


วิสัยทัศน์ ประชาชนอ าเภอกุมภวาปีมีสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข
พัธกิจ

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
2. อ านวยการให้หน่วยงานด้านสุขภาพทุกระดับ บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี
3. เพ่ิมจ านวน และพัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะตามภารกิจ
4. สร้างความเข้มแข็งของประชาคมสุขภาพทุกระดับ
5. สร้างหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมประชาชนทจัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างผสมผสาน 
และต่อเน่ือง ท้ังในและนอกระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพได้มาตรฐาน
ครอบคลุมและเป็นธรรม
6. จัดระบบส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพ 
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ รวมท้ังส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และพหุภาคี

ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี
1.ยุทธศาสตร์ PP&P Excellence Strategy

จ านวน.........27..........แผนงาน งบประมาณ  2,706,845 บาท
2.ยุทธศาสตร์ Service Excellence Strategy

จ านวน........13.........แผนงาน งบประมาณ  793,160 บาท
3.ยุทธศาสตร์ People Excellence Strategy

จ านวน.........1............แผนงาน งบประมาณ  20,000 บาท
4.ยุทธศาสตร์ Governance Excellence Strategy

จ านวน.........9........แผนงาน งบประมาณ  66,900 บาท

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ.กุมภวาปี ปีงบประมาณ 2562

..................................................
(นายปรเมษฐ์  กิ่งโก้)

ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผู้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562

.......................................................
(นายประพัทธ์     ธรรมวงศา)
รองประธาน คปสอ.กุมภวาปี

ผู้เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

............................................................
(นายแพทย์เกรียงศักดิ์     เอกพงษ์)

ประธาน คปสอ.กุมภวาปี
ผู้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ



ค าน า

คณะผู้จัดท า

              คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอกุมภวาปี ปีงบประมาณ 2562 ได้ก าหนดให้มีการบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข โดยจัดกระบวนการกลไกการบูรณาการยุทธศาสตร์สาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 
2562 เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันในประเด็นส าคัญแต่ละด้านโดยใช้กลไกของ ผู้บริหารและผู้แทนจาก
โรงพยาบาลกุมภวาปี ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลกุมภวาปี,โรงพยาบาลห้วยเก้ิง,ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลห้วยเก้ิง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรวม ในสังกัดอ าเภอกุมภวาปี  ได้ร่วมพิจารณาจัดท ารายละเอียดรองรับแต่ละประเด็น
ส าคัญ และแนวทางการ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน และประเมินผลการด าเนินการร่วมกัน ในรูปของคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนและก ากับ ติดตามการพัฒนางานสาธารณสุข เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาสาธารณสุขบรรลุเป้าหมายในแต่
ละช่วงเวลาท่ีจะส่งผลถึงประชาชนได้อย่างชัดเจน
               งานเลขาคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอกุมภวาปี  จึงจัดท าเอกสารฉบับน้ี เพ่ือให้ทุก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ท่ีเน้นหนักให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน น าไปสู่
การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายหลักส าคัญ คือ ประชาชนอ าเภอกุมภวาปี มีสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข ภายใต้การ
ปฏิบัติงาน 50 แผนงาน  77  โครงการ ตัวช้ีวัดเพ่ือก ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ จ านวน 113 ตัวช้ีวัด
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แผนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพอ าเภอ
ภาคผนวก

สารบัญ

ข้อมูลท่ัวไป
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอ าเภอ ปีงบประมาณ 2562 - 2564

แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอ าเภอ
แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพอ าเภอ



ข้อมูลท่ัวไปอ าเภอกุมภวาปี
ประวัติอ าเภอกุมภวาปี

สถานท่ีต้ัง 
  - ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี 43 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ 660 ตารางกิโลเมตร

             เม่ือปลายรัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีกลุ่มชนจากท้องท่ีต่าง ๆ เช่น กลุ่มของ นายชาญ นางเลา
 หม่ืนประเสริฐ ต้นตระกูล “ชาญนรา” และกลุ่มของมหาเสนา ต้นตระกูล “ฮามไสย์” เป็นต้น ได้อพยพมาต้ังถ่ินฐาน
 อยู่บริเวณลุ่มน้ าหนองหาน เน่ืองจากอยู่ใกล้หนองน้ าใหญ่ มีปลาชุกชุมประชาชนจึง มีอาชีพป้ันหม้อดินเผา และจับ
ปลาน้ าจืด หมู่บ้านน้ีมีช่ือว่า “บ้านบึงหม้อ” ในสมัยรัชกาลท่ี 5 พระวรฤทธิฤาไชย ผู้ครองเมืองได้กราบบังคมทูลขอ
พระราชทานตราต้ังช่ือเมืองน้ีเป็นทางการว่า “กุมภวาปี” เพ่ือให้สอดคล้องกับภูมิประเทศ และช่ือหมู่บ้านซ่ึงมาจาก  
ค าว่า “กุมภะ” แปลว่า หม้อ กับ “วาปี”  แปลว่า หนอง หรือ บึง จึงเรียกรวมกันว่า “กุมภวาปี”  
              ในปี พ.ศ. 2440 รัชกาลท่ี 5 โปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงมหาดไทย รวมกุมภวาปี  หนองหาน หนองบัวล าภู
 และบ้านหมากแข้ง ต้ังข้ึนเป็นจังหวัดอุดรธานี กุมภวาปี จึงมีฐานะเป็นอ าเภอ โดยมีท่ีว่าการอ าเภอกุมภวาปี ต้ังอยู่ท่ี
 บ้านน้ าฆ้อง ต าบลพันดอน ปัจจุบันชาวบ้านนิยมเรียกว่า “เมืองเก่า” ต่อมาได้ย้ายท่ีว่าการอ าเภอกุมภวาปีจากบ้าน
น้ าฆ้อง มาต้ังท่ีบ้านดงเมือง ต าบลกุมภวาปี หรือท่ีชาวบ้านนิยมเรียกว่า “เมืองใหม่” ในปัจจุบัน

ต.หนองหว้า

ต.เวียงค า

ต.สีออ

ต.ท่าลี่

ต.แชแล

ต.เชียงแหวต.ผาสุก

ต.เสอเพลอ

ต.พันดอน
ต.กุมภวาปี

ต.ปะโค
ต.ตูมใต้

ต.ห้วยเกิ้ง

อ.หนองแสง

อ.กู่แก้ว

อ.ศรีธาตุ

อ.โนนสะอาด

อ.หนองหาน

อ. ประจักษ์ฯ

แผนที่อ าเภอกุมภวาปี



เครือข่ายบริการโซนลุ่มน้ าปาว 5 รพ.ประชากร 300,187 คน
ข้อมูลการปกครอง

 - อ าเภอกุมภวาปี ยกฐานะเป็นอ าเภอเม่ือ พ.ศ. 2444 ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 ต าบล
176 หมู่บ้าน 35,990 หลังคาเรือน แยกเป็น เทศบาลต าบล 9 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 6 แห่ง 
สภาพเศรษฐกิจ
การเกษตรกรรม

อ าเภอกุมภวาปี มีพ้ืนท่ีการเกษตรท้ังส้ิน 312,162 ไร่ สภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ๆ ได้แก่ 
การปลูกข้าว  ไร่อ้อย  มันส าปะหลัง  ยางพารา เป็นต้น
การอุตสาหกรรม    มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีส าคัญ  ดังน้ี

1. โรงงานน้ าตาลทรายขาว จ านวน 2 แห่ง
2. โรงงานน้ าตาลทรายแดง จ านวน 1 แห่ง

เครือข่ายบริการโซนลุ่มน  าปาว 5 รพ. ประชากร 300,187 คน



สถาบันการเงิน   มีธนาคารของรัฐ 3 แห่ง ได้แก่
1.ธนาคารออมสิน  จ านวน  1 แห่ง
2.ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ านวน  2 แห่ง
3.ธนาคารกรุงไทย   จ านวน  1 แห่ง

ธนาคารเอกชน
 1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)   จ านวน  2 แห่ง

2. ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)   จ านวน  1 แห่ง
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)   จ านวน  1 แห่ง

การพาณิชย์
- สถานบริการน้ ามันเช้ือเพลิงขนาดใหญ่  จ านวน  15 แห่ง
- สหกรณ์  จ านวน  2 แห่ง

 - ห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่ จ านวน  3 แห่ง
 - ร้านสะดวกซ้ือ (7-11, Lotus, BigC) จ านวน  10 แห่ง
การสาธารณสุข
 - โรงพยาบาลท่ัวไป ขนาด 180 เตียง จ านวน 1 แห่ง

- โรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง จ านวน 1 แห่ง
   - ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 1 แห่ง
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 17 แห่ง
   - สถานพยาบาลเอกชน จ านวน 13 แห่ง
   - ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ จ านวน 17 แห่ง
ประชากรในเขตรับผิดชอบ

13 ต าบล 176 หมู่บ้าน 35,990 หลังคาเรือน



เป้าหมาย
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพท่ีรวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี

พันธกิจ
พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างม่ีวนร่วมและย่ังยืน

ค่านิยมร่วม
“MOPH”
“M” Mastery เป็นนายตนเอง
“O” Originality เร่งสร้างส่ิงใหม่
“P” People centered ใส่ใจประชาชน
“H” Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม

ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน
1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 4 แผนงาน 8 โครงการ

แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) (3 โครงการ)
1) โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
2) โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
3) โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

แผนงานท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (1 โครงการ)
1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)

แผนงานท่ี 3 การป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ (3 โครงการ)
1) โครงการพันาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
2) โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3) โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ บริการสุขภาพ

แผนงานท่ี 4 การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม (1 โครงการ)
1) โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

และค ารับรองการปฏิบัติราชการปี 2562



2. บริการเป็นเลิศ 5 แผนงาน 22 โครงการ
แผนงานท่ี 5 การพัฒนาระบบ การแพทย์ปฐมภูมิ (2 โครงการ)

1) โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
2) โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ

แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) (17 โครงการ)
1) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
2) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคติดต่อ
3) โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพ และ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
4) โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
5) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
6) โครงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง และการดูแลผู้ป่วยก่ึงเฉียบพลัน
7) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 
8) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
9) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
10) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
11) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
12) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
13) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา
14) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
15) โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
16) โครงการการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC)
17) โครงการพัฒนาระบบบริการ One day surgery 

แผนงานท่ี 7 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อ (1 โครงการ)
1) โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อ 

แผนงานท่ี 8 การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนท่ีเฉพาะ (1 โครงการ)
1) โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีเส่ียง (Hot Zone)

แผนงานท่ี 9 อุตสาหกรรมทางการแพทย์ (1 โครงการ)
1) โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และการแพทย์

3. บุคลากรเป็นเลิศ 1 แผนงาน 2 โครงการ 
แผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบบริการจัดการก าลังพลด้านสุขภาพ (2 โครงการ)

1) โครงการผลิตและพัฒนาก าลังพลด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
2) โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข



4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 5 แผนงาน 8 โครงการ
แผนงานท่ี 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล และองค์กรคุณภาพ (2 โครงการ)

1) โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเส่ียง
2) โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

แผนงานท่ี 12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (2 โครงการ)
1) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS)
2) โครงการ Smart Hospital

แผนงานท่ี 13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ (2 โครงการ)
1) โครงการลดความเหล่ือมล้ าของ 3 กองทุน
2) โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

แผนงานท่ี 14 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ (1 โครงการ)
1) โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

แผนงานท่ี 15 การปรับโครงสร้าง และการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ (1 โครงการ)
1) โครงการปรับโครงสร้าง และพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 
Promotion Prevention and Protection Excellence
แผนงานท่ี 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

1) ร้อยละของอ าเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอ าเภอ (พชอ.) ท่ีมีคุณภาพ
Service Excellence
แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

1) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปิดด าเนินการในพ้ืนท่ี (Primary Care Cluster)
แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

1) ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
2) ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีระบบจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
3) อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 

People Excellence 
แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

1) ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ
2) จ านวนหน่วยงานท่ีเป็นองค์กรแห่งความสุข 

Governance Excellence
แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมมาภิบาล และ องค์กรคุณภาพ

1) ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
แผนงานท่ี 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

1) เขตสุขภาพมีการด าเนินการ Digital Transformation อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด
2) มีการใช้ Application ส าหรับ PCC ใน PCC ทุกแห่ง



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของอธิบดี และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
Promotion Prevention & Protection Excellence
แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

1) อัตราส่วนการตายมารดา
2) ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน

แผนงานท่ี 4 การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม
1) ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital

Governance Excellence
แผนงานท่ี 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

1) ระดับความส าเร็จของส่วนราชการใน สป. ท่ีด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีผ่านเกณฑ์ก าหนด

2) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง
HA ข้ัน 3

แผนงานท่ี 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
1) ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7

 Service excellence
แผนงานท่ี 6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( service plan)

1) ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาท่ีได้รับการรักษาท่ีเหมาะสม
2) อัตราตายผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรง ชนิด community-acquired
3) ร้อยละผู้ติดยาเสพติดท่ีบ าบัดครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและได้รับการติดตามดูแลต่อเน่ือง 

1 ปี (Retention Rate)
4) ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพท่ีบ าบัดครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเน่ือง

หลังจ าหน่ายจากการบ าบัด 3 เดือน (Three month remission rate)
แผนงานท่ี 7 :  การพัฒนาระบบการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

1) อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triagel level 1) ภายใน 24 ช่ัวโมงในโรงพยาบาล 
A,S, M1

ประเด็นเขตสุขภาพ
1) ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีนวัตกรรมการบริหารจัดการ



วิสัยทัศน์
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  เป็นองค์กรด้านสุขภาพท่ีรวมพลังสังคม  
เพ่ือประชาชนอุดรธานีสุขภาพดี 

พันธกิจ

1. จัดบริการสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ มีคุณภาพ และครอบคลุมแบบไร้รอยต่อ
2. บริหารจัดการระบบสุขภาพอย่างมีธรรมาภิบาล

ค่านิยม (Core Value)
“UDMOPH”  
U : Unity เป็นเอกภาพ   D : Diversity มีความหลากหลาย   
M : Mastery เป็นนายตนเอง   O : Originality เร่งสร้างส่ิงใหม่  
P : People center ใส่ใจประชาชน  H: Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม

เป้าประสงค์ (Goal)
1.ประชาชนสุขภาพดี

ตัวช้ีวัด
1.อายุคาดเฉล่ียเม่ือแรกเกิด (LE) ไม่น้อยกว่า 80 ปี

1.1 External causes
1.2 Chronic diseases

2.อายุคาดเฉล่ียของการมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 72 ปี (HALE)
2.1 ลดปัจจัยเส่ียงและการเจ็บป่วย
2.2 ส่งเสริมสุขภาพของคนไทย

2.เจ้าหน้าท่ีมีความสุข
ตัวช้ีวัด
1.ดัชนีวัดความสุขด้วยตนเองของคนในองค์กร (Happy Work Life Index) ≥ 50
2.ดัชนีสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace Index) ≥ 57

3.ระบบสุขภาพย่ังยืน
ตัวช้ีวัด
1.  เข้าถึงบริการ (Access)
2. ความครอบคลุม (Coverage)
3. คุณภาพ (Quality)
4. ธรรมาภิบาล (Governance)

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564



นโยบาย สสจ.อุดรธานี
1. พัฒนา IT

- IT ส าหรับประชาชน
- QOF
- โปรแกรมลดความรุนแรงในเด็ก
- โปรแกรมระบบคิวใน รพ.
- E-Family Folder
- Dashboard

2. ภาคีเข้มแข็ง
- One Province One Hospital
- พชอ.เข้มแข็งผ่านการประเมิน DHSA
- มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรอย่างน้อยอ าเภอละ 1 แห่ง
- ขยาย Green & Clean Hospital จนถึงระดับชุมชน
- การควบคุมโรคเข้มแข็ง ไข้เลือดออก ซิการ์ (ต าบลปลอดลูกน้ ายุงลาย) วัคซีนในเด็ก

3. พัฒนาระบบปฐมภูมิ
- PCC
- รพ.สต.ติดดาว 100%

4. เมืองสมุนไพรครบวงจร
5. ต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพ

- ออกก าลังกาย (ว่ิงทดสอบสมรรถภาพ)
- ลดอ้วนด้วยสูตรคีโตจีนิก

Excellence
1. STEMI
2. Stroke
3. Mother & Child
4. DHF

Strength
1. RTI
2. Sepsis
3. TB
4. TO BE NUMBER ONE/ยาเสพติด
5. DM/HT
6. LTC
7. พัฒนาการเด็กปฐมวัย
8. แพทย์แผนไทย
9. RDU



Support
1. HRH Transformation
2. Digital Transformation
3. Financial Management
4. Quality Organization (PMQA / HA / รพ.สต.ติดดาว)

ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอย่างมี
                    ประสิทธิภาพ (PP&P Excellence)
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ มาตรฐาน
                    เพ่ือให้บริการท่ีเป็นเลิศ (Service Excellence) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
                   ( People  Excellence)
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข และระบบข้อมูล
                  อย่างมีประสิทธิภาพและยึดหลักธรรมาภิบาล (Governance  Excellence)

เป้าหมายการให้บริการ
1.ประชาชนทุกกลุ่มวัย มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค  
ภัยสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพ 
2. ประชาชนเข้าถึงบริการและได้รับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
3. ประชาชนได้รับบริการจากบุคลากรสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ
4. ประชาชนได้รับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้วยระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอย่างมี
                    ประสิทธิภาพ (PP&P Excellence)
วัตถุประสงค์
           เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตลอดจนมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีโดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน



ตัวช้ีวัด
1.ร้อยละ 50 ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ท่ีมีคุณภาพ
2.อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนน (เป้าหมาย ไม่เกิน 18 ต่อ ประชากร แสนคน)
3.อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 2.40)
4.อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงความดันโลหิตสูง (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 10)
5.ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (เป้าหมาย ร้อยละ 80 )
6.ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูง เฉล่ียท่ีอายุ 5 ปี (เป้าหมาย ร้อยละ 54)
7.ร้อยละสถานบริการสุขภาพท่ีมีการคลอดมาตรฐาน (เป้าหมาย รพ.M1 และ F2 ข้ึนไปผ่านเกณฑ์การคลอดมาตรฐาน
 ร้อยละ 70 )
8.อัตราส่วนการตายมารดาไทย (เป้าหมาย ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)
9.อัตราตายทารกแรกเกิด (เป้าหมาย < 3.4 ต่อพันทารกแรกเกิดมีชีพ)
10.ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (รพ.ผ่านเกณฑ์ 
ระดับดีมาก ร้อยละ 20)
มาตรการ
1. พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพโดยการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
2. พัฒนาระบบการควบคุมก ากับคุณภาพการด าเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
3. สร้างและพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานเสริมสร้างความรอบ ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ
4. พัฒนาระบบและกลไกช่องทางการส่ือสาร การเฝ้าระวัง เตือนภัย และตอบโต้ภัยทางด้านข้อมูล ข่าวสารสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ มาตรฐาน
                    เพ่ือให้บริการท่ีเป็นเลิศ (Service Excellence)
วัตถุประสงค์
           เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ท่ัวถึง เป็นธรรม ด้วยระบบบริการสุขภาพ
ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย เท่าเทียม
ตัวช้ีวัด
1.ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปิดด าเนินการในพ้ืนท่ี (Primary Care Cluster)
   (เป้าหมาย ร้อยละ 36)
2.อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 85)
3.ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) (เป้าหมาย RDU ข้ันท่ี 1 ร้อยละ 80 
   ข้ันท่ี 2 ร้อยละ 20)
4.ร้อยละของระบบ ECS คุณภาพในโรงพยาบาล F2 ข้ึนไป
5.อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชม. ใน รพ.F2(ท้ังท่ี ER และ Admit) (เป้าหมาย ร้อยละ 12)
6.ร้อยละของอ าเภอมีศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์(SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้ดี
   (ด าเนินการตามข้ันตอนท่ี 5 )
7.ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยตาม 12 โรคหัตถการได้รับบริการแบบ  One Day SURGERY 
   (เป้าหมาย ร้อยละ 15)



8 .ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกท่ีได้มาตรฐาน
18.1 รพศ./รพท. อย่างน้อย ร้อยละ 10
18.2 รพช. อย่างน้อยร้อยละ 20
18.3 รพ.สต.อย่างน้อยร้อยละ 30

9.ร้อยละอ าเภอท่ีผ่านการประเมินต าบลต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย
10.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมได้ (เป้าหมาย ร้อยละ 40)
11.ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้ (เป้าหมาย ร้อยละ 60)
12.ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Bliding cataract)ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน(เป้าหมาย ร้อยละ 80)
13.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR <4ml/min/1.73m2/yr  (เป้าหมาย ร้อยละ 66)
14.อัตราผู้ป่วยเบาหวานถูกตัดเท้า/ขา รายใหม่
15.ร้อยละของโรงพยาบาล F2ข้ึนไปสามารถให้ยาละลายล่ิมเลือด (Fibrinolytic drug)ในผู้ป่วย STEMI ได้
    (เป้าหมาย ร้อยละ 100)
16.อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (เป้าหมาย 27 ต่อแสนประชากร)
17.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจ
    และหลอดเลือด (CVD Risk) (เป้าหมาย ร้อยละ 82.5)
18.อัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมอง (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 7)
19.อัตราตายจากการติดเช้ือ (Sepsis) ลดลงร้อยละ 10 จากค่ามัธยฐาน 3 ปีย้อนหลัง
20.อัตราการเกิด Severe Sepsis/Septic Shock ลดลงร้อยละ 30 จากปีท่ีผ่านมา
มาตรการ
1. พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) โดยให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลทุกครัวเรือน
2. พัฒนาระบบบริการตามแผนพัฒนาบริการสุขภาพ (Service Plan) ท่ีครอบคลุมทุกระบบ ในการให้บริการ ทุกพ้ืนท่ี
3. พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและพัฒนาระบบเครือข่ายการส่งต่อทุกระดับ ให้มีประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนหน่วยงานบริการด้านสุขภาพให้ได้มาตรฐานสากล
5. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
6. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
ยุทธศาสตร์ 3 บริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ    ( People   Excellence)
วัตถุประสงค์
             เพ่ือให้มีก าลังคนด้านสุขภาพท่ีเพียงพอและมีคุณภาพ มีการกระจายท่ีเหมาะสมอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง 
รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีมีความสุขในการท างาน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน
ตัวช้ีวัด
1.ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้
   (เป้าหมาย ร้อยละ 60)
2.ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (เป้าหมาย ร้อยละ 85)
มาตรการ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต พัฒนา และธ ารงรักษาก าลังคนด้านสุขภาพ
3. สร้างเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ
4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เช่ียวชาญและมีฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสุขภาพ



ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข และระบบข้อมูลอย่างมี
            ประสิทธิภาพและยึดหลักธรรมาภิบาล (Governance  Excellence)
วัตถุประสงค์
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพอย่างย่ังยืน ด้วยระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้
ตัวช้ีวัด
1. ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 6)
2. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ข้ัน 3 ร้อยละ 80
3. ร้อยละของ รพ.สต.ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว (เป้าหมาย ร้อยละ 25) 
4. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (เป้าหมาย สสจ.ผ่านระดับ 5/สสอ. ผ่านระดับ 5 ร้อยละ 20)
5. ร้อยละของหน่วยบริการท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

5.1 คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตายท่ีไม่ทราบสาเหตุ ไม่เกินร้อยละ 25
5.2 คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ มีความถูกต้องครบถ้วย ร้อยละ 75

มาตรการ
1.พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และระบบการตรวจสอบภายใน
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแลสุขภาพ 
3. บริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการ 
4. พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ อย่างครบวงจร 
5. การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายด้านสุขภาพ 
6. ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานให้สอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลง
การวิเคราะห์ศักยภาพของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
              ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีได้ทบทวนการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร โดยการวิเคราะห์ 
สถานการณ์ แนวโน้ม และปัจจัยส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อสุขภาพของจังหวัดอุดรธานี รวมท้ังผลการด าเนินการท่ีผ่านมา
ของ องค์กร สามารถน ามาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือเป็นแนวทางการก าหนดแผนกลยุทธ์
ในการ ด าเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพได้ดังน้ี
จุดแข็ง
1. มีหน่วยบริการสาธารณสุขครอบคลุมท้ังจังหวัดถึงระดับต าบล
2. มีหน่วยงานบริหารท่ีมีโครงสร้างการบริหารซัดเจนครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและการบริหารจัดการเบ็ดเสร็จในรูป ของ คปสอ.
3. มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพ มีความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ
4. มีการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ท าให้ระบบบริการสุขภาพมี ประสิทธิภาพตอบสนอง
   ความต้องการของระบบสุขภาพของจังหวัดอุดรธานีได้ 
5. มีองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการวิจัย R2R ทางด้านสุขภาพ (ด้านการแพทย์และสาธารณสุข)
6. มีระบบข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีทางการแพทย์และสามารถน าไปใช้ในการบริการสุขภาพ
7. มีระบบการก ากับดูแลตัวเองท่ีดี และมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรท่ีถูกต้อง รวดเร็ว 
8. มีกลไกการประสานงานกับภาคประชาชนท่ีเข้มแข็ง ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณสุขอย่างเข้มแข็ง
9. มีภาคประชาชน/อาสาสมัครสาธารณสุข ท่ีช่วยในการด าเนินงานด้านสุขภาพในพ้ืนท่ี 
10. มียุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการก าหนดมาตรการในการขับเคล่ือนนโยบายท่ีชัดเจนโดยการมีส่วนร่วม
     ของทุกภาคส่วน และหน่วยงานทุกระดับ



จุดอ่อน
1. ฐานข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ขาดคุณภาพ เช่น ฐานข้อมูลการเกิด ตาย
2. ระบบรายงานตาม HDC ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรทุกระดับ 
3. ขาดข้อมูลสารสนเทศ ท่ีใช้ในระบบประเมินผล 
4. ขาดการใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ
5. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากขาดแคลนอัตราก าลังของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
    และขาดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
6. การกระจายบุคลากรไม่เหมาะสม (อัตราส่วนต่อประชากร ค่าเฉล่ีย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล การกระจาย
    ระหว่างเขตเมืองกับชนบท)
7. การรับรู้และการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ยังมีความคลาดเคล่ือนในการปฏิบัติ 
8. บุคลากรน าค่านิยมองค์การไปใช้จริงในทางปฏิบัติน้อย
9. งบประมาณท่ีได้รับจากรัฐบาลมีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะงบประมาณในส่วนภูมิภาค 
และการบูรณาการงาน ในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ได้งบประมาณในการบริหารจัดการกับปัญหาสาธารณสุขในระดับพ้ืนท่ี 
10. เทคโนโลยีทางการแพทย์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่ขาดงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ เทคโนโลย่ีใหม่ๆ
     ทางการแพทย์
11. บุคลากรขาดการปรับองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการวิจัยทางด้านสุขภาพ ไปใช้ให้เหมาะสมกับบริบท 
     ของแต่ละพ้ืนท่ี
12. กฎหมายหลายฉบับล้าสมัย การสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพ
โอกาส
1. นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพบริการ ด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
2. รัฐมีนโยบายเอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
3. รัฐบาลเร่งปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย เพ่ือรองรับการด าเนินงานของทุกภาคส่วน 
4. ชาวต่างชาติ (สปป.ลาว)นิยมมาใช้บริการสุขภาพในจังหวัดอุดรธานี 
5. มีกองทุนสุขภาพต าบล
6. ประชาชนเช้าถึงเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีความต่ืนตัวในเร่ืองการดูแลสุขภาพตนเอง
7. มีเทคโนโลยี/นวัตกรรม และซ่องทางการล่ือสารหลากหลายท่ีส่งเสริมการสร้างสุขภาพมากข้ึน
8. นโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน เพ่ือสะดวกต่อการบริหารจัดการตนเองในพ้ืนท่ี
อุปสรรค
1. มีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองบ่อย ท าให้การด าเนินการตามนโยบายท่ีส าคัญขาดความต่อเน่ือง
2. หน่วยงานภายนอกขาดการบังคับใช้กฎหมายทางด้านสาธารณสุขอย่างจริงจัง
3. การเป็นประชาคมอาเซียน ส่งผลต่อการเคล่ือนย้ายแรงงาน ปัญหาสุขภาพ โรคติดต่อท่ีมาจากแรงงานข้ามชาติ
4. เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี งบประมาณของประเทศลดลง ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 
5. ค่านิยม พฤติกรรมประชาชนเปล่ียนไปตามกระแส ตามโลกาภิวัตน์ (Fast food พฤติกรรมวัยรุ่น ยาเสพติด 
   เด็กติดเกมส์)
6. ขาดการควบคุมส่ืออย่างเคร่งครัด
7. การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ ส่งผลต่อการพยากรณ์โรคและการเฝ้าระวังควบคุมโรคท่ี 
   สามารถป้องกันได้ตามมา
8. ปัญหามลพิษ ทางน้ า ทางอากาศ ขยะ โรงงานยางพารา ส่งผลต่อการเกิดโรคและภัยสุขภาพ



สถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพ

1. กลุ่มเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปี) /สตรี

2. กลุ่มเด็กวัยเรียน (5 – 14 ปี)

3. กลุ่มเด็กวัยรุ่น /นักศึกษา (15 – 21 ปี)

             สาเหตุการ เสียชีวิต ของมารดา ส่วนใหญ่จากภาวะตกเลือดและโรคทางอายุรกรรมโดยเฉพาะโรคหัวใจ
และ PIH    (สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศ ระดับกระทรวงสาธารณสุข รอบท่ี 2/2559 ) อัตราส่วน การตาย
ของ มารดา ในปี 2556 , 2557 ,2558  เท่ากับ 31.67 , 25.56 และ 20.67ต่อการเกิดมีชีพแสนคน  ซ่ึงยังสูงกว่า
เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้ลดอัตรามารดาตาย เหลือ 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ใน พ.ศ. 2558 
ซ่ึงแสดงว่าแม่ตายยังเป็นปัญหา ท่ีส าคัญของประเทศ ส าหรับสถานการณ์ส่งเสริมสุขภาพเด็ก  0 – 5 ปี พบว่า มี
ปัญหาทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า  2,500 กรัม ในปี 2556 , 2557 ,2558  เท่ากับ ร้อยละ  8.61, 8.74 และ 9.44
  ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด ไม่เกินร้อยละ 7  การขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดพบอัตรา
ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน (Birth Asphyxia) ท่ี 1 นาที ในปี 2556 , 2557 ,2558 เท่ากับ 15.20, 15.27 และ 
19.56 ต่อพันการเกิดมีชีพ การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ อย่างเดียว 6 เดือน  ในปี 2556 , 2557 , 2558 และ 2559 เท่ากับ
 ร้อยละ 42.88, 61.23 , 54.11 และ 52.80 (เป้าหมาย ร้อยละ 30)  ปัญหาพัฒนาการของเด็ก พบว่า เด็กปฐมวัย (0
 - 5 ปี) มีพัฒนาการสมวัย ในปี 2557 , 2558 และ 2559 ร้อยละ  98.36 , 88.67 และ 91.24  (ด้วยเคร่ืองมือ 
อนามัย 55) และในปี 2559  ผลการคัดกรองเด็กท่ีอายุ  9,18,30 และ 42 เดือน ด้วยเคร่ืองมือ DSPM  พบว่า มี
พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 92.04   พัฒนาการไม่สมวัย  ร้อยละ 7.96

              ประเทศไทยในกลุ่มเด็กไทยอายุต่ ากว่า  15 ปี การจมน้ าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ในปี
2556,2557,2558และ2559พบว่า อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ า ต่อประชากรแสนคน 6.89 , 13.77 , 7.54 และ 
0.98 ตามล าดับ  เด็กไทยมีพัฒนาการ และ IQ ต่ ากว่ามาตรฐานสากล โดยใน พ.ศ. 2554 พบว่าเชาวน์ปัญญา (IQ) 
เด็กไทยอายุ 6 - 12 ปี มีคะแนนสติปัญญาเฉล่ียเท่ากับ 98.6 ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลเล็กน้อย (IQ=100) เด็ก
นักเรียนมีภาวะเร่ิมอ้วนและอ้วน โดยมีการช่ังน้ าหนัก-วัดส่วนสูงเด็กนักเรียน พบว่า ใน ปี 2556 , 2557, 2558 และ 
2559 เท่ากับ ร้อยละ 5.19 , 6.12 , 7.5 และ 6.58 (เกณฑ์มาตรฐาน ไม่เกินร้อยละ 10)

                การบริโภคแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น 15 - 19 ปี พบว่า ใน ปี 2556 , 2557 , 2558 และ 2559 เท่ากับ ร้อย
ละ 0.58 , 3.01 ,3.42 และ 3.02  พฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวัยรุ่น โดยพบว่า อายุเฉล่ียของการมีเพศสัมพันธ์คร้ัง
แรกมีอายุน้อยลงจาก 15-16 ปี เป็นอายุ 12 - 15 ปี ใน พ.ศ. 2554 พฤติกรรมเส่ียงทางเพศของเด็กน าไปสู่ปัญหาการ
 “ท้อง แท้ง ท้ิง” และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์เพ่ิมสูงข้ึน การต้ังครรภ์ของวัยรุ่นไทย พบว่า มีแม่อายุ ต่ ากว่า 20 ปี
ต้ังครรภ์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากผลการด าเนินงาน พบว่า อัตราการคลอดมีชีพในหญิง อายุ 15-19 ปีต่อพันคน ระหว่าง
 ปี 2556, 2557 ,2558 และ 2559  เท่ากับ  ร้อยละ 59.09 , 54.97 , 50.85 และ 23.43  ผู้ป่วยเอดส์ อายุ 15-24 ปี
  ร้อยละ 9.67 ของจ านวนผู้ป่วยเอดส์ท้ังหมดท่ีพบสะสม ปี 2530-2558 อัตราป่วยกามโรคอายุ 15-24 ปี ต่อ
ประชากรแสนคน ปี 2556-2558 พบ 8.33 , 8.94 และ 6.42  ตามล าดับ หญิงฝากครรภ์อายุ 15-19 ปี พบติดเช้ือ 
HIV ปี 2553-2558 ร้อยละ 0.6,  0.8, 1.24, 0.47, 0.55  และ ปี 2558 ไม่พบติดเช้ือ



4. กลุ่มวัยท างาน (15 – 59 ปี) 

5. กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปี ข้ึนไป) และผู้พิการ 

         สถานการณ์ปัญหา ประชากรวัยท างานป่วยและตายด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังมากข้ึน โดยในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมา 
(2555 – 2558) อัตราตายด้วยโรค ไม่ติดต่อ (NCD)ท่ีส าคัญ พบว่าอัตราการตายจากโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน (STEMI) ในทุกกลุ่มอายุ มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เปรียบเทียบปี  พ.ศ. 2556 – 2559 เท่ากับ 7.44 , 7.48 , 7.6
 และ 12.35 ตามล าดับ  อัตราป่วยตายจากโรคหลอดเลือดในสมองตีบและตัน ( Stroke) ในทุกกลุ่มอายุ พบว่า ในปี 
2556 , 2557 , 2558 และ 2559 เท่ากับ 7.3 , 6.2 , 5.9 และ 6.62  ในจังหวัดอุดรธานียังพบว่ากลุ่มวัยแรงงานป่วย
และตายด้วยโรคมะเร็ง พบว่า ในปี 2556 , 2557 และ 2558 อัตราตายด้วยโรคมะเร็งท่อน้ าดี เท่ากับ 148 , 96 , 
108 และ 193 ราย สตรีป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก เท่ากับ 41 , 63 , 55 และ 84ราย สตรีป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้า
นม เท่ากับ 103 , 101  , 247 และ167 ราย และอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน โดยในปี 2556 -2559 พบว่า
 อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อแสนประชากร เท่ากับ 19.14 , 19.81 , 15.71 และ 25.18 ตามล าดับ

             สถานการณ์ปัญหา  การดูแลผู้สูงอายุโครงสร้างประชากรเปล่ียนแปลงไปและมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
 และจะเป็น สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2558  จังหวัดอุดรธานี ร้อยละ  11.71 (ข้อมูลจาก 
43 แฟ้ม ณ 30 ตุลาคม 2558 ) ของประชากรท้ังหมดของจังหวัดอุดรธานี  และคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ16.5  
ของประชากรท้ังหมด ในปี พ .ศ. 2568  ปีงบประมาณ 2559 จังหวัดอุดรธานี ได้เร่ิมมีการประเมินคัดกรองภาวะ
สุขภาพผู้สูงอายุครบท้ัง 3 ด้านคือ 1). คัดกรองปัญหาส าคัญและโรคท่ีพบบ่อยในผู้สูงอายุ 2).คัดกรองกลุ่ม Geriatric 
Syndrome 3).ประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพ่ือการดูแล และมีการบันทึกในโปรแกรม Aging Survey ผลการส ารวจ 
ร้อยละ 92.65 พบว่ากลุ่มท่ี1 (ติดสังคม) ร้อยละ 94.71 กลุ่มท่ี 2 (ติดบ้าน) ร้อยละ 1.36 และกลุ่มท่ี 3 (ติดเตียง) 
ร้อยละ 0.35  
            จ านวนคนพิการท้ัง 7 ประเภทความพิการรวมทุกสิทธิ จ านวน 30,407 คน ร้อยละ 1.93 ของประชากร  
ดังน้ี  คนพิการทางการมองเห็น ร้อยละ 15.22 คนพิการทางการได้ยิน ร้อยละ 15.27 คนพิการทางการเคล่ือนไหว 
ร้อยละ 48.15 คนพิการทางจิต/พฤติกรรม ร้อยละ 8.54 คนพิการทางสติปัญญา ร้อยละ 10.53 คนพิการทางการ
เรียนรู้ ร้อยละ 1.67 คนพิการออทิสติก ร้อยละ 0.61   ให้บริการแก่คนพิการขาขาด โดยให้บริการอุปกรณ์ 
เคร่ืองช่วยได้รับบริการให้บริการผลิตแขน- ขาเทียมแก่คนพิการ  ซ่อมแซมกายอุปกรณ์  และ ให้บริการอุปกรณ์
เคร่ืองช่วยคนพิการ  จ านวน 708  ราย ร้อยละ 99.86



6. ด้านระบบบริการปฐมภูมิ
          สถานการณ์ปัญหา ระบบบริการปฐมภูมิ เป็นหน่วยบริการสุขภาพท่ีใกล้ชิดประชาชน เป็นบริการด่านหน้า ท่ี
ต้องเช่ือมโยงเครือข่ายภาคีต่างๆในชุมชน และเช่ือมต่อกับบริการระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิ ระบบสุขภาพระดับอ าเภอ 
ปัจจุบัน จังหวัดอุดรธานี มีหน่วยบริการปฐมภูมิ จ านวน  239 แห่ง  จ าแนกเป็น ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง(ศสม.)  
3 แห่ง รพ.สต. 210 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชน(PCU) 20 แห่งและศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) นอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 6 แห่ง พบว่า ปี 2559 ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 5 ดาว  ร้อยละ 76.47  มีสัดส่วน
การให้บริการผู้ป่วยนอกของ รพ.สต. เทียบกับ โรงพยาบ าลแม่ข่าย ปี 2558 เฉล่ีย 1.61 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  (ค่า
มาตรฐาน = 0.88) จึงมีการพัฒนา รูปแบบการให้บริการ เป็นการพัฒนาทีมหมอครอบครัว  (Family  Care  Team) 
 ให้มีครอบคลุมทุกอ าเภอ 20 อ าเภอ มีทีมหมอครอบครัวระดับอ าเภอ จ านวน  131  ทีม ระดับต าบล 241  ทีม และ
ระดับชุมชน 1,387  ทีม เพ่ือดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยเน้นดูแลพิเศษในกลุ่มผู้สูงอายุท่ีติด
เตียง(ท่ีบ้าน)ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและผู้พิการ การดูแลครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ /ผู้ป่วย
ติดเตียง 154,053 คน ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 363 คน และผู้พิการ 3,786 คน
              ต าบลจัดการสุขภาพ อัตราตายด้วยโรค NCDs สูงและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน (ปี 2558 หลอดเลือดหัวใจ 7.6 
ต่อแสนประชากร โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (5.5 และ 6.0 ต่อแสนประชากร) พัฒนาการเด็กไม่สมวัย พบว่า
 เด็กแรก เกิด – 2 ปี มีพัฒนาการไม่สมวัยร้อยละ 22 และเด็กอายุ 3 – 5 ปี มีพัฒนาการไม่สมวัยสูงถึงร้อยละ 34 
หรือ 1 ใน 3 -อุบัติเหตุ 23.16 ต่อแสนประชากร) ภาระโรค NCDs ท าให้ การสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมข้ึน - 
ปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรค NCDs เพ่ิมข้ึน ตลอดจนประชาชน ชุมชน ภาคส่วนต่างๆ เช่น อปท. เอกชน   ยังขาดการมี
ส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสุขภาพเพ่ือการพ่ึงตนเองอย่างเข้มแข็ง และย่ังยืน ดังน้ัน จากปัญหาวิกฤตสุขภาพข้างต้น
 การพัฒนาต าบลจัดการสุขภาพดีแบบบูรณาการ จึงถือเป็น ยุทธศาสตร์ส าคัญในการต่อยอดแนวคิดการสาธารณสุข
มูลฐานจากฐานรากของระบบสุขภาพ ให้เป็นเร่ืองของ ชุมชนท่ีจะคิดต้ังเป้าหมาย บริหารจัดการและวัดผลส าเร็จด้วย
ตนเอง ท้ังน้ี หน่วยงาน /องค์กรภายนอก ได้แก่ ภาครัฐ ท้องถ่ิน และภาคเอกชน ต้องปรับบทบาทการบูรณาการ
ความร่วมมืออย่างจริงจังในการส่งเสริมสนับสนุน หรือสร้างปัจจัยเอ้ือต่อการจัดการด้านสุขภาพของชุมชน โดยมี
จุดมุ่งหมายท่ีจะพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชน ให้ ตระหนักในการดูแลสุขภาพและถือเป็นหน้าท่ีของตนเอง



