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แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

1 ระดับ A การป้องกันการตายของมารดาไทย 1) เยี่ยมเสริมพลังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล  

ครอบคลุม รพสต/PCUทุกแห่ง 
100% 

รพ.สต./PCU  23  แห่ง 
 

ก.พ.-ส.ค.64 0 - 
 

คณะกรรมการทีมน าMCH 
 

2) ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านแม่และเด็กแก่ 
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สว่างแดนดิน โรงพยาบาลลกูข่าย และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลใน
อ าเภอสว่างแดนดิน 

1) เจ้าหน้าที่มีความรู้เพิ่มขึ้น>80% 
2) เจ้าหน้าที่มีทกัษะในการ
ปฏิบัต>ิ80% 

1) รพ.สต./PCU  23  แห่ง 
2) รพ.ส่องดาว 
3) รพ.เจริญศิลป์ 
4) รพ.วาริชภูม ิ

ก.พ.-ส.ค.64 300 งบอื่นๆ คณะกรรมการทีมน าMCH 
 

3) กิจกรรมมหกรรมรวมพลกินนมแม ่12 
สิงหา มหาราชิน ี

อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มจากปี
ที่แล้วร้อยละ 2.5 
 

1) หญิงตั้งครรภ์ 
2) มารดาหลังคลอดที่เลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน 

ม.ค.-ส.ค.64 0 - คณะกรรมการทีมน าMCH 
 

4) เยี่ยมเสริมพลังด้านแม่และเด็กแก่
โรงพยาบาลลกูข่ายของ Node สว่างแดนดิน 

ครอบคลุม รพ.ลูกข่าย 3 รพ. 100% 
 

1) รพ.ส่องดาว 
2) รพ.เจริญศิลป์ 
3) รพ.วาริชภูม ิ

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - คณะกรรมการทีมน าMCH 
 

5)  เฝ้าระวังภาวะทพุโภชนาการในหญิง
ตั้งครรภ์เพื่อป้องกันทารกน้ าหนกัตัวน้อย
(เกลือไอโอดีน , ยาไตรเฟอร์ดีน , ไข่ , นม) 

1)  อัตรา  LBW<7% 
2)  หญิงตั้งครรภ์ได้รับการสนับสนุน 
 

หญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์  ใน 
รพ.สว่างแดนดิน  ที่มกีราฟ  

Vallop  Curve  น้อยกวา่ 21 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - นางนงคราญ ไชยรบ 

6) รณรงค์ให้ความรู้แก่วัยรุ่นเพื่อปอ้งกนัการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
6.1) RSA( referral system for save 
Abortion) 

อัตราการคลอดก่อนก าหนดลดลง
20% 
1) อัตราการต้ังครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น 
2) อัตราตายจากการท าแท้งผิด
กฎหมาย=0 

หญิงไทยอายุ15-19ปี 
 

หญิงไทยอายุ15-19ปี 

ก.พ.-มี.ค.64 
 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 
 

 

0 
 
0 

- 
 
- 

นางสาวอาภาภิญ เวียงอินทร ์
 
นางสาวกฤตกิา หล้าน้อย 

7) ส่งเสริมพัฒนาการทารกในครรภ์เพื่อ
พัฒนาการดีIQดี 
7.1) ซ้ือนมแจกหญิงตั้งครรภ์รายใหม ่
7.2) ให้ความรู้เรื่องโภชนาการในหญิง
ตั้งครรภ์ 

หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ได้รับนมทุกราย หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ 
อ าเภอสว่างแดนดิน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 
 

70,000 เงินบ ารุง รพ. นงคราญ ไชยรบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

2 ระดับ B มหัศจรรย์ 1,000 วัน 
 
 
 
 
 
 
 

1) ค้นหาเป้าหมาย ท าทะเบยีนผู้ดูแลหญิง
ตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 
2) ด าเนินการท ากลุ่มเพื่อระดมข้อมูลภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นที่จะมาใช้ดูแลหญิงต้ังครรภ์
และหญิงหลังคลอด 
3) น าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้มาจัดท าเปน็
แนวทางส าหรับดแูลหญิงต้ังครรภ์ 
4) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้วยนโยบาย 3ก.
(กิน กระตุ้น กระตุก) + จินตคณิตพื้นฐาน
ส าหรับเด็กปฐมวัยเวชคณิต(Finger math)
แก่หญิงตั้งครรภ์และสามี ผู้ปกครองเด็ก 0 - 
5 ปี แกนน า อสม.ด้านอนามยัแม่และเด็ก 
5) กิจกรรมการผสมเกลือไอโอดีน 
6) ประเมิน IQและ EQ เด็ก 

1) ร้อยละ85ของเด็กอายุ ๐-๕ ปี
ทั้งหมดตามช่วงอายุทีก่ าหนดม ี
พัฒนาการสมวยั 
2) ร้อยละของสถานบริการ
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน
อนามัยแมแ่ละเด็ก 
3) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกบัการดูแลเด็ก 0-5 ปี ให้มี IQ 
อยู่ในระดับด ี
4) กลุ่มเป้าหมายมีและใช้เกลอื
ไอโอดีนมากกว่ารอ้ยละ50 

หญิงตั้งครรภ์,สามี,พ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี แกนน า 
อสม.ด้านอนามัยแม่และเด็ก 

จ านวน 60 คน 

ม.ค.-ก.ย.64 9,000 กองทุน อบต. นางขวัญจิต อุ่นใจ 
รพ.สต.บ้านยางชุม  
 

150 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 15,000 กองทุน อบต. นางรติกานท์ ตีเมืองซ้าย 
รพ.สต.บ้านนาถ่อน 

หญิงตั้งครรภ์จ านวน 15 ราย 
 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 13,500 กองทุน อบต. นางสาวอลิษา    ฤทธิธรรม 
รพ.สต.ตาลโกน  

หญิงตั้งครรภ์,สามี,พ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี แกนน า 
อสม.ด้านอนามัยแม่และเด็ก 

จ านวน  40 คน 

ม.ค.-ก.ย.64 6000 กองทุน อบต. รพ.สต.บ้านนาเตียง 
นางอัญชลี วงศ์นิลจันทร์ 

เด็กอาย ุ0-2 ปี 50 คน 

ผู้ปกครอง 50 คน 

หญิงตั้งครรภ์ 50 คน 

สามีหญิงตั้งครรภ์ 50 คน 

ม.ค.-ก.ย.64 
 

20,000 กองทุน อบต. นางพิมพ์พัทธณัชชา อ่อนตา 
สสอ.บ้านขาม 

หญิงตั้งครรภ์จ านวน 5 ราย 
 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 5,000 กองทุน อบต. นางสิริวิมล สารสวัสดิ ์
รพ.สต.บ้านโคกสุวรรณ 

20 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 10,000 กองทุน อบต. นางอิศราภรณ์  พันธุ์เทียม  
รพ.สต.ธาตุทอง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

3 ระดับ B ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กเพื่อ 
แม่สมส่วนลูกสมบูรณ์ พัฒนาการดี
สมวัย ดว้ยกลยุทธ ์3ก (กิน กระตุ้น  
กระตุก) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ค้นหาเป้าหมาย ท าทะเบยีนผู้ดูแลหญิง
ตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 
2) ด าเนินการท ากลุ่มเพื่อระดมข้อมูลภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นที่จะมาใช้ดูแลหญิงต้ังครรภ์
และหญิงหลังคลอด 
3) น าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้มาจัดท าเปน็
แนวทางส าหรับดแูลหญิงต้ังครรภ์ 
4) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ดว้ย
นโยบาย 3ก.(กิน กระตุ้น กระตกุ) + จนิต
คณิตพื้นฐานส าหรับเด็กปฐมวัย แกห่ญิง
ตั้งครรภ์และสามี ผู้ปกครองเด็ก 0 - 5 ปี 
แกนน า อสม.ด้านอนามยัแมแ่ละเด็ก 
5) กิจกรรมการผสมเกลือไอโอดีน 
6) ประเมิน IQและ EQ เด็ก 
7) ติดตามพัฒนาการในรายที่มีปัญหาและส่ง
ต่อเพื่อรับการรักษา 

1) ร้อยละ85ของเด็กอายุ ๐-๕ ปีมี
พัฒนาการสมวยั 
2)ร้อยละของสถานบรกิารสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอนามยัแม่และ
เด็ก 
3) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่
ต่ ากวา่ 100 
4) กลุ่มเป้าหมายมีและใช้เกลอื
ไอโอดีนมากกว่ารอ้ยละ505).เพื่อให้
หญิงตั้งครรภ์ มี HCT ไม่เกินร้อยละ 
10 
5) ทารกแรกเกิด นน.< 2500 กรัมไม่
เกินร้อยละ 7 
 
 

หญิงตั้งครรภ์,สามี,พ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี แกนน า  
อสม.ด้านอนามัยแม่และเด็ก 

จ านวน 60 คน 

ม.ค.-ก.ย.64 13,000 กองทุน อบต. รพ.สต.ทรายมูล 
นางวิไล เหมันต์  

ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี  
จ านวน 100 คน 

 
 

ม.ค.-ก.ย.64 20,000 
 
 

กองทุน อบต. นางอิศราภรณ์  พันธุ์เทียม  
รพ.สต.ธาตุทอง  
  

รพ.สต.1แห่ง ม.ค.-ก.ย.64 20,000 กองทุน อบต. นางสาววาสนาค าศร ี
รพ.สต.พันนา 

4 ระดับ B ฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ ์12 สัปดาห์ 1) ประชุมชี้แจงและให้ความรู้ อสม. 
2) ประชาสัมพันธ์ผ่านแกนน า และ อสม. 
3) ติดตามเยี่ยมเม่ือขาดนัด 

ร้อยละ 60 ของหญิงตั้งครรภ์ฝาก
ครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห ์
 

หญิงตั้งครรภ์ ต าบลทรายมูล ม.ค.-ก.ย.64 0 − รพ.สต.ทรายมูล 
นางวิไล เหมันต์  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
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โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

5 ระดับ C พัฒนาคุณภาพการบริการห้องคลอด 1) ประเมินความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการ
ดูแลผู้คลอด ในแต่ละระยะของการคลอด 
สมรรถนะเฉพาะของพยาบาลห้องคลอด 
2) ประเมินความเส่ียงหญิงตั้งครรภ์ต่อ 
pregnancy induce hypertension, post 
partum hemorrhage, birth asphyxia 
ทุกราย 
3) ทบทวน WI ในหน่วยงานให้เป็นปจัจบุัน
สอดคล้องกับ CPG จังหวัดสกลนครการ
ป้องกันการตกเลือดหลังคลอด      
3.1) ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์      
3.2) เจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด      
3.3) ภาวะนา้คร่าแตกก่อนการเจ็บครรภ์
คลอด      
3.4) แนวทางการปฏิบัติเกีย่วกบัการเฝ้าระวัง
ทารกในครรภ์ในระยะคลอด      
3.5) แนวทางในการวินจิฉยั fetal distress     
3.6) แนวทางการวินิจฉยั CPD 
4) บ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมใช้
ทันเวลา 

1) ผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ 
2) อัตรามารดาตายจากภาวะตกเลือด
หลังคลอด , อัตราการตกเลือดหลัง
คลอด , การเกิด SBAลดลง50%             
3) อัตรามารดาตายจากภาวะตกเลือด
หลังคลอด , อัตราการตกเลือดหลัง
คลอด , การเกิด SBAลดลง50% 4) 
อุบัติการณ์ความไม่พร้อมใช้ส่งผลให้
เกิดอุบัติการณ์ระดับ G-I=0 

พยาบาล จ านวน 9 คน 
 
 

6 เร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุปกรณ์ในห้องคลอด/เครื่อง 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0  -  นางนิลุบล ราชโสภาการ
พยาบาลผู้คลอด 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

6 ระดับ C ส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กหลังคลอด
บุตร 

อบรมให้ความรู้การส่งเสริมโภชนาการแม่
และเด็กหลังคลอดบุตร 

ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัอาหารส าหรับมารดาหลัง
คลอดและอาหารส าหรับเด็กวัย 6 
เดือน- 5 ปี มากขึ้น ร้อยละ 70 

หญิงหลังคลอดและผู้ดูแลหญิง
หลังคลอด 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 30,000 กองทุน อบต. นางสาวสุธิดา  โอตาไสย 
นางสาวณฐพร  แก้วมุงคุณ 
กลุ่มบริการงานปฐมภูม ิ

7 ระดับ C เฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในหญิง
ตั้งครรภ์เพื่อป้องกันทารกน้ าหนกัต่ ากวา่
เกณฑ ์

1) อบรมให้ความรู้หญิงต้ังครรภ์/สามี/ญาติ/
อสม มีความรู้ในการดูแลตนเองในระหวา่ง
ตั้งครรภ์ 
2) ขยายการใช้สมุนไพรให้กับประชาชนใน
ต าบลบ้านต้ายอย่างแพร่หลาย 
3) ประชาชนในต าบลบา้นต้ายได้เรียนรูก้าร
ปลูก การดูแลและใช้สมุนไพรรักษาโรค
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 

1) หญิงตั้งครรภ์/สามี/ญาติ/อสม มี
ความรู้ในการดูแลตนเองในระหว่าง
ตั้งครรภ์ 
2) หญิงตั้งครรภ์มีความรู้ความเข้าใจ 
และตระหนักถึงความส าคัญของการ
ฝากครรภ์และการดูแลครรภ์ของ
ตนเอง 
3) หญิงตั้งครรภ์คลอดบุตร มีหนัก
มากกว่า 2,500 กรัม 

หญิงตั้งครรภ์ /สามี/ญาต/ิอสม   
จ านวน 50 คน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 10,710 กองทุน อบต. นางนววรรณ ศรีหล้า 
รพ.สต.บ้านต้าย  
 

8 ระดับ C 90 วัน 90 กล่อง 90 ฟอง ส่งเสริม
โภชนาการในหญิงตั้งครรภ์เส่ียงต่อการ
คลอดบุตรน้ าหนักน้อย 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 
1) เขียนโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
2) ประชุมชี้แจงนโยบาย  แม่ลูกปลอดภยั  
ปฐมวัยเพิ่มไอคิวและความส าคัญของปัญหา
ทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500  
กรัม  แก่ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง มีชือ่ใน
ทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ  
2) มีภาวะเส่ียงต่อคลอดทารกน้ าหนักนอ้ย
กว่า  2,500  กรัม 
ขั้นตอนที่ 2 
1) โครงการผ่านสื่อต่างๆ เช่นหอ กระจาย
ข่าวผู้น าชุมชน อสม. 
 

1) เพื่อส่งเสริมให้หญิงต้ังครรภ์เส่ียง
ต่อคลอดทารกน้ าหนกัน้อยได้รับ
โอกาสและได้รับการดูแลสุขภาพ
ตลอดอายุครรภ ์
2) เพื่อส่งเสริมให้ทารกคลอดน้ าหนัก
ไม่ต่ าหว่า  2,500  กรัม 

หญิงตั้งครรภ์เส่ียงต่อการคลอด
ลูกน้ าหนักนอ้ยทกุรายในเขต
รับผิดชอบ รพ.สต.บงเหนือ 

 

ม.ค.-ส.ค.64 18,000 
 

กองทุน อบต. นางสาวอิสรีย ์ภัคคะกิตติธ์เนศ 
รพ.สต.บงเหนือ 
  



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

9 ระดับ C พัฒนาและสร้างศักยภาพกลุ่มสตรีและ
เด็ก 

จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ พ่อ 
แม่ ผู้ปกครองเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก 

1) ลดอัตราการตาย ในแม่ และเด็ก 
2) ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี มี
พัฒนาสมวัย 
3) ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี มี
สูงดีสมส่วน  
4) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่
ต่ ากวา่ 100  

หญิงตั้งครรภ์ แม่ ผู้ปกครองเด็ก ก.พ.64 15,000 กองทุน อบต. นางสาวธันยพร  จันโท 
รพ.สต.โคกสี  
 

10 ระดับ C ส่งเสริมโภชนาการมารดาหลังคลอดและ
บุตร 

1) ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารส าหรับมารดา
หลังคลอด 
2) ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารส าหรับเด็กวัย 6 
เดือน- 5 ป ี
3) สาธิตการท าอาหารส าหรับทารก 6 เดือน 
ถึง 1 ป ี

ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัอาหารส าหรับมารดาหลัง
คลอดและอาหารส าหรับเด็กวัย 6 
เดือน- 5 ปี มากขึ้น ร้อยละ 70 

มารดาหลังคลอดและผู้ดูแล
มารดาหลังคลอด 

(9 หมู่บ้าน จ านวน 100 ) 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 50,000 กองทุน อบต. นางสาวณฐพร  แก้วมุงคุณ 
กลุ่มบริการงานปฐมภูม ิ

11 ระดับ C เฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาตั้งครรภ์เพื่อ
ป้องกันทารกน้ าหนักน้อย 

1) ให้ความรู้การบรโิภคอาหารส าหรับหญิง
ตั้งครรภ์ 
2) จัดซื้อเกลือเสริมไอโอดีนแก่หญิงตั้งครรภ์ 
3) จัดซื้อนมผสมส าหรับหญิงตั้งครรภ์ 
 

1) อัตราทารกน้ าหนักนอ้ยกว่า 2,500 
กรัมน้อยกว่าร้อยละ 7 
2) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ
15-19 ปี 
3) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่
ต่ ากวา่ 100 

หญิงตั้งครรภ์จ านวน 30 คน ม.ค.-ก.ย.64 10,000 กองทุน อบต. นางอุณารัตน์ พิบูลภกัด ี
รพ.สต.บ้านถ่อน 

100  คน 1 ม.ค.-30 ก.ย.64 20,000 กองทุน อปท. นางวาสนา ค าศร ี
รพ.สต.พันนา 

12 ระดับ C ส่งเสริมแม่ เฝ้าระวังลูกในหญิงต้ังครรภ์ 
และมารดาหลังคลอด   

1) จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้                
2) จัดบริการในคลินิคฝากครรภ์ ให้ได้
คุณภาพ 
3) จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้                 
4) รณรงค์การฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12  
สัปดาห ์

1) เพื่อให้หญิงต้ังครรภ์และสามี มี
ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพทารกใน
ครรภ์ 
2) เพื่อส่งเสริมให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียวอยา่งน้อย  6 เดือน 
 

130 คน ม.ค.-ก.ย.64 23,500 กองทุน อบต. นางวันวิสาข ์   แวงวรรณ 
รพ.สต.บ้านตาล 
 

หญิงตั้งครรภ์ 80 คน ม.ค.-ก.ย.64 10,000 กองทุน อบต. นางวาสนา ค าศร ี
รพ.สต.พันนา 

 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

13 ระดับ C ส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก
หลังคลอด 
 
 
 
 
 
 

1) ค้นหาเป้าหมาย ท าทะเบยีนผู้ดูแลหญิง
ตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้วยนโยบาย 3ก.
(กิน กระตุ้น กระตุก) + จินตคณิตพื้นฐาน
ส าหรับเด็กปฐมวัยเวชคณิต(Finger math)
แก่หญิงตั้งครรภ์และสามี ผู้ปกครองเด็ก 0 - 
5 ปี แกนน า อสม.ด้านอนามยัแม่และเด็ก 
3) กิจกรรมการผสมเกลือไอโอดีน 
4) ประเมิน IQ และ EQ เด็ก 

1) เด็กอาย ุ0-5 ปีทั้งหมดตามช่วง
อายุทีก่ าหนดม ีพัฒนาการสมวยั 
มากกว่าร้อยละ80 
2) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกบัการดูแลเด็ก 0-5 ปี ให้มี IQ 
อยู่ในระดับด ี
3) กลุ่มเป้าหมายมีและใช้เกลอื
ไอโอดีนมากกว่ารอ้ยละ90 
4) ร้อยละหญิงต้ังครรภ์,หญิงหลัง
คลอด.มีความรู้เรื่องอนามัยแม่และ
เด็กและการส่งเสริม พัฒนาการเด็ก
ด้วยแบบประเมิน DSPM 

หญิงตั้งครรภ์,สามี,พ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี แกนน า 
อสม.ด้านอนามัยแม่และเด็ก 

จ านวน 60 คน 

ม.ค.-ส.ค.64    9,000 กองทุน อบต. นางสาวอิสรีย ์ภัคคะกิตติธ์เนศ 
รพ.สต.บงเหนือ 
  

90 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 20,500 กองทุน อบต. นางวิรัลยุพา  กันทะวงศ์จิโรจ 
รพ.สต.บ้านบอ่ร้าง 

ผู้น าชุมชนและผู้ปกครองเด็ก 
จ านวน 80 คน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 30,000 กองทุน อบต. นางอุไร  บุญพา  
นางขวัญฤทัย  พรมชัย 
รพ.สต.สร้างแป้น 

14 ระดับ C การส่งเสริมสุขภาพและปอ้งป้องกัน
ภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์ 

1) ให้ความรู้การบรโิภคอาหารส าหรับหญิง
ตั้งครรภ์ 
2) จัดซื้อเกลือเสริมไอโอดีนแก่หญิงตั้งครรภ์ 
3) จัดซื้อไข่ไก่ และนมส าหรับหญิงตั้งครรภ์ 

1) อัตราทารกน้ าหนักนอ้ยกว่า 2,500
กรัม น้อยกวา่ร้อยละ  7 
2) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ
15-19 ปี 
3) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่
ต่ ากวา่ 100 

หญิงตั้งครรภ์ จ านวน 20 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 10,000  กองทุน อบต. นางอัญชลี วงศ์นิลจันทร์ 
รพ.สต.บ้านนาเตียง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

15 ระดับ B ส่งเสริมการได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน 
ในเด็กอายุ 0-5 ปี ครบตามเกณฑ ์
 

1) กิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ 
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผูป้กครองเด็ก
อาย ุ0-5 ปี และอาสาสมัครประจ าหมู่บา้น
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ความส าคัญของการได้รับวัคซีนเด็กอายตุ่ า
กว่า 5 ปีตามเกณฑ ์
2) ติดตามการรับวัคซีนเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี
ตามเกณฑ์ในสมุดแม่และเด็กเล่มสีชมพูและ
นัดหมายการเข้ารับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์  
3) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ความ
ครอบคลุมของการได้รับวัคซีนครบตาม
เกณฑ ์

1) ร้อยละเด็กอายุ 1 ปี ได้รับวัคซีน 
BCG 
2) ร้อยละเด็กอาย ุ1 ปี ได้รับวัคซีน 
HBV1 
3) ร้อยละเด็กอาย ุ1 ปี ได้รับวัคซีน 
IPV-P 
4) ร้อยละเด็กอาย ุ1 ปี ได้รับวัคซีน 
OPV3 
5) ร้อยละความครอบคลุมการได้รับ
วัคซีน DTP-HB-HIBตอนอายุ ครบ1ป ี
6) ร้อยละเด็กอาย ุ1 ปี ได้รับวัคซีน 
MMR1 
7) ร้อยละเด็กอาย ุ2 ปี ได้รับวัคซีน 
OPV4 
8) ร้อยละเด็กอาย ุ2 ปี ได้รับวัคซีน 
DTP4 
9) ร้อยละเด็กอาย ุ2 ปี ได้รับวัคซีน 
JE2,JELive1 
10) ร้อยละเด็กอายุ 3 ปี ได้รับวัคซีน 
JELive 
11) ร้อยละเด็กอายุ 3 ปี ได้รับวัคซีน
MMR 
12) ร้อยละเด็กอายุ 5 ปี ได้รับวัคซีน 
OPV5 
10) ร้อยละเด็กอายุ 5 ปี ได้รับวัคซีน 
DTP5 

1) ผู้ปกครองเด็กอาย ุ0-5 ปี 
หมู่บ้านละ 30 คนX 11 หมู่บา้น
จ านวน 330   คน 
2) อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 10 คนX 11 หมู่บา้น 
จ านวน 110  คน 

มี.ค.-พ.ค.64 45,000 
 

กองทุน อบต. นางสาวฐิศิรักน์ บุญโสภา 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

16 ระดับ B ส่งเสริมโภชนาการ และพัฒนาการเด็ก 
0 - 5 ปี 
 
 
 
 
 
 
 

1) ค้นหาเป้าหมาย ท าทะเบยีนเด็ก 0 5 ป ี
2) ด าเนินการชั่งน้ าหนัก วัดสว่นสูง เฝ้าระวัง 
ติดตาม โภชนาการโดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ทุก 3 เดือน 
3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เฝ้าระวัง ติดตาม 
แก้ไขภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก  
4) ติดตาม เฝ้าระวังและประเมินผล 

1) ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปี ไม่ขาด
สารอาหาร 
2) ทารกแรกเกิดมภีาวะขาดสาร
ไอโอดีน ลดลง  ร้อยละ 2 
3) เด็ก 6 เดือน - 4 ป ีได้รับยาธาตุ
เหล็กต่อเนื่อง ครอบคลุม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
4) ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปี  สูงดี 
สมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

พ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี 
แกนน า อสม.ด้านอนามยัแมแ่ละ

เด็ก จ านวน 60 คน 

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 6,000 กองทุน อบต. นางวิไล เหมันต์ 
รพ.สต.ทรายมูล 
 

พ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี 
แกนน า อสม.ด้านอนามยัแมแ่ละ

เด็ก จ านวน 60 คน 

ม.ค.-ก.ย.64 6,000 กองทุน อบต. นางสาวอินทร์ธิรา งับแสนสา 
รพ.สต.บ้านยางชุม  
  

300 คน มิ.ย.64 30,000 กองทุน อบต. นางสาวธนพร ธอิัมพร 
รพ.สต.บงใต้ 

ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก 
จ านวน 100 คน 

ม.ค.-ก.ย.64 10,000 กองทุน อบต. นางสาววภิาดา  นาคะอินทร ์
รพ.สต.บ้านถ่อน 

ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี 600 คน มี.ค.64-ก.ย.64 40,000 กองทุน อบต. นางสาวมาริสา กองแก้ว 
รพ.สต.ค าสะอาด 

1) ผู้ปกครองเด็กอาย ุ0-5 ปี 
หมู่บ้านละ 30 คน X 9 หมู่บ้าน
จ านวน 270   คน 
2) ครศููนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่ง
ละ 2 คน x 2ศูนย์ จ านวน 4 คน) 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 15,000 กองทุน อบต. นางสาวณฐพร  แก้วมุงคุณ 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ

50 คน 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 5,000 กองทุน อบต. นางอิศราภรณ์  พันธุ์เทียม  
รพ.สต.ธาตทอง 

17 ระดับ C หนูน้อยสุขภาพดพีัฒนาการสมวัย อบรมให้ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กเร่ืองการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย 

ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 100 คน พ.ค.-ก.ย.64 10,000 กองทุน อบต. นางสาววิลาวัณย ์จันค า 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ

18 ระดับ C เด็กยุคใหม่สุขภาพดี ไอคิวดี มีความ
ฉลาดทางอารมณ์ 

1) ส ารวจกลุ่มเปา้หมาย 
2) จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการประเมิน 
ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย IQ และ EQ 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย ทั้งความ
ฉลาดทางปัญญา (IQ) และอารมณ์
(EQ) 

ครูประจ าชั้น ศพด. พอ่ แม ่
ผู้ปกครองเด็ก 100 คน 

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 10,000 กองทุน อบต. นางขนิษฐา กองแก้ว 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ

 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

19 ระดับ C พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายดา้นการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

1) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ทัศนคติการปฏิบัติ
เกี่ยวกบัการดูแล เล้ียงดูเด็กปฐมวัยได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม ร้อยละ 80 
2) กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ในการด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ ด้วยแบบ 
“DSPM” การคัดกรอง IQ การดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น เด็กปฐมวัยได้อยา่งถูกต้อง 
ร้อยละ 80 

1) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ทัศนคติ
การปฏิบัติเกีย่วกับการดูแล เล้ียงดู
เด็กปฐมวัยได้อยา่งถูกต้อง เหมาะสม 
ร้อยละ 80 
2) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการ
ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ 
ด้วยแบบ “DSPM” การคัดกรอง IQ 
การดูแลสุขภาพเบื้องต้น เด็กปฐมวยั
ได้อย่างถูกต้องร้อยละ 80 

 50 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 5,000 กองทุน อบต. นางนววรรณ ศรีหล้า 
รพ.สต.บ้านต้าย  
 

20 ระดับ C การติดตามภาวะโภชนาการ ส่งเสริม
ภาวะดีสมส่วนในเด็กปฐมวยั 0-5 ป ี

ขั้นเตรียมการ 
1) ประชุมเจ้าหนา้ที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลค าสะอาด เพื่อชีแ้จงแผนงาน/
โครงการ 
2) เสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อขออนุมตัิ  
ขั้นด าเนินการ 
1) ด าเนินการชั่งน้ าหนักและวัดสว่นสูงใน
ชุมชนเด็กอาย ุ0-5 ปี 
2) บันทึกผลน้ าหนกัและสว่นสูงในสมุด
ทะเบียนเด็กพร้อมแปลผล 
3) จัดท าทะเบียนเด็กที่มีน้ าหนกัเกินหรอื
อ้วนและเด็กที่มีน้ าหนักนอ้ยหรอืผอมและ
เชิญผู้ปกครองเข้ามาร่วมอบรมเชิงปฏิบตัิการ
ในการดูแลน้ าหนกัเด็ก 
4) ขั้นสรุปผลการด าเนินงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้คืนข้อมูลสู่ชุมชน 

เด็กปฐม'รัยสูงดี สมส่วน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

600 คน 
 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 30,000 กองทุน อบต. น.ส.วิภาวรรณ  จันทร์เขียว               
รพ.สต.ค าสะอาด 

 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

21 ระดับ C ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวยัใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1) สอนและสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวธิ ี  
2) ทาฟลูออไรด์วานิช 

ร้อยละ 100 ของเด็กอาย ุ0-5 ปี 
ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช 

เด็กก่อนวยัเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในเขตรับผิดชอบ 

รพ.สต.โคกสี 100 คน 

ก.ค.-ส.ค.64 20,000 กองทุน อบต. นางสาวแสงอรุณ   กันทะมา 
รพ.สต.โคกสี   
 

22 ระดับ C ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา IQ-EQ เด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบรมให้ความรู้แก่ครู ศพด./ผู้ปกครอง/อสม ผู้ปกครอง อสมและครูมีความรู้ในการ
ส่งเสริมความฉลาดทางเชาว์ปัญญา
(IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ครู ศพด./ 
อสม./ผู้ปกครอง 100 คน 

ม.ค.-ก.ย.64 20,000 กองทุน อบต. นางสาววภิาดา  นาคะอินทร ์
รพ.สต.บ้านถ่อน 

ศูนย์เด็กเล็ก 3แห่ง 100 คน 
 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 20,000 กองทุน อบต. นางขวัญฤทัย  พรมชัย 
นางสาวอุไร  บญุพา 
รพ.สต.สร้างแป้น 

23 ระดับ C การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยแบบบูรณาการ 

อบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวยัแบบบูรณาการ 

ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการส่งเสริมพัฒนาการมาก
ขึ้น ร้อยละ 70  

1) ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
2) ครศููนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
100 คน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 20,000 กองทุน อบต. นางสาวสุธิดา  โอตาไสย 
นางสาวณฐพร  แก้วมุงคุณ 

24 ระดับ C การเพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว 1) กิจกรรมอบรมให้ความรู ้

2) กิจกรรมสุ่มตรวจเกลอืในชุมชน 

3) กิจกรรมผสมสารละลายไอโอดีนเข้ากับ

เกลือสินเธาว์ในหมูบ่้าน 

4) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

1) เกลือผสมไอโอดีนอยู่ในระดับ
มาตรฐานมากกว่าร้อยละ 9 
2) ครัวเรือนมีเกลือผสมไอโอดีนไว้
ส าหรับบริโภคไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
3) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้มากกว่า
ร้อยละ 80 

200 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 20,000 กองทุน อบต. นางสาวสุดารัตน์ กันทะมา 
รพ.สต.บ้านนาถ่อน 

150 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 38,748 กองทุน อบต. นางสาวมณีรัตน์  บุญพูล 
รพ.สต.บ้านบอ่ร้าง 

4 หมู่บ้าน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 10,000 กองทุน อบต. นางอัญชลี วงศ์นิลจันทร์ 
รพ.สต.บ้านนาเตียง 

25 ระดับ C อบรมการป้องกันโรคด้วยวัคซีนในเด็ก 
0-5 ป ี 

1) ส ารวจขอ้มูลกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์
ข้อมูล  วางแผนด าเนินงาน เขียนโครงการขอ
อนุมัติจัดท าโครงการ  
2) ประชุมชี้แจงเจ้าหนา้ที่ผู้เกี่ยวข้อง   
3) อบรมเชิงปฎิบัติการแก่ผู้ปกครองและ  
อสม. แกนน าสขุภาพ  
4) พัฒนานวัตกรรมในการด าเนินงาน  
แนวทางปฎบิัติในการท างาน  
5) สรุปผลการด าเนินงาน 

อัตราความครอบคลุมเด็ก 0-5 ปีได้รับ
วัคซีน ≥ 90 % 

330 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 33,000 กองทุน อบต. นางสาวสาวิตรี ศรีมุกดา 
กลุ่มบริการปฐมภูม ิ



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

26 ระดับ C ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพและปลอด
โรค 

อบรมให้ความรู้ครูและบุคลากรภายในศูนย์
เด็กเล็กในการคัดกรองเบื้องต้น 

ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 100 คน ม.ค.-ก.ย.64 10,000 กองทุน อบต. นางสาววิลาวัณย ์จันค า 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ

27 ระดับ C พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายดา้นการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

1) อบรมให้ความรู้เรื่อง“พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ปจัจยัที่มีผลต่อพัฒนาการและการ
อบรมเลี้ยงดู” 
2) บรรยาย เรื่อง สถานการณ์พัฒนาการเด็ก 
0-5 ปี และการส่งเสริมพัฒนาการ ดว้ยแบบ 
“DSPM” การคัดกรอง IQ การดูแลสุขภาพ
เด็กเบื้องต้น 

1) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ทัศนคติ
การปฏิบัติเกีย่วกับการดูแล เล้ียงดู
เด็กปฐมวัยได้อยา่งถูกต้อง เหมาะสม 
ร้อยละ 80 
2) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการ
ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ 
ด้วยแบบ “DSPM” การคัดกรอง IQ 
การดูแลสุขภาพเบื้องต้น เด็กปฐมวยั
ได้อย่างถูกต้อง 
ร้อยละ 80 

80  คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 8,000 กองทุน อบต. นางอัญชลี วงศ์นิลจันทร์ 
รพ.สต.บ้านนาเตียง 
 

28 ระดับ C ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 1) จัดสถานที่ปรับปรุงคลินิกให้บริการ      
2) ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี   
3) จัดกิจกรรมให้บรกิารประเมิน IQ เด็ก  
4) ส่งเสริมให้ให้ครอบครัวเด็กผลิตอุปกรณ์
กระตุ้นพัฒนาการเด็ก               
5) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง 
6) ติดตาม/ประเมินผล  

1) ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี มี
พัฒนาการสมวยั                      
2) เด็กที่มีพัฒนาผิดปกติได้รับการ
กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง ร้อยละ 100                               
3) ร้อยละของผู้ปกครองได้รับการ
อบรมส่งเสริมพัฒนาการ 

128 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 12,000  กองทุน อบต. นางอัญชลี วงศ์นิลจันทร์ 
รพ.สต.บ้านนาเตียง 
 

29 ระดับ C การแก้ไขภาวะซีดในเด็กนักเรียน ป.1 ที่
มีค่าความเข้มข้นของเลือดต่ ากว่า 36 
Vol % 

1) การตรวจหาความเข้มข้นของเลืด(Hct) 
2) เด็กนักเรียนที่มีค่าความเข้มข้นของเลือด
ต่ ากวา่ 36Vol% ต้องได้รับยา/ส่งต่อเพื่อ
ตรวจ CBC ต่อไป 
3) ให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหาร 5 
หมู่ อาหารที่มีธาตุเหล็ก 
4) หลังจากกินยาครบ 1 เดือนตรวจ Hct ซ้ า 

เด็กนักเรียน ป.1 ในโรงเรียนเขต
รับผิดชอบได้รับการตรวจสุขภาพตาม
เกณฑ ์

250 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 15,000 กองทุน อบต. นางสาวนิตยา จ าปา 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

30 ระดับ A โครงการ 3 ก.สู่เด็กปฐมวยั 4 ดี 
(สุขภาพด,ีพัฒนาการดี,IQดี,EQดี)  

1) CPM อ าเภอชี้แจงนโยบายและใหห้นว่ย
บริการจัดท าโครงการเพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณ 
2) ด าเนินกิจกรรมตามโครงการโครงการใน
แต่ละพื้นที่โดยเน้นการปฏบิัติ จับมอืท า ด้วย
หลัก 3 ก.+ จินตคณิตพื้นฐาน 
3) จัดตั้งกลุ่ม Smart Kids Leader ผนวก
เข้ากับกลุ่มชมรมสายสัมพันแม่ลกู 
มอบหมายบทบาทของ Leader 
4) สร้างระบบติดตามเด็กโดยกลุ่มกลุ่มชมรม
สายสัมพันแม่ลกู/Smart Kids Leader 
5) ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง ศพด. /รร 
อนุบาล/กลุ่มชมรมสายสัมพันแม่ลูกในเขต
รพ.สต. รับผิดชอบ 

1) ร้อยละผู้ปกครองเด็ก
กลุ่มเป้าหมาย,เครือข่าย,ครู, 
เจ้าหน้าที่มีความรู้ในนโยบาย 3 ก.
และจินตคณิต ≥ 80 % 
2) ร้อยละเด็กอาย ุ0-5 ปี
(9,18,30,42,60 เดือน) ได้รับการคัด
กรองพัฒนาการด้วย DSPM 90 %   
3) ร้อยละการค้นหาพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าในเด็กอายุ 0-5 ปี 
(9,18,30,42,60 เดือน)  ≥ 20 %   
4) ร้อยละเด็ก 0-5 ปี (9,18,30,42,60 
เดือน)  ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
ได้รับการกระตุ้นจากผู้ปกครองเด็ก 
100 % 
5) ร้อยละเด็ก 0-5 ปี (9,18,30,42,60 
เดือน) ที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
ดูแลต่อเนื่อง 100 % 

สถานบริการปฐมภูม ิ21 แห่ง 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 50,000 UC คปสอ. นางพัชรินทร์ พรหมจักร 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ
 

31 ระดับ B เด็กวัยเรียน 6-14 ปี สูงดี สมส่วน
(โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบล 
สว่างแดนดิน) 

1) ชั่งน้ าหนัก/ส่วนสูง 
2) สอนการค านวณค่าดัชนีมวลกายและแจ้ง
ค่าปกต ิ
3) ให้ความรู้เรื่องโภชนาการที่เหมาะสมตาม
วัย 
4) ให้ความรู้เรื่องการออกก าลังกายที่
เหมาะสมตามวยั 

เด็กวัยเรียน 6-14 ปี สูงดี สมส่วน เด็กนักเรียน 6-14 ปี โรงเรียนใน
เขตเทศบาลต.สว่างแดนดิน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 30,000 กองทุน อบต. นางสาวนิตยา จ าปา 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ

 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

32 ระดับ B เฝ้าระวังโภชนาการดี สูงดีสมส่วนเด็ก
ปฐมวัย  

1) ส ารวจขอ้มูลกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์
ข้อมูล วางแผนด าเนินงาน 
2) ประชุมชี้แจงเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง จดัท า
โครงการ 
3) ประชุมชี้แจงเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง จดัท า
โครงการ 
4) อบรมให้ความรู้แก่แกนน าผู้ปกครองและ 
อสม แกนน าสุขภาพ 160 คน 
5) จัดระบบการเฝ้าระวังโภชนาการเด็กใน
สถานบริการและในชุมชน บันทึกในทะเบียน 
6) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานเช่น
ทะเบียน เครื่องชั่งน้ าหนักเด็กเล็ก  เด็กโต  
ที่วัดส่วนสูง ครบ 40 คุ้ม 
7) ผลิตนวัตกรรมในการด าเนินงาน (ที่วดั
ส่วนสูงเด็กเล็กและเด็กโต)  แนวทางปฏบิัติ
ในการท างาน 
8) สรุปผลการด าเนินงาน 

1) เด็ก 0-5 ปีมีการเจริญเติบโตสมวยั 
≥80 % 
2) ร้อยละการจัดส่งรายงานและการ
ลงข้อมูลในโปรแกรมHos xp ≥80% 
3) หมู่บ้านมี่อปุกรณ์เพียงพอในการ
ด าเนินงาน 100 % 
4) การส่งรายงานได้ตามแนวปฎิบัต ิ
≥80 % 
5) เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแล
ต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบ 

เด็กปฐมวัย  จ านวน  300  
คน (27 หมู่บ้าน) 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 36,000 กองทุน อบต. นางพัชรินทร์ พรหมจักร 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ
 

33 ระดับ C การดูแลสุขภาพเบื้องต้นส าหรับเด็กวัย
เรียน (เขตเทศบาลต าบลสว่างแดนดิน) 

1) ให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
2) การดูแลสุขภาพส าหรับวยัเรียน 
3) การตรวจสุขภาพด้วยตนเอง10 ท่า 

ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนในเขต
รับผิดชอบได้รับการตรวจสุขภาพตาม
เกณฑ ์

400 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 20,000 กองทุน อบต. นางสาวนิตยา จ าปา 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ

34 ระดับ C พัฒนาและส่งเสริมความฉลาดทาง
อารมณ์และสติปัญญาเด็กวัยเรียน ป.1  

ประเมินและส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์
และสติปัญญาเด็กวัยเรียน ป.1  

1) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่
ต่ ากวา่ 100                                        
2) ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้น
ไป 

เด็กวัยเรียน ป.1 
จ านวน 150 คน 

ม.ค.-ก.ย.64 0 − นางสาวอริษา  อาทิย์ตั้ง 
รพ.สต.ทรายมูล 
  

 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

35 ระดับ C แก้ไขภาวะโภชนาการเกินในเด็ก
นักเรียนประถมศึกษา 

1) เฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตเด็ก
นักเรียนประถมศึกษาโดยชั่งน้ าหนักและวัด
ส่วนสูง 
2) ประมวลผลภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก
นักเรียน 
3) จัดท าโครงการแก้ไขภาวะโภชนาการเกิน
เกณฑ์ในเด็กนักเรียนประถมศึกษา 
4) จัดอบรมให้ความรูก้ารปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพเด็กและผู้ปกครองที่
น้ าหนักเกินเกณฑ ์
5) จัดอบรมเฝ้าระวังติดตามภาวะโภชนาการ
เกินและแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารปรับเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพ 
6) สรุปประเมินภาวะโภชนาการเด็กและ
รายงานผล 
7) สรุปผลการด าเนินงาน 

1) ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนที่มี
น้ าหนักเกินเกณฑ์มีความรูแ้ละ
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
>ร้อยละ 50 
2) เด็กน้ าหนักเกินเกณฑ์ มีน้ าหนกั
ตามเกณฑ ์>ร้อยละ 30 

2 โรงเรียน จ านวน 50 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 10,000 กองทุน อบต. นางสาวสาวิตรี ศรีมุกดา 
กลุ่มบริการปฐมภูม ิ

36 ระดับ C ส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนเนื่องใน
วันเด็กแห่งชาต ิ

1)  จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็ก  
เยาวชน  และประชาชนที่เข้ารว่มงานวนัเด็ก
แห่งชาติ 
2)  บริการชั่งน้ าหนกั , วัดส่วนสูง สอนวิธีหา
ค่า BMI และให้ค าปรึกษาการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่เหมาะสม 
3)  ตอบปัญหารับรางวัล         
4)  ประเมินผลและสรุปโครงการ 

เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้และสามารถตอบค าถามได้
ถูกต้อง  ร้อยละ 80 

เด็กและเยาวชนที่เข้ามารว่ม
กิจกรรมวันเด็ก ณ  ทีว่่าการ

อ าเภอสว่างแดนดิน   
ปีงบประมาณ 2564 

เสาร์ที่  2  เดือน
มกราคม 

5,000 เงินบ ารุง  รพ. นางพัชรินทร์ พรหมจักร 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ
 

 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

37 ระดับ C Book start  สื่อกลางสร้างสุข คปสอ.
สว่างแดนดิน (ประกวดเด็กสมองดี  ลีลา
จินตคณิต) 

1)  ประชุมชี้แจง/คืนข้อมูลให้ผู้เกีย่วขอ้ง  
เสนออนุมัติโครงการ                              
2)  จัดอบรมให้ความรู้และเปิดเวที
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ใหก้ับเจ้าหนา้ที่ 
ผู้ปกครอง , เครอืข่าย  อสม. , แกนน าคนรัก
เด็ก                     
3)  จัดท าแนวทางการด าเนินงาน ก าหนด
บทบาทการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  และการ
ติดตามประเมินผล       
4)  จัดเวทีประกวดการเล่านิทาน ,เพลง
กล่อมเด็ก , จินตคณิต/หรืออื่นๆ 

1)  ได้แนวทางการด าเนินงาน  Book 
start รพ.สต.                 
2)  ร้อยละของครอบครัวเด็กปฐมวัยมี
การอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟัง 
สม่ าเสมอ ≥35% 

สถานบริการปฐมภูม ิ21 แห่ง 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 5,000 UC คปสอ. นางพัชรินทร์ พรหมจักร 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

38 ระดับ C อบรมเขิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูศักยภาพ
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยและ Smart Kids 
Leader เพื่อขยับไอคิวเด็กปฐมวัย  

1) ส ารวจขอ้มูลกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์
ข้อมูล  วางแผนด าเนินงาน 
2) ประชุมชี้แจงเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง 
วางแผนร่วมกัน ผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการ 
3) อบรมเชิงปฎิบัติการโดยเน้นการปฏิบตัิ 
จับมือท า ด้วยหลัก 3 ก.+ จินตคณิตพื้นฐาน
แก่ผู้ปกครอง,ครูเด็กวัยกอ่นเรียน, ผู้น า
ชุมชนทุกระดับ และ อสม. , แกนน าคนรัก
เด็ก จ านวน  600  คน 
4) จัดตั้งกลุ่ม Smart Kids Leader ผนวก
เข้ากับกลุ่มชมรมบา้นอาสาสมัครคนรักเด็ก 
มอบหมายบทบาทของ Leader 
5) สร้างระบบติดตามเด็กโดยกลุ่มชมรมบ้าน
อาสาสมัครคนรักเด็ก/Smart Kids Leader 
6) ติดตามเยี่ยมเสริมพลังบ้านอาสาสมัครคน
รักเด็ก 10 หมู่บ้านคนรักเด็ก 
 

1) ร้อยละผู้ปกครองเด็ก,เครือข่าย
,ครู, เจ้าหนา้ทีม่ีความรู้ในนโยบาย 3 
ก.และจินตคณิต ≥ 80 % 
2) ร้อยละผู้ปกครองเด็กและภาคี
เครือข่ายมีความรู้เรื่องจินตคณิต
เพิ่มขึ้นจากเดิม 10 %            
3) ร้อยละเด็กอาย ุ9,18,30,42 ด. 
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการด้วย 
DSPM 90 %  
4) ร้อยละพัฒนาการสงสัยล่าชา้ใน
เด็กอาย ุ9,18,30,42 ด. ลดลงจาก
เดิม 
5) ร้อยละการค้นหาพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าในเด็กอายุ 0-5 ปี ≥ 20 % 
6) ร้อยละเด็ก 0-5 ปีที่มีพัฒนาการ
สงสัยล่าช้าได้รับการกระตุ้นจาก
ผู้ปกครองเด็ก 100 % 
7) ร้อยละเด็ก 0-5 ปี (9,18,30,42,60 
เดือน) ที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
ดูแลต่อเนื่อง 100 % 

จ านวน 25 หมู่บ้าน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 50,000 กองทุน อบต. นางพัชรินทร์ พรหมจักร 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ
 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

39 ระดับ B สร้างเสริมทัศนคติ ความรู้และ
พฤติกรรม การมีเพศสัมพันธ์และ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

1) ส ารวจขอ้มูลกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์
ข้อมูล  วางแผนด าเนินงาน 
2) ประชุมชี้แจงเจ้าหนา้ที่ที่เกียวข้อง จดัท า
โครงการ 
3) อบรมเชิงปฎิบัติการแก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมในเขต
ต าบลสว่างแดนดิน 2 แห่ง X10 ครั้ง 
4) อบรมเชิงปฎิบัติการแก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมในเขต
ต าบลสว่างแดนดิน 2 แห่ง X 10 ครั้ง 

นักเรียนมีทัศนคติ ความรู้ วัดจาก
แบบสอบถามดีขึ้น มากกว่าร้อยละ 
60 

1,000 คน 
ระยะเวลา 10 วัน  

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 100,000 กองทุน อบต. นายปยิพันธุ ์ ภูโอบ  

40 ระดับ C วัยรุ่นยุคใหม่ ไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  แจกแผ่นพบั โรคติดต่อทางเพศสัมพันธแ์ละ 
วิธีคุมก าเนิด  
3 ช่วงเวลา  
1) ช่วงวันวาเลนไทน์ 
2) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
3) ช่วงวันลอยกระทง 
จัดอบรมให้ความรู้กลุ่มเปา้หมายเกี่ยวกบั 
1) มนุษย์ก าเนิดได้เช่นไร 
2) วิธีคุมก าเนิด 
3) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

อัตราการต้ังครรภ์ในแม่วัยรุ่นอายุต่ า
กว่า 20 ปี ในต าบลบ้านถอ่น ลดลง
จากเดิม ร้อยละ 30 

นักเรียนหญิงที่ก าลังเรียนชั้น 
ม.1 – ม.3 ใน ต าบลบา้นถ่อน 

จ านวน 66 คน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 6,600 กองทุน อบต. นางอุณารัตน์ พิบูลภกัด ี
รพ.สต.บ้านถ่อน 

เด็กวัยเรียนและเยาวชน 
จ านวน 50 ราย 

 

มิ.ย 64 5,000 กองทุน อบต. รพ.สต.ตาลเนิ้ง  
นางเทพทัย  ขอดค า 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

41 ระดับ C วัยรุ่นวยัใสห่วงใยสุขภาพ 1) จัดคลินิกให้ค าปรึกษากับวัยรุ่นในสถาน
บริการ 
2) จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเร่ือง
เพศศึกษา,ยาเสพติด 
3) ฝึกปฏิบัตกิารเข้าฐานเรียนรู ้5 ฐาน 

1) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเร่ือง
เพศศึกษาและพัฒนาการของตนเอง
เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นร้อยละ 80 
2) นักเรียนมีความรู้และทกัษะในการ
จัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกับ
เร่ืองเพศร้อยละ 80  
3) นักเรียนตะหนักถึงความส าคัญของ
การเห็นคุณค่าในตนเองและสร้าง
ความภาคภูมิใจในตนเองร้อยละ 80 
4) มีเครือข่ายในโรงเรียน 

นักเรียนชั้นประถม ปีที ่5-6 
จ านวน 200 คน 

พ.ค.-ส.ค.64 20,000 กองทุน อบต. นางสาวสุพัตรา  ยันตะพันธ ์  
รพ.สต.โคกสี  
 

42 ระดับ C ค าสะอาดร่วมใจไม่ท้องในวยัเรียน ขั้นเตรียมการ 
1) ประชุมเจ้าหนา้ที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลค าสะอาด เพื่อชีแ้จงแผนงาน/
โครงการ 
2) เสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อขออนุมตัิ  
ขั้นด าเนินการ 
1) อบรมให้ความรู้นักเรียนในเขตต าบลค า
สะอาด 
2) ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการต้ังครรภ์
การคุมก าเนิดที่เหมาะสม 
3) กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลเสียจา
การต้ังครรภ์ไม่พร้อม  
4) ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และการปอ้งกันการใส่ถุงยางอนามัยที่
ถูกต้อง 

อัตราการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น (อายุนอ้ย
กว่า 20 ปี ) ลดลง ร้อยละ 50 จาก
ปีงบประมาณ 2563 

นักเรียน ป.5-ม.3 ในโรงเรียนเขต
รับผิดชอบ รพ.สต.ค าสะอาด

จ านวน 100  คน 

มี.ค.-ก.ย.64 11,800 กองทุน อบต. นางสาวมาริสา กองแก้ว 
รพ.สต.ค าสะอาด 

 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

43 ระดับ C รณรงค์สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส 

1) จัดกิจกรรมรณรงค์ตามโครงการ 
1.1 จัดประชุมให้ความรู้/ชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินการอยา่งต่อเนื่องของผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ
และผู้ด้อยโอกาส  
1.2 ประกวดผู้สูงอายฟุันสวย  
1.3 สาธิต/สอนยืดเหยียด/นวดเพือ่สุขภาพ 
1.4 สาธิต/สอนการสร้างสุขภาพดา้นการ
ออกก าลังกาย เช่น การเต้นสโลบ  การฟ้อน
กะลา 
2) ออกติดตามเยีย่มดูแลผู้สูงอายุ ผู้พกิาร
และผู้ด้อยโอกาส 

1) เพื่อให้ผู้สูงอาย ุผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสมีความรู้สวัสดิการทาง
สังคม และมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย และ
จิตใจ เพิ่มขึ้นร้อยละ 80  
2) เพื่อให้ผู้สูงอาย ุผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส มกีิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพในการออกก าลังกาย อย่าง
น้อย 1 กิจกรรม 
 
 

1) ผูสู้งอายุจ านวน 70 คน  
2) อสม.จ านวน 30 คน 
 

ม.ค.-ก.ย.64 10,000 กองทุน อบต. นางสาวประภัสสร เรืองฤๅหาร 
รพ.สต.บงเหนือ 
 

250 คน ม.ค.-ก.ย.64 25,000 กองทุน อบต. นางศิริวรรณ ยุบลแมน 
รพ.สต.ค าสะอาด 

44 ระดับ C ส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ 1.ขั้นเตรียมการ 
1) ประชุมเจ้าหนา้ที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลค าสะอาด เพื่อชีแ้จงแผนงาน/
โครงการ 
2) เสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อขออนุมตัิ  
2.ขั้นด าเนินการ 
1) การตรวจคัดกรองประเมินสุขภาพและ
การค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
2) ฝึกอบรมให้ความรูก้ารป้องกันการเกดิโรค
และป้องกันภาวะเส่ียงที่ท าให้เกิดโรค 
3) การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
3.ขั้นสรุปผลการด าเนินงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้คืนข้อมูลสู่ชุมชน 

1) ผู้พิการได้รับการตรวจคัดกรอง
ด้านสุขภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2) ผู้พิการ ผู้ดูแลผูพ้ิการมีความรู้ใน
การดูแลสุขภาพไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

486 คน 
 

มี.ค.-ก.ย.64 30,000 กองทุน อบต. น.ส.วิภาวรรณ  จันทร์เขียว               
รพ.สต.ค าสะอาด 

 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

45 ระดับ A จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพิง  

1) ส ารวจผู้สูงอายุในพื้นที่ ต าบลค้อใต้ และ
ประเมินการท ากจิวัตรประจ าวัน 
2) CM จัดท า CP และปรึกษาปัญหาราย
กรณีกับสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (Care 
Conference)  
3) จัดท าโครงการและขอ้เสนอโครงการ 
พร้อมสรุปแผนการดูแลรายบุคคล 
4) สถานีอนามยัเฉลิมพระเกยีรติฯบ้านขาม 
โดย CM จัดแบ่งผู้สูงอายุ ใหC้G แต่ละคน 
รับผิดชอบดูแล อาท ิสุขภาพช่องปาก 
สุขภาพจิต แก่ผู้สูงอายุที่บา้น พรอ้มให้
ค าแนะน าและฝึกสอนญาติและCG ในการ
ดูแลช่วยเหลือ 
5) CM และคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับ
มอบหมายและCG สรุปผลการด าเนินงานทุก 
3 เดือน และรายงานที่ประชุม
คณะอนุกรรมการ 
6) จัดท ารายงานและสรุปผลการด าเนินงาน 
ส่งองค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต ้

เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับ
การบริการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุข ตามแผนการดูแล
รายบุคคล (CP) โดยบุคลากรที่
เกี่ยวขอ้ง ทีมสหวิชาชีพ และผู้
ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง (care giver)  ณ ที่ครัวเรือน 

  
  
 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 4 กลุ่ม 
จ านวน 19 คน 
1) กลุ่มที่เคลื่อนไหวได้บ้าง มี
ปัญหาการกิน การขับถ่าย แต่ไม่
มีภาวะสับสนทางสมอง จ านวน 
10 คน 
2) กลุ่มที่เคลื่อนไหวได้บ้าง มี
ภาวะสับสนทางสมอง และอาจมี
ปัญหาการกิน การขับถ่าย 
จ านวน 2 คน 
3) กลุ่มที่เคลื่อนไหวเองไม่ได้ 
และอาจมปีัญหาการกิน/ การ
ขับถ่าย หรือเจ็บป่วยรุนแรง 
จ านวน 5  คน 
4) กลุ่มที่เคลื่อนไหวเองไม่ได้ 
เจ็บป่วยรุนแรง หรืออยู่ในระยะ
ท้ายของชีวิต  จ านวน 2 คน 
ทั้งนี้ จ านวนคนของแต่ละกลุ่ม
เป็นไปตามแผนการดูแล
รายบุคคลส าหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง 

1ต.ค.63 – 30ก.ย.64 50,000 กองทุน อบต. นางพิมพ์พัทธณัชชา  อ่อนตา 
สอน.บ้านขาม 

ผูสู้งอายุจ านวน 40 คน 
อสม.จ านวน 30 คน 

 

ม.ค.-ก.ย.64 20,000 กองทุน อบต. นางสาวมนัญญา กัณฑ์หาคุณ  
นางสาวประภัสสร เรืองฤๅหาร 
รพ.สต.บงเหนือ 

 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

46 

 

จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพิง (ต่อ) 

  

ผู้ป่วยระยะพึ่งพิง 
จ านวน 109 คน 

พ.ย.63-ก.ย.64 25,000 กองทุน อบต. นางอุไร  บุญพา 
นางสาวนันตพร  ลีทอง 
รพ.สต.สร้างแป้น 

1 แห่ง ม.ค.-ก.ย.64 25,000 กองทุน อบต. นางพัชริศา นาส าแดง 
รพ.สต.บ้านยางชุม  

1 แห่ง ม.ค.-ก.ย.64 25,000 กองทุน อบต. นางสาวอลิษา  ฤทธธิรรม 
รพ.สต.ตาลโกน 

1แห่ง ม.ค.-ก.ย.64 25,000 กองทุน อบต. นางสิริวิมล สารสวัสดิ ์
รพ.สต.บ้านโคกสุวรรณ 

5 คน ม.ค.-ก.ย.64 25,000 กองทุน อบต. นางเทพทัย  ขอดค า 
รพ.สต.ตาลเนิ้ง 

ผู้สูงอายุ จ านวน 29 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 25,000 กองทุน อบต. นางนิภาภรณ์  อักษร 
รพ.สต.บงใต้ 

1 แห่ง ม.ค.-ก.ย.64 25,000 กองทุน อบต. นางสาววรัญญา  รกัษาแก้ว 
รพ.สต.บ้านตาล  

1 แห่ง ม.ค.-ก.ย.64 5,000 เงินบ ารุง รพ.สต. นางสาวธนาภรณ์  สาส ี
รพ.สต.ทรายมูล 

1 แห่ง ม.ค.-ก.ย.64 25,000 กองทุน อบต. นางสาวพรพิมล พันทะสา 
รพ.สต.บ้านนาเตียง 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

47 ระดับ B จัดบริการระบบการดูแลระยะยาวดา้น
สาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง  

1) ประชุมชี้แจงเจ้าหนา้ที่กลุ่มภารกิจดา้น
บริการปฐมภูมิโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสวา่งแดนดิน 
2) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
3) ท าcare plan ออกปฏิบัติงานตามแผน
ปฎิบัติตามแผน 
4) ติดตามการด าเนินงานรายเดือน                                                                                                                                                                                                                                 
5) สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่น
ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม 
care plan ร้อยละ 80         

161 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 100,000 กองทุน อบต. นางพัชรินทร์ พรหมจักร 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ
 

48 ระดับ B อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วย 
Palliative care 

1) บรรยาย 
2) ฝึกปฏิบัต ิ

เจ้าหน้าที่มีความรู้เรื่อง Palliative 
care เพิ่มมากขึ้น 

เจ้าหน้าที่ใน คปสอ.สว่างแดนดิน 
จ านวน 50 คน 

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 7,000 กองทุน อบต. นายพิศาล สีสถาน 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ

49 ระดับ C พัฒนาคลินิกประคับประครองเพื่อให้
ผู้ป่วยระยะท้ายเข้าถึง และได้รับการ
ดูแลตามมาตรฐาน ภายในเวลาที่
ก าหนด 

1) การให้ความรู้ทีมสุขภาพใน รพ.สต.เพื่อให้
สามารถประเมินและให้บรกิารผู้ป่วยได้ตาม
มาตรฐาน 
2) การพัฒนาภาคีเครือข่ายเพือ่การมีส่วน
ร่วมในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย 

1) เจ้าหน้าที ่ทีมสุขภาพใน รพ.สต.
ประจ าหนว่ยงาน ได้รับการอบรม
เร่ืองการดูแลผู้ป่วย>80% 
2) ภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริม 
แนวคิดและความรู้ในการดูแลผู้ป่วย
ระยะท้ายในชุมชน 

15 คน 
 
 

200 คน 
 

มี.ค.-ก.ย.64 21,500 กองทุน อบต. 
 
 
 
 
 

นางศิริวรรณ ยุบลแมน 
รพ.สต.ค าสะอาด 

50 ระดับ C อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้พิการและ
สร้างเครือข่ายผู้พิการ 

1) ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2) อบรมภาคบรรยาย,ปฏิบัต ิ
3) จัดตั้งเครือข่าย 
4) มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พกิาร 
5) ติดตามผลการด าเนินโครงการ 

1) จ านวนผู้เขา้ร่วมอบรม 
2) การออกประเมินเยี่ยมบ้านร่วมกับ
เครือข่าย 

ผู้พิการ/ผู้ดูแลผู้พิการ/อสม./CG 
จ านวน 100 คน 

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 30,000 กองทุน อบต. นายอภิชาต สารธะวงศ์ 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ

51 ระดับ C 
 
 

กายภาพบ าบัดในภาวะหกล้มส าหรับผู ้
สูงอาย ุ

1.จัดอบรมวิชาการ 
2.ฝึกทักษะการฟื้นฟูสภาพ 

1.นักกายภาพบ าบัดเข้ารว่ม 80 %
ของการจัดอบรม 

นักกายภาพบ าบัดทั่วประเทศ 
 

มี.ค. – ก.ย. 64  75,000 งบอื่นๆ เวชกรรมฟื้นฟ ู

 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

52 ระดับ C โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ 1)  จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่
ผู้สูงอาย ุ
2)  จัดตั้งชมรมผู้สูงอาย ุ
3)  รับสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอาย ุ
4)  เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ และด าเนินการ
ติดต่อกัน 3 เดือน 
5)  ตรวจคัดกรองโรคสมาชิกชมรมผู้สูงอาย ุ
6)  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

1)  ผู้สูงอายุที่เข้าอบรมมีความรู้
มากกว่าร้อยละ 90 
2)  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้รับการ
ตรวจสุขภาพเบื้องต้นร้อยละ 80 
3)  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องทุกเดือน 
4)  มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอาย ุ

150  คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 15,000 กองทุน อบต. นางสาวพิมพภ์ัทรา   ทาทอง 
สอน.บ้านขาม 

150 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 15,000 กองทุน อบต. นางสาวสุดารัตน์ กันทะมา 
รพ.สต.บ้านนาถ่อน 

100 คน 
  
  

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 
 

15,000 
 
 

กองทุน อบต. น.ส.สินีนาฎ  ศรีส าราญ  
รพ.สต.ธาตุทอง  
 
  

53 ระดับ C ผู้พิการสุขภาพด ี 1) อบรมให้ความรู้การดูแลตนเองในผู้พิการ 
2) อบรมให้ความรู้ผู้ดูแลผู้พกิารในการดูแลผู้
พิการ 
3) ติดตามเยี่ยมบา้นเสริมก าลังใจผู้ดูแลและผู้
พิการในชุมชน 

1) ผู้ดูแลและผู้พิการมีความรู้เรื่องการ
ดูแลสุขภาพ 
2) ผู้พิการและผู้ดแูลได้รับการติดตาม
เยี่ยมบ้าน 

ผู้พิการในเขตรับผิดชอบ 
11 หมู่บ้าน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 50,000 กองทุน อบต. นางสาวหนูดี  พรมวัง 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ

54 ระดับ C การออกก าลังกายเพื่อสขุภาพส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

1) ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2) อบรมภาคบรรยายและปฏบิัต ิ
3) มอบอุปกรณ์ออกก าลังกายที่เหมาะสม 

การคัดกรองผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
จ านวน 200 คน 

ก.พ.-ก.ย.64 20,000 กองทุน อบต. นายอภิชาต สารธะวงศ์ 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ

55 ระดับ C ฟื้นฟูความรู้และพัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย Caregiver   

1) ส ารวจขอ้มูลกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์
ข้อมูล  วางแผนด าเนินงาน เขียนโครงการขอ
อนุมัติจัดท าโครงการ            
2) ด าเนินการอบรม/ฝึกปฏิบัติเพื่อฟื้นฟู
ความรู้และทักษะการดูแลบุคคลที่มีภาวะ
พึ่งพิงตามแผนปฎิบัติการระยะเวลา 1 วัน 

1) Caregiver เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
2) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคล
อื่นที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการเยีย่มบ้าน
ตาม care plan ร้อยละ 80 
3) ภาวะแทรกซ้อนในผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะ
พึ่งพิงไม่เกิน ร้อยละ 20   

200 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 20,000 กองทุน อบต. นางพัชรินทร์ พรหมจักร 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ
 

 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

56 ระดับ C คัดกรองผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะ
พึ่งพิง  

1) ส ารวจขอ้มูลกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์
ข้อมูล  วางแผนด าเนินงาน เขียนโครงการขอ
อนุมัติจัดท าโครงการ              
2) ด าเนินการอบรม/ฝึกปฏิบัติเพื่อให้ความรู้
และปฏิบัตกิารคัดกรองตามแบบประเมนิ 
BGS 

1) อสม. เข้าร่วมกิจกรรมมีความรูก้าร
คัดกรองเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80        
2) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคล
อื่นที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการคัดกรอง
ตามแบบ ร้อยละ 80        
3) จ าแนกบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงได้ตาม
เกณฑ์ ร้อยละ 80  

200 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 20,000 กองทุน อบต. นางพัชรินทร์ พรหมจักร 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ
 

57 ระดับ C การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบ
ประคับประคอง 

กิจกรรมติดตามผลของการใชย้ากลุ่ม 
Strong Opioid  ในผู้ป่วยประคับประคอง
อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและ
จัดการอาการต่างๆ ดว้ย Strong 
Opioid Medication ในผู้ป่วย
ประคับประคองอย่างมีคุณภาพ 

 ร้อยละ 100  1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 10,000 เงินบ ารุง รพ. คณะท างาน pallative care 
นายปยิพันธ ์ ภูโอบ 
นายพิศาล  สีสถาน 
นายวษิณุ ยิ่งยอด 
นายอิศรักษ ์เหลาคม 

58 ระดับ C ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มภีาวะ
พึ่งพิง (lTC) 

1) ส ารวจกลุ่มเปา้หมาย จัดท าทะเบยีน
ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง 
2) จัดอบรมให้ความรู้แก่ญาติ/ผู้ดูแลผู้สงูอายุ
และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง 
3) ติดตามเยี่ยมและประเมินความรู้และ
ทักษะในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มภีาวะ
พึ่งพิง ตาม Care Plan 

1) ร้อยละ 85 ของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
ได้รับการดูแลตาม Care Plan 
2) ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ดูแลหรือญาต ิ
มีความรู้และทักษะในการดูแล
ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง 

ผู้ดูแลหรือญาติของผู้สูงอายแุละ
ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (50 คน) 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 15,000 กองทุน อบต. นางสาวธนาภรณ์  สาส ี
รพ.สต.ทรายมูล 

59 ระดับ C สูงวัย สุขภาพดี วิถีไทย 1) ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
ด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย 
2) สอนนวดตนเองเพื่อสุขภาพ 
3) สอนท่ากายบริหาร SKT 
4) สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน 

1) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการ
ดูแลตนเองในระดับร้อยละ 80 
2) กลุ่มเป้าหมายสามารถนวดเพื่อ
สุขภาพตนเองได้ 

ผู้สูงอายุ จ านวน 250 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 30,000 กองทุน อบต. นางสาวลดามาศ เมืองพราม 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ

 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

60 ระดับ B การสร้างเสริมและป้องกันด้านทันต-
สุขภาพ  ตามกลุ่มเป้าหมาย  เฉพาะ
อ าเภอสว่างแดนดิน 

ทันตสุขภาพหญิงต้ังครรภ์ 
1)  ตรวจสุขภาพชอ่งปาก 
2)  ให้บริการขูดหินปูน 
3)  ฝึกทักษะการแปรงฟันแบบขยับ – ปัด 
4)  แจกแปรงสีฟัน 

1)  ร้อยละ  80  ของหญิงตั้งครรภ์
ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
2)  ร้อยละ  80  ของหญิงตั้งครรภ์
ได้รับการขูดหินปูนหรือขัดท าความ
สะอาดฟัน 
3)  ร้อยละ  80  ของหญิงตั้งครรภ์
ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน 

หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝาก
ครรภ์ครั้งแรกที่คลินิก ANC 

 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0  -  นางทัดทรวง  มาละอินทร ์
 

ทันตสุขภาพเด็กเล็ก 0-2 ปี 
1)  ตรวจสุขภาพชอ่งปาก 
2)  ทาฟลูออไรด์วานิช 
3)  แจกถุงนิ้วเช็ดท าความสะอาดเหงือกและ
ฟัน 
4)  ฝึกทักษะการแปรงฟันเด็กเล็กแบบถูไป
มาให้กับผู้ปกครอง 
 

1)  ร้อยละ 70 ของเด็ก 0-2 ได้รับ
การตรวจสุขภาพชอ่งปาก 
2)  ร้อยละ 70 ของเด็ก 0-2 ปีได้รับ
การทาฟลูออไรด์วานิช 
3)  ร้อยละ 70 ของผู้ปกครองได้รับ
การแจกถุงนิ้วเช็ดเหงือกและฟัน 
4)  ร้อยละ 70 ของผู้ปกครองได้รับ
การฝึกแปรงฟันแบบถูไปมา 

เด็ก 0 – 2 ปีที่มารับบริการฉีด
วัคซีนที่ WCC 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 8,010 UC คปสอ. นางมณีรัตน์  แก้วมีศร ี
 
 

ทันตสุขภาพเด็ก 3-5 ปี  
1)  ตรวจสุขภาพชอ่งปาก 
2)  ทาฟลูออไรด์วานิช 
3)  ฝึกทักษะการแปรงฟันเด็ก 3-5 ปีแบบถู
ไปมาให้กับผู้ปกครอง 

1)  ร้อยละ 80 ของเด็ก 3-5 ปีได้รับ
การตรวจสุขภาพชอ่งปาก 
2)  ร้อยละ 50 ของเด็ก 3-5 ปีได้รับ
การทาฟลูออไรด์วานิช 
3)  ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองที่ได้รับ
การฝึกแปรงฟันแบบถูไปมา 

เด็กอาย ุ3 -5 ปี   
คปสอ.สว่างแดนดิน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 11,000 UC คปสอ. นางนิสสัย ศิริหัตถ ์
 
 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

  การสร้างเสริมและป้องกันด้านทันต
สุขภาพ  ตามกลุ่มเป้าหมาย  เฉพาะ
อ าเภอสว่างแดนดิน(ต่อ) 

ทันตสุขภาพเด็กประถมศึกษา 
1)  ตรวจสุขภาพชอ่งปาก 
2)  เคลือบหลุมร่องฟันกรามถาวรซ่ีที่ 1,2 
นักเรียนชั้น ป.1–ป.6 
3)  ฝึกทักษะการแปรงฟันแบบขยับ – ปัด 
4)  ทาฟลูออไรด์วานิช นกัเรียนชั้น ป.1–ป.6 
5)  ให้บริการทันตกรรมบ าบัดในนักเรียนที่มี
ปัญหาฟันถาวรผุ 

1)  ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ประถมศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพ
ช่องปาก 
2)  ร้อยละ 50 ของนักเรียน ป. 1 – 
ป.6 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 
3)  ร้อยละ 95 ของนักเรียน
ประถมศึกษาที่มีปัญหาฟันถาวรผุ
ได้รับการอุดฟัน 
4)  นักเรียน ป.1-6 มีฟันถาวรผุ ไม่
เกินร้อยละ 5 
5)  เด็ก 12 ป ีฟันดีไม่มีผุ (cavity 
free) ร้อยละ 95 
6)  ร้อยละ 50 ของนักเรียน ป.1–ป.6 
ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช 
7)  ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ประถมศึกษาได้รับการฝึกทักษะการ
แปรงฟันแบบขยับ-ปัด 

นักเรียน. ป.1 – ป.6 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 345,000 เงินบ ารุง รพ. นางธิติมา  โคตรประดา 
 
 

ทันตสุขภาพกลุ่ม 15-17 ปี 
1)  ตรวจสุขภาพช่องปาก 
2)  ฝึกทักษะการแปรงฟันแบบขยับ – 
ปัด 

1)  ร้อยละ 55 ของกลุ่ม 15-17 ปี 
ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
2)  ร้อยละ 55 ของของกลุ่ม 15-
17 ปีได้รับการฝึกทักษะการแปรง
ฟัน 

กลุ่ม 15-17 ปี   
คปสอ.สว่างแดนดิน 

 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - นางสาวสุวพีร์  สะแสงสาร 
 
 

ทันตสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน 
ตรวจสุขภาพช่องปาก 

ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยเบาหวาน
ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 

ผู้ป่วยเบาหวาน  
คปสอ.สว่างแดนดิน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - นางสาวสุวพีร์  สะแสงสาร 
 

 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

61 ระดับ B พัฒนาการเข้าถึงระบบบริการทาง 
ทันตกรรมในกลุ่มบริการเฉพาะ 

ทันตกรรมในผู้สูงอายุ 
1)  ให้บริการใส่ฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุใน  
รพ.สต. ที่มีทันตาภิบาลประจ า 
2)  ให้บริการทันตกรรม หมุนเวยีนใน รพ.
สต. ที่มียูนิตท าฟันซ่ึงไม่มีทันตาภิบาลประจ า 

1)  รพ.สต. ที่มีทันตแพทยห์มุนเวียน
ให้บริการใส่ฟันเทียมจ านวน 7 แห่ง 
2)  รพ.สต. ที่มีทันตบุคลากรออก
ให้บริการทันตกรรมอยา่งน้อยสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง จ านวน 4 แห่ง 

ประชาชนทุกกลุ่มวัย 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 135,510 เงินบ ารุง  รพ. นายจิระนันท ์โคตรประดา 
 
 

ทันตกรรมผู้ต้องขัง ในเรือนจ าสว่างแดนดิน 
1)  ตรวจสุขภาพชอ่งปาก 
2)  ให้บริการถอนฟัน 

ทันตบุคลากรออกใหบ้ริการทันต 
กรรมเดือนละ 1 ครั้ง 

ผู้ต้องขังในเรือนจ า 
อ าเภอสว่างแดนดิน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 13,200 เงินบ ารุง  รพ. นายจิระนันท ์โคตรประดา 
 

62 ระดับ B ส่งเสริมทันตสาธารณสุขในโรงเรียน
ประถมศึกษา 

1) อบรมให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาสขุภาพ
ในช่องปากการให้ความรู้เรื่องฟันผุการ
ส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน 
1.1 กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร" 
1.2 ฝึกทักษะการแหย่ขยีฟ้ันนักเรียน 
1.3 สาธิต/ฝึกทักษะปฏบิัติการแปรงฟัน 

1) นักเรียนมีความรู้เรื่องสุขภาพช่อง
ปากในระดับดีมากกว่า ร้อยละ 90 
2) นักเรียนมีทักษะในการแปรงฟันที่
ถูกวธิีมากกวา่ร้อยละ 95 
3) ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแล
ช่องปากของนักเรียนร้อยละ 100 

นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
จ านวน 400 คน 

ก..ค-ก.ย.64 35,000 กองทุน อบต. นางสาวแสงอรุณ   กันทะมา 
รพ.สต.โคกสี   

นักเรียนประถมศึกษา ในพื้นที่
รับผิดชอบ จ านวน 140 คน 

ม.ค.-ก.ย.64 15,800 กองทุน อบต. นายเอกพันธ์ จันทาท า 
รพ.สต.บ้านนาเตียง 
 

63 ระดับ B แม่ฟันดีเพื่อลูกน้อยฟันสวย 1) ตรวจสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ 
2) ฝึกแปรงฟันที่ถูกวิธ ี

1) ร้อยละหญิงฝากครรภ์รายใหม่ที่
ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
2) ร้อยละของหญิงฝากครรภ์รายใหม่
ได้รับการฝึกแปรงฟันที่ถูกวิธ ี

50 คน 1 ม.ค.-30 ก.ย.64 5,000 กองทุน อปท. น.ส.สุธาสินี สิทธิสิริโกศล 
รพ.สต.พันนา 

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

64 ระดับ B พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุ  

ขั้นเตรียมการ 
1) ประชุมเจ้าหนา้ที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลค าสะอาด เพื่อชีแ้จงแผนงาน/
โครงการ 
2) เสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อขออนุมตัิ 
ขั้นด าเนินการ 
1) ให้ความรู้ผู้สูงอายุที่ชว่ยเหลือตนเองได้ ใน
การดูแลสุขภาพช่องปากการสูญเสียฟัน ฟัน
ผุ/รากฟันผุ และมะเร็งช่องปาก 
2) ตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเพือ่คัด
กรองความเส่ียงบริการส่งเสริมป้องกันและ
ฟื้นฟูสภาพเพื่อการใช้งาน 
3) ขั้นสรุปผลการด าเนินงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้คืนข้อมูลสู่ชุมชน 

ร้อยละ 25 ของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือ
ตนเองได้ ได้รับบริการคัดกรองความ
เส่ียงบริการส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟู
สภาพเพื่อการใช้งาน ในประเด็น
ส าคัญ ได้แก่ การสูญเสียฟัน ฟันผุ/
รากฟันผุ และมะเร็งช่องปาก 

350 คน 
 

มี.ค.-ก.ย.64 30,000 กองทุน อบต. นางอัมรา  ดีแท ้
รพ.สต.ค าสะอาด 

ผู้สูงอายุ 200คน 1 ตค63-30 กย 64 20,000 กองทุน อบต. นางสาวอุดมพร อินธิสาร  
รพ.สต.บ้านถ่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

65 ระดับ C เด็กประถมฟันดี แปรงฟันครบทุกซ่ี ด้วย
วิธี 2-2-2 
 

1) ให้ทันตสุขศึกษา สว่นประกอบต่าง ๆ ใน
ช่องปาก ลักษณะ สาเหต ุอาการและการ
รักษาโรคฟันผ ุลักษณะ สาเหต ุอาการและ
การรักษาโรคเหงือกอักเสบ ความส าคัญของ
การรักษาความสะอาดช่องปาก 
2) การยอ้มสีฟัน และแปรงฟัน ย้อมสีฟนัให้
กลุ่มเป้าหมายทุกคน ประเมินความสะอาด
ของการแปรงฟัน โดยใช้แบบการสังเกต
ทักษะการแปรงฟัน 

1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความรู ้
ความเข้าใจเกีย่วกบัการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก  
2) ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะ
การแปรงฟันที่ถูกวิธ ี
 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1-6
ต าบลธาตุทอง จ านวน 60 คน 

 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 6,000 กองทุน อบต. นางสาวกัลย์สุดา จุฬารมย ์
รพ.สต.ธาตุทอง  

 

66 ระดับ C ใส่ใจสุขภาพคนใกล้ขยะ 1) ส ารวจขอ้มูลสุขภาพ จัดท าทะเบียนและ
ฐานข้อมูล 
2) ตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสขุภาพและ
ค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
3) อบรมให้ความรู ้

ลดความเหลื่อมล้ าในการเขา้บริการ
สุขภาพ 

คนท างานเก็บขยะ คัดแยกขยะ 
ประชาชนที่อาศัยใกล้บ่อทิ้งขยะ

ในรัศมี 1 กม. 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - นางนวพร สุริยะชยั 
งานอาชีวเวชกรรม 
 

67 ระดับ C Good life Depend on Posture 
“ท่าทางเปลี่ยนชีวิต” 

ให้ความรู้ในเร่ืองการยศาสตร์ในการท างาน มีความเข้าใจในท่าทางที่ถูกต้อง
เพิ่มขึ้นก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ≥70% 

เจ้าหน้าที่ back office 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

สว่างแดนดิน 

ม.ค-พ.ค.64 5,000 เงินบ ารุง รพ. นายกฤษฎิ ์  บูรพา 
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟ ู

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

68 ระดับ C การดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง 1) ให้ความรู้เรื่องโรคเอชไอวี/โรคร่วม 
2) ให้ความรู้เรื่องยา 

ผู้ติดเช้ือ HIV มีความรู้เรื่องโรค HIV/
โรคร่วม/เร่ืองยาตานไวรัส 

ผู้ติดเช้ือเอชไอวี 1ธ.ค.63-30ก.ย.64 90,000 สปสช. 
 

นางเทพวาณี   ร่างกาย 
งานให้ค าปรึกษา 

69 ระดับ C 
 

การรักษากายภาพบ าบัดส าหรับผู้ปว่ย
ระบบประสาท 

1) จัดอบรมวิชาการ 
2) ฝึกทักษะการฟื้นฟูสภาพ 
 

นักกายภาพบ าบัดเข้าร่วม 80 %ของ
การจัดอบรม 
 

นักกายภาพบ าบัดทั่วประเทศ 
 
 

1ธ.ค.63-30ก.ย.64  75,000 งบอื่นๆ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟ ู

70 ระดับ C การเสริมพลังการด าเนินงานคลินิกไร้พุง
คุณภาพ (DPAC QAALITY)  
 
 

1) การฝึกอบรม  กระบวนการเสริมพลัง 
2) บรรยาย สาธิต  
3) การฝึกทักษะการออกก าลังกาย สมาธิ
บ าบัดการปลกูผักในแปลงสาธิต 
 

1) ร้อยละของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
2) การจัดบริการตรวจสุขภาพเชิงรุก
ในสถานประกอบการ /หน่วยงาน
งานราชการ ไม่น้อยกวา่ 15 
หน่วยงาน 

1) เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลที่ได้รับ
การตรวจสุขภาพประจ าปีแล้ว
พบภาวะอว้นลงพุง 
2) เจ้าหน้าที่ในหนว่ยงาน
ราชการที่ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีแลว้พบภาวะอว้นลงพุง 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 
 

- นางสาวปาลิดา ดงภูยาว 
งานอาชีวเวชกรรม 
 

71 ระดับ C โครงการวิ่ง 2.4 กม. 
  

1) อบรมให้ความรู้การออกก าลังกายดว้ยการ
วิ่งและฝึกปฏิบัติด้วยการยืดเหยยีดกล้ามเน้ือ 
2) จัดกิจกรรมวิ่ง 2.4 กม.และทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย 
3) กลุ่มเป้าหมายรู้สมรรถนะของตนเอง 

กลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้สมรรถนะ
ของตนเอง กลุ่มเป้าหมายมีการออก
ก าลังกายด้วยการวิ่งอย่างต่อเนื่อง 
  

150 คน 
 
 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 
 

5,000 
 
 

กองทุน อบต. 
 

นายพัชรพล  อ่อนสุระทุม 
รพ.สต.ธาตุทอง  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

72 ระดับ C เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพ  1) จัดกิจกรรมเดิน วิ่งออกก าลังกายหรอืปั่น
จักรยานเพือ่สุขภาพอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3
วันเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนออก
ก าลังกายอยา่งต่อเนื่อง 
2) มีกิจกรรมดิน วิ่ง ปั่นจกัรยานเพือ่สุขภาพ
เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกก าลังกายเป็น
ประจ า 

1) ร้อยละ 30 ของประชาชนอาย ุ6 ปี
ขึ้นไป มีเดิน วิ่ง การออกก าลังกาย
หรือการปั่นจกัรยานเพื่อสุขภาพอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 3 วัน 
2) ทุกหมู่บ้าน มีกจิกรรมดิน วิ่ง ปั่น
จักรยานเพือ่สุขภาพเป็นประจ า 

400 คน ส.ค.64 10,000 กองทุน อบต. นายเอกวิทย ์ เหลืองชาล ี
รพ.สต.บงใต้ 

200 คน ส.ค.64 5,000 กองทุน อบต. 
 

นายอภิชาติ  สิงห์ชัย 
รพ.สต.บ้านต้าย  

1,000 คน ส.ค.64 25,000 กองทุน อบต. นายวีรพล เพริศแก้ว 
สอน.บ้านขาม 

ประชาชนชนทุกกลุ่มวัย 
จ านวน 300 คน 

มค.-กย.64 7,500  กองทุน อบต. รพ.สต.บ้านถ่อน 

400 คน มี.ค.-ก.ย.64 10,000 กองทุน อบต. นางสาวยภุาพร สีภักด ี
รพ.สต.ค าสะอาด     

1) กลุ่มประชาชนทัว่ไป 
2) กลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง 
3) กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง 

มี.ค.-ก.ย.64 10,000 กองทุน อบต. นายอธิพงษ์  ภูผิว 
รพ.สต.บ้านตาล 
 

300 คน 
 

มี.ค.-ก.ย.64 7,500 กองทุน อบต. นางสาวกฤตกิาน ดาบลาอ า 
รพ.สต.บงเหนือ 

300 คน 8 พ.ค. 64 7,500 กองทุนต าบล นางสาวนันทพัชญ ์บุญพูล 
รพ.สต.ตาลโกน  

ประชาชนในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองหลวง 

มี.ค.-ก.ย.64 10,000 กองทุน อบต. นางสาวรัชดาภรณ์  วรรณทอง 
รพ.สต.หนองหลวง 
 

150 คน ก.ค. 64 3,750 กองทุนต าบล รพ.สต.ตาลเนิ้ง  
นางสาววจิิตรา  ฤาชากูล 

200 คน มี.ค.-ก.ย.64 5,700 กองทุน อบต. นายสมจิตร  ศรีชาติ 
รพ.สต.โคกสี  



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

73 

 

เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพ (ต่อ) 

  

50 คน พ.ค.-ก.ย.64 10,000 กองทุน อบต. นางสาววิลาวัณย ์จันค า 
กลุ่มบริการปฐมภูม ิ

500 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 30,000 กองทุน อบต. น.ส.พิลาวรรณ แสนอุบล 
500 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 20,000 กองทุน อบต. น.ส.ชฎาภรณ์ ตรีกมล 

รพ.สต.บ้านนาเตียง 
400 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 25,000 กองทุน อบต. นายณัฏฐ์คณิน  อินทร์ชมชื่น 

รพ.สต.บ้านบอ่ร้าง 
200 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 20,000 กองทุน อบต. น.ส.สุทธิดา  พิมพ์เพ็ง  

รพ.สต.ธาตุทอง  
300 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 30,000 กองทุน อบต. นางนันตพร  ลีทอง 

นางสาวลัดดาวัลย์ จะดันพงษ ์
รพ.สต.สร้างแป้น 

400 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 24,900 กองทุน อบต. นายปภณ  ศีลจรรยา 
รพ.สต.บ้านนาถ่อน 

600 คน มี.ค.-ก.ย.64 15,000 กองทุน อบต. นางลัดดา อ ามาตย ์
รพ.สต.บ้านยางชุม  

ประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไป        
(กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปว่ย)

จ านวน500คน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 18,000 กองทุน อบต. น.ส.ธนาภรณ์  สาส ี
รพ.สต.ทรายมูล 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

74 ระดับ C สุขภาพดวีิถีใหม ่ 1) ประชุมชี้แจงโครงการให้ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง
และแจ้งกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมกจิกรรม 
2) อบรมให้ความรู้กลุ่มแกนน า เน้น3อ.
อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ ควบคู่กบั
มาตรการNew Normalเน้นDistancing 
Mask Hand washing,ใช ้Mask เป็นวคัซีน
ที่ส าคัญ 
3) ติดตามและประเมินผล 
 

1) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเขา้ใจ 
เกี่ยวกบั3อ.อาหาร ออกก าลังกาย 
อารมณ์ ควบคู่กับมาตรการNew 
Normalเน้นการเว้นระยะห่าง
(Distancing)การใช้ Mask และการ
ล้างมือ(Hand washing) ร้อยละ 75 
2) กลุ่มเป้าหมายตระหนกัถึง
ความส าคัญของ3อ.อาหาร ออกก าลัง
กาย อารมณ์ ควบคู่กับมาตรการNew 
Normalเน้นการเว้นระยะห่าง
(Distancing)การใช้ Mask และการ
ล้างมือ(Hand washing) ร้อยละ 75 
3) กลุ่มเป้าหมายมีมาตรการในการใช้
นโยบาย3อ.อาหาร ออกก าลังกาย 
อารมณ์ ควบคู่กับมาตรการNew 
Normalเน้นการเว้นระยะห่าง
(Distancing)การใช้ Mask และการ
ล้างมือ(Hand washing)ชัดเจน และ
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
มาตรการ และใช้เป็นข้อตกลงของ
ชุมชนร่วมกันร้อยละ 75 

อสม.จ านวน 161 คน ม.ค.-ก.ย.64 5,000 กองทุน อบต. นางลัดดา อ ามาตย ์
รพ.สต.บ้านยางชุม  

อสม.จ านวน 110 คน ม.ค.-ก.ย.64 5,000 กองทุน อบต. นางสาวประภัสสร เรืองฤๅหาร 
รพ.สต.บงเหนือ 
 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

75 ระดับ B ตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเลือด
เกษตรกร 

1) คัดกรองเกษตรกรผู้สัมผัส 
2) อบรมให้ความรู้เรื่องสารเคมีและการ
ป้องกัน 
3) ติดตามกลุ่มเสี่ยงที่มีผลเลือดผิดปกติ 
4) สรุปผลการด าเนินงาน 
5) ให้ความรู้เรื่องการใช้สารอินทรีย์ทดแทน
การใช้สารเคมี 
6) แปลงเรียนรู้ปลูกผักปลอดสารพษิ 
7) แปลงเรียนรู้สมุนไพรก าจัดศัตรูพืช 
8) กิจกรรมการท าน้ าหมัก 
8.1) น้ าหมักจากเศษผัก ผลไม ้
8.2) น้ าหมักจากสมุนไพร 

1) ร้อยละ100ของเกษตรกรกลุ่มเส่ียง
สัมผัสสารเคมี 
2) ร้อยละ80ของผู้เข้ารับการอบรมมี
ความเร่ืองสารเคมี 
3) เกษตรกรลดการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชในการท าเกษตรกรรม 

100 คน ม.ค.-ก.ย.64 14,500 กองทุน อบต. นางสาวอินทร์ธิรา งับแสนสา 
รพ.สต.บ้านยางชุม 

ประชาชนกลุ่เสี่ยงสูงและเส่ียงสูง
มากจ านวน 200 คน 

ม.ค.-ก.ย.64 30,000 กองทุน อบต. รพ.สต.บ้านถ่อน 

ประชาชนทั่วไปและเกษตรกร
จ านวน100คน 

ม.ค.-ก.ย.64 12,000 กองทุน อบต. น.ส.ธนาภรณ์  สาส ี
รพ.สต.ทรายมูล 

100  คน ม.ค.-ก.ย.64 10,000 กองทุน อบต. น.ส.ชฎาภรณ์ ตรีกมล 
รพ.สต.บ้านนาเตียง 

90 คน ม.ค.-ก.ย.64 20,000 กองทุน อบต. รพ.สต.บ้านบอ่ร้าง 
นางสาวมณีรัตน์  บุญพูล 

50 คน 12 ก.ค.64 5,000 กองทุน อบต. นางสาวนันทพัชญ ์บุญพูล 
รพ.สต.ตาลโกน  

50 คน 15 ก.ค.64 5,000 กองทุน อบต. นางสาววจิิตรา  ฤาชากูล 
รพ.สต.ตาลเนิ้ง  

100 คน 18 ก.ค.64 10,000 กองทุน อบต. นางสาวสุพรรณี สุภูตัง 
รพ.สต.บ้านโคกสุวรรณ 

100 คน ม.ค.-ก.ย.64 15,000 กองทุน อบต. นางสาวประภัสสร เรืองฤๅหาร 
รพ.สต.บงเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

76 ระดับ B สตรีไทยร่วมใจป้องกันภยัมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม    

1) บรรยายสาระความรู้เรื่อง “ภัยจาก
โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม” 
2) ประชาคมเพื่อหามาตรการขอ้ตกลงการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูก”และสรุป ข้อตกลงใน
การตรวจมะเร็งปากมดลกู 
3) ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
แก่สตรีกลุ่มเป้าหมายตามกิจกรรม 

1) สตรีกลุ่มเป้าหมาย อาย ุ30-60 ปี 
มีความรู้ ความเขา้ใจ เกีย่วกับ
โรคมะเร็งปากมดลูก   
2) สตรีกลุ่มเป้าหมาย อาย ุ30-60 ปี 
มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความส าคัญของการตรวจมะเร็งปาก
มดลูก 
3) สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-60 ปี 
ได้รับการตรวจคัดกรองโดยวธิี Pap 
smear และได้รับการรักษาตามระบบ
การส่งต่อ ทันทีเมื่อทราบผลการตรวจ
วินิจฉยั 
4) ความรุนแรงของโรคมะเร็งปาก 
มดลูกและอัตราการป่วยและตายดว้ย
มะเร็งปากมดลูกของสตรีในชุมชน
ลดลง 

ตัวแทนสตรีกลุ่มเป้าหมายอาย ุ
30-60 ปี  จ านวน 100 คน 

ม.ค.-ก.ย.64 14,000 กองทุน อบต. นางกานดา  ภูผวิ 
รพ.สต.บ้านต้าย  

2,800 คน มี.ค.64-ก.ย.64 50,000 กองทุน อบต. นางศิริวรรณ ยุบลแมน 
รพ.สต.ค าสะอาด 

สตรีอายุ 30 – 60 ปี จ านวน      
200 คน 

ม.ค.-ก.ย.64 15,000 กองทุนต าบล น.ส.ธนาภรณ์  สาส ี
รพ.สต.ทรายมูล 

250 คน 
  

ม.ค.-ก.ย.63 
 

25,000 
 

กองทุน อบต. น.ส.สินีนาฎ  ศรีส าราญ  
รพ.สต.ธาตุทอง  

250 คน ม.ค.-ก.ย.63 25,000 
 

กองทุน อบต. นางสายสุดา  สักขาพรม 
รพ.สต.พันนา 

หญิงไทย อายุ 30-60 ปี ต าบล
สว่างแดนดิน 

จ านวน 5,051 คน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 20,000 เงินบ ารุง รพ. นางวิมลศรี ศิริบ ารุง 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ
 

371 คน 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 20,000 กองทุน อบต. รพ.สต.บ้านนาเตียง 
นางอัญชลี วงศ์นิลจันทร์ 

หญิงอาย ุ30-60 ปีในเขต
รับผิดชอบ จ านวน 200 คน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 20,000 กองทุน อบต. นางสาวธันยพร  จันโท 
รพ.สต.โคกสี  

77 ระดับ B เฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปาก
มดลูก ในกลุ่มสตรีอายุ30-60 ป ี

ด าเนินการให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านม และมะเร็งปากมดลูกแก่
กลุ่มเป้าหมาย 

1.กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรอง
โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
มากกว่าร้อยละ 75 
2.สตรีที่มีผลตรวจเซลล์มะเร็งผิดปกติ 
ได้รับการรักษาอย่าถกูต้องและ
ทันเวลา ร้อยละ 100 

รพร. 1 แห่ง 
รพ.สต. 20 แห่ง 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 50,000 UC คปสอ. นางสาวธิตยิา สมจิตรภาภร 
สสอ.สว่างแดนดิน 
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78 ระดับ C วัยรุ่นยุคใหม่รู้และเขา้ใจโทษของบุหรี่
และสุรา 

1) คัดกรองและประเมินหากลุ่มเสี่ยง 
2) ให้ความรู้โทษของบุหรี่และสุรา 
3) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ท ากิจกรรมกลุ่ม 

1) กลุ่มเสี่ยงได้รับการให้ความรู้เรื่อง
โทษของบุหรี่และสุรา 
2) มีการรณรงค์ ประชามสัมพันธ ์ใน
สถานศึกษา 

โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ 
5 โรงเรียน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 50,000 กองทุน อบต. นางสาวหนูดี  พรมวัง 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ

79 ระดับ C ลดละเลิกบุหรี่และ สุราในสถานศึกษา  อบรมให้ความรู ้ ร้อยละ 90 สามารถป้องกันตนเอง
จากสิ่งให้โทษ 

นักเรียนโรงเรียนหนองทุ่มพุทธา
นุเคราะห์และโรงเรียนบ้านเปือย

ทานตะวันพิทยาสรรพ ์
ม.1-ม.3 

จ านวน225 คน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 33,750 กองทุน อบต. นางมาลี อนุวงษา 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ

80 ระดับ C พัฒนาทักษะชวีิตเพื่อปอ้งกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

อบรมความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียน   1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 57,600 กองทุน อบต. นางมาลี อนุวงษา 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ

81 ระดับ C อบรมเชิงปฏิบัติการลดโรคทางระบบ
กล้ามเนื้อและขอ้จากการท างาน 

1) จัดประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกีย่วขอ้ง 
2) เขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจาก
กองทุน สปสช.ต าบล 
3) อบรมให้ความรู้กลุ่มเปา้หมาย 
4) ติดตามประเมินผลผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 
เดือนที่3และเดือนที่6 
5) สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรมมพีฤติกรรม
สุขภาพดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

กลุ่มวัยท างานที่มีปัญหาปวด
กล้ามเนื้อ ปวดข้อจากการท างาน

จ านวน 50 คน 

10 พ.ค.2564 10,500 กองทุน อบต. รพ.สต.บ้านโคกสุวรรณ  
นางสาวจริยา เคนสีลา 

82 ระดับ C ออกก าลังกายอยา่งสุขใจทุกเพศทุกวัย
รวมใจสุขภาพด ี

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนในชุมชนออกก าลัง
กายอย่างเสมอ โดยจัดให้เหมาะสมกบัเพศ
และวัยของบุคคลกลุ่มนั้น ๆ  

1) กลุ่มตัวอย่างประชาชน 15 ปีขึ้นไป
มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ อย่าง
น้อยร้อยละ 50                 
2) กลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะ BMI และ 
รอบเอวเกินมีพฤตกิรรมทางกายที่
เหมาะสมมากขึ้นร้อยละ 10  

   100 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 10,000 กองทุน อบต. นายวสันต ์ หลา้อามาตย์   
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83 ระดับ C หมู่บ้านหา้ดาวลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม
ลดโรค 

1) จัดประชุมท าขอ้ตกลง(MOU)พัฒนา
หมู่บ้านหา้ดาวลดหวาน ลดมัน ลดเค็มลด
โรค 
2) จัดอบรมคืนข้อมูล ให้ความรู้แกก่ลุ่มเสี่ยง
และหมู่บ้าน 
3) จัดกิจกรรมเสริมความรู้เสริมพลังตามกลุ่ม
วัยและประเมินความเส่ียงในการกินหวาน 
มันเค็ม 
4) ประเมินติดดาวให้แก่หมู่บ้าน 
5) สรุปผลโครงการ 

1) มีหมู่บ้านต้นแบบลดหวาน ลดมัน 
ลดเค็มลดโรค จ านวน 1 หมู่บา้น 
2) ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ลดลง 
3) ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่
ลดลง 

ประชาชนบ้านค าบก 
จ านวน 60 คน 

ม.ค.-ก.ย.64 7,800 กองทุน อบต. นางพัชริศา นาส าแดง 
รพ.สต.บ้านยางชุม 
 

บ้านหนองดินด า หมู่ 8 (30คน) ม.ค.-ก.ย.64 12,800 กองทุนต าบล รพ.สต.ตาลโกน  
นางสาวอลิษา  ฤทธธิรรม 

กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงรายใหม ่จ านวน 

30 คน 

ม.ค.-ก.ย.64 12,800 กองทุนต าบล รพ.สต.บ้านโคกสุวรรณ  
นางสิริวิมล สารสวัสดิ ์

หมู่ 11 บ้านบงเหนือนอก 
ต.บงเหนือ 30 คน 

ม.ค.-ก.ย.64 10,000 กองทุน อบต. นางสาวประภัสสร เรืองฤๅหาร 
รพ.สต.บงเหนือ 

84 ระดับ C คัดกรองความเส่ียงด้านสุขภาพใน
ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป 

ตรวจน้ าตาลในเลือดวัดสัญญาณชีพประเมิน
ภาวะสุขภาพบันทกึข้อมูลในHosxp 

ร้อยละของประชาชนอายุ 35-74 ปี 
ได้รับการคัดกรองเบาหวานความดัน
โลหิตสูง 

2,500 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - อาภรณ์ แพงนอก 

85 ระดับ C ตรวจคัดกรองและดูแลสุขภาพพระสงฆ ์
สามเณร และแม่ช ีในเขตรับผิดชอบ  

1) ส ารวจขอ้มูลกลุ่มเป้าหมายพระสงฆ์ 
สามเณร และแม่ชี ในเขตรับผิดชอบ   
2) จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ  
3) แจ้งแนวทางการด าเนินงานโครงการคัด
กรองสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร และแมช่ี ให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  
4) ด าเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ 
สามเณร และแม่ช ีตามแนวการคัดกรอง
สุขภาพ  
5) จัดอบรมให้ความรูก้ลุ่มเสี่ยง กลุ่มปว่ย 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม โดยเน้น
หลัก 3 อ 2 ส 6. ติดตาม ประเมิน/สรุปผล
การด าเนินการ 

1) พระสงฆ์ สามเณร และแม่ช ีได้รับ
การตรวจคัดกรองสุขภาพ รอ้ยละ 80                          
2) พระสงฆ์ สามเณร กลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
ป่วย ได้รับการอบรมให้ความรู้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดย
เน้นหลัก 3 อ 2 ส  ร้อยละ 80 

50 รูป 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 16,000 กองทุน อบต. นางสาวทาวีณา บุตรพรม 
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86 ระดับ B ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดี 

1) คัดกรองกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไป 
2) จัดโครงการให้ความรู้เรื่องพยาธิใบไมใ้น
ตับและมะเร็งท่อน้ าดีแก่ประชาชนทั่วไป  
 3) ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยการตรวจ 
UA, Stool    
4) จัดให้มีการเรียนการสอนในโรงเรียนทุก
ระดับ 
5) การให้การรักษาผู้ที่ตรวจพบ OV ใน 
Stool หรือ UA 
6) จัดให้มีคลินิก  U/S  มะเร็งท่อน้ าดีใน
โรงพยาบาล 
7) การจัดการส่ิงแวดล้อมและก าจัดสิ่งปฏิกูล
ให้ปลอดพยาธิใบไม้ในตับโดยชุมชนมีสว่น
ร่วม 

ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพใน
การเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าด ี

ประชนที่มีภาวะเส่ียงต่อการเกิด
โรคพยาธิใบไม้ตับ  
จ านวน 200 คน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 20,000 กองทุน อบต. นางสาวสุพัตรา  ยันตะพันธ ์ 
รพ.สต.โคกสี 

ประชาชนอายุ 40 ปี ขึ้นไป 
(จ านวน 60 คน) 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 11,000 กองทุน อบต. น.ส.อริษา  อาทิย์ตั้ง 
รพ.สต.ทรายมูล 
 

200 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 15,000  กองทุน อบต. น.ส.ชฎาภรณ์ ตรีกมล 
รพ.สต.บ้านนาเตียง 
 

87 ระดับ A คัดกรองวัณโรคในเรือนจ า  
อ าเภอสว่างแดนดิน 

คัดกรองวัณโรคโดย X-ray 
 
 

ผู้ต้องขังในเรือนจ าอ าเภอสวา่งแดน
ดิน ได้รับการคัดกรองวัณโรค โดย X-
Ray 100% 

ผู้ต้องขังในเรือนจ า พ.ค.-ก.ย.64 50,000 
 

สปสช. นางศิริพร   หล้ามงคล 
งานให้ค าปรึกษา 

88 ระดับ B ตรวจสุขภาพ ประจ าป ี2564 บุคลากร 
คปสอ.สว่างแดนดิน 

ตรวจสุขภาพทั่วไป ร้อยละของบุคลากรที่เขา้ตรวจ
สุขภาพประจ าป ี

บุคลากรใน คปสอ.สว่างแดนดิน 
 

ม.ค.-มี.ค.64 - 
 

0 นางนวพร สุริยะชยั 
งานอาชีวเวชกรรม 

89 ระดับ C พัฒนาเจ้าหนา้ที่ รพ.สต. เพื่อคัดกรอง
ผู้ป่วยในชุมชน 

1) ตรวจสมรรถภาพปอดในชุมชน 
2) ชักประวัติในชุมชน 
3) จัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่ 
 
 
 
 

1) สามารถคัดกรองผู้ป่วยได้ 
2) สามารถให้ความรู้เบื้องต้นกับ
ประชาชนได้ 

เจ้าหน้าที่พยาบาล รพ.สต./อสม 
 

1ธ.ค.63-30ก.ย.64 - 
 

0 น.ส.พลอยไพลิน ติงมหาอินทร ์
นางอรัญญา ชาญสมร 
คลินิกโรคเร้ือรัง 
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90 ระดับ C หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค 
  

1. ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการแก่
กลุ่มเป้าหมายและทีมสุขภาพในชุมชน 
2. จัดกิจกรรมในชุมชนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทฤษฎีในหมู่บ้านอยา่งน้อย ๓ ครั้ง/ปี 
เพื่อเฝ้าระวังภาวะสุขภาพชุมชน 
3. มีการจัดอบรมการสาธิตปลูกผักปลอด
สารพิษและเมนูสุขภาพในโรงเรียนและการ
ออกก าลังกายในชุมชน 
4. ท าสื่อประชาสัมพันธ ์
5. มีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน 
6. ระดมทุนในชุมชนภาคีเครือข่าย 
7. สร้างครัวเรือนต้นแบบด้านสุขภาพ 

1. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้น
ต้นแบบลดโรค มีความรู้และ
พฤติกรรมในการออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 
2. เพื่อเกิดการแลกเปลีย่นเรียนรู้ใน
กลุ่มสร้างสุขภาพชุมชน 
3. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้น
ต้นแบบลดโรค มีความรู้และ
พฤติกรรมในการออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 
4. เพื่อเกิดการแลกเปลีย่นเรียนรู้ใน
กลุ่มสร้างสุขภาพชุมชน 
  

2 หมู่บ้าน 
  
  
  
  
  
  

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 

กองทุน อบต. 
 
