว่าง 25 บาทx30คนx2
ครั้ง=1,250บาท 

1,250 บาท เงินบ ารุง ทีมน า 

๘. Calibrate เครื่องมือทางการแพทย์และเครื่องมือ
ทั่วไป 

กพ.๖3-มีค.๖3 - ค่าเบี้ยเลี้ยง, อาหาร/อาหารว่าง 
และค่า Calibrate 

50,000 บาท เงินบ ารุง ทีม ENV 

๙. โครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าท่ีใหม ่ มิย.-กค.๖3 - ค่าอาหารว่าง 25 บาทx30
คน=750บาท 

750 บาท เงินบ ารุง ทีม HRD 

10. ประชุม HA ประจ าเดือน เพือ่ควบคุมก ากับ
ติดตามการพัฒนาคณุภาพ 

ตค.62-กย.๖3 - ค่าอาหารว่าง 25 บาทx30คนx12 
ครั้ง=9,00บาท 

9,000 บาท เงินบ ารุง ทีมน า 

11.โครงการธ ารงคุณภาพด้วยกจิกรรม 5 ส. (5ส.
ยั่งยืน) 

ธค.62 - ค่าตรวจประเมิน ,อาหารว่าง,อาหาร
กลางวัน,ค่าเดินทางวิทยากร  

50,000 บาท เงินบ ารุง วชิระ สาสิงห ์



88 
 

 ๑๒ โครงการธ ารงมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ (LA) มค.63-มีค.63 - ค่าตรวจประเมิน ,อาหารว่าง,อาหาร
กลางวัน,ค่าเดินทางวิทยากร  

40,000 บาท เงินบ ารุง วชิระ สาสิงห ์

๑๓ โครงการประชุมฟื้นฟูความรู้ด้าน IC ปีละ 1 ครั้ง -    ทีม IC 

๑๔ โครงการประชุมฟื้นฟูความรู้ด้าน RM และ
ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 

ปีละ 2 ครั้ง 

(ตค.62,,มีค.63) 

-    ทีม RM 

 ๑๕ โครงการอบรมฟื้นฟูความปลอดภยัด้านยาใน
โรงพยาบาล  

ม.ค.2563 - ค่าอาหารว่าง 25 บาทx100
คน=1,250บาท 

  ระบบยา 

 ๑๖ โครงการอบรมฟื้นฟูความปลอดภยัด้านยาใน รพ
สต  

ม.ค.2563 - ค่าอาหารว่าง 25 บาทx30
คน=750บาท 

  ระบบยา 

มาตรการ 2 
การพัฒนาบุคลากร 

ส่งบุคลากรทีมน าเข้าประชุมหลักสูตรส าคญั      
๑. ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล ตามแผน สรพ.จดั - ค่างทะเบียน 4,500 บาท,ค่าเบี้ย

เลี้ยง/คา่เดินทาง 2,160 x 2คน 
13,320 บาท เงินบ ารุง ทีมน า 

๒. มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับท่ี ๔ ตามแผน สรพ.จดั - ค่างทะเบียน 1,800 บาท,ค่าเบี้ย
เลี้ยง/คา่เดินทาง 1,840 x 5คน 

18,200 บาท เงินบ ารุง ทีมน า 

๓. คุณภาพและความปลอดภยัทางคลินิก ตามแผน สรพ.จดั - ค่างทะเบียน 4,500 บาท,ค่าเบี้ย
เลี้ยง/คา่เดินทาง 2,160 x 2คน 

13,320 บาท เงินบ ารุง ทีมน า 

4. HA forum ตามแผน สรพ.จดั - ค่างทะเบียน 4,500 บาท,ค่าเบี้ย
เลี้ยง/คา่เดินทาง 2,160 x 2คน 

13,320 บาท เงินบ ารุง ทีมน า 

5. HA ภูมิภาค ตามแผนศูนย์ 
HACC:KKU จัด 

- ค่างทะเบียน 3,000 บาท,ค่าเบี้ย
เลี้ยง 320 x 4คน 

14,280 บาท เงินบ ารุง ทีมน า 

4. หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ ตามแผน สรพ./
ศูนย์ HACC:KKU