7. ด้านระบบบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ 
             สถานการณ์ปัญหาระบบบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ พบว่ามีความแออัดในสถานบริการสาธารณสุขท้ังใน
ด้านผู้ป่วยท่ีมารับบริการและการครองเตียง โดยใน พ .ศ. 2558 และ 2559 พบว่า มีผู้ป่วยในท้ังหมด 151,238 และ 
156,225 ราย ผู้ป่วยนอกท้ังหมด 2,772,866 และ 156,225 ราย และมีอัตราครองเตียง ร้อยละ 98.53 ในด้าน
ระบบบริการ ดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) ของแต่ละระดับสถาน บริการสุขภาพตาม Service Plan ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(ต.ค.58 – ก.ย.59) ร้อยละ 4.76  มีค่า CMI เฉล่ียรวมอยู่ท่ี 0.72  การเสียชีวิต 6  อันดับแรก ได้แก่  โรคมะเร็ง เป็น
สาเหตุการตาย อันดับหน่ึงของไทยและมีแนวโน้มสูงข้ึน 8 เท่า จาก 12.6 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2510 เป็น 
109.69  ต่อประชากรแสนคน ใน ปี พ.ศ. 2557 รองลงมาเป็นโลหิตเป็นพิษ  41.03 ต่อประชากรแสนคน  โรคไต
อักเสบ 31.84 ต่อประชากรแสนคน  โรคเบาหวาน 31.33 ต่อประชากรแสนคน  โรคหลอดเลือดสมอง  24.69  ต่อ
ประชากรแสนคน อุบัติเหตุจากการขนส่ง 23.61  ต่อประชากรแสนคน   ท้ังน้ี การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง ท่ียังมีปัญหาในการควบคุม จะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา ส่งผล
กระทบต่อค่าใช้จ่ายด้าน สุขภาพเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 24.3
            การพัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม Service Plan 13 สาขา  แผนแม่บทในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
 ท่ีวางกรอบแนวคิดพัฒนาระบบบริการทุกระดับ ต้ังแต่ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ ระดับตติยภูมิ ซ่ึงรวมถึงการ
พัฒนาความเช่ียวชาญระดับสูง และเช่ือมโยงกัน เป็นเครือข่ายในระดับจังหวัด เขต และระดับประเทศ โดยก าหนด
ทิศทางการพัฒนา 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Key Strategic Areas) ท่ีจะน าไปสู่การจัดโครงสร้างของสถานบริการต่างๆ
 ตามภารกิจท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี



พัฒนาระบบการรักษาพยาบาลด้านการแพทย์และสาธารณสุข
1)  ขยายโรงพยาบาลระดับอ าเภอ ให้มีมาตรฐานเท่ากับโรงพยาบาลระดับจังหวัด จ านวน 1 แห่ง (รพ.กุมภวาปี)
    ท าให้มีโรงพยาบาลท่ีมีขีดความสามารถมาตรฐานในระดับจังหวัด
2) พัฒนาระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ ตามแผนพัฒนาระบบริการ (Service Plan)
        (1) สาขาหัวใจและหลอดเลือด  จัดให้มีบริการผ่าตัดหัวใจและสวนหัวใจใน รพศ .อุดรธานี
            สามารถลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดหัวใจในภาพรวมของประเทศ ได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไม่เกิน 9 เดือน 
        (2) สาขามะเร็ง ด าเนินการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม และให้บริการรังสีรักษาในรพศ.อุดรธานี 
            และรพ .มะเร็งอุดรธานี รวมท้ังให้บริการเคมีบ้าบัดแบบ Short stay ส่งผลให้การเข้าถึงบริการของผู้ป่วย
           มะเร็งได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
        (3) สาขาทารกแรกเกิด เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการของทารกแรกเกิดน้ าหนักตัวน้อยและป่วยวิกฤติ 
            ด้วยการเพ่ิมจ านวนเตียงทารกแรกเกิด(NICU)จากปี 2559 จ านวน  12   เตียง เป็น 16 เตียง ในปี 2560
        (4) สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉินเพ่ิมระบบ Trauma Fast Track ในสถานบริการทุกเครือข่าย 
             โดยเฉพาะ Head Injury และ Multiple Injury ท าให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดในภายใน 2 ช่ัวโมง 
            หลังจากส่งผู้ป่วยถึงห้องฉุกเฉินได้กว่าร้อยละ 80 และ รพศ.อุดรธานี มีศัลยแพทย์ท่ีสามารถผ่าตัดสมองได้
        (5) สาขาสุขภาพช่องปาก ปัจจุบันมีการจัดให้บริการสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์ ครอบคลุม รพ .สต./ศสม.ร้อยละ 80.93
             กรณีไม่มีทันตบุคลากรประจ าได้จัดระบบแบบหมุนเวียนการให้บริการอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วันใน รพ.สต./ ศสม.
        (6) สาขาจักษุ จัดบริการคัดกรอง วัดสายตา ผู้ป่วยอายุ 60 ปี ด้วยโปรแกรม Vision 2020 ได้
             และจัดบริการผ่าตัดต้อกระจกในผู้ป่วยท่ีมีสาเหตุการตาบอดจากต้อกระจกได้ 3,093 ราย
         (7) 5 สาขาหลัก(สูติ-นารีเวชกรรม ,ศัลยกรรม ,อายุรกรรม ,กุมารเวชกรรม ,ออร์โธปิดิกส์) พัฒนาให้
              รพ .ระดับอ าเภอสามารถท าการผ่าตัดไส้ต่ิงได้
         (8) สาขาไต มี รพศ.อุดรธานี สามารถผ่าตัดเปล่ียนไตได้ จัดบริการบ้าบัดทดแทนไตโดยการล้างไตทางช่องท้อง
             ใน รพช .แม่ข่าย
         (9) สาขาสุขภาพจิต จิตเวช และยาเสพติดพัฒนาให้มีบริการผู้ป่วย จิตเวชใน รพศ . อุดรธานีและมีเตียงฉุกเฉิน
              จิตเวชท่ีรับดูแลผู้ป่วยภายใน 3 – 5 วัน ใน รพศ.เพ่ือลดเวลารอคอย และลดอัตราการส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลจิตเวช
         (10) สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้ถึงอาการของโรคหลอดเลือดสมอง
               ท่ีต้องรีบน าส่ง รพ .ใกล้บ้าน ซ่ึงสามารถรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ทุกแห่ง และมีบริการ
               ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีอาการหนัก (Stroke Unit) เปิดบริการท่ี รพท.อุดรธานี และ รพ.กุมภวาปี
         (11) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานสนับสนุน รพ.ในจังหวัดอุดรธานีได้ จัดบริการ OPD

แพทย์แผนไทยคู่ขนานกับ OPD ปกติ ร้อยละ 95.23 และ รพ.ห้วยเก้ิง ได้รับอนุมัติให้เป็นโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยตามโครงการพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยของกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก ปี 2559 รพ.ทุกแห่งมีการจ่ายยาสมุนไพรทดแทนยา
แผนปัจจุบัน จ านวน 5 รายการ ดังน้ี ยาขม้ินชันแคปซูล ยาน้ าธาตุอบเชย ยาน้ าแก้ไอผสมมะขามป้อม 
ครีมไพลหรือน ามันไพลหรือยาหม่องไพล และยาผสมเพชรสังฆาตแคปซูล มีผู้ป่วยนอกได้รับบริการ
แพทย์แผนไทย ร้อยละ 25.59



8. ด้านระบบควบคุมโรค

9. ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

           สถานการณ์ปัญหา โรคและภัยต่างๆ ยังคงเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ ท้ังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า จาก
สภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม ในปัจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึง ธรรมชาติของเช้ือก่อโรคท่ีมีการ
กลาย พันธ์อย่างรวดเร็ว ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีเอ้ือต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อได้ อย่างรวดเร็ว ในขณะท่ีระบบ
เฝ้า ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนท่ีทุกระดับ จากระบบการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพของประเทศ 
ยังไม่ได้มาตรฐานไม่ครอบคลุม 5 ระบบ (ได้แก่ โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคเอดส์ โรคจากการบาดเจ็บ และ โรค จาก
การประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม) และมีข้อมูลไม่ครบท้ัง 5  มิติ  ได้แก่ ปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียง อัตรา ป่วย/
อัตราตาย ตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติและมาตรการป้องกันควบคุมโรค ท าให้ไม่สามารถน าไปแก้ไขปัญหา ป้องกัน
ควบคุมโรคได้อย่างย่ังยืน ระบบการรายงานเหตุการณ์ผิดปกติในศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency 
Operation Center-EOC) ยังไม่ real time ท่ีทันต่อเหตุการณ์ ศักยภาพของ SRRT ระบบเฝ้าระวังโรคท่ีช่อง
ทางเข้าออกประเทศและพ้ืนท่ีชายแดนขาดประสิทธิภาพในการตรวจจับโรคและภัยสุขภาพท่ีส าคัญและ ไม่เช่ือมโยง
กับระบบเฝ้าระวังของประเทศ(ผลจากการประเมินสมรรถนะหลัก ตาม IHR 2005) ตลอดจน ปัญหาสาธารณสุขท่ี
เกิดจากประชากรต่างด้าว 
          สถานการณ์ไข้เลือดออก ในจังหวัดอุดรธานี พบว่า อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี 2556 , 2557 , 2558 
และ 2559 เท่ากับ 83.34 , 4.07 ,19.84  และ 2.57  ต่อประชากรแสนคน   สาเหตุท่ีสามารถด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย เพราะปี พ.ศ. 2559 เป็นปีท่ีเว้นวรรคของการระบาดของโรค ไข้เลือดออก ตามท่ีกรมควบคุมโรคได้
พยากรณ์โรคไว้ อีกท้ังได้มีการจัดการการด าเนินงานของทีม SRRT อย่างชัดเจน

          พัฒนากลไกการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับจังหวัด โดยแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ คุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับจังหวัด จังหวัดอุดรธานี ได้รับเร่ืองร้องเรียน เก่ียวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
 ปีงบประมาณ 2557 จ านวนท้ังหมด 26 เร่ือง แบ่งเป็น พรบ.อาหาร 19 เร่ือง, พรบ.ยา 5 เร่ือง, พรบ.เคร่ืองส าอาง 2
 เร่ือง ปีงบประมาณ 2558  จ านวนท้ังหมด 24 เร่ือง แบ่งเป็น  พรบ.อาหาร 15 เร่ือง , พรบ.ยา 9 เร่ือง สถานท่ีผลิต
น้ าบริโภคจ านวน  134 แห่ง ผ่านมาตรฐาน 134 แห่ง ผลิตภัณฑ์น้ าบริโภคผ่านมาตรฐานด้านกายภาพ ร้อยละ66.42
 ผ่านมาตรฐานด้านเคมี ร้อยละ100 ผ่านมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ ร้อยละ 82.85  สถานท่ีผลิตน้ าแข็ง จ านวน  8 แห่ง
 ผ่านมาตรฐาน 8 แห่ง ผลิตภัณฑ์น้ าแข็งผ่านมาตรฐานด้านกายภาพ ร้อยละ100  ผ่านมาตรฐานด้านเคมี ร้อยละ100
 ผ่านมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ ร้อยละ100  ตรวจสอบโฆษณาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1 รายการ  ด าเนินคดีเสร็จส้ิน 
จ านวน 1 ราย



10. ด้านการป้องกันและบ าบัดรักษายาเสพติด 

11. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 

12. ด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 

13. ด้านพัฒนาบุคลากร

             สถานการณ์ปัญหา จากสถานการณ์โรคอันเน่ืองจากปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญ 3 โรค ได้แก่ 1) โรคระบบ
ทางเดิน อาหาร 2) โรคระบบทางเดินหายใจ 3) พิษจากสารก าจัดศัตรูพืช โดยพบว่า อัตราการป่วยด้วยโรคระบบ 
ทางเดินอาหาร ยังคงมีแนวโน้มสูงอย่างต่อเน่ือง และโรคระบบทางเดินหายใจแม้ว่าโดยรวมมีแนวโน้มลดลงแต่ ยังคง
เป็นสาเหตุการป่วยสูงเป็นอันดับหน่ึงของประเทศ รวมท้ังโรคจากการได้รับพิษจากสารก าจัดศัตรูพืช  และ เร่ือง
ร้องเรียนท่ีเกิดจากปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เหล่าน้ี   มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับปัจจัย ด้าน
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีปัญหารุนแรงข้ึน โดยเฉพาะด้านการจัดการมูลฝอย ในปี 2558 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในเขต
เทศบาลในจังหวัดอุดรธานี เท่ากับ 127.50 ตัน/วัน ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 95.1 
อัตราการเกิดขยะมูลฝอยคิดเป็น 0.92 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เทศบาลท่ีมีการก าจัดขยะมูลฝอยด้วยการเผา ร้อยละ 50
  การก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลมีเพียงร้อยละ 27 เท่าน้ัน  ส าหรับอัตราการผลิตขยะมูลฝอยในระดับ
เทศบาลเมืองเฉล่ีย 0.82 กก./คน/วัน (ท่ีมา : แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมและส่ิงแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี)

               สถานการณ์ปัญหา ปัญหาการขาดแคลนก าลังคนด้านสาธารณสุข และการกระจายท่ีไม่เหมาะสม  เม่ือ
เปรียบเทียบความขาดแคลนแพทย์ และพยาบาลของ ประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน พบว่า  อัตราส่วน
แพทย์และอัตราส่วนพยาบาลต่อประชากรของ ประเทศไทยเท่ากับค่าเฉล่ียของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 0.5 และ 
2.2 ต่อพันประชากร ตามล าดับ แต่ยังมีความ ขาดแคลนมากกว่าเม่ือเทียบกับระดับโลกท่ีค่าเฉล่ียอัตราส่วนแพทย์ 
และพยาบาลต่อประชากร 1.3 และ 2.8 ต่อพันประชากร ตามล าดับ (Kanchanajitra, 2011) จังหวัดอุดรธานี ในปี 
พ.ศ. 2558 พบว่า สัดส่วนก าลังคน ต่อ ประชากร ดังน้ี แพทย์ 1:5,277 คน ทันตแพทย์ 1:18,655 คน เภสัชกร 
1:10,176 และ พยาบาลวิชาชีพ 1:1,130 คน เม่ือเทียบกับปี พ.ศ. 2557 มีแนวโน้มดีข้ึน

           สถานการณ์ ยาเสพติดในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีมีผู้ป่วยยาเสพติดท่ีได้รับการบ าบัดรักษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานของสถานพยาบาล และได้รับการประเมินครบก าหนดและติดตามต่อเน่ืองในระยะติดตามมีอัตราการ
หยุดเสพ 3 เดือนหลังบ าบัด (Early remission rate) ในปี 2556, 2557 , 2558และ 2559  ร้อยละ 95.83, 96.15, 
96.43 และ 95.00 ตามล าดับ  แต่ปัญหาท่ีพบคือจ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดในระบบสมัครใจมีน้อย

               สถานการณ์ปัญหา  จังหวัดอุดรธานี ได้รับเร่ืองร้องเรียน เก่ียวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ 2557 จ านวนท้ังหมด 26 เร่ือง แบ่งเป็น พรบ.อาหาร 19 เร่ือง, พรบ.ยา 5 เร่ือง, พรบ.เคร่ืองส าอาง 2 
เร่ือง   ปีงบประมาณ 2558  จ านวนท้ังหมด 24 เร่ือง แบ่งเป็น  พรบ.อาหาร 15 เร่ือง , พรบ.ยา 9 เร่ือง



14. การเงินการคลัง

15. ยาและเวชภัณฑ์/พัสดุ

16. ปราบปรามทุจริต

            สถานการณ์ปัญหา สถานการณ์ ปี 2559 กระทรวงได้ก าหนดให้โรงพยาบาลจัดท าแผนประมาณการเพ่ือใช้
ควบคุมก ากับรายได้-ค่าใช้จ่าย ตามโปรแกรม Planfin ซ่ึงโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใน
จังหวัดอุดรธานี ได้จัดท าแผนตามโปรแกรม Planfin ทุกแห่ง ร้อยละ 100 (ท้ังหมด 21 แห่ง)
            ผลการด าเนินงาน ภาพรวมโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี มีรายได้สูงกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 9.90  
โรงพยาบาลท่ีมีรายได้ต่ ากว่าแผนประมาณการ มีจ านวน 4 แห่ง (ร้อยละ 19.05) ได้แก่ โรงพยาบาลหนองวัวซอ , 
ห้วยเก้ิง  ,นายูงและ กู่แก้ว  ผลการด าเนินงานรายจ่าย ภาพรวมท้ังจังหวัดมีค่าใช้จ่ายมากกว่าแผนประมาณการ คิด
เป็นร้อยละ 4.51  โรงพยาบาลท่ีมี ค่าใช้จ่ายมากกว่าแผนประมาณการ  มีจ านวน   15 แห่ง (ร้อยละ71.43)  
โรงพยาบาลท่ีมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแผนประมาณการ มีจ านวน 6 แห่ง (ร้อยละ 28.57) ได้แก่ โรงพยาบาลหนองวัวซอ
 ,ห้วยเก้ิง , ไชยวาน ,เพ็ญ , พิบูลย์รักษ์ และกู่แก้ว   ผลการด าเนินงานรายได้-รายจ่าย  ภาพรวมท้ังจังหวัดมีรายได้
มากกว่าค่าใช้จ่าย  คิดเป็นร้อยละ 8.00  โรงพยาบาลท่ีมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย มีจ านวน 21 แห่ง (ร้อยละ 100) 

            สถานการณ์ปัญหา มีความหลากหลายของแพทย์เฉพาะทางในการส่ังใช้ยา ส่งผลให้ต้องมีการจัดหายาท่ี
หลากหลายยามากข้ึน การให้บริการผู้ป่วยมากข้ึนและมูลค่าการจัดซ้ือยาร่วมเขตครอบคลุมเพียงรายการยาบางส่วน
ของโรงพยาบาลเท่าน้ัน  การรายงานข้อมูลของหน่วยบริการล่าช้า ข้อมูลไม่ครบถ้วนท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้

           สถานการณ์ปัญหา  สถานการณ์ปัญหา  จังหวัดอุดรธานีมีการด าเนินการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานให้มีวินัยและป้องกันการกระท าผิดวินัย โดยมีกลุ่มงานนิติการดูแลและมีการจัดการเร่ือง3ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ท้ังหมด 28 เร่ือง ด าเนินการส าเร็จ 26 เร่ือง ร้อยละ 92.86



ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอ าเภอกุมวาปี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
วิสัยทัศน์

ประชาชนอ าเภอกุมภวาปี มีสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข
พันธกิจ

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
2. อ านวยการให้หน่วยงานด้านสุขภาพทุกระดับ บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
3. เพ่ิมจ านวน และพัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะตามภารกิจ
4. สร้างความเข้มแข็งของประชาคมสุขภาพทุกระดับ
5. สร้างหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมประชาชนจัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างผสมผสาน
และต่อเน่ือง ท้ังในและนอกระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพได้มาตรฐาน
ครอบคลุมและเป็นธรรม
6. จัดระบบส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพ 
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ รวมท้ังส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดีให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และพหุภาคี

ค่านิยม (Core Value)
“UDMOPHS”
U = Unity มีความสามัคคี
D = Diversity มีทักษะท่ีหลากหลาย
M = Mastery/ Management by fact ฝึกตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด, ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ
O = Originality สร้างสรรค์นวัตกรรมส่ิงใหม่ๆ
P = People - centered approach ยึดประชาชนเป็นท่ีต้ัง
H = Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผู้อ่ืน
S = Safety ยึดหลักความปลอดภัย



ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ คปสอ.กุมภวาปี
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
4. ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

รายละเอียดยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
(PP&P Excellence)
1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) Ditrict Health Board (DHB)
   1.ร้อยละ 50 ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ท่ีมีคุณภาพ
2. Road Traffic Injury  (RTI)

1.อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนน (เป้าหมาย ไม่เกิน 18 ต่อ ประชากร แสนคน)
3. โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

1.อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 2.40)

2.อัตราประชากรกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิต

ท่ีบ้าน (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 10)
4. พัฒนาการเด็กปฐมวัย 0-5 ปี & อนามัยแม่และเด็ก

1. ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (เป้าหมาย ร้อยละ 80 )
2.ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (เป้าหมาย ร้อยละ 54)

5. GREEN&CLEAN Hospital
1. ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 
(รพ.ผ่านเกณฑ์ ระดับดีมาก ร้อยละ 20)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
1. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

1. ร้อยละคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปิดด าเนินการในพ้ืนท่ี (Primary Care Cluster)
2. วัณโรคปอด (Tubercurosis: TB)

1.อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 85)

3. ECS/EOC
1. โรงพยาบาล F3 ข้ึนไป มีระบบ ECS คุณภาพ (ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คะแนน ร้อยละ 40ข้ึนไป)
2.อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชม. ในรพ.F2(ท้ังท่ี ER และ Admit) (เป้าหมาย 
ร้อยละ 12)
3. อ าเภอมีศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC)และทีมตระหนักรู้สถานการณ์(SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้ดี
(ด าเนินการถึงข้ันตอนท่ี 5 )



4. การแพทย์แผนไทย
1. ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกท่ีได้มาตรฐาน

1.1 โรงพยาบาลท่ัวไป อย่างน้อย ร้อยละ 10
1.2 โรงพยาบาลชุมชน อย่างน้อย ร้อยละ 20
1.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อย่างน้อย ร้อยละ 30

2. รพ.สต.ผ่านเกณฑ์การประเมินต าบลต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย
5. โรคเร้ือรัง

1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมได้ (เป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40)
2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้ (เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50)
3. ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Bliding cataract)ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน(เป้าหมาย ร้อยละ 85)

4. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR <4ml/min/1.73m2/yr (เป้าหมาย ร้อยละ 66)
5. อัตราผู้ป่วยเบาหวานถูกตัดเท้า/ขา รายใหม่ ลดลง ร้อยละ 20
6. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD Risk) (เป้าหมาย ร้อยละ 90)

6. หัวใจและหลอดเลือด
1. ร้อยละของโรงพยาบาล F3 ข้ึนไปสามารถให้ยาละลายล่ิมเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้ 
(เป้าหมาย ร้อยละ 100)
2. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (เป้าหมาย 27 ต่อแสนประชากร)

7. อนามัยแม่และเด็ก
1. สถานบริการสุขภาพท่ีมีการคลอดมาตรฐาน (เป้าหมาย รพ.M1และF2 ข้ึนไป ผ่านเกณฑ์การคลอดมาตรฐาน )
2.อัตราส่วนการตายมารดาไทย (เป้าหมาย ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)
3. อัตราตายทารกแรกเกิด (เป้าหมาย <3.4 ต่อพันทารกแรกเกิดมีชีพ)

8. การด าเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
1. โรงพยาบาลมีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) ข้ันท่ี 1 ≥ ร้อยละ 80, ข้ันท่ี 2 ≥ ร้อยละ 20 และ 
RDU ชุมชน คือ 1 ต าบล ต้องผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 = 1 หมู่บ้าน
2. โรงพยาบาลมีระบบจัดการเช้ือด้ือยาอย่างบูรณาการ(AMR) ≥ ร้อยละ 70

9. One Day SURGERY
1. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยตาม 12 โรคหัตถการได้รับบริการแบบ  One Day SURGERY
 (เป้าหมาย ร้อยละ 15) ด าเนินการใน รพ.M2 ข้ึนไป

10. โรคหลอดเลือดสมอง
 1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (เป้าหมาย น้อยกว่า ร้อยละ 7)

11. โรคติดเช้ือในกระแสโลหิต
 1. อัตราตายผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือด ชนิด Community acquired ร้อยละ 30
 2. อัตราการเกิด Severe Sepsis/Septic Shock ลดลงร้อยละ 30 จากปีท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
1. พัฒนาสมรรถนะตามภารกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ

1. ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ 
(เป้าหมาย ร้อยละ 60)
2.ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (เป้าหมาย ร้อยละ 85)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
1. การเงิน การคลัง

1. ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 6)
2. องค์กรคุณภาพ

1. โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ข้ัน 3  
2. ร้อยละของ รพ.สต.ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว (เป้าหมาย ร้อยละ 25)
3. สสอ.ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการภาครัฐ (PMQA) สู่เกณฑ์คุณภาพผ่านหมวดท่ี 1 และ 5

3. ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
1. ร้อยละของหน่วยบริการท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

1.1 คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตายท่ีไม่ทราบสาเหตุ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25
1.2 คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ มีความถูกต้องครบถ้วน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50



Strategice  PP&P Excellence

2562 2563 2564
1.Mother & Child Health 1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย 0 ต่อการเกิดมี

ชีพแสนคน
0 ต่อการเกิดมี

ชีพแสนคน
0 ต่อการเกิดมี

ชีพแสนคน
นางมณีรัตน์ วิชาฤทธ์ิ

2.ร้อยละอัตราตายปริก าเนิดลดลง 20 20 20
3. ร้อยละอัตราตายปริก าเนิดจากสาเหตุ DFIUลดลง 20 20 20
4. ร้อยละอัตราการเกิด SBA  ลดลง 50 50 50
5. การคลอดก่อนก าหนด ลดจากเดิม 20 20 20

อัตราการตายมารดา ในปี พ.ศ. 
2557-2561 พบว่า อัตราการตายมารดา 
เท่ากับ 0 ต่อแสนการเกิดมีชีพ อัตรา
ทารกตายปริก าเนิด  ปี 2557-2561 
อัตรา 4.82,5.12,7.04,3.75  และ 4.38 
ต่อTB พันคน อัตราการเกิด SBA ปี 
2557-2561 ร้อยละ 
1.37,0.91,0.79,0.15 และ 1.46   ร้อย
ละการคลอดก่อนก าหนด ในปี 
2557-2561 ร้อยละ 
2.62,1.42,1.55,3.09 และ 1.64

1.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของภาคี
เครือข่ายแม่และเด็กทุก
ระดับ

2. พัฒนาการส่งเสริม
สุขภาพสตรีวัยเจริญ
พันธ์ุและหญิงต้ังครรภ์

1.พัฒนาความรู้ทักษะการเฝ้าระวังความเส่ียง
ของหญิงต้ังครรภ์
2.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการ
ส่ือสาร DATA center เพ่ือติดตามข้อมูลแม่
และเด็ก และคืนข้อมูลการดูแลทุกระดับ
3.เครือข่ายค้นหา ดูแลเบ้ืองต้น และส่งต่อได้
ทันเวลา(กรณีฉุกเฉิน)
4. เสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 
ชุมชน และครอบครัว ในการมีส่วนร่วมใน
งานอนามัยแม่และเด็ก เช่น ขยายคลินิก
เพ่ือนใจวัยรุ่น ในสถานบริการ สถานศึกษา 
และชุมชน

1.ส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธ์ุ(สาวไทย
แก้มแดง) เตรียมความพร้อมก่อนต้ังครรภ์
2.Early ANC 12 wks. 
3.ค้นหาหญิงต้ังครรภ์ท่ีมีความเส่ียงสูงเชิงรุก
ในชุมชน
4.ค้นหา/คัดกรองหญิงวัยเจริญพันธ์ุและหญิง
ต้ังครรภ์ท่ีมีปัญหาโรคทางอายุรกรรมและ
เพ่ือวางแผนการดูแลระหว่างต้ังครรภ์และ
การคลอด
5. คลินิกการให้ค าปรึกษาต้ังครรภ์ไม่พร้อม
6.ส่งเสริมความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง
ของหญิงต้ังครรภ์

ผลงานท่ีผ่านมา ปี 61 ค่าเป้าหมาย 3 ปี

 แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ คปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 3  ปี (2562 – 2564)

ผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/มาตรการ กิจกรรมหลักตัวช้ีวัด(Key Performance Indicator)
ค่าเป้าหมาย  (Target)



2562 2563 2564
ผลงานท่ีผ่านมา ปี 61 ค่าเป้าหมาย 3 ปี ผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/มาตรการ กิจกรรมหลักตัวช้ีวัด(Key Performance Indicator)

ค่าเป้าหมาย  (Target)

นางมณีรัตน์ วิชาฤทธ์ิ

2.DHF 50 50 50 นายศัลยเวช บุญมารักษ์6.ร้อยละของต าบลปลอดลูกน้ ายุงลาย ระหว่างเดือนเมษายน
 - สิงหาคม

ไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อท่ีเป็นนโยบาย
ส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข โรค
ไข้เลือดออกเป็นโรคติดเช้ือไวรัสเดงก่ีท่ีมี
ยุงลายเป็นพาหะน าโรค และเป็นโรค
ประจ าถ่ินของประเทศไทย  โดยมี
ลักษณะการระบาดของโรคแบบปีเว้นปี
หรือปีเว้นสองปี โรคไข้เลือดออกพบว่ามี
ผู้ป่วยทุกฤดูกาล แต่มักจะพบมากในฤดู
ฝน และกลุ่มอายุท่ีพบมาก คือ กลุ่มเด็ก 
5-9 ปี, 0-4 ปี และ 10-14 ปี  จากข้อมูล
งานระบาดวิทยา อ าเภอกุมภวาปี ปี 
2558-2561 จ.อุดรธานี มีอัตราป่วยด้วย
โรคไข้เลือดออกเกิดข้ึนทุกปี และยังมี
แนวโน้มอุบัติการณ์ท่ีสูงข้ึน จากรายงาน 
ค่า HI CI ของพ้ืนท่ีระคับต าบล พบว่ายัง
มีหลายต าบล ท่ี ค่า HI ยังสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน

1.Mother & Child Health

1.เพ่ิมความเข้มแข็งของ
ระบบการเฝ้าระวังโรค
ไข้เลือดออก

3.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและคุณภาพ
มาตรฐานการบริการ

1.จัดระบบการรายงานผู้ป่วย จาก รพ.กุม
ภวาปี,รพสต.ต าบลทุกแห่ง
2.พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีในการใช้
ฐานข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ การพยากรณ์
โรคและระบุพ้ืนท่ีเส่ียง
3.พ้ืนท่ีน าข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ 
(ข้อมูลผู้ป่วย) การพยากรณ์โรคและพ้ืนท่ีเส่ียง
 (ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย)  ใช้ในการจัดท า
แผนงาน/โครงการ/แนวทางการด าเนินงาน
4.การส่ือสารความเส่ียงเพ่ือการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการเกิดโรค การป้องกันไม่ให้ยุงกัด
5.รณรงค์การจัดการส่ิงแวดล้อมไม่ให้เป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย ตาม
แนวคิด 3 เก็บ 6 ร

1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการ
ANC/LR /PP/Newborn 
2. พัฒนาความเข้มแข็ง MCH BOARD ทุก
ระดับ 
3. พัฒนาระบบการส่งต่อท่ีมีคุณภาพ พร้อม
ทบทวนและวิเคราะห์ระบบการส่งต่อ 
4. พัฒนาระบบการดูแลหญิงต้ังครรภ์ท่ีมี
ภาวะเส่ียงทางอายุรกรรมร่วมกันของสูติ
แพทย์และอายุรแพทย์อย่างเป็นระบบ 
5. พัฒนาศักยภาพทีมประเมิน M&E และ
วิเคราะห์เป็นระบบ



2562 2563 2564
ผลงานท่ีผ่านมา ปี 61 ค่าเป้าหมาย 3 ปี ผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/มาตรการ กิจกรรมหลักตัวช้ีวัด(Key Performance Indicator)
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2.DHF นายศัลยเวช บุญมารักษ์2.เร่งรัดการป้องกัน
และควบคุมการแพร่เช้ือ
โรคไข้เลือดออก

1.ขับเคล่ือนแนวทางการปฏิบัติงานป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ตาม พ.ร.บ.
โรคติดต่อ 2558 โดยภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต่อเน่ือง
2.เตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน (EOC)  อ าเภอ และเปิด EOC 
ตามเกณฑ์และแนวทางของ ก.สาธารณสุข
3.กรณีพบผู้ป่วยรายแรกของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ต้องด าเนินการสอบสวนและควบคุมโรค ตาม
มาตรการ 3-3-1 อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกัน
การแพร่ระบาด หากมีการแพร่ระบาดต้อง
ควบคุมไม่ให้เกิด Generation 2
4.ประสาน,สนับสนุนและติดตาม ภาคี
เครือข่าย ในการควบคุมโรคอย่างจริงจังและ
ต่อเน่ือง
5.การส่ือสารความเส่ียง การแจ้งสถานการณ์
การระบาดของโรคและการมีส่วนร่วมในการ
ท าลายแห่งเพาะพันธ์ุ ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค

3.เพ่ิมความเข้มแข็งของ
ระบบการดูแลรักษา
ผู้ป่วย ครอบครัวและ
ชุมชน

1.การเตรียมพร้อมด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย
ของสถานบริการทุกระดับ 
2.รพ.กุมภวาปี ทบทวนและจัดท าแนว
ทางการรักษา (CPG) และแนวทางการส่งต่อ
ผู้ป่วย เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติส าหรับ รพท./
รพช./รพ.สต.
3.รพ.กุมภวาปี จัดระบบทีมแพทย์ท่ีปรึกษา 
24 ชม.
4.การส่ือสารความเส่ียง อาการและการดูแล
ผู้ป่วยเบ้ืองต้น และอาการส าคัญท่ีต้องไปพบ
แพทย์ 
5.อบรมทบทวน/ฟ้ืนฟูความรู้เร่ืองโรค การ
รักษาให้กับบุคลากรสาธารณสุข เพ่ือให้ผู้ป่วย
ได้รับการวินิจฉัยรักษาโดยเร็ว (4E)
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3.ยาเสพติด 20 22 24 นางสุภาพร คนบุญ

40 42 44

100 100 100

100 100 100

11.ร้อยละผู้ท่ีมีอายุ6-24ปีเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE 90 95 100

3.บริหารจัดการข้อมูล

2.พัฒนาระบบ
บ าบัดรักษาและติดตาม

1.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ค้นหาคัดกรองกลุ่ม
เส่ียง ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดในเยาวชนใน
สถานศึกษา สถานประกอบการและในชุมชน
2.ให้การบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูและลดอันตราย
จากการใช้ยาและสารเสพติดและติดตามผู้
ผ่านการบ าบัดให้ได้มาตราฐาน
3.พัฒนาคุณภาพสถานบริการให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน(HAยาเสพติด)
4.ศูนย์ปรับเปล่ียนพฤติกรรมจัดบริการตาม
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
5.ศูนย์ต้นแบบควบคุมพฤติกรรมผู้เสพยาเสพ
ติดระดับอ าเภอ1แห่ง(อ.กุมภวาปี)
6.พัฒนาศักยภาพบุคลากรอบรมฟ้ืนฟูMatrix
 Program/Lab/HA/Harm Reduction

1.จัดประชุมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีใน
การลงบันทึกข้อมูล บสต.ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
และทันเวลา
2.พัฒนาระบบการคีย์ข้อมูลในโปรแกรม TO 
BE NUMBER ONE

7.ร้อยละผู้ติดยาเสพติดคงอยู่ในระบบบ าบัดรักษาครบตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดของแต่ละระบบและได้รับการติดตามดูแล
ต่อเน่ือง1ปี (Retention Rate)

8.ร้อยละผู้ใช้ ผู้เสพยาเสพติดท่ีบ าบัดครบตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเน่ืองหลังจ าหน่ายจาก
การบ าบัด3เดือน(3Month Remission Rate)

9.ร้อยละพัฒนาระบบยาเสพติดจังหวัดอุดรธานีตามเกณฑ์
ก าหนด

10.ร้อยละอ าเภอมีชมรม TO BE NUMBER ONE 
ด าเนินงานศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ครบท้ัง 2 
setting

ประชากรไทยช่วงอายุ15-55ปีเป็นผู้ใช้ยา
เสพติดประมาณ1.4ล้านคน ยาเสพติด
ระบาดในทุกหมู่บ้านและทุกชุมชน 
จ านวนผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดสารเสพติดและผู้เข้า
รับการบ าบัดฟ้ืนฟูในสถานพยาบาลเพ่ิม
มากข้ึนทุกปี(ปี58จ านวน  142 คน, ปี
2559 จ านวน 646  คน ปี60จ านวน  
2,008  คน และ ปี61จ านวน 2,994 คน 
และในปี2562จ านวน 2,597 คน

1.การด าเนินงาน
ป้องกันปัญหายาเสพติด

1.ส่งเสริมสร้างความตระหนักและเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดในทุกกลุ่มวัย
-จัดประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน/แต่งต้ัง
คณะกรรมการการด าเนินงาน
-จัดท าแผนด าเนินงานกับทุกภาคส่วน
-ด าเนินการค้นหา คัดกรอง บ าบัดฟ้ืนฟูผู้ป่วย
ยาเสพติดโดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน
2.พัฒนาความรู้แกนน าTO BE NUMBER 
ONE
3.จัดต้ังชมรม TO BE NUMBER ONE อย่า
น้อย 2 setting
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4. DM HT 12.ร้อยละอัตราDM รายใหม่จากPre-DM ≤2.4 ≤2.4 ≤2.4 น.ส.ณฐมน สามเมือง
13.อัตราตายจากโรคDMลดลง 10 10 10
14.ร้อยละของDMท่ีควบคุมได้ ≥40 ≥40 ≥40
15.ร้อยละHTท่ีควบคุมได้ ≥50 ≥50 ≥50

≥90 ≥90 ≥90

17.อัตราผู้ป่วยเบาหวานถูกตัดเท้า/ขา รายใหม่ ลดลง ≥20 ≥20 ≥20

3.พัฒนาระบบเฝ้าระวัง
และการจัดการข้อมูล 
NCD

1.พัฒนาCPGในการวินิจฉัยผู้ป่วยDM/HT 
รายใหม่
2.พัฒนาCPG ในการวินิจฉัยการเสียชีวิตของ
ผู้ป่วยDM
3.พัฒนาศักยภาพการจัดการข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล
4. การติดตามดูแลต่อเน่ืองร่วมกับ 
COC/Palliative care

16.ร้อยละDM/HTท่ีข้ึนทะเบียนได้รับการประเมินโอกาส
เส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk)

ข้อมูล CUP กุมภวาปี  พบ  อัตราDM 
รายใหม่จากPre-DM ปี2559,2560,2561
เท่ากับ 2.13,2.40,2.37ตามล าดับซ่ึงยัง
เป็นอัตราท่ีค่อนข้างสูง   มีอัตราตายจาก
โรคDMลดลง  ปี2559,2560,2561เท่ากับ
 0.41,0.37,0.28 ตามล าดับ ซ่ึงมี
แนวโน้มลดลง  ร้อยละของDMท่ีควบคุม
ได้ ปี2559,2560,2561เท่ากับ  
13.54,20.39,27.02 เพ่ิมข้ึนตามล าดับ  
ร้อยละHTท่ีควบคุมได้ ปี
2559,2560,2561เท่ากับ 
29.05,31.13,39.03 ตามล าดับ ร้อยละ
DM/HTท่ีข้ึนทะเบียนได้รับการประเมิน
โอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD Risk) ปี2559,2560,2561เท่ากับ 
13.14,87.35,81.219  ตามล าดับ  
เบาหวานถูกตัดเท้า/ขา รายใหม่ ปี
2559,2560,2561เท่ากับ 2,0,1 ราย