 
 
 
 

น.ส.สินีนาฎ  ศรีส าราญ  
รพ.สต.ธาตุทอง  
 
  
  
  

91 ระดับ C ส่งเสริมการออกก าลังกายและการ
พัฒนาสมองด้วยตาราง 9 ช่อง  

1) ลงส ารวจพื้นที่หมู่บา้นที่รับผิดชอบ  
2) ประชาสัมพันธ์การออกก าลังกายใน
หมู่บ้าน วางแผนการด าเนินงานเขียนอนุมัติ
จัดท าโครงการ 
3) จัดเตรียมท าตาราง 9 ช่อง และเอกสาร
คู่มือตาราง 9 ช่อง  
4) ด าเนินโครงการเต้นแอโรบิคตาราง 9 ช่อง 
ประเมินผลโดยการติดตามค่า BMI รอบเอว 
และประเมินภาวะสมองเสื่อม 
5) ประเมินผล และสรุปผลการด าเนินงาน 

1) กลุ่มตัวอย่างประชากรอาย ุ15 ปี
ขึ้นไปเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลัง
กายดว้ยตาราง 9 ช่อง ร้อยละ 60 
2) กลุ่มตัวอย่างมีภาวะสุขภาพค่า 
BMI และรอบเอว คงที่หรือลดลง     
ร้อยละ 10 
3) กลุ่มตัวอย่างได้รับการพัฒนาสมอง        
ร้อยละ 70 
4) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
การออกก าลังกายดว้ยตาราง 9 ช่อง 
ร้อยละ 90 

1,000 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 10,000 กองทุน อบต. นางสาวทาวีณา บุตรพรม 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ

 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสขุภาพ) 
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

92 ระดับ C พระสงฆ์ไทย ห่างไกลโรค 1) ให้ความรู้พระสงฆ์ สามเณร แม่ช ีในการ
ดูแลสุขภาพตวัเองตามหลัก 3.อ 2 ส โดยยึด
ตามหลักธรรมวินยั  
2) ตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร 
แม่ชี ในพื้นที่ ต าบลสว่างแดนดิน 

ร้อยละ 80 ของพระสงฆ์ สามเณร แม่
ชี มีความรู้ในการดูแลตวัเองมากขึ้น 

80 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - นายวสันต ์ หลา้อามาตย์   
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ

93 ระดับ C การเสริมพลังการด าเนินงานคลินิกไร้พุง
คุณภาพ (DPAC QAALITY)  
 
 

1) การฝึกอบรม  กระบวนการเสริมพลัง 
2) บรรยาย สาธิต 
3) การฝึกทักษะการออกก าลังกาย สมาธิ
บ าบัดการปลกูผักในแปลงสาธิต 
 
 

1) ร้อยละของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
2) การจัดบริการตรวจสุขภาพเชิงรุก
ในสถานประกอบการ /หน่วยงาน
งานราชการ ไม่น้อยกวา่ 15 
หน่วยงาน 

1) เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลที่ได้รับ
การตรวจสุขภาพประจ าปีแล้ว
พบภาวะอว้นลงพุง 
2) เจ้าหน้าที่ในหนว่ยงาน
ราชการที่ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีแลว้พบภาวะอว้นลงพุง 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - นางสาวปาลิดา ดงภูยาว 
งานอาชีวเวชกรรม 
 

94 ระดับ C หนูน้อยวัยใสร่วมมือรว่มใจต้านภัย
ไข้เลือดออก และมะเร็งท่อน้ าดี 

1) จัดตั้งแกนน าส่งเสริม ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก มะเร็งท่อน้ าดีในโรงเรียน และ
ขยายผลสู่ชุมชน เพื่อประสิทธิภาพในการ
ควบคุมโรคอย่างยั่งยืน    
2) ติดตามการท างานของแกนน าโดยเนน้การ
มีส่วนร่วมของชุมชน อสม.และเจ้าหนา้ที่
สาธารณสุข 

1) ค่า HI,CI ในชุมชนมีค่าไม่เกิน
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด    
2) อัตราผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
รายใหม่ลดลง    
3) ประชาชนในชุมชนลด เลิกการ
บริโภคปลาดิบ ปลาร้าดิบ  
4) อัตราป่วยของผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อ
น้ าดีลดลง 

750 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - นายวสันต ์ หลา้อามาตย์   
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ

 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ) 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

95 ระดับ A พัฒนาคุณภาพชวีิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 1) ทบทวนค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  

ร้อยละของอ าเภอมีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มี
คุณภาพ 

 ธ.ค.63-ม.ค.64 50,000 UC คปสอ. นายชุมพล  สารีค า 
สสอ.สว่างแดนดิน 

2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ พชต. ในการจัดการสุขภาพ 
ตามประเด็นปัญหาตามบริบทในพื้นที ่
เกี่ยวกบัการพัฒนาคุณภาพชวีิต  

  รพ.สต./PCU 21 แห่ง  
500 คน 

ม.ค.- เม.ย.64 

  

นายชุมพล  สารีค า 
สสอ.สว่างแดนดิน 

3) สรุปผลการด าเนินงานพัฒนา/แก้ไข
ปัญหาส าคัญตามบริบทในพื้นที ่ 

    ก.ค.64 
  

นายชุมพล  สารีค า 
สสอ.สว่างแดนดิน 

4) จัดเชิดชูเกียรติ บุคคล ชุมชน หนว่ยงาน 
ที่มีผลงานเด่น  

  200 คน ส.ค.64   นายชุมพล  สารีค า 
สสอ.สว่างแดนดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ) 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

96 ระดับ B พัฒนาคุณภาพชวีิตระดับต าบล (พชต.) 
 

1) ทบทวนค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับต าบล 
2) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับต าบลแบบมีส่วนร่วมเพือ่วิเคราะห์
ปัญหาและประเด็นพัฒนาน ามาคัดเลือก
ประเด็นที่ส าคัญเกี่ยวกบัการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามบริบทของพื้นทีแ่ละคณะท างานเพื่อ
ขับเคลื่อนงานการพัฒนายกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในระดับต าบลตาม
ประเด็นปัญหาของต าบล ทุก 2 เดือน 
3) ด าเนินการสนับสนุนให้ท้องถิ่นและชมุชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพือ่ให้
เกิดการให้บริการสุขภาพ ในพื้นที่ของชุมชน
ให้มีคุณภาพ/ประสิทธภิาพ 
4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชวีิตระดับ
ต าบล หมู่บ้าน ในการจัดการสุขภาพตาม
ประเด็นปัญหาของชุมชน 
5) ติดตามและประเมินผลความก้าวหนา้ของ
แนวทางการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ 
ด้านสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต 

ร้อยละของต าบลมกีารพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับต าบล (พชต.) ที่มีคุณภาพ 

จ านวน 50 คน ม.ค.- ก.ย.64 
 

5,000 
 

เงินบ ารุง รพ.สต. นางลัดดา อ ามาตย ์
รพ.สต.บ้านยางชุม 

จ านวน 50 คน ม.ค.- ก.ย.64 
 

5,000 
 

เงินบ ารุง รพ.สต. นางลัดดา อ ามาตย ์
รพ.สต.บ้านยางชุม 

จ านวน 50 คน ม.ค.- ก.ย.64 
 

5,000 
 

เงินบ ารุง รพ.สต. 
 

นางอัมรา  ดีแท ้
รพ.สต.ค าสะอาด 

จ านวน 50 คน ม.ค.- ก.ย.64 
 

5,000 
 

เงินบ ารุง รพ.สต. 
 

นายวีรพล เพริศแก้ว 
สอน.บ้านขาม 

จ านวน 50 คน ก.พ.-ส.ค.64 5,000 
 

เงินบ ารุง รพ.สต. 
 

นางวิยดารัตน์ กุลแกว้ 
รพ.สต.บงเหนือ  

จ านวน 50 คน 1 ม.ค.-30 ก.ย.64 5,000 เงินบ ารุง รพ.สต. นายสุรศักดิ์ สุภาพรม 
จ านวน 50 คน ก.พ.-ส.ค.64 

 
5,000 เงินบ ารุง รพ.สต. นายอธิพงษ์  ภูผิว 

รพ.สต.บ้านตาล 
จ านวน 50 คน ม.ค.- ก.ย.64 

 
5,000 เงินบ ารุง รพ.สต. 

 
นางสาวชมพู่  สายวิลยั 
รพ.สต.ตาลโกน 

จ านวน 50 คน ม.ค.- ก.ย.64 
 

5,000 
 

เงินบ ารุง รพ.สต. นายวุฒิพงค์ ศรีสุข 
รพ.สต.บ้านถ่อน 

จ านวน 50 คน ม.ค.- ก.ย.64 
 

5,000 
 

เงินบ ารุง รพ.สต. รพ.สต.ทรายมูล 
นางตองอ่อน  สายค าภา 

จ านวน 50 คน ม.ค.- ก.ย.64 
 

5,000 
 

เงินบ ารุง รพ.สต. น.ส.พรพิมล พันทะสา 
รพ.สต.บ้านนาเตียง 

จ านวน 50 คน ม.ค.- ก.ย.64 
 

5,000 
 

เงินบ ารุง รพ.สต. รพ.สต.บ้านโคกสุวรรณ 
นายปรเวศ นวานุช 

จ านวน 50 คน ม.ค.- ก.ย.64 
 

5,000 เงินบ ารุง รพ.สต. นางพรนภา  เจริญชัย 
รพ.สต.ตาลเนิ้ง 

 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสขุภาพ 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

97 ระดับ A รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนสร้างความปลอดภยัในชุมชน 

1) จัดอบรมให้ความรู้เรื่องอุบัติเหตุ
การจราจรทางถนนและคืนข้อมูลอุบัติเหตุให้
ชุมชน 
2) กิจกรรมเข้าฐานเรียนรู้เครื่องมือ5ชิ้นและ 
Sensor model 
3) ก าหนดจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 
4) ประเมินผลโครงการ 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจเกีย่วกบัเรื่องอุบัติเหตุ
การจราจรทางถนนและรับรู้ปัญหาใน
พื้นที่ตัวเองมากขึ้นอย่างน้อยร้อยละ
80 

300  คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 30,000 กองทุน อบต. นายอภิชาติ  สิงห์ชัย 
รพ.สต.บ้านต้าย  

50 คน 17มี.ค.64 5,000 กองทุน อบต. นางสาวอินทร์ธิรา งับแสนสา 
รพ.สต.บ้านยางชุม 

กลุ่มแกนน า   /อสม.และ
ประชาชนทั่วไป50 คน 

15มี.ค.64 5,000 กองทุน อบต. น.ส.อริษา  อาทิตย์ตั้ง 
รพ.สต.ทรายมูล 

ประชาชนต าบลบา้นถ่อนและ 
อสม.จ านวน 200 คน 

มค.-กย.63 20,000 กองทุน อบต. รพ.สต.บ้านถ่อน 
นางสาววภิาดา  นาคะอินทร ์

ประชาชนในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองหลวง 

2เม.ย.64 10,000 กองทุน อบต. นางสาวรัชดาภรณ์  วรรณทอง 
รพ.สต.หนองหลวง 
 

100 คน ม.ค.- ก.ย.2564 10,000 กองทุน อบต. นางสาววรัญญา  รกัษาแก้ว 
รพ.สต.บ้านตาล 

30 คน 8เม.ย64 3,000 เงินบ ารุง รพ.สต. รพ.สต.บ้านโคกสุวรรณ 
นาปรเวศ นวานุช 

30 คน มี.ค.-ก.ย.64 3,000 กองทุน อบต. นายสุริยวุฒิ  อย่างสวย 
รพ.สต.ค าสะอาด 

30 คน 1 เม.ย 64 3,000 เงินบ ารุง รพ.สต. นางพรนภา เจริญชยั 
รพ.สต.ตาลเนิ้ง  

100  คน 
 

มค.-กย.63 10,000 
 

กองทุน อบต. น.ส.สุทธิดา  พิมพ์เพ็ง  
รพ.สต.ธาตุทอง  

30 คน 8 เม.ย 64 3,000 เงินบ ารุง รพ.สต. รพ.สต.ตาลโกน  
นางสาวชมพู่     สายวิลยั 

 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสขุภาพ 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

 
 

รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนสร้างความปลอดภยัในชุมชน (ต่อ)   

20 ป้าย มค.-กย.63 10,000 กองทุน อบต. นางสาวพิลาวรรณ แสนอุบล 
100  คน 

 
มค.-กย.63 15,000 กองทุน อบต. นางสาวพิมพภ์ัทรา  ทาทอง 

สนอ.บ้านขาม 
98 ระดับ B ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและป้องกัน

การจมน้ า(ตะโกน โยน ยื่น)  
1) จัดกิจกรรมอบรมการขับขี่ปลอดภยัและ
การใช้อุปกรณ์ป้องกัน การแจ้งเหตุผ่าน  
1669 และการป้องกันการจมน้ า/การ
ช่วยเหลือแก่นักเรียน อสม. และแกนน า
หมู่บ้าน 
2) กิจกรรมเข้าฐานเรียนรู้เครื่องมือ5ชิ้นและ 
Sensor model 
3) ก าหนดจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 
4) ประเมินผลโครงการ 

1) กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารว่มอบรมมี
ความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับเรื่อง
อุบัติเหตุการจราจรทางถนนและรับรู้
ปัญหาในพื้นที่ตัวเองมากขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 80 
2) เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ ทัศคติที่ดีเกี่ยวกับระบบ
บริการการแพทยฉ์ุกเฉินสามารถแจ้ง
เหตุได้ถูกต้อง 
3) สามารถน าความรู้ไปปฏิบัตกิาร
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน ณ จุดเกิด
เหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้รับ
การอบรมสามารถฝึกการปฐม
พยาบาลได้ถูกต้อง 
 

นักเรียน อสม. และแกนน า
หมู่บ้าน จ านวน 80 คน 

1-31 มี.ค.64 8,000 กองทุน อบต. นางสาวกฤตกิาน ดาบลาอ า 
รพ.สต.บงเหนือ 
 

เด็กนักเรียนจ านวน  50 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 5,000 กองทุน อบต. นางสาววภิาดา  นาคะอินทร ์
รพ.สต.บ้านถ่อน 

โรงเรียน 4 แห่ง 
อสม. 93 คน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 10,000 กองทุน อบต. นายวิมลศักดิ ์กาสินพิลา 
รพ.สต.บ้านบอ่ร้าง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสขุภาพ 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

99 ระดับ B การแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากการ
บาดเจ็บทางถนน (RTI) 

1) ประชุมขับเคลื่อนวางแผนการด าเนินงาน
แก้ไขปัญหาแบบมีสว่นร่วมของทีมสหสาขา 
(พชอ./คณะอนุกรรมการพชอ./ศปถ.อ าเภอ) 
2) ก าหนดนโยบายและมาตรการความ
ปลอดภัยทางถนนจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ระดับอ าเภอ 
3) ทุกหน่วยงานราชการและผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้ง ท าข้อตกลงร่วมในการด าเนินงาน
ตามนโยบายและมาตรการของอ าเภอ และ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแกนน าของทุก
หน่วยงาน/เครือข่ายความปลอดภยัทางถนน 
ร่วมแก้ไขปัญหาและขบัเคลื่อนงาน 
4) คณะท างานศปถ.ระดับต าบล/พชต./
หมู่บ้าน จัดประชุมประชาคมในพื้นที่เพือ่
ก าหนดมาตรการทางสังคมในการควบคุม
ป้องการอุบัติเหตุทางถนนและประกาศใช้ใน
ชุมชน 
5) ด าเนินการตามมาตรการการป้องกันการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนโดยสอดคล้อง
กับผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของ
อ าเภอและตามมาตรการของพื้นที ่
6) สรุปผลการด าเนินงานและประเมินผล
เปรียบเทียบข้อมูลการเสียชีวิต, การบาดเจ็บ 
และจ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุวิเคราะห์
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และ
ประเมินผลมาตรการ 

1) ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอ มุ่งสู่
ต าบลขับขี่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน 
2) เพื่อไม่ให้เกิดการตายจากอุบัติเหตุ
ทางถนนในพื้นที่ 

1) ประชาชนทุกคนในพื้นที่
อ าเภอสว่างแดนดิน 
2) บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ
ทุกแห่งในเขตอ าเภอสว่างแดน
ดิน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 50,000 สสส. นายชุมพล  สารีค า 
สสอ.สว่างแดนดิน 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสขุภาพ 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

100 ระดับ B เตรียมความพร้อมรับอุบัตภิัยหมู่ทาง
ถนน 

1) อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลืออุบตัิภัย
หมู่ ณ จุดเกิดเหตุ  
2) อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลืออุบตัิภัย
หมู่ภายในโรงพยาบาล 

  150  คน 
 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 15,000 เงินบ ารุง รพ. นายมนูญ วงศ์นิลจันทร์ 
กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉกุเฉิน 

101 ระดับ C อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย SRRT
ในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ให้มีคุณภาพ 

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายSRRT ใน
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  
2) สุ่มส ารวจความชุกลูกน้ ายุงลายโดยการ
สุ่มไขว้หมู่บ้าน 
  

1) อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกิน 
50 ต่อประชากรแสนคน 
2) ต าบลปลอดลูกน้ ายุงลาย 
3) ควบคุมโรคไม่เกิดผู้ป่วย 
generatoint 2 

150  คน 
  
  

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64  
  

30,000 
 
 

กองทุน อบต. 
 

นางสาวสุทธิดา  พิมพ์เพ็ง  
รพ.สต.ธาตุทอง  
 
  

102 ระดับ C การซ้อมแผนอัคคีภัย อบรมเชิงปฏิบัติการ/ซ้อมแผนอัคคีภยั 
 

จ านวนผู้เข้ารว่มเชิงปฏิบัติการและ
ร่วมซ้อมแผนอัคคีภัยไม่น้อยกวา่ ร้อย
ละ 80 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล/ต ารวจ/ 
กู้ภัย/ไฟฟ้า/ประปา/มูลนิธ ิ150 

คน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 100,000 เงินบ ารุง รพ. ทีมENV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

103 ระดับ B ตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดของ
เกษตรกร  

1) ตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือดของกลุ่ม
เกษตรกรผู้สัมผัส 
2) อบรมให้ความรู้เรื่องสารเคมีและการ
ป้องกัน 
3) ติดตามกลุ่มเสี่ยงที่มีผลเลือดผิดปกติ 
4) สรุปผลการด าเนินงาน 
5) ให้ความรู้เรื่องการใช้สารอินทรีย์ทดแทน
การใช้สารเคมี 
6) แปลงเรียนรู้ปลูกผักปลอดสารพษิ 
7) แปลงเรียนรู้สมุนไพรก าจัดศัตรูพืช 

1) ร้อยละ 100 ของเกษตรกรกลุ่ม
เส่ียงสัมผัสสารเคมี 
2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม
มีความเร่ืองสารเคมี 
3) เกษตรกรลดการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชในการท าเกษตรกรรม 

175  คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 17,500 กองทุน อบต. นางสาววรรณภา ใจปัดชา 
รพ.สต.บ้านต้าย  
 

200 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 20,000 กองทุน อบต. รพ.สต.บ้านนาถ่อน 
น.ส.สุดารัตน์ กันทะมา 

100 คน มิ.ย.64 10,000 กองทุน อบต. รพ.สต.หนองหลวง 
นางสาวอริสา ขุนพรม 

100 คน มิ.ย.64 10,000 กองทุน อบต. นางสาวศิรินภา ชัยวินิจ 
รพ.สต.บ้านตาล 

150 คน  มิ.ย.64 15,000 กองทุน อบต. นางสาวรัตมณ ี นนทมาตย ์
รพ.สต.โคกสี   

104 ระดับ C ส ารวจการใช้สารเคมีและความเส่ียงของ
เกษตรกรจากการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช 
 

1) ส ารวจหาปริมาณสารเคมีที่มีการจ าหน่าย
ให้เกษตรกรในพื้นที่ 
2) ค้นหาเกษตรกรกลุ่มเส่ียงที่ใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชในการเกษตร 
3) ให้ความรู้เรื่องการป้องกันอันตรายและ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับ 
 ผู้ที่ได้รับอันตรายจากการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช  
4) แนะน าวิธีใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติทดแทน
การใช้สารเคมีในการท าการเกษตรและการ
ใช้สมุนไพรในเกษตรผู้มีสารพิษตกค้าง 

1) ส ารวจปริมาณสารเคมีที่มีการ
จ าหน่ายในร้านค้า 
2) การคัดกรองสุขภาพเกษตรกรใน
พื้นที่ 
3) ตรวจสารเคมีในกลุ่มแรงงาน
เกษตรกรต าบลสว่างแดนดิน 

เกษตรกรกลุ่มเส่ียงที่ใช้สารเคมี
ในการก าจัดศัตรูพืชในเขตต าบล

สว่างแดนดิน 27 หมู่บา้น 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 20,000 
 

กองทุน อบต. นางสาวจุฑามาศ  ธิมะสาร 
นางสาวปาลิดา ดงภูยาว 
งานอาชีวเวชกรรม 
 

 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

105 ระดับ C สร้างเสริมสุขภาพเกษตรกร  1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ 
อสอช.  แลเกษตรกร   
2) เจาะเลือดคัดกรอง   
3) กลุ่มเสี่ยงเข้าค่ายปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
4) ประเมินผลโครงการ 

1) กลุ่มเกษตรตกรมี KAP เพิ่มขึ้น  
2) มีคลินิกโรคจากการประกอบอาชีพ                                     

      800 คน  1 ม.ค.-30 ก.ย.64 50,000 กองทุน อบต. นายนิพนธ์  เสนากุล 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ    

106 ระดับ C หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 1) บรรยายพิเศษ เร่ือง “โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง”“โรคหลอดเลือดสมอง
และหลอดเลือดหัวใจ” 
2) บรรยายพิเศษ เร่ือง การปรับเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ดว้ยหลักการ  3
อ 2ส 
3) ให้ความรู้แนวทางเลือกในการสร้าง
สุขภาพโดยการออกก าลังกายดว้ยวิธีใหม่ๆ
และเหมาะสมกบัสภาพร่างกายของแต่ละ
บุคคล เช่น การเต้นบาสโลบ  การร าผ้า
พลอง  การเต้นแอโรบิค เป็นต้น 

1) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัโรคที่สามารถปอ้งกันได้ เช่น 
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรค
อ้วน ร้อยละ 75 
2) กลุ่มเป้าหมายมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ดว้ย
หลักการ  3อ 2ส ร้อยละ 75 
3) กลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกในการ
สร้างสุขภาพโดยการออกก าลังกาย
ด้วยวธิีใหม่ๆและเหมาะสมกับสภาพ
ร่างกายของแต่ละบุคคล ร้อยละ 80 

260 คน ม.ค.- ก.ย.2564 26,000 กองทุน อบต. นางสาววรรณภา  ใจปัดชา 
รพ.สต.บ้านต้าย 

12 หมู่บ้าน 200 คน 1 ม.ค.-30 ก.ย.64 20,000 กองทุน อบต. น.ส.พิลาวรรณ แสนอุบล
นักวิชาการสาธารณสุข 

ประชาชนในบ้านหนองหลวง หมู่
ที่ 1 ต าบลหนองหลวง  อ าเภอ
สว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 

26 มี.ค.64 10,000 กองทุน อบต. นางสาวรัชดาภรณ์  วรรณทอง 
รพ.สต.หนองหลวง 
 

150 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 11,250 กองทุน อบต. น.ส.กรกมล เตโชจิตร 
สอน.บ้านขาม 

107 ระดับ C ป้องกันและส่งเสริมภาวะสุขภาพและ
ความปลอดภยัในการท างาน  

1) ตรวจสุขภาพตามความเส่ียงด้าน หู ตา 
ปอด ทางอาชวีอนามัย 
2) รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตาม
ฤดู 

1) บุคลากรที่มีความเส่ียงจากการ
ท างานด้าน ห ูตา ปอด ได้รับการ
ตรวจสุขภาพตามความเส่ียงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 
2) ความครอบคลุมของการได้รับ
วัคซีน ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 

1) บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน
แล้ววา่มีความเส่ียงต่อการท างาน
ด้าน หู ตาปอด 
2) บุคลาที่มีความเส่ียงต่อการติด
เช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ เรียงล าดับ
ตามความส าคัญ 

เม.ย.-ก.ค.64 0 - นางนวพร สุริยะชยั 
งานอาชีวเวชกรรม 
 

 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

108 ระดับ C อบรมวิชาการอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัยส าหรับบุคลากรด้าน
สาธารณสุข 

1) ประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม 
2) ให้ความรู้เรื่องสิ่งคุกคามและโรคจากการ
ประกอบอาชีพ และการป้องกัน 

 บุคลากรใน คปสอ.สว่างแดนดิน มิ.ย.64 5,000 UC คปสอ. นางนวพร สุริยะชยั 
งานอาชีวเวชกรรม 
 

109 ระดับ C การควบคุมและปอ้งกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 
 
 

1) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องโรค
ขาดสารไอโอดีน 
2) ผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 
3) ออกสุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคใน
ครัวเรือน 

1) ครัวเรือนมีการบริโภคผลิตภัณฑ์
เสริมไอโอดีนทุกหลังคาเรือน 
2) ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคขาด
สารไอโอดีน 
 

ประชาชนในเขตรับผิดชอบ 
11 หมู่บ้าน 

 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 20,000 กองทุน อบต. นางสาวหนูดี  พรมวัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุภาพและบริการสุขภาพ 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

110 ระดับ A พัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 
  
  
  
  
  
  

1) พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
  

1) คณะท างานคุ้มครองผู้บริโภค
อ าเภอสว่างแดนดินมีความรู้เพิ่มมาก
ขึ้น 

30 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 3,000 UC คปสอ. คณะงานคุ้มครองผู้บริโภค              
นายวษิณุ ยิ่งยอด 
นายอิศรักษ ์เหลาคม 

2) คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้าน คบส. อ.สว่างแดนดิน มี
ความรู้เพิ่มมากขึ้น 

30 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 3,000 UC คปสอ. คณะงานคุ้มครองผู้บริโภค              
นายวษิณุ ยิ่งยอด 
นายอิศรักษ ์เหลาคม 

2) พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและระบบการ
แจ้งเตือนภัยในชุมชน 
  

1) จ านวนหมู่บ้านที่มีระบบเฝ้าระวัง
การแจ้งเตือนภยัทางคุ้มครองผู้บริโภค 

200 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 5,000 UC คปสอ. คณะงานคุ้มครองผู้บริโภค              
นายวษิณุ ยิ่งยอด 
นายอิศรักษ ์เหลาคม 

2) จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการออกเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
งานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสนับสนุน
กิจกรรมงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ 

18 ต าบล 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - คณะงานคุ้มครองผู้บริโภค              
นายวษิณุ ยิ่งยอด 
นายอิศรักษ ์เหลาคม 

3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสถาน
ประกอบการให้เข้มแข็ง 

1) ร้อยละของสถานพยาบาลผา่น
เกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 

ร้อยละ 100 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 5,000 UC คปสอ. คณะงานคุ้มครองผู้บริโภค              
นายวษิณุ ยิ่งยอด 
นายอิศรักษ ์เหลาคม 

4) ตรวจประเมินให้ค าแนะน าตามมาตรฐาน
สถานประกอบการด้านสุขภาพ 
  

1) ร้อยละของร้านขายยาผา่นเกณฑ์
มาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 

ร้อยละ 100 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - คณะงานคุ้มครองผู้บริโภค              
นายวษิณุ ยิ่งยอด 
นายอิศรักษ ์เหลาคม 

2) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

ร้อยละ 100 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - คณะงานคุ้มครองผู้บริโภค              
นายวษิณุ ยิ่งยอด 
นายอิศรักษ ์เหลาคม 

 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุภาพและบริการสุขภาพ 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

111 ระดับ B เฝ้าระวังความปลอดภัยร้านค้า 
ร้านอาหารแผงลอย ฟาร์มเกษตร 
ยกระดับให้ได้มาตรฐาน  

1) ประชุมคณะท างาน แนวทางการบูรณา
การงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพใน
ประเทศที่เป็น ระบบมีมาตรฐานเพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องมั่นคง และยั่งยืน มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
2) วางแผนการด าเนินงานกิจกรรม 
3) จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และ
มอบป้าย “ตาสว่างการันตี” และ อสม.  
อย.น้อย  
4) มอบป้าย “ตาสว่างการันตี” 
5) สรุปผล  

1)  ร้อยละ 80 ของผู้ประกอบการ
ร้านช าร้านอาหาร/แผงลอย/ฟาร์ม
เกษตร กลุ่ม อสม. อย.น้อย มีความรู้
ความเข้าใจในด้านสุขาภิบาลอาหารที่
ถูกต้องตามเกรณ์มาตรฐาน 
2)  ร้อยละ 80 ของร้านช า อาหาร/
แผงลอย ฟาร์มเกษตร จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐาน 

1) ผู้ประกอบการ 80 
2) เกษตรกร 10 
3) อสม.นักวิทย์ 33 
4) อย.น้อย 50 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 15,225 กองทุน อบต. นางสาวธนภรณ์  จดจ า 
สอน.บ้านขาม 

112 ระดับ C น าร่องร้านช ามาตรฐานผู้ประกอบการมี
ความรู ้สู่การบริโภคอย่างปลอดภยั 

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการเรื่องอาหาร ยา เครื่องส าอาง 
แก่ผู้ประกอบการและเครือข่าย 
2) ภาคีเครือข่ายออกส ารวจ ให้ค าแนะน า
เบื้องต้นแก่ร้านช า    
3) ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค สรุปผล
การ อบรม เพื่อวางแผนด าเนินงานออกตรวจ
ร้านช า โดยคัดเลือกร้านช ามาตรฐาน 
หมู่บ้านล่ะ 1 ร้าน    
4) สรุปผลการด าเนินงาน และคืนข้อมูล
ให้แก่ร้านช า              

1) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ร้อยละ 80    
2) มีร้านช าตัวอย่างในหมู่บา้น อย่าง
น้อยหมู่บา้นละ 1 แห่ง 

40 คน ม.ค.- ก.ย.64 4,000 กองทุน อบต. นางสาวสุวัลย์ญา เจริญด ี
รพ.สต.บ้านยางชุม  
 

 
 

 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุภาพและบริการสุขภาพ 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

113 ระดับ C เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในชุมชน 1) ประชุมคณะท างาน แนวทางการบูรณา
การงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพใน
ประเทศที่เป็น ระบบมีมาตรฐานเพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องมั่นคง และยั่งยืน มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
2) วางแผนการด าเนินงานกิจกรรม 
3) จัดออกตรวจตามร้านรว่มกับ อปท.  
ผลักดันให้มีกฎหมายมาตรฐาน:ตลาดสด/
ร้านอาหาร/แหล่งจ าหนา่ยอาหารปรุง ส าเร็จ
และมีการน่าไปปฏิบัติ มกีารดัดกรองโดยใช้ 
Test Kits (ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร/
ยา/เครื่องส าอาง) 
4) สรุปผล 

1)  ร้อยละ 80 ของร้านช า
ร้านอาหาร/แผงลอย/ฟาร์มเกษตร มี
ผลการตรวจ Test Kits ผ่านตาม
เกรณ์มาตรฐาน 
2) ประชาชนได้รับการบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย 
3) ร้านอาหาร/แผงลอยผ่านมาตรฐาน 
CFGT ร้อยละ 60 
 

1) ผู้ประกอบการ 80 
2) เกษตรกร 10  

 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 16,820 กองทุน อบต. นางสาวธนภรณ์  จดจ า 
สอน.บ้านขาม 

อสม./ผู้ประกอบการ 
จ านวน 100 คน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 20,000 กองทุน อบต. รพ.สต.บ้านถ่อน 

250 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 45,000 กองทุน อบต. น.ส.ปุณยวีร์  อัญคณาพบิูลย ์
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ   

30 ร้านค้า 20แผงลอย      
ผู้ประกอบการอาหารในโรงเรียน

จ านวน 6 โรงเรียน 

มี.ค.-ก.ย.64 30,000 กองทุน อบต. นางสาวอัจฉรา  ไววิชา 
รพ.สต.ค าสะอาด 

114 ระดับ C เฝ้าระวังผลผลิตเกษตรกร ในชุมชน 1) ประชุมคณะท างาน แนวทางการบูรณา
การงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพใน
ประเทศที่เป็น ระบบมีมาตรฐานเพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องมั่นคง และยั่งยืน มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
2) วางแผนการด าเนินงานกิจกรรม 
3) จัดออกตรวจตามร้านรว่มกับ อปท.  
ผลักดันให้มีกฎหมายมาตรฐานสารเคมีใน
ผลผลิตในเกษตร มีการดัดกรองโดยใช้ Test 
Kits(ยาฆา่แมลงในผักและผลไม้) 
4) สรุปผล 

ร้อยละ 80 ร้านอาหาร/แผงลอย/
ฟาร์มเกษตร มีผลการตรวจ Test 
Kits (ยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้) 
ผ่านตามเกรณ์มาตรฐาน 
 

1) ผู้ประกอบการ 51 
2) เกษตรกร 10  

 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 15,000 
 

กองทุน อบต. นางสาวธนภรณ์  จดจ า 
สอน.บ้านขาม 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุภาพและบริการสุขภาพ 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

115 ระดับ B พัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 

1) พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครอง 
2) สร้างความเข้มแข็งของกลไกและเครอืข่าย 
3) พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและระบบการ
แจ้งเตือนภัยและ 
4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสถาน
ประกอบการให้เข้มแข็ง 

1) ร้อยละของสถานพยาบาลผา่น
เกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 
2) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้ได
มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
3) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

อสม./ผู้ประกอบการ 
จ านวน 100 คน 

มี.ค.-ก.ย.64 20,000 กองทุน อบต. รพ.สต.บ้านถ่อน 

116 ระดับ C น าร่องร้านช ามาตรฐานผู้ประกอบการมี
ความรู ้สู่การบริโภคอย่างปลอดภยั  

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการเรื่องอาหาร ยา เครื่องส าอาง 
แก่ผู้ประกอบการและเครือข่าย               
2) ภาคีเครือข่ายออกส ารวจ ให้ค าแนะน า
เบื้องต้นแก่ร้านช า 
3) ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค สรุปผล
การ อบรม เพื่อวางแผนด าเนินงานออกตรวจ
ร้านช า โดยคัดเลือกร้านช ามาตรฐาน 
หมู่บ้านล่ะ 1 ร้าน      
4) สรุปผลการด าเนินงาน และคืนข้อมูล
ให้แก่ร้านช า 

1) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ร้อยละ 80    
2) มีร้านช าตัวอย่างในหมู่บา้น อย่าง
น้อยหมู่บา้นละ 1 แห่ง 
  
  

40 คน 
  
  
  

มี.ค.-ก.ย.64  
  
  

7,000 
  
  
  

กองทุน อบต.  
  