จัด 

- ค่างทะเบียน 4,500 บาท,ค่าเบี้ย
เลี้ยง/คา่เดินทาง 2,160 x 2คน 

13,320 บาท เงินบ ารุง ทีมน า 
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มาตรการที่ 3 

พัฒนาเครือข่ายคุณภาพระดับ
จังหวัด 

๔. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนา
คุณภาพ  ระหว่าง รพ.ในโครงการ QLN ลง Site visit  

ปีละ ๒ ครั้ง     
(ตามแผนของ

จังหวัด) 

-   ทีมน า 

๕. อบรมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง ปีละ ๒ ครั้ง     
(ตามแผนของ

จังหวัด) 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าเดินทาง 2,160 x 
2คน 

4,320 บาท เงินบ ารุง ทีมน า 

รวม โครงการพัฒนาองค์กร คุณภาพโรงพยาบาล 773,130   

Small success 

๓ เดือน 
๑. ได้ผลการพัฒนาคุณภาพปี 2562

ครอบคลมุทุกหน่วยงาน 
๒. ได้แผนพัฒนาคุณภาพที่มี

ประสิทธิภาพ 
๓. ได้กรรมการชุดใหม่ที่เหมาะสมกับ

งาน 
๔. น าผลการ Hospital round ครั้ง

ที่ 1 ไปพัฒนา 
๕. บุคลากรไดร้ับการประเมินความ

เสี่ยงโรคจากการท างาน 

๖ เดือน 
๑. ซ้อมแผนอัคคีภยั 
๒. จัด OD นอกสถานท่ี 
๓. เครื่องมือได้รับการ 

Calibrate  

 ๙ เดือน 
๑. บุคลากรที่เกีย่วข้องได้รับการอบรมตามหลักสตูรที่ก าหนด 
๒. ได้ร่วมกับทีม QLN ลง Site visit 

๑๒ เดือน 
๑. บุคลากรที่เกีย่วข้องได้รับการอบรมตามหลักสตูรที่

ก าหนดได้ร่วมกับทีม QLN ลง Site visit 

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล                     หน่วยงานร่วม .................................................. 
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แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ  ๒๕๖3 

Governance Excellence    แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการที่ ๓4.2  โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลโพธิ์ชัย” 
โรงพยาบาลโพธิ์ชัย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ ๒๕๖3 

วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิได้ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภยั 
๒. เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการเตรียมความพร้อม 
๓. เพื่อให้เป็นตามเกณฑม์าตรฐาน HA/รพ.สต.ติดดาว 
ตัวชี้วัด    ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HA/รพ.สต.ติดดาว 
สถานการณ์  
        ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ชัยมีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อให้ผ่านการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล(HA) ตามมาตรฐาน HA ก าหนดบทที่ ๕ การบริหารสิ่งแวดลอ้มและความปลอดภัย (ENV) ซึ่ง ENV.๓ การป้องกัน
อัคคีภัยโรงพยาบาลต้องมีนโนบายและผูร้ับผดิชอบในการป้องกันอันตรายและความเสยีหายจาอัคคีภัย มีการตรวจสอบและปรับปรุงเครือ่งป้องกันอัคคีภัยอย่างสม่ าเสมอ มีเครื่องมือและระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างเหมาะสม 
โดยจดัหาเครื่องดับเพลิง มีการตดิตั้งเครื่องมือ และให้ความสนใจต่อบริเวณอันตราย มีหลักฐานการตรวจสอบ การบ ารุงเครื่องมือ มีป้ายและต าแหน่งของเครื่องดับเพลิงชัดเจน ตลอดจนการฝึกซ้อมวิธีปฏบิัติเมื่อเกดิอัคคีภัย 
เจ้าหน้าท่ีทุกคนได้รับการฝึกอบรมอัคคีภัยทุกปีรวมทั้งการแจ้งสญัญาณอัคคภีัย การใช้เครื่องดับเพลงิ วิธีการและเส้นทางเคลื่อนยา้ยผู้ป่วย การติดต่อประสานงานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านอัคคภีัยในพืน้ท่ี รวมทั้งมีการ
ประเมินผลหลังซ้อมแผนอัคคีภยั จัดท ารายงาน 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการที่ ๑  ส่งเสริมสนับสนุน
ส่วนราชการให้ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการองค์กร 