1.พัฒนาระบบการ
จัดบริการให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์โรคและ
บริบทพ้ืนท่ี

1.จัดคลินิกบริการตรวจรักษาในวันอังคาร พุธ
 พฤหัสบดี,คลินิกแผลเท้าเบาหวานในวันพุธ
2.คัดกรองภาวะแทรกซ้อนประจ าปี(ตา ไต 
เท้า)
3. คัดกรองภาวะช่องปาก
4. ประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
5. ประเมิน2Q/9Q 
6.จัดบริการแบบ One stop service 
โดยสหสาขาวิชาชีพ(DPAC,อดบุหร่ี,โภชนากร)

2.พัฒนาระบบการ
จัดบริการเพ่ือลดเส่ียง
ลดโรค

1.จัดระบบบริการผู้ท่ีคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนประจ าพบผลเลือดผิดปกติ
ได้รับการตรวจซ้ า
2.จัดระบบริการผู้ท่ีพบภาวะแทรกซ้อนทาง
ไตระดับ 4-5ถูกส่งพบอายุรแพทย์และเข้า 
CKD clinic
3.จัดระบบบริการผู้ท่ีมีผล CVD risk≥30% 
ได้ท า EKG,CXR และส่งพบอายุรแพทย์
4.จัดระบบบริการและปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกต้องเหมาะสมโดยสหสาขา 
(DPAC,อดบุหร่ี,โภชนากร,สุขภาพจิต,แผลเท้า
,ทันตกรรม,กายภาพ,แผนไทย)
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18.อายุขัยเฉล่ียของประชากร 85 85 85 น.ส.ดวงดาว กาพย์ชน
19.อายุคาดเฉล่ียของการมีสุขภาพดี 75 75 75
20.ร้อยละผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลระยะยาว 80 90 100

60 80 100

22.ร้อยละผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 40 60 80

6.คบส. 80 80 80 นางวงค์นคร ฤทธิลี

2.ตรวจสอบเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

1.มีแผนการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
พ้ืนท่ีอ าเภอกุมภวาปี
2.ด าเนินงานตามแผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพ

3.พัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิง

1. พัฒนาระบบการดูแลต่อเน่ืองผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิงโดยสหสาขาวิชาชีพ
2. มีการวางแผนการดูแลผู้ป่วยโดยทีมสห
สาขาวิชาชีพ
3. ค้นหาผู้ดูแลผู้ป่วย
4. พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วย (Care giver) 
5. ติดตามดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงอย่าง
ต่อเน่ือง

5.การพัฒนาระบบดูแลส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว(Long
 Term Care)

23.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

ข้อมูล ปีงบประมาณ 61 :  ร้านยา  15 
แห่ง, GMP 36 แห่ง,  PGMP 8 แห่ง

1.พัฒนาระบบการ
จัดการความเส่ียงด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

1. มีแผนจัดการความเส่ียงของผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการ
จัดการความเส่ียง
3. สรุปและการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนการจัดการความเส่ียง

21.ร้อยละจ านวนต าบลมีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวในชุมชน

อ าเภอกุมภวาปี เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(Aging society) มีจ านวนผู้สูงอายุ 
17612 คน คิดเป็นร้อยละ 15.28 
ผู้สูงอายุมักมีการเจ็บป่วยเร้ือรัง ส่งผลให้
เกิดภาวะทุพพลภาพ  ต้องได้รับการดูแล
แบบต่อเน่ือง อ าเภอกุมภวาปี มีผู้สูงอายุ
ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง) 
761 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.29 ผู้สูงอายุท่ี
มีภาวะพ่ึงพิง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ขาด
ผู้ดูแล เป็นภาระของครอบครัว

1.การสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชน/ท้องถ่ิน 
และภาคีเครือข่าย ใน
การคัดกรองประเมิน
สุขภาพในผู้สูงอายุ

1.พัฒนาระบบการคัดกรองให้ได้ครอบคลุม
สถานการณ์ปัญหาของผู้สูงอายุ 
2.ขับเคล่ือนการด าเนินงานด้วยคณะ
ด าเนินงานจากภาคีเครือข่ายและทีมสห
วิชาชีพ 
3.หน่วยงาน/องค์กร/อปท./สถานบริการมี
ส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ
5.จัดเก็บข้อมูลและประมวลผลฐานข้อมูล

2.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและการ
จัดบริการเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค ใน
ผู้สูงอายุ

1. ผู้สูงอายุท่ีถูกคัดกรองปกติมีระบบส่งเสริม
ให้สามารถดูแลตนเองได้ ด ารงชีวิตได้และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
2. ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือ
ป้องกันการเข้าสู่ภาวะพ่ึงพิง
3. พัฒนารูปแบบการจัดบริการให้เหมาะสม
กับบริบทพ้ืนท่ี
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6.คบส. 100 100 100 นางวงค์นคร ฤทธิลี

65 75 90

ผ่าน ผ่าน ผ่าน มาตรการท่ี 1 นายศัลยเวช บุญมารักษ์

มาตรการท่ี 2

มาตรการท่ี 3

8.อาหารปลอดภัย 95 100 100 น.ส.รัชฎาภรณ์ หลักค า

28.ร้อยละร้านอาหาร แผงลอย ผ่านมาตรฐาน CFGT 75 80 90
100 100 100

1.มีแผนการเฝ้าระวังสถานพยาบาลในพ้ืนท่ี
อ าเภอกุมภวาปี
2.ด าเนินงานตามแผนเฝ้าระวังสถานพยาบาล
3.สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน

24.ร้อยละของสถานพยาบาลได้รับการตรวจผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด

25.ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด

ข้อมูล ปีงบประมาณ 61 :  สถานพยาบาล
เอกชน 26 แห่ง

1.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรผู้รับผิดชอบ
งาน คุ้มครองผู้บริโภค
ตรวจสอบเฝ้าระวัง
สถานพยาบาล

1.แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
2.ทบทวน พรบ.สถานประกอบการ
3. ทบทวนเกณฑ์การตรวจสถานประกอบการ
4.จัดท าคู่มือการตรวจสถานประกอบการ

2.ตรวจสอบเฝ้าระวัง
สถานพยาบาล

7.การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ

26.อ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมี
คุณภาพ

1. พ.ศ. 2561 เร่ิมด าเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ อ าเภอกุมภวาปี
2. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ พชอ.

1.ทบทวนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ
2.แต่งต้ังคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.)

1.จัดประชุมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือวิเคราะห์
ปัญหา/คัดเลือกประเด็นพัฒนาท่ีส าคัญตาม
บริบทในพ้ืนท่ี

1.จัดท าแผนพัฒนา/แก้ไขปัญหาส าคัญตาม
บริบทในพ้ืนท่ี อย่างน้อย 2 เร่ือง
2.ด าเนินการตามแผน พัฒนา/แก้ไขปัญหา
3.สรุปบทเรียนผลการด าเนินงาน

29.ร้อยละ โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานอาหารปลอดภัยใน
โรงพยาบาล

1.พัฒนาระบบการ
ด าเนินงานอาหาร
ปลอดภัย

1.ช้ีแจงการด าเนินงานกับเครือข่ายและ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานอาหาร
ปลอดภัย
2.เพ่ิมช่องทางตลาดของเกษตรอินทรีย์
3.กรณีได้รับการรายงานพบสารปนเป้ือน
ไม่ได้ตามมาตรฐานคณะท างานสอบสวน
สาเหตุและรายงานสสจ.อุดรธานี
4. รพ.จัดท าเมนูรายการอาหารวัตถุดิบ
ล่วงหน้า 2 เดือน มีเมนูสอดคล้องกับวัตถุดิบ
ในพ้ืนท่ี

ปี 2561 1.)ผลการตรวจอาหารสดพบ
สารเคมีตกค้าง สารเคมีก าจัดศัตรูพืชไม่
เกินเกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 94.3  
2.)ร้านอาหาร แผงลอย  ผ่านมาตรฐาน 
CFGT  ร้อยละ  43.6
3.) อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วง เพ่ิมข้ึน
จากปี 2560 คิดเป็นอัตราป่วย 41.02 ต่อ
ประชากรแสนคน

27.ร้อยละผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความ
ปลอดภัย
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8.อาหารปลอดภัย น.ส.รัชฎาภรณ์ หลักค า

9.ทันตกรรม 30.ร้อยละเด็กอายุ 0-12 ปี มีฟันดีไม่มีผุ(Cavity Free) 67 70 75 ทพญ.สายสุนีย์ นาคะวัจนะ

2.การควบคุมมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย

1. เก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ด้วย 
test-kits - ตรวจสอบสารปนเป้ือนในอาหาร
สด 6 ชนิดทุก 1 เดือน  ในโรงครัว รพ.และ
ชุมชน
2.คัดเลือกวัตถุดิบท่ีปลอดภัยมาใช้โรงพยาบาล
-จัดซ้ือผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษมาใช้ใน รพ.
3.ร้านอาหาร แผงลอย ได้มาตรฐาน CFGT
4.เฝ้าระวังคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย
ท่ีจ าหน่ายในชุมชน/โรงเรียนตามเกณฑ์ทุก 3 
เดือน
5. คัดเลือกเมนูเพ่ือสุขภาพ ลดโรค NCD 
จัดท า QR Code  แสดงแหล่งท่ีมาและ
ปริมาณสารอาหาร
6.มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารโรงครัว
โรงพยาบาล

1. ส่ือสารให้ความรู้ ท าความเข้าใจแก่ 
เจ้าหน้าท่ี ประชาชนให้เห็นถึงความส าคัญใน
การบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย
2.ส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารพิษ
3.ท าส่ือความรู้คู่ถาดอาหาร โดยใช้ QR Code
4.ขับเคล่ือนเช่ือมโยง/บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ปัจจุบัน (ปี 2561) โรงพยาบาลกุมภวาปี 
ได้ส ารวจสุขภาพช่องปากในกลุ่มเด็ก 3 ปี
 และ 12 ปี พบกลุ่มเด็ก 3 ปี ฟันน้ านมผุ 
ร้อยละ 19.07 กลุ่มเด็ก ป.6 มีโรคฟันแท้ผุ
 ร้อยละ 12.72 เด็กอายุ 12 ปี ซ่ึงเป็น
ตัวแทนในการส ารวจสภาวะช่องปากกลุ่ม
น้ีพบว่ามีฟันดีไม่มีผุ(cavity free) ร้อยละ
 91.56ซ่ึงเป้าหมายท่ีกระทรวง
สาธารณสุขก าหนดคือไม่น้อยกว่าร้อยละ 
67

1.พัฒนาระบบเฝ้าระวัง
โดยชุมชนและการ
จัดการข้อมูลทันต
สุขภาพ

1.พัฒนาศักยภาพ ครูผู้ดูแลเด็ก/จนท.สา
ธารณสุข ในการเฝ้าระวังสุขภาพช่องปาก
กลุ่มวัย 0-12 ปี 
2. พัฒนาทีมOral Health CUP manager /
 ทันตแพทย์โซน เพ่ือเป็นพ่ีเล้ียงให้เกิดระบบ
เฝ้าระวังสุขภาพช่องปากโดยชุมชน
3.ติดตามระบบรายงาน การบันทึกข้อมูล
และการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
4.แม่ ฟันดี ชีวีมีสุข / หนูน้อยฟันสวย ด้วยมือ
เราท่ีคลินิคเด็กดี

3.สร้างการส่ือสารและ
มีส่วนร่วมกับชุมชน
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9.ทันตกรรม ทพญ.สายสุนีย์ นาคะวัจนะ

31.ร้อยละรพ.สต./ศสม.ให้บริการสุขภาพช่องปาก 60 80 100 ทพญ.สายสุนีย์ นาคะวัจนะ
32.ร้อยละประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก 35 45 55

2.พัฒนาคุณภาพหน่วย
บริการสุขภาพช่องปาก

1. จัดบริการทันตกรรมป้องกัน รักษาและ
ฟ้ืนฟูโรคในช่องปากท้ังในและนอกคลินิกทัน
ตกรรม
2.การพัฒนาและประเมินหน่วยบริการตาม
แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางทันตก
รรม (Thai Dental Safety Goals) ในรพ./
รพ.สต.
3.การดูแลและซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ทันตกรรม 
4.จัดหายูนิตท าฟัน เคร่ืองมือทันตกรรม การ
จัดซ้ือร่วมวัสดุทันตกรรมในPCC

3.สร้างการมีส่วนร่วม
ภาคีเครือข่ายในการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก

1.ส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนใน
ศพด.อ าเภอกุมภวาปี 
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันดี ปราศจากฟันผุ 
3.ศพด.ปลอดขวดนมและขนมกรุบกรอบ
4.แกนน านักเรียนฟันสวยด้วยวิธีไร้น้ า
5.พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีไม่มีผุ

 ในปี 2561 อ าเภอกุมภวาปีสามารถ
จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./
ศสม.ได้ตามเกณฑ์ 2 องค์ประกอบ ร้อย
ละ 82.35จากเป้าหมายท่ีก าหนดร้อยละ 
60 
ในส่วนของการเข้าถึงบริการสุขภาพช่อง
ปากของประชากร ปี 2560  อยู่ท่ีร้อยละ
 37จากเป้าหมายก าหนดร้อยละ 35

1.ส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากแต่ละกลุ่มวัย

1.กลุ่มหญิงต้ังครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ (ANC) 
2. กลุ่มเด็ก 0-2 ปีในคลินิกส่งเสริมสุขภาพ
เด็กดี (WCC)
3. กลุ่มเด็ก 3-5 ปีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนช้ันอนุบาล
4. กลุ่มเด็กโรงเรียนประถมศึกษา
5. กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง
6. กลุ่มผู้สูงอายุ

2.พัฒนาคุณภาพหน่วย
บริการสุขภาพช่องปาก

1.จัดบริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพ ตาม
เกณฑ์
1.1 มีทันตบุคลากรประจ าการใน รพ.สต./
ศสม. และมีการจัดบริการหมุนเวียนใน รพ.
สต./ศสม.ท่ีไม่มีทันตบุคลากร อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 วัน  ( 90 %)
1.2 รพ.สต./ศสม.ให้บริการสุขภาพ ช่องปาก
ท่ีมีคุณภาพใน 6 กลุ่มเป้าหมาย 14 กิจกรรม
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9.ทันตกรรม ทพญ.สายสุนีย์ นาคะวัจนะ

4.พัฒนาบุคลากร

10.พัฒนาการเด็กปฐมวัย 33.เด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 90 95 100 น.ส.ชลิดา ธรรมศิริ
34.เด็ก 0-5 ปี ท่ีได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 20 20 20
35.เด็ก 0-5 ปี ท่ีมีพัฒนาการล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ 90 100 100
36.เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I 60 65 70
37.เด็กอายุ0-5ปีมีพัฒนาการสมวัย 85 85 85
38.เด็กอายุ 0-5ปีสูงดีสมส่วน 57 60 63
39.ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพตามมาตรฐาน 70 80 90

>70 >80 >10040.เด็กอุดร(ป.1)มีระดีบสติปัญญาเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 100,  มี 
EQ  ปกติ

1.ส่งเสริมสนับสนุน
ระบบบริหารจัดการ
เด็กปฐมวัยแบบบูรณา
การ

1.ทบทวน จัดต้ังคณะกรรมการ Smart kids 
leaderระดับอ าเภอ
2.ขับเคล่ือน Udon smart kids กลไก  โดย 
คณะกรรมการคปสอ.
3.ทบทวนกระบวนการขับเคล่ือนต าบล    
ต้นแบบ Udon Smart Kids แบบบูรณาการ 
4. ส่งเสริมและสนับสนับการด าเนินงาน
ต าบลต้นแบบ Udon Smart Kids ปี 60 -61
 ให้เกิดความเข้มแข็ง
5. ติดตามประเมินผลต าบลต้นแบบ

สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยอ าเภอ
กุมภวาปี จากปี  2559-2561  พบว่าเด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย  ร้อยละ 90.96
 , 95.34 และ 97.20  ตามล าดับ   
(เป้าหมายร้อยละ 85) ส าหรับภาวะ
โภชนาการ จากปี  2559-2561 พบว่า
เด็กปฐมวัยมีรูปร่างสูง สมส่วน  ร้อยละ 
39.67  ,NA และ 46.63  ตามล าดับ ส่วน
ระดับ ไอคิวเฉล่ียเด็กนักเรียน จังหวัด
อุดรธานีส ารวจ โดยกรมสุขภาพจิต ปี 
2554 พบเด็กนักเรียนอายุ    6 – 15 ปี  
มีไอคิวเฉล่ีย 97.5และ ปี 2559 ส ารวจ
เด็กประถมปีท่ี 1  พบไอคิวเฉล่ีย 97.4 ( 
ระดับประเทศ ปี 2554  ไอคิวเฉล่ีย 98.5
 , ปี 2559  ไอคิวเฉล่ีย 98.2 )

3.สร้างการมีส่วนร่วม
ภาคีเครือข่ายในการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก

1.พัฒนาเครือข่าย โรงเรียนเด็กไทยฟันดี/อส
ม./NCD/ชมรมผู้สูงอายุ
2.จัดท าส่ือสนับสนุนหน่วยบริการและ
เครือข่าย

1.พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร
2.พัฒนาให้มี Oral Health CUP manager
 / ทันตแพทย์โซน
3.ติดตามการบันทึกข้อมูลใน HDC 
4.จัดท าระบบข้อมูลการรับบริการทันตกรรม
ใน รพ.สต.ท่ีไม่มีทันตบุคลากร
5. การบันทึกข้อมูลให้ครอบคลุมกิจกรรม
บริการทันตกรรม
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10.พัฒนาการเด็กปฐมวัย น.ส.ชลิดา ธรรมศิริ

4.พัฒนาระบบสารสนเทศ

2.พัฒนาระบบบริการ
เด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ

1.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ 
(เน้นให้พ่อแม่ใช้เคร่ืองมือ DSPM) รร., ศพด.
 / ในชุมชน 
2.ก ากับ ติดตาม ประเมินและรับรองคุณภาพ
 WCC 
3.ส่งเสริมการค้นหาเด็กพัฒนาการล่าช้าและ
ติดตามท้ังเชิงรุกและเชิงรับ
4.ส่งเสริมภาวะโภชนาการเพ่ือให้เด็กสูงดี สม
ส่วน
5.ติดตามภาวะพัฒนาการ โภชนาการเด็ก
กลุ่มเส่ียง กลุ่มป่วย 
6.ทบทวน ปรับปรุง ระบบข้อมูลเด็ก ดี เส่ียง
 ป่วย (Social และ Physical)
7.ทบทวน/ปรับปรุงระบบบริการ
8.พัฒนาระบบการคัดกรองเด็ก 5 กลุ่มวัย

3.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและภาคี
เครือข่าย

1. ฟ้ืนฟูทักษะ CPM ในการคัดกรองเด็ก 5 
กลุ่มวัย
2. พัฒนาศักยภาพครูใน ศพด. ในการคัด
กรองพัฒนาการเด็ก 
3. ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผู้ดูแลระบบ
รายงาน HDC
4. ประชุมแลกเปล่ียนเรียนการขับเคล่ือน
ต าบลต้นแบบ
5. จัดประชุมทบทวนแนวทางการด าเนินงาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย

1.ติดตามการบันทึกข้อมูลใน HDC 
2.จัดท าระบบข้อมูลการรับส่งต่อเด็กท่ีมี
พัฒนาการช้า
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11.มะเร็ง 100 100 100 นายสมพร สาบุตร

80 80 80

43.อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ าดี 

44.อัตราตายจากโรคมะเร็งปอด มะเร็งท่อน้ าดี

80 80 80

60 70 80

80 90 100

≤ 23.5 ต่อแสน
ประชากร

≤ 23.5 ต่อแสน
ประชากร

1.การเฝ้าระวังป้องกัน
และคัดกรองมะเร็ง 5 
อันดับแรก

1. ด าเนินการคัดกรองมะเร็ง 5 อันดับแรก 
ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม 
มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก และมะเร็ง
ปากมดลูก ลงข้อมูลในฐานข้อมูล 
HOSxP/Isan Cohort/electronic file
2. ประชาสัมพันธ์ความรู้เร่ืองมะเร็งให้
บุคลากรทางด้านการแพทย์ นักเรียน และ
ประชาชน
3. การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม
4. การส่ือสารความเส่ียงและการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมผ่านส่ือสาธารณะเร่ืองโรคมะเร็ง 5
 อันดับแรก
5. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน
6.การพัฒนาองค์ความรู้ด้าน Ultrasound 
ให้แก่แพทย์ในโรงพยาบาลลูกข่าย

45.ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษาภายใน
ระยะเวลาก าหนด

46.ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี

47.ร้อยละสตรีไทยอายุ 30 - 70ปี ท่ีได้รับการคัดกรองมะเร็ง
เต้านม

ข้อมูลปี 2561 ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
อายุ 15 ปีข้ึนไป ตรวจพบไข่พยาธิ 18 
ราย (1.98%) ตรวจคัดกรองกลุ่มเส่ียง
มะเร็งท่อน้ าดีในประชาชนอายุ 40 ปีข้ึน
ไป ด้วยวิธี Ultrasound  จ านวน 1,665 
ราย (90%) Normal 1,351 ราย 
Abnormal 314 ราย (Fatty Liver 288 
ราย PDF 26 ราย) คนเป็นโรคพยาธิใบไม้
ตับ 42 คน (33.63 ต่อแสน) คนเป็น
มะเร็งท่อน้ าดี 26 คน (20.82 ต่อแสน) 
เสียชีวิตด้วยมะเร็งท่อน้ าดี 2-3 คน/ปี 
(0.80 ต่อแสน) สตรี 30-60 ปีได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จ านวน 
7,404 ราย (34.90) สตรีไทยอายุ 30 - 
70 ปีท่ีได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านม 
จ านวน 12,203 ราย (44.51)

41.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ปีข้ึนไป ผ่านการคัด
กรองด้วยวาจาได้ตรวจอุจจาระคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ

42.ประชาชนอายุ 40 ปีข้ึนไปในอ าเภอกุมภวาปี ท่ีเป็นกลุ่ม
เส่ียงจากการคัดกรองด้วยวาจา  ได้ตรวจอัลตร้าซาวด์คัด
กรองโรคมะเร็งท่อน้ าดี

≤ 23.5 ต่อแสน
ประชากร

≤ 19.8 ต่อแสน
ประชากร

≤ 19.8 ต่อแสน
ประชากร

≤ 19.8 ต่อแสน
ประชากร

2.การรักษา-ส่งต่อ และ
การปรับเปล่ียน
พฤติกรรม

1. กลุ่มเส่ียงมะเร็ง 5 อันดับแรก ต้องได้รับ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
2. ให้การรักษาผู้ติดเช้ือพยาธิและติดตามผู้ติด
เช้ือเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพป้องกัน
การติดเช้ือซ้ า
3. จัดระบบการส่งต่อผู้สงสัยเป็นมะเร็งเข้าสู่
กระบวนการวินิจฉัยด้วยการท า CT/MRI 
เพ่ือการรักษาพยาบาลด้วยการผ่าตัดและ
เสริมด้วยเคมีบ าบัดท่ีเหมาะสม 
4. การส่งผู้ป่วยมะเร็ง ผ่าตัด เคมีบ าบัด รังสี
รักษา
- การรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4
 สัปดาห์
- การรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา 6
 สัปดาห์
- การรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6
 สัปดาห์
5. มีระบบการบันทึกข้อมูลรายบุคคลเพ่ือ
ติดตามการรักษา ผ่านฐานข้อมูล 
HOSxp/Isan Cohort/electronic file
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11.มะเร็ง นายสมพร สาบุตร

12.GREEN&CLEAN Hospital 48.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
GREEN&CLEAN

ระดับดี ระดับมาก ระดับมาก นางนริศรา คล่ืนแก้ว

49.มีรพ.สต.และชุมชนต้นแบบ 20 40 80

1.โครงการพัฒนาศักยภาพ รพสต.และชุมชน
ต้นแบบด้านส่ิงแวดล้อม ตามมาตรฐาน 
GREEN AND CLEAN

1.สร้างการมีส่วนร่วม
ภาคีเครือข่ายท้ังใน
องค์กรและชุมชน

3.เสริมสร้างทักษะความ
เช่ียวชาญด้าน
ส่ิงแวดล้อมแก่บุคลากร
ในองค์และผู้รับบริการ

1.จัดกิจกรรมรณรงค์รักษ์ส่ิงแวดล้อม ลดโลก
ร้อน

1. กลุ่มเส่ียงมะเร็ง 5 อันดับแรก ต้องได้รับ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
2. ให้การรักษาผู้ติดเช้ือพยาธิและติดตามผู้ติด
เช้ือเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพป้องกัน
การติดเช้ือซ้ า
3. จัดระบบการส่งต่อผู้สงสัยเป็นมะเร็งเข้าสู่
กระบวนการวินิจฉัยด้วยการท า CT/MRI 
เพ่ือการรักษาพยาบาลด้วยการผ่าตัดและ
เสริมด้วยเคมีบ าบัดท่ีเหมาะสม 
4. การส่งผู้ป่วยมะเร็ง ผ่าตัด เคมีบ าบัด รังสี
รักษา
- การรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4
 สัปดาห์
- การรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา 6
 สัปดาห์
- การรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6
 สัปดาห์
5. มีระบบการบันทึกข้อมูลรายบุคคลเพ่ือ
ติดตามการรักษา ผ่านฐานข้อมูล 
HOSxp/Isan Cohort/electronic file

3.การดูแล 
ประคับประคอง และ 
Palliative

1.ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการผ่าตัดให้หายขาดหรือ
รักษาประคับประคอง
2.ให้การดูแลผู้ป่วยแบบ Palliative
3.มีการดูแลประคับประคองผู้ป่วยผ่านหมอ
ครอบครัว
4.ลงข้อมูลในฐานข้อมูล HOSxP/Isan 
Cohort/electronic file

โรงพยาบาลเพ่ิมขนาด มีอาคารก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน พ้ืนท่ีสีเขียวสีน้อยลดลง ห้องน้ า
ผู้ป่วยในยังไม่ได้ตามมาตรฐาน HAS,
ห้องน้ าผู้พิการไม่เพียงพอ, การคัดแยก
ขยะยังไม่ถูกต้อง, ขาดการมีส่วนร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีและผู้รับบริการหัวหน้า
หน่วยงานยังไม่เห็นความส าคัญของงาน
ส่ิงแวดล้อม,พัฒนารพสต. ต้นแบบและ
ชุมชนต้นแบบ

2.การบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN

1.โครงการพัฒนาห้องน้ าตามมาตรฐาน HAS 
2.โครงการงานด้านสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม
และความปลอดภัยในโรงพยาบาล ตาม
หลักการอารยสถาปัตย์
3.โครงการพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย



Strategice  Service Excellence

2562 2563 2564
1.STEMI ≤5 ≤5 ≤5 นางป่ินเพชร เอกสิงหชัย

2.อัตราตาย ACS

3.อัตราตายSTEMI .ในรพ.ลดลง <10 <10 <10
≥50 ≥50 ≥50

5.ร้อยละอัตราผู้ป่วย STEMI ได้รับการเปิดหลอดเลือด ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90
≥ 90 ≥ 90 ≥ 90

≥ 90 ≥ 90 ≥ 90

8.ร้อยละอัตราผู้ป่วย NSTEMI เสียชีวิตในรพ. ≤10 ≤10 ≤10
9.ร้อยละอัตราการตาย STEMI ภายใน 30 วันหลังจ าหน่าย <5 <5 <5
10.ร้อยละอัตราผู้ป่วย STEMI เลิกสูบบุหร่ี >80 >80 >80

โครงการ

3.พัฒนาระบบการ
จัดการข้อมูล

1.พัฒนาศักยภาพการจัดการข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล(43 แฟ้ม/บุหร่ี/Thai ACS 
Registry)
2. พัฒนาการเช่ือมโยงข้อมูลรักษา/ส่งต่อ/
การดูแลทุกระดับ
3.พัฒนาประสิทธิภาพ  ระบบจัดการ
สารสนเทศในรพ.
4.ก ากับ ติดตาม วิเคราะห์ และคืนข้อมูล ตาม
 KPI ทาง Line ACS kum hos
5.จัดการคืนข้อมูลสารสนเทศ ใน Line group

4.ร้อยละอัตราผู้ป่วย STEMI ได้รับ SK ภายใน 30 นาทีเม่ือ
มาถึงรพ.

6.ร้อยละอัตราผู้ป่วย STEMI ในรพ. F3 ข้ึนไปได้รับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพหัวใจ( Cardiac Rehabilitation )

ผู้รับผิดชอบค่าเป้าหมาย 3 ปี

 แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ คปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 3  ปี (2562 – 2564)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด(Key Performance Indicator) ผลงานท่ีผ่านมา ปี 61
ค่าเป้าหมาย  (Target)

กลยุทธ์/มาตรการ

7.ร้อยละอัตราผู้ป่วย STEMI ได้รับการติดตามเย่ียมบ้าน
อาการคงท่ีและดีข้ึน

รพ.กุมภวาปี 1. ผลการด าเนินงานปี 
2559-2561 พบว่า ร้อยละผู้ป่วย STEMI 
เสียชีวิตในโรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 
17.39,5.88และ10.71 สูงกว่าเกณฑ์,ร้อย
ละผู้ป่วย STEMI ได้รับ SK ภายใน 30 
นาที  50,75 และ 52.5 ได้ตามเกณฑ์ 
ตัวช้ีวัดคุณภาพ 2. ผลการด าเนินงานปี 
2561 พบว่า ผู้ป่วยรายใหม่มีสาเหตุจา
การสูบบุหร่ีเพ่ิมข้ึน  การเข้าถึงบริการ
ล่าช้า  ไม่มี Awareness  มี cardiac 
shock, cardiac arrest  การเข้าถึง
บริการยาละลายล่ิมเลือดล่าช้า  ผู้ป่วย 
STEMI ท า cardiac rehabilitation 
ครอบคลุม  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพของการ
ดูแลต่อเน่ืองเช่ือมกับรพ.สต(ข้อมูล)

1.สร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและภาคี
เครือข่ายใน การคัด
กรองป้องกันโรคหลอด
เลือดหัวใจและเพ่ิมการ
เข้าถึงรวดเร็ว

1.จัดท ายุทธศาสตร์แบบบูรณาการ 
(NCD/DPAC/STEMI CM./COC) 
ระดับคปสอ.
2.ก ากับ  ติดตาม  การน ายุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติ  โดยยึดผู้ป่วย/กลุ่มเส่ียง เป็น
ศูนย์กลางการดูแลแบองค์รวม/Care Giver 
(ระดับปฐมภูมิ,ทุติยภูมิ,ตติยภูมิ)
3.นิเทศ ติดตาม coaching เย่ียมบ้านเสริม
พลัง
4.จักกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในรพ. เพ่ือ
เตรียมรับประเมิน Re-accreditation PNC 

2.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและการ
จัดบริการผู้ป่วย
โรคหัวใจในสถาน
บริการทุกระดับ

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ฟ้ืนฟูวิชาการ 
STEMI/NSTEMI เพ่ือลด Onset Door to Sk
 30 นาที
2. แลกเปล่ียน เรียนรู้หน้างาน MM 
conference
3. พัฒนาประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยราย
กรณี ตามมาตรฐาน CPG/CNPG
4.พัฒนาการดูแลผู้ป่วย  NSTEMI

1.ร้อยละอัตราการเกิด STEMI รายใหม่ ในผู้ป่วยเร้ือรัง/
ความเส่ียงสูง(DM/HT/สูบบุหร่ี)

 ≤ 26 : แสน
ประชากร

 ≤ 26 : แสน
ประชากร

 ≤ 26 : แสน
ประชากร
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ค่าเป้าหมาย  (Target)
กลยุทธ์/มาตรการ

2.Stroke ร้อยละอัตราป่วยหลอดเลือดสมองรายใหม่ <2.5 <2.5 <2.5 นางวราภรณ์ ถ่ินจะนะ
ร้อยละอัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง <7 <7 <7
ร้อยละอัตราเข้าถึงระบบStroke Fast Track >50 >50 >50
ร้อยละอัตราการได้รับยา >6 >6 >6
ลดความพิการถาวรหลังจ าหน่าย6เดือน <5 <5 <5
อัตราการเกิดเป็นซ้ าภายใน1ปี <5 <5 <5

1.พัฒนาบุคลากรแพทย์ พยาบาลให้มี
สมรรถนะในการดูแลผู้ป่วย
2.จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ เวชภัณฑ์ ยาให้
พร้อมเอ้ือต่อการดูแลผู้ป่วย
3.พัฒนาระบบการประเมินอาการ BEFAST 
คัดกรองส่งต่อ รวดเร็ว ปลอดภัยเพ่ิมอัตรา
การเข้าถึง StrokeFT, On set to refer
<60min
4.พัฒนาระบบบริการ NCD, Clinic หยุดบุหร่ี
,DPAC เน้นเชิงรุกเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ในกลุ่มเส่ียง เพ่ือลดการเกิด Stroke รายใหม่
5.พัฒนาการดูแลผู้ป่วยใน Stroke corner
โดยทีม สหสาขาวิชาชีพ ให้ได้มาตรฐาน/
PG/CNPG
6.พัฒนาระบบการวางแผนจ าหน่ายการดูแล
ต่อเน่ือง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพเน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้ป่วยและญาติ
7.พัฒนาแนวทางการดูแลแบบ IMC care 
โดยใช้ศาตร์แพทย์แผนไทย ร่วมกับรพ.ห้วย
เก้ิง
8.พัฒนาการดูแลผู้ป่วยในรูปแบบ Case 
management โดย CM Stroke

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ข้อมูล ปี 
2559-2561 จ านวน296,470,และ 527
คน ตามล าดับ  อัตราตายร้อยละ 
3.49,0.44,และ1.18, ตามล าดับ อัตรา 
เข้าถึง SFT.ร้อยละ 61.21,45.66และ
51.31 
อัตราได้ยา rt-PA 8.37,7.00,และ7.33 
อัตราป่วยรายใหม่ลดลงจากเดิม
1.31,3.63,2.91 ร้อยละการเกิด
Recurrent stroke ปี2559-2561 คือ 
4.00,4.66,5.29 ตามล าดับ

1.สร้างการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายและ รพ.
ลูกข่ายในการคัดกรอง
ป้องกันโรคหลอดเลือด
สมองและเพ่ิมการ
เข้าถึงการรักษาอย่าง
รวดเร็ว

1.งาน NCD,PCC,รพสต.คัดกรอง DM,HTใน
ประชากรอายุ 35 ปีข้ึนไปทุกราย
2.ประชาชนกลุ่มท่ีเป็นDM,HTได้รับการคัด
กรอง CVD risk 
3.ประชากรท่ีมีปัจจัยเส่ียงได้รับการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
4.ประชาสัมพันธ์อาการเตือน อาการส าคัญ
โรคหลอดเลือดสมองเพ่ือให้เข้าถึงบริการ
อย่างรวดเร็ว
5.พัฒนาระบบส่งต่อเพ่ือเข้าถึงบริการผ่าน 
ER/EMS/FR/อสม./อปท./
6. นิเทศ ติดตาม coaching เย่ียมเสริมพลัง  
รพ.ลูกข่ายเพ่ิมการเข้าถึงบริการ
7บูรณาการการดูแลฟ้ืนฟู แบบแพทย์ไทย 
ร่วมกับ รพ.ห้วยเก้ิง เสริมพลังการดูแลตนเอง
ในชุมชนของญาติและผู้ป่วยเม่ือกลับบ้าน

2.พัฒนาระบบบริการ 
การจัดบริการ เช่ือมโยง
 clinicใน รพ.,ติดตาม
การดูแลต่อเน่ืองของ
PCC, รพสต.
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ค่าเป้าหมาย  (Target)
กลยุทธ์/มาตรการ

2.Stroke นางวราภรณ์ ถ่ินจะนะ

3.ECS ร้อยละผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน(สีแดง)มาโดยระบบ EMS 60 60 60 1.ER/ECS คุณภาพ นางนิลปัทม์ พลเย่ียม
ไม่เกินร้อยละ10 ไม่เกินร้อยละ10 ไม่เกินร้อยละ10

ร้อยละอัตราการรอดชีวิตผู้ป่วย OHCA มี ROSC>20 นาที >30 >30 >30
อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บท่ีป้องกันได้ PS>0.75 <1 <1 <1

2.การพัฒนาบุคลากร

1.พัฒนาบุคลากรแพทย์ พยาบาลให้มี
สมรรถนะในการดูแลผู้ป่วย
2.จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ เวชภัณฑ์ ยาให้
พร้อมเอ้ือต่อการดูแลผู้ป่วย
3.พัฒนาระบบการประเมินอาการ BEFAST 
คัดกรองส่งต่อ รวดเร็ว ปลอดภัยเพ่ิมอัตรา
การเข้าถึง StrokeFT, On set to refer
<60min
4.พัฒนาระบบบริการ NCD, Clinic หยุดบุหร่ี
,DPAC เน้นเชิงรุกเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ในกลุ่มเส่ียง เพ่ือลดการเกิด Stroke รายใหม่
5.พัฒนาการดูแลผู้ป่วยใน Stroke corner
โดยทีม สหสาขาวิชาชีพ ให้ได้มาตรฐาน/
PG/CNPG
6.พัฒนาระบบการวางแผนจ าหน่ายการดูแล
ต่อเน่ือง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพเน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้ป่วยและญาติ
7.พัฒนาแนวทางการดูแลแบบ IMC care 
โดยใช้ศาตร์แพทย์แผนไทย ร่วมกับรพ.ห้วย
เก้ิง
8.พัฒนาการดูแลผู้ป่วยในรูปแบบ Case 
management โดย CM Stroke

3.พัฒนาระบบการ
จัดการข้อมูลและระบบ
เฝ้าระวัง

1.พัฒนาการเช่ือมโยงข้อมูลทุกหน่วยงาน
(NCD,Clinic หยุดบุหร่ี,Clinic DPAC ,
Stroke corner,ER,ICU,COC,PCC,รพสต.)
2.พัฒนาการจัดเก็บตัวช้ีวัดในหน่วยงานให้
ชัดเจน ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์สามาร
น ามาวิเคราะห์และพัฒนางานโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.พัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเส่ียง  
DM, HT ข้อมูล HDC/
4.พัฒนาการตอบกลับข้อมูลผลการเย่ียมบ้าน
ของลูกข่ายและติดตามประเมินผลงาน รพ.
ลูกข่าย ทุก 3 เดือน
5.น าร่อง PCC กุมภวาปี จัดเก็บฐานข้อมูล
ผู้ป่วย recurrent stroke น ามาวิเคราะห์หา
สาเหตุการกลับเป็นซ้ าและพัมนาแนวมทาง
การป้องกันการกลับเป็นซ้ า ภายใน 1 ปี 
6.พัฒนาศักยภาพ CM ในการจัดการข้อมูล
น ามาวิเคราะห์ในโซนลุ่มน้ าปาว

ร้อยละอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน(สีแดง)ภายใน 24
 ช่ัวโมง(A,S,M1)

ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน(สีแดง)มาโดยระบบ 
EMS ร้อยละ 10.04, อัดตราการเสียชีวิต
ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน(สีแดง)ภายใน 24 
ช่ัวโมง(A,S,M1) ร้อย 0.63, อัตราการ
รอดชีวิตผู้ป่วย OHCA มี ROSC>20 นาที
  ร้อยละ 53.52, อัตราการเสียชีวิตจาก
การบาดเจ็บท่ีป้องกันได้PS>0.75. ร้อยละ
 0, อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยบาดเจ็บ 
severe traumatic Brain injury ร้อยละ
 6.77 , ECS คุณภาพ ร้อยละ76.89

1.พัฒนาECS/ERคุณภาพเครือข่าย
2. ลดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด
3.ประเมินตนเอง(เกณฑ  ์ECSคุณภาพ) 2
คร้ัง/ปี
4.พัฒนาคุณภาพ ER/EMS Safety
5.จัดระบบการเข้าถึงการรับบริการผู้ป่วย
ฉุกเฉิน
6.พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยTrauma
1.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในหลักสูตรผู้ป่วย
วิกฤติ
2.พัฒนาบุคลากรในเครือข่ายระดับโซน
-การช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ (จนท.รพ.สต)
-หลักสูตร MERT Mini MERT
-Refresh (EMR/EMT) 
3. พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยฉุกเฉินUCEP
4.ให้ความรู้เร่ืองกฎหมายECs
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ค่าเป้าหมาย  (Target)
กลยุทธ์/มาตรการ

3.ECS 3.พัฒนาระบบข้อมูล นางนิลปัทม์ พลเย่ียม

4.Sepsis ไม่เกินร้อยละ 30 ไม่เกินร้อยละ 30 ไม่เกินร้อยละ 30 นางป่ินเพชร เอกสิงหชัย

10 10 10

อัตราของ ผู้ป่วย Pneumonia with Sepsis ลดลง 10 10 10
10 10 10

10 10 10

1.พัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศ ผ่าน 
ระบบTI คุณภาพ ครบถ้วน รวดเร็ว 
(IS,PHER) 
2.จัดต้ังศูนย์ข้อมูลให้ได้มาตรฐานดังน้ี
-มีโครงสร้างการบริหาร
– มีผู้รับผิดชอบงานชัดเจน
-พัฒนาและจัดท าฐานข้อมูลData set
 -ระบบวิเคราะห์ข้อมูลสู่การน าไปใช้และ 
ติดตามการด าเนินงาน
3.ส่งสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ECS ระดับต าบล/รพ.สต.