  

น.ส.สุทธิดา  พิมพ์เพ็ง  
 รพ.สต.ธาตุทอง  
 

117 ระดับ C เฝ้าระวังอาหาร ลดหวาน ลดเค็ม ใน
โรงเรียน  

1) ให้ความรู้ผู้ประกบอาหารในโรงเรียน 
2) ตรวจปริมาณเกลือ และน้ าตาลในอาหาร 
เดือนละ 1 ครั้งในระยะเวลา 6 เดือน 

1) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม 
2) ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการ
ตรวจปริมาณเกลือและน้ าตาลใน
อาหาร 

1) โรงเรียนในเขต  
อบต.สว่างแดนดิน 
2) ผู้ขายอาหารและผู้ปรุงอาหาร
ในโรงเรียน เขต  
อบต.สว่างแดนดิน 

ธ.ค.63-พ.ค.64 10,000 กองทุน อบต. นายปภินวิทย์ ค าสมาน 
 

 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุภาพและบริการสุขภาพ 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

118 ระดับ C ชุมชนก้าวไกลไปกบังานคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

1) จัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร  ร้าน
ขายของช า  ผู้น าชุมชน ตัวแทน อสม. ผู้
ประกอบอาหารในโรงเรียนประถมศึกษา 5 
แห่ง และผู้ประกอบอาหารในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 3 แห่ง 
2) จัดท า MOU ร่วมกับผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร ร้านขายของช า  ผู้น าชุมชน 
ตัวแทน อสม. ผู้ประกอบอาหารในโรงเรียน
ประถมศึกษา 5 แห่งและผูป้ระกอบอาหาร
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง   
3) ออกตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตามข้อก าหนด ด้านสขุาภบิาลอาหาร/ยา/
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
4) เฝ้าระวังโดยความร่วมมือจากภาคี
เครือข่าย พร้อมประชาสัมพันธ์ตามช่องทาง
ที่มีในชุมชน เพื่อให้ประชาชนทัว่ไปสามารถ
รับทราบข้อมูลและเขา้ถึงการบริโภคอาหารที่
สะอาดและปลอดภยั 

1) ผู้ประกอบการร้านอาหาร  ร้าน
ขายของช า  ผู้น าชุมชน ตัวแทน อสม. 
ผู้ประกอบอาหารในโรงเรียน
ประถมศึกษา 5 แห่งและผูป้ระกอบ
อาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง 
มีความรู้ ความเขา้ใจในหลัก
สุขาภิบาลอาหารอาหาร ผา่นการ
ประเมินตามเกณฑ์  ร้อยละ 80 
2) ร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่าย
อาหารในพื้นที่ทกุประเภทฯ จะต้อง
ได้รับการปรับปรุงสถานที่ประกอบ 
จ าหน่ายอาหาร ให้เป็นไปตามเง่ือนไข
ด้านสุขาภิบาลอาหาร ได้รับการ
ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานท้องถิ่น
หรือกรมอนามยั และรับรองตาม
เกณฑ์มาตรฐาน CFGT 
3) ประชาชนได้บริโภคอาหาร
ปลอดภัย และมีความรู้ ความเข้าใจใน
การบริโภคอาหารและการใช้ยาที่
ถูกต้อง ร้อยละ 80 

80  คน ม.ค.- ก.ย.2564 15,260 กองทุน อบต. นางสาววรรณภา ใจปัดชา 
รพ.สต.บ้านต้าย  
 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติาร คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ 7 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

119 ระดับ A โครงการ Green Clean Hospital 1) ปรับปรุงห้องน ้าผู้ป่วยในและผู้ปว่ยนอก 
ภายในอาคารรพ.  
2) จัดท้าป้ายบอกทาง,ป้ายเตือน 
3) เพิ่มพื นที่สีเขียว สวนหย่อมส้าหรับ
ผู้รับบริการ                                                                                                                   

 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
Green Clean Hospital ระดับดีมาก  
 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สว่างแดนดิน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 199,800 เงินบ้ารุง รพ. ทีมENV 

120 ระดับ A อนามัยสิ่งแวดลอ้มได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital 

1) การกา้หนดนโยบาย/จัดท้าแผน
ขับเคลื่อน/สร้างกระบวนการส่ือสารอยา่งมี
ส่วนร่วม/จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหนา้ที่ให้มี
ความรู้ด้าน Green&Clean Hospital เช่น 
อบรมหลักสูตร  IC , การจัดเกบ็ของเสีย/ 
น ้าเสีย  
2) การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการจัดการ
มูลฝอยติดเชื อ     
2.1) การปรับปรุงสถานที่พักมูลฝอยติดเชื อ                     
2.2) สนับสนุนอุปกรณ์/วัสด ุ                 
3) การพัฒนาสว้มมาตรฐาน  HAS /ปรับปรุง
ส้วมตามเกณฑ์                 
4) การประหยัดพลังงาน/พลังงานทดแทน                      
5) การจัดสวนที่เอื อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 

1) มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน IC ใน 
รพ.สต. 
2) มีระบบการก้าจัดขยะ ตาม
มาตรฐาน IC 
3) มีสถานที่พักขยะ และก้าจัดขยะ
ตามมาตรฐาน IC 
4) มีส้วมตามมาตรฐาน HAS 
5) มีระบบประหยัดพลังงานหรือ
พลังงานทดแทน ใน รพ.สต 
6) ปลูกต้นไม้บริเวณ อาคารเพื่อลด
ความร้อน 

- รพ.สต.บ่อร้าง 
- หลังคาเรือนทุกหลัง 
- วัดทกุแห่ง 
- โรงเรียนทุกแห่ง 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 30,000 กองทุน อบต. นายวิมลศักดิ ์กาสินพิลา 
รพ.สต.บ้านบอ่ร้าง 
 
 

121 ระดับ A ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาล 

1) ตรวจวัดฝุ่นในหนว่ยงาน                           
2) ตรวจวัดเสียงในหน่วยงาน                        
3) ตรวจวัดแสงในหน่วยงาน                           
4) ตรวจวัดอุณหภูมิและความร้อนใน
หน่วยงาน 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตาที่กฎหมายกา้หนด 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สว่างแดนดิน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - ทีมENV 

 
 



แผนปฏิบัติาร คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ 7 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

122 ระดับ A พัฒนาและปรับปรุงระบบบา้บัดน ้าเสีย 
 

1) ปรับปรุงคุณภาพน ้าเสียกอ่นปล่อยออก
ภายนอกและภูมิทัศน์ภายในระบบบ้าบดัน ้า
เสีย 
2) ส่งตัวอย่างน ้าทิ งตรวจวิเคราะห์ 

คุณภาพน ้าทิ งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระบบบ้าบัดน า้เสียโรงพยาบาล 
1 แห่ง 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 70,000 เงินบ้ารุง รพ. นางสาวจุฑามาศ  ธิมะสาร 
งานอาชีวเวชกรรม 
 

123 ระดับ B สถานประกอบการปลอดภยั 
อาชีวอนามัยปลอดโรค 

อบรมให้ความรู้แก่เจา้ของสถานประกอบการ 
ในการจัดสถานประกอบการ การดูแล
สุขภาพคนงาน การใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล การปฏบิัติตามกฎหมาย 

การจัดบริการอาชวีอนามยัเชิงรุก เจ้าของสถานประกอบการ/
หัวหน้างาน ลุกจา้งจากสถาน
ประกอบการต่างๆทั งในและนอก
ระบบในเขต ต.สว่างแดนดิน 

มิ.ย.64 30,000 กองทุน อบต. นางนวพร สุริยะชยั 
งานอาชีวเวชกรรม 
 

124 ระดับ C ตรวจสอบความปลอดภยัโครงสร้าง
อาคาร 

ตรวจสอบความปลอดภยัโครงสร้างอาคาร  ทุกอาคารในโรงพยาบาล 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 10,000 เงินบ้ารุง รพ. ทีมENV 

125 ระดับ  C 
 

การป้องกันและระงับอัคคีภัย 1)  จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารซ้อมแผนระงับ
อัคคีภัย 
2)  ซ้อมแผนอัคคีภัย 

 1)  เจ้าหนา้ที่โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราช จ้านวน 470 คน 
2)  เจ้าหนา้ที่จาก ทต. /อบต./
อปท/กู้ภยั จ้านวน 30 คน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 143,150 เงินบ้ารุง  รพ. ทีมENV  

126 ระดับ C ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร ตรวจวัดคุณภาพอากาศอาคารภายใน
โรงพยาบาล 
 

คุณภาพอากาศห้องตรวจรกัษา ,
ห้องพักผู้ป่วยมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ภายในอาคาร ประมาณ 10 จุด 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 20,000 เงินบ้ารุง รพ. ทีมENV 
1 รพ.สต. 1 ม.ค.-30 ก.ย.64 30,000 เงินบ้ารุง รพ.สต นางสาวขวญัตาใครบุตร 

รพ.สต.พันนา 
127 ระดับ C สิ่งแวดล้อมดี สิ่งแวดล้อมสมดุล ชุมชน

เข็มแข็ง (Green & Clean 
Community) 

1) ส่งเสริมการเลี ยงไส้เดือนดินลงสู่ชุมชน         
2) ส่งเสริมการท้าปุ๋ยหมักน า้ไส้เดือนและ  
ปุ๋ยมูลไส้เดือนแทนสารเคมี                                 
3) จัดท้ามุมพักผอ่นหรือเพิ่มพื นที่สีเขยีว             
4) ส่งเสริมการคัดแยกขยะลงสู่ชุมชนและ 
รพสต.   
5) สร้างเครือข่ายในการน้าผัดปลอดสารพิษ
มาใช้ในการปรุงประกอบอาหารให้คนไข้    

ผ่านเกณฑ์ระดับ PLUS  ตามเกณฑ์ 
Green & Clean hospital 

1) บุคลากรใน รพ.ทุกหนว่ยงาน 
2) รพ.สต. 4 แห่ง 
3) ชุมชน 4 หมู่บ้าน 

มี.ค.มิ.ย.64 65,000 เงินบ้ารุง รพ. ทีม ENV 
นางสาวจุฑามาศ  ธิมะสาร  
งานอาชีวเวชกรรม 

 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ(Primary Care Cluster) 
โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภมู ิ

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

128 ระดับ B ส่งเสริมป้องกันและเวชศาสตร์ครอบครัว
ในชุมชน เพื่อชุมชนมีสุขภาพดีที่ยั่งยืน 

1) ประชุมชี้แจงเจ้าหนา้ที่และ 
อสม. ในพื้นที่เพื่อจัดท าแผนงาน/ 
โครงการ 
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 
ศักยภาพทีมหมอครอบครัว 
3) ด าเนินงานตามแผนในพื้นที่ที ่
รับผิดชอบ 
4) พัฒนา Community Folder 
และฐานข้อมูลกลุ่มเปา้หมาย 
บันทึกลงโปรแกรม JHCIS 
5) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
สรุปผลและคืนข้อมูลภาวะสุขภาพ 
ให้ชุมชน 

1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
พฤติกรรม 
ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง 
2) เพื่อให้ทุกกลุ่มเปา้หมาย 
WECANDO 
เข้าถึงบริการสุขภาพและสามารถ 
พึ่งตนเองด้านสุขภาพเบื้องต้นได้ 
3) เพื่อพัฒนา Community Folder 
และฐานข้อมูลกลุ่มเปา้หมาย 
4) เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมป้องกัน
โรคในชุมชน 

ทุกครัวเรือนในพื้นที่รับผิดชอบ 
อ าเภอสว่างแดนดิน จ านวน 162 

หมู่บ้าน 27,413 หลังคาเรือน 

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 1,860,480 
 

เงินบ ารุง รพ.สต. ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล 
จ านวน 20 แห่ง 

129 ระดับ C เยี่ยมเสริมพลัง   งานเยี่ยมบ้านคุณภาพ 
คปสอ.สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ปีงบประมาณ 2564 

 1.  ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน 
รพ.สต./ศสม. ประเมินตนเองงานเยี่ยมบ้าน
คุณภาพ/วิเคราะห์ขอ้มูล 
 2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
 3.  แต่งต้ังคณะท างาน/ออกปฏิบัติงานเยี่ยม
เสริมพลังตามแผนปฎิบัติ 
 4.  ติดตามการด าเนินงานรายเดือน                            
5.  สรุปและประเมินผลการเยีย่มเสริมพลัง 

 1.  สถานบริการ คปสอ. ผ่านเกณฑ์
การเยี่ยมบา้น ร้อยละ 60 
 2. ร้อยละการเยี่ยมผูป้่วยเตียง
ประเภทที่ 3,4 ร้อยละ 85 
 3.  ร้อยละภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วย
เตียงประเภทที่ 3 ไม่เกินร้อยละ 20 
 4.   ร้อยละการเปลี่ยนเตียงผู้ป่วย
เตียงประเภทที่ 3 เป็นเตียง 2,1   ≥
ร้อยละ 20                             

สถานบริการปฐมภูม ิ23 แห่ง 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 3,600 เงินบ ารุง รพ. นางพัชรินทร์ พรหมจักร 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ
 

 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ(Primary Care Cluster) 
โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภมู ิ

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

130 ระดับ C กายภาพบ าบัดสู่ชุมชน โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 

1) ร้อยละผู้ปว่ย  BI  เพิ่มขึ้น 
2) ร้อยละผู้ปว่ยได้รับการติดตามเยีย่มบา้น
ตามมาตรฐาน 

จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้พิการ, ผู้ป่วยสูงอายุ และ ผู้ปว่ย 
ที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง (IMC& ACS)  

ร้อยละ 80 
 
 

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 138,240 เงินบ ารุง รพ. นางกนกพร  รัตนมณีกรณ์ 
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟ ู

131 ระดับ C เปิดบริการคลินิกหมอครอบครัววัดโพธิ์
ศร ีอ าเภอสวา่งแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ค่าเช่าสถานที่เปิดคลินิกหมอครอบครัววัด
โพธิ์ศร ี

มีสถานบริการในชุมชนที่ประชาชน
เข้าถึงได้สะดวก 

ศสม.วัดโพธิ์ศรี 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 90,000 กองทุน อบต. นายสมฤทัย อุปครราช 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ

132 ระดับ B เยี่ยมบ้านและการสร้างเสริมสุขภาพ
ประชาชนต าบลสวา่งแดนดิน 
  

 1) ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานปฐมภูมิ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 
 2) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 3) ท าแผนและออกปฏบิัติงานตามแผน 
 4) สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ร้อยละการเยี่ยมบา้น ≥ร้อยละ80 ประชาชนกลุ่มด ีเส่ียง ป่วย 
ต าบลสว่างแดนดิน 

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 311,840 เงินบ ารุง รพ. นางพัชรินทร์ พรหมจักร 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ(Primary Care Cluster) 
โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสขุภาพ และ อสม. 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

133 ระดับ B อาสาสมัครและผู้ประกอบการร้าน
จ าหน่ายอาหาร รา้นขายอาหารสด ร้าน
ขายของช าและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร 

1) จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้านในการ
ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค มีความรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 
2) ส ารวจเพื่อขึ้นทะเบียน ร้านขายของช า 
ร้านขายอาหารสด ร้านจ าหน่ายอาหารและ
แผงลอยจ าหนา่ยอาหารในพื้นที่รับผิดชอบ
ให้ครบ ร้อยละ 100 
3) สุ่มเก็บ ผัก อาหารสด ตรวจสารปนเปื้อน
ในร้านขายอาหารสดตามหมู่บ้าน  ร้อยละ 
100 
4) ด าเนินการตรวจสอบความสะอาด
ปราศจากเช้ือแบคทีเรียของร้านขายอาหาร
และแผงลอยจ าหน่ายอาหารในต าบล โดยใช้
ชุดทดสอบภาชนะสัมผัสอาหารและมือ SI-2 
5) มอบเกียรติบัตรอาหารปลอดภัยใหก้บัร้าน
จ าหน่ายอาหารสด  และร้านอาหาร 
6) มอบเกียรติบัตรอาหารสะอาดรสชาติ
อร่อย แก่ร้านที่ผ่านเกณฑ์ 
7) สรุปผลการด าเนินงาน และคืนข้อมูล
ให้แก่ร้านช า              

1. 1) ประชาชนในเขตพื้นที่เป้าหมายได้
บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย
ปราศจากสารเคมีและ สิ่งปนเปื้อน 

2. 2) ไม่พบอาหาร ยา เครื่องส าอาง 
และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นอันตราย
ในร้านขายของช า และตลาด ในเขต
พื้นที่ต าบล 

3.  
 

1) อสม.จ านวน 30 คน 
2) ร้านขายของช า รา้นอาหารสด 
ร้านจ าหนา่ยอาหารและแผลลอย
จ านวน 40 ร้าน 

ม.ค.-ก.ย.64 25,000 กองทุน อบต. นางสาวประภัสสร เรืองฤๅหาร 
รพ.สต.บงเหนือ 
 

ผู้ประกอบการร้านค้าร้านช า 
จ านวน 50 คน 

ม.ค.-ก.ย.64 11,000 กองทุน อบต. รพ.สต.ทรายมูล 
นางสาวอริษา  อาทิย์ตั้ง 

1) อสม.จ านวน 25 คน 
2) ร้านขายของช า รา้นอาหารสด 
ร้านจ าหนา่ยอาหารและแผลลอย
จ านวน 10 ร้าน 

ม.ค.-ก.ย.64 6,000 กองทุน อบต. รพ.สต.บ้านโคกสุวรรณ 
นางสาวสุพรรณี  สุภูตัง 

1) อสม.จ านวน 25 คน 
2) ร้านขายของช า รา้นอาหารสด 
ร้านจ าหนา่ยอาหารและแผลลอย
จ านวน 15  ร้าน 

ม.ค.-ก.ย.64 5,700 กองทุน อบต. รพ.สต.ตาลโกน  
นางสาวนันทพัชญ ์บุญพูล 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ(Primary Care Cluster) 
โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสขุภาพ และ อสม. 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

134 ระดับ B อบรมฟื้นฟูความรู ้อสม.เช่ียวชาญ 
ทันตกรรมด้านงานเฝ้าระวังทันตสุขภาพ
นักเรียน 

1) เร่ิมการประชุมโดยการประชุมชี้แจง/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสขุภาพ
ช่องปากของเด็กที่ถกูต้อง                          
2) ให้ความรู้ พร้อมแจกแผ่นพับ/สื่อทางการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น                          
3) ทบทวนการเรียนรู้โดยการถามตอบ
รายบุคคลหรือการท ากิจกรรมกลุ่ม                   
4) สรุปกิจกรรม 

1) ร้อยละ 100 อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นตรวจ
สุขภาพชอ่งปากของนักเรียนได้
ถูกต้อง                              
2) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านส่งข้อมูลให้ทันในช่วงสิ้นเดือน
ก.ค. และสิ้นเดือนธันวาคม ของทุกปี                            
3) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านสามารถให้ทันตสุขศึกษาเร่ือง
การดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก
นักเรียน 

161 คน พ.ค.-ก.ย.64 12,075 กองทุน อบต. นายเอกพันธ์  แสงเพชร์ 
 

135 ระดับ B อบรมเชิงปฏิบัติการ อสม.เช่ียวชาญงาน
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  

1)  อบรมให้ความรู้แก่  อสม.เกี่ยวกบังาน
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
2)  อสม.  สามารถถา่ยทอดความรู้และให้
ค าปรึกษาแนะน าด้านการดูแลสุขภาพที่
ถูกต้องแก่ประชาชนกลุ่มทัว่ไป กลุ่มเสี่ยง 
และกลุ่มป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ 

1)  อสม.  มีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้น 
ร้อยละ80 
2)  อสม.  สามารถถา่ยทอดความรู้
และให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการดูแล
สุขภาพที่ถกูต้องแกป่ระชาชนกลุ่ม
ทั่วไป กลุ่ม 

161  คน ม.ค.-ก.ย.64 10,000 
 

กองทุน อบต. นางสาวกรกมล  เตโชจิตร 
 

อสม.135 คน ม.ค.-ก.ย.64 19,050 กองทุน อบต. นางรุจิรา ธาราเสาวรภย์  
รพ.สต.บ้านถ่อน 

136 ระดับ B อบรมฟื้นฟูความรู ้อสม. เช่ียวชาญ ด้าน
งานอนามัยแมแ่ละเด็ก 

1)  ให้ความรู้เกีย่วกับอนามยัแมแ่ละเด็ก 
2)  ฝึกทักษะการดูแลมารดา/ทารก 
3)  ฝึกทักษะการประเมินพัฒนาการเด็ก 0-5 
ปี 
4)  รณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 
นาน 6 เดือน   

1)  ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มี
พัฒนาการสมวยั 
2)  อัตราการดูแลมารดา/ทารกหลัง
คลอดครบตามเกณฑ์ ร้อยละ 100 

อสม.  จ านวน  20  คน 1ต.ค.63 - 30 ก.ย.64 5,000 กองทุน อบต. นางพิมพ์พัทธณัชชา  อ่อนตา 
สอน.บ้านขาม 

 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ(Primary Care Cluster) 
โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสขุภาพ และ อสม. 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

137 ระดับ B การคัดเลือก อาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ดีเด่น 
เสริมสร้างแรงจูงใจการพัฒนา 
ระบบสุขภาพระบบสุขภาพภาค 
ประชาชน 

1) ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงาน 
สุขภาพภาคประชาชนและ 
กรรมการชมรม อสม. 
2) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก 
อสม.ดีเด่นระดับระดับ อ.สว่าง 
แดนดิน 
3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ 
คัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับอ าเภอ 
4) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ 
เตรียมความพร้อม อสม.ดีเด่น 
ระดับอ าเภอ ในการเข้าแข่งขันใน 
ระดับจังหวัด 
5) ส่ง อสม.ดีเด่น ระดับอ าเภอ 
เขา้คัดเลือกในระดับจังหวัด 
5.1 น าเสนอผลงาน อสม.ดีเด่น 
5.2 จัดบูธนิทรรศการ 
6) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละ 
เชิดชูเกียรติ อสม.ดีเด่นทุกระดับ, 
ประชุมคณะกรรมการชมรม 
ระดับอ าเภอฯ 

1) อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัดในสังกัด
ได้มโีอกาส แสดงอออกถึงความรู้ 
ความสามารถ ตลอดจนความพร้อม 
และอุดมการณ์เพื่อประโยชน์ตอ่ส่วน
ร่วม 
2) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.. 
ดีเด่นสร้างเสริมประสบการณ์ 
ตลอดจนองค์ความรู้ในการด าเนินงาน
ด้านต่างๆของสาธารณสุขมูลฐาน 
3) สารถน าความรูแ้ละประสบการณ์ที่ 
ได้มาเตรียมการประกวดในสาขาอื่นๆ 
ในปีต่อไป 
4) คณะกรรมชมรมมีความเข้มแข็ง 
เข้าใจบทบาทของตนเองมากขึ้น 

192 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 100,000  UC คปสอ. นายสุรพล  สายค าภา 
สสอ.สว่างแดนดิน 

138 ระดับ B พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้ 

1)  อบรม  อสม.เบาหวานให้มีความรู้ในการ
ติดตามดูแลผู้ป่วยเบาหวานในเขตความ
รับผิดชอบ 
2)  ติดตาม  อสม.ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 1
ครั้ง/เดือน จ านวน 8 เดือน 

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุม
ระดับน้ าตาลได้ดีเพิ่มขึ้น (HbA1C<7) 
อย่างน้อย ร้อยละ5 จากปีที่ผา่นมา 

อสม.เช่ียวชาญเบาหวาน 
จ านวน 161 คน 

 
 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 10,000 กองทุน อบต. น.ส.กรกมล  เตโชจิตร 
สอน.บ้านขาม 

 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ(Primary Care Cluster) 
โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสขุภาพ และ อสม. 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

139 ระดับ C อบรมฟื้นฟูความรู ้อสม. เช่ียวชาญ ด้าน
งานอนามัยแมแ่ละเด็ก 

1) ให้ความรู้เกี่ยวกับอนามยัแม่และเด็ก 
2) ฝึกทักษะการดูแลมารดา/ทารก 
3) ฝึกทักษะการประเมินพัฒนาการเด็ก 0-5 
ปี 
4) รณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยา่งเดียว 
นาน 6 เดือน   

1) ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี มี
พัฒนาการสมวยั 
2) อัตราการดูแลมารดา/ทารกหลัง
คลอดครบตามเกณฑ์ ร้อยละ 100 

อสม. 
จ านวน 20 คน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 10,000 กองทุน อบต. นางอัญชลี วงศ์นิลจันทร์ 
รพ.สต.บ้านนาเตียง 
 

อสม. 
จ านวน 93 คน 

 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 10,000 กองทุน อบต. นายวิมลศักดิ ์กาสินพิลา 
รพ.สต.บ้านบอ่ร้าง 

140 ระดับ C การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นดีเด่น เสริมสร้างแรงจูงใจ
การพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน 

1) ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาค
ประชาชนและกรรมการชมรม อสม. 
2) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอสม.ดีเด่น
ระดับอ าเภอสว่างแดนดิน 
3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกอสม.
ดีเด่นระดับอ าเภอ 
4) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความ
พร้อมอสม.ดีเด่น ระดับอ าเภอในการเขา้
แข่งขันระดับจังหวัด 
5) ส่ง อสม.ดีเด่นระดับอ าเภอ เขา้คัดเลือก
ในระดับจังหวัด    
   5.1 น าเสนอผลงานอสม.ดีเด่น 
   5.2 จัดบธูนิทรรศการ 
6) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละเชิดชูเกียรติ 
อสม.ดีเด่นทุกระดับ ประชุมคณะกรรมการ
ชมรมระดับอ าเภอ 

1) อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดในสังกัดได้
มีโอกาสแสดงออกถึงความรู ้
ความสามารถ ตลอดจนความพร้อม
และอุดมการณ์เพื่อประโยชน์ตอ่
ส่วนรวม  
2) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.
ดีเด่นสร้างเสริมประสบการณ์ 
ตลอดจนองค์ความรู้ในการด าเนินงาน
ด้านต่างๆของสาธารณสุขมูลฐาน  
3) สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้มาเตรียมการ
ประกวดในสาขาอื่นๆ ในปีต่อไป 4
คณะกรรมการชมรมมีความเข้มแข็ง
เข้าใจบทบาทของตนเองมากขึ้น 

50 คน ม.ค.-ก.ย.64 5,000 กองทุน อบต. น.ส.นิศารัตน์  ศรีส าราญ 
รพ.สต.พันนา 

141 ระดับ C อสม. Fast tract อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้เรื่อง 
mi-stroke  

ผู้ป่วยที่มีความเส่ียง mi-stroke ได้รับ
การช่วยเหลือทันทีถึงมือหมอใน 4 
ชั่วโมงหลังมีอาการ 

อสม.แกนน าเบาหวาน-ความดัน
โลหิต จ านวน 36 คน 

5 มี.ค.64 5,000 กองทุน อบต. รพ.สต.หนองหลวง 
นางสุธาสินี  เจริญด ี

 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ(Primary Care Cluster) 
โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสขุภาพ และ อสม. 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

142 ระดับ C อบรมฟื้นฟูความรู้เพือ่พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน 

1) ประชุมคณะท างาน 
2) วางแผนการด าเนินงานกิจกรรม 
3) จัดอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศกัยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน 
4) สรุป และจัดท ารายงานผลการด าเนนิงาน 
 

1) ร้อยละ 100 ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นได้เข้าร่วม
การอบรมฟื้นฟูความรู ้
2) ร้อยละ 80 ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีความรู้
การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและคัด
กรองผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 

161 คน 1ต.ค.63 –30ก.ย.64 
 

12,075 กองทุน อบต. นางสาวจิตตาวดี  วิจารณ์ 
สอน.บ้านขาม 

143 ระดับ C อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ตาม
หลักสูตรฝึกอบรม อสม.นักจัดการ
สุขภาพ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักภาพ อสม. 
ตามหลักสูตรฝึกอบรม อสม. นักจัดการ
สุขภาพ      

1) อสม.เข้ารับการอบรมครบตาม
เป้าหมาย                  
2) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ 
อสม. ให้เป็นนักจัดการสุขภาพ                                     

518 คน 1ต.ค.63 –30ก.ย.64 
 

50,000 กองทุน อบต. นายนิพนธ์  เสนากุล 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ    

144 ระดับ C อบรมเชิงปฏิบัติการ อสม.เช่ียวชาญ 
ด้านการนวดไทย 
 

อบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพร การนวด การ
ออกก าลังกายด้วยนวัตกรรมท้องถิ่น 

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความรู้เรื่อง
สมุนไพร การนวด การออกก าลังกาย
ด้วยนวัตกรรมท้องถิ่นมากกว่ารอ้ยละ 
80 

กลุ่มเป้าหมาย 
อาสาสมัครสาธารณสุข   จ านวน 

40 คน อสม.บ้านละ 5 คนมี
ทั้งหมด 8 หมู่บ้าน 

1ต.ค.63 –30ก.ย.64 
  

25,000 
  

กองทุน อบต. น.ส.โชติกา ยากองโค 
 รพ.สต.ธาตุทอง  

145 ระดับ C  พัฒนาการด าเนินงานคลินิกหมอ
ครอบครัวบ้านหนองทุ่ม-ใกล้บ้านใกล้ใจ
แบบไร้รอยต่อ สู่อาสาสมัครประจ า
ครอบครัวที่เข้มแข็ง ห่างไกลโรค  

1) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ 
ตัวแทนครอบครัว เพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง
ภัยสุขภาพ                          
2) จัดท าโครงสร้าง แผนผังแกนน า อสค. 
ก าหนดบทบาทหน้าที ่ 
3) แกนน า อสค ขยาย เครือข่ายย่อย       
4) จัดท าช่องทางสื่อสาร  
5) ซ้อมแผนหมู่บ้านเม่ือมภีาวะฉกุเฉิน     
6) ประเมินผลโครงการ 

1) ร้อยละการขึ้นทะเบียน อสค.  ≥ 
ร้อยละ 80        
2) ร้อยละของ อสค. มีความรู้การ
ป้องกันภัยสขุภาพเพิ่มขึ้น  ≥ ร้อยละ 
80       
3) ครัวเรือนมี FCT ที่เป็นปัจจุบันเป็น
ช่องทางสื่อสาร ร้อยละ 100           
4) จ านวนครั้งการให้ค าปรกึษาแก ่
อสค. ผ่าน Appication / FCT                          

1,500 คน 1ต.ค.63 –30ก.ย.64 
 

50,000 กองทุน อบต. นายนิพนธ์  เสนากุล 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ    

 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ(Primary Care Cluster) 
โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสขุภาพ และ อสม. 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

146 ระดับ B 
 
 
 
 
 

อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขต
เทศบาลต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่าง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร 

อบรมการใช้ Smartphone ในการเก็บ
แบบสอบถามออนไลน ์

ร้อยละของ อสม.มีศักยภาพในการ
เก็บข้อมูล 

อสม.ม.1,ม.3,ม.11,ม.12,ม.20 
จ านวน 170 คน 

พ.ย.63-ก.ย.64 20,000 เงินบ ารุง รพ. นางสาวทัศวรรณ  ติดมา 

 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

147 ระดับ A อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายใน
การควบคุมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง
และหลอดเลือดหัวใจในชุมชน 

1)  จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชนทั่วไป
และกลุ่มเสี่ยงเกิดความเข้าใจและตระหนักรู้
ถึงภัยของโรคหัวใจและหลอดเลือด  และโรค
หลอดเลือดสมองอัมพฤกษ ์อัมพาต และหัน
มาดูแลรักษาสุขภาพอยา่งจริง2)  จัด
กิจกรรมให้ความรู้ประชาชนทั่วไปและกลุ่ม
เส่ียงและผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดนั
โลหิตสูง ผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง เกิดทักษะ
การดูแลตนเอง โดยประชาชนกลุ่มเสี่ยงและ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสงู ผู้ที่
มีไขมันในเลือดสูง สามารถค้นหาปัญหา
สุขภาพดว้ยตนเองและหาแนวทางการ
ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและ
หลอดเลือดหัวใจ ดว้ยตนเองได้จัง 