๑. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนนิงานการพัฒนา 
    คุณภาพด้านอัคคีภยั 
๒. ประสานงานกับวิทยากร ,หน่วยงาน อบต.,เทศบาล 

และต ารวจ 
๓. จัดท าโครงการ 

กพ. ๖3 

  

เงินบ ารุงจ านวน  
๒๐,๒๐๐ บาท 

บรรทอง/กรรมการ
ENV 
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มาตรการที่ ๒  ผลิตและพัฒนาทีม 
อย่างมีคุณภาพ 

จัดอบรม   ๑.ค่าจ้างท าป้ายไวนิล ขนาด ๐.๕๐ ม. x 
๑.๐๐ ม. จ านวน ๒ ป้ายๆละ ๕๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
๒.ค่าสัมมนาคณุวิทยากร จ านวน ๕ คนๆ 
ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
๓.ค่าอาหารว่างส าหรับผูเ้ข้าอบรม จ านวน 
๑๖๐ คนๆละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๔,๐๐๐ 
บาท 
๔.ค่าอาหารกลางวันจ านวน ๑๖๐ คนๆละ 
๗๐ บาท เป็นเงิน ๑๑,๒๐๐  บาท 
๕.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (ซ้อมแผนฯ) เป็นเงิน 
๑,๐๐๐ บาท-  
 

  

Small success 

๓ เดือน 
๑. ทบทวนผลการประเมิน องค์กรในปีท่ีผ่านมา 
 

๖ เดือน 
๑. รายงานผลการพัฒนาองค์การที่ด าเนินการ
เทียบกับแผนพัฒนาองค์การ  
 

 ๙ เดือน 
๑. รายงานผลการพัฒนา องค์การ 
ที่ด าเนินการเทยีบกับแผนพัฒนาองค์การ  

๑๒  เดือน 
๑. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  
    ผ่านเกณฑ ์ไม่น้อยกว่า ๙๐     
    คะแนน 

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก คณะกรรมการ ENV โรงพยาบาลโพธ์ิชัย หน่วยงานร่วม ทีม FA 
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แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ  ๒๕๖3 

Governance Excellence    แผนงานที่ ๑๑  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการที่ ๓4.3 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

วัตถุประสงค์    ๑. เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบตัิงานของหน่วยบริการใหส้อดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
                    ๒. เพื่อน าเกณฑค์ุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ พ.ศ.๒๕๕๘ มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาคณุภาพการบริหารจดัการองค์กรและเป็นบรรทัดฐานการตดิตามและ 
                        ประเมินผลของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดร้อยเอ็ด 
ตัวชี้วัด          ๑. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการของหน่วยบริการสูเ่กณฑ์คุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA)    
สถานการณ์     เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ได้น าเกณฑค์ุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการองค์การ เพื่อยกระดับ 
                    การปฏิบัติราชการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอโพธ์ิชัย มีนโยบายให้หน่วยบริการในสังกัดทั้ง ๙ แห่ง  
                    ด าเนินการตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวดที่ ๓ การใหค้วามส าคญักับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย และหมวดที่ ๖ การจัดการกระบวนการ เพื่อบูรณาการการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการองค์การให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และมุ่งเน้นเป้าหมายการพัฒนา ส าหรับปี ๒๕๖๓  เปน็หมวดบังคับและรักษาสภาพ(Maintain)  
                    ในหมวด ๑,๒,๔ และหมวด ๕ ไว ้

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุน
ส่วนราชการให้ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการองค์กร 
 

๑. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนนิงานและให้ความรู้ 
    เกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA)  
    แก่เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอโพธิ์ชัย 
๒. ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการ ๒ หมวด ได้แก่  
    หมวดที่ ๓ และหมวด ๖ เป็นหมวดบังคับ และ 
    รักษาสภาพ (Maintain) หมวด ๑,๒,๔ และหมวด ๕ 

พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 
 

มกราคม-กันยายน ๒๕๖๓ 

ค่าอาหารว่าง 15คนX25
บาทX2ครั้ง =750บาท 

เงินบ ารุง สสอ.โพธ์ิชัย 

มาตรการที่ 2  ผลิตและพัฒนาทีม
ตรวจประเมิน PMQA อย่างมี
คุณภาพ 

๑. พัฒนาคณะท างาน PMQA อ.โพธ์ิชัย 
๒. จัดท าระบบฐานข้อมลูองค์กรและพัฒนาระบบ   
    รายงานให้มีประสิทธิภาพ 
๓.รายงานผลผ่านระบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ไตรมาสละ
๑ครั้ง 

มกราคม ๒๕๖๓ 
มกราคม-กันยายน ๒๕๖๓ 

 
ธ.ค.,มี.ค.,ม.ิย.,ก.ย. 

 

ค่าวัสดุใช้สอย เงินงบประมาณ สมพิศ 
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการที่ ๓  ติดตาม 
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองค์การ 

๑. ประชุม ติดตามผลการด าเนินงานผ่านการประชุม  
    ประจ าเดือนหน่วยงาน 
๒. ตรวจประเมินพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการ 
    องค์การ โดยทีมจังหวัดหรือน าส่งเอกสารผลการ  
    ด าเนินงาน ไปยัง สสจ.ร้อยเอด็ 
๓. จัดประชุม แลกเปลี่ยน เรียนรูแ้ละพัฒนาองค์กร 
    เพื่อพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการองค์การ    
    ต่อเนื่อง 

มกราคม-กันยายน ๒๕๖๓    สสอ.โพธ์ิชัย 
สมพิศ 

Small success 

๓ เดือน 
๑. หน่วยงานจัดท า/ทบทวน ลักษณะส าคัญขององค์การ  
    ครบ 13 ข้อ 
๒. หน่วยงานประเมินองค์กรตนเองเทียบกับเกณฑ์คณุภาพ  
    การบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) ในหมวดบังคับ  
    ๒ หมวด ได้แก ่หมวด ๓ และหมวด๖และรักษาสภาพ      
    (Maintain) หมวด ๑,๒,๔ และหมวด ๕  
๓. หน่วยงานนาโอกาสในการปรับปรุง (OFI) ที่ส าคัญ    
    ๓ ล าดับแรก มาจัดท าแผนพัฒนาองค์การหมวดละ๑แผน  
๔. มีตัวช้ีวัดที่สะท้อนผลลัพธ์การด าเนินการของแผนพัฒนา 
    องค์การแต่ละหมวด 

๖ เดือน 
๑. รายงานผลการพัฒนาองค์การ  
    ที่ด าเนินการเทียบกับ 
    แผนพัฒนา องค์การ  
๒. รายงานผลลัพธ์ตัวช้ีวัด  
    ในแต่ละหมวด 

 ๙ เดือน 
๑. รายงานผลการพัฒนา องค์การ 
    ที่ด าเนินการเทียบกับ  
    แผนพัฒนาองค์การ  
๒. รายงานผลลัพธ์ตัวช้ีวัด  
    ในแต่ละหมวด 

๑๒  เดือน 
๑. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  
    ผ่านเกณฑ์ PMQA ในหมวด   
    ๑,๒๓,๔,๕และหมวด๖ 

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ชัย                   หน่วยงานร่วม รพ.สต.ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธ์ิชัย ๙ แห่ง 
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แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

Governance Excellence แผนงาน ๑๒ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ  โครงการ ที่ ๓๕ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ(NHIS) 