1.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในหลักสูตรผู้ป่วย
วิกฤติ
2.พัฒนาบุคลากรในเครือข่ายระดับโซน
-การช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ (จนท.รพ.สต)
-หลักสูตร MERT Mini MERT
-Refresh (EMR/EMT) 
3. พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยฉุกเฉินUCEP
4.ให้ความรู้เร่ืองกฎหมายECs

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด Community-acquired

อัตราการเกิด Severe Sepsis/Septic Shock ลดลงร้อยละ
 10  จากปี 61

อัตราการส่งต่อผู้ป่วย Severe Sepsis/Septic Shock จาก 
โรงพยาบาลชุมชนในโซนลุ่มน้ าปาวมาโรงพยาบาลกุมภวาปี 
ลดลง

อัตราการส่งต่อผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือด จาก 
โรงพยาบาลกุมภวาปี ไป โรงพยาบาลอุดรธานี ลดลงร้อยละ 
30 จากปี 61

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ระบบเครือข่าย ในการ
ป้องกันและการเข้าถึง
บริการท่ีรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ

ปีงบประมาณ 2559-2561 พบอัตราการ
เสียชีวิต จาก Sepsis คิดเป็นร้อยละ 
19.75 ,15.43 และ 15.18 ตามล าดับ 
พบอัตราการเกิด Severe Sepsis/Septic
 Shock คิดเป็นร้อยละ 39.68 ,36.24 
และ 41.90 ตามล าดับ ,อัตราการส่งต่อ
ผู้ป่วย Severe Sepsis/Septic Shock 
จากโรงพยาบาลชุมชนในโซนลุ่มน้ าปาว
มาโรงพยาบาลกุมภวาปี คิดเป็นร้อยละ 
23.45 ,22.05 และ 28.91 ตามล าดับ มี
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่าย 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแล ผู้ป่วย 
Sepsis ใน รพ.กุมภวาปี และ รพ.ในโซน
ลุ่มน้ าปาว  เพ่ือให้ผู้ป่วย Sepsis ได้
เข้าถึงบริการอย่างรวดเร็ว ได้รับบริการท่ี
มีคุณภาพ โดยผู้ป่วยได้รับการประเมินท่ี
ถูกต้อง รวดเร็ว และการปรับแผนการ
รักษาท่ีถูกต้อง สามารถลดความรุนแรง
ของในการเกิดภาวะ septic shock และ
ป้องกันการเสียชีวิตในผู้ป่วยได้

1.ประชาสัมพันธ์ส่ือสารเก่ียวกับโรคติดเช้ือ
ในกระแสเลือดและการเข้าถึง บริการ
การแพทย์
ฉุกเฉิน
2.พัฒนาศักยภาพเครือข่าย อสม/ ผู้น า
ชุมชน/ EMS/ รพ.สต. ในการคัดกรองกลุ่ม
เส่ียง และอาการบ่งช้ี 
3.Flu Vacination กลุ่มเส่ียงต่อการติดเช้ือ 
กลุ่มภูมิต้านทานต่ าเช่น COPD, Asthma ,
DM, สูงอายุ ,หญิงต้ังครรภ์ และเด็ก
4.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในโซนลุ่มน้ าปาว
ในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเช้ือในกระแสเลือด
5.ส่งเสริมให้ประชาชนมีการประเมินและเฝ้า
ระวังอาการของโรคติดเช้ือท่ี
ต้องรีบน าส่งโรงพยาบาล
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ค่าเป้าหมาย  (Target)
กลยุทธ์/มาตรการ

4.Sepsis

5.พัฒนาระบบบริการวัณโรค ≥85 ≥85 ≥85 นางสุกัญญา บัณฑิตกุล

2.พัฒนาระบบการ
รักษาพยาบาล การส่ง
ต่อ และการดูแล
ต่อเน่ืองมีคุณภาพได้
มาตรฐาน

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากร ฟ้ืนฟูวิชาการใน
การดูแลผู้ป่วยโรคติดเช้ือ
ในกระแสเลือด
2.พัฒนาระบบการส่งต่อและรับกลับ
โรงพยาบาลในเครือข่ายเพ่ือการดูแลต่อเน่ือง
3.นิเทศ ติดตามประเมินผล แลกเปล่ียน
เรียนรู้หน้างานในโรงพยาบาล
4.MM Conference  ร่วมกับ รพ.เครือข่าย 
ในเคสเกิด Severe Sepsis/Septic Shock /
เสียชีวิตหรือเกิดความเส่ียง
5.พัฒนาประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยในกลุ่ม
โรคท่ีมีความเส่ียงสูง(Pneumonia) ตาม
มาตรฐาน

3.พัฒนาระบบการ
จัดการข้อมูล

1.พัฒนาการบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม 
Check list การดูแลผู้ป่วย Sepsis และ
ศักยภาพการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
2.พัฒนาแบบฟอร์มในการจัดเก็บรายงาน ,
Guideline ,CNPG, Standing order 
3. พัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บรายงานเพ่ือให้
ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์สามารถน ามา
วิเคราะห์ได้
4.จัดการคืนข้อมูลสารสนเทศใน Line group
 (เครือข่าย)

ร้อยละอัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดราย
ใหม่

Situation : ความส าเร็จของการดูแล
รักษาผู้ป่วยวัณโรคสะท้อนคุณภาพของ
ระบบบริการสาธารณสุขและควบคุมวัณ
โรคโดยตัดวงจรแพร่กระจายเช้ือวัณโรค
และป้องกันเช้ือวัณโรคด้ือยา ปัจจุบัน
อัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรค
ของจังหวัดอุดรธานีต่ าสอดคล้องกับ
ข้อมูลของอ าภอกุมภวาปีคือ เพียงร้อยละ
 79.55 เป้าหมายร้อยละ 85 ซ่ึง ปัญหา
อุปสรรคคือ 1.ผู้รับบริการเข้ารับบริการ
ช้ามีอาการมากแล้วผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิต
ระหว่างการรักษาสูง 2.ผู้รับบริการมีอายุ
มากขาดผู้ดูแลการขาดนัดรับยาอย่าง
ต่อเน่ือง 3.ผู้รับบริการมีโรคร่วมหลายโรค
ท าให้เสียชีวิตระหว่างรักษา 4.ไม่มีการ
ติดตามประเมินผลการรักษาอย่างเข้มข้น

1.พัฒนาคุณภาพการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค
อย่างต่อเน่ือง

1.ลดความล่าช้าในการตรวจวินิจฉัย โดย
 - คัดกรองเชิงรุกวัณโรคและวัณโรคด้ือยาใน
กลุ่มเส่ียงในชุมชน
และกลุ่มสัมผัส
2. พัฒนาสมรรถนะทีมบุคลากรเชิงรุกใน
ชุมชน และสหวิชาชีพ
3. ทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วยในกลุ่ม
ป่วยทุกรายท่ี re-visit
4. Dead Cases Conference ร่วมกับทีม 
PCT และ CM รพสต.
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ค่าเป้าหมาย  (Target)
กลยุทธ์/มาตรการ

5.พัฒนาระบบบริการวัณโรค นางสุกัญญา บัณฑิตกุล

6.จักษุ ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสายตา ≥90 ≥90 ≥90 น.ส.มารยาท บุตรโท
100 100 100

ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรอง DR ≥70 ≥70 ≥70
ร้อยละผู้ป่วย DR High risk ได้รับการรักษาภายใน 30 วัน 100 100 100

Situation : ความส าเร็จของการดูแล
รักษาผู้ป่วยวัณโรคสะท้อนคุณภาพของ
ระบบบริการสาธารณสุขและควบคุมวัณ
โรคโดยตัดวงจรแพร่กระจายเช้ือวัณโรค
และป้องกันเช้ือวัณโรคด้ือยา ปัจจุบัน
อัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรค
ของจังหวัดอุดรธานีต่ าสอดคล้องกับ
ข้อมูลของอ าภอกุมภวาปีคือ เพียงร้อยละ
 79.55 เป้าหมายร้อยละ 85 ซ่ึง ปัญหา
อุปสรรคคือ 1.ผู้รับบริการเข้ารับบริการ
ช้ามีอาการมากแล้วผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิต
ระหว่างการรักษาสูง 2.ผู้รับบริการมีอายุ
มากขาดผู้ดูแลการขาดนัดรับยาอย่าง
ต่อเน่ือง 3.ผู้รับบริการมีโรคร่วมหลายโรค
ท าให้เสียชีวิตระหว่างรักษา 4.ไม่มีการ
ติดตามประเมินผลการรักษาอย่างเข้มข้น

2.พัฒนาระบบการส่ง
ต่อและติดตาม
ผลการรักษาทุกราย

1.พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน
1.1 ดูแลรักษาโดยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเพ่ือ
ลดการขาดยา
 - ดูแลผู้ป่วยแบบมีพ่ีเล้ียง(อสม.หรือ care 
giver) (DOT)
  - ดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพเครือข่าย
ในพ้ืนท่ี
1.2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรค

3.พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล TBCM

1.พัฒนาคุณภาพระบบฐานข้อมูลTBCM โดย
  - บันทึกข้อมูล TBCM ให้เป็นปัจจุบันอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
2. รพ.สต.และ PCU บันทึกข้อมูล TBCM ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน เม่ือมีการคัดกรองเชิงรุกใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) 
ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน

ปี 2561 ผู้สูงอายุในเขตอ าเภอกุมภวาปี 
จ านวน 17,920 คน ได้รับกรองสายตา 
จ านวน 16,306 คน คิดเป็น 91% พบ 
Blinding Cataract จ านวน 103 ราย 
ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน จ านวน 95
 ราย คิดเป็น 92.23% ปฏิเสธการรักษา 8
 ราย คิดเป็น 7.76% ผู้ป่วยเบาหวาน
จ านวน 6,565 ราย ได้รับคัดกรอง DR 
4,248 ราย คิดเป็น 64.71% พบผู้ป่วย 
DR High risk จ านวน 34 ราย ผู้ป่วย DR
 High risk ได้รับการรักษาภายใน 30 วัน 
เท่ากับ 100%

1.วางแผนการบริการ
เชิงรุก

1.วางแผนจัดท าโครงการคัดกรองตาใน
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเบาหวาน
2.ประชุมผู้รับผิดชอบ ก าหนดวัน เวลา 
สถานท่ีเตรียมความพร้อม
3.ร่วมกับเครือข่ายค้นหากลุ่ม Blinding 
Cataract และ HR DR ให้เข้าถึงการรักษาให้
เร็วท่ีสุด

2.วางแผนการตรวจ
รักษาเชิงรับ

1.เพ่ิมบริการตรวจรักษา ให้ค าแนะน าทางตา
ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี
2.เพ่ิมวันผ่าตัด วัดเลนส์เป็นวันจันทร์และวัน
ศุกร์ ส่วนวันพุธบริการยิง LASER
3.วางแผนการReferโดยเปิดสายด่วนรับให้
ค าปรึกษา ส่งต่อ เข้าระบบนัดให้
4.รพ.สตสต./PCU/PCC/รพ.เครือข่าย เพ่ือ
การเข้าถึงการรักษาท่ีถูกต้องรวดเร็วปลอดภัย
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ค่าเป้าหมาย  (Target)
กลยุทธ์/มาตรการ

6.จักษุ น.ส.มารยาท บุตรโท

7.COPD น.ส.ณฐมน สามเมือง

อัตราการตายในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง <4 <4 <4
ร้อยละผู้ป่วย COPD ท่ีสูบบุหร่ีเลิกสูบบุหร่ีได้อย่างน้อย 6เดือน >80 >80 >80

3.ปรับแผนระบบ
เครือข่าย

1.วางแผนการจัดระบบฐานข้อมูลในเครือข่าย
ให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วน
2.วางข้ันตอน แนวทางการประชาสันพันธ์
เพ่ิมส่ือการสอนให้กับเครือข่ายเพ่ือเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายให้มากข้ึน
3.วางแผนดูแลร่วมกับจักษุแพทย์ แพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัว COCของรพ. ในการดูแล
ผู้ป่วยท่ีปฏิเสธการรักษาและผู้ป่วยท่ีต้องดูแล
ต่อเน่ือง

อัตราการเกิดการก าเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ัน
เร้ือรัง

<130 คร้ังต่อ
แสนปชก.

<130 คร้ังต่อ
แสนปชก.

<130 คร้ังต่อ
แสนปชก.

อ าเภอกุมภวาปี ข้อมูล อัตราการก าเริบ
เฉียบพลัน  รวมถึงการรับเข้ารักษาตัวใน
โรงพยาบาลในปี 2559, 2560 ,2561 
เท่ากับ 128.2,150.3,176.83/แสน
ประชากร ตามล าดับ จากการวิเคราะห์
พบว่าส่วนใหญ่  เป็นผู้สูงอายุ  ท่ีขาด
ผู้ดูแล มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม  เช่น  
การสูบบุหร่ี การใช้ยาพ่นท่ีไม่ เหมาะสม 
โดยเฉพาะ Bronchodilator การไม่ออก
ก าลังกาย, อัตราตายปี 2559, 2560 ,
2561 เท่ากับ 14.71,6.29,7.75  พบว่า
เป็นการตายเพราะพยาธิสภาพของโรค
และสมเหตุผล  ผู้ป่วยทีสูบบุหร่ีเลิกสูบ
บุหร่ีได้อย่างน้อย 6 เดือน ปี 2560 ,2561
 เท่ากับ ร้อยละ50,80 ตามล าดับ

1.เพ่ิมการเข้าถึงบริการ 
(access to care) ใน
กลุ่มเส่ียงและป้องการ
เกิดโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง

1.จัดบริการตรวจรักษาในวันพุธบ่าย
2. ประเมิน2Q/9Q 
3. จัดบริการแบบ One stop service 
โดยสหสาขาวิชาชีพ(กายภาพ,
อดบุหร่ี ,เภสัชกร)
4. ก าหนดนโยบายให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ใน
ผู้ป่วย COPD

2.พัฒนาระบบบริการ
คลินิก COPD คุณภาพ

1.จัดบริการแบบ One stop service 
โดยสหสาขาวิชาชีพ(กายภาพ,อดบุหร่ี,เภสัช
กร)
2. จัดบริการตรวจ LFTโดยงานอาชีวอนามัย
3. การติดตามดูแลต่อเน่ืองร่วมกับ 
COC/Palliative care

3.พัฒนาระบบเฝ้าระวัง
และการจัดการข้อมูล

1. พัฒนาโปรแกรม COPD Quality of Care
 ให้เช่ือมโยงกับ 43 แฟ้ม และ HDC  ในทุก
ระดับ
2. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบการ
รายงาน และการสรุปผลการด าเนินงาน
3. พัฒนาเจ้าหน้าท่ีในการวิเคราะห์ข้อมูล 
และน าผลไปวางแผนในการด าเนินงานต่อ
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ค่าเป้าหมาย  (Target)
กลยุทธ์/มาตรการ

8.CKD ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ท่ีได้รับการคัดกรอง CKD ≥80 ≥80 ≥80 นางพัชลาวัล สาระพัน
≥67 ≥68 ≥69

≥50 ≥50 ≥50

ร้อยละของผู้ป่วย CKD 1-4 ท่ีควบคุมระดับ BP ได้ ≥50 ≥50 ≥50
≥50 ≥50 ≥50

พัฒนาข้อมูลใน CKD HDC 

9.การแพทย์แผนไทย 35 35 35 นางกัลยาณี ตาแก้ว

ร้อยละประชาชนเข้าถึงยาสมุนไพร 25 25 25

1.เฝ้าระวังติดตามการ
คัดกรองโรคและ
พฤติกรรมเส่ียงของการ
เกิดโรค

2.พัฒนาระบบบริการ
CKD Clinic ให้ได้
คุณภาพ

1. CKD Clinic บูรณาการทีมสหวิชาชีพให้
เข้มแข็ง และเช่ือมกัน ระหว่าง รพ.สต.และ
ชุมชน

3.ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมผู้ป่วย/เย่ียม
บ้านติดตามการเย่ียม
บ้านเพ่ือสร้างเสริม
แรงจูงใจในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ติดตามการเย่ียมบ้านอย่างต่อเน่ืองในรายท่ีมี
ปัญหา ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เสริมสร้าง
แรงจูงใจ สร้างความตระหนักให้เกิดการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม CKD stage1-3 เน้น 
Self care management, Sef health 
group CKD stage4-5 ได้รับค าปรึกษา RRT

ร้อยละของผู้ป่วยCKD 3-4 ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<4
 ml/min/1.73m2/yr

ร้อยละของผู้ป่วย CKD 1-4 ท่ีการได้รับยา 
ACE-I/ARB-I/ARB ได้ตามเป้า

ร้อยละของผู้ป่วย CKD 1-4  และเป็น DM ท่ีควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดได้ดี

โรงพยาบาลกุมภวาปีมีจ านวนผู้ป่วยไต
วายเร้ือรังแยกตามระยะดังน้ี  
Stage1,2,3,4,5  คิดเป็นร้อยละ 9.02 ,
22.15 ,46.39 ,14.63 ,7.81  ตามล าดับ  
ในปี2561 พบว่าผู้ป่วย CKD  มีการชะลอ
ไตเส่ือม eGFR ลดลง <4 
ml/min/1.73m2/yr  ผ่านเกณฑ์ 
เป้าหมายร้อยละ 66ผลงานปี 2561 อยู่ท่ี
ร้อยละ 66.89  ,ผู้ป่วย CKD  ระยะท่ี4 
และ5 ร้อยละ  80  ปฎิเสธ RRT

1.ด าเนินการคัดกรองไตตาม CGP ในผู้ป่วย
DM/HT
2.มีการติดตามจัดระบบบริการให้ผู้ป่วยได้คัด
กรองโรคไตได้ครอบคลุม

4.จัดต้ังทีมผู้ป่วยรักษ์ไต
เพ่ือปรับเปล่ียน
พฤติกรรมลดหวาน มัน 
เค็ม เสตียรอยด์ 
สมุนไพรอาหารเสริมท่ี
เป็นอันตรายต่อไต

รณรงค์ลดเค็มสร้างความตระหนักในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ลดหวาน มัน เค็ม 
เสตียรอยด์ สมุนไพรอาหารเสริมท่ีเป็น
อันตรายต่อไต

ปีงบประมาณ 61 ผลงาน ร้อยละการ
เข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย และ
การแพทย์ทางเลือกทีได้มาตรฐานผลงาน
 26.79 % (35%) การเข้าถึงยาสมุนไพร 
ผลงาน10.12  (25 %) ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงานพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถ่ินด้านสุขภาพ ผลงานอยู่ในระดับ 5

5.ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลและมีระบบ
สารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ

ร้อยละประชาชนได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกท่ีได้มาตรฐาน

ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ด้านสุขภาพ

1.พัฒนาศักยภาพระบบ
บริการการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ผสมผสานในสถาน
บริการสาธารณสุข

1. ส่งเสริมให้การจัดบริการแพทย์แผนไทย 
ตามแนวทาง SP เน้น 4โรคหลัก /การใช้ยา
สมุนไพร (รพ.2 แห่ง/รพ.สต.ท่ีมีแพทย์แผน
ไทย
2 แห่ง เชียงแหว/พันดอน /ห้วยบง )
3. หน่วยบริการในรพ.สต.ให้มีผู้ช่วยแพทย์
แผนไทยครบท้ัง17 แห่ง เพ่ือให้รพ.สต.ท่ี
ผลงานยังไม่ผ่านเกณฑ์ได้พัฒนาอย่างต่อเน่ือง
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ค่าเป้าหมาย  (Target)
กลยุทธ์/มาตรการ

9.การแพทย์แผนไทย นางกัลยาณี ตาแก้ว

ร้อยละผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลแบบประคับประคอง 100 100 100 นางทรรศนีย์ พราหมณ์ชูเอม
ร้อยละผู้ป่วยท่ีดูแลแบบประคับประคองถูกติดตามเย่ียมบ้าน 100 100 100
ร้อยละการจัดการอาการปวดและอาการรบกวนต่าง ๆ 80 80 80

60 60 60

ร้อยละมีการประชุมครอบครัว (family meeting) 100 100 100
80 80 80

2.ส่งเสริมการยา
สมุนไพรท่ีมีศักยภาพ 
ครบวงจร

1.ส่งเสริมการใช้ยาสมุน (ยาสมุนไพร
ทดแทน/ยาสมุนไพรFirst line drugs)ในรพ.
สต.และรพ.
2 ก าหนดให้มีการใช้ยาปรุงเฉพาะรายในรพ.
(กุมภวาปี ห้วยเก้ิง และ รพ.สต.ท่ีมีแพทย์
แผนไทย (เชียงแหว พันดอน ห้วยบง)
3 พัฒนาต าบลต้นแบบด้านสมุนไพร
4.มีนโยบายสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรท่ี
ผลิตโดยรพ.ห้วยเก้ิงท้ัง CUP

10.การพัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาแบบ
ประคับประคอง

ร้อยละมีการวางแผนดูแลรักษาตนเองล่วงหน้า (Advance 
care plan)

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติต่อการดูแลแบบ
ประคับประคอง

สถานการณ์สุขภาพโรงพยาบาลกุมภวาปี
ในปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคเร้ือรัง โรคร้ายแรง 
และผู้ป่วยโรคท่ีรักษาไม่หายมากข้ึน 
ส่งผลให้มีผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาแบบ
ประคับประคองมากข้ึน การดูแลแบบ
ประคับประคอง
ยังไม่มีแนวทางท่ีชัดเจน

1.ระบบบริการแบบมี
มาตรฐาน

1. ประชุมจัดต้ังคณะกรรมการท่ี
ประกอบด้วยบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ
2. ก าหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง
3. ต้ังศูนย์ดูแลแบบประคับประคอง
4. มี Nurse managerและมีทีมงานเพียงพอ
5. มี PC ward Nurse 
6. มีระบบข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ

3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการดูแล
สุขภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ผสมผสาน

1 เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ผสมผสาน  (สมุนไพร สสม
 / แกนน านวดเท้าป้องกันเบาหวาน กุมภวาปี
โมเดล)
2 ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธ์ุพืชสมุนไพรใน
ชุมชน
3 อบรมแกนน าให้ความรู้ด้านการแพทย์แผน
ไทยเพ่ือให้สามารถน าไปเผยแพร่และน าไปใช้
ในชุมชนได้
4 รพ.สต.ทุกแห่งให้มีสวนสมุนไพร  
GREEN&CLEAN  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี

2.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

1. จัดประชุมวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ใน
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในกับ
บุคลากรในโรงพยาบาลและรพ.สต. เช่นการ
จัดการอาการ การใช้syringe driver การ
จัดการด้านจิตสังคมและจิตวิญญาณ
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ค่าเป้าหมาย  (Target)
กลยุทธ์/มาตรการ

นางทรรศนีย์ พราหมณ์ชูเอม

11.การใช้ยาอย่างสมเหตุผล รพ.ผ่านRDU ข้ันท่ี2  ร้อยละ100 100 100 100 น.ส.อัจฉรา นินทราช
รพสต.RDU 80 80 80
อ าเภอกุมภวาปีผ่านเกณฑ์RDUชุมชน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

10.การพัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาแบบ
ประคับประคอง

1.การส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลใน รพ. 
(ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบยาแห่งชาติ
 พ.ศ. 2560-2564)

1.พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ PTC 
2.ส่งเสริมกิจกรรมอ่ืนๆ ในกุญแจ PLEASE 
โดยใช้ RDU markers โรคติดเช้ือ 4โรค และ
ประชากรกลุ่มเส่ียง 
3 กลุ่ม คือ CKD ผู้สูงอายุ และสตรีต้ังครรภ์ 
(RDUข้ันท่ี2)
3. Feed-back ข้อมูลตัวช้ีวัดท่ีไม่ผ่าน ไปยัง
องค์แพทย์ผ่านทางประธาน PTC, เลขา
องค์กรแพทย์ และ ผอ. ทุกเดือน

2.การจัดการเช้ือด้ือยา
ในโรงพยาบาลอย่าง
บูรณาการ  
 (ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การจัดการ
การด้ือยาต้านจุลชีพ
ประเทศไทย พ.ศ. 
2560-2564)

1.ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์เช้ือด้ือยาและ
มูลค่าการใช้ยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล
ร่วมกันในทีม AMR ปีงบ 2561
2.วางแผนการจัดการเช้ือด้ือในโรงพยาบาล
และชุมชน รวมถึงโรงพยาบาลในเครือข่าย
3.จัดท า Antimiogram ปี 61 ตามมาตรฐาน
และส่ง Antibiogram  ไปยัง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
4.อบรมเจ้าหน้าท่ี เร่ืองการเก็บส่ิงส่งตรวจให้
ได้คุณภาพ
5.เช่ือมข้อมูลระบบสารสนเทศของ 
Microbiology lab กับ ระบบข้อมูลฐานของ
 รพ.และมีการประเมินคุณภาพของ
ห้องปฏิบัติการโดยสภาเทคนิคการแพทย์
6. รายงานสถานการณ์เช้ือด้ือยาและมูลค่า
การใช้ยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลต่อองค์กร
แพทย์
7. ควบคุมจ านวนวันการใช้ Antibiotic 
Controlled ( 7 รายการยา) โดยจัดท า
สต๊ิกเกอร์ Alert เม่ือใช้ยาครบ ทุก 7 วัน
8. จัดท าแนวทางการ Switch ATB ยาฉีด
เป็นยากิน
9. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่การเช้ือ
ด้ือยาอย่างต่อเน่ือง 
10. ให้ความรู้ ญาติผู้ป่วยเช้ือด้ือยาเพ่ือ
ตระหนักถึงความรุนแรงของการแพร่เช้ือด้ือยา
11. สร้างเครือข่ายระหว่างโรงพยาบาลแม่
ข่ายกับโรงพยาบาลลูกข่ายเช่ือมโยงข้อมูล
เช้ือด้ือยา

3.พัฒนาระบบ
เครือข่ายการดูแล

1.ระบบภาคประชาชน (บ้าน วัด โรงเรียน)
2.องค์กรท้องถ่ินมีระบบดูแล มีเครือข่ายท่ี
เข้มแข็ง
3. รพ.สต.มีช่องทางการปรึกษาในการดูแล
ผู้ป่วย
4. การประสานการดูแลกับโรงพยาบาลแม่
ข่าย

1.รพ.ผ่านRDUข้ันท่ี2  ร้อยละ50%(รพ.
กุมภวาปียังไม่ผ่านRDUข้ันท่ี2 รพ.ห้วย
เก้ิงผ่านRDUข้ันท่ี2แล้ว)  
2.รพ.กุมภวาปีมีการจัดการเช้ือต้ือยา
อย่างบูรณา(AMR)ยังไม่ได้อยู่ในระดับ
Intermediate 
3.รพสต.ผ่านRDU ร้อยละ 82
4. อ าเภอกุมภวาปียังไม่ได้ด าเนินการ
RDUชุมชน
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ค่าเป้าหมาย  (Target)
กลยุทธ์/มาตรการ

11.การใช้ยาอย่างสมเหตุผล น.ส.อัจฉรา นินทราช

12.สุขภาพจิต อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ≤ 6.0ต่อแสนปชก. ≤ 6.0ต่อแสนปชก. ≤ 6.0ต่อแสนปชก. นางรัศมี พรพิพัฒน์
100 100 100

ร้อยละอัตราของผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าถึงบริการ ≥ 85 ≥ 85 ≥ 85
ร้อยละอัตราของผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงบริการ 80 80 80

50 50 50

1.ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์เช้ือด้ือยาและ
มูลค่าการใช้ยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล
ร่วมกันในทีม AMR ปีงบ 2561
2.วางแผนการจัดการเช้ือด้ือในโรงพยาบาล
และชุมชน รวมถึงโรงพยาบาลในเครือข่าย
3.จัดท า Antimiogram ปี 61 ตามมาตรฐาน
และส่ง Antibiogram  ไปยัง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
4.อบรมเจ้าหน้าท่ี เร่ืองการเก็บส่ิงส่งตรวจให้
ได้คุณภาพ
5.เช่ือมข้อมูลระบบสารสนเทศของ 
Microbiology lab กับ ระบบข้อมูลฐานของ
 รพ.และมีการประเมินคุณภาพของ
ห้องปฏิบัติการโดยสภาเทคนิคการแพทย์
6. รายงานสถานการณ์เช้ือด้ือยาและมูลค่า
การใช้ยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลต่อองค์กร
แพทย์
7. ควบคุมจ านวนวันการใช้ Antibiotic 
Controlled ( 7 รายการยา) โดยจัดท า
สต๊ิกเกอร์ Alert เม่ือใช้ยาครบ ทุก 7 วัน
8. จัดท าแนวทางการ Switch ATB ยาฉีด
เป็นยากิน
9. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่การเช้ือ
ด้ือยาอย่างต่อเน่ือง 
10. ให้ความรู้ ญาติผู้ป่วยเช้ือด้ือยาเพ่ือ
ตระหนักถึงความรุนแรงของการแพร่เช้ือด้ือยา
11. สร้างเครือข่ายระหว่างโรงพยาบาลแม่
ข่ายกับโรงพยาบาลลูกข่ายเช่ือมโยงข้อมูล
เช้ือด้ือยา

ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ ้า
ภายใน 1 ปี

ร้อยละต าบลต้นแบบจัดการสุขภาพจิตได้รับการประเมิน
รับรองมาตรฐานการด าเนินการสุขภาพจิตระดับเขต

สถานการณ์การฆ่าตัวตายส าเร็จของ
อ าเภอกุมภวาปี  มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ข้อมูล
จากปี 2560  อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ
จากเดิม 2.4  เป็น  3.21  ในปี 2561 
ส่วนร้อยละผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่
กลับมาท าร้ายตัวเองซ ้าภายใน 1 ปี  
ข้อมูลปี 2560และปี 2561 ไม่มีผู้
พยายามฆ่าตัวตายกลับมากระท าซ้ าอีก   
ร้อยละของผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
ร้อยละ 50.05 มีการเข้าถึงบริการเพ่ิม
มากข้ึน

1.การสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและภาคี
เครือข่ายในการป้องกัน
และลดปัจจัยเส่ียงต่อ
การเกิดปัญหาด้าน
สุขภาพจิต

1.ขับเคล่ือนการด าเนินงานด้วย
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ(พชอ.)
2.พัฒนาต าบลต้นแบบต าบลจัดการ
สุขภาพจิตอย่างน้อย 1 ต าบล
3.บูรณาการความร่วมมือกับท้องถ่ิน ชุมชน 
ครอบครัว และสร้างการตระหนักรู้ในการ
ดูแลสุขภาพจิตของคนในชุมชน
4.การดูแลฟ้ืนฟูผู้ป่วยจิตเวช  หรือผู้มีปัญหา
สุขภาพจิตต่อเน่ืองโดย คนในชุมชนซ่ึงมีจนท.
เป็นพ่ีเล้ียง

3.ส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผลใน
รพสต.และในชุมชน

1.มีแผนด าเนินงานRDUรพสต.และRDUชุมชน
2.ช้ีแจงนโยบายและตัวช้ีวัดRDUรพสต.และ
RDUชุมชน
3.ด าเนินงานตามแผนงานและควบคุมก ากับ
ติดตามความก้าวหน้าทุกเดือน
4.กระตุ้นและให้ค าแนะน ารพสต.ท่ียังไม่ผ่าน
RDUรพสต.
5.ด าเนินงานRDUชุมชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย
6.สร้างหมู่บ้านRDUตัวอย่าง



2562 2563 2564
โครงการ ผู้รับผิดชอบค่าเป้าหมาย 3 ปีประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด(Key Performance Indicator) ผลงานท่ีผ่านมา ปี 61

ค่าเป้าหมาย  (Target)
กลยุทธ์/มาตรการ

12.สุขภาพจิต นางรัศมี พรพิพัฒน์2.พัฒนาระบบการ
จัดบริการสุขภาพจิต
และจิตเวชให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์โรคและ
บริบท

1.พัฒนาการจัดบริการตามคุณภาพและ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 
ในทุกระดับ
2.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน  
การส่งต่อ ระบบวิกฤตสุขภาพจิต  MCATT 
และผลักดันการบังคับใช้ พรบ.สุขภาพจิต 
3.การพัฒนาศักยภาพ จนท.ในพ้ืนท่ีให้มี
ความรู้ ความเช่ียวชาญในการดูแลผู้ป่วยจิต
เวชและการดูแลด้านสุขภาพจิต

3.พัฒนาระบบข้อมูล
และสารสนเทศ

1.พัฒนาศักยภาพการจัดการข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล 
2.พัฒนาการเช่ือมโยงข้อมูลทุกระดับ(ปฐมภูมิ
,ทุติยภูมิ,ตติยภูมิ)เพ่ือใช้ประโยชน์ในการวาง
แผนการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน เช่น 506 Dash 
Board, Long term care Program



Strategice People Excellence

2562 2563 2564
1.พัฒนาทรัพยากรบุคคล 80 80 80 HR

2.ร้อยละ Retention rate 90 90 90
80 80 80

80 80 80

60 60 60

ผู้รับผิดชอบค่าเป้าหมาย 3 ปี

 แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ คปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 3  ปี (2562 – 2564)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด(Key Performance Indicator) ผลงานท่ีผ่านมา ปี 61
ค่าเป้าหมาย  (Target)

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ

1.พัฒนาฐานข้อมูล/สารสนเทศด้านก าลังคน
ให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
1.1 ภาพรวมระดับโรงพยาบาล/สสอ. 
(HROPH)
1.2 ระดับหน่วยงาน
2.จัดท าแผนก าลังคนรองรับการแผนการ
ขยายบริการตามนโยบายโรงพยาบาล

1.จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงพยาบาล/รพ.สต.
2.จัดท าแผนพัฒนาทักษะบุคลากรให้เป็นมือ
อาชีพ (Professional) ได้แก่ ด้านการบริหาร
จัดการ (Soft Skill และ Hard Skill), ทักษะ
ดิจิตอล, การปลูกฝังค่านิยม UDMOPHS

3.HRM
 การบริหารก าลังคนให้
เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย
การดึงดูดและธ ารง
รักษาก าลังคนคุณภาพ

1.มีแผนการบริหารต าแหน่งว่างและบริหาร
จัดการก าลังคน โดย HR ก ากับความ
เพียงพอและความเป็นธรรม 
2.พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน HR
3.การสรรหาเชิงรุกเพ่ือสร้างความต่อเน่ือง
ทางการบริหารและวิชาการ
4.แผนการบริหารความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

4.HRN
สร้างภาคีเครือข่าย
ก าลังคนด้านสุขภาพให้
เข้มแข็งและย่ังยืน

1.พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายก าลังคน
ด้านสุขภาพระดับอ าเภอและต าบล เช่น 
พชอ.-สพถ-สปสช.-คปสอ.-อสม.
2.ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการ
พัฒนาก าลังคน เช่น วพบ.อุดรธานี, ม.
ขอนแก่น,ม.ราชธานี, สถาบันพระบรมราช
ชนก

1.ร้อยละหน่วยงานมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมี
ประสิทธิภาพ (มีข้อมูล มีแผนและการด าเนินงานตามแผน 
บรรลุผลส าเร็จ ตอบสนองความต้องการ ในเวลาปกติและ
ฉุกเฉิน)

3.ร้อยละหน่วยงานมีผลลัพธ์การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย/
มีผลงานนวัตกรรมท่ีตอบสนองต่อการบริการ(ตอบ 
Engagement)

4.ร้อยละบุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะหลักตาม
วิชาชีพ

5.ร้อยละบุคลากรมีความสุขในการท างาน (จากการประเมิน
 Happinometer)

1) ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีบุคลากร
เพียงพอ และ อัตราคงอยู่ของบุคลากร
สาธารณสุข (Retention rate) ยังขาด
ข้อมูลท่ีชัดเจน และมีการลาออกของกลุ่ม
ลูกจ้างช่ัวคราว 2) นวัตกรรมยังไม่
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 3)ข้อมูล
สมรรถนะแต่ละกลุ่มวิชาชีพยังไม่ชัดเจน 
4) องค์กรแห่งความสุข Happinometer 
ปี 2561 เท่ากับ ร้อยละ 60.64 ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต่ าสุดคือ Happy money เท่ากับ
 ร้อยละ 44.18 ค่าเฉล่ียจังหวัด 54.7 และ
 Happy Relax เท่ากับ 52.01 ค่าเฉล่ีย
จังหวัด ร้อยละ 57.89

1 HRP
พัฒนาระบบและการ
ขับเคล่ือนก าลังคน
อย่างมีประสิทธิภาพ

2.HRD
การพัฒนาก าลังคนให้
เพียงพอและมีคุณภาพ



Strategice Governance Excellence

2562 2563 2564
1.องค์กรคุณภาพ Reac3  -  - น.ส.ปรานต์พนิตา นาสูงชน

ผู้รับผิดชอบค่าเป้าหมาย 3 ปี

 แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ คปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 3  ปี (2562 – 2564)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด(Key Performance Indicator) ผลงานท่ีผ่านมา ปี 61
ค่าเป้าหมาย  (Target)

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ

รพ.ผ่าน reaccredit 3 เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยท้ังผู้ป่วย
และผู้ให้บริการ (2P Safety)

1. หมดอายุการรับรอง HA วันท่ี 20 
กุมภาพันธ์ 2562
2. ส่งเอกสารขอรับการประเมินแล้ว รอ
วันเย่ียมจาก สรพ.
3. เพ่ิงประกาศนโยบาย 2P Safety ท า
ให้ยังรับทราบไม่ท่ัวถึง ถึงความส าคัญ
และแนวทางปฏิบัติ

1.จัดให้มีกลไกการ
สนับสนุนคุณภาพ
โรงพยาบาลอย่าง
ต่อเน่ือง

1.ทบทวน/แต่งต้ังคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ/คณะท างานท่ีเก่ียวข้อง และ
ประชุมคณะกรรมการ
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการงานพัฒนาคุณภาพ
ส าหรับ จนท.แต่ละระดับ
3. ก ากับติดตามความก้าวหน้า และรายงาน
ผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส

2.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร และส่งเสริม
แนวคิดการพัฒนา
คุณภาพ

1. จัดอบรมให้ความรู้ตามมาตรฐานใหม่ แก่
ทีมคร่อมสายงาน และทีมน า/หน.งาน
2. จัดให้มีการการ IS อย่างสม่ าเสมอ
3. พัฒนาทีม FA อย่างต่อเน่ือง
4. จัดมหกรรมคุณภาพปีละ 1 คร้ัง
5. เน้นการท า RCA ท่ีหน้างาน
6. พัฒนาศักยภาพ Risk owner

3.พัฒนาระบบก ากับ 
ติดตามงานท่ีส าคัญ / 
มาตรฐานงานต่าง ๆ

1. มีการ monitor ติดตามงานทีมคร่อมทุก 3
 เดือน
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ PCT ให้ครบทุก PCT
3. ติดตามการท างานของแต่ละ PCT ตาม
ตัวช้ีวัดส าคัญรายโรค
4. ติดตามข้อมูล THIP และความเส่ียงใน
ระบบ HRMS



2562 2563 2564
ผู้รับผิดชอบค่าเป้าหมาย 3 ปีประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด(Key Performance Indicator) ผลงานท่ีผ่านมา ปี 61

ค่าเป้าหมาย  (Target)
กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ

2.PCC รพ.สต.ติดดาว 3 PCC 4 PCC 5 PCC น.ส.พิชญกานต์ สกุลพานิช

ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์ 5 ดาว 100 100 100

ร้อยละคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปิดด าเนินการในพ้ืนท่ี 
(Primary Care Cluster)

การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.) 
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ด้วยหลักเวช
ศาสตร์ครอบครัวและการมีส่วนของภาคี
เครือข่าย
Baseline : 1.ปี 2560 PCC 1 Cluster/ 
ปี61 FCTกุมภวาปี 1 ทีม
2.รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 5ดาว ปี 2560 
(58.82%) / ปี61 รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 5
ดาว 100%
3.มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ ปัญหามี 2 ประเด็น RTI, 
DM บูรณาการ

1.พัฒนารูปแบบการ
จัดบริการปฐมภูมิ

1.พัฒนารูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิ
2.ปรับปรุงและพัฒนาการบริการ คลินิกหมอ
ครอบครัว
3.การพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ รพ.สต.
ติดดาว

2.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการกาลังคนและทีม
สุขภาพ

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร PCC รพ.สต.
และทีมสหสาขาวิชาชีพ
2. พัฒนาทีมพ่ีเล้ียงและทีมประเมิน รพ.สต.
ติดดาว
3. พัฒนาศักยภาพทีมเลขา พชอ. และ
คณะอนุกรรมการ

3.พัฒนาระบบสนับสนุน
 ปฐมภูมิ

1. ประสาน สร้างกลไกการมีส่วนร่วมภาคี
เครือข่าย ในการบริหารจัดการ จัดบริการ
และสนับสนุนและส่งเสริมให้การช่วยเหลือซ่ึง
กันและกันภายในอาเภอ
2. ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน

4.ขับเคล่ือนแผน
ยุทธศาสตร์
และการอภิบาลระบบ

1. วิเคราะห์ปัญหาและประเด็นพัฒนา มีทา
แผน ดาเนินการ เพ่ือแก้ไขปัญหา อย่างน้อย
2.สร้างความเข้าใจนโยบาย PCC ติดดาว 
พชอ. แก่บุคลากรและประชาชน
3.ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน



2562 2563 2564
ผู้รับผิดชอบค่าเป้าหมาย 3 ปีประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด(Key Performance Indicator) ผลงานท่ีผ่านมา ปี 61

ค่าเป้าหมาย  (Target)
กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ

3.PMQA 100 100 100 นายศัลยเวช บุญมารักษ์ร้อยละ หน่วยงานสังกัด คปสอ.กุมภวาปี ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  หมวด 2 และ หมวด 4 
หมวด (1 หมวด 5 คงสภาพ)

สสอ.กุมภวาปี ได้น าเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์การเพ่ือยกระดับการปฏิบัติ
ราชการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลมา
ต้ังแต่ปี  2554 – ปี 2559 แต่ยังไม่ได้รับ
การประเมินจากองค์กรภายนอก ปี 2559
 ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร จัดการองค์กรโดยน า
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
องค์กรของ สสอ.กุมภวาปี  ปี 2561 – ปี 
2564  คปสอ.กุมภวาปีก าหนดเป็น
นโยบาย Governance Excellence 
และตัวช้ีวัด 39 ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ของส่วนราชการ สังกัด คปสอ.
ปีงบประมาณ 2562 สสอ.กุมภวาปี ผ่าน
เกณฑ์ระดับ 5 จากการประเมินของทีม
ตรวจราชการ และรพ.สต.(ร้อยละ100)

1.ประกาศนโยบายการ
น าเกณฑ์ PMQA เป็น
เคร่ืองมือในการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการองค์การใน สสอ.
กุมภวาปี

1.ประกาศนโยบายการน าเกณฑ์ PMQA เป็น
เคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์การในสังกัด สสอ.กุมภวาปี 
2.พัฒนาศักยภาพช้ีแจงแนวทางการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ PMQA แก่บุคลากรใน
สังกัดสสอ.กุมภวาปี ทุกระดับ หมวด 2 และ
หมวด 4 หมวด 1 และหมวด 5 คงสภาพ

2.พัฒนาทีมตรวจ
ประเมิน PMQA ระดับ 
คปสอ.ให้มีคุณภาพ

1.คปสอ.กุมภวาปี สร้างและพัฒนาทีมพ่ีเล้ียง
 ออกติดตามแนะน า 
สสอ.กุมภวาปี ตรวจประเมินตนเอง  PMQA 
(Auditor Audit  และ Internal  Audit  ) 
3.ประเมินตนเองในระยะ  6 เดือน 9 เดือน  
12  เดือน

3.สสอ.กุมภวาปี รับ
การประเมินนิเทศ 
ติดตาม ด าเนินงาน 
PMQA  จากทีม
ประเมินนิเทศติดตาม
ระดับจังหวัด

1.สสอ./รพ.สต.รับฟังการติดตามการ
ด าเนินงานจาก กพร.สป.ผ่านระบบ VDO 
Conference
2.สสอ.กุมภวาปี จัดประชุมติดตามผลการ
ด าเนินงาน ทุก 3 เดือน 
3.สสอ.กุมภวาปี/รับการตรวจประเมิน จาก
ทีม Auditor ระดับจังหวัด ปีละ 2 คร้ัง
4.ผู้แทนจากสสอ.กุมภวาปีเข้าร่วมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานท่ี สสจ. 2
คร้ัง
5. สสอ.กุมภวาปี จัดท ารายงานผล  PMQA  
ส่ง ก.พ.ร. สป. ผ่านระบบ ออนไลน์



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ 3.การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์         2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ ท่ี 1. Promotion Prevention protection Excellence 
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)        4. โครงการ กระทรวง ข้อ1.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ.1.Promotion Prevention protection Excellence        6. ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ1.พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ1.อัตราส่วนการตายมารดา  2. อัตราทารกตายปริก าเนิด
งาน อนามัยแม่และเด็ก
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืนๆ...............