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกีย่วกับพยาธิ
สภาพของโรค สาเหตุ อาการ  การ
รักษา และการปฏิบัติตัวทีถู่กต้อง 
ร้อยละ 75 

90  คน 1ต.ค.63 – 30ก.ย.64 9,000 กองทุน อบต. นางพิมพ์พัทธณัชชา  อ่อนตา 
สอน.บ้านขาม 
 

20 คน 9 มี.ค. 64 3,500 เงินบ ารุง รพ.สต. นางสาวอลิษา  ฤทธธิรรม 
รพ.สต.ตาลโกน  

250 คน 1ต.ค.63 – 30ก.ย.64 25,000 กองทุน อบต. นางสายสุดา  สักขาพรม 
รพ.สต.พันนา 

140  คน 1ต.ค.63 – 30ก.ย.64 10,000 กองทุน อบต. นางอัญชลี วงศ์นิลจันทร์ 
รพ.สต.บ้านนาเตียง 
 

ผู้ป่วยเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงที่รับยาที่รพ.สต.หนอง

หลวง จ านวน 647 คน 

12 มี.ค.64 10,000 กองทุน อบต. รพ.สต.หนองหลวง 
นางสุธาสินี  เจริญด ี

30 คน 5 เม.ย. 64 4,500 
 

เงินบ ารุง รพ.สต. นางสิริวิมล สารสวัสดิ ์
รพ.สต.บ้านโคกสุวรรณ  

148 ระดับ B รู้เร็ว รู้ทัน โรคหลอดเลือดสมองและ
หลอดเลือดหัวใจ 

1) ส ารวจกลุ่มเปา้หมาย 
2) จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวัง 
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือด
หัวใจ 

เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานและความดัน 
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดัน ญาต ิ
ได้รับความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง
และหลอดเลือดหัวใจ 

- ผู้ป่วยเบาหวาน 
- ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 
- กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดัน 
(180 คน) 

1 ม.ค.-31 ก.ค.64 18,000 กองทุน อบต. นางขนิษฐา กองแก้ว 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ

149 ระดับ B ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง ด าเนินงานคลินิกเบาหวานความดันตรวจ
เลือดประจ าปีถา่ยภาพจอประสาทตา 

 400 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - นางอาภรณ์ แพงนอก 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

150 ระดับ B ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 

1) ประชุมเตรียมความพร้อมคณะท างาน 
2) ประชาสัมพันธ์โครงการอยา่งต่อเนื่องให้
ประชาชนรับรู้ 
3) ด าเนินการให้บริการตรวจคัดกรองตาม
แผนงาน 
4) ชุมชนจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ตามหลกั 3อ2ส 
5) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้นวัตกรรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดภยัโรคเร้ือรัง 
 

1) มีคณะกรรมการ อสม.หมู่บ้าน 
2) ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบได้
ความรู้ความเข้าใจ 
3) แยกประเภทการคัดกรองผู้ป่วย 3 
อันดับ(ปกติ , ผดิปกติเล็กน้อย,ผิดปกติ
มาก) 
4) ประชากรในชุมชนให้ความร่วมมือ
เข้าร่วมด าเนินการ ร้อยละ 70 
5) ประชากรในชุมชนให้ความร่วมมือ
เข้าร่วมด าเนินการ ร้อยละ 70 
6) คณะกรรมการ อสม. และเจ้าหน้าที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหมู่บ้าน 

400 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - นางอาภรณ์ แพงนอก 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ

151 ระดับ B ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพื่อลด
ผู้ป่วยรายใหม ่

1) ส ารวจกลุ่มเปา้หมาย 
2) คัดกรองให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติในกลุ่ม
เส่ียงและกลุ่มป่วยรายใหม ่

1) ร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้น
ไป ได้รับการตรวจคัดกรองโรค DM 
และ HT 
2) ร้อยละการเกิดผู้ป่วย DM+HTราย
ใหม่ลดลง 

ประชาชนอายุ 35 ปขีึ้นไปและ
กลุ่มเสี่ยงภายหลังการคัดกรอง

(300 คน) 

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 30,000 กองทุน อบต. นางขนิษฐา กองแก้ว 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ

152 ระดับ C ชาวเบาหวานรว่มใจ หว่งใยเท้า 1) ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2) อบรม ภาคบรรยาย 
3) มอบรองเท้าให้ผู้ป่วยเบาหวานที่
จ าเป็นต้องใช้รองเท้าที่เหมาะสม 

ผู้ป่วยเบาหวานมีพฤติกรรมการดูแล
เท้าที่ถูกต้องเหมาะสม 

ผู้ป่วยเบาหวานในพื้นที่ ต.สวา่ง
แดนดิน จ านวน 300 คน 

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 30,000 กองทุน อบต. นายอภิชาต สารธะวงศ์ 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ

153 ระดับ C พระสงฆ์ไทยห่างไกลโรคเร้ือรัง 
เบาหวาน และความดันโลหิตสูง  

1) ให้ความรู้แก่ชาวบา้นด้านการปรุงอาหาร
ถวายพระ 
2) สร้างแกนน าการดูแลสุขภาพพะสงฆ์ 
3) ตรวจสุขภาพพระสงฆ ์
 

1) ร้อยละของแกนน าดูแลสุขภาพ
พระสงฆ์ทุกหมู่บ้าน 
2) ร้อยละของพระสงฆ์ที่ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 

แกนน า 27 หมู่บ้านๆละ 5 คน 
พระสงฆ์ 270 รูป 

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 50,000 กองทุน อบต. นายปภินวิทย์ ค าสมาน 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

154 ระดับ C การดูแลผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ที่เข้ารบั
การรักษาในโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสวา่งแดนดิน 

1) จัดตั้ง ทีมสหวิชาชพี (DM Team ) 
2) ให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม ่
3) ติดตามระดับน้ าตาลในเลือดต่อเนื่อง 

อัตราการควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือดได้ดีใน 6 เดือนแรกของการ
วินิจฉยัเบาหวาน  HbA1C≤7% หรือ 
HbA1Cลดลง ≥2% 

ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม ่ 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 5,000 เงินบ ารุง รพ. นางสาวณัฐวรางค์ อุดมลาภ 

155 ระดับ C อบรมให้ความรู้เรื่อง การให ้HBPM 
บุคลากรโรงพยาบาลที่มีความเส่ียงต่อ
โรคความดันโลหิตสูง 

ให้ HBPM กับผู้ที่มBีP≥140/90 ที่ยังไม่
วินิจฉยัเป็น HT 

บุคลากรที่มีความเส่ียงต่อโรคความ
ดันโลหิตสูงได้รับ HBPM กลับไปที่
บ้าน 
ร้อยละ 80 

บุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชสว่างแดนดิน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 5,000 เงินบ ารุง รพ. นางสุมารี ค าผุย 

156 ระดับ C อบรมให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง ที่มีระดับ CV risk ≥30 
เส่ียงต่อโรคหลอดเลือดสมอง,หลอด
เลือดหัวใจ 

สอนผู้ป่วยที่ม ีCV Risk สูง เกี่ยวกับอาการ , 
สังเกตอาการที่ผิดปกติ การปฏิบัติตัวเพือ่ลด
ความเส่ียงของโรค 

ผู้ป่วยรู้สามารถตอบค าถามได้ถูกต้อง 
ร้อยละ80 

ผู้ที่มารับบริการคลินิกโรคเร่ือรัง 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

สว่างแดนดิน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - นางสุมารี ค าผุย 

157 ระดับ C พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือดไม่ได้ 

1) จัดอบรม อสม. 
2) ให้ อสม. ติดตามเยีย่มผู้ป่วยเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้ 

ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับ
น้ าตาลได้ดีเพิ่มจากเดิมเป็นร้อยละ 
30 

ผู้ป่วยเบาหวาน 
ในอ าเภอสวา่งแดนดิน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 168,000 
 
 

งบอื่นๆ นางกุลนที  ทองโคตร 
 

158 ระดับ C พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและ
ไตเรื้อรัง 

อบรมให้ความรู้เจ้าหนา้ที ่ ร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้ปว่ย
เบาหวานความดันโลหิตสูง เขา้รับการ
อบรมร้อยละ 100 

บุคลากรผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง  

ในอ าเภอสวา่งแดนดิน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 5,000 UC คปสอ. นางกุลนที  ทองโคตร 

159 ระดับ C วันความดันโลหิตสูงโลก 1) ให้ความรู้โรคความดันโลหิตสูง,ลดหวาน
มันเค็ม 
2) สอนสาธิตการเลือกสินค้าการอ่านฉลาก
อาหารที่มีเกลือโซเดียม 

ผู้รับบริการมีความรู้ ร้อยละ80 ผู้มารับบริการที่คลินิกโรคเร้ือรัง 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

สว่างแดนดิน 

17 พ.ค.64 10,000 UC คปสอ. นางสุมารี ค าผุย 
 

160 ระดับ C วันเบาหวานโลก 1) ให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน 
2) สอนอ่านฉลากโภชนาการ 
3) จัดบอร์ดประชาสัมพันธ ์

ผู้ป่วยเบาหวานสามารถอ่านฉลาก
โภชนาการได้ร้อยละ 80 

ผู้ป่วยเบาหวาน 
ในอ าเภอสวา่งแดนดิน 

14 พ.ย.63 5,000 UC คปสอ. นางกุลนที  ทองโคตร 

 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

161 ระดับ C ติดตามกลุ่มป่วยเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง 

1) จัดอบรมให้ความรูก้ลุ่มป่วยเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง                     
2) ติดตามการด าเนินงาน 

ร้อยละ 100 ของกลุ่มป่วยเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง ได้รับความรู้และ
ติดตาม 

ผู้ป่วยเบาหวาน จ านวน 168 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 25,000 กองทุน อบต. นางนิภาภรณ์  อักษร 
รพ.สต.บงใต้ 

162 ระดับA ให้ความรู้กลุ่มเส่ียง  โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 

1) คัดกรองประชาชนอาย3ุ5ปีขึ้นไป 
2) น ากลุ่มเสี่ยงเข้าโครงการปรับเปลี่ยนอย่าง
ต่อเนื่อง 
3) ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง 
4) มีเกณฑ์การวินิจฉัยที่ชัดเจนเป็นแนว
เดียวกัน 
5) ท าค่ายปรับเปลีย่นพฤติกรรม6.รณรงค์ลด
มัน  ลดหวาน  ลดเค็ม 

อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่ม
เส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยปว่ย
ความดันโลหิตสูง 

กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง จ านวน 300 คน 

มี.ค.-ก.ย.64 30,000 กองทุน อบต. นายสมจิตร  ศรีชาติ  
รพ.สต.โคกสี  
 

163 ระดับ A ดูแลกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง 

1) ประชุมเจ้าหนา้ที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลค าสะอาด เพื่อชีแ้จงแผนงาน/
โครงการ 
2) เสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อขออนุมตัิ  
3) ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองของ
กลุ่มเสี่ยงที่ถูกต้อง     
4) ติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมเส่ียงทุก 3 
เดือน 
5) น ากลุ่มเสี่ยงที่ผิดปกติเข้าสู่ระบบการ
รักษา 

1) หลังการอบรมกลุ่มเส่ียงที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ในการดูแลตนเองไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80       
2) อัตราการเกิดโรคกลุ่มเสี่ยงที่เข้า
ร่วมโครงการ เมื่อเทียบกบัปี 63 
เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 5 
     

กลุ่มเสี่ยง DM,HT 
ปีงบประมาณ 2564 

มี.ค.-ก.ย.64 30,000 กองทุน อบต. นางสาวทัศนีย์  หมื่นจูม               
รพ.สต.ค าสะอาด 

164 ระดับ C ฟื้นฟูความรู้ผู้ปว่ยเบาหวาน-ความดัน
โลหิตสูง 

อบรมให้ความรู/้และท ากิจกรรม 
 

 ผู้ป่วยเบาหวานความดันที่
รับผิดชอบ จ านวน 495 คน 

1ต.ค63.-30 ก.ย.64 0 - นางรัชนี ชินวงศ์ 

 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

165 ระดับ A ออกก าลังกายด้วยยางยืด ในกลุ่มผู้ป่วย
โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 

1) ประชุมเจ้าหนา้ที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลค าสะอาด เพื่อชีแ้จงแผนงาน/
โครงการ 
2) เสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อขออนุมตัิ  
1.จัดกิจกรรมออกก าลังกายด้วยยางยืด ใน
หมู่บ้าน  
3) ติดตามระดับน้ าตาล ในผู้ปว่ย
โรคเบาหวาน 
4) ขั้นสรุปผลการด าเนินงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้คืนข้อมูลสู่ชุมชน 

1) มีกิจกรรมการออกก าลังกายด้วย
ยางยืดทุกหมู่บ้าน ร้อยละ 100 
2) ระดับน้ าตาลสะสม HbA1c ใน
ผู้ป่วยเบาหวานอยู่ในระดับที่ควบคุม
ได้ ร้อยละ 50 
3. มีการออกก าลังกายอย่างน้อย 3 
วันต่อสัปดาห ์ครั้งละ 30 นาท ี

1,215  คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 25,000 กองทุน อบต. นางสาวทัศนีย์  หมื่นจูม               
รพ.สต.ค าสะอาด 

166 ระดับ C รณรงค์ให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง
เชิงรุก 

1) ประชุมเจ้าหนา้ที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลค าสะอาด เพื่อชีแ้จงแผนงาน/
โครงการ 
2) เสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อขออนุมตัิ  
3) จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกีย่วกบั
โรคหลอดเลือดสมองใน รพสต. 
4) อบรมให้ความรู้เกีย่วกบัโรคหลอดเลือด
สมองทุกคร้ังใน โรงเรียน อสม. 
5) ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแก่
ประชาชนแบบรายกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คืนข้อมูลสู่ชุมชน 

1) ร้อยละผู้ปว่ยโรคเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี ร้อยละ 50 
2) มีความรู้หลังเข้ารับการอบรม > 
80% 
 

260 คน มี.ค.-ก.ย.64 26,000 กองทุน อบต. นางสาวทัศนีย์  หมื่นจูม               
รพ.สต.ค าสะอาด 

167 ระดับ C ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน
เพื่อให้ HbA1c อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

1) อบรมให้ความรู ้
2) กิจกรรมลงเยี่ยมบา้น  
3) สาธิตการปรุงอาหารให้เหมาะสมกบั
ผู้ป่วยเบาหวาน 

 ผู้ป่วยเบาหวานความดันที่
รับผิดชอบ จ านวน 495 คน 

11 หมู่บ้าน 

1ต.ค.63-30 ก.ย.64 10,000 กองทุน อบต. นางรัชนี ชินวงศ์ 

 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

168 ระดับ B ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 

1)  ประชุมคณะท างาน 
2)  วางแผนการด าเนินงานกจิกรรมลดอ้วน
ลดโรค 
3)  ประชาสัมพันธ์กจิกรรมให้ผู้ที่มีความ
เส่ียงต่อการอ้วนลงพุงให้เข้าร่วมโครงการ รับ
สมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการ 
4)  จัดอบรมให้ความรู้และติดตาม
ประเมินผล จ านวน 3 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 1 
เดือน 
5)  ประเมินผลและสรุปผลโครงการ 

1)  ผู้เข้าโครงการฯ มีความรู้ และ
ทักษะในการเลือกรับประทานอาหาร
และการออกก าลังกายที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับสภาวะของร่างกาย ร้อย
ละ 90 
2)  ผู้เข้าโครงการฯ มีทักษะในการ
ควบคุมก ากับตนเองให้ปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพในการลดน้ าหนัก
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ร้อยละ 79 
3)  ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มากกวา่เกณฑ์
มาตรฐานลดลง หรือเข้าใกล้มาตรฐาน
มากที่สุด ร้อยละ 79 

กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรค
ความดัน 
โลหิตสูง   

ม.ค.- ก.ย.64 10,000 
 

กองทุน อบต. น.ส.กรกมล  เตโชจิตร 
สอน.บ้านขาม 

กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง จ านวน 50คน 

ม.ค.- ก.ย.64 5,000 กองทุน อบต. นางสาววรัญญา  รกัษาแก้ว 
รพ.สต.บ้านตาล  

กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง จ านวน 100 
คน  

ม.ค.- ก.ย.64 10,000 กองทุน อบต. นางมนัญญา กัญฑห์าคุณ 
รพ.สต.บงเหนือ 
 

169 ระดับ B ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
หลีกเล่ียงโรคเร้ือรัง ตามหลัก 3อ2ส 
 

1) จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่

กลุ่มเป้าหมาย 

2) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

 

 

1) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมายที่เสี่ยงต่อโรคกลุ่ม
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  
2) เพื่อติดตามประเมินผลประชากร
กลุ่มเป้าหมายในการปรับเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพในการปอ้งกันและ
ควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต
สูง 

100 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 10,000 กองทุน อบต. นางรติกานท์ ตีเมืองซ้าย 
รพ.สต.บ้านนาถ่อน 

200 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 20,000 กองทุน อบต. นางวิรัลยุพา  กันทะวงศ์จิโรจ 
รพ.สต.บ้านบอ่ร้าง 

100 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 10,000 กองทุน อบต. น.ส.สินีนาฎ  ศรีส าราญ  
รพ.สต.ธาตุทอง  
 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

170 ระดับ C สร้างสุขภาพ รอบรู้เรื่องสุขภาพ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยง 
โรคเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง 

1) ให้ความรู้โดยการสาธิตและ
บรรยาย  พร้อมทดลองปฏิบัติโดยการใช้
อุปกรณ์เครื่องมือในการสอนให้ความรู ้ และ
การตรวจสุขภาพในรูปแบบต่างๆ เพือ่ให้
กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง สามารถดูแลสุขภาพแบบพึง่พา
ตนเองได้ 
2) .แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการอุปโภค
บริโภคเพื่อป้องกันปจัจยัเส่ียงที่ท าให้เกดิ
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
3) สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดย
การถาม-ตอบ 

1) ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
2) สามารถตอบค าถามหลังจากได้รับ
ความรู้ 
 

150 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 11,250 กองทุน อบต. นางสาวกรกมล เตโชจิตร 
 

171 ระดับ C โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง ในวิถีใหม่(New Normal) 

1.ประชุมคณะท างาน 
2.วางแผนการด าเนินงานกจิกรรมลดโรค  
3.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีความเส่ียง
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง และ
อ้วน ให้เขา้ร่วมโครงการ รับสมัครบุคคลเข้า
ร่วมโครงการ 
4.จัดอบรมให้ความรู้และติดตามประเมลิผล 
จ านวน3ครั้งห่างกันเดือนละ1ครั้ง 
5.สอนทักษะให้ความรู ้เน้น3อ. 2 ส.อาหาร 
ออกก าลังกาย อารมณ์ ไม่สูบ ไม่ดื่ม ควบคู่
กับมาตรการNew Normalเน้นDistancing 
Mask Hand washing,ใช ้Mask เป็นวคัซีน 
6.ประเมินผลและสรุปโครงการ  
 

1.ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติตัว 
เร่ือง 3 อ. 2 ส. 2  
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าดัชนีมวลกาย
(BMI) ของผู้เข้าร่วมโครงการฯที่
มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานลดลง ร้อยละ 
50 
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับน้ าตาล 
และความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกต ิ 
ร้อยละ 50 

กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง จ านวน 50 คน  

10ม.ค.-20ก.ย.2564 5,000 กองทุน อบต. รพ.สต.ทรายมูล 
(นายเสกสัณห์  นิยมธรรม) 

 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

172 ระดับ C ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูง เพื่อให้ค่าความดันโลหิตอยู่ใน
เกณฑ์ปกต ิ

1) อบรมให้ความรู ้
2) กิจกรรมลงเยี่ยมบา้น 
3) สาธิตอาหาร การปรุงอาหารให้เหมาะสม
กับผู้ป่วย เพื่อให้ความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในเขต
รับผิดชอบ 11 หมู่บา้น จ านวน 

290 คน 

1ต.ค.63-30 ก.ย.64 10,000 กองทุน อบต. นางรัชนี ชินวงศ์ 

173 ระดับ C ส่งเสริมสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายในผู้ปว่ย NCD 

- 1) อบรมเชิงปฏิบัติการเกีย่วกับการออก
ก าลังกายที่เหมาะสมส าหรับผู้ป่วย NCD 
(DM,HT) 
2) ทดสอบสมรรถภาพในผู้ปว่ย NCD 

1) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้/ความ
เข้าใจ หลักการออกก าลังกายเพิ่มมาก
ขึ้น ≥80%  
2) จ านวนผู้ปว่ยเขา้รับการอบรม
ได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
≥80% 

ผู้ป่วย NCD (DM, HT) 
จ านวน 100 คน 

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 5,000 UC คปสอ. นางสาวกัญณภัทร  วงค์ชาร ี
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟ ู

174 ระดับ C ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง 

1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 
2) ตรวจคัดกรองความเส่ียงในกลุ่มเป้าหมาย 
3) จัดกิจกรรมปรับเปลีย่นพฤติกรรมตาม
หลักสูตร 

1) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เข้ารับการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
ร้อยละ 100 
2) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างสุขภาพที่ดี
ร้อยละ 100 
 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงจ านวน

50 

มค.-กย.64 5,000 กองทุน อบต. รพ.สต.บ้านถ่อน 

175 ระดับ C ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนทางไต ตา เท้าสมอง
และหัวใจในผู้ปว่ยโรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวาน 

1) จัดอบรมให้ความรู ้ผู้ป่วยโรคความดนั
โลหิตสูง ,ผู้ป่วยโรคเบาหวาน , ผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน  
2) กิจกรรมประชาสัมพันธโ์รคแทรกซ้อนทาง
หอประชาสัมพันธ์หมู่บา้น 
3) สรุปผลโครงการ 
 

1) เพื่อให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
และเบาหวานมีความรู้เรื่องโรคและการ
ดูแลตนเอง มากกว่าร้อยละ 90 จาก
แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม 
2) ผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูงและ
เบาหวานมีภาวะแทรกซ้อนไต ตา เท้า
สมองและหัวใจ ลดลงมากกว่าร้อยละ 
70 

1) ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง,
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน , ผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานจ านวน 100 คน  
2) อสม. หมู่บ้านละ 2 คน 
จ านวน 18 คน 
80 คน 

ม.ค.- ก.ย.2564 10,000 กองทุน อบต. นางมนัญญา กัญฑห์าคุณ 
รพ.สต.บงเหนือ 
 

ม.ค.- ก.ย.2564 15,000 กองทุน อบต. นางเทพทัย  ขอดค า 
รพ.สต.ตาลเนิ้ง  
 

  



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

176 ระดับ C พัฒนาความรอบรู้ด้านสขุภาพส าหรับ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานอ าเภอสว่าง 
แดนดิน 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการพัฒนาความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ 

1) ประชุมชี้แจงรับฟังความเห็นกับ
บุคลากร พชอ. ภาคีเครือข่าย
ผู้รับบริการ และผู้มีสว่นได้เสีย
เกี่ยวกบัการพัฒนาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพส าหรับประชาชน 
2) ประเมินส่วนขาดของชุมชนโดยใช้ 
66 Key Massage เพื่อน าสู่การจัดท า
แผนพัฒนา 
3) ค้นหาบุคคลV-Person ในแต่ละ
ประเด็นปัญหาของชุมชน
(OTOP)ด าเนินงานในพื้นที่ 
4) ส่งเสริมให้ชุมชนและ V-Person มี
ส่วนร่วมออกแบบสือ่สารที่เหมาะสม 
ในการส่ือสารถึงผู้รับบริการตาม
แนวทาง HL และตามประเด็นส่วน
ขาด 66 Key Massage  ในแต่ละ
ประเด็นปัญหาของชุมชน(OTOP) 
5) เจ้าหน้าทีภ่าคีเครือข่าย V-Person 
ร่วมพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ให้กับประชาชนในแต่ละประเด็น
ปัญหาของชุมชน(OTOP) 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานใน PCU 
โรงพยาบาล 1 แห่ง 

รพ.สต.20 แห่ง 
แห่งละ 100 คน รวม 2,100 คน 

1ต.ค.63-30 ก.ย.64 100,000 
 

UC คปสอ. นายชุมพล  สารีค า 
นายวีรพล   เพริศแก้ว 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

177 ระดับ A เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโค
โรนา 19(COVID-19) 

1) จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ ค าแนะน า การ
ดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคไวรัสโค
โรนา 19 (COVID-19) ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ต าบลบ้านตา้ย 
2) สนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวัง 
สอบสวนและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 
(COVID-19) โดยจัดหาวัสด ุอุปกรณ์ป้องกัน
การติดเชื้อ ตามแนวทางในการสอบสวนโรค
และควบคุมโรค ของ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 

1) ประชาชนมีความรู้ในการดูแล
ตนเอง สามารถป้องกันตนเองจาก
โรคติดต่อได ้ ร้อยละ 100       
2) มีการด าเนินงานตอบโตภ้าวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขเป็นระบบ 
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 

7 หมู่บ้าน  
จ านวน100  คน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 10,000 กองทุน อบต. นางสาววรรณภา ใจปัดชา 
รพ.สต.บ้านต้าย  
 

ผู้น าชุมชน,อสม.,ประชาชนทั่วไป 
รวมทั้งสิ้น   

จ านวน100  คน 

มี.ค.64 10,000 กองทุน อบต. นางสาวศิรินภา  ชัยวินิจ 
รพ.สต.บ้านตาล 

 

178 ระดับ C ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติ
ใหม่ และภยัสุภาพในชุมชน 

ให้ความรู้/อบรม เกีย่วกับการป้องกันและ
ควบคุมโรค 

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และสามารถ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการปอ้งกัน
และควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่ออุบัติ
ใหม่และภยัสุขภาพ 

100 คน พ.ค.-มิ.ย.64 10,000 กองทุน อบต. นางสาวธัญพร  กิ่งแก้ว 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ

179 ระดับ C การซ้อมแผนรับสถานการณ์การระบาด
ของโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า 

ด าเนินการซ้อมแผนเพื่อรับการระบาดของ
โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า 

ต้องมีการซ้อมแผนรับการระบาดของ
โรคฯ ปีละ 1 ครั้ง 

เจ้าหน้าที่ จ านวน 80 คน มิ.ย.-ส.ค.63 10,000 กองทุน อบต. นายสมฤทัย อุปครราช 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ

180 ระดับ C อบรมพัฒนาทีม SRRT  1) ทบทวนกระบวนการสอบสวนโรคต่างๆ 
2) แลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็น 

1) การสอบสวนโรคได้ทันเวลา 
2) สามารถป้องกันโรคได้รวดเร็ว 

ทีม SRRT 
อ าเภอสว่างแดนดิน 

ส.ค. - ก.ย.64 10,000  UC คปสอ. นางสาวกัญจน์ณิชา อิ่มใจ 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ

181 ระดับ C พัฒนาศักยภาพนกัระบาดวิทยา อบรมฟื้นฟูความรู ้เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิัติงานทาง
ระบาดวิทยา 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางระบาด
วิทยาตอ้งผ่านการอบรมทุกคน 

เจ้าหน้าที่ จ านวน 25 คน มิ.ย.-ส.ค.64 5,000 กองทุน อบต. นายสมฤทัย อุปครราช 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ
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182 ระดับ  B อบรมเชิงปฏิบัติการ  
อสม.และแกนน าหมู่บ้านรว่มใจต้านภัย
โรคไข้เลือดออก 

1) จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองโรคไข้เลือดออก 
โรคไวรัสชิกา โรคชิกุนคุนยา และการปอ้งกัน 
2) ให้ความรู้ทักษะการสุ่มลูกน้ า การใช้
อุปกรณ์เครื่องในการสุ่มลูกน้ า 
3) สุ่มลูกน้ าทุกสัปดาห ์
4) รณรงค์ท าความสะอาดและก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุย์ุงลายโดยใช้หลัก 3 เก็บ 5ส. 
5) ออกควบคุมตัวแกยุ่งลายโดยวธิีพ่นหมอก
ควัน 
6) ให้ความรู้เร่ืองโรคไข้เลือดออก โรคไวรัสชิ
กา โรคชิกุนคุนยา และการป้องกัน ผา่นทาง
หอกระจายขา่ว 
7) ขอรับการสนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ได้แก ่ทรายทีมฟีอสก าจัดลูกน้ า
และน้ ายาเคมีพ่นหมอกควันจากองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ร้อยละ
80 
2) ร้อยละ100ของหมู่บ้านมีค่าความ
ชุกลูกน้ ายุงลายไม่เกินเกณฑ์ที่ก าหนด 
ค่า BI ต่ ากว่า 50 
ค่า CI เท่ากับ 0 
ค่า HI น้อยกว่า 10 
3) อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่
เกิน 50 ต่อแสนประชากร 
4) ภาคีเครือข่ายมีสว่นร่วมในการ
ป้องกันและควบคุมโรค 

ประชาชน อบต.โพนสูง 
จ านวน100  คน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 10,000 กองทุน อบต. นางสาวอินทร์ธิรา งับแสนสา 
รพ.สต.บ้านยางชุม 

140 คน มี.ค.-ก.ย.64 23,000 กองทุน อบต. นายสุริยาวุฒิ  อยา่งสวย 
รพ.สต.ค าสะอาด    

ประชาชน อบต.บงเหนือ 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 50,000 กองทุน อบต. นางสาวกฤตกิาน ดาบลาอ า 
รพ.สต.บงเหนือ 

4 หมู่บ้าน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 15,000 กองทุน อบต. นางสาวชฎาภรณ์ ตรีกมล 
รพ.สต.บ้านนาเตียง 

อสม. 63 คน  
6 หมู่บ้าน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 5,000 เงินบ ารุง รพ.สต. นางสาวสุพรรณี  สุภภููตัง 
รพ.สต.บ้านโคกสุวรรณ 
 

110 คน พ.ค.64 14,500 
 

กองทุน อบต. นางสาวศิรินภา  ชัยวินิจ 
รพ.สต.บ้านตาล 

150 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 15,000 กองทุน อบต. นายปภณ  ศีลจรรยา 
รพ.สต.บ้านนาถ่อน 

150 คน 1มค. – 30กย.64 25,000 กองทุน อบต. น.ส.พิลาวรรณ แสนอุบล 
อสม. จ านวน 95 คน 

 
เม.ย. - ก.ย.64 5,000 เงินบ ารุง รพ.สต. นางสาวนันทพัชญ ์บุญพูล 

รพ.สต.ตาลโกน  
93 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 15,000 กองทุน อบต. นายณัฏฐ์คณิน  อินทร์ชมชื่น 

รพ.สต.บ้านบอ่ร้าง 
ประชาชนในเขตรับผิดชอบของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองหลวง 

30เม.ย.64 10,000 กองทุน อบต. นางสาวรัชดาภรณ์  วรรณทอง 
รพ.สต.หนองหลวง 
 

10 หมู่บ้าน ก.ค.-ก.ย.64 15,000 กองทุน อบต. น.ส.พิมพ์ภัทรา ทาทอง 
สอน.บ้านขาม 
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อบรมเชิงปฏิบัติการ  
อสม.และแกนน าหมู่บ้านรว่มใจต้านภัย

โรคไข้เลือดออก(ต่อ) 

  

ประชาชนต าบลทรายมูล 
จ านวน 100 คน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 15,000 กองทุน อบต. นางสาวอริษา  อาทิตย์ตั้ง 
รพ.สต.ทรายมูล 

ประชากรทุกกลุ่มอาย ุ ม.ค.-ก.ย.64 19,800 กองทุน อบต. นางสาววภิาดานาคะอินทร ์
รพ.สต.บ้านถ่อน 

350  คน ม.ค.-ก.ย.64 35,500 กองทุน อบต. นางสาววรรณภา  ใจปัดชา 
รพ.สต.บ้านต้าย  

ประชาชนทักกลุ่มวัย 
 (11 หมู่บ้าน) 

มี.ค. – มิ.ย.64 11,000  เงินบ ารุง รพ. นางสาวกัญจน์ณิชา อิ่มใจ 

183 ระดับ A ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโควิดในวิถีชีวิตใหม่ 
ปี 2564 

กิจกรรมที่ 1 จัดให้มีการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์ความรู้/ความเขา้ใจที่จ าเป็น
แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพและการ
ควบคุมการแพร่ระบาดโรคCOVID-19 และ
ชีวิตวิถีใหม(่New normal)ภายในชุมชน 

แกนน าอสม.ผู้น าชุมชน.และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้/ความเข้าใจ 
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และ
แนวทางปฏบิัติชีวิตวถิีใหม่ในการ
ควบคุมการแพร่ระบาดโรคCOVID-19
สู่ประชาชนในระดับครอบครัว และ
ชุมชนได้ ร้อยละ 100 

แกนน าอสม.ผู้น าชุมชน.และ
ผู้เกี่ยวข้อง  

จ านวน 1,000คน 

ม.ค.-ก.ย.64 100,000 กองทุน อบต. นายชุมพล  สารีค า 
ผอ.รพ.สต. 20 แห่ง 

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการส ารวจ
กลุ่มเป้าหมายที่จ าเป็นตอ้งได้รับการดูแล 
สนับสนุน ช่วยเหลอื เยยีวยา ฟื้นฟู
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 ภายในชุมชน 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้/
ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและ
การควบคุมการแพร่ระบาดโรค
COVID-19 และชีวิตวิถีใหม(่New 
normal) อยา่งน้อยร้อยละ 95 

     

กิจกรรมที่ 3 ด าเนินการถอดบทเรียนจาก
การด าเนินงานพชอ.ในการด าเนนิงาน
ควบคุมและแก้ปญัหาการแพร่ระบาดของ
โรคCOVID-19 และสนับสนุน ชว่ยเหลอื 
เยียวยา ฟื้นฟูผลกระทบต่อประชาชน ชมุชน 
และระบบบริการสุขภาพ ชุมชน 

3. ประชาชนมีความตระหนักด้าน
สุขภาพในการป้องกันตนเองและ
ป้องกันคนอื่น ที่มากขึ้น อย่างน้อย
ร้อยละ 90 
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184 ระดับ  A พัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
(RDU) 

1)  อบรมเจ้าหน้าที่รพ./รพ.สต. 
 
 
2)  ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน RDU 
ของ  รพ.สต. 
 