วัตถุประสงค์    1 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบข้อมลู 

                    2 เพื่อให้สามารถแลกเปลีย่นข้อมูลระหว่างหน่วยบริการกับประชาชนได ้

ตัวชี้วัด        ข้อท่ี ๕๐  ช่ือ ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คณุภาพข้อมูล 
                 ข้อที่ ๕๐.๑ ร้อยละของหน่วยบริการในสังกดัส่งข้อมลู ๔๓ แฟ้ม ได้ทันเวลาตามเกณฑ ์
                 ข้อที่ ๕๐.๒ ร้อยละเวชระเบยีนผู้ป่วยนอกถูกต้องตามเกณฑ์ (Audit) และ ICD10 
                 ข้อที่ ๕๐.๓ อ าเภอผ่านเกณฑ์คณุภาพข้อมลูสาเหตุการตาย (ILL Defined) 
 สถานการณ์    ระบบสขุภาพในปัจจุบันยังมีโอกาสพัฒนาให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็วและแม่นยายิ่งขึ้น อีกทัง้การทางานของเจ้าหน้าท่ียังสามารถให้บริการได้มากขึ้นแต่ทางานลดลงได้จากการ
ปรับเปลี่ยนระบบงานของกระทรวงสาธารณสุขให้เข้าสูร่ะบบดิจิตอล 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 

 งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด 

มาตรการที่ ๑ มาตรการพัฒนาระบบ
บริการ 

     

มาตรการที่ ๒ มาตรการพัฒนาระบบ
ข้อมูล 

๑. พัฒนาคุณภาพข้อมลู ๔๓ แฟ้ม 

   

 

-ประชุมชี้แจง  ผู้รับผดิชอบงาน รพ/รพ.สต.  
จ านวน 4 ครั้ง/ปี 

 

 

ธค62  กพ 63 

พค63  กค 63 

 

 

- ค่าอาหารและอาหารว่าง 30 คนX4 ครั้งX120
บาท=14,400 บาท 

 

 

เงินบ ารุง 

 

 

สุดใจ ,สุวรัตน ์

  -  ประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกเวชระเบียน
ส าหรับบคุลากร รพ. และ รพ.สต. 

 มค.63  พค63  - ค่าอาหารและอาหารว่าง 30คนX2 ครั้งX120
บาท=7,200 บาท 

 เงินบ ารุง สุดใจ ,สุปราณี  

 -  ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบคุณภาพเวช
ระเบียนแก่บคุลากร รพ.และ รพ.สต. 

พย.62 มีค.63 - ค่าอาหารและอาหารว่าง 30คนX2 ครั้งX120
บาท=7,200 บาท 

เงินบ ารุง สุดใจ ,สุปราณ ี
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๒. ค่าทะเบียนโปรแกรม HOSxP    
(ค่า Activate โปรแกรม) 

ค่า Activate โปรแกรม HOSxP กับบริษัทผู้พัฒนา ธันวาคม ๖๒ 20,000 บาท เงินบ ารุง สุดใจ ,สุวรัตน ์

Small success 

3 เดือน 
1. บุคลากรสาธารณสุขทุกคนรูจ้ัก 43 
แฟ้ม 
2. เตรียมความพร้อมของผูดู้แลระบบ 

6 เดือน 
สถานบริการทุกแห่งสามารถส่ง 
43 แฟ้มไดส้ม่ าเสมอ 

 9 เดือน 
ผลการตรวจสอบเวชระเบียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

12 เดือน 
คุณภาพข้อมลู 43 แฟ้ม และ คุณภาพเวชระเบยีนผ่าน

เกณฑ์ที่ก าหนดทุกเกณฑ ์

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก องค์การแพทย์  กลุ่มการพยาบาล  หน่วยงานร่วม กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์                     
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แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

Governance Excellence แผนงาน ๑๒ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ  โครงการ ที่ ๓๖ โครงการ Smart Hospital 

วัตถุประสงค์    1 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบข้อมลู 

                    2 เพื่อให้สามารถแลกเปลีย่นข้อมูลระหว่างหน่วยบริการกับประชาชนได ้

ตัวชี้วัด        ข้อท่ี ๕๑  โรงพยาบาลเป็น Smart Hospital 
                 ข้อที่ ๕๑.๑ ร้อยละของหน่วยบริการโรงพยาบาลเป็น Smart Hospital 
                 ข้อที่ ๕๑.๒ ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลตนเองได้ (Personal Health)              
 สถานการณ์    ระบบสขุภาพในปัจจุบันยังมีโอกาสพัฒนาให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็วและแม่นยายิ่งขึ้น อีกทั้งการทางานของเจ้าหน้าท่ียังสามารถให้บริการได้มากขึ้นแต่ทางานลดลงได้จากการ
ปรับเปลี่ยนระบบงานของกระทรวงสาธารณสุขให้เข้าสูร่ะบบดิจิตอล 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 

 งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด 

มาตรการที่ ๑ มาตรการพัฒนาระบบ
บริการ 

 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพด้วยระบบDigital 
1. พัฒนาและจัดหาระบบคิวออนไลน์ โดยระบบตู้ 
KIOSK  
  - จัดหาตู้ KIOSK และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง 
  - ช้ีแจงบุคลกรในการใช้งาน 
  - ช้ีแจงประชาชนให้สามารถใช้งานตู้ Kiosk ได ้

 

2. พัฒนาระบบ Data Center / Data Cloud 
ระดับอ าเภอ 

 

 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

 

 

ธค.62 – เมย.63 

- ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนบัสนนุ Smart 
Hospital 

  - จัดหาตู้ KIOSK และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง 200,000 
บาท 
  - ช้ีแจงบุคลกรในการใช้งานระบบตู้ Kiosk =10,000 
บาท 
  - แนะน าช้ีแจงประชาชนให้สามารถใช้งานตู้ Kiosk ได ้

- พัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องส าหรบัผู้ดูแลระบบ จ านวน 2 
คน เป็นเงิน 20,000 บาท 

เงินบ ารุง 

 

 

 

 

 

บ ารุง 

สุดใจ ,สุวรัตน ์

 

 

 

 

 

สุดใจ ,สุวรัตน ์

Small success 
3 เดือน 

1.จัด Workshop Smart Hospital 
2. เตรียมความพร้อมของผูดู้แลระบบ 

6 เดือน 
จัดตั้ง Data Center /Data 
Cloud ระดับอ าเภอ 

 9 เดือน 
ประชาชนและผู้รับบริการสามารถใช้งาน H4U ได้อย่างน้อย
ร้อยละ 5 ของประชากรในเขตรับผิดชอบ 

12  เดือน 
 ประชาชนผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจต่อระบบการ
ให้บริการของ รพ.อย่างน้อยร้อยละ 85 

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก องค์การแพทย์  กลุ่มการพยาบาล  หน่วยงานร่วม กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์                     
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แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

Governance Excellence แผนงาน ๑๓ : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ โครงการ ท่ี ๓๘ โครงการบริหารจดัการด้านการเงินการคลัง 

วัตถุประสงค์    1. เพื่อพัฒนางานระบบการจัดเก็บรายได้และระบบบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบันทึกบัญชี และไม่ให้ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ ๗ 

ตัวชี้วัด        ระดับความส าเร็จของการบริหารการเงินสามารถควบคุมปัญหาทางการเงินได้ 
 สถานการณ์     หน่วยบริการสังกัด สป.สธ. (รพศ. รพท. รพช.) มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมระดับพ้ืนท่ี เพื่อการพัฒนาและขยายเป้าหมาย การดาเนินงาน 

การร่วมบริหารผ่านคณะกรรมการร่วมระดับประเทศ (7x7) และคณะทางานระดับเขต (5x5) พัฒนาการบริหารระบบบัญชีให้มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพ ภาคีเครือข่าย ที่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี เพื่อลดอัตราหน่วยบริการที่ประสบ
ภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 ด้วยการขับเคลื่อน 5 มาตรการ 
 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 

 งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด 

มาตรการ 1 

การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ 
(Sufficient Allocation) 

๑.๑ พัฒนาต้นแบบการจ่ายแบบ มุ่งเน้นคุณค่า 
(Value-based Payment) ใน DM, HT 

ตค.61 มค.62เมย.
62 กค.62 

   

  ๑.๒ จัดท าแผนทางการเงินท่ีมีคณุภาพ ตค.6๒ มค.62เมย.
62 กค.62 

   

 ๑.๓ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบ การจัดสรรเงิน
ให้กับหน่วยบริการม ีรายไดเ้พียงพอกับค่าใช้จ่าย 