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1.โครงการพัฒนา
ระบบการฝาก
ครรภ์คุณภาพการ
ดูแลหญิงตั งครรภ์
หญิงหลังคลอดกลุ่ม
เส่ียงสูงและการ
ดูแลต่อเน่ืองใน
ชุมชน

1.เพ่ือให้บุคลากรด้าน
อนามัยแม่และเด็กมีความรู้
และทักษะการดูแลหญิง
ตั งครรภ์และมารดาทารก
หลังคลอด  2. เพ่ือให้ภาคี
เครือข่าย สามารถดูแลและ
ส่งต่อหญิงตั งครรภ์ หญิง
หลังคลอด ในชุมชนได้อย่าง
มีคุณภาพ    3.หญิง
ตั งครรภ์หญิงหลังคลอดกลุ่ม
เส่ียงสูงได้รับการติดตาม
เย่ียมท่ีบ้านโดยทีมสห
วิชาชีพ และสามารถ  ดูแล
ตนเองได้ถูกต้อง

1.พยาบาลวิชาชีพและ
นักวิชาการสาธารณสุขท่ี
รับผิดชอบงานอนามัยแม่
และเด็กในรพ.สต.และใน
โรงพยาบาลกุมภวาปี  
จ านวน 40 คน  2. หญิง
ตั งครรภ์และมารดาหลัง
คลอดกลุ่มVery High Risk
 ท่ีจ าเป็นต้องได้รับการ
ติดตามเย่ียมท่ีบ้าน 90ราย
 3. หอกระจายข่าว ใน
หมู่บ้าน 177 หมู่

 1.จัดประชุมวิชาการการฝากครรภ์คุณภาพ
และการดูแลหญิงตั งครรภ์ หญิงหลังคลอด
กลุ่มเส่ียงสูง     2. ฝึกทักษะการฝากครรภ์
คุณภาพ 3.ทบทวนและจัดเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้การเฝ้าระวังความเส่ียง เม่ือเกิด
อุบัติการณ์ 4.ส่งคืนข้อมูลครรภ์เส่ียงสูงให้รพ .
สต.ติดตามเย่ียมดูแลต่อเน่ือง  5.นิเทศ
ติดตามประเมินผลANC คุณภาพในรพ.สต.2
ครั ง/ปี 6.จัดหาสนับสนุนคู่มือแผ่นพับความรู้
งานอนามัยแม่และเด็ก 7.ประชาสัมพันธ์การ
ฝากครรภ์ก่อน12wks.ทางหอกระจายข่าว
ทุกหมู่บ้าน 8.จัดกิจกรรมอสม.เคาะประตูถาม
ไถ่บ้านนี มีไผท้องบ่น้อ 9.จัดท าแผนและออก
ติดตามเย่ียมหญิงตั งครรภ์ หญิงหลังคลอด
กลุ่มเส่ียงสูงในชุมชนโดยทีมสหวิชาชีพ

1.ค่าอาหารกลางวัน 40คน*120บาท*1วัน เป็นเงิน
 4,800 บาท   2.ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม  40
คน*30บาท*2มื อ*1วัน เป็นเงิน 2,400 บาท   3.
ค่าจ้างเหมาจัดท าสปอร์ตความรู้ Eary ANC 1,000
 บาท     4. ค่าเอกสารการจัดประชุมจ านวน 40
ชุด*50บาทเป็นเงิน 2,000บาท  5.ค่าโมเดล
อาหารสาธิตส าหรับหญิงต้ังครรภ์  1  ชุด*6000
บาท เป็นเงิน 6,000 บาท                6.
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีออกติดตามเย่ียมหญิง
ต้ังครรภ์หญิงหลังคลอดกลุ่มเส่ียงสูงท่ีบ้าน  แพทย์ 
1คน*4คร้ัง*480  พยาบาล3คน*300บาท*12คร้ัง 
เป็นเงิน 12,720                    รวม 28,920 บาท

19,380 3180 3180 3180 มณีรัตน์  วิชาฤทธ์ิ 
  (งบ คปสอ. )

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา /งบประมาณ

√



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา /งบประมาณ
√

2.โครงการอบรม
ฟ้ืนฟูวิชาการ เชิง
ปฏิบัติการ NCPR

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร    2.เพ่ือเพ่ิม
ทักษะและประสิทธิภาพใน
การNCPR

1.พยาบาลวิชาชีพท่ี
ปฏิบัติงานในANC ,ห้อง
คลอด , หลังคลอด , 
NS,ER ,OR จ านวน 70 คน

1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกทักษะ NCPR  2
รุ่นๆละ35คน *1 วัน                 2.จัดซ้อม
แผนสถานการณ์วิกฤติ มารดาทารก ในห้อง
คลอด                   3.จัดเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และทบทวนอุบัติการณ์เม่ือเกิดความ
เส่ียง

1.ค่าอาหารกลางวัน 70คน*120บาท*1วัน เป็นเงิน
 8,400 บาท   2.ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 70 
คน*30บาท*2มื อ*1วัน เป็นเงิน 4,200 บาท      3.
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 30 คน *30 บาท*1 มื อ
 เป็นเงิน 900  บาท(ซ้อมแผนวิกฤติในห้องคลอด)  
        4. ค่าเอกสารการจัดประชุมจ านวน 70ชุด*
25บาทเป็นเงิน 1,750บาท         รวม 15,250  
บาท

15,250 บาท กรองแก้ว อัคเนตร
     รัศมี พิริยะ
สุทธ์ิ (งบ เงินบ ารุง
 รพ.)

3.โครงการพัฒนา
ระบบข้อมูล
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร

1.เพ่ือวางระบบข้อมูล
รายงานแม่และเด็ก  2.
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงานบันทึก
ข้อมูลMCH ถูกต้อง
ครบถ้วนและส่งรายงาน
ถูกต้องทันเวลา  3.  เพ่ือ
วิเคราะห์และติดตาม
รายงานท่ีส าคัญทุกสิ นเดือน 
            4. เพ่ือให้ผลงาน
บริการมีคุณภาพตามเกณฑ์
เป้าหมาย QOF

1.ผู้รับผิดชอบงานอนามัย
แม่และเด็กและ เจ้าหน้าท่ี
บันทึกข้อมูลระดับใน 
PCUและ รพ.สต.ทุกแห่ง 
จ านวน 18 แห่ง

1.ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลปี2561และก าหนด
แนวทางการด าเนินงานระบบข้อมูลและการ
ส่งรายงาน  2.ออกนิเทศก์และCoaching 
หน้างานให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานแม่
และเด็ก เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลหรือITในรพ.
สต.ทุกแห่ง     3.ควบคุมก ากับติดตามการ
บันทึก-การส่งรายงานให้ถูกต้อง ครอบคลุม
และทันเวลา  4.รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล
รายงานทุกวันท่ี 5ของเดือน 5. คืนกลับ
ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเน่ือง 6.
ระดับอ าเภอ monitor ข้อมูล QOF ทุก
สัปดาห์      -KPI ANC ก่อน 12wks     -
ทารกแรกเกิดน  าหนักน้อยกว่า 2500 กรัม

1.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีออกติดตามนิเทศก์และ
Coaching หน้างาน 1.1นักวิชาการสาธารณสุข 1 
คน*600บาท * 6 วัน   1.2พยาบาลวิชาชีพ 2คน*6
 วัน * 600 บาท เป็นเงิน  10,800 บาท  2. ค่าจ้าง
เหมาจ าท าเอกสารการบันทึกข้อมูลและรายงาน
MCH จ านวน 20ชุด*50บาทเป็นเงิน 1,000บาท    
          รวม11,800 บาท

10,800 บาท มณีรัตน์ วิชาฤทธ์ิ  
  ( งบ คปสอ.)



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา /งบประมาณ
√

4.โครงการขยาย
เครือข่ายบริการ
สุขภาพท่ีเป็นมิตร
ส าหรับวัยรุ่น

1.เพ่ือลดปัญหาการตั งครรภ์
ในวัยรุ่น      2.เพ่ือให้
ครอบครัว ชุมชน 
สถานศึกษาและภาคี
เครือข่าย มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาวัยรุ่น             
  3.เพ่ือให้วัยรุ่นเข้าถึง
บริการสุขภาพท่ีเป็นมิตร
อย่างสะดวกและครอบคลุม

1.สถานบริการเครือข่าย 
รพสต. 6 แห่ง  PCU  1 
แห่ง(แชแล  ,หนองว้า,ท่าล่ี
,ห้วยเกิ ง,ผาสุก,ทองอินทร์
 ,PCU)

1.จัดท าแนวทางการดูแลและส่งต่อ วัยรุ่นท่ี
ต้องรับบริการ         2. ประชุมชี แจงแนว
ทางการด าเนินงานและติดตามปัญหาแนว
ทางแก้ไข  2ครั ง/ปี 3.จัดหาและสนับสนุน
คู่มือ,ส่ือส่ิงพิมพ์,อุปกรณ์ป้องกันแก่เครือข่าย
บริการ 4.ออกกิจกรรม Mobile YFHS Clinic
 ในภาคีเครือข่ายสถานศึกษา,ชุมชน ของ 
รพ.สต. 6 แห่ง PCU 1 แห่ง 5.พัฒนาและ
ขยายคลินิกบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรส าหรับ
วัยรุ่นใน รพ.สต.6แห่1  PCU 1 แห่ง   6.
นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 2ครั ง/ปี

1.ค่าอาหารว่างประชุม จ านวน 25คน*30บาท *1
ครั ง * 2วัน เป็นเงิน 1,500 บาท           2. 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีในการออกปฏิบัติงานนอก
เวลา(กิจกรรมMobile YFHS Clinic  2คน*300
บาท*7วัน เป็นเงิน 4,200 บาท    รวม 5,700 บาท

2,850 2,100 750 มณีรัตน์ วิชาฤทธ์ิ  
(งบ เงินบ ารุง รพ.)

5.แผนการประชุม
ประจ าเดือน

1.เพ่ือวางระบบและติดตาม
ความก้าวหน้าของงาน  2.
เพ่ือส่ือสารนโยบายและ
แนวทางการด าเนินงาน

1.คณะกรรมการ MCH  
Board 15คน     2. 
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงาน
ระดับรพ.สต.18 คน 3.
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยแม่และเด็ก ใน
โรงพยาบาลลูกโซน 12 คน
  รวม 45 คน

1.จัดประชุมกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก
 คปสอ. 4 ครั ง/ปี      2.ประชุมกรรมการ
งานอนามัยแม่และเด็ก ระดับโซน   4 ครั ง/ปี
 3. ประชุม MM conference ตาม
อุบัติการณ์ความเส่ียง  ทุก 3เดือน

1ค่าอาหารว่างประชุม จ านวน 45คน*30บาท *4
ครั ง เป็นเงิน 5,400 บาท  2.ค่าอาหารว่างประชุม
ระดับโซน จ านวน 45 คน*30บาท *4ครั ง เป็นเงิน 
5,400บาท                           รวม 10,800 
บาท

2700 2,700 2700 2,700 กรองแก้ว  อัค
เนตร มณีรัตน์  

วิชาฤทธ์ิ (งบ เงิน 
บ ารุง รพ.)



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน      2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 1 ยุทธศาสตรด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (pp&p Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ        4. โครงการ กระทรวง ข้อ 2. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ1 PP&P Excellence     6. ประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นท้าทาย สสจ.อุดรธานี ข้อ. DHF
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ 1.ต าบลมีผลส าเร็จของการด าเนินงานต าบลปลอดลูกน้ ายุงลาย  ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม  ( มากกว่าร้อยละ ๕๐ )
กลุ่มงาน ควบคุมโรค
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืนๆ...............

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1.โครงการอาสาปราบยุง 2.1เพ่ือให้ จนท.มีความรู้และทักษะ เจ้าหน้าท่ี จ านวน  30 คน 4.1 อบรมให้ความรู้ตามขบวน 5.2 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 120 คนX25 บาท X4 ม้ือ เป็นเงิน 12,000 บาท 30400 ศัลยเวช/สมพร/นิยม
 ป้องกันโรคไข้เลือดออก ควบคุมในการก าจัดลูกน้ ายุงลาย อสม. รพ.สต.ละ5 คน ระบาดวิทยา โรคไข้เลือดออก 5.2 ค่าอาหารกลางวัน 120 คนX50 บาท X2ม้ือ เป็นเงิน 12,000 บาท

2.2เพ่ือให้ประชาชนตระหนักใน รวม 90 คน 4.2 ทดลองปฏิบัติงานจริง 5.3 ค่าวัสดุในการท ากิจกรรม  เป็นเงิน 2,000 บาท
การก าจัดลูกน้ ายุงลายด้วยตนเอง ในพ้ืนท่ี 5.4 ค่าสมนาคุณ วิทยากร จ านวน 2 คน คนละ 3 ชม. ชม.ละ600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
2.3ติดตามจัดการส่ิงแวดล้อม 5.4 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ขนาด 4* 1 เมตร  เป็นเงิน 800  บาท
ท่ีไม่เหมาะสมท่ีเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุ รวมท้ังส้ิน 30,400  บาท
ลูกน้ ายุงลาย

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา /งบประมาณ

√



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเล่ือมล้ าในสังคม  2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ1 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันเป็นเลิศ
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)        4. โครงการ กระทรวง ข้อ 14. โครงการพัฒนาระบบ บริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพ ติด
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ pp&p Excellence       6. ประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นท้าทาย สสจ.อุดรธานี ข้อ ยาเสพติด/ TO BE NUMBER ONE
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ 1.ร้อยละของผู้ติดยาเสพติด คงอยู่ในระบบการบ าบัดรักษาตาม เกณฑ์ท่ีก าหนด และการติดตาม ดูแล ต่อเน่ืองภายใน 1 ปี  (Retention Rate) ( ร้อยละ 20 )
กลุ่มงาน งานยาเสพติด
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืน .ๆ..............

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1.โครงการพัฒนา 1.เพ่ือให้แกนน าเครือข่ายสุขภาพ 1.ผู้น าชุมชน 177 คน 1.จัดประชุม/ประชาคม 1.ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน ชารุณี พรมแสนปัง
ภาคีเครือข่ายเฝ้า ได้ทราบแนวทางลดอันตรายจาการ 2.อสม.177 คน เพ่ือหาแนวทางการแก้ไข  ผู้เข้าร่วมท าประชาคม
ระวัง ค้นหา คัดกรอง จากการใช้ยาเสพติดในชุมชน 3.จนท.สาธารณสุข ปัญหายาเสพติดในชุมชน 374คน*100บาท=37,400บาท
และเฝ้าระวังการเสพ 2.เพ่ือให้แกนน าฯมีทักษะ 20 คน 2.ออกคัดกรองเพ่ือค้นหา 2.ค่าวัสดุการอบรม 374*20=7,480บาท
สารเสพติดในชุมชน มีส่วนร่วม ในการเฝ้าระวัง คนใน ผู้เสพสารเสพติดในชุมชน 3.ค่าตอบแทน จนท.ในการออกคัดกรอง

ชุมชน ไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด ในโรงเรียน/ในสถานประ บ าบัดผู้ป่วยในชุมชนชน 20คน คนละ 10
3.เพ่ือลดอันตรายจากการใช้สาร กอบการ วัน วันละ 3 ชม. ชม.ละ 75 บาท
เสพติดในชุมชน 20*10*3*75=45,000 บาท
4.เพ่ือคัดกรองและค้นหาผู้เสพสาร รวมเป็นเงิน 89,880 บาท
เสพติดในชุมชน/ในโรงเรียน

และสถานประกอบการ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพคปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา /งบประมาณ

√



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเล่ือมล้ าในสังคม  2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ1 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันเป็นเลิศ
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)        4. โครงการ กระทรวง ข้อ 14. โครงการพัฒนาระบบ บริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพ ติด
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ pp&p Excellence       6. ประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นท้าทาย สสจ.อุดรธานี ข้อ ยาเสพติด/ TO BE NUMBER ONE
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ 1.ร้อยละของผู้ติดยาเสพติด คงอยู่ในระบบการบ าบัดรักษาตาม เกณฑ์ท่ีก าหนด และการติดตาม ดูแล ต่อเน่ืองภายใน 1 ปี  (Retention Rate) ( ร้อยละ 20 )
กลุ่มงาน งานยาเสพติด
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.       งบ สปสช.        งบ อ่ืนๆ...............

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1.โครงการจัดบริการ 1.เพ่ือบ าบัดผู้ป่วย 1.ผู้เสพ/ผู้ใช้สาร 1.ประชุมช้ีแจง 1.ค่าหารว่าง/อาหารกลางวัน     /     /     / ชารุณี พรมแสนปัง
คลินิก กาย จิต ใช้/เสพสารเสพติด เสพติด 245 คน จนท.ท่ีเก่ียวข้อง 20 คน คนละ 100 บาท=2,000บาท
สังคม บ าบัด (Mastrix รูปแบบ กาย จิต สังคม ในเขต อ.กุมภวาปี2.จัดกิจกรรม 2.ค่าคู่มือส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมบ าบัด
Program)ในชุมชน บ าบัดในชุมชน บ าบัด 16 สัปดา เล่มละ 150บาท*245 คน=36,750 บาท

ห์ 3.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี สัปดาห์ละ 5 คน
3.เย่ียมติดตาม คนละ 4 ชม.ๆละ 75 บาท 16 สัปดาห์
หลังบ าบัด 5*4*75*16=24,000 บาท

4.ค่าวัสดุ 3000 บาท
5.ค่าป้ายไวนิล 4 เมตรๆละ150บาท
4*150=600 บาท
รวมเป็นเงิน 66,350 บาท

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพคปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา /งบประมาณ
√



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ..3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ....         2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ.2.Service Excellence Strategy.............
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ        4. โครงการ กระทรวง ข้อ 2. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ..2.Service Excellence Strategy..      6. ประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นท้าทาย สสจ.อุดรธานี ข้อ DM/HT
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ 1.อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน    ≤ ร้อยละ1.6
กลุ่มงาน NCD
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืนๆ...............

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1.โครงการควบคุมป้องกันความ
รุนแรงของโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง
ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  คปสอ.กุมภวาปี  ปีงบประมาณ  
๒๕๖๒

1. เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบอ าเภอกุม
ภวาปี   ได้รับการคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนตามแนวทาง
มาตรฐาน

ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
ในเครือข่าย คปสอ.กุมภวาปี ท่ีรับ
ยาประจ าท่ี รพ.สต.เครือข่าย
ท้ังหมด

1. ประชุมทีมกรรมการงานNCD CUP
กุมภวาปี  วางแผนงาน
 2. เขียนโครงการเสนอผู้บริหารขอ
อนุมัติ  
 3. ประสานงานเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล
ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดัน

งบบริการควบคุม
ป้องกันรักษาโรคเร้ือรั
ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒

พ.ย-ธ.ค.61 ม.ค.-62 น.ส.ณฐมน 
 สามเมือง

2.เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูงท่ีตรวจพบภาวะเส่ียงต่อการ
เกิดโรคแทรกซ้อนได้รับการรักษาท่ี
เหมาะสม

 4.เตรียมส่ิงส่งตรวจโดยเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงานประจ า รพ.สต

3.เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูงท่ีพบผลตรวจผิดปกติได้รับ
การส่งเสริมการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับโรคเฝ้า
ระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อนเพ่ิมข้ึน

5.รพ.สต. สรุปรายงานผลการตรวจ
คัดกรองและส่งผู้ป่วยท่ีมีผลตรวจ
ผิดปกติพบแพทย์
6. สรุปและประเมินผลโครงการ

2.โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วย
เบาหวเบาหวานและความดันโลหิตสูง
  คปสอ.กุมภวาปี  ปีงบประมาณ  
๒๕๖๒

1. เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบอ าเภอกุม
ภวาปี   มีสมุดประจ าตัว เพ่ือใช้ใน
การส่ือสารระหว่างผู้ป่วย และสห
สาขาวิชาชีพ

ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
 คปสอ.กุมภวาปี ท้ังหมด

1. ประชุมทีมกรรมการงานNCD CUP
กุมภวาปี  วางแผนงาน
 2. เขียนโครงการเสนอผู้บริหารขอ
อนุมัติ  
 3. ประสานงานเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล
ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดัน

เงินบ ารุงโรง
พยาบาล

เม.ย.-มิ.ย. 61 น.ส.ณฐมน 
 สามเมือง

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพคปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน
รายละเอียด
งบประมาณ

ระยะเวลา /งบประมาณ
√



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน

รายละเอียด
งบประมาณ

ระยะเวลา /งบประมาณ
√

4.จัดจ้างโรงพิมพ์ เพ่ือจัดท าสมุดคู่มือ
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง5. สรุปและประเมินผล
โครงการ



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ 2.บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)               2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ                       4. โครงการ กระทรวง ข้อ 14.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ 2. Service Excellence                         6. ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ 13.STEMI   14.Stroke
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ 2.ร้อยละผู้ป่วยเตียง 3และ 4 ได้รับการเย่ียมตามเกณฑ์
กลุ่มงาน  การพยาบาลท่ีบ้านและชุมชน
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืน .ๆ..............

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการเย่ียมบ้าน เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการ ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 1.ช้ีแจงนโยบายแก่ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทนเย่ียมบ้าน 54,000 54,000 54,000 54,000 กาญจนา
ผู้ป่วยอย่างไร้รอยต่อ ดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ 1.โรคหลอดเลือดสมอง 2.ทบทวน/ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ทีมสหวิชาชีพ งบจากเงินบ ารุง

และต่อเน่ืองจาก รพ. 2. โรคหลอดเลือดหัวใจ 3.จัดท าแผนเพ่ือติดตามเย่ียม  ร.พ. รายละเอียดดังน้ี
ถึงบ้าน 3  Traumatic injury ร่วมกับสหวิชาชีพ 1.แพทย์ 120บาทx 4ช่ัวโมง x

4.  Spinal injury 4.ออกติดตามเย่ียมร่วมกับสหวิชาชีพ   4 คร้ังต่อเดือนx 12 เดือน
5. CAPD 5.ติดตามผลการด าเนินงาน   เป็นเงิน 23,040 บาท
6. Fracture 6.ประเมินผลการด าเนินงาน 2.พยาบาล 75บาทx 4ช่ัวโมง x
7' DM uncontrol 7.วิเคราะห์ปัญหาจากการติดตาม   20 คร้ังต่อเดือน x 12เดือน
8. อ่ืนๆ เย่ียมบ้านร่วมกับสหวิชาชีพ   เป็นเงิน 72,000 บาท
9. Palliative care 3.เภสัชกร 90 บาทx4 ช่ัวโมง x

   8 คร้ังต่อเดือนx 12 เดือน
  เป็นเงิน  34,560 บาท
4.นักกายภาพบ าบัด 75 บาทx 
   4ช่ัวโมง x 8คร้ังต่อเดือน x
   12 เดือน  เป็นเงิน 28,800 บาท
5.นักโภชนาการ 75บาท x 4
  ช่ัวโมง x 6คร้ังต่อเดือน x 12
   เดือน  เป็นเงิน 21,600 บาท
6.พนักงานขับรถ 37.5บาท x 4
  ช่ัวโมง x 20คร้ังต่อเดือน x12 
  เดือน เป็นเงิน 36,000 บาท
  รวมท้ังส้ิน  216,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา /งบประมาณ

√



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ 2.บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)               2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ                       4. โครงการ กระทรวง ข้อ 14.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ 2. Service Excellence                         6. ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ 13.STEMI   14.Stroke
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ 2.ร้อยละผู้ป่วยเตียง 3และ 4 ได้รับการเย่ียมตามเกณฑ์
กลุ่มงาน  การพยาบาลท่ีบ้านและชุมชน
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ .        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช .        งบ อ่ืนๆ...............

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการ ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 1.ช้ีแจงนโยบายแก่ผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการอบรมตาม 10,000 กาญจนา
ดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ 1.โรคหลอดเลือดสมอง 2.ทบทวน/ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย โครงการ 10,000บาท ,
และต่อเน่ืองจาก รพ. 2. โรคหลอดเลือดหัวใจ 3.จัดท าโครงการ
ถึงบ้าน 3  Traumatic injury 4.เสนอโครงการ

4.  Spinal injury 5.จัดอบรมและฝึกปฎิบัติจ านวน 1 วัน
5. CAPD 5.ติดตามผลการด าเนินงาน
6. Fracture 6.ประเมินผลการด าเนินงาน
7' DM uncontrol 7.วิเคราะห์ปัญหาจากการติดตาม
8. อ่ืนๆ เย่ียมบ้านร่วมกับสหวิชาชีพ
9. Palliative care

ผู้รับผิดชอบ

โครงการโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลาการสาธารณสุข เพ่ือ
ดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา /งบประมาณ

√



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ 2.บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)               2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ                       4. โครงการ กระทรวง ข้อ 14.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ 2. Service Excellence                         6. ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ 13.STEMI   14.Stroke
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ 2.ร้อยละผู้ป่วยเตียง 3และ 4 ได้รับการเย่ียมตามเกณฑ์
กลุ่มงาน  การพยาบาลท่ีบ้านและชุมชน
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืนๆ...............

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการ ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 1.ช้ีแจงนโยบายแก่ผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการอบรมตาม 12,000 กาญจนา
ดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ 1.โรคหลอดเลือดสมอง 2.ทบทวน/ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย โครงการ 12,000บาท ,
และต่อเน่ืองจาก รพ. 2. โรคหลอดเลือดหัวใจ 3.จัดท าโครงการ
ถึงบ้าน 3  Traumatic injury 4.เสนอโครงการ

4.  Spinal injury 5.จัดอบรมและฝึกปฎิบัติจ านวน 1 วัน
5. CAPD 5.ติดตามผลการด าเนินงาน
6. Fracture 6.ประเมินผลการด าเนินงาน
7' DM uncontrol 7.วิเคราะห์ปัญหาจากการติดตาม
8. อ่ืนๆ เย่ียมบ้านร่วมกับสหวิชาชีพ
9. Palliative care

ผู้รับผิดชอบ

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ
แกนน าชุมชนเพ่ือ
ดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน 
คปสอ.กุมภวาปี  
 ปี2562

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา /งบประมาณ

√



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ.....1...........................................................         2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ........................................................ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผ์บริโภคเปและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ.................................................................         4. โครงการ กระทรวง ข้อ……….........................................................การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ )
4.โครงการกระทรวง โครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพคนไทยกลุ่มผู้สูงอายุ 5.ยุทธศาสตร์สสจ.อุดร ข้อ1.พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
6.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ.1.ร้อยละอ าเภอ/ต าบลมีระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขผู้สูงอายุพ่ึงพิง Long Term  Careผ่านเกณฑ์ 2.ร้อยละของHealthy aging  มากกว่าหรือคงเดิมเท่าปี61

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการประชุมเชิง 1.เพ่ือให้มีเวทีแลกเปล่ียน 1.ผู้รับผิดชอบงาน 1.ประชุมผู้รับผิดชอบงาน 1.ค่าอาหารกลางวัน ดวงดาว
ปฏิบัติการผู้รับผิดชอบ เรียนรู้กระบวนการจัด ผู้สูงอายุของทุก ผู้สูงอายุระยะยาว และ 40 คน X 70 บาท X 1 ม้ือ
งานผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ บริการเชิงรุก การดูแลผู้สูง รพสต. และ รพ. ด าเนินการ การดูแล เป็นเงิน 2,800 บาท
(LTC )ปี2562 อายุจากโรงพยาบาลถึงบ้าน 2.แพทย์แผนไทย 2.การจัดและแต่งต้ังคณะ 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

และบริบทท่ีเหมาะสมกับ 3.นักกายภาพบ าบัด กรรมการ การดูแลผู้สูงอายุ 40 คน X 25 บาท X 2 ม้ือ
โรงพยาบาลและชุมชน 4.ทันตภิบาล ระดับอ าเภอและต าบล X 1 คร้ัง เป็นเงิน 2,000 บาท
ของบุคลากรใน รพสต. 5. Careginer จากทุก 3.ค่าสมนาคุณวิทยากร 
2.เพ่ือให้ผู้สุงอายุได้รับการ รพสต. รวม 40 คน (บุคลากรของรัฐ) 1 คน X
ดูแลจากผู้ดูแล และทีมสห- 600 บาท X 6 ชม. X1วัน
วิชาชีพ โดยให้บริการด้าน เป็นเงิน 3,600 บาท
สุขภาพอย่างต่อเน่ือง รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 8,400 บาท ม.ค.62-มี.ค.62
และสม่ าเสมอ       - 12,000 บาท 8400
3.เพ่ือพัฒนาระบบบริการ
จัดการงานผู้สูงอายุ 3.สรุปผลการด าเนินงานและ 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
และศักยภาพบุคลากร บันทึก ติดตาม  ประเมิน 5 คน X 25 บาท X 1 ม้ือX 1 คร้ัง

รับรอง  x 10 วัน เป็นเงิน 1,250 บาท เม.ย.62-มิ.ย.62 เม.ย.62-มิ.ย.62
รวมงบประมาณ 21,650 บาท 1250 1250

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา /งบประมาณ



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน       2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ.  1 ยุทธศาสตรด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (pp&p Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ 3  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ     4. โครงการ กระทรวง ข้อ 3. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ 1 pp&p Excellence          6. ประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นท้าทาย สสจ.อุดรธานี ข้อ การคุ้มครองผู้บริโภค
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ 3. ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการ    เพ่ือสุขภาพท่ีได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์
กลุ่มงาน คบส.
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.       เงินบ ารุง รพ.       งบ สปสช.        งบ อ่ืน .ๆ..............

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการพัฒนา
ระบบงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ อ าเภอ
กุมภวาปี 
ปีงบประมาณ 
2562

1. มีคณะท างาน
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพท่ีมี
ศักยภาพในการ
ท างาน ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 
2. มีเครือข่ายใน
การท างานในการ
ท างานท่ีมี
ศักยภาพ และมี
กิจกรรมเฝ้าระวัง
ปัญหาในพ้ืนท่ี
ของตนเอง

1. เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ
งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคใน
สถานบริการ
ปฐมภูมิ 
อ าเภอกุม
ภวาปี จ านวน
 30 คน
2. 
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจ า
หมู่บ้าน 
อ าเภอกุม
ภวาปี จ านวน
 50 คน

1.ประชุมคณะท างานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับอ าเภอ
กุมภวาปี เพ่ือมอบหมายงาน เตรียม
จัดประชุมให้พัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย  2. อบรมพัฒนาศักยภาพ
 อสม. หลักสูตร อสม.เช่ียวชาญด้าน
งานคุ้มครองผู้บริโภค 3. อสม. 
ร่วมกับบุคลากรสาธารณสุข องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน 
และภาคีเครือข่าย ออกตรวจ
ร้านอาหาร ร้านแผงลอยจ าหน่าย
อาหาร ร้านค้า ร้านช า 4. ติดตาม
ผลและน าเสนอข้อมูลงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในชุมชน และการเฝ้าระวัง
และบริหารจัดการความเส่ียงด้าน
คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ปี 2562

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าท่ีระดับอ าเภอ
1. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน คนละ 50 บาท   เป็นเงิน 1,500 บาท
2. ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน คนละ 25 บาท จ านวน 2 ม้ือ  เป็นเงิน 1,500 บาท
3. ค่าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 30 ชุด ชุดละ 50 บาท  เป็นเงิน 1,500 บาท
4. ค่าวิทยากร จ านวน 2 ท่าน ท่านละ 4 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 600 บาท   เป็นเงิน 4,800 บาท
 รวม 9,300 บาท
 กิจกรรมท่ี 2 ประชุมติดตามผลและน าเสนอข้อมูลงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน และการเฝ้า
ระวังและบริหารจัดการความเส่ียงด้านคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ปี 2562
1. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน คนละ 50 บาท   เป็นเงิน 1,500 บาท
2. ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน คนละ 25 บาท จ านวน 1 ม้ือ  เป็นเงิน 750 บาท
3. ค่าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 30 ชุด ชุดละ 50 บาท  เป็นเงิน 1,500 บาท
  รวม 3,750 บาท
 กิจกรรมท่ี 3 ประชุมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เช่ียวชาญด้านงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
1. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน คนละ 50 บาท   เป็นเงิน 2,500 บาท
2. ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุม  50 คน คนละ 25 บาท จ านวน 2 ม้ือ เป็นเงิน 2,500 บาท
  รวม 5,000 บาท
รวมท้ังส้ิน 18,050  บาท

/ / / นางวงค์นคร

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพคปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา /งบประมาณ

√



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน        2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 1 ยุทธศาสตรด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (pp&p Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ         4. โครงการ กระทรวง ข้อ 1 โครงการการพัฒนา คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พซอ.)
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ PP&P          6. ประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นท้าทาย สสจ.อุดรธานี ข้อ พชอ.
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ อ าเภอผ่านเกณฑ์ การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีมีคุณภาพ
กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.       งบ อ่ืนๆ พชอ.

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ประชุม
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ

เพ่ือคัดเลือกประเด็น
ส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
ติดตามการด าเนินงาน

พชอ. และ
คณะท างาน 
จ านวน 30 คน

จัดประชุมราชการ ค่าอาหารว่าง 30 บาท
 x 30 คน x 3 ม้ือ

ธ.ค. ก.พ. เม.ย. นายศัลยเวช บุญมารักษ์

ค่าอาหารกลางวัน 70 
บาท x 30 คน x 3 ม้ือ

4000 3000 3000

ค่าเอกสาร 1,000 บาท

รวม 10,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ คปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน
รายละเอียด
งบประมาณ

ระยะเวลา /งบประมาณ
√



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 1 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ        4. โครงการ กระทรวง ข้อ 4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 6. ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ 8.การคุ้มครองผู้บริโภค ข้อ 10.การพัฒนาโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ 30.ร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย ข้อ 35.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
กลุ่มงาน เวชกรรมสังคม งาน คุ้มครองผู้บริโภคและอาหารปลอดภัย
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช .        งบ อ่ืนๆ...............