 
 
 
 
 
3)  ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน RDU 
ของโรงพยาบาล 

1)  ความครอบคลุมจ านวนผู้เข้า
อบรมตามกลุ่มเป้าหมาย 
2)  ความรู้กอ่น-หลังเข้าอบรม 
1)  ร้อยละการส่ังใช้ยา ATB ใน RI ไม่
เกินร้อยละ 20 
2)  ร้อยละการส่ังใช้ยา ATB ใน AD 
ไม่เกินร้อยละ 20 
3)  ร้อยละการส่ังใช้ยา ATB ใน FTW 
ไม่เกินร้อยละ 40 
4)  มูลค่ายาปฏิชวีนะใน 3 กลุ่มโรค
ลดลง 
1)  ร้อยละการส่ังใช้ยา ATB ใน RI ไม่
เกินร้อยละ 20 
2)  ร้อยละการส่ังใช้ยา ATB ใน AD 
ไม่เกินร้อยละ 20 
3)  ร้อยละการส่ังใช้ยา ATB ใน FTW 
ไม่เกินร้อยละ 40 
4)  ร้อยละการส่ังใช้ยา ATB ใน APL 
ไม่เกินร้อยละ 10 
5)  ร้อยละการส่ังใช้ยา 
Glibenclamide ในผู้ป่วยเบาหวานที่
สูงอายุ = 0 
6)  ร้อยละการใช้ยา NSAID ในผู้ป่วย 
CKD stage 3 ขึ้นไป ไม่เกิน ร้อยละ 5 

ร้อยละ  100 
 

ร้อยละ  80 
20  แห่ง 

 
20  แห่ง 

 
20  แห่ง 

 
20  แห่ง 

 
≤20 

 
≤20 

 
≤40 

 
≤10 

 
0 
 
 

ร้อยละ  5 

มค - กย.64 
 
 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 
 
 
 
 
 
 
 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 

20,000 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
0 

UC คปสอ. 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

นายสุเมธ  รัตนมณีกรณ์ 
 
 
คณะท างาน  RDU 
นายวษิณุ  ยิ่งยอด 
นายอิศรักษ ์ เหลาคม 
คณะท างาน  RDU 
 
 
 
 
นายสุเมธ  รัตนมณีกรณ์ 
นางสุกัญญา  น าชยัทศพล 
นางรสมาลิน  อินตายวง 
คณะท างาน  RDU 
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4)  กิจกรรมเฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นยา
ในหน่วยบริการสุขภาพ 
 
 
5)  กิจกรรเฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นยาเชิง
รุกในชุมชน  (Active Surveillance) 
 
6)  กิจกรรมการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน เพื่อการใช้ยาอยา่งสม
เหตุผล (Community Participation) 
 
7)  การส่งเสริมการใช้ยาอยา่งสมเหตุผลใน
ภาคเอกชน (Private Sector) เช่น ร้านช า 
ร้านยา คลินิก 
 
 

7)  หญิงตั้งครรภ์ไม่มีการใช้ยาที่ห้าม
ใช้ ได้แก่ กลุ่ม statin ยา ergot 
อัตราการใช้ยา=0 
 
มีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาด้านยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงพยาบาล 
 
จ านวนอาสาสมัครสาธารณสุขที่ผ่าน
การอบรมและมีความรู้เพิ่มมากขึ้น 
 
จ านวนต าบลที่มีการใช้ยาอย่าง
เหมาะสม 
 
 
จ านวนผู้ประกอบการภาคเอกชนที่
ผ่านการอบรมและมีความรู้เพิ่มมาก
ขึ้น 
 
 

 
 
 
 

มีรายงาน 
 
 
 

200  คน 
 
 

4  ต าบล 
 
 
 
 

50  คน 
 
 
 

 
 
 
 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 
 
 
 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 
 
 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 
 
 
 
 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UC คปสอ. 
 
 

UC คปสอ. 
 
 
 
 

UC คปสอ. 
 
 

 

 
 
 
 
นางสุกัญญา  น าชยัทศพล 
คณะท างาน  RDU 
 
 
นางสุกัญญา  น าชยัทศพล 
คณะท างาน  RDU 
 
นางสุกัญญา  น าชยัทศพล 
คณะท างาน  RDU 
 
 
 
นางสุกัญญา  น าชยัทศพล 
คณะท างาน  RDU 
 
 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 12 โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

   9)  กิจกรรมการสร้างความรอบรู้ด้านการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชน (RDU 
Literacy) 
 
10)  ปฐมนิเทศแพทย์หมุนเวยีน แพทยใ์ช้ทุน 
เกี่ยวกบั RDU ในรพ. 
 
11)  ตรวจตรา ส ารวจ เฝ้าระวังการกระจาย
ยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชน ร้านคา้ ร้านช า 

จ านวนประชาชนที่ผ่านการอบรมและ
มีความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลเพิ่มมากขึ้น 
(น าร่องใน5รพ.สต.) 
ความครอบคลุมของการปฐมนิเทศ 
 
 
1)  ความครอบคลุมของการ
ด าเนินงานตรวจร้านค้า ร้านช าที่มี
การจ าหน่ายยาปฏิชวีนะ ยา steroid 
NSAID 
2)  อบรมให้ความรู้แก่ อสม 
ผู้ประกอบการ ประชาชนที่สนใจ 

5  ต าบล 
 
 
 

1  ครั้ง 
 
 

1  ครั้ง 
 
 
 

2,000  คน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 
 
 
 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 
 
 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 
 
 
 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 

30,000 UC คปสอ. นางสุกัญญา  น าชยัทศพล 
คณะท างาน  RDU 
 
 
นางสุกัญญา  น าชยัทศพล 
นางรสมาลิน  อินตายวง 
 
นายวษิณุ  ยิ่งยอด 
นายอิศรักษ ์ เหลาคม 
 
นายวษิณุ  ยิ่งยอด 
นายอิศรักษ ์ เหลาคม 

185 ระดับ  A พัฒนาระบบการจัดการการด้ือยาต้าน
จุลชีพ (AMR) อย่างบูรณาการ 

1)  การจัดท า Antibiogram ของ
โรงพยาบาล 
 
2)  การจัดระบบควบคุมการใช้ ATB ในกลุ่ม 
Broad spectrum ได้แก่ Carbapenem, 
colistin, BLBI 
 
 

มี Antibiogram ประจ าป ี
 
 
ร้อยละของการส่ังใช้ยา ATB ที่
ก าหนดมีความเหมาะสมตามระบบ 
DUE Restrict ATB 
 
 
 

100  เล่ม 
 
 

8  รายการ 
 
 
 
 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 

เงินบ ารุง รพ. 
 
 
 
 
 
 
 

นางชลธีรา เจริญไชย 
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ
พยาธิวิทยาคลินิก 
 
 
 
 
 

 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 12 โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

186 ระดับ  A พัฒนาระบบบริการ  การส่งเสริมการ
ปฏิบัติการพยาบาล เพือ่ควบคุมและ
ป้องกันการแพร่กระจายเช้ือดื้อยาในหอ
ผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 

1) ทบทวน  ปรับปรุง  มาตรฐานการบรกิาร
ให้ทันสมัย 
2) ติดตาม/รวบรวม  ตัวชีว้ัดและผลการ
ด าเนินงาน   

1) จ านวนอุบัติการณ์การเกิดเชื้อดื้อ
ยา 
2) มีการทบทวนมาตรฐานการบรกิาร 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย 
อายุรกรรมหญิง 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - ศิวพร พรหมพารักษ ์
 

187 ระดับ A อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ยาอย่างสม
เหตุ สมผลในชุมชน  

1.ส ารวจข้อมูลประชากรในการใช้ยาอยา่ง
สมเหตุสมผล                                             
2. อบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย                                                                               
3.ออกติดตามเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย                                                                        
4.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลและคืน
ข้อมูลภาวะสุขภาพในชุมชน    

1. ประชาชนมีความรู้การใช้ยาอยา่ง
สมเหตุสมผล ร้อยละ 80  
2.การใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มผู้ป่วย
นอกโรคทางเดินหายใจสว่นบนไม่เกิน
ร้อยละ 20 
3.การใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ปว่ยนอกโรค
อุจจาระรว่งไม่เกินร้อยละ 30 

ประชาชน  
200 คน 

มค - กย.64 26,800 กองทุน อบต. รพ.สต.บ้านถ่อน 

188 ระดับ  A พัฒนาการใช้ยา ATB อย่างสมเหตุผลใน 
FTW 

1) ประชุมทบทวนความเชื่อมโยงของระบบที่
เกี่ยวขอ้ง                
2) วางระบบที่ปรับปรุง 
3) ประเมินผล                        

  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอุบัติเหต ุ
และฉุกเฉิน40 คน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 1,000 เงินบ ารุง รพ. นางสาวนิติยากร นิตธิรรม   
นางสาวนิลเนตร เพชรวิเศษ     
นางสาวสุพัฒตรา สุรเสียง    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 13 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

189 ระดับ A พัฒนาความรู้ระบบการส่งต่อผู้ป่วย
เครือข่าย       

1) ทบทวนและปรับปรุงแนวทาง การส่งต่อ
ผู้ป่วย                       
2) ประชุม  เสนอแนะ ปัญหาการท างาน  
เสนอแนวทางแก้ไขร่วมกัน                                
3) ตรวจเยี่ยมเครือข่าย ปีละ 1 ครั้ง 

  ลูกข่ายได้รับการเยี่ยม 100 % 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - นางจิตรา เพื่อก่ า  
กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉกุเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 14 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

190 ระดับ B อบรมเชิงปฏิบัติการ NCPR 
 
 

อบรมให้ความรู้และฝกึปฏิบัตกิารช่วยกูช้ีพ
ทารกแรกเกิด ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
การดูแลทารกแรกเกิดทั้งในโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินและ
โรงพยาบาลลกูข่าย 

อัตราตายทารกแรกเกิดอายุต่ ากว่า
หรือเท่ากับ 28 วัน< 3.7 : 1,000  
ทารกแรกเกิดมีชีพ 
 
 

แพทย์ , พยาบาลวิชาชพี 
 จ านวน 200 คน 

 
 

มิ.ย.-ก.ค.64 5,000 เงินบ ารุง รพ. นางจิราภรณ์  อาจดวงดี 

191 ระดับ B พัฒนาคุณภาพการดูแลทารกที่มภีาวะ
สูดส าลักขี้เทา(MAS) 

1) ทารกที่มีภาวะ Meconiumได้รับการ
ประเมิน Preductal /Postductal O2 Sat 
2) จัดหาอปุกรณ์เครื่องมือแพทย์ ยา ใหม้ี
ความเพียงพอ พร้อมใช ้
3) ฝึกทักษะเจา้หน้าที่ในการ NCPR อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
4) การส่งต่อทารกใช้หลัก STABLE 

1) อัตราทารก MAS เกิด PPHN  
≤30 %  
2) อัตราตายทารก MAS จากภาวะ 
PPHN ≤ 20 % 
 

พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 9 คน ต.ค.63-ม.ค.64 0 - นางจิราภรณ์  อาจดวงดี 

192 ระดับ B พัฒนาคุณภาพการดูแลทารก Sepsis 
 
 

ประเมินการปฏิบัติตามแนวทางการดูแล
ทารก Sepsis 

1) ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลทารก 
Sepsis >80% 
2) อัตราตายทารก Sepsis <20% 

พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 9 คน เม.ย.-ก.ค.64 0 - นางมยุรี   อุปครราช 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 16 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

193 ระดับ  B คลินิกแพทย์แผนไทยนอกเวลาราชการ
และวันหยุดราชการ 

เปิดให้บริการนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการเว้นวันหยุดนกัขัตฤกษ์ 

1)  มีผู้รับริการที่เป็นสิทธิ์ขา้ราชการ, 
ประกันสังคม, ประชาชนทั่วไป เขา้ถึง
การรับบริการแพทยแ์ผนไทยเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกวา่ร้ายละ 80 
2)  ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับ
บริการการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

เจ้าหน้าที่งานแพทย์แผนไทย  ไม่
น้อยกว่า  4  คน/วัน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 120,585 เงินบ ารุง  รพ. นายพิชิต  โนนตูม 
(กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก) 

194 ระดับ  C 
 

พัฒนาแหล่งเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพแพทย์
แผนไทย 

1) จัดซื้อยาสมุนไพรเพื่อท ายาปรุงเฉพาะราย       
2) จัดซื้อเครื่องซิลสุญญากาศ 
3) ค่าเบี้ยเล้ียงส าหรับการออกศึกษาหมอ
พื้นบ้านและชุมชนส าหรับอาจารย์พี่เล้ียงและ
นักศึกษานอกเวลาราชการ 

มียาปรุงเฉพาะรายใช้ส าหรับผู้ป่วย
เฉพาะโรค  จ านวน 13 รายการ 
สมุนไพรไม่ชื้น 
 
สามารถเป็นแหล่งเพิ่มพูนทักษะ
วิชาชีพแพทยแ์ผนไทยที่ได้มาตรฐาน 

13  ต ารับ 
 
 

17  คน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 25,000 แหล่งอื่นๆ นางเพ็ชรมะณี  พลราชม 
นายพิชิต โนนตูม 
(กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก) 

195 ระดับ  C 
 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรแลก เปลี่ยน
เรียนรู้การพัฒนาทางระบบงานแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

1) ศึกษาดูงานนอกสถานที ่
 
 
2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที ่

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่
ได้มาพัฒนางานแพทยแ์ผนไทย 
 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อ
หน่วยงานอื่น 

เจ้าหน้าที่  จ านวน   
12  คน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 50,000 แหล่งอื่นๆ นางเพ็ชรมะณี  พลราชม 
(กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก) 

196 ระดับ  B แพทย์แผนไทยสู่ชุมชน ออกให้บริการเชิงรุกในชุมชน หญิงหลังคลอดได้รับการทับหม้อเกลือ
ที่บ้าน ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

986  คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 129,600 เงินบ ารุง  รพ. นางเพ็ชรมะณี  พลราชม 
(กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก) 

197 ระดับ  C 
 

อบรมผู้ช่วยแพทยแ์ผนไทยในการดูแล
ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมผู้ช่วยแพทย์
แผนไทยในการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้รับการอบรม 
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

30  คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 25,000 เงินบ ารุง  รพ. นางเพ็ชรมะณี  พลราชม 
(กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก) 
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198 ระดับ  C 
 

สนันสนุนการใช้ยาเบญจอ ามฤตย์ใน
ผู้ป่วยมะเร็งตับ 

1) อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร สาธารณสุข 
 
2) อบรมให้ความรู้แก่ญาติผู้ปว่ย 
 
 
 
3) จัดท ารูปเล่มเอกสารให้ความรู้แก่ผู้มารับ
บริการ 
4) จ้างเหมาถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในผู้มารับ
บริการ 
5) ซ้ือยาสมุนไพรเพื่อเป็นตัวอย่างในการให้
ความรู้ 

บุคคลกรสาธารณสุขมีความรู้เรื่อง
สมุนไพรที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง 
ผู้ป่วยและญาติได้รับความรู้ในการใช้
ยาเบญจอ าฤตยแ์ละสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 100% 
 
มีสื่อเพื่อเผยแพร่การให้ความรู้แก่
ประชาชนครบ 100% 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จ านวน  
100  คน 

 
ผู้ป่วยและญาติ  จ านวน  100  

คน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 50,000 งบอื่นๆ นางเพ็ชรมะณี  พลราชม 
(กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก) 

199 ระดับ  C 
 

จัดอบรมการใช้ยาสมุนไพรเฉพาะราย
(ยาต้ม) ในโรงพยาบาล 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ยาสมุนไพร
เฉพาะราย(ยาต้ม) ในโรงพยาบาล 

แพทย์แผนไทยและบุคคลากร
สาธารณสุขได้รับการอบรม ร้อยละ 
80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

250  คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 10,000 UC คปสอ. นางเพ็ชรมะณี  พลราชม 
(กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก) 

200 ระดับ  C 
 

ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในครัวเรือน 1)  ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในหมู่บ้าน
ต้นแบบต าบลละ 1หมู่บ้าน 
2)  ซ้ือพันธ์สมุนไพรเพื่อใหก้ลุ่มปลูกและเป็น
พันธุ์ต่อไป  สมุนไพร  7  ชนิดหลัก  และ
สมุนไพรสูตรผงปรุงรสสมุนไพร 

ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

500 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 50,000 กองทุน อบต. นางเพ็ชรมะณี  พลราชม 
(กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก) 
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201 ระดับ  C การพอกเข่าโดยสมุนไพรในผู้สูงอาย ุ 1) จัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ ผู้ปว่ยโรค
เร้ือรัง                 
2) พอกเข่าผู้สูงอายุ ผูป้่วยโรคเร้ือรังโดยการ
ใช้สมุนไพร 

ร้อยละของผู้สูงอาย ุผู้ป่วยโรคเร้ือรังที่
อยู่ในกลุ่มเส่ียงข้อเข่าเส่ือม มีความรู้
ถึงสาเหตุ อาการ และการดูแลตนเอง 
ได้อย่างถูกต้องโดยสามารถตอบ
ค าถามจากการซักถามได้อยา่งถูกต้อง
ร้อยละ 90 

ผู้สูงอายุ ผู้ปว่ยโรคเร้ือรังที่เป็น
กลุ่มเสี่ยงข้อเข่าเส่ือม 50 คน 

ม.ค.-ก.ย.64 5,000 กองทุน อบต. นายพิริยะ  ทะนันชัย 
รพ.สต.บ้านต้าย  
 

80 คน มิ.ย.64 8,000 กองทุน อบต. นางสาวอุไรลักษณ์ ผิวใบค า 
รพ.สต.สร้างแป้น 

ผู้สูงอายุ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงข้อเขา่
เส่ือม (50คน) 

ม.ค.-ก.ย.64 5,000 กองทุน อบต. นางสาวนุพรัตน์  หารประชุม 
รพ.สต.บงเหนือ 

ผู้สูงอายุ ผู้ปว่ยโรคเร้ือรังที่เป็น
กลุ่มเสี่ยงข้อเข่าเส่ือม 50 คน 

ม.ค.-ก.ย.64 5,000 กองทุน อบต. นางสาวลลิตา สิงห์ชยั 
รพ.สต.บ้านยางชุม  

202 ระดับ  C อบรมการนวดแผนไทยเพื่อแก้ไขปัญหา
สุขภาพของคนในชุมชน 

1) ประชุมชี้แจงโครงการ  แก ่อสม. ที่
เกี่ยวขอ้ง 
2) อบรมให้ความรู้แก่ อสม. 
3) สอนวิธกีารนวดพื้นฐาน 

1) อสม.สามารถเผยแพร่ความรู้  
ร้อยละ 90 
2) ผู้ป่วยได้รับลการบรกิารนวด  
ร้อยละ 80 

ประชาชนทีมีอาชพีเกษตรกรรม 
จ านวน 250 คน 

ก.ค.64 25,000 กองทุน อบต. นางสาวอมรรัตน์ โคตรปัญญา 
รพ.สต.โคกสี  
 

กลุ่มประชาชนทั่วไป จ านวน   
50  คน 

มิ.ย.64 5,000 กองทุน อบต. นางสาวภาวิตา เสนงาม 
รพ.สต.บ้านตาล 

32 คน มิ.ย.64 5,000 กองทุน อบต. นางสาวอุไรลักษณ์ ผิวใบค า 
รพ.สต.สร้างแป้น 

88 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 9,000 กองทุน อบต. นางสาวธิดารัตน์ แสนบรรดิษฐ ์
รพ.สต.บ้านนาถ่อน 

203 ระดับ  C อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสมุนไพรใกล้ตัว 1) จัดประชุมชี้แจงโครงการให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ                     
2) จัดอบรมให้ความรู ้ ข้อควรระวัง 
วิธีการใช้เกี่ยวกับสมุนไพรในท้องถิ่น                         
3) เรียนรู้สมุนไพรไทยจากสมุนไพรจริง 
4) สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 

ร้อยละ 80 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู ้
และเห็นคุณค่าในสมุนไพรท้องถิ่น 

50 คน 22 มี.ค.64 7,500 กองทุน อบต. นางสาวจริยา เคนสีลา 
รพ.สต.บ้านโคกสุวรรณ 

50 คน 22 เม.ย.64 7,400 กองทุน อบต. นางสาวอินทร์ชญาณ์  ชัยเล้ียว 
รพ.สต.ตาลโกน  
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204 ระดับ C ฝึกอบรมนวัตกรรม "สเปรย์ตะไคร้หอม/
ถุงหอม/ธูปหอมไล่ยุง รพ.สต.บงใต้  

1) ประชุม อสม.อสค.ร่วมกับ รพ.สต. เพื่อ
ก าหนด แผนงาน/โครงการ            
2) น าเสนอ แผนงาน/โครงการ เพื่อขออนุมัติ           
3) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ขอสนับสนุนวิทยากร             
4) การบรรยายให้ความรู้           
5) การสาธิตและฝึกปฏิบัต ิ     
6) ติดตามประเมินผล 

1) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะ
ในการจัดการสุขภาพประชาชนร้อย
ละ 80                
2) ผู้มารับการอบรมมีความรู้ในการ
จัดท านวัตกรรมเพื่อชว่ยเหลือในเรื่อง
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ชุมชน 
ร้อยละ 80 

70 คน มิ.ย.64 12,500 กองทุน อบต. นางสาวจิตรลดา ทาตาสุข 
รพ.สต.บงใต้ 

205 ระดับ C อนุรักษ์พันธุก์รรมพืชป่าสวนสมุนไพร
พื้นบ้าน รพ.สต.บ้านนาเตียง 

-ส ารวจพืชสมุนไพรในป่าโครงการอนุรักษ์
พันธุ์กรรมพืช 
-ปลูกสมุนไพรในป่าสวนสมุนไพร 
-ให้ความรู้สมุนไพรพื้นบ้าน 
 

-อาสาสมัครสาธารณสุขได้รับความรู้
เร่ืองสมุนไพรพื้นบ้าน ร้อยละ ๘๐% 

กลุ่มเป้าหมาย 
อาสาสมัครสาธารณสุข   จ านวน 

78 คน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 15,000 กองทุน อบต. น.ส.อุไรเพชร สิมพรักษ์ 
รพ.สต.บ้านนาเตียง 
 

206 ระดับ C ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยเร้ือรัง ผู้สูงอาย ุและ
ผู้พิการด้วยการแพทยแ์ผนไทย  ต าบล
ค าสะอาด อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร ปีงบประมาณ 2564 

จัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกบัการดูแลผู้ปว่ยโรค
เร้ือรัง  ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และประชาชนใน
ชุมชน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย  
เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ที่ได้ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และประชาชนในชุมชน 
โดยการสาธิตและการฝึกปฏิบัติ 
2.ติดตามเยี่ยมบ้าน ดแูล  และฟื้นฟูสุขภาพ
ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ผู้สูงอายุ และผู้พกิารใน
ชุมชน 

1) ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้าร่วมอบรม 
เข้าใจและมีความรู้เกีย่วกับการดูแล
ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ด้วยการแพทย์แผนไทยมากยิ่งขึ้น 
2) ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยโรคเร้ือรัง
ผู้สูงอายุ และผูพ้ิการในเขตพื้นที่
ต าบลค าสะอาด ได้รับบริการแพทย์
แผนไทยที่บ้าน 

ผู้ดูแลและผู้ป่วยโรคเร้ือรัง  
ผู้สูงอายุ  ผูพ้ิการ  จ านวน  14  

หมู่บ้าน  จ านวน 250 คน 

มี.ค.-ก.ย.64 26,000 กองทุน อบต. น.ส.รัตณกาล คงมั่น 
รพ.สต.ค าสะอาด 
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207 ระดับ C อบรมเชิงปฏิบัติการ อนุรักษ์ปา่พฤกษา
สมุนไพร คืนผืนป่าสู่ชุมชน  

1) ท าประชาคมชี้แจงโครงการให้คนใน
ชุมชนทราบ ค้นหาพื้นทีป่่าชุมชน และ หา
แกนน าสมัครใจอนุรักษ์ปา่และสิ่งแวดล้อม 
2) อบรมเชิงปฏิบัติให้ความรู้เรื่องของปา่ไม้ 
พืชสมุนไพรและแนวทางการอนุรักษ์ที่มี
ประวัติการบกุรุก/ท าลาย พร้อมทั้งก าหนด
อนาคตในการเฝ้าระวังและบ ารุงรักษาปา่
และสิ่งแวดล้อมโดยรอบป่าชุมชน 
3) จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้และพืชสมุนไพร 
พร้อมทั้งจัดท าร่างแนวทาง กติกา และแผน
ปฏิบัติงาน         

 

1) กลุ่มเป้าหมายสมัครใจเป็นแกนน า
อนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม 
ร้อยละ 80 
2) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และ
แนวทางอนุรักษป์่าไม้ พืชสมุนไพร
และสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ชุมชน ร้อยละ 80 
3) กลุ่มเป้าหมายมีส่วนรว่มในการ
อนุรักษ์ป่าไม้และพืชสมุนไพร 
ตามแผนปฏิบัติงาน                             
- การส ารวจและขึ้นทะเบยีนต้นไม้
และสมุนไพร 
- ป้องกันการท าลายเขตอนุรักษ์
ร่วมกันท าแนวเขตทั้ง 4 ด้าน                              
- จัดท าแปลงเพาะพันธุ์สมุนไพร       
- จัดเวรยามดูแลปา่ชุมชน                       
- จัดท ามาตรการชุมชนก าหนดโทษผู้
บุกรุก 
ร้อยละ 80 
4) กลุ่มเป้าหมายเข้ารว่มประชุม 
ท าข้อตกลงกับร่างกตกิา มาตรการ
ชุมชน แผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม  
ร้อยละ80 
 

ประชาชนทุกกลุ่มวัยจ านวน 100 
คน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 36,800 กองทุน อบต. นางสาวอภิชญา   ปาลา 
รพ.สต.บ้านถ่อน 
 

 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 16 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

208 ระดับ C พลังชุมชนรวมใจสร้างสุขภาพดี ดว้ยวิถี

แพทย์แผนไทย 

 

1) ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วม

ด าเนินการแก้ไขปัญหา 

2) ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน 

3) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าอมรม/ประชุม

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ เพือ่แบ่ง

หน้าที่รับผิดชอบ/จัดท าหลักสูตร/เตรียมการ

อบรม/สรุปผลการด าเนินงาน  

4) ด าเนินการจัดอบรม โครงการพลังชุมชน
รวมใจสร้างสุขภาพด ีด้วยวิถแีพทยแ์ผนไทย 
ในเขตพื้นที่ 
5) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชน 
ซ่ึงประกอบด้วย สมาชิกชมรมแพทยแ์ผน
ไทย – แกนน า อสม. ประชาชนทัว่ไป 
6) สมาชิกชมรมแพทย์แผนไทยและแกนน า
จัดท าแผนออกเยี่ยมบ้านออกเยีย่มบ้าน 
ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง(ที่ควบคุมตนเองไม่ได้) 
ผู้สูงอายุ(กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง) หญิงหลงั
คลอด และผู้พิการ 

1) ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความรู้

ความเข้าใจสรรพคุณของสมุนไพร

และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

ได้ 

2) ร้อยละ๑๐๐ผู้ปว่ยโรคเร้ือรังและ

ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้พกิาร 

ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทย 

 
 
 
 
 
 
 

 

สมาชิกชมรมแพทย์แผนไทย – 
แกนน า อสม. ประชาชนทั่วไป 

จ านวน 80 คน 
 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 11,000 กองทุน อบต. น.ส.วรรณิศา  จุลลนันท ์
รพ.สต.ทรายมูล 
 
 
 

209 ระดับ C อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้านใน
การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองด้วย
ศาสตร์การแพทยแ์ผนไทยในชุมชน 

1) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวของทราบเพื่อขอความ
ร่วมมือ 
2) จัดอบรมการให้ความรู้เรื่องข้อห้ามขอ้ควร
ระวังของการนวด สอนการนวดพื้นฐานท่า
ต่างๆและนวดกดจุดเท้า  
3) สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

ร้อยละ 80 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู ้
ด้านการนนวดเบื้องต้นได้ 

อสม.หรือแกนน า  หมู่บ้านละ 5 
คน รวมเป็น 25 คน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 7, 000  กองทุน อบต. สุกัญญา ยอดแสงค า 
รพ.สต.ตาลเนิ้ง 

 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 16 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

210 ระดับ C สร้างต้นแบบแปลงสาธิตสมุนไพรใน
ชุมชน 

1) อบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย
และสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน 
2)  ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในครัวเรือน 
อย่างน้อย 5 ชนิด 
3) สร้างแปลงสาธิตสมุนไพรในชุมชน 
จ านวน 1 แห่ง 

1) ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
2) มีแปลงสาธิต จ านวน 1 แปลง 
3) เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรใน
ชุมชน 

140 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 10,500 กองทุน อบต. น.ส.สวรรณยา  เมืองมุงคุณ 
สอน.บ้านขาม 

211 ระดับ C ใกล้บ้านใกล้ใจแพทย์แผนไทยในชุมชน
รุ่นจิ๋ว  

1) อบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย
และสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน 
2) อบรมเชิงปฏิบัติการนวดไทยพื้นฐานใน
กลุ่มอาการที่พบบอ่ย และปฏิบัติการแปรรูป
สมุนไพรในชุมชนไว้ใช้เอง 

1) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านแพทย์
แผนไทยและสมุนไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 
2) เพื่อเผยแพร่ภูมปิัญญาทอ้งถิ่นสืบ
ทอดต่อไป 
3) เพื่อน าไปใช้เป็นทางเลือกในการ
ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว 
4) เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรใน
ชุมชน 

150 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 11,250 กองทุน อบต. นางสาวปิยะพร  นามปัญญา 
 

212 ระดับ C ส่งเสริมการแปรูปผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรใกล้ตัว 

1) จัดอบรมให้ความรู้ด้านสมุนไพรแก่ผู้เข้า
รับการอบรม 
2) ให้ความรู้และพัฒนาทักษะในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
3) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

  

1) หลังการอบรมกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้และทักษะในการแปรูป
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และสามารถ
น าผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้จริง ร้อยละ 80 
2) หลังการอบรมกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ด้านการใช้สมุนไพรใกล้ตัว
รักษาโรคเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมและสามารถน าผลิตภัณฑ์
ต่อยอดสร้างเป็นรายได ้

300 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 30,000 กองทุน อบต. นางสาวธิดารัตน์ แสนบรรดิษฐ ์
รพ.สต.บ้านนาถ่อน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
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โครงการที่ 16 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

213 ระดับ C การสร้างเครือข่ายการนวดไทย   1) จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายเร่ือง
การนวดไทย 
2) ฝึกปฏิบัตกิารนวดไทย 

1) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ร้อยละ80 
2) ประชาชนได้รับบริการด้านแพทย์
แผนไทยไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 

เครือข่าย 9 หมูบ่้านๆละ 5 คน
(45 คน) 

 

ม.ค.-ก.ย.64 16,200 กองทุน อบต. นางสาวลลิตา สิงห์ชยั 
รพ.สต.บ้านยางชุม 
 

อสม.หรือตัวแทนหมูบ่้าน 14 
หมู่บ้าน หมู่ละ 5 คน จ านวน 

มี.ค.64-ก.ย.64 10,000 กองทุน อบต. น.ส.รัตณกาล คงมั่น 
รพ.สต.ค าสะอาด 

เครือข่าย 6หมู่บ้านๆละ 5 คน 
(30 คน) 

ม.ค.-ก.ย.64 15,000 กองทุน อบต.  นางสาวนุพรัตน ์หารประชุม 
รพ.สต.บงเหนือ 

214 ระดับ C อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้านใน
การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองด้วย
ศาสตร์การแพทยแ์ผนไทยในชุมชน  
 

1) ให้ความรู้แกก่ลุ่มเป้าหมายเกีย่วกับการใช้
ยาสมุนไพรในสาสุขมูลฐานที่มีอยู่ใน
ครัวเรือนให้สามารถใช้ในการป้องกันและ
รักษาโรคด้วยตวัเองเบื้องต้น 
2) ฝึกปฏิบัตแิปรรูปสมุนไพรในสาสุขมูลฐาน
ไว้ใช้เป็นยารักษาโรคเบื้องต้นด้วยตนเองใน
ครัวเรือน 
3) ให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ
พฤติกรรมก่อโรคกลา้มเน้ือ 
4) ฝึกปฏิบัติทา่บริหารร่างกายฤๅษีดัดตน
ส่งเสริมและป้องกันโรคปวดกล้ามเน้ือ 
5) ฝึกปฏิบัตกิารท าหัตถบ าบัดพื้นฐาน 
ป้องกัน และรกัษาโรคทางกลา้มเน้ือเบื้องต้น
ได้ 
  
 
 
 
 

1) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในใช้ยา
สมุนไพรในสาสุขมูลฐานที่มีอยู่ใน
ครัวเรือนให้สามารถใช้ในการป้องกัน
และรักษาโรคด้วยตัวเองเบื้องต้น  
ร้อยละ 80 
2) กลุ่มเป้าหมายสามารถแปรรูป
สมุนไพรในสาสุขมูลฐานไว้ใช้เป็นยา
รักษาโรคเบื้องต้นด้วยตนเองใน
ครัวเรือน ร้อยละ 80 
3) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับ
พฤติกรรมก่อโรคกลา้มเน้ือ ร้อยละ 
80 
4) กลุ่มเป้าหมายสามารถปฏบิัติท่า
บริหารร่างกายฤๅษีดัดตนส่งเสริมและ
ป้องกันโรคปวดกลา้มเน้ือ ร้อยละ 80 
5) กลุ่มเป้าหมายสามารถท าหัตถ-
บ าบัดพื้นฐาน ป้องกัน และรักษาโรค
ทางกล้ามเนื้อเบื้องต้นได้  ร้อยละ 80 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 

จ านวน 50 คน 

ม.ค.-ก.ย.64 13,650 กองทุน อบต. น.ส อภิชญา   ปาลา 
รพ.สต.บ้านถ่อน 
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โครงการที่ 16 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

215 ระดับ C แช่เท้าด้วยสมุนไพรเพื่อส่งเสริมบ าบัด
ฟื้นฟู อาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 

1) จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่มี
สรรพคุณ ลดอาการชาที่เท้า 
2) สาธิตสมุนไพรที่ใช้ส าหรับแช่เท้าผู้ปว่ย
เบาหวาน 

1) กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารว่มอบรมมี
ความรู้เร่ืองสมุนไพรที่ใช้ส าหรับแช่
เท้า 
2) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายลดอาการชา
ปลายเท้า 

กลุ่มประชาชนทั่วไป 
จ านวน   100  คน 

พ.ค.64 10,000 กองทุน อบต. นางสาวภาวิตา เสนงาม 
รพ.สต.บ้านตาล 
 

216 ระดับ C ใกล้บ้านใกล้ใจ แพทยแ์ผนไทยสู่ชุมชน   1) ออกหนว่ยเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมายเร่ืองการนวดไทย(ฤาษีดัดตน) 
และการใช้ยาสมุนไพรใกล้ตัว  
2) จัดนิทรรศการให้ความรู้ยาสมุนไพรและ
การนวดที่ปลอดภัย 
3) ส่งเสริมปลูกและจัดสวนสมุนไพรในชุมชน 
4) ให้บริการตรวจรกัษาดว้ยการแพทย์แผน
ไทย 

1) ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความรู้
เร่ืองการใช้ยาสมุนไพร 
2) ร้อยละ 80 ของประชาชนเข้าถึง
บริการด้านแพทย์แผนไทย  