ทุกเดือน    

มาตรการ 2 

พัฒนาการบริหารระบบบัญช ี 

(Accounting Management) 

๒.๑ พัฒนาการบริหารระบบบัญชี ให้ได้มาตรฐาน 
(ระบบตรวจสอบภายใน) 

มีนาคม 63 

สิงหาคม 63 

ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ และเครื่องดื่ม 25*120*2 = 
6000 บาท 

บ ารุง ปิยะบุตร 

สุพรม 
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 ๒.๒ พัฒนาฐานข้อมูลด้านการเงิน การคลังของ 
สป.สธ. 

มีนาคม 63 

สิงหาคม 63 

ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 8*5*240*2 = 19,200.- 
บาท 

 ปิยะบุตร 

สุพรม 

 ๒.๓ น าเกณฑ์การประเมินคุณภาพ บัญชีมาประเมิน
ความถูกต้อง ของข้อมูล 

ทุกเดือน    

 2.4 พัฒนาการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ  
ทางอิเล็กทรอนิกส ์(e-Payment ภาครัฐ) 

ทุกเดือน    

มาตรการที่ 3 

พัฒนาศักยภาพบริหารด้านการเงิน
การคลังแก่เครือข่ายและบุคลากร 
(Network & Capacity Building) 

3.1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้าน การเงินการคลัง
เพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง ผอ.รพศ./รพท./ รพช. และ นพ.
สสจ.  
3.2 พัฒนาศักยภาพบริหารดา้น การเงินการคลังแก่
ผู้ด ารงตาแหน่ง บริหาร (นพ.สสจ./ ผอ.รพ.)  
3.3 พัฒนาศักยภาพบริหารดา้น การเงินการคลังแก ่
CFO ระดับเขต และจังหวัด  
3.4 พัฒนาศักยภาพบริหารดา้น การเงินการคลังแก่
เครือข่ายและ บุคลากรดา้นการเงนิการคลัง  
3.5 พัฒนาศักยภาพผูต้รวจสอบ ภายในตาม
มาตรฐาน CGIA 

๓.๖ จดัอบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารลูกหนี้ 
RCM 

 

 

 

 

ตค.63 มค.63เมย.
63 กค.63 

 

 

 

 

 

 

มกราคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ค่าอาหารว่าและเครื่องดืม่ 50x50 = 2,500 บาท 

๒. ค่าอาหารกลางวัน 50x70 = 3,500 บาท 

๓. ค่าวิทยากร 12x600 = 7,200 บาท 

รวม 13,200 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินบ ารุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุดใจ ,สุวรัตน์,  

ปิยะบุตร 
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มาตรการที่ ๔ 

สร้างประสิทธภิาพการบริหารจัดการ 
(Efficient Management) 

4.1 กระจายอ านาจให้เขตสุขภาพ  
บริหารจดัการ  
4.2 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ  
ร่วม (Merging) 

    

มาตรการที่ ๕ 

ติดตาม ก ากับ เครื่องมือ  

ประสิทธิภาพทางการเงิน 
(Monitoring Management) 

5.1 ควบคุมก ากับโดยเปรียบเทียบ  
แผนการเงินกับผลการด าเนินงาน  
5.2 ควบคุมกากับโดยเกณฑ ์ประสิทธิภาพทาง
การเงิน (7 plus efficiency)  
5.3 ควบคุมก ากับด้วยเกณฑ์ประเมิน  
ต้นทุนผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน  
(Unit cost)  
5.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
หน่วยบริการ ด้วยการตรวจสอบ  
ภายในและควบคุมภายใน  
5.5 เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินผล  
การบริหารจัดการด้านการเงิน  
การคล 

ตค.63 

มค.63 

เมย.63 

กค.63 

   