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1.โครงการพัฒนา 1. เพ่ือเฝ้าระวังและ ตลาดสด2แห่ง 1.ช้ีแจงเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับแนวทางใน 1.ส่ังซ้ือชุดทดสอบเบ้ืองต้น 22,500บาท 2,400 บาท รัชฎาภรณ์
คุณภาพผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพความ ตลาดนัด18 แห่ง การด าเนินงานอาหารปลอดภัย 1.2.ชุดทดสอบยาฆ่าแมลง 5 ชุด หลักค า

อาหารสดและ ปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ ร้านอาหาร/ 2.ประเมินมาตรฐานร้านอาหาร *2,000 บาทเป็นเงิน10,000บาท
อาหารแปรรูป อาหารสดและอาหาร แผงลอย580 แห่ง /แผงลอยร้านช า โรงเรียน ตามเกณฑ์ 1.3 ฟอร์มาลีน 50ชุด*30 บาท
อ าเภอกุมภวาปี แปรรูป ร้านช า 893 แห่ง มาตรฐาน CFGT ปีละ 1 คร้ัง เป็นเงิน 1,500 บาท

2.เพ่ือสร้างภาคี โรงเรียน 81 แห่ง 3.ติดตามมาตรฐานการเก็บรักษานม 1.4 ชุด SI2 จ านวน 500 ชุด
เครือข่ายและความ ในโรงเรียน ทุก 3 เดือน *22 บาท เป็นเงิน 11,000
เข้มแข็งในการด าเนิน 4.ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสด
งานอาหารปลอดภัย ในตลาดสด ตลาดนัด ร้านช า 
3.เพ่ือลดอัตราป่วยด้วย ทุก 3 เดือน
โรคท่ีมีสาเหตุมาจาก 5.สุ่มตรวจประเมินอาหารแปรรูป 3.ค่าอาหารและอาหารว่าง
อาหารและน้ า ในร้านช า ในการตรวจวิเคราะห์อาหาร

6.ประชาสัมพันธ์ร้านท่ีผ่านเกณฑ์ จ านวน 5 คน *120 บาท
มาตรฐาน CFGT ผ่าน Facebook *4 คร้ัง เป็นเงิน 2,400 บาท
อ าเภอกุมภวาปี รวมเป็นเงิน 24,900 บาท
7.ติดตามการด าเนินงานอาหารปลอดภัย
ในโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา /งบประมาณ

√



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ3ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 4. โครงการ กระทรวง ข้อโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ1. Promotion Prevention & Protection Excellence     6. ประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นท้าทาย สสจ.อุดรธานี ข้อ3. การพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5 ปี & อนามัยแม่และเด็ก
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ  เด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free )
กลุ่มงานภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ   งานทันตกรรม
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืนๆ PPทันตกรรม

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แม่ฟันดี ชีวีมีสุข  -หญิงต้ังครรภ์สามารถ หญิงต้ังครรภ์  -ตรวจสุขภาพช่องปากหญิง ชุดของขวัญ 25,000         วรเนตร

ดูแลสุขภาพช่องปาก ท่ีมาฝากครรภ์ ต้ังครรภ์ 100 ชุด x 250 บาท กุสุมา
ตนเองได้ถูกต้อง คร้ังแรกใน  -หญิงต้ังครรภ์ท่ีมีปัญหา  = 25,000 บาท ภัทราภรณ์
 -ให้บริการทันตกรรม รพ.กุมภวาปี สุขภาพช่องปากได้รับการ สาวิตรี
แก่หญิงต้ังครรภ์อายุครรภ์ จ านวน 100 คน รักษา
 4 - 6 เดือน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพคปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา /งบประมาณ

√



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 4. โครงการ กระทรวง ข้อโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ1. Promotion Prevention & Protection Excellence     6. ประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นท้าทาย สสจ.อุดรธานี ข้อ3. การพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5 ปี & อนามัยแม่และเด็ก
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ  เด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free )
กลุ่มงานภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ   งานทันตกรรม
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืนๆ PPทันตกรรม

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สร้างเสริมทันตสุขภาพ บุคลากรสาธารณสุข บุคลากร ติดตามผลการด าเนินงาน  -ค่าอาหารว่างและ 44,400     วรเนตร
เด็กปฐมวัย มีความรู้และทักษะ สาธารณสุข ท า Small group อาหารกลางวัน =14,400บาท กุสุมา

ในการดูแลสุขภาพ ในรพ.กุมภวาปี discussion พูดคุยปัญหา  -ค่าวัสดุสาธิต 9,000บาท ภัทราภรณ์
ช่องปากเด็กปฐมวัยได้ และรพ.สต.เขต ท่ีพบระหว่างปฏิบัติงานจริง -ค่าพาหนะ = 12,000 บาท สาวิตรี
ให้ค าแนะน า และสาธิต อ.กุมภวาปี สรุปประเด็นท่ีได้  -ค่าเอกสาร = 4,800 บาท
การดูแลสุขภาพ ท่ีเคยได้รับการอบรม  -ค่าวิทยากร = 1,200 บาท
ช่องปากเด็กปฐมวัย ปี2561 ร้อยละ 50  -ค่าวัสดุ = 3,000 บาท
แก่ชุมชนได้ ของจ านวนผู้เข้าร่วม   รวม 44,400 บาท

กลุ่มเป้าหมายเดิม

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพคปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา /งบประมาณ

√√



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 4. โครงการ กระทรวง ข้อโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ1. Promotion Prevention & Protection Excellence     6. ประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นท้าทาย สสจ.อุดรธานี ข้อ3. การพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5 ปี & อนามัยแม่และเด็ก
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ  เด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free )
กลุ่มงานภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ   งานทันตกรรม
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืนๆ PPทันตกรรม

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการฟันสวย ย้ิมใส กิจกรรมท่ี 1 รณรงค์ทาฟลูออไรด์ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมท่ี 1 รณรงค์ทาฟลูออไรด์ กิจกรรมท่ี 1 รณรงค์ทาฟลูออไรด์ ดารา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วานิชในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอ าเภอกุมภวาปี วานิชในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วานิชในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฉวีวรรณ

ฟันดี 1.เพ่ือให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 35 แห่ง 1.ตรวจฟัน และคัดกรองกลุ่มเส่ียง 1.ค่าตอบแทน ปนัดดา

ได้รับการคัดกรองกลุ่มเสียงโรคฟันผุ โรคฟันผุในเด็ก ศพด.  - ทันตแพทย์  38,500 บาท

2.เพ่ือให้เด็กใน ศพด. 2.ทาฟลูออไรด์วานิชในเด็กกลุ่มเส่ียงโรคฟันผุ - จพ.ทันตสาธารณสุข 33,600 บาท

ท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงโรคฟันผุ ได้รับการ 3.ให้ความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก  - ผู้ช่วยทันตแพทย์ 10,500 บาท

ทาฟลูออไรด์วานิชปีละ 2 คร้ัง รวม 82,600

3.เพ่ือให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ

ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก

กิจกรรมท่ี 2 เด็ก ศพด.ฟันสวยด้วย เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมท่ี 2 เด็ก ศพด. ฟันสวยด้วย กิจกรรมท่ี 2 การอุดฟันด้วย

SMART Technique จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ SMART Technique SMART Technique ในเด็ก ศพด.

1.เพ่ือให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1.ศพด.บ้านห้วยกองสี 1.แจ้งผลการตรวจฟันให้ผู้ปกครองเด็ก ศพด.1.ค่าวัสดุทันตกรรม   8,090 บาท

ได้รับบริการทางทันตกรรมท่ีจ าเป็น 2.ศพด.บ้านดงเรือง ให้รับทราบ และเซ็นยินยอมอนุญาตให้บุตร2.ค่าตอบแทน

2.เพ่ือให้เด็กท่ีมีฟันผุระยะเร่ิมต้น ได้รับการอุดฟัน3.ศพด.บ้านท่าหนองเทา หลานเข้ารับการรักษา  - ทันตแพทย์  6,600 บาท

4.ศพด.อบต.สีออ 2.อุดฟันน้ านมด้วยวิธี SMART Technique - จพ.ทันตสาธารณสุข 5,760 บาท

3.ติดตามผลหลังการอุดฟัน 3 เดือน   - ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1,800 บาท

รวม 22,250

รวม 104,850 บาท

ผู้รับผิดชอ
บ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพคปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา /งบประมาณ

√√



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 4. โครงการ กระทรวง ข้อโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ1. Promotion Prevention & Protection Excellence     6. ประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นท้าทาย สสจ.อุดรธานี ข้อ3. การพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5 ปี & อนามัยแม่และเด็ก
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ  เด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free )
กลุ่มงานภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ   งานทันตกรรม
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช .        งบ อ่ืนๆ PPทันตกรรม

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการสร้างเครือข่าย กิจกรรมท่ี 1 ประเมินเครือข่ายศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมท่ี 1 ประเมินเครือข่ายศูนย์ กิจกรรมท่ี 1 ประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดารา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมทันตสุขภาพ ในอ าเภอกุมภวาปี พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมทันตสุขภาพ ส่งเสริมทันตสุขภาพ ฉวีวรรณ

ส่งเสริมทันตสุขภาพ 1.เพ่ือสร้างเครือข่าย ศพด.ส่งเสริม จ านวน 15 ศูนย์ 1.แจ้งรายละเอียดการเข้าประกวด 1.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีผู้ออกประเมิน ปนัดดา

ทันตสุขภาพ พร้อมเกณฑ์การประเมินแก่ ศพด.     3,600 บาท

2.เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ ศพด. 2.ออกประเมิน ศพด. ท่ีเข้าร่วมประกวด 2.ค่าป้ายประกาศเกียรติคุณ 6,000

จัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ 3.มอบป้ายประกาศเกียรติคุณแก่ ศพด. 3.ค่าของรางวัลสนับสนุน 6,000 บาท

3.เพ่ือสร้างความมีส่วนร่วมใน ท่ีเข้าร่วมประกวด และมอบของรางวัลให้ รวม 15,600 บาท

การส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็ก ศพด. กับ ศพด.ท่ีชนะการประกวด

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้ดูแลเด็ก และจนท. กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมท่ี 2 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้

การส่งเสริมทันตสุขภาพครูผู้ดูแลเด็ก ผู้รับผิดชอบ ศพด. การส่งเสริมทันตสุขภาพครูผู้ดูแลเด็ก การส่งเสริมทันตสุขภาพครูผู้ดูแลเด็ก 

1.เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 46 คน 1.ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เก่ียวกับ 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2,760

ระหว่างกันของครูผู้ดูแลเด็ก การส่งเสริมทันตสุขภาพใน ศพด. 2.ค่าอาหารกลางวัน 2,760 บาท

2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็ก 3.ค่าพาหนะผู้เข้าประชุม 4,600 บาท

3.เพ่ือสร้างแนวทางการด าเนินงาน 4.ค่าวิทยากร 2,400 บาท

ส่งเสริมทันตสุขภาพใน ศพด. 5.ค่าเอกสาร 690 บาท

4.เพ่ือคืนข้อมูลผลการด าเนินงาน 6.ค่ากระเป๋าเอกสาร 1,840

ส่งเสริมทันตสุขภาพใน ศพด.ปี 2562 รวม 15,050

รวม 30,650 บาท

ผู้รับผิดชอ
บ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพคปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา /งบประมาณ

√



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 4. โครงการ กระทรวง ข้อโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ1. Promotion Prevention & Protection Excellence     6. ประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นท้าทาย สสจ.อุดรธานี ข้อ3. การพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5 ปี & อนามัยแม่และเด็ก
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ  อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพ้ืนท่ี
กลุ่มงานภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ   งานทันตกรรม
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืนๆ PPทันตกรรม

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จัดบริการทันตกรรม 1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุท่ีได้ ผู้สูงอายุท่ีได้รับ 1.การเตรียมการ 1.ค่าแผ่นพับ 110x 15=1,650บาท ธนีกา
ป้องกันแก่ผู้สูงอายุท่ี รับการใส่ฟันเทียม การใส่ฟันเทียม จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ 2.ค่าแปรงสีฟัน 2,825 บาท ศรีวิสุทธ์ิ
ใส่ฟันเทียม สามารถดูแลสุชภาพ ท่ีรพ.กุมภวาปี 2.ถ่ายทอดโครงการและแนว 3.ค่ายาสีฟัน 1,177 บาท ระริสา

ช่องปากและฟันได้ด้วย  110 คน ปฎิบัติ 4.ค่าเม็ดฟู่ฟันปลอม 2,420บาท
ตังเอง 3.ด าเนินการ 5.ค่าถุงใส่ฟันปลอม 3,300 บาท
2.เพ่ือให้ผู้สูงอายุท่ีได้รับ 4.ติดตามประเมินผล
การใส่ฟันเทียมมีอุปกรณ์ รวม 11,380 บาท
ดูแลสุขภาพช่องปาก
เหมาะสม

ผู้รับผิดชอบ

 10,700 บาท

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพคปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา /งบประมาณ

√



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 4. โครงการ กระทรวง ข้อโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ1. Promotion Prevention & Protection Excellence     6. ประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นท้าทาย สสจ.อุดรธานี ข้อ3. การพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5 ปี & อนามัยแม่และเด็ก
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ  อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพ้ืนท่ี
กลุ่มงานภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ   งานทันตกรรม
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช .        งบ อ่ืนๆ PPทันตกรรม

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เบาหวานฟันดีชีวี 1.เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยเบาหวาน 1.ข้ันเตรียมการ 1.ค่าแปรงสีฟัน 26,250 บาท 55,100 บาท ธนีกา
มีสุข ได้รับการตรวจสุขภาพ คลินิคโรคไม่   -จัดเตรียมเอกสารและ 2.ค่าฟลูออไรด์วานิช 2,600บาท ศรีวิสุทธ์ิ

ช่องปาก ติดต่อเร้ือรัง แผนปฏิบัติ 3.ค่ายาสีฟัน 26,250 บาท ระริสา
2.เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวาน ร.พกุมภวาปี   -ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี รวม 55,100 บาท สายสุนีย์
ท่ีมีปัญหารุขภาพช่อง จ านวน2,100คน 3.ด าเนินกิจกรรม
ปากได้รับบริการทันต 4.ติดตามประเมินผลการ
กรรมตามชุดสิทธิฯ ด าเนินงาน
3.เพือให้ผู้ป่วยเบาหวาน
ได้รับค าแนะน าและ
ทักษะในการดูแลสุขภาพ
ช่องปากของตนเอง

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพคปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา /งบประมาณ

√



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 4. โครงการ กระทรวง ข้อโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ1. Promotion Prevention & Protection Excellence     6. ประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นท้าทาย สสจ.อุดรธานี ข้อ3. การพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5 ปี & อนามัยแม่และเด็ก
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ  อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพ้ืนท่ี
กลุ่มงานภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ   งานทันตกรรม
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืนๆ PPทันตกรรม

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สร้างเสริมสุขภาพ 1.ผู้สูงอายุในชมรมผู้ ชมรมผู้สูงอายุ 1.แจ้งรายละเอียดกิจกรรม 1.ค่าอาหารว่างและอาหาร 79,470 ธนีกา
ช่องปาก สูงอายุได้รับการตรวจ 4 ต าบลได้แก่ ประสานพ้ืนท่ี กลางวัน 24,000 บาท ศรีวิสุทธ์ิ
อย่างย่ังยืน ช่องปาก เสอเพลอ,แชแล, 2.ด าเนินกิจกรรม 2.ค่าพาหนะ 20,000 บาท ระริสา

2.ผู้สูงอายุท่ีมีปัญหา หนองหว้า,เวียงค า 3.ตรวจสุขภาพช่องปากและ 3.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์สาธิต
สุขภาพช่องปากได้รับ ต าบลละ 100 คน ให้บริการ  22,200 บาท
บริการตามชุดสิทธิ ท้ังหมด 400คน 4.สรุปผลการด าเนินงาน 4.ค่าแผ่นพับ 6,000 บาท
ประโยชน์ 5.ค่าตอบแทน  13,940บาท

6.ค่าไวนิล 300 บาท
รวม 79,470 บาท

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพคปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา /งบประมาณ

√



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 4. โครงการ กระทรวง ข้อโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ1. Promotion Prevention & Protection Excellence     6. ประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นท้าทาย สสจ.อุดรธานี ข้อ3. การพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5 ปี & อนามัยแม่และเด็ก
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ  เด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free )
กลุ่มงานภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ   งานทันตกรรม
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืนๆ PPทันตกรรม

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เครือข่ายโรงเรียน 1.มีการแลกเปล่ียนเรียน 1.ครูร.ร. 1.ประชาสัมพันธ์โครงการ 1.ค่าอาหารว่างและกลางวัน 25,000 บาท สมิตา
ฟันดีคปสอ.กุมภวาปี รู้การด าเนินงานส่งเสริม ปรถมศึกษา ออกหนังสือเชิญครูในโรงเรียน  12,000 บาท ภัทรลภา

ทันตสุขภาพช่องปาก  78 คน ประถมศึกษาและทันตบุคลากร 2.ค่าพาหนะ 10,000 บาท ภัทราภรณ์
ของร.ร.ประถมศึกษา 2.ทันตบุคลากร 2.ท าหนังสือเชิญวิทยากรซ่ึง 3.ค่าเอกสารประกอบการ
2.ครูสามารถตรวจช่อง รพ.สต. 6 คน เป็นตัวแทนครูจากเครือข่าย  900 บาท
ปากแบบเฝ้าระวังได้ 3.ทันตบุคลากร เด็กไทยฟันดีอ.ประจักษ์ฯ 4.ค่าวัสดุอุปกรณ์  900 บาท
อย่างถูกต้อง ของรพ.กุมภวาปี 3.จัดการประชุมแลกเปล่ียน 5.ค่าตอบแทนวิทยากร 
3.เพ่ือรับฟังการด าเนิน  6 คน เรียนรู้การด าเนินงานเครือข่าย  1,200 บาท
งานเครือข่ายร.ร. 4.วิทยากรและ เด็กไทยฟันดีและด าเนินงาน รวม  25,000 บาท
อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม คณะ 10 คน ส่งเสริมทันตสุขภาพในร.ร.

4.สรุปและประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพคปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา /งบประมาณ

√



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 4. โครงการ กระทรวง ข้อโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ1. Promotion Prevention & Protection Excellence     6. ประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นท้าทาย สสจ.อุดรธานี ข้อ3. การพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5 ปี & อนามัยแม่และเด็ก
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ  เด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free )
กลุ่มงานภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ   งานทันตกรรม
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช .        งบ อ่ืนๆ PPทันตกรรม

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แกนน านักเรียน 1.แกนน านักเรียนมี 1.แกนน านักเรียน 1.ประชุมวางแผนและแต่งต้ัง 1.ค่าอาหารว่างและกลางวัน 29,400 บาท สมิตา
ฟันสวยด้วย ความรู้และทัศนคติท่ีดี ประถมศึกษา คณะกรรมการด าเนินงาน  15,600 บาท ภัทรลภา
วิธีไร้น้ า ในการดูแลช่องปาก 1.1เขตตูมใต้ 2.ประชาสัมพันธ์ไปยัง 2.ค่าพาหนะ 2,200 บาท ภัทราภรณ์
(waterless tech.) 2.แกนน ามีทักษะในการ จ านวน 50 คน สสอ.กุมภวาปี/รพ.สต.ตูมใต้/ 3.ค่าเอกสารแลวัสดุอุปกรณ์

แปรงฟัน 17 จุดและ 1.2เขตปะโค รพ.สต.ปะโค /โรงเรียน  4,400 บาท
การแปรงแห้งท่ีถูกต้อง จ านวน 60 คน ประถมศึกษาในเขตต.ปะโค 4.ค่าวัสดุฝึกสาธิตการดูแล
3.แกนน ามีทักษะในการ 2.ครูอนามัย และ ต.ตูมใต้ สุขภาพช่องปาก 3,600 บาท
ปฏิเสธค าชวนให้ลอง จ านวน 11 คน 3.ท าหนังสือเชิญวิทยากร 5.ค่าตอบแทนวิทยากร
บุหร่ี ในการด าเนินงาน  3,600 บาท
4.แกนน าสามารถตรวจ 4.ด าเนินการอบรมแกนน า รวม 29,400 บาท
ฟันตนเองและผู้อ่ืน 5.สรุปผลการด าเนินโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพคปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา /งบประมาณ

√



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 4. โครงการ กระทรวง ข้อโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ1. Promotion Prevention & Protection Excellence     6. ประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นท้าทาย สสจ.อุดรธานี ข้อ3. การพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5 ปี & อนามัยแม่และเด็ก
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ.........................................
กลุ่มงานภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ   งานทันตกรรม
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืนๆ PPทันตกรรม

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ออกรณรงค์ด้าน 1.เพ่ือให้รพ.สต.ท่ีไม่มี รพ.สต.ท่ีไม่มี 1.จัดท าแผนผฏิบัติการ 1.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีรพ. สายสุนีย์
สร้างเสริมทันต จพ.ทันตฯสามารถให้ จพ.ทันตฯ 2.ประสานผู้รับผิดชอบ ทพ./ทภ./ผู้ช่วย ดารา
สุขภาพในชุมชน บริการด้านทันต จ านวน 11 แห่ง 3.ออกปฏิบัติงานตามแผน 2.ค่าตอบแทนทภ.รพ.สต. อุทิศ

สาธารณสุขได้ตาม 4.สรุปผลการด าเนินงาน ดูแลเครือข่าย 6 แห่ง ระริสา
มาตรฐาน ทภ.รพ,สต.
2.เพ่ิมการเข้าถึงบริการ
ทันตกรรม

ผู้รับผิดชอบ

224,962.5บาท

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพคปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา /งบประมาณ

√



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 4. โครงการ กระทรวง ข้อโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ1. Promotion Prevention & Protection Excellence     6. ประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นท้าทาย สสจ.อุดรธานี ข้อ3. การพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5 ปี & อนามัยแม่และเด็ก
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ (1)เด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 90 (2) เด็ก 0-5 ปี ท่ีได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้าร้อยละ 20  (3) เด็ก 0-5 ปี ท่ีมีพัฒนาการล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ ร้อยละ 90 (4)เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I ร้อยละ 60 
(5)เด็กอายุ0-5ปีมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85,  (6)เด็กอายุ 0-5ปีสูงดีสมส่วน ร้อยละ  54 (7)ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพตามมาตรฐาน ร้อย 70 , (8)เด็กอุดร(ป.1)มีระดีบสติปัญญาเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 100, , มี EQ  ปกติ มากกว่าร้อยละ 70 
กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืนๆ …..

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1.โครงการพัฒนาศักยภาพ นางสาวชลิดา  ธรรมศิริ
ภาคีเครือข่ายเด็กปฐมวัย 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาหารกลางวัน (120x86=10,320 บาท )

2.ค่าสมนาคุณวิทยากร (เช้า 600บาทx3 ชม=1,800 บาท)
 (บ่าย 600บาทx4คนx3ชม= 7,200 บาท )
(19,320บาท  ของบประมาณ คปสอ.)

19,320บาท

ผู้รับผิดชอบ

1.เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
2.เด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก
ได้รับการคัดกรองและส่งเสริม
พัฒนาการและความฉลาดทาง
อารมณ์ได้ถูกต้องและต่อเน่ือง
3.เพ่ือให้ ศพด. จัดหาอาหาร
กลางวันและอาหารว่างท่ีมี
คุณค่าทางโภชนาการและ
สะอาดปลอดภัย

1.จนท.ผู้รับผิดชอบ
ระดับต าบลแห่งละ 2
 คน17แห่ง=34คน
2.ตัวแทนครู ศพด. 
จากทุกแห่ง 35 คน/
ตัวแทน อบต./
เทศบาล 17 คน
รวม86คน

กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย
1.1อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แห่งชาติ ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องรับทราบและน าไปปฏิบัติ
ในพ้ืนท่ี(ผู้รับผิดชอบศูนย์เด็กเล็กระดับต าบล/ปฐมวัย
ตัวแทน ครู ศพด. ตัวแทน อบต./เทศบาล ) 
1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองด้วย DSPM และ 
การส่งเสริมพัฒนาการ ในเด็ก อายุ 3-5 ปี
1.3อบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองความฉลาดทาง
อารมณ์ของเด็ก3-5 ปี
1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการ โภชนาการสมวัย สูงดี สมส่วน
1.5 ออกเย่ียมประเมิน ศพด. คุณภาพ ใน ต าบลต้นแบบปี
 2561(6 แห่ง  กุมภวาปี  แชแล ผาสุก ปะโค ตูมใต้  และ
ห้วยเก้ิง) 
1.6 ออกเย่ียมประเมิน ศพด. คุณภาพ ใน ต าบลต้นแบบปี
 2561(6 แห่ง  กุมภวาปี  แชแล ผาสุก ปะโค ตูมใต้  และ
ห้วยเก้ิง)

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพคปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย กลวิธีการด าเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ(บาท)
ระยะเวลาด าเนินงาน

√



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย กลวิธีการด าเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินงาน
√

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 7,680บาท นางสาวชลิดา  ธรรมศิริ
และอาหารกลางวัน (120x34=4,080 บาท )
2. ค่าสมนาคุณวิทยากร ( 600บาทx6 ชม=3,600 บาท )
7,680บาท  ของบประมาณ คปสอ.)

(รวม 2 กิจกรรม 27,000 บาท)

2.ประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้การขับเคล่ือน
ต าบลต้นแบบ และ
ทบทวนแนวทางการ
ด าเนินงานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

1.เพ่ือพัฒนาการด าเนินงาน
ต าบลต้นแบบและระบบการ
ดูแล/ระบบข้อมูลเด็กปฐมวัยให้
มีประสิทธิภาพมากข้ึน
2. ส่งเสริมและสนับสนับการ
ด าเนินงานต าบลต้นแบบ Udon
 Smart Kids ปี 60 -61  ให้
เกิดความเข้มแข็ง

จนท.ผู้รับผิดชอบงาน
 รพ.สต. แห่งละ แห่ง
ละ 2 คน 17แห่ง=34
คน

กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนระบบบริหารจัดการเด็ก
ปฐมวัยแบบบูรณาการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคี
เครือข่าย และพัฒนาระบบบริการเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ
 พัฒนาระบบสารสนเทศ
2.1. ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผู้ดูแลระบบรายงาน HDC /
 ออก coaching ในพ้ืนท่ีข้อมูลมีปัญหา
2.2 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนการขับเคล่ือนต าบลต้นแบบ
2.3. จัดประชุมทบทวนแนวทางการด าเนินงานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
2.4 ทบทวน ปรับปรุง ระบบข้อมูลเด็ก ดี เส่ียง ป่วย( 
Social และ Physical)
2.5 ทบทวน/ปรับปรุงระบบบริการ
2.6 พัฒนาระบบการคัดกรองเด็ก 5 กลุ่มวัย
2.7 ติดตามประเมินผลต าบลต้นแบบ ท้ัง 7 แห่ง



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน      2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ  1 ยุทธศาสตรด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (pp&p Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)         4. โครงการ กระทรวง ข้อ 3. โครงการพัฒนาและสร้าง เสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัย ท างาน
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ pp&p Excellence        6. ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ การส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ 1.ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30 - 44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ (  ร้อยละ 60 )   
กลุ่มงาน สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืนๆ...............

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการปรับเปล่ียน  - เพ่ือชะลอ การเกิดความ 1.เจ้าหน้าท่ี รพ.สต กิจกรรมท่ี 1 ประชุมแต่งต้ังคณะ อาหารว่างเคร่ืองด่ืม ปิยาภรณ์

พฤติกรรมสุขภาพ เส่ียง/ป่วยต่อสุขภาพ 2.ผู้มารับบริการ กรรมการและประกาศ 30บาท x 40 คน
สู่ อ าเภอจอมขยับ  - เพ่ือให้ ประขาชน และจนท 3.กลุ่มเส่ียง กลุ่มป่วย นโยบาย DPAC  clinic เป็นเงิน  1,200 บาท
ชุมชนจอมฟิต .ใช้เวลาว่างในการดูแลตนเอง และพัฒนา ระบบ DPAC 
พิชิตภัยสุขภาพ  Clinic ใน รพ.สต.
ปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมท่ี 2 ต้ังชมรม วัสดุอุปกรณ์ 
สุขภาพในชุมชน แต่ละ เป็นเงิน 10,000  บาท
รพ.สต

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม การปรับเปล่ียนพฤติกรรม 1.เจ้าหน้าท่ี รพ.สต สมรรถภาพจนท 2.4 กิโล 80 คน x 30 บาท  ปิยาภรณ์
สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพ เป็นเงิน  2,400 บาท
ท างาน (31-59ปี)  - เพ่ือชะลอ การเกิด  - ค่าวัสดุอุปกรณ์
ปีงบ ฯ 2562 จนท. เส่ียง/ป่วย  เป็นเงิน 3,000 บาท

 - เพ่ือให้ จนท.ใช้เวลา รวมเป็นเงิน  5,400 บาท
ว่างในการดูแลตนเอง กิจกรรมท่ี 2ประกวดนัก เงินรางวัล  20,000 บาท
 - เพ่ือสร้างความรัก สะสมไมล์ หัวใจแข็งแรง วัสดุอุปกรณ์ 1,000 บาท
ความสามัคคีในองค์กร นับก้าว นับระยะป่ัน  รวมเป็นเงิน 21,000 บาท

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 37,600 บาท

ผู้รับผิดชอ
บ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา /งบประมาณ

√



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)   2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข  ข้อท่ี 1 Promotion Prevention & Protection Excellence
3.แผนงาน กระทรวง แผนงานท่ี 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ        4. โครงการ กระทรวง ข้อท่ี 8 โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อ  และภัยสุขภาพ
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อท่ี 1 Promotion Prevention & Protection Excellence      6. ประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นท้าทาย สสจ.อุดรธานี  ข้อท่ี 4 ลดอัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง (DM/HT)
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี  อัตราผู้ป่วยเบาหวานถูกตัดเท้า/ขา  รายใหม่ ลดลง≥ ร้อยละ 20
กลุ่มงาน เวชกรรมฟ้ืนฟู   งานกายภาพบ าบัด
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืนๆ...............

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1.โครงการตรวจคัด
กรอง
ภาวะแทรกซ้อนท่ี
เท้าและจัดหา
รองเท้าดัดแปลง
ส าหรับผู้ป่วย
เบาหวาน ปี 2561

1) เพ่ือให้ผู้ป่วย
เบาหวานอ าเภอกุมภวาปี
ได้รับการตรวจเท้าตาม
แนวทางมาตรฐาน        
 2. ผู้ป่วยเบาหวานเท้า
เส่ียงสูงได้รับการตรวจ 
ABI                          
 3. ผู้ป่วยเบาหวานได้รับ
ค าแนะน าในการดูแล
เท้าถูกวิธี                   
      4.ผู้ป่วยเท้าเส่ียงสูง
ได้รับรองเท้าเบาหวาน

2)  ผู้ป่วยเบาหวาน 
6,300 คน

1.การเตรียมการ  ทบทวนปัญหา  
        2. ออกปฏิบัติงานในชุมชน  
                   3. ลงข้อมูล Hos 
XP, สปสช.

1.ค่าวัสดุ Monofilament 200 ช้ินx90 
บาท รวม 18,000 บาท         2. ค่าถ่าย
เอกสาร 80 ชุดx60 บาท=4,800 บาท 
3.ค่าตอบแทนนักกายภาพบ าบัด 2 คน
x75 บาทx8 ชม.x90 วัน =108,000 
บาท         4. ค่าเบ้ียเล้ียงพนักงานขับรถ
 1 คนx15 บาทx8ชม.x90วัน= 10,800 
บาท     5.ค่าคีย์ข้อมูล 16.00-20.00 น. 
 นักกกายภาบ าบัด 2 คน x 4 ชม.x50 
บาท x100 วัน = 40,000 บาท           
    รวม 181,600 บาท

 ตรวจคัด
กรองได้ 
ร้อยละ50
 งบท่ีใช้ 
60,000 
บาท

 ตรวจคัด
กรองได้ 
ร้อยละ80
งบท่ีใช้ 
50,000 
บาท

 ลงข้อมูล
ร้อยละ 50
 งบท่ีใช้   
 50,000 
บาท

 1. ลง
ข้อมูลร้อย
ละ80   2.
 แจก
รองเท้า
ร้อยละ80
 งบท่ีใช้ 
21,600 
บาท

นส.รัตนาภรณ์     
 คุรุวงศ์

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพคปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา /งบประมาณ

√



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา /งบประมาณ
√

2.โครงการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคน
พิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ป่วยด้วยโรค
หลอดเลือดสมอง 
(Stroke)ในชุมชน 
โรงพยาบาลกุม
ภวาปี 
ปีงบประมาณ 2562

1.เพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการผู้สูงอายุและ
ผู้ป่วยด้วยโรคหลอด
เลือดสมอง (Stroke) 
ในชุมชนโดยทีมสห
วิชาชีพ

1.     คนพิการเตียง 
2,3 จ านวน 1,254
 คน

1.ทบทวนสภาพปัญหาจากการ
ด าเนินงานปี2561เพ่ือน ามา
ปรับปรุง

1. ค่าตอบแทนนักกายภาพบ าบัด  8 คน 
x 8 ชม. X 75 บาทx 30 วัน  =144,000
 บาท นักกิจกรรมบ าบัด 1 คน x 75 บาท
 x 8 ชม.x 30 วัน = 18,000 บาท  
พยาบาลจิตเวช 1 คน x 75 บาท x 8 
ชม.x 30 วัน = 18,000 บาท  ช่าง
เคร่ืองช่วยคนพิการ 2 คน x 8 ชม. X 50
 บาทx30 วัน =  24,000  พนักงานขับรถ
 1 คน x 15 บาท x 8 ชม. x 90 วัน = 
10,800 บาท  รวม  214,800 บาท

 ร้อยละ 
Stroke /
คนพิการ
เข้าถึง
บริการ
ทาง
การแพทย์
 ร้อยละ 40

 ร้อยละ 
Stroke /
คนพิการ
เข้าถึง
บริการ
ทาง
การแพทย์
 ร้อยละ 60

 ร้อยละ 
Stroke /
คนพิการ
เข้าถึง
บริการ
ทาง
การแพทย์
 ร้อยละ 80

 ร้อยละ 
Stroke /
คนพิการ
เข้าถึง
บริการ
ทาง
การแพทย์
 ร้อยละ 90

นส.สู่ขวัญทิพย์  
กาญจน์เบญญาภา

2. เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถและ
ศักยภาพการด ารงชีวิต
ของคนพิการในชุมชน

2.     ผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองจ านวน 
525 คน

2.ส ารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายท่ี
ออกให้บริการฟ้ืนฟู  
ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีจาก 
รพ.สต. และเครือข่ายคนพิการ
ในชุมชนเพ่ือก าหนดวันออก
เย่ียมฟ้ืนฟูคนพิการ

2. ค่าตอบแทนนอกเวลา การลงข้อมูลใน
โปรแกรม Hos XP, สรุปเวชระเบียน
ผู้ป่วยนอก, และการคีย์ข้อมูลเบิกค่า
ฟ้ืนฟูของเว็บไซต์ สปสช. รวม 46,800 
บาท

งบท่ีใช้ 
80,000 
บาท

งบท่ีใช้ 
80,000 
บาท

งบท่ีใช้ 
56,600 
บาท

งบท่ีใช้ 
50,000 
บาท

3.เพ่ือให้เครือข่ายมี
ส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู  
ดูแลผู้ป่วยและคนพิการ
ในชุมชน

3. ผู้สูงอายุจ านวน 
1,224 คน

3.เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ
จากผู้บริหาร

3.ค่าวัสดุ เอกสาร จัดท าคู่มือ รวม 5,000
 บาท

4. เพ่ือสร้างขวัญ
ก าลังใจและกระตุ้นให้
เกิดการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการใน
ผู้ป่วยและญาติ

4.ออกฟ้ืนฟูคนพิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือด
สมอง

รวม 266,600 บาท



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา /งบประมาณ
√

5. เพ่ือออกติดตาม
สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

5.น าข้อมูลการเย่ียมบ้านมาลงใน
โปรแกรม Hos XP, สรุปเวช
ระเบียนผู้ป่วยนอก, เก็บข้อมูลใน
โปรแกรม excel เพ่ือน ามา
วิเคราะห์

6.สรุปและประเมินผลการด าเนิน
โครงการ และรายงานผลให้
ผู้บริหารรับทราบ

3.โครงการกาย
อุปกรณ์เพ่ือคน
พิการโรงพยาบาล
กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี  
ปีงบประมาณ 2561

1.เพ่ือสนับสนุนกาย
อุปกรณ์แก่คนพิการท่ี
มีความจ าเป็นต้องใช้ 
รถเข็น รถโยก 
เคร่ืองช่วยเดินในการ
เคล่ือนย้ายตัวและไป
สถานท่ีต่างๆเพ่ิมความ
สะดวกและกระตุ้นการ
สร้างเสริมศักยภาพแก่
คนพิการ และลดภาระ
การดูแลของญาติ       
 2.เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่คนพิการ
และชุมชน

คนพิการสิทธ์ ท.74 
ท่ีจ าเป็นต้องใช้กาย
อุปกรณ์

1.ทบทวนสภาพปัญหาจากการ
ด าเนินงานปี 2560 เพ่ือน ามา
ปรับปรุง                            
   2. เขียนโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติจากผู้บริหาร                
     3.เจ้าหน้าท่ีจาก รพ.สต.
หรือคนพิการหรือญาติย่ืนความ
จ านงขอกายอุปกรณ์ตาม
แบบฟอร์มขอกายอุปกรณ์แก่
หน่วยงานกายภาพบ าบัด      4.
จัดซ้ือกายอุปกรณ์จากตัวแทน
จ าหน่าย                  5.มอบ
กายอุปกรณ์แก่คนพิการโดย
ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีหรือ
ผู้รับผิดชอบงานคนพิการทุกรพ.
สต. 6. คีย์ข้อมูลเบิกค่าอุปกรณ์/
ค่าบริการฟ้ืนฟูฯในโปรแกรม
ข้อมูลออนไลน์ ของสปสช.

1. รถเข็นน่ังขนาดมาตรฐาน  จ านวน 30
 คัน x 4,400 บาท     = 132,000    บาท
 2. รถเข็นเด็กขนาดมาตรฐาน  จ านวน 2
 คัน   x 4,400 บาท     =  8,800     
บาท
 3. รถเข็นน่ังถ่ายและอาบน้ าได้  จ านวน 
10 คัน   x 4,400 บาท     = 44,000    
บาท
4. โครงช่วยฝึกเดิน (walker)  จ านวน 18
 ช้ิน  x 700    บาท     = 12,600    
บาท           6. ไม้เท้าฝึกเดิน 3 ขา 
(tripod cane) จ านวน 30 ช้ิน  x 600   
 บาท     =     18,000     บาท
 7. ไม้เท้าฝึกเดิน ๑ ขา (single cane) 
จ านวน 40 ช้ิน  x 190    บาท     =     
  7,600 บาท  รวมท้ังส้ิน 223,000 บาท

ส ารวจ
ความ
ต้องการ
อุปกรณ์/ 
จัดท า
โครงการ

ขออนุมัติ
จัดซ้ือ จัด
จ้างตาม
โครงการ

 แจกกาย
อุปกรณ์
ร้อยละ50 
 
งบประมา
ณท่ีใช้ 
223,000
บาท

 แจกกาย
อุปกรณ์
ร้อยละ100

นส.ธนิตา  ธิวะโต



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน     2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ. ยุทธศาสตรด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (pp&p Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ 8  การพัฒนาตามโครงการเฉลิมกระเกียรติและพ้ืนท่ีเฉพาะ        4. โครงการ กระทรวง ข้อ 1. โครงการเฉลืมพระเกียรติ
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ 1 pp&p Excellence         6. ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ มะเร็ง
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ  1.ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  

1.1 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายใน   ระยะเวลา 4 สัปดาห์  ≥  90 %
1.2 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายใน  ระยะเวลา 6 สัปดาห์  ≥ 96 %
1.3 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยรังสีภายในระยะเวลา  6  สัปดาห์  ≥ 98%

กลุ่มงาน. มะเร็ง
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืนๆ...............

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการรณรงค์ก าจัดปัญหา 1.เพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินงาน การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและ กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับ นายสมพร  สาบุตร

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ ตามแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษ มะเร็งท่อน้ าดีด้วยการตรวจอุจจาระ เปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงโรคพยาธิใบไม้ตับ

น้ าดีเพ่ือร าลึกในพระมหากรุณาธิ ก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและ ประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไป และมะเร็งท่อน้ าดี และการตรวจอุจจาระ

คุณของพระบาทสมเด็จพระ มะเร็งท่อน้ าดี  ระยะท่ี  1  การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ คัดกรองประชาชนกลุ่มเส่ียงพ้ืนท่ีต าบล

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ปี  2559  –  2561) และมะเร็งท่อน้ าดี ด้วยวิธีUltrasound กุมภวาปี

พร้อมท้ังถวายเป็นพระราชกุศล 2.ต าบลจัดการสุขภาพในการ เป็นคนอีสานแต่ก าเนิดอายุ ≥ 40 ปี ค่าตรวจอุจจาระ 227 คน 227 คน 227 คน 224 คน

แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหา และมีข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี – 905 คน x 50 บาท 45250 11350 11350 11350 11200

พระบรมราชินีนาถ โรคพยาธิใบไม้ตับและ มีประวัติติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับ 227 คน 227 คน 227 คน 224 คน

ทรงเจริญพระชนมพรรษา มะเร็งท่อน้ าดี  มีการด าเนินงาน เคยกินยาฆ่าพยาธิใบไม้ตับ

84 พรรษา ตามเกณฑ์มาตรการกรมควบคุมโรค  มีประวัติกินปลาน้ าจืด
3.เพ่ือสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน  ท่ีมีเกล็ด สุกๆ ดิบๆ 
ภาคีเครือข่ายสุขภาพ  และประชาชนไวรัสตับอักเสบ 
ในการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและครอบครัวท่ีเสียจากมะเร็งท่อน้ าดี
มะเร็งท่อน้ าดีให้มีประสิทธิภาพ มะเร็งตับ  พ้ืนท่ีอ าเภอกุมภวาปี

รวมเป็นเงิน 45250

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน
รายละเอียด
งบประมาณ

ระยะเวลา /งบประมาณ
√



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน     2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ. ยุทธศาสตรด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (pp&p Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ 4 การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม        4. โครงการ กระทรวง ข้อ 1.โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ3พัฒนาส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้มาตรฐาน  6. ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ 1.ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การจัดคลินิกบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อม
กลุ่มงาน..ปฐมภูมิ.         งาน...อาชีวเวชกรรม
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ .        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืนๆ...............