Small success 

๓ เดือน 
 
หน่วยบริการที่ประสบภาวะวกิฤต 
ทางการเงิน ระดับ ๗ ไม่เกินร้อยละ ๔ 

๖ เดือน 
 
หน่วยบริการที่ประสบภาวะ
วิกฤต ทางการเงิน ระดับ ๗ 
ไม่เกินร้อยละ ๔ 

 ๙ เดือน 
 
หน่วยบริการที่ประสบภาวะวกิฤต ทางการเงิน ระดับ ๗ ไม่
เกินร้อยละ ๔ 

๑๒  เดือน 
 
หน่วยบริการที่ประสบภาวะวกิฤต ทางการเงิน ระดับ ๗ 
ไม่เกินร้อยละ ๔ 

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก งานการเงินและบัญชี  กลุม่งานบริหารงานท่ัวไป                   หน่วยงานร่วม คณะกรรมการ CFO 
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แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอโพธิ์ชัย ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

Governance Excellence แผนงาน ๑๔ : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ โครงการ ท่ี ๓๙ โครงการพัฒนางานวิจัย /นวัตกรรมผลติภณัฑส์ุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

วัตถุประสงค์    1. เพื่อพัฒนางานให้เป็นนวัตกรรม งานวิจัย วิชาการ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้ 

ตัวชี้วัด        จ านวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยสีุขภาพท่ีคิดค้นใหม่หรือท่ีพัฒนาต่อยอด 
 สถานการณ์    ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ หมายถึง องค์ความรู้ทางการพยาบาล/ การแพทย์/ การสาธารณสุข ที่ผ่านการวิจัย/พัฒนา ได้แก่ นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) บทปฏิทัศน์ (Review article) 

บทความพิเศษ (Special article) บทความฟื้นวิชา (Refresher course) รายงานเบื้องต้น (Preliminary report) หรือรายงานสังเขป (Short communication) รายงานผู้ป่วย (Case report) ปกิณกะ (Miscellany) และ
นวัตกรรม (innovation) ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีให้หน่วยงานต่าง ๆ น าไปใช้ประโยชน์   

ในป๒ี๕๖๒ อ าเภอได้ด าเนินการจ านวน ๑๐ เรื่อง ผ่านเกณฑ์ ระดับ ๕  

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

( เดือน.... ) 

 งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด 

มาตรการที่ ๑ มาตรการพัฒนา
ระบบงานวิจัย  

 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการระดับอ าเภอ 

2.ประชุมคัดเลือกงานท่ีจะพัฒนาเป็นงานวิจัย 
นวัตกรรม  

3.จัดท าแผนขับเคลื่อน 

4.ด าเนินงานตามแผน  

ตุลาคม ๒๕๖2 

- กันยายน 2563 

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับเขตจ านวน 
10 คน คนละ 5000 บาท เป็นเงิน 50,000 
บาท 

เงินบ ารุง สุดใจ ,สมพิศ 

Small success 

3 เดือน 
 

1.ผลงานวิจัย/R2R /นวัตกรรม ดา้นสุขภาพของสถาน
บริการสุขภาพทุกระดับได้รับการเผยแพร่ในเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะดับโซน/อ าเภอ อย่างน้อย 5 เรื่อง 
 

6 เดือน 
1.ผลงานวิจัย/R2R /
นวัตกรรม  ดา้นสุขภาพของ
สถานบริการสุขภาพทุก
ระดับไดร้ับการเผยแพร่ใน
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะดับ
จังหวัด/websiteอย่างน้อย 
5 เรื่อง 

 9 เดือน 
1.ผลงานวิจัย/R2R /นวัตกรรม  ด้านสุขภาพของ
สถานบริการสุขภาพทุกระดับไดร้บัการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ/วารสาร Online /Website ระดบั
จังหวัดอย่างน้อย 5 เรื่อง 
 

12  เดือน 
 1.ผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม  ด้าน
สุขภาพของสถานบริการสุขภาพทกุ
ระดับไดร้ับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ/วารสาร Online ที่มี
ช่ือในฐาน TCI ฐาน 2 อย่างน้อย5 
เรื่อง 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ      หน่วยงานหลัก  หน่วยงานหลัก องค์การแพทย์  กลุ่มการพยาบาล  หน่วยงานร่วม กลุ่มงานประกันสุขภาพยทุธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์    สสอ. 

 