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการพัฒนา
ศักยภาพคลินิก
โรคจากการท างาน

1.เพ่ือให้วัยท างาน
ได้รับการดูแลสุขภาพ 
ส่งเสริมการป้องกัน 
ควบคุมโรค และฟ้ืนฟู
สุขภาพ
2.เพ่ือค้นหาผู้ป่วยหรือ
ผู้ท่ีสงสัยโรคจากกร
ท างานและส่ิงแวดล้อม
3.เพ่ือสร้างเครือข่าย
และพัฒนาคลินิกโรค
จากการท างาน

ประชากรวัย
ท างานอายุ18-59 
ปีท้ังในระบบและ
นอกระบบ

1อบรมให้ความรู้การ
ป้องกันโรคจากการ
ท างาน 2..ตรวจคัด
กรองโรคจากการ
ท างานเชิงรุก 2.จัด
อบรมให้ความรู้
เจ้าหน้าท่ี รพสต ใน
พ้ืนท่ี และโรงพยาบาล
เครือข่ายด้านอาชีวอ
นามัย 3. พัฒนาน
ระบบบริการในคลินิก
โรคจากการท างาน

 1.ค่าจัดอบรมให้ความรู้การ
ป้องกันโรคจากการท างาน =
17,500 บาท2.ค่าตอบแทน 
เจ้าหน้าท่ีตรวจคัดกรองโรค
จากการท างาน =19,950 
บาท 3.ค่าจัดอบรม เครือข่าย
โรคจากการท างาน =7,200  
บาท 4.ค่าวัสดุ อุปกรณ์
พัฒนาบริการคลินิกโรคจาก
การท างาน =18,000 บาท  
รวมท้ังหมด 62,650 บาท

1.ค่าจัดอบรมให้
ความรู้วัยท างาน =
5,867 2.จัดอบรม 
จนทเครือข่ายคลินิก
โรคฯ =7,200 บาท 
2.ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ี =4,988 
บาท

1.วัสดุ อุปกรณ์
พัฒนาบริการคลินิก
โรคจากการท างาน
 =18,000 บาท  
2.ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ี =4,988
 บาท

 1.ค่าจัดอบรม
ให้ความรู้วัย
ท างาน =5,867
 บาท
ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ี =
4,988 บาท

1 .ค่าจัดอบรม
ให้ความรู้วัย
ท างาน =5,867 
บาท 2.
ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ี =
4,988 บาท

นางนริศรา  คล่ืนแก้ว

โครงการตรวจ
สุขภาพวัยท างาน
เชิงรุก

เพ่ือวัยท างานได้รับการ
สุขภาพ ตรวจตามความ
เส่ียงตามภาระงาน

ประชากรวัย
ท างานอายุ18-59 
ปีท้ังในระบบและ
นอกระบบ จ านวน
 1,000 คน

ออกให้บริการตรวจ
สุขภาพเชิงรุกในสถาน
ประกอบการ

ค่าอ่านผลตรวจสุขภาพ
ส าหรับ แพทย์เคสละ 50 
บาทX1,000 คน=50,000 
บาท

ค่าอ่านผลตรวจ
สุขภาพส าหรับแพทย์
  งบประมาณ 
12,500 บาท

ค่าอ่านผลตรวจ
สุขภาพส าหรับ
แพทย์  
งบประมาณ 
12,500 บาท

ค่าอ่านผลตรวจ
สุขภาพส าหรับ
แพทย์  
งบประมาณ 
12,500 บาท

ค่าอ่านผลตรวจ
สุขภาพส าหรับ
แพทย์  
งบประมาณ 
12,500 บาท

นางนริศรา  คล่ืนแก้ว

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพคปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา /งบประมาณ

√



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา /งบประมาณ
√

โครงการตรวจ
สุขภาพเจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลได้รับการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพ
และตรวจตามความ
เส่ียงตามภาระงาน

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลกุม
ภวาปี จ านวน 500
 คน

ตรวจสุขภาพตาม
เกณฑ์อายุและตรวจ
สุขภาพตามความเส่ียง
จากการท างาน

1.จ่ายค่าตรวจสุขภาพตาม
จริงตามสิทธ์ต้นสังกัด และ
สิทธ์ิประกันสังคม 2.ค่าตรวจ
สุขภาพตามความเส่ียงจาก
การท างาน 450 บาท x 196 
คน=85,500 บาท

ค่าตรวจสุขภาพตาม
ความเส่ียงจากการ
ท างาน 450 บาท
X196 คน =85,500
 บาท

ค่าตรวจสุขภาพ
ตามรายการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ

นางนริศรา  คล่ืนแก้ว

โครงการเฝ้าระวัง
สุขภาพประชาชน
ท่ีสัมผัสส่ิงแวดล้อม
ใกล้เขตพ้ืนท่ี
โรงงาน
อุตสาหกรรม

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ มีทัศนคติ และ
การดูแลตนเองในการ
ป้องกันโรคท่ีได้รับ
ผลกระทบจาก
ส่ิงแวดล้อมในเขตพ้ืนท่ี
โรงงานอุตสาหกรรม

ประชาชนกลุ่มเส่ียง
เขตพ้ืนท่ีใกล้เคียง
โรงงาน
อุตสาหกรรม 
จ านวน 500 ราย

1.ตรวจสุขภาพรักษา
โรคเบ้ืองต้น            
2.ให้ความรู้การดูแล
ตนเองเพ่ือป้องกันโรคท่ี
เกิดจากผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อม

งบกองทุนเงินทดแทน 
ประกันสังคม1.จัดอบรมให้
ความรู้ปชช พ้ืนท่ีเส่ียง =
12,500 บาท

จัดอบรมให้ความรู้ 
ค่าอาหารว่าง และค่า
วัสดุ 12,500 บาท

นางนริศรา  คล่ืนแก้ว

ปรับปรุงห้องน้ า
ตามมาตรฐาน 
HAS ให้มีความ
เพียงพอ สะอาด 
ปลอดภัย และมี
อารยสถาปัตย์

เพ่ือให้ห้องน้ าได้ตาม
มาตรฐาน และมีความ
พอเพียงต่อผู้รับบริการ

ห้องน้ าตึกผู้ป่วยใน
 และตึกผู้ป่วยนอก

1.ปรับปรุงโถส้วมให้
เป็นแบบชักโครก 2.
ปรับเปล่ียนประตูเป็น
แบบเปิดออก 3.
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
และนอกห้องน้ าให้สด
ช่ืน

งบประมาณจากงบบ ารุง 
400,000 บาท

1.ปรับปรุงโถส้วม
ให้เป็นแบบชักโครก
 2.ปรับเปล่ียน
ประตูเป็นแบบเปิด
ออก 3.ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในและ
นอกห้องน้ าให้สด
ช่ืน =400,000 บาท

ทพ.ภาณุพงษ์  
ภิญโญ (ประธาน 
ENV)



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา /งบประมาณ
√

โครงการ
บ ารุงรักษาระบบ
บ าบัด

เพ่ือบ ารุงและรักษา
สภาพบ่อบ าบัดให้
สามารถใช้มี
ประสิทธิภาพในการ
ท างานสูงสุด

บ่อบ าบัดน้ าเสีย บ ารุงรักษา การใส่
คลอรีน การตรวจค่า 
BOD ทุกวัน

งบเงินบ ารุง ค่าวัสดุ อุปกรณ์
 20,000 บาท

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ใน
การบ ารุงรักษา บ่อ
บ าบัดน้ าเสีย=
20,000 บาท

นางสาวสิริลักษณ์ 
กระสวยกลาง

โครงการ GREEN 
and CLEAN 
community

เพ่ือขยายองค์ความรู้
ด้านการรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและรณรงค์
ลดการใช้สารเคมีสู่
ชุมชน

พ้ืนท่ี ม.14  และ
หมู่ 15ตกุมภวาปี

1.ให้ความรู้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน  แกน
น าชุมชน ในการใช้
สารชีวภาพใน
ชีวิตประจ าวัน 2. 
สาธิตการท าน้ ายา
เอนกประสงค์จากน้ า
หมักชีวภาพ

งบประมาณเงินบ ารุง ค่าจัด
อบรมให้ความรู้และค่าวัสดุ
อุปกรณ์ 11,250 บาท

1.ค่าจัดอบรม 
ให้ความรู้ด้าน
รักษ์ส่ิงแวดล้อม
 6,250 บาท 2.
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ในการท าน้ ายา
เอนกประสงค์
5,000 บาท

คณะกรรมการ ENV

โครงการอนุรักษ์
การได้ยิน 
โครงการลดการ
บาดเจ็บกล้ามเน้ือ
ด้วยหลักการย
ศาสตร์ร่วมกับเวช
กรรมฟ้ืนฟู

สร้างเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพและมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค์

วัยท างานในสถาน
ประกอบการ 12 
แห่ง จ านวน 500 
คน

ออกให้ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์การได้ยินและ
หลักการยศาสตร์เชิงรุก
ในสถานประกอบการ 
12 แห่ง

งบประมาณกองทุน
ประกันสังคม ค่าจัดอบรมให้
ความรู้และค่าวัสดุอุปกรณ์ 
27,500 บาท

จัดอบรมให้ความรู้ 
ค่าอาหารว่าง และค่า
วัสดุ สถาน
ประกอบการ 3 แห่ง 
6,876 บาท

จัดอบรมให้ความรู้
 ค่าอาหารว่าง 
และค่าวัสดุ สถาน
ประกอบการ  3 
แห่ง 6,876 บาท

จัดอบรมให้
ความรู้ 
ค่าอาหารว่าง 
และค่าวัสดุ 
สถาน
ประกอบการ 3 
แห่ง 6,876บาท

จัดอบรมให้
ความรู้ 
ค่าอาหารว่าง 
และค่าวัสดุ 
สถาน
ประกอบการ 3 
แห่ง 6,876 บาท

นางสาวนพวรรณ 
ฤกษ์จันทร์



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา /งบประมาณ
√

โครงการให้ความรู้
ด้านสารเคมีก าจัด
ศตรูพืชใน
เกษตรกรร่วมกับ
PCCกุมภวาปี

เพ่ือให้ความรู้ป้องกัน
โรคจากสารเคมีใน
เกษตรกร

เกษตรกรในพ้ืนท่ี
ต าบลกุมภวาปี
จ านวน 120 คน

ให้ความรู้เร่ืองอันตราย
จากการใช้สารเคมีใน
ยาปราบศัตรูพืช และ
ตรวจหาสารเอ็นไซด์
โคลีนเอสเตอเรสใน
เกษตรกร

งบประมาณจาก สสส ค่าจัด
อบรม และค่าชุดทดสอบโคลี
เอสเตอเรส 30,000 บาท

ให้ความรู้และ
ตรวจสารโคลี
เอสเตอเรสใน
เกษตรกร 30,000 
บาท

นางสาวนพวรรณ 
ฤกษ์จันทร์

.......................................................
(นายประพัทธ์     ธรรมวงศา)
รองประธาน คปสอ.กุมภวาปี

ผู้เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

............................................................
(นายแพทย์เกรียงศักดิ์     เอกพงษ)์

ประธาน คปสอ.กุมภวาปี
ผู้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ  3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน        2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 2. ยุทธศาสตรด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)        4. โครงการ กระทรวง ข้อ 9. โครงการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ 2 Service Excellence          6. ประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นท้าทาย สสจ.อุดรธานี ข้อ STEMI
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ 2. อัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจ (≤ ร้อยละ26ต่อแสน)
กลุ่มงาน ผู้ป่วยหนัก
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืน .ๆ..............

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการพัฒนาระบบ เพ่ือพัฒนาระบบ ทีม สหวิชาชีพ 1.ทบทวน/แต่งต้ังคณะกรรม MM Conference 
บริการสุขภาพ บริการ การดูแล ในคปสอ.กุมภวาปี การพัฒนาระบบบริการ 1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 4,500 4,500 4,500 4,500 ณัฐชนา/ป่ินเพชร
สาขาโรคหัวใจ การคัดกรอง และ ประชาชนใน สุขภาพสาขาโรคหัวใจ 50 คน x 1 ม้ือ x30บาท บาท บาท บาท บาท
(STEMI& Warfarin การเข้าถึงบริการ พ้ืนท่ี ต.กุมภวาปี 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ x 12 คร้ัง = 18,000 บาท
Clinic) อ.กุมภวาปี ท่ีรวดเร็วมีประสิทธิ MM Conference 
ปีงบประมาณ 2561 ภาพไร้รอยต่อของ (STEMI&Warfarin)

ผู้ป่วยโรคหัวใจและ ทุก 1เดือน
หลอดเลือด 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประชุมเชิงปฏิบัติการ 3,000

ศักยภาพบุคลากรทุกระดับใน 1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม บาท
การดูแลผู้ป่วย ACSและ 100 คน x 1 ม้ือ  
การลงโปรแกรม ฐานข้อมูล x 30 บาท=3,000บาท
ACS Registry
4.จัดท าส่ือประชาสัมพันพันธ์ ส่ือประชาสัมพันธ์ 27,600
การเข้าถึงบริการโรคหัวใจ 1. ป้ายไวนิล 3 S บาท
5. การให้ความรู้ในสถาน ขนาด 2*4 เมตร 23 ป้าย

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพคปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา /งบประมาณ

√



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา /งบประมาณ
√

ศึกษา ท่ีประชุมหัวหน้าส่วน x 1200 บาท = 27,600
ราชการ และผู้น าชุมชน บาท
6. การให้ความรู้ผ่านหอ 2. สติกเกอร์ Stroke& 15,000
กระจายเสียงประจ าหมู่บ้าน STEMI ขนาด A4 400 แผ่น บาท

x 30 บาท=12,000บาท
3. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 30,000
จ านวน 3,000 แผ่น บาท
x 10 บาท = 30,000 บาท

4.ค่าจัดท าแผ่น ซีดี 
2000 บาท
รวม213000 บาท



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน        2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 2. ยุทธศาสตรด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

3.แผนงาน กระทรวง ข้อ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)        4. โครงการ กระทรวง ข้อ 1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ2  Service Excellence          6. ประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นท้าทาย สสจ.อุดรธานี ข้อ Stroke

7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ 1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(<ร้อยละ 7)

กลุ่มงาน Stroke

แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืนๆ...............

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3ไตรมาส 4
โครงการประชาสัมพันธ์การเข้า  - เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ถึงอาการเตือนของโรค ประชาชนในเขต  -ประชาสัมพันธ์ช่องทาง 1. ป้ายไวนิล 

ถึงระบบบริการเม่ือผู้ป่วย หลอดเลือดสมองและเข้าถึงการบริการรักษาได้ อ าเภอ กุมภวาปี ส่ือต่างๆ แผ่นพับ ขนาด *4 เมตร 18 ป้าย 21600บาท วราภรณ์ 

มีภาวะ Stroke อย่างรวดเร็ว  - ประชาสัมพันธ์ หอกระจาย x1200=21600 งานโสต

 - อัตราการเข้าถึงระบบ fast track ข่าวหมู่บ้าน 2.แผ่นพับความรู้โรคหลอด งานสุขศึกษา

Stroke เพ่ิมข้ึน 10%  - จัดป้ายนิทรรศการประชา เลือดสมอง 2,000 แผ่น

สัมพันธ์ ในโรงพยาบาล  รพสต. x10=20,000 บาท 10000บาท 10000บาท

ทุกแห่ง

รวม=41,600บาท

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพคปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน
รายละเอียด
งบประมาณ

ระยะเวลา /งบประมาณ
√



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน

รายละเอียด
งบประมาณ

ระยะเวลา /งบประมาณ
√

22/12/2018  - เพ่ือให้ รพ.ลูกข่ายโซนลุ่มน้ าปาวและรพ.สต.ใน รพ. ในโซนลุ่มน้ าปาว  -ออกนิเทศ รพ.ลูกข่าย  ออกนิเทศทุกไตรมาศ

การดูแลผู้ป่วย Stroke คปสอ.กุมภวาปีสามารถดูแลและส่งต่อผู้ป่วย รพ.ห้วยเก้ิง  -ติดตามการด าเนินงาน รพ.  -ประชุมติดตามการด าเนิน

 โซนลุ่มน้ าปาว โรคหลอดเลือดสมองได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รพ.สต.ใน คปสอ. ลูกข่ายทุกไตรมาส งานโซนลุ่มน้ าปาว

และดูแลฟ้ืนฟูในระยะ Sub Acute stroke ได้ กุมภวาปี 1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม พ.สุนันทา

40 คน x 1 ม้ือ  2000บาท 2000บาท 2000บาท คณะกรรมการ

x 50 บาท= 2,000บาท Stroke Kumhos

 - อบรมการดูแลผู้ป่วยโรค ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงาน

หลอดเลือดสมองแก่ จนท. 1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2350บาท ของ คปสอ.

สหสาขาวิชาชีพ รพ.ห้วยเก้ิง 47 คน x 1 ม้ือ  

และรพ.สต.ใน คปสอกุมภวาปี x 50 บาท= 2,350บาท

รวม=8,350บาท



1.ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน      2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ7 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ    4. โครงการ กระทรวง ข้อ 1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ2 Service Excellence        6. ประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นท้าทาย สสจ.อุดรธานี ข้อ ECS (post crash)
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ1.ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน(สีแดง)มาโดยระบบ EMS ร้อยละ 60 (2) อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน(สีแดง)ภายใน 24 ช่ัวโมง (A,S,M1)ไม่เกินร้อยละ10
(3)อัตราการรอดชีวิตผู้ป่วย OHCA มี ROSC>20 นาที > 30% (4) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บท่ีป้องกันได้ PS>0.75 < 1%
งาน อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืนๆ...............

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1.โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินครบ
วงจรและระบบการ
ส่งต่อ

1.เพ่ือพัฒนาระบบการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน Pre 
Hos./ In Hos./ Inter Hos 
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

รพ.สต. /PCU ทุกแห่ง 
ของกุมภวาปี

1. ทบทวน/แต่งต้ัง คณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ครบวงจรและระบบส่งต่อ
2. จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์การเรียกใช้
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
    2.1จัดท าเอกสารแผ่นพับ 4 สี
    2.2 จ้างท า การ์ดพกพา ข้ันตอน
การเรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
     2.3 ป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ 
1669

ป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์  ป้ายละ 350 บาท x17 = 5,950 บาท 5,950 นิลปัทม์ พลเย่ียม
ไพฑูลย์ ปัตถาทุม

ประชาชน อายุต้ังแต่ 7 
ปีข้ึนไปจ านวน 600 คน

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 
(อ.ฉ.ช.)

1.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม600 คน x60 บาท =
36,000บ.
2.วิทยากร 120 x6วันx6 คน =4,320 บาท
รวม 40,320 บาท

40,320 นิลปัทม์ พลเย่ียม
ไพฑูลย์ ปัตถาทุม

อาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย์ /แกนน า
ชุมชน  80 คน

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพอาสาฉุกเฉินในการดูแล
ผู้ป่วยณ จุดเกิดเหตุ
    5.1 การช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน
    5.2 การปฐมพยาบาลบาดแผลและ
เคล่ือนย้าย

1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  1 วัน x 2 ม้ือ x 30 บาท x 80 คน = 4,800
 บาท
2.อาหารกลางวัน 1 วัน x 1ม้ือ x 70 บาท x 80 คน = 5,600 บาท       
  3. วิทยากร 1 คน*3ชม.*600 บาท = 1,800 บาท                          
 4. วิทยากร 4 คน*3ชม.*300 บาท = 3,600 บาท
รวมเป็นเงิน 15,800 บาท

15,800 นิลปัทม์ พลเย่ียม
ไพฑูลย์ ปัตถาทุม

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพรพ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา /งบประมาณ

√



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา /งบประมาณ
√

จนท.รพ./รพ.สต. /PCU
 ทุกแห่งของกุมภวาปี
จ านวน 400 คน

6. โครงการอบรมฟ้ืนฟูทักษะการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพของบุคลาการข้ันสูงและข้ัน
พ้ืนฐาน
   6.1 การอ่านและแปลผล EKG
   6.2 การใช้เคร่ืองมือแพทย์ในการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ

1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 วัน x 2 ม้ือ x 30 บาท x 130 คน = 
7,800 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 วัน x 1 ม้ือ x 70 บาท x 130 คน = 9,100บาท
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 800 บาท                                                     
 4. ค่าสมนาคุณวิทยากร 2 *600 บาท*3ชม.*4 =14,400 บาท
รวมเป็นเงิน 32,100 บาท

32,100 นิลปัทม์ พลเย่ียม
ไพฑูลย์ ปัตถาทุม

อาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย์ชุมชนจนท.
รพ./รพสต.จ านวน 300
 คน

7.การซ้อมแผนรับอุบัติเหตุ-อุบัติภัยหมู่ 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 วัน x 2 ม้ือ x 130 บาท x 100 คน =  
6,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 วัน x 1 ม้ือ x 70 บาท x 100 คน = 7,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 13,000 บาท
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน107,170 บาท

13,000          นิลปัทม์ พลเย่ียม
ไพฑูลย์ ปัตถาทุม



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน        2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 2. ยุทธศาสตรด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ  6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)        4. โครงการ กระทรวง ข้อ 8. โครงการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูตินารี เวข ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวขกรรม และออร์โธปีดิกส์
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ. 2 Service Excellence          6. ประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นท้าทาย สสจ.อุดรธานี ข้อ Sepsis
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ 1.อัตราตายของผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community-acquired ไม่เกินร้อยละ 30  
กลุ่มงาน ผู้ป่วยหนัก
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืนๆ...............

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการพัฒนาระบบ เพ่ือพัฒนาระบบ ทีม สหวิชาชีพ 1.ทบทวน/แต่งต้ังคณะกรรม MM Conference 
บริการสุขภาพโรค บริการ การดูแล ในคปสอ.กุมภวาปี การพัฒนาระบบบริการ 1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 600 600 600 อิศราพร/ป่ินเพชร
SEPSIS การคัดกรอง และ ประชาชนใน สุขภาพสาขาโรคSEPSIS 20 คน x 1 ม้ือ x30บาท บาท บาท บาท

การเข้าถึงบริการ พ้ืนท่ี ต.กุมภวาปี 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 คร้ัง = 1800 บาท
ท่ีรวดเร็วมีประสิทธิ MM Conference 
ภาพไร้รอยต่อของ ทุก 3เดือน
ผู้ป่วยโรคSEPSIS 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ 3,000

ศักยภาพบุคลากรทุกระดับใน 1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม บาท
การดูแลผู้ป่วย SEPSIS 100 คน x 1 ม้ือ  

x 30 บาท=3,000บาท
4.จัดท าส่ือประชาสัมพันพันธ์ ส่ือประชาสัมพันธ์ 27,600
การเข้าถึงบริการSEPSIS 1. ป้ายไวนิล 3 S บาท
5. การให้ความรู้ในสถาน ขนาด 2*4 เมตร 23 ป้าย
ศึกษา ท่ีประชุมหัวหน้าส่วน x 1200 บาท = 27,600
ราชการ และผู้น าชุมชน บาท
6. การให้ความรู้ผ่านหอ 2. สติกเกอร์ Stroke/SEPSIS 15,000
กระจายเสียงประจ าหมู่บ้าน STEMI ขนาด A4 400 แผ่น บาท

x 30 บาท=12,000บาท
รวม89400 บาท

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพคปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา /งบประมาณ

√



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน        2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ............…2. Service Excellnce Strategy............................................
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ 8  การพัฒนาตามโครงการเฉลิมกระเกียรติและพ้ืนท่ีเฉพาะ        4. โครงการ กระทรวง ข้อ 1. โครงการเฉลืมพระเกียรติ
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ 2. Service Excellnce.     6. ประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นท้าทาย สสจ.อุดรธานี อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่≥85%
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่≥85%
กลุ่มงาน. TB
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืน .ๆ..............

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1. โครงการพัฒนาเครือข่ายสหวิชาชีพ1.ฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสหวิชาชีพ 1. พยาบาลวิชาชีพ 1.ประชุมแผนและข้ันตอนการท างาน 1.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าท่ี 1 วัน สุกัญญา 
ในการดูแลผู้ป่วยว ณโรค รพ.กุมภวาปีคปสอ.กุมภวาปีในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค นวก.สาธารณสุข 2.ต้ังคณะท างาน วิทยากรบรรยาย  1 คน ×1,200 บาท×2 วัน=2,400 บาท
ปีงบประมาณ 2562 2.เร่งค้นหาcase Latent TB ในCliniic NCD ในอ.กุมภวาปี IC /SRRT 3.จัดประชุมวิชาการ up date TB 2018    - ค่าอาหารกลางวัน  60คนx60 บาทx1 ม้ือ = 3,600 บาท

และผู้รับบริการท่ีมีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ จนท.อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 4.คัดกรอง case Latent TB    - ค่าอาหารว่าง 60 คนx30 บาทx2 ม้ือ       = 3,600 บาท
2.อสม.เช่ียวชาญ 5.ส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตาม    - ค่าเอกสารการประชุม  60 ชุดx30 บาท    =1, 800 บาท

ข้ันตอน    รวม 11,400 บาท (งบ คปสอ.)
6.ประเมินผลการท างาน 2.กิจกรรมสร้าง อสม.เช่ียวชาญ 1 วัน (ประชุมเชิงปฏิบัติการ)

   - ค่าอาหารกลางวัน  50 คนx60 บาทx2 ม้ือ = 6,000 บาท
   - ค่าอาหารว่าง 50 คนx30 บาทx4 ม้ือ       = 6,000 บาท
   - ค่าเอกสารการประชุม  50 ชุดx30 บาท    = 1,500 บาท
   - ค่าวัสดุอุปกรณ์                               = 1,500 บาท
   - ค่าวิทยากร 2 คนx1,200บาทx6ชม.      = 14,400 บาท
  รวม 29,500 บาท 
   รวม 3,750 บาท (งบ คปสอ.)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพคปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา /งบประมาณ

√



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์          2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 1 PP&P
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ      4. โครงการ กระทรวง ข้อ 2 ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ 1 PP&P                                                  6. ประเด็นมุ่งเน้น สสจ .อุดรธานี การลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี การลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
กลุ่มงาน เวชกรรมสังคม   งาน ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ .        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืนๆ...............

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1.โครงการพัฒนา 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 1.ผู้รับผิดชอบงาน 1.จัดท าแนวทางการให้ 1.จัดอบรมจัดท าแนวทางการให้ค าปรึกษา 2400 23400 สุกัญญา,
เครือข่าย เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ การให้ค าปรึกษา ค าปรึกษาเอดส์และ    - ค่าอาหารกลางวัน  20 คนx60 บาทx1 ม้ือ = 1,200 บาท เจนจิราภรณ์
ผู้ให้การปรึกษา งานให้การปรึกษา เอดส์และโรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์    - ค่าอาหารว่าง 20 คนx30 บาทx2 ม้ือ       = 1,200 บาท ตะวัน,
คปสอ.กุมภวาปี  2.เพ่ือเพ่ิมช่องทาง ทางเพศสัมพันธ์ใน    2. ประชุมเชิงปฏิบัติ    รวม 2,400 บาท 

การเข้าถึงบริการ รพ.สต. /PCU/รพ.  การการให้ค าปรึกษา 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการการให้ค าปรึกษา
ให้การปรึกษา จ านวน  50 คน เอดส์และโรคติดต่อ    - ค่าอาหารกลางวัน  50 คนx60 บาทx1 ม้ือ = 3,000 บาท

ทางเพศสัมพันธ์    - ค่าอาหารว่าง 50 คนx30 บาทx2 ม้ือ       = 3,000 บาท
เพ่ือให้ตรวจเลือดหา    - ค่าเอกสารการประชุม  50 ชุดx30 บาท    = 1,500 บาท
เช้ือเอชไอวี    - ค่าวัสดุอุปกรณ์                               = 1,500 บาท

   - ค่าวิทยากร 2 คนx1,200บาทx6ชม.        = 14,400 บาท
     (วิทยากรภายนอกเช่ียวชาญเฉพาะด้าน )
   รวม 23,400  บาท
รวมโครงการท่ี 1 = 25,800 บาท

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา /งบประมาณ

√



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา /งบประมาณ

√

2.โครงการส่งเสริม 1.ลดการติดเช้ือรายใหม่ 1.กลุ่มประชากรท่ี 1.ประชุมวางแผน จนท . 1.กิจกรรมสร้างแกนน า 2 วัน (ประชุมเชิงปฏิบัติการ) 7750 30850 ตะวัน,
การเข้าถึงบริการ 2.กลุ่มเป้าหมายเข้าถึง เข้าถึงยาก ผู้รับผิดชอบงานเอดส์    - ค่าอาหารกลางวัน  50 คนx60 บาทx2 ม้ือ = 6,000 บาท เจนจิราภรณ์
ป้อองกันเอดส์ บริการป้องกันเอดส์ 2.กลุ่มเยาวชน 2.จัดกิจกรรมส่งเสริม    - ค่าอาหารว่าง 50 คนx30 บาทx4 ม้ือ       = 6,000 บาท สุกัญญา,
และโรคติดต่อ และโรคติดต่อทาง 3.เครือข่ายสถาน ความรู้ในการป้องกันโรค    - ค่าเอกสารการประชุม  50 ชุดx30 บาท    = 1,500 บาท
ทางเพศสัมพันธ์ เพศสัมพันธ์ ประกอบการ 3.จัดกิจกรรมส่งเสริม    - ค่าวัสดุอุปกรณ์                               = 1,500 บาท

3.ลดการตีตรา การตรวจหาเช้ือเอชไอวี    - ไวนิล ขนาด 1X3เมตร  2แผ่น x 450บาท  = 900 บาท
4.ส่งเสริมการเข้าถึง    - โปสเตอร์ขนาด A3  10แผ่น x 10 บาท     = 100 บาท
บริการป้องกันเอดส์และ    - ฟิวเจอร์บอร์ด 65 x 122 Cm. 10แผ่น x 45บาท = 450 บาท
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์    - ค่าวิทยากร 1 คนx1,200บาทx12ชม.      = 14,400 บาท

  รวม 30,850 บาท 
2.กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก/วันลอยกระทง/วันวาเลนไทน์/VCT Day
   - ไวนิล ขนาด 1X3เมตร    10แผ่น x 450บาท     = 4,500 บาท
   - โปสเตอร์ขนาด A3  100แผ่น x 10 บาท          = 1,000 บาท
   - ฟิวเจอร์บอร์ด 65 x 122 Cm. 50แผ่น x 45บาท = 2,250 บาท
  รวม 7,750 บาท
รวมโครงการท่ี 2 = 38,600 บาท
รวมท้ังหมด  64,400  บาท 10150 54250



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน       2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ............…2. Service Excellnce Strategy............................................
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)        4. โครงการ กระทรวง ข้อ 12. โครงการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ 2. Service Excellnce.     6. ประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นท้าทาย สสจ.อุดรธานี ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสายตา และBlinding Cataract ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสายตา ≥ 75% และBlinding Cataract ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ≥  80%
กลุ่มงาน  OPD จักษุ
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืนๆ...............

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1. โครงการตรวจคัด 1.เพ่ิมอัตราการเข้าถึงบริการของประชากร 1.ผู้สูงอายุ 60ปีข้ึนไปใน 1.ประชุมแผนและข้ันตอนการท างาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี มารยาท  บุตรโท
กรองสายตาในผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ พ้ืนท่ีอ าเภอกุมภวาปี 2.ต้ังคณะท างาน พยาบาล2คน
คปสอ.กุมภวาปี 2.เร่งค้นหาตาบอดBlinding Cataract จ านวน 17,747 คน 3.แบ่งพ้ืนท่ีจัดตารางออกคัดกรอง ผู้ช่วยเหลือคนไข้2คน
ปีงบประมาณ 2562 เพ่ือการรักษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีอ าเภอ 4.ออกคัดกรอง พขร. 1 คนx18วัน

กุมภวาปี 5.ส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตาม รวมเป็น 36,742 บาท
3.ฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ข้ันตอน โดยใช้งบกลาง คปสอ.
งานผู้สูงอายุในรพ.สต.เร่ืองการคัดกรอง 6.ประเมินผลการท างาน กุมภวาปี
สายตาเบ้ืองต้น

2. โครงการตรวจ 1. ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรอง 1.ผู้ป่วยเบาหวานใน 1.ประชุมแผนและข้ันตอนการท างาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี วิไลลักษณ์  ไกรตรี
คัดกรองภาวะแทรกซ้อน ภาวะแทรกซ้อนทางตาด้วยกล้องถ่ายจอตา พ้ืนท่ีอ าเภอกุมภวาปี 2.ต้ังคณะท างาน พยาบาล3คน
ทางตาในผู้ป่วยเบาหวาน 2.ผู้ป่วยท่ีมีภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแลรักษา จ านวน 6,565 คน 3.แบ่งพ้ืนท่ีจัดตารางออกคัดกรอง ผู้ช่วยเหลือคนไข้2คน
คปสอ.กุมภวาปี เฝ้าระวังติดตามอย่างเข้มงวดเพ่ือชะลอการ 4.ออกคัดกรอง พขร. 1 คน x 38วัน
ปีงบประมาณ 2562 เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรงเพ่ิมข้ึน 5.ส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตาม รวมเป็น 100,320 บาท

ข้ันตอน โดยใช้งบกลาง คปสอ.
6.ประเมินผลการท างาน กุมภวาปี

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพคปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน
รายละเอียด
งบประมาณ

ระยะเวลา /งบประมาณ
√



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ3.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน        2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ2.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
3.แผนงานกระทรวงข้อ1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (Promotion and Prevention Excellence)          4. โครงการ กระทรวง ข้อ3.Service Excellence
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ (๒) Service Excellence                6. ประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นท้าทาย สสจ.อุดรธานี ข้อ  (๒) Service  plan  
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ(32.)ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
กลุ่มงานการพยาบาล งานล้างไตทางหน้าท้อง(CAPD)
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืนๆ...............

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1.พัฒนาสมรรรถนะ 1.เพ่ือฟ้ืนฟูความรู้และ พยาบาลวิชาชีพ 1.ส ารวจปัญหาความต้อง1.ค่าอาหารกลางวัน  พ.ค.-62 ราตรี,ชนัญชิดา
พยาบาลวิชาชีพในการ เพ่ิมทักษะของบุคลากร เครือข่ายรพ./รพสต. การความรู้และทักษะใน จ านวน 60  คน
ดูแลผู้ป่วย  CAPD ในการดูแลผู้ป่วยCAPD กุมภวาปีและโซนลุ่ม การดูแลผู้ป่วยCAPD  x 60บาท x 1ม้ือ

2.สร้างความร่วมมือใน น้ าปาวจ านวน 60 2.ก าหนดหัวข้อการอบรมx 1 วัน=3600บาท
การประสานงานกัน คน 3.เขียนโครงการเสนอ 2.อาหารว่างและ 
ระหว่างหน่วยบริการ ผู้บริหาร เคร่ืองด่ืม จ านวน
หลักกับเครือข่าย 4.ประชุมคณะกรรมการ 60 คน x 30บาท
3.เกิดระบบการส่งต่อ เพ่ือด าเนินการประชุม x2ม้ือx1วัน=3,600
และการมีส่วนร่วมใน ก าหนดและประเมินผล บาท
การดูแลผู้ป่วยจากหน่วย 5.ด าเนินการประชุมตาม รวม 7,200บาท
บริการหลักจนถึงชุมชน ก าหนดและประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพคปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน
รายละเอียด
งบประมาณ

ระยะเวลา /งบประมาณ
√



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 2. ยุทธศาสตรด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)      4. โครงการ กระทรวง ข้อ 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ Service Excellence 6. ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ การเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทย
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ  ร้อยละการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทย
กลุ่มงาน แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช .        งบ อ่ืนๆ...............

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการจิตอาสา 1.เพ่ือพัฒนาแกนน าสุขภาพให้มี อสม.ในเขต อบรมให้ความรู้ แก่แกนน า รวม 88240 54040 30600 กัลยาณี ตาแก้ว
ลดเท้าชาในผู้ป่วย ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย อ าเภอกุมภาวาปี สุขภาพให้มีความรู้ด้านการ 1.ค่าสมนาคุณวิทยากร
เบาหวานและสมุน 2เพ่ือ.สร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาพ 17 รพ.สต.และ2 รพ.  แพทย์แผนไทยเพ่ือส่งเสริม บรรยาย 1คนx600x2ชม.x18แห่ง
ไพรเพ่ือการพ่ึงพา ในชุมชม หมู่บ้านละ 3 คน สุขภาวะในชุมชนและสามารถน า 21600บาท
ตนเอง 2.เพ่ือส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการ จ านวน522 คน ความรู้มาดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเร้ือ 2.ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม

ดูแลสุขภาพตนเองและในชุมชน รังโดยเฉพาะเบาหวานท่ีมีปัญาหา 1คนx600x4ชม.x18แห่ง
ชาเท้า 43200 บาท

3.ค่าเอกสารประกอบการอบรม
20x522ชุด=10440บาท
4.ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 13000 บาท
( นีเวีย เบบ้ีออยด์ ผ้านวดฝ่าเท้าและอ่ืนๆ)

แผนปฎิบัติราชการด้านสุขภาพ เสนอของบประมาณ ปี 2562  ( 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา /งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

√



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 2. ยุทธศาสตรด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)      4. โครงการ กระทรวง ข้อ 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ Service Excellence 6. ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ การเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทย
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ  ร้อยละการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทย
กลุ่มงาน แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืนๆ...............

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการการพัฒนา 1.เพ่ือให้มีทะเบียน ผู้รับผิดชอบงาน 1.ประชุมชี แจงการด าเนินงานแก่ ยอด 17800 14800 3000 กัลยาณี ตาแก้ว
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน บุคลากร ต ารับ แพทย์แผนไทย ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย 1.ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม
ด้านสุขภาพ ต าราแพทย์แผน รพ.สต.17 แห่ง ทั ง19แห่ง ค่าอาหารว่าง 50 x20คนx 2วัน 2000 บาท

ไทยท่ีเป็นปัจจุบัน แห่งละ1 คน 2.ค่าอาหารกลางวัน70x20คนx2วัน 2800
รพ.2 แห่งๆละ1 คน 2.ประชุมเพ่ือก ากับติดตามผล 3.ค่าเอกสารประกอบการประชุม

2.มีการรับรองหมอ ผู้รับผิดชอบงาน การด าเนินการการขึ นทะเบียน ชุดละ50 บาท x20ชุด  1000 บาท
พื นบ้านอย่างน้อย แพทย์แผนไทย รับรองหมอพื นบ้าน /ต ารับยา 4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ +กระเป๋า 6000 บาท
4 คน สสอ.1 คน 1 ค่รั ง 5.ค่าเบี ยเลี ยงทิมนิเทศติดตาม
3.เพ่ือให้มีการจด รวมเป็น20 คน 3.ลงพื นท่ีนิเทศ  ก ากับ ติดตาม 240บาทx5 คนx5ครั ง 6000
ทะเบียนสิทธิ ต าบลต้นแบบด้านสุมนไพร 5แห่ง 
(ต ารับยา) ≥ 1 ค าขอ

4..มีต าบลต้นแบบ
ด้านสมุนไพร1 ต าบล

แผนปฎิบัติราชการด้านสุขภาพ เสนอของบประมาณ ปี 2562  ( 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา /งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

√



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน         2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 2. ยุทธศาสตรด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)         4. โครงการ กระทรวง ข้อ 5. โครงการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยก่ึงเฉียบพลัน
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ 2.Service Excellence         6. ประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นท้าทาย สสจ.อุดรธานี ข้อ Paliative care
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ 1.ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย    Strong Opioid Medication ในผู้ป่วยประคับประคองอย่าง  มีคุณภาพ ( ร้อยละ 40 )
กลุ่มงาน  Paliative care
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืน .ๆ..............

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1.โครงการติดตาม   เพ่ือให้ผู้ป่วยระยะ 1.ผู้ป่วยระยะท้ายท่ีได้ 1.จัดท าแผนเพ่ือติดตาม ค่าตอบแทนเย่ียม 30000 30000 30000 30000 ทรรศนีย์
เย่ียมบ้านผู้ป่วย ท้ายได้รับการดูแล รับการวินิจฉัยว่าเป็น เย่ียมบ้านร่วมกับสหวิชาชีพ บ้านทีมสหวิชาชีพ
ระยะท้าย อย่างต่อเน่ืองและ ผู้ป่วยแบบประคับ 2.ออกติดตามเย่ียมบ้าน งบจากเงินบ ารุง

จัดการอาการรบกวน ประคองท่ีกลับไปดูแล ร่วมกับสหวิชาชีพ รพ.จ านวน
อย่างเหมาะสมเพ่ือ ต่อเน่ืองท่ีบ้าน 3.ติดตามผลการผลเย่ียม 120000 บาท
เพ่ิมคุณภาพชีวิต 2.ผู้ป่วยระยะท้ายท่ีได้ บ้าน
ของผู้ป่วยและครอบ รับส่งต่อจากสถาน 4.ประเมินผลการเย่ียมบ้าน
ครัวท่ีเผชิญกับภาวะ พยาบาลอ่ืน 5.วิเคราะห์ปัญหาซับซ้อน
การเจ็บป่วยท่ีคุกคาม 3.ผู้ป่วยระยะท้ายท่ีรับ จาการติดตามเย่ียมบ้านเพ่ือ
ต่อชีวิต ประสานจากรพ.สต ปรึกษาทีมสหฯผู้เก่ียวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพคปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน
รายละเอียด
งบประมาณ

ระยะเวลา /งบประมาณ
√



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน         2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 2. ยุทธศาสตรด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)         4. โครงการ กระทรวง ข้อ 5. โครงการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยก่ึงเฉียบพลัน
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ 2.Service Excellence         6. ประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นท้าทาย สสจ.อุดรธานี ข้อ Paliative care
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ 1.ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย    Strong Opioid Medication ในผู้ป่วยประคับประคองอย่าง  มีคุณภาพ ( ร้อยละ 40 )
กลุ่มงาน  Paliative care
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืนๆ...............

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2.ประชุมวิชาการ เพ่ือให้ความรู้เร่ืองการ 1.เจ้าหน้าท่ีรพ.สต.ผู้รับ 1.แต่งต้ังคณะกรรมการ ค่าวิทยากร 20000 ทรรศนีย์
ผู้รับผิดชอบงาน ดูแลแบบประคับประคอง ผิดชอบงานpalliative ประกอบด้วยบุคคลากรจาก ค่าเอกสารประกอบ
การดูแลแบบประคับ และการใช้ยาOpioid care สหวิชาชีพ การประชุม
ประคอง อย่างเหมาะสมแก่ผู้รับ 2.พยาบาลประจ าหอผู้ป่วย 2.ก าหนดแนวทางการดูแล ค่าจัดท าคู่มือการ

ผิดชอบงานการดูแล ผู้รับผิดชอบงาน แบบประคับประคอง ดูแลผู้ป่วยpalliative
แบบประคับประคอง palliative care 3.จัดท าคู่มือการดูแลแบบ care

ประคับประคอง งบเงินบ ารุงรพ.
4.จัดประชุมวิชาการแก่ จ านวน 20000 บาท
ผู้รับผิดชอบงาน
5.ประเมินผลการประชุม

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพคปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน
รายละเอียด
งบประมาณ

ระยะเวลา /งบประมาณ
√



3.แผนงาน กระทรวง ข้อ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)         4. โครงการ กระทรวง ข้อ 5. โครงการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยก่ึงเฉียบพลัน



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์           2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ1 PP&P
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ         4. โครงการ กระทรวง ข้อ2 ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ1 PP&P                                                        6. ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ การลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ การลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
กลุ่มงาน การพยาบาลงาน..จิตเวช.
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืนๆ...............

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
พัฒนาระบบ 1.ส่งเสริมสุขภาพ 1กลุ่มประชาชน 1.ส่งเสริมสุขภาพ การบูรณาการงาน 8,000           2,000            รัศมี พรพิพัฒน์

บริการคลินิก จิตดี ท่ัวไป(กลุ่มปกติ) จิตดีในประชาชน สุขภาพจิตและจิต

ใจรักษ์ ท่ัวไป เวชเช่ือมกับ พชอ

2.ประชาสัมพันธ์ น าร่องหน่ึงต าบล

แหล่งเข้าถึงบริการ งบ 10,000 บาท

ปัญหาสุขภาพจิต

2.การป้องกันปัญ 2.กลุ่มเส่ียง(กลุ่ม 1.คัดกรอง ค้นหา การอบรมเครือข่าย 7,000           1,000            1,000            1,000            

หาสุขภาพจิตและ ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ผู้ท่ีปัญหาสุขภาพ ในการคัดกรอง 

จิตเวช ผู้ท่ีสูญเสียบุคคล จิตและจิตเวช ค้นหาผู้ท่ีมีปัญหา

อันเป็นท่ีรัก 2.เข้าถึงบริการ งบ10,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา /งบประมาณ

√



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา /งบประมาณ
√

พัฒนาระบบ 3.พัฒนาระบบ 3.กลุ่มป่วย จัดอบรม จนท/ จัดอบรม จนท./ 20,000 10,000 10,000 10,000 รัศมี พรพิพัฒน์

บริการคลินิก บริการ/ส่งต่อ 3.1ระยะวิกฤต เครือข่ายในการดู เครือข่าย

ใจรักษ์ ท่ีได้มาตรฐาน แลผู้ป่วยจิตเวช ดูแลผู้ป่วยจิตเวช

จัดระบบบริการ/ วิกฤต

ระบบส่งต่อ ค่าตอบแทน จนท

ในระดับแม่ข่าย ท่ีออกติดตาม

และลูกข่าย งบ 50,000 บาท

3.2 ระยะฟ้ืนฟู ติดตามเย่ียมบ้าน ค่าตอบแทน จนท 20,000 10,000 10,000 10,000

ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมอาชีพ

งบ 50,000 บาท

.......................................................
(นายประพัทธ์     ธรรมวงศา)
รองประธาน คปสอ.กุมภวาปี

ผู้เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

............................................................
(นายแพทย์เกรียงศักด์ิ     เอกพงษ)์

ประธาน คปสอ.กุมภวาปี
ผู้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน        2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ ๓ ยุทธคาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ข้อท่ี 10  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ      4. โครงการ กระทรวง ข้อ2.โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง แห่งความสุข
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ People Excellence          6. ประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นท้าทาย สสจ.อุดรธานี ข้อการพัฒนาส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ คปสอ. มีองค์กรแห่งความสุขต้นแบบ (คปสอ.ละ 1 แห่ง
กลุ่มงาน HRH Transformatio
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืน .ๆ..............

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการพัฒนาส่งเสริม 1.เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน บุคลากรในสังกัด  -บุคลากรประเมินความสุข ใช้เงินบ ารุงของ
องค์กรแห่งความสุข น าร้อยละดัชนีความสุข คปสอ.กุมภวาปี  -วิเคราะห์ผลการประเมิน หน่วยบริการแต่ละแห่ง นายศัลยเวช บุญมารักษ์

ไปใช้ แยกเป็นรายองคกร และ ตามความจ าเป็นของ นางป่ินเพชร เอกสิงห์ชัย
รายกิจกรรม แผนแก้ไข พัฒนาฯ นายธรรมนูญ แสนตลาด
 -คืนข้อมูลให้ทุกองค์กร
 -องค์กรจัดท าแผนงาน
แก้ไข พัฒนา เติมเต็มความสุข
ใน กิจกรรม 9 Happy
 -สรุปและประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพคปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน
รายละเอียด
งบประมาณ

ระยะเวลา /งบประมาณ
√

.......................................................
(นายประพัทธ์     ธรรมวงศา)
รองประธาน คปสอ.กุมภวาปี

ผู้เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

............................................................
(นายแพทย์เกรียงศักดิ์     เอกพงษ)์

ประธาน คปสอ.กุมภวาปี
ผู้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ



1.ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน        2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 4. แผนยุทธศาลตริบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ 11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ         4. โครงการ กระทรวง ข้อ 2. โครงการพัฒนาองค์กร คุณภาพ
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ Governance Excellence  6. ประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นท้าทาย สสจ .อุดรธานี ข้อ องค์กรคุณภาพ HA
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ 1.ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ  มาตรฐานผ่านการรับรอง HA  (. ร้อยละ 100)
งานพัฒนาคุณภาพบริการ
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืนๆ...............

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ 
Reaccredit

รพ.ผ่าน reaccredit 
3 เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยท้ังผู้ป่วย
และผู้ให้บริการ (2P 
Safety)

ทีมน า หัวหน้า
หน่วย หัวหน้างาน
และเจ้าหน้าท่ี
ผู้เก่ียวข้อง 2วัน 
วันละ 100คน

1 การเย่ียมส ารวจเพ่ือ
ต่ออายุการรับรอง
กระบวนการคุณภาพ
โรงพยาบาล

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  30 บาท x 2 ม้ือ x 100 คน x 2 วัน เป็นเงิน 
12,000 บาท
2.ค่าอาหารกลางวัน 60 บาท x 100 คน x 1 ม้ือ x 2วัน เป็นเงิน     12,000
 บาท
3.ค่าจัดท าเอกสาร จ านวน  20  ชุด x 200บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
4.ค่าการเย่ียมส ารวจเพ่ือต่ออายุการับรองกระบวนการคุณภาพ สรพ . เป็น
เงิน  120,000 บาท ( 4 คน x 15,000 บาทx2 วัน)
  รวมเป็นเงิน 148,000 บาท

148,000         ปรานต์พนิตา นาสูงชน

โครงการมหกรรม
คุณภาพ

1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 250 คน x 30 บาท x 2 ม้ือ = 15,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน 250 คน x 60 บาท = 15,000 บาท
3. ค่าสมนาคุณกรรมการตัดสินผลงาน 700 บาท x 3 คน =  2,100 บาท
4. ค่าเอกสาร (มอบหน่วยงาน) 50 ชุด x 200 บาท  = 10,000 บาท
5. ค่าจัดจ้างท าบอร์ดนิทรรศการ 300 บาท x 35 เร่ือง   = 10,500 บาท
6. รางวัลประกวดผลงาน 3 ประเภท (CQI Presentation, CQI โปสเตอร์ 
และ นวัตกรรม)
รางวัลท่ี 1 3,000 บาท x 3 ประเภท  =  9,000 บาท
รางวัลท่ี 2 2,000 บาท x 3 ประเภท  =  6,000 บาท
รางวัลท่ี 3 1,000 บาท x 3 ประเภท  =  3,000 บาท
รางวัลชมเชย 500บาทx 2รางวัลx 2ประเภท(CQI Presentation,
นวัตกรรม)= 2,000 บาท
7. รางวัลประกวดเร่ืองเล่า รางวัลละ 1,000 บาท x 5 รางวัล =5,000 บาท
รวมเป็นเงิน 77,600 บาท (เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน )

77,600 ปรานต์พนิตา นาสูงชน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพรพ .กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา /งบประมาณ

√



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน         2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 4. แผนยุทธศาลตริบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ 11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ     4. โครงการ กระทรวง ข้อ 2. โครงการพัฒนาองค์กร คุณภาพ
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ Governance Excellence         6. ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ 3.รพ.สต.ติดดาว
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ 1.ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนา  คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 (  ร้อยละ100) 
กลุ่มงาน พัฒนาระบบบริการคุณภาพ
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืนๆ...............

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1.พัฒนาคุณภาพบริการ *เพ่ือให้หน่วยบริการปฐมภูมิ * จนท.ในหน่วยปฐมภูมิ *อบรมเชิงปฏิบัติการ 5 ฐาน *ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม พ.กฤษณา
ปฐมภูมิ (รพ.สต.ติดดาว) มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 100 คน  -เวชศาสตร์ครอบครัว      50บาท*2 ม้ือ*100 คน 10,000     พิชญกานต์
เชิงปฏิบัติการ รพ.สต.ติดดาว * วิทยากร 20 คน  -IC *ค่าอาหารกลางวัน

 -Lab     250บาท*100คน 25,000     
 -ยาและเวชภัณฑ์ *ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืม วิทยากร
 -IT      50บาท*20 คน*2 ม้ือ*2วัน 4,000       

*ค่าอาหารกลางวันวิทยากร
   250บาท*20คน*2วัน 10,000     
*ค่าตอบแทนวิยากร
   600บาท*20คน*2วัน 24,000     
*ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
    2,500 บาท 2,500       
รวมเป็นเงิน    75,500 บาท

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการ คปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา /งบประมาณ

√



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา /งบประมาณ
√

2.พัฒนาการจัดบริการ *เพ่ือให้คลินิกหมอครอบครัว *ทีม PCC FCT *ทบทวนการดูแลกลุ่มโรคส าคัญ *ค่าอาหารว่าง        1,500     1,500     1,500 พ.กฤษณา
มีการด าเนินงานต่อเน่ือง 20 คน  -ผู้ป่วยโรคเร้ือรังได้รับการดูแล  25บ*20 คน*8 คร้ัง พิชญกานต์
และมีผลลัพธ์ชัดเจน  -เตียง3/4 ได้รับการดูแลต่อเน่ือง

 -ช่องทางการส่ือสาร
 -CPG/รับ-ส่งต่อ
 -ลดความแออัดของ รพ.
*ติดดามผลการด าเนินงาน

3.พัฒนาศักยภาพ *เพ่ือให้บุคลากร รพสต. PCC *บุคลากร สธ.ในปฐมภูมิ *อบรมเชิงปฏิบัติการ ระดมสมอง *ค่าอาหาร 120บ*50 คน     6,000 พ.กฤษณา
ได้รับการฟ้ืนฟูความรู้ 50 คน การดูแล CASE ส าคัญ พิชญกานต์

*ประเมินสมรรถนะบุคลากร
4.พัฒนาทีมพ่ีเล้ียง ทีม
ประเมิน

*เพ่ือพัฒนาศักยภาพทีมพ่ีเล้ียง *ทีมพ่ีเล้ียง ทีมประเมิน *อบรมทีมพ่ีเล้ียง ทีมประเมิน *ค่าลงทะเบียน        5,000 พ.กฤษณา

รพ.สต.ติดดาว ทีมประเมิน 10 คน จากจังหวัดหรือเขต  10คน*500 พิชญกานต์

     82,000     7,500     1,500         91,000

รพ.สต. PCC และสห
วิชาชีพ



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน         2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ4. แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Gavernance Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ 11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ         4. โครงการ กระทรวง ข้อ….โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ Gavernance Excellence          6. ประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นท้าทาย สสจ.อุดรธานี ข้อ…การพัฒนาคุณภาพองค์กร
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มงาน.บริหารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุมภวาปี

แหล่งงบประมาณ       งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืน ๆ ไม่ใช้งบประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
การพัฒนาคุณภาพการ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  สสอ.กุมภวาปี ประกาศนโยบายการน า ธ.ค. นายศัลยเวช บุญมารักษ์
บริหารจัดการภาครัฐ การบริหารจัดการองค์กร PMQA เป็นเคร่ืองมือ
หน่วยบริหารอุดรธานี (PMQA) พัฒนาคุณภาพองค์กร
ปีงบประมาณ 2562 สสอ.กุมภวาปี 

1.จัดท าลักษณะส าคัญ ธ.ค.
ขององค์กรได้ครบถ้วน
2.ประเมินองค์กรด้วย ธ.ค.
ตนเอง เทียบกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ภาคบังคับ 
หมวด 2 หมวด 4 
(คงสภาพ หมวด 1
หมวด 5)
3.จัดท าแผนพัฒนาองค์กร ม.ค. - มี.ค.
ของหมวดท่ีด าเนินการได้
ครบถ้วน หมวดละ 1 แผน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน
รายละเอียด
งบประมาณ

ระยะเวลา /งบประมาณ
√



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน

รายละเอียด
งบประมาณ

ระยะเวลา /งบประมาณ
√

4.จัดท าตัวช้ีวัดท่ีสะท้อน เม.ย. - มิ.ย.
ผลลัพธ์ในหมวดท่ีด าเนินการ
ได้ครบถ้วน (ตาม 7 หมวด)
5.หน่วยงาน สสอ.กุมภวาปี เม.ย. - มิ.ย.
จัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองและผลการ
ด าเนินงานตามแผน
พัฒนาองค์กร
6.สสอ.กุมภวาปี ผ่านเกณฑ์ ก.ค. - ก.ย.
ก าหนด PMQA ปี 2562
หมวด 2 หมวด 4 
(คงสภาพ หมวด 1
หมวด 5)



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน        2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 4. แผนยุทธศาลตริบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ 12  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ       4. โครงการ กระทรวง ข้อ 1.โครงการพัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพ แห่งชาติ (NHIS)
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ Governance Excellence        6. ประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นท้าทาย สสจ.อุดรธานี ข้อ Digital Transformation
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ 3.ร้อยละ ของ รพ.เป้าหมาย 10 แห่ง ในสังกัด สสจ.อุดรธานี  มีการด าเนินงาน Digital  Transformation ระดับ 1 และระดับ 2  (ร้อยละ 100)
กลุ่มงาน ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืนๆ...............

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1)ผู้รับผิดชอบงาน
ตามนโยบายระดับ
อ าเภอ  /รพ. จ านวน 
4 คน

1) ทบทวนค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ/ประชุม
ช้ีแจงก ากับติดตาม การ
จัดการข้อมูลในระดับ
อ าเภอ

 วิรัตน์  ทาสะโก

2) รพ.สต./รพ. 
จ านวน 18 แห่ง

2) จัดท าแนวทางในการ
ด าเนินงานการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบข้อมูล

3) การออกติดตาม 
Coaching ทุก รพ.สต.
และผลการด าเนินงานทุก
เดือน (QOF ,เวชระเบียน
 ,สาเหตุการตาย ,ข้อมูล
ตามนโยบาย)

  - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี 
จ านวน 4 คน * 75 บาท *
 8 ซม * 9 วัน เป็นเงิน 
21,600  บาท

 ม.ค. - ก.พ. 62
 (21,600)

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนา
คุณภาพข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศท่ีมีคุณภาพ
 คปสอ.กุมภวาปี ปี 
2562

1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ข้อมูลสาเหตุการตายให้
สอดคล้องตามมาตรฐาน
ขององค์การอนามัยโลก 
ส าหรับใช้ใน  การ
วิเคราะห์สถานการณ์
ด้านสุขภาพและ
ประกอบการจัดท า
นโยบายด้านสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข

โครงการพัฒนา
คุณภาพข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศท่ีมีคุณภาพ
 คปสอ.กุมภวาปี ปี 
2562

2. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
ข้อมูลในคลังข้อมูล
สุขภาพ (Health Data 
Center : HDC)

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพคปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน
รายละเอียด
งบประมาณ

ระยะเวลา /งบประมาณ
√



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน

รายละเอียด
งบประมาณ

ระยะเวลา /งบประมาณ
√

5) Monitoring ข้อมูล
ตามนโยบาย

6) สรุปวิเคราะห์/น าเสนอ

 -

รวม 21,600.00                 

โครงการพัฒนา
คุณภาพข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศท่ีมีคุณภาพ
 คปสอ.กุมภวาปี ปี 
2562

2. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
ข้อมูลในคลังข้อมูล
สุขภาพ (Health Data 
Center : HDC)



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน        2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 4. แผนยุทธศาลตริบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ 12  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ       4. โครงการ กระทรวง ข้อ 1.โครงการพัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพ แห่งชาติ (NHIS)
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ Governance Excellence        6. ประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นท้าทาย สสจ.อุดรธานี ข้อ Digital Transformation
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ 3.ร้อยละ ของ รพ.เป้าหมาย 10 แห่ง ในสังกัด สสจ.อุดรธานี  มีการด าเนินงาน Digital  Transformation ระดับ 1 และระดับ 2  (ร้อยละ 100)
กลุ่มงาน ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืนๆ...............

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1)ผู้รับผิดชอบงาน
คุณภาพข้อมูล จาก 
สสอ./รพ. จ านวน 5 
คน

1) ทบทวนค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ/ประชุม
ช้ีแจงก ากับติดตาม การ
จัดการข้อมูลในระดับ
อ าเภอ

 -

 วิรัตน์  ทาสะโก
1. ค่าอาหารกลางวัน 120
 คน * 60 บาท *1 คร้ัง 
เป็นเงิน 7,200บาท

  มค. - ก.พ. 62
 ( 25,200)

 2. ค่าอาหารว่าง/
เคร่ืองด่ืม 120 คน * 30 
บาท * 2 ม้ือ เป็นเงิน 
7,200บาท

 3. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
600 บาท *  8 ช่ัวโมง 
เป็นเงิน  4,800บาท

ผู้รับผิดชอบ

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติ E- Family 
Folder  คปสอ.กุม
ภวาปี ปีงบประมาณ 
2562

1. เพ่ือจัดท าระบบ 
Family Folder ให้เป็น
รูปแบบของ
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีข้อมูล
พ้ืนฐานจ าเป็น
เพียงพอเพ่ือทดแทน
ระบบเอกสารกระดาษ
แบบเดิม โดยสามารถ
เข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวก
ผ่านระบบออนไลน์
2. เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูล
สุขภาพของหน่วยบริการ 
โดยหน่วยบริการทุกแห่ง
สามารถดูประวัติการรักษา
และประวัติการรับ
บริการต่าง ๆ ของ
ประชาชนได้ทุกคน ท้ังใน
และนอกเขตรับผิดชอบ
3. เพ่ือสร้างช่องทางใน
การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ
ของประชาชน โดย
ประชาชนทุกคนสามารถ
เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารด้าน
สุขภาพของตนเองได้

2)ผู้รับผิดชอบงาน
ข้อมูลข่าวสาร และ 
จนท. ของ รพ.สต./
รพ. จ านวน 120 คน

2) อบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ แก่เจ้าหน้าท่ีของ 
รพ.สต.ทุกแห่ง ในเร่ือง E-
 Family Folder

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพคปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน
รายละเอียด
งบประมาณ

ระยะเวลา /งบประมาณ
√



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน

รายละเอียด
งบประมาณ

ระยะเวลา /งบประมาณ
√

3) การออกติดตามการ
ติดต้ังระบบE- Family 
Folder  ทุก รพ.สต. 
จ านวน 18 แห่ง

 4. ค่าเอกสารการอบรม 
120 คน * 50 บาท เป็น
เงิน 6,000 บาท

4) การวิเคราะห์และสรุป
ผลงานข้อมูลผลการ
ด าเนินงาน E- Family 
Folder

5. ค่าตอบแทน จนท.ใน
การออกติดตามการติดต้ัง
และใช้ E- Family Folder
 4 คน * 600 บาท * 9 วัน
 เป็นเงิน 21,600 บาท

มี.ค. - เม.ย. 62
 (21,600)

รวม 46,800.00                 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติ E- Family 
Folder  คปสอ.กุม
ภวาปี ปีงบประมาณ 
2562

1. เพ่ือจัดท าระบบ 
Family Folder ให้เป็น
รูปแบบของ
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีข้อมูล
พ้ืนฐานจ าเป็น
เพียงพอเพ่ือทดแทน
ระบบเอกสารกระดาษ
แบบเดิม โดยสามารถ
เข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวก
ผ่านระบบออนไลน์
2. เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูล
สุขภาพของหน่วยบริการ 
โดยหน่วยบริการทุกแห่ง
สามารถดูประวัติการรักษา
และประวัติการรับ
บริการต่าง ๆ ของ
ประชาชนได้ทุกคน ท้ังใน
และนอกเขตรับผิดชอบ
3. เพ่ือสร้างช่องทางใน
การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ
ของประชาชน โดย
ประชาชนทุกคนสามารถ
เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารด้าน
สุขภาพของตนเองได้

2)ผู้รับผิดชอบงาน
ข้อมูลข่าวสาร และ 
จนท. ของ รพ.สต./
รพ. จ านวน 120 คน



1.ยุทธศาสตร์รัฐบาล ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน        2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 4. แผนยุทธศาลตริบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
3.แผนงาน กระทรวง ข้อ 12  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ       4. โครงการ กระทรวง ข้อ 2. โครงการ Smart Hospital
5.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ Governance Excellence        6. ประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นท้าทาย สสจ.อุดรธานี ข้อ Digital Transformation
7.ตัวช้ีวัด  สสจ.อุดรธานี ข้อ 3.ร้อยละ ของ รพ.เป้าหมาย 10 แห่ง ในสังกัด สสจ.อุดรธานี  มีการด าเนินงาน Digital  Transformation ระดับ 1 และระดับ 2  (ร้อยละ 100)
กลุ่มงาน ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
แหล่งงบประมาณ        งบ กลางคปสอ.        เงินบ ารุง รพ.        งบ สปสช.        งบ อ่ืน .ๆ..............

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1)ผู้รับผิดชอบงาน
คุณภาพข้อมูล จาก 
สสอ./รพ. จ านวน 5 
คน

1) ทบทวนค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ/ประชุม
ช้ีแจงก ากับติดตาม การ
จัดการข้อมูลในระดับ
อ าเภอ

 -  วิรัตน์  ทาสะโก

1. ค่าอาหารกลางวัน 50 
คน * 60 บาท *1 คร้ัง 
เป็นเงิน 3,000 บาท

  มค. - ก.พ. 62
 ( 12,000)

 2. ค่าอาหารว่าง/
เคร่ืองด่ืม 50 คน * 30 
บาท * 2 ม้ือ เป็นเงิน 
3,000 บาท

 3. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
600 บาท *  8 ช่ัวโมง 
เป็นเงิน  4,800บาท

3) การออกติดตามการ
พัฒนาระบบ Smart 
Hospital

 4. ค่าเอกสารการอบรม 
40 คน * 50 บาท เป็นเงิน
 2,000 บาท

 วิรัตน์  ทาสะโก

ผู้รับผิดชอบ

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการด าเนินงาน 
Smart Hospital   
คปสอ.กุมภวาปี 
ปีงบประมาณ 2562

1.เพ่ือให้ประชาชนได้
ประโยชน์จากการรับ
บริการในโรงพยาบาล
ภาครัฐ สังกัดส านักงาน
สาธารณสุข จังหวัด
อุดรธานี ผ่านช่องทาง 
online ท่ีสะดวก รวดเร็ว
 และลดระยะเวลาในการ
รอคอย 
2. เพ่ือให้โรงพยาบาล
สังกัดส านักงาน
สาธารณสุข จังหวัด
อุดรธานี ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ท่ีเหมาะสมในการ
 พัฒนากระบวนการ
ท างานและการบริหาร
จัดการ 
3.เพ่ือให้บุคลากรใน
ระบบสุขภาพ มีความรู้ 
ความเข้าใจ และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในระบบ บริการ
สุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
4. เพ่ือเตรียมความพร้อม
และสนับสนุนให้
โรงพยาบาลมีระบบ
เทคโนโลยีด้านดิจิทัลท่ี
    รองรับการพัฒนาเป็น
 Smart Hospital  

2) จนท.รพ.กุมภวาปี 
จ านวน 50 คน

2) อบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ แก่เจ้าหน้าท่ีของ 
รพ.สต.ทุกแห่ง ในเร่ือง 
Smart Hospital

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพคปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน
รายละเอียด
งบประมาณ

ระยะเวลา /งบประมาณ
√



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน

รายละเอียด
งบประมาณ

ระยะเวลา /งบประมาณ
√

4) การวิเคราะห์และ
สรุปผลการด าเนินงาน 
Smart Hospital

5. ค่าตอบแทน จนท.ใน
การด าเนินงาน Smart 
Hospital  4 คน  เป็นเงิน
 9,600 บาท

มี.ค. - เม.ย. 62
 (9,600)

รวม 21,600.00                

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการด าเนินงาน 
Smart Hospital   
คปสอ.กุมภวาปี 
ปีงบประมาณ 2562

1.เพ่ือให้ประชาชนได้
ประโยชน์จากการรับ
บริการในโรงพยาบาล
ภาครัฐ สังกัดส านักงาน
สาธารณสุข จังหวัด
อุดรธานี ผ่านช่องทาง 
online ท่ีสะดวก รวดเร็ว
 และลดระยะเวลาในการ
รอคอย 
2. เพ่ือให้โรงพยาบาล
สังกัดส านักงาน
สาธารณสุข จังหวัด
อุดรธานี ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ท่ีเหมาะสมในการ
 พัฒนากระบวนการ
ท างานและการบริหาร
จัดการ 
3.เพ่ือให้บุคลากรใน
ระบบสุขภาพ มีความรู้ 
ความเข้าใจ และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในระบบ บริการ
สุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
4. เพ่ือเตรียมความพร้อม
และสนับสนุนให้
โรงพยาบาลมีระบบ
เทคโนโลยีด้านดิจิทัลท่ี
    รองรับการพัฒนาเป็น
 Smart Hospital  

.......................................................
(นายประพัทธ์     ธรรมวงศา)
รองประธาน คปสอ.กุมภวาปี

ผู้เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

............................................................
(นายแพทย์เกรียงศักดิ์     เอกพงษ์)

ประธาน คปสอ.กุมภวาปี
ผู้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ



ล าดับ
คปสอ งบ คปสอ. เงินบ ารุง งบ สปสช. อ่ืน ๆ ระบุ รวม ประชุม/อบรม ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ รวม

1
โครงการพัฒนาระบบการฝากครรภ์คุณภาพการดูแลหญิงต้ังครรภ์หญิงหลังคลอด
กลุ่มเส่ียงสูงและการดูแลต่อเน่ืองในชุมชน

 28,920  28,920  9,200  12,720  7,000  28,920 มณีรัตน์ วิชาฤทธ์ิ

2 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร  11,800  11,800  10,800  1,000  11,800 มณีรัตน์ วิชาฤทธ์ิ

3 โครงการอาสาปราบยุง ป้องกันโรคไข้เลือดออก  30,800  30,800  28,000  2,800  30,800 ศัลยเวช/สมพร/นิยม

4 โครงการป้องกันเด็กจมน้ า  28,000  28,000  28,000  28,000 สนามชัย ศิริมาลา

5
โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายเฝ้าระวัง ค้นหา คัดกรองและเฝ้าระวังการเสพสารเสพ
ติดในชุมชน

 89,880  89,880  44,880  45,000  89,880 ชารุณี/สุภาพร

6 โครงการจัดบริการคลินิก กาย จิตสังคม บ าบัด (Mastrix Program)ในชุมชน  66,350  66,350  2,000  24,000  40,350  66,350 ชารุณี/สุภาพร

7 TO BE Number ONE  73,600  73,600  73,600  73,600 ชารุณี พรมแสนปัง

8 โครงการพัฒนาคลินิกเลิกบุหร่ี  7,350  3,000  10,350  6,600  3,000  750  10,350 ตะวัน ดาศักด์ิ

9 โครงการโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลาการสาธารณสุข เพ่ือดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน  10,000  10,000  10,000  10,000 กาญจนา เท่ียงสูงเนิน

10 โครงการเย่ียมบ้านผู้ป่วย คปสอ.กุมภวาปี  12,000  12,000  12,000  12,000 กาญจนา เท่ียงสูงเนิน

11 โครงการพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  18,050  18,050  18,050  18,050 คบส.

12
โครงการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือใน คปสอ.กุมภวาปีและ 
โรงพยาบาลใน เครือข่าย

 20,250  31,000  51,250  16,200  31,000  4,050  51,250 ร าไพ อินทร์วิเศษ

13 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  10,000  10,000  10,000  10,000 ศัลยเวช บุญมารักษ์

โครงการพัฒนาอาหารปลอดภัยโรงพยาบาลกุมภวาปี  17,200  17,200  2,400  11,800  3,000  17,200 รัชฎาภรณ์ หลักค า

14 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปอ าเภอกุมภวาปี  24,900  24,900  2,400  22,500  24,900 รัชฎาภรณ์ หลักค า

การควบคุมการติดเช้ือ

พชอ.

อาหารปลอดภัย

PP&P Excellence
MCH

DHF,เด็กจมน้ า

ยาเสพติด

LTC

คบส.

สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลกุมภวาปี  ประจ าปีงบประมาณ 2562  จ าแนกตามหมวดงบประมาณ

ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
จ านวนเงินแยกตามแหล่งงบประมาณ (บาท) จ านวนเงินแยกตามหมวดงบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ



ล าดับ
คปสอ งบ คปสอ. เงินบ ารุง งบ สปสช. อ่ืน ๆ ระบุ รวม ประชุม/อบรม ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ รวม

ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
จ านวนเงินแยกตามแหล่งงบประมาณ (บาท) จ านวนเงินแยกตามหมวดงบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แม่ฟันดี ชีวีมีสุข PPทันตกรรม  25,000  25,000  25,000 วรเนตร
สร้างเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยสร้างเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย PPทันตกรรม  44,400  15,600  12,000  16,800  44,400 วรเนตร
โครงการฟันสวย ย้ิมใสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันดี PPทันตกรรม  104,850  96,760  8,090  104,850 ดารา ฤทธ์ิงาม

โครงการสร้างเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมทันตสุขภาพ PPทันตกรรม  30,650  7,920  3,600  7,840  11,290  30,650 ดารา ฤทธ์ิงาม

จัดบริการทันตกรรมป้องกันแก่ผู้สูงอายุท่ีใส่ฟันเทียม PPทันตกรรม  11,380  11,380  11,380 ธนีกา
เบาหวานฟันดีชีวี มีสุข PPทันตกรรม  55,100  55,100  55,100 ธนีกา
สร้างเสริมสุขภาพช่องปากอย่างย่ังยืน PPทันตกรรม  130,440  48,000  13,940  28,500  40,000  130,440 ธนีกา
เครือข่ายโรงเรียนฟันดีคปสอ.กุมภวาปี PPทันตกรรม  25,000  13,200  900  10,900  25,000 สมิตา ศรีกุลวงศ์

แกนน านักเรียนฟันสวยด้วยวิธีไร้น้ า (waterless tech.) PPทันตกรรม  29,400  15,600  3,600  3,600  6,600  29,400 สมิตา ศรีกุลวงศ์

ออกรณรงค์ด้านสร้างเสริมทันตสุขภาพในชุมชน PPทันตกรรม  259,875  259,875  259,875 สายสุนีย์ นาคะวัจนะ

15 โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  19,320  19,320  19,320  19,320 ชลิดา ธรรมศิริ

16
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การขับเคล่ือนต าบลต้นแบบ และทบทวนแนวทางการ
ด าเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย

 7,680  7,680  7,680  7,680 ชลิดา ธรรมศิริ

17
โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ สู่ อ าเภอจอมขยับ ชุมชนจอมฟิต พิชิตภัย
สุขภาพ

 11,200  11,200  11,200  11,200 ปิยาภรณ์ สวรรยาวิสุทธ์ิ

18 สุขภาพปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มวัยท างาน (31-59ปี)  26,400  26,400  4,000  22,400  26,400 ปิยาภรณ์ สวรรยาวิสุทธ์ิ

19 โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ให้การปรึกษาคปสอ.กุมภวาปี  25,800  25,800  24,300  1,500  25,800 สุกัญญา/เจนจิราภรณ์/ตะวัน

20 โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  38,600  38,600  27,900  10,700  38,600 สุกัญญา/เจนจิราภรณ์/ตะวัน

21

โครงการรณรงค์ก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีเพ่ือร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมท้ังถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 84 พรรษา

 45,250  45,250  45,250  45,250 สมพร สาบุตร

22
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ (STEMI& Warfarin Clinic) อ.
กุมภวาปี ปีงบประมาณ 2561

 62,600  62,600  39,000  23,600  62,600 ป่ินเพชร เอกสิงหชัย

เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

มะเร็ง

Service Excellence
STEMI

ทันตกรรม

พัฒนาการเด็กปฐมวัย

ส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน



ล าดับ
คปสอ งบ คปสอ. เงินบ ารุง งบ สปสช. อ่ืน ๆ ระบุ รวม ประชุม/อบรม ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ รวม

ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
จ านวนเงินแยกตามแหล่งงบประมาณ (บาท) จ านวนเงินแยกตามหมวดงบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

23 โครงการประชาสัมพันธ์การเข้าถึงระบบบริการเม่ือผู้ป่วยมีภาวะ Stroke  28,250  28,250  3,450  24,800  28,250 วราภรณ์ ถ่ินจะนะ

24 โครงการนิเทศติดตามการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย Stroke โซนลุ่มน้ าปาว  -    -    -   วราภรณ์ ถ่ินจะนะ

25 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 107,220  107,220 103,620 3,600  107,220 นิลปัทม์ พลเย่ียม

26 โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์  93,600  93,600  -    79,600  14,000  93,600 วิรัตน์ ,สมพร,พิทยา

27 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรค SEPSIS  62,600  62,600  39,000  23,600  62,600 ป่ินเพชร เอกสิงหชัย

28 โครงการพัฒนาเครือข่ายสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค  40,900  40,900  39,400  1,500  40,900 สุกัญญา บัณฑิตกุล

29 โครงการตรวจคัดกรองสายตาในผู้สูงอายุคปสอ.กุมภวาปีปีงบประมาณ 2562  48,000  48,000  48,000  48,000 มารยาท บุตรโท

โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวานคปสอ.กุมภวาปี 
ปีงบประมาณ 2562

 100,320  100,320  100,320  100,320 วิไลลักษณ์ ไกรตรี

30 โครงการพัฒนาสมรรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย  CAPD  7,200  7,200  7,200  7,200 ราตรี สุจินดา

31 โครงการฟ้ืนฟูทักษะของผู้ดูแลผู้ป่วยCAPDต่อเน่ืองท่ีบ้าน  12,000  12,000  12,000  12,000 ราตรี สุจินดา

โครงการติดตามเย่ียมบ้านผู้ป่วย CAPD โซนลุ่มน้ าปาว  16,200  16,200  16,200  16,200 ราตรี/ชนัญชิดา

32 โครงการจิตอาสาลดเท้าชาในผู้ป่วยเบาหวานและสมุนไพรเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง  88,240  88,240  75,240  13,000  88,240 กัลยาณี ตาแก้ว

33 โครงการการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน  17,800  17,800  5,800  6,000  6,000  17,800 กัลยาณี ตาแก้ว

34 โครงการ RDU ชุมชน เข้มแข็ง  10,000  10,000  10,000  10,000 อัจฉรา นินทราช

35  HRH  20,000  20,000  20,000  20,000 ธรรมนูญ แสนตลาด

36 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหน่วยบริหารอุดรธานี ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  -   ศัลยเวช บุญมารักษ์

37 พัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.ติดดาว)เชิงปฏิบัติการ  75,500  75,500  74,000  1,500  75,500 พญ.กฤษณา/พิชญกานต์

38 พัฒนาการจัดบริการ PCC FCT  4,500  4,500  4,500  4,500 พญ.กฤษณา/พิชญกานต์

People Excellence
HRH

Governance Excellence
องค์กรคุณภาพ (HA, PMQA, รพ.สต.ติดดาว)

Sepsis

วัณโรค

จักษุ

CAPD

การพทย์แผนไทย

RDU

Stroke

ECS



ล าดับ
คปสอ งบ คปสอ. เงินบ ารุง งบ สปสช. อ่ืน ๆ ระบุ รวม ประชุม/อบรม ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ รวม

ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
จ านวนเงินแยกตามแหล่งงบประมาณ (บาท) จ านวนเงินแยกตามหมวดงบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

39 พัฒนาศักยภาพบุคลากรรพ.สต. PCC และสหวิชาชีพ  6,000  6,000  6,000  6,000 พญ.กฤษณา/พิชญกานต์

40 พัฒนาทีมพ่ีเล้ียง ทีมประเมินรพ.สต.ติดดาว  -    -   พญ.กฤษณา/พิชญกานต์

41 โครงการพัฒนาคุณภาพงานชันสูตร  45,000  45,000  9,000  36,000  45,000 ธัญญามาศ , จิรายุ

42 โครงการการพัฒนาคุณภาพระบบบัญชีการเงิน  24,100  24,100  24,100  24,100 รัศมี

43 โครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูล  22,500  22,500  18,000  4,500  22,500  วิรัตน์ ,พิทยา ,สุพจน์

44 โครงการจัดท าระบบ E-Family Folder  40,200  40,200  19,200  18,000  3,000  40,200  วิรัตน์ ,พิทยา ,สุพจน์

45 โครงการพัฒนาระบบ Digital Transformation เพ่ือเข้าสู่ Smart Hospital  20,000  20,000  20,000  20,000  วิรัตน์ ,พิทยา ,สุพจน์

46 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.  47,700  47,700  43,200  4,500  47,700 วิรัตน์ , ชารุณี ,ปิยนุช

47 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.  55,500  55,500  48,000  7,500  55,500 ศิริพร ชุมค า
48 โครงการนิเทศและประเมินผลงานสาธารณสุขผสมผสาน  98,800  98,800  58,800  40,000  98,800 ศิริพร ชุมค า

รวม 1,644,360 67,400 100,320 -  2,528,175 1,002,620 898,155 426,760 200,640 2,528,175 

อสม.

ยุทธศาสตร์และประเมินผล

การเงิน การคลัง

ข้อมูลสารสนเทศ