หมู่บ้านรับผิดชอบ 8 หมู่บ้าน 
 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 10,000 กองทุน อบต. น.ส.วรรณิศา  จุลลนันท ์
รพ.สต.ทรายมูล 
 

1,000  คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 30,000 กองทุน อบต. น.ส.ปาณิศรา พุทธาน ุ
รพ.สต.พันนา 

217 ระดับ C หัตถบ าบัดพื้นฐานรกัษาโรคและฝึกท า
ยาประคบสมุนไพรไว้ใช้ในครัวเรือน 

1) อบรมให้ความรู้กลุ่มเปา้หมายเกี่ยวกบั
พฤติกรรมก่อโรคกลา้มเน้ือ 
2) อบรมการท าหัตถบ าบัดพื้นฐาน ป้องกัน 
และรักษาโรคยอดฮิตเบื้องต้น 
3) อบรมการท ายาประคบสมุนไพรไว้ใช้ใน
ครัวเรือน 
 

1) กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้กาย
บริหารฤๅษีดัดตนและสมาธิบ าบัดเพื่อ
ป้องกันโรคได้อย่างถูกวิธีร้อยละ 80 
2) กลุ่มเป้าหมายสามารถท าหัตถ
บ าบัดพื้นฐาน ป้องกัน และรักษาโรค
ยอดฮิตเบื้องต้น ร้อยละ 80 
3) กลุ่มเป้าหมายสามารถท ายา
ประคบสมุนไพรด้วยตนเองไว้ใช้ใน
ครัวเรือนได้ ร้อยละ 80 

100 คน 
 

14 พ.ค.64 10,000 กองทุน อบต. รพ.สต.หนองหลวง 
นางสาวมะลิวัลย์  สอนใส 

218 ระดับ C แพทย์แผนไทยใส่ใจหว่งใยเท้าเบาหวาน 1) ให้ความรู้เรื่องเบาหวาน 
2) แนะน าการดูแลเท้า 
3) อาหารสมุนไพร ลดเบาหวาน 
4) สอนนวดเท้าเบาหวานดว้ยตนเอง 

1) ผู้ป่วยเบาหวาน มีความรู้เรื่องการ
ดูแลเท้าในระดับดี ร้อยละ 80  
2) ผู้ป่วยเบาหวาน สามารถนวดเท้า
ด้วยตนเองได้ 

ผู้ป่วยเบาหวาน จ านวน 250 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 25,000 กองทุน อบต. นางสาวลดามาศ เมืองพราม 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 16 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

219 ระดับ C อบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการดูแล
สุขภาพดว้ยศาสตร์การแพทย์แผนไทยสู่
การรักษาสุขภาพแบบองค์รวม  

1) ให้ความรู้แกก่ลุ่มเป้าหมายเกีย่วกับการใช้
ยาสมุนไพรในสาสุขมูลฐานที่มีอยู่ใน
ครัวเรือนให้สามารถใช้ในการป้องกันและ
รักษาโรคด้วยตวัเองเบื้องต้น 
2) ฝึกปฏิบัติทา่บริหารร่างกายฤๅษีดัดตนและ
การนวดบ าบัดด้วยตนเองส่งเสริมและ
ป้องกันโรคปวดกลา้มเน้ือ 
3) ฝึกปฏิบัตกิารท าสมาธิบ าบัดใช้ในการ
ส่งเสริมและยกระดับจิตใจสู่สุขภาวะ 
4) ฝึกปฏิบัตแิปรรูปสมุนไพรในสาสุขมูลฐาน
ไว้ใช้เป็นยารักษาโรคเบื้องต้นด้วยตนเองใน
ครัวเรือน 
 

1) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ยาสมุนไพรในสาสุขมูลฐาน ที่มีอยู่
ในครัวเรือนให้สามารถใช้ในการ
ป้องกันและรักษาโรคด้วยตวัเอง
เบื้องต้นร้อยละ80 
2) กลุ่มเป้าหมายสามารถท าท่า
บริหารร่างกายฤๅษีดัดตนและการนวด
บ าบัดด้วยตนเองได้ ร้อยละ 80 
3) กลุ่มเป้าหมายสามารถยกระดับ
จิตใจสู่สุขภาวะด้วยการท าสมาธิ
บ าบัดได้ ร้อยละ 80 
4) กลุ่มเป้าหมายสามารถท าการแปร
รูปสมุนไพรให้เป็นยารักษาโรค
เบื้องต้นไว้ใช้ในครัวเรือนได้ ร้อยละ 
80 

กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลลหิตสูง 100 คน 

ม.ค.-ก.ย.2564 
 

18,700 กองทุน อบต. น.ส อภิชญา   ปาลา 
รพ.สต.บ้านถ่อน 

220 ระดับ B กัญชาทางการแพทย์  กิจกรรมอบรมให้ความรู้บุคคลกร ผู้น าชุมชน 
อสม. ประชาชนเกีย่วกับความรู้และกฎหมาย
ที่เกี่ยวขอ้งกับกัญชาทางการแพทย์ 

ประชาชนสามารถเขา้ถึงผลิตภัณฑ์
กัญชาทางการแพทย์อยา่งมีมาตรฐาน
และปลอดภยั  

ร้อย 100 ม.ค.-ก.ย.2564 
 

30,000 เงินบ ารุง รพ. คณะท างานกญัชาทางการแพทย์ 
นพ.อังคาร  รัตนสีดา 
นายพิชิต  โนนตูม 
ภก.วิษณุ ยิ่งยอด 
ภก.อิศรักษ์ เหลาคม 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสขุภาพจิตและจิตเวช 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

223 ระดับ B พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิต
เวช 

1) จัดประชุม PCT 2 ครั้ง 
2) ตรวจคลินิกจิตเวชเด็กและวยัรุ่น/ผู้ใหญ่ 
3) จัดอบรมฟื้นฟอูาชีพ 

1) อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า 
2) อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรค
จิต 

1) ผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช 
2) เครือข่าย คปสอ.สวา่งแดนดิน 

 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 65,300 UC คปสอ. นส.อาภาภิญ เวยีงอินทร ์
กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช 

224 ระดับ B สร้างเสริมสุขภาพผู้รับบริการต่อเนื่องใน
ชุมชน 

เยี่ยมบ้าน ประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต
และท าจิตบ าบัดในชุมชน 

ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังได้รับการติดตาม
เยี่ยมทุกเดือน 

1) ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง 
2) ผู้ป่วยนิติจิตเวชหลังจ าหนา่ย
จากเรือนจ า 
3) ผู้ป่วยที่มีปญัหาซับซ้อนที่
ชุมชนร้องขอ 
4) ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะสมองเสื่อมที่ขาดผู้ดูแล  

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 100,800 เงินบ ารุง รพ. นางต้องจิตร ลันโคตร 
กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช 

225 ระดับ B ลด ละ เลิก สุราในชุมชน 1) ท ากลุ่มบ าบัดในชุมชน 3 ครั้ง 
2) ประเมินผลหลังบ าบัด 
 

ผู้มีปัญหาการด่ืมสุรา สามารถลด ละ 
เลิกดื่มสุราได้ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 
เดือน 

ผู้มีปัญหาการด่ืมสุรา 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 52,50 เงินบ ารุง รพ. นส.จันทร์สุดา  จันทร์มาลา 
นส.ธิติมา ศิริชมภ ู
กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช 

226 ระดับ B ขับเคลื่อนการด าเนินงานของชมรมเด็ก
พิเศษ อ าเภอสว่างแดนดิน 

1) จัดประชุมเครือข่ายชมรมเด็กพิเศษ ให้
ความรู้ มอบหมายงาน 
 2) ฝึกทักษะในการดูแลเด็กพเศษ 
 

มีชมรมเด็กพิเศษด าเนินการต่อเนื่อง 
มีเครือข่ายในอ าเภอ 

1) ภาคีเครือข่ายชมรมเด็กพิเศษ
สว่างแดนดิน 
2) เครือข่ายรพ.สต.ในพื้นที่ 
3) เจ้าหน้าที่ในหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 0 - นส.ศิรินทร์ทิพย์ พันธุ์ทอง 
กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช 

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสขุภาพจิตและจิตเวช 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

227 ระดับ B ยุพราชสุขใจคลายเครียด  1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกผ่อนคลาย
ความเครียด ในกลุ่มเจ้าหนา้ที่ที่มี
ความเครียดในระดับสูง 
2) ประเมินความเครียดเจ้าหน้าที ่รพร. ก่อน
และหลังประชุม 
  

1) เจ้าหน้าที ่รพร.สว่างได้รับการ
ประเมินความเครียดร้อยละ 80 
2) หลังเข้าร่วมประชุมฯมีความเครียด
ลดลง ร้อยละ 80 

- เจ้าหนา้ที่ รพร.สวา่งแดนดิน 
 

1ต.ค.63 - ก.พ.64 10,000 เงินบ ารุง รพ. นายเจริญชัย พองพรหม 
กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช 

228 ระดับ B ป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆา่ตัวตาย 1) ท ากลุ่มจิตบ าบัดในกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติ
พยายามฆา่ตัวตายในชุมชน 2 ครั้ง 
2) ประเมินความเส่ียงต่อการฆา่ตัวตายซ้ า 
ถ้ามีความเส่ียงในระดับสูง ให้ได้รับการรักษา
และท าจิตบ าบัดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

1. อัตราการไม่ฆ่าตวัตายซ้ าใน 1 ปีไม่
เกินร้อยละ  80 

  ผู้มีประวัตพิยายามฆ่าตัวตายใน
ปี 2563 จ านวน 30 ราย 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 10,000 เงินบ ารุง รพ. นายเจริญชัย พองพรหม 
กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช 

229 ระดับ B พัฒนาระบบการให้บริการคลินิกจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น 

1) จัดประชุมให้ความรู ้มอบหมายงาน/
หน้าที่ บทบาท 
2)  จัดประชุม ฝกึทักษะให้กับเจา้หน้าทีท่ี่
เกี่นวข้อง 
3) จัดประชุมการด าเนินงานให้ความรู้ผู้ดูแล
เด็กที่มีปัญหาและภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมวาง
แผนการด าเนินงาน  

มีระบบการให้บรกิารที่มีคุณภาพ
เข้าถึงง่าย 
มีเครือข่ายในอ าเภอ 

1) เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้อง 
2) เครือข่ายรพ.สต.ในพื้นที่ 
3) พยาบาลที่ผ่านการอบรม
เฉพาะทางจิตเวชเด็กและวยัรุ่น 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 13,200 เงินบ ารุง รพ. นส.ศิรินทร์ทิพย์ พันธุ์ทอง 
กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 18 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

230 ระดับ B พัฒนาการดูแลผู้ปว่ยโรคหลอดเลือด
สมองเพื่อลดอัตราตาย 
 

1) จัดอบรมบุคลากรทั้งเครือข่ายในการดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (รวมโรงพยาบาล
ลูกข่าย )    
  

- ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ผ่าน
เกณฑ์ทดสอบหลังการอบรม 80% 
ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 
 (เกณฑ์ Post Test  มีระดับคะแนน  
> 60%)  

บุคลากรสาธารณสุขเครือข่าย 
node โรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยุพราชสวา่งแดนดิน 
 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 3,000  เงินบ ารุง รพ. นางสาวอลิษา ชัยรินทร์ 
 

2) อบรมผู้เช่ียวชาญโรคหลอดเลือดสมอง 
ระดับชุมชน Stroke man หมู่บ้าน ละ 1 คน 

1) ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ผ่าน
เกณฑ์ทดสอบหลังการอบรม 80%  
2) มี Stroke man หมู่บ้าน ละ 1 คน 

อสม./ผู้น าชุมชน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 3,000  เงินบ ารุง รพ. นางสาวอลิษา ชัยรินทร์ 
 

3) จัดประชุมกลุ่ม และซ้อมแผน Stroke 
fast track การเยี่ยมโรงพยาบาลส่องดา 
และโรงพยาบาลเจริญศิลป์      

- ลูกขา่ยได้รับการเยีย่ม 100% โรงพยาบาลลกูข่าย 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 3,000  เงินบ ารุง รพ. นางสาวอลิษา ชัยรินทร์ 
 

231 ระดับ B การให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อ(sepsis) 
แก่บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข คปสอ.สวา่งแดนดินและ
โรงพยาบาลลกูข่าย  

การจัดประชุมวิชาการการให้ความรู้เรื่องโรค
ติดเชื้อ(sepsis) แก่บุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข คปสอ.สว่างแดนดินและ
โรงพยาบาลลกูข่าย 

บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข คปสอ.สวา่งแดนดินและ
โรงพยาบาลลกูข่าย เข้าร่วมประชุม
วิชาการ >80% 

บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข คปสอ.สวา่งแดนดิน

และโรงพยาบาลลูกขา่ย 

มิ.ย.-ก.ค.64 3,000 UC คปสอ. นางสาวเบญจวรรณ ค าหนองคู 
นางสาวศิวพร พรหมพารักษ์
คณะกรรมการทีม SEPSIS 
 

232 ระดับ B การให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข 
และประชาชนทัว่ไปเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ
(sepsis)  
 

1) จัดประชุมวิชาการให้ความรู้แก่
อาสาสมัครสาธารณสุข 
2) ออกตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพระดับต าบล  

1) อาสาสมัครสาธารณสุขเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 90 
2) ตรวจเยี่ยม รพสต. 80% 

อาสาสมัครสาธารณสุข คปสอ.
สว่างแดนดิน 

มี.ค.-ส.ค.64 3,000 UC คปสอ. นางสาวเบญจวรรณ ค าหนองคู 
นางสาวศิวพร พรหมพารักษ์
คณะกรรมการทีม SEPSIS 

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 18 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

233 ระดับ B พัฒนาระบบบริการ  การส่งเสริมการ
ปฏิบัติการพยาบาล เพือ่ดูแลผู้ป่วยตาม
แนวปฏบิัติเพื่อป้องกันการเกิดปอด
อักเสบในผู้ป่วยผู้ใหญ ่(HAP: Hospital 
Acquired Pneumonia)และป้องกัน
การเกิดปอดอกัเสบจากเครื่องช่วย
หายใจ (VAP: Ventilator Associated 
Pneumonia) 
 

- ประชุมค้นหาปัญหาในหน่วยงาน 
- ประชุมชี้แจงแนวทางการป้องกัน 
-ติดตาม/รวบรวม  ตัวชีว้ัดและผลการ
ด าเนินงาน   
-ทบทวน  ปรับปรุง  มาตรฐานการบรกิารให้
ทันสมัย 
- การให้ความรู้ในหน่วยงาน      - ICWNมี
การเฝ้าระวังการเกิด และส่งรายงาน
ประจ าเดือน 
- IC control 

-ไม่พบการเกิดการติดเชื้อปอดอกัเสบ
ในโรงพยาบาลและการเกิดปอด
อักเสบจากเครื่องช่วยหายใจ 
- มีการทบทวนมาตรฐานการบริการ 
อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
 

เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย 
อายุรกรรมหญิง 

ต.ค.63-ก.ย. 64 0 - ศิวพร พรหมพารักษ์และ
เจ้าหน้าที่ตึก 
อายุรกรรมหญิง ICWN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 19 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหัวใจ 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

234 ระดับ C สร้างเครือข่ายในการควบคุมป้องกันโรค
หลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ
ในชุมชน 

1) จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชนทัว่ไปและ
กลุ่มเสี่ยงเกิดความเข้าใจและตระหนักรูถ้ึง
ภัยของโรคหวัใจและหลอดเลือด  และโรค
หลอดเลือดสมองอัมพฤกษ ์อัมพาต และหัน
มาดูแลรักษาสุขภาพอยา่งจริงจัง 
2) จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชนทัว่ไปและ
กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง ผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง เกิดทักษะ
การดูแลตนเอง โดยประชาชนกลุ่มเสี่ยงและ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสงู ผู้ที่
มีไขมันในเลือดสูง สามารถค้นหาปัญหา
สุขภาพดว้ยตนเองและหาแนวทางการ
ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและ
หลอดเลือดหัวใจ ดว้ยตนเองได้ 
3) สร้างเครือข่ายการด าเนินงาน ให้เกิดการ
มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  
ทั้งเจ้าหน้าที่  อสม.ในชุมชน อปพร.ที่ประจ า
หน่วยรถฉุกเฉิน ที่ใหก้ารดูแลชว่ยเหลือ
ผู้ป่วย ได้มีความรู้ในการดูแลและมีสว่นร่วม
ในการดูแลเมื่อเกิดอาการทันทีทันใด 
สามารถช่วยเหลือได้ทันเวลา เพือ่ป้องกนั
การเกิดอันตรายจากโรคหัวใจและหลอด
เลือด  และโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์ 
อัมพาต 

1) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับ
พยาธิสภาพของโรค สาเหต ุอาการ  
การรักษา และการปฏิบัติตัวที่ถกูต้อง 
ร้อยละ 75 
2) กลุ่มเป้าหมายมีเกิดทักษะการดูแล
ตนเองที่ถูกต้องและสามารถค้นหา
ปัญหาสุขภาพดว้ยตนเองและหาแนว
ทางการป้องกันการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ ด้วย
ตนเองได้ ร้อยละ 75 
3) เครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม  ทั้งทีมแพทย์
และเจ้าหนา้ที่  อสม.ในชุมชน และ
ผู้ป่วยในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงร่วมกันอยา่งมี
ระบบและต่อเนื่อง ครบ 7 หมู่บ้าน 

420  คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 67,200 กองทุน อบต. รพ.สต.บ้านต้าย  
นางกานดา  ภูผวิ 

 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 19 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหัวใจ 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

235 ระดับ B พัฒนาการดูแลผู้ปว่ยโรคหลอดเลือด
หัวใจเพื่อลดอัตราตาย 

1) จัดอบรมบุคลากรทั้งเครือข่ายในการดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหวัใจ(รวมรพ.ลูกขา่ย)  
การอ่าน EKG และการแปลผลการคัดกรอง
ผู้ป่วยตาม CPG การให้ยาละลายลิ่มเลือด 
Streptokinase การใช้ Grace Risk score 

ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ผ่านเกณฑ์
ทดสอบหลังการอบรม 80% ของผู้
เข้ารับการอบรมทั้งหมด 
(เกณฑ์ Post Test  มีระดับคะแนน 
>60%) 

คปสอ.สว่างแดนดินและ
เครือข่าย100 คน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 5,000 UC คปสอ. นางสาวนิติยากร  นิติธรรม   
กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉกุเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไต 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

236 ระดับ C เครือข่ายบริการดูแลผู้ปว่ยโรคไต
ต่อเนื่อง อย่างไร้รอยต่อ 
 
 

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 
 
 

1) จ านวนครั้งของพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของหน่วยบริการ อย่างน้อย 
1 ครั้งต่อปี 
2) จ านวนครั้งของพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในเครือข่ายบริการ อย่าง
น้อย 1 ครั้งต่อปี/เครือข่าย 

แพทย์ พยาบาล วิชาชพี เภสัชกร 
20 คน 

 
แพทย์ พยาบาล วิชาชพี เภสัชกร 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์
20 คน/2 เครือข่าย 

ม.ค.–มี.ค.64 10,000 งบอื่นๆ นางสาวกุลวดี  พิเศษพิชญา 
นางสาวมัณฑนา  เพชรค า 
นางอัจฉราภรณ์ จันทะศร ี

2) เยี่ยมให้ค าปรึกษาเครือข่ายบริการ จ านวนครั้งของการตรวจเยี่ยม
เครือข่ายบริการ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ
ปี/เครือข่าย 

แพทย์ พยาบาล วิชาชพี เภสัชกร 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์20 

คน/2 เครือข่าย 

เม.ย.-พ.ค.64 4,000 งบอื่นๆ นางสาวกุลวดี  พิเศษพิชญา 
นางสาวมัณฑนา  เพชรค า 
 

3) ภาคีเครือข่ายรว่มใจชะลอไต (รณรงค์ วัน
ไตโลก) 

คะแนนเฉลี่ยการประเมินความรู้
เกี่ยวกบัการปรับพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตัว มากกวา่ร้อยละ 80 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมวันไตโลก มากกวา่ร้อยละ 80 

ประชาชนทั่วไปและผูป้่วยกลุ่ม
เส่ียง 150 คน 

มี.ค.64 15,000 เงินบ ารุง รพ. นางสาวกุลวดี  พิเศษพิชญา 
นางอัจฉราภรณ์ จันทะศร ี

237 ระดับ C ให้ความรู้เรื่องโรคไตเรื้อรังกับผู้ป่วยและ
ญาต ิ

ให้ความรู้เรื่องโรคไตเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคไตเรื้องรังมีอัตราการกรอง
ของไตลดลงของ eGF < 4 
mll/min/1.73m/year 
> 50 % 

ผู้ป่วยไตเรื้อรัง stage 3b,4 และ
ญาติ 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 20,000 UC คปสอ. นางอัจฉราภรณ์ จันทะศร ี

238 ระดับ C วันไตโลก จัดกิจกรรมวันไตโลก,จัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ที่คลินิคโรคเร้ือรัง 

-ผู้รับบริการและญาติเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80 

-เจ้าหน้าที่รพ. 
-ผู้รับบริการที ่
มาโรงพยาบาล 

1-31 มีนาคม 2564 5,000 เงินบ ารุง รพ. นางอัจฉราภรณ์ จันทะศร ี

239 ระดับ B คัดกรองไตด้วยการตรวจ Urine Micro 
Albumin ในผู้ป่วยเบาหวาน 

ตรวจ Urine Micro Albumin ในผู้ป่วย
เบาหวานความดัน 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและ/หรือ
ความดันโลหิตสูงที่ได้รับการค้นหา
และคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 

-ผู้ป่วยเบาหวาน 
-ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 50,000 UC คปสอ. นางกุลนที  ทองโคตร 

 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไต 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

240 ระดับ C อบรมภาคีเครือข่ายการดูแลผู้ปว่ย
เบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่มี
ภาวะแทรกซ้อนทางไตโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบอ่ร้าง   
 

1) จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่

กลุ่มเป้าหมาย 

2) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

 

 

 1) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมายที่เสี่ยงต่อโรคกลุ่ม
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  
2)เพื่อติดตามประเมินผลประชากร
กลุ่มเป้าหมายในการปรับเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพในการปอ้งกันและ
ควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต
สูง 

150 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 20,000 กองทุน อบต. รพ.สต.บ้านบอ่ร้าง 
นางวิรัลยุพา  กันทะวงศ์จิโรจ 
 
 

241 ระดับ C อาสาสมัครรักษ์ไต คัดกรอง ป้องกัน 
รู้ทันโรคไต 
 

1) จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเร้ือรังและ

ผู้ป่วยโรคเก๊าท ์ซ่ึงมีภาวะเส่ียงต่อการเกดิ

โรคไตวาย 

2) จัดตั้งชมรมอาสาสมัครรักษ์ไต ในระดับ

หมู่บ้านและระดบัโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล 

3) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

 

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และ
ความเข้าใจเกีย่วกบัโรคเร้ือรัง สาเหตุ 
การวินิจฉัย การรักษาและการบ าบัด
ทดแทนไตด้วยวธิีต่าง ๆ  
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบวิธกีาร
ปฏิบัติตนในการปอ้งกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจาก  
โรคไตวายเร้ือรัง 
3) เพื่อจัดตั้งชมรมอาสาสมัครรักษ์ไต 

150 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 23,960 กองทุน อบต. นางรติกานท์ ตีเมืองซ้าย 
รพ.สต.บ้านนาถ่อน 
 
 
 

242 ระดับ C ลดเสี่ยงลดโรคแทรกในผู้ป่วยล้างไตทาง
หน้าท้อง 

อบรมเชิงปฏิบัติการการก าจัดขยะติดเชื้อ
อย่างเหมาะสมในผู้ปว่ยลา้งไตทางหน้าท้อง 

การติดเชื่อในผู้ป่วยที่ลา้งไตทางหน้า
ท้องลดลง 

ผู้ป่วยที่ล้างไตทางหน้าท้อง  10 
คน ญาติผู้ดูแล 10 คน อสม.แกน
น า หมู่บา้นละ 2 คน รวม 20 คน 

 
 

19  มีนาคม  2564 
 

5,000 กองทุน อบต. รพ.สต.หนองหลวง 
นางสุธาสินี  เจริญด ี

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 22 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุวิทยา 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

243 ระดับ B คัดกรองและผ่าตัดต้อกระจกศิริราช
ถวายเป็นพระราชกุศล 
 

ตรวจคัดกรองและผ่าต้อกระจกในประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 

1) อาย ุ60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง
ตา >80% 
2) Blinding  Cataract ได้ผ่าตัด
ภายใน  30 วัน>80%  
3) Non blind  ได้รับการผ่าตัด
ภายใน  90 วัน>80% 

ประชากร 60 ป ีขึ้นไป ในอ าเภอ
สว่างแดนดิน 

 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 1,000,000 สปสช. นางประภาพร  ศรีสว่าง 

244 ระดับ C คัดกรองตาผู้ป่วยที่รับประทานยาคลอ
โรควีน 

นัดผู้ป่วยที่รับประทานยาคลอโรควีน 5 ปีขึ้น
ไปที่รพร.สว่างแดนดินมาตรวจคัดกรอง CQ  
Maculopathy โดยจกัษุแพทย ์
 
 

1) ผู้ป่วยที่รับประทานยา 
คลอโรควีน 5 ปี ขึ้นไปได้รับการคัด
กรอง ≥ 80 % 
2) ตรวจพบภาวะตาบอดสีรายใหม่≤ 
50% 
3) ตรวจพบภาวะจุดรับภาพเส่ือมราย
ใหม่ ≤ 10 % 

ผูป้่วยที่รับประทานยาคลอโรควีน 
5 ปีขึ้นไป ที่โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชสว่างแดนดิน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - นางสาวนาฏอนงค์  ทะคง 

245 ระดับ C คัดกรองจอตาลอกในเด็กทารกคลอด
ก่อนก าหนด 

นัดเด็กน้ าหนักตัวนอ้ยกว่า 1,500 gm  
GA<33 wks ที่เกินในโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชสว่างแดนดินมาตรวจโดยจักษุ
แพทย ์

1) เด็กทารกน้ าหนกัตัวนอ้ยกว่า 
1,500 gm GA <33 wks ได้รับการ
คัดกรอง ≥ 80 % 
2) ตรวจพบภาวะ ROP รายใหม่
≤50% 

เด็กทารกน้ าหนกัตัว <1,500 gm 
GA<33wks 

 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - นางสาวนาฏอนงค์  ทะคง 

246 ระดับ B ตรวจถ่ายภาพจอประสาทตาในผู้ปว่ย
เบาหวาน 

1) ออกตรวจถ่ายภาพจอประสาทตาในผู้ป่วย
เบาหวาน ในเขตอ าเภอสว่างแดนดิน 
2) ติดตามแจ้งผลตรวจให้ผู้ป่วยทราบ 
3) น าข้อมูลบันทกึในโปรแกรม HOSxP เพื่อ
คิดค่าบริการ 
4) ติดตามผู้ป่วยที่มีผลตรวจผิดปกติ ไดร้ับ
การรักษาตามความเหมาะสม 
5) สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรอง
ถ่ายภาพจอประสาทตา ≥ 60 % 
- ผู้ป่วยเบาหวานที่มีผลถา่ยภาพจอ
ประสาทตาผิดปกต ิได้รับการรักษา
และส่งต่ออย่างเหมาะสม 

ผู้ป่วยเบาหวานในเขต  
อ าเภอสว่างแดนดิน 

ม.ค.-เม.ย.64 30,000 เงินบ ารุง รพ. นางสาวนาฏอนงค์  ทะคง 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 22 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุวิทยา 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

247 ระดับ C เด็กไทยสายตาด ี ประสานและร่วมคัดกรองสายตา เด็ก ป.1ใน
เขตอ.สว่างแดนดิน 

เด็ก ป.1 อ าเภอสวา่งแดนดิน ได้รับ
การคัดกรองตา >80% 

เด็ก ป.1 ในอ าเภอสว่างแดนดิน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - นางประภาพร  ศรีสว่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 24 โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษายาเสพติด 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

248 ระดับ A ควบคุมยาสูบและ สุรา โดยใช้ชุมชนเปน็
ฐาน  

1.ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการแก่
กลุ่มเป้าหมายและทีมสุขภาพในชุมชน 
2.จัดกิจกรรมในชุมชนการแลกเปลีย่นเรียนรู้
ทฤษฎีในหมู่บา้นอยา่งน้อย ๓ ครั้ง/ปี เพื่อ
เฝ้าระวังภาวะสุขภาพชุมชน 
3..ท าสื่อประชาสัมพันธ ์
5.มีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน 
6.อาสาสมัครเยี่ยมผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง
กลุ่มเป้าหมายดูแลพิเศษที่บ้าน 
7.จัดประชุมเรียนรู้/ ทบทวนผลการ
ด าเนินงาน 
8.จัดเอกสารและรวบรวมองค์ความรู ้
9. มอบรางวัลบุคคลต้นแบบและสุ่มการออก
ก าลังกายแต่ละกลุ่ม 
10.จัดท าสื่อประสาสัมพันธโ์ครงการ 

1.เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบ
ลดโรค มีความรู้และพฤตกิรรมในการ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2. เพื่อเกิดการแลกเปลีย่นเรียนรู้ใน
กลุ่มสร้างสุขภาพชุมชน 
3.เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบ
ลดโรค มีความรู้และพฤตกิรรมในการ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
4. เพื่อเกิดการแลกเปลีย่นเรียนรู้ใน
กลุ่มสร้างสุขภาพชุมชน 
5.เพื่อรณรงค์ให้ภาคีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 

ประชนที่สูบบุหรี่ และดื่มสุรา เม.ย. 63 10,000 กองทุน อบต. นางสาวดารินทร ์ พิลาวัน 
รพ.สต.โคกสี   

249 ระดับ B ลด ละ เลิก บหุรี่ ชุมชนปลอดบหุรี่ 1.กิจกรรมให้ความรู้เรื่องบุหรี่และโทษ ของ
บุหรี่ 
2.กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดละ
เลิกบุหรี่ในชุมชน 

1. ลดโรคที่เกิดจากปัญหาการสูบบุหรี ่
2. ลดอัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชน
และคนใน ชุมชน 

นักเรียนชั้น ป.4 – ป.6โรงเรียน
ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บง
เหนือ จ านวน 6 รร. 

ม.ค.- ก.ย.2564 20,000 กองทุน อบต. นางสาวประภัสสร เรืองฤๅหาร 
รพ.สต.บงเหนือ 
 
 

250 ระดับ C การพัฒนาและขยายเครือข่ายชมรม TO 
BE NUMBER ONE  

จัดตั้งแกนน าโรงเรียน อบรมแลกเปลี่ยน
ระหว่าง รรกจิกรรมทูบี N01 

  1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - นางมาลี อนุวงษา 
กลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ
 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 26 โครงการพัฒนาระบบบริการ One day surgery 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

251 ระดับ C โครงการพัฒนาระบบการระบุตัวผู้ปว่ย 1) ทบทวนระบบแนวทางปฏิบัติเพื่อลดและ
ป้องกันความผิดพลาดในการท าผ่าตัดผิดคน/
ผิดข้าง/ผิดต าแหน่ง/ผิดหัตถการ 
2) เพื่อเพิ่มแนวทางปฏิบัติในการระบุตัว
ผู้ป่วยที่มารับบริการผ่าตัด 
2.1) การรับผู้ป่วยมาห้องผ่าตัด พนักงานเปล
ไปรับผู้ป่วยพร้อมขานชื่อ-สกุลผู้ป่วยที่มารับ
กับพยาบาลประจ าตกึผู้ป่วย พยาบาลประจ า
ตึกตรวจดูป้ายข้อมอืและแฟ้มประวัติให้
ตรงกันเม่ือถึงห้องผ่าตัดพยาบาลประจ าห้อง
ผ่าตัดตรวจสอบชื่อสกุล ป้ายข้อมอื /ขอ้เท้า
ที่บ่งชี้ตัวผู้ป่วยถกูต้อง ตรวจเอกสารเวช
ระเบียน ใบเซนยินยอมรับการผ่าตัด ผลการ
ตรวจทางห้องปฏบิัติการ X-ray และอปุกรณ์
ที่น ามากับผู้ปว่ย 
2.2) การพยาบาลผู้ปว่ยขณะผา่ตัด 
3) เพื่อเป็นแนวทางกระบวนการตรวจสอบ
กระบวนการตรวจสอบเพื่อยืนยันความ
ถูกต้องก่อนใหก้ารท าผ่าตัด/หัตถการ 
3.1) กระบวนการ sign inโดยพยาบาลช่วย
ทั่วไปจะท าการซักประวัติและตรวจสอบการ
ระบุตัวผู้ป่วยจากชื่อ-สกุลผู้ป่วย อาย ุHNว่า
ตรงตามเวชระเบียนและป้ายข้อมอืหรือไม่
และตรงกับที่ set ผ่าตัดล่วงหนา้ทาง
โปรแกรม HOSxP หรือไม่ 

1) จ านวนอุบัติการณ์ระบุตัวผู้ป่วยผิด
คน เท่ากับ 0 
2) จ านวนอุบัติการณ์การผ่าตัดผู้ป่วย
ผิดคน ผิดข้าง ผิดต าแหน่ง ผิด
หัตถการ เท่ากับ 0 

พยาบาลห้องผ่าตัด 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - นางสายพิรุณ  พาโคกทม 
นางสุรีพ จรกรรณ ์

 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 26 โครงการพัฒนาระบบบริการ One day surgery 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

   3.2) กระบวนการ Time Out เป็นการ
ตรวจสอบความพร้อมกอ่นผ่าตัดโดย
พยาบาลช่วยทั่วไปจะท าการขานชื่อ-สกุล
และอายุผู้ป่วย ศัลยแพทยแ์จ้งชื่อตนเอง
พร้อมการวินจิฉยัโรคและชื่อการผ่าตัด ทีม
ผ่าตัดแจ้งชื่อและต าแหน่งในทีมผ่าตัด 
3.3) กระบวนการ Sign Out เป็น
กระบวนการสุดท้ายเพือ่ให้ศัลยแพทย์ได้ท า
การสรุปการวินิจฉยัและการผ่าตัด พร้อมกับ
แจ้งประเด็นหรือปัญหาที่ตอ้งดฝ้าระวังหลัง
ผ่าตัด พยาบาลส่งเครื่องมือได้ท าการแจง้ผล
การตรวจนับเครื่องมือ ผ้าซับโลหิต วา่ครบ
หรือไม่และพยาบาลชว่ยทัว่ไปบันทึกในแบบ
บันทึกพยาบาลชว่ยผา่ตัด 
4) กระบวนการท าเครื่องหมายเพื่อระบุ
ต าแหน่งที่จะท าการผ่าตัด 

      

252 ระดับ C แนวปฏบิัติการท าให้ปราศจากเช้ือและ
การจัดเก็บเครื่องมือในห้องผ่าตัด 

ทบทวนแนวทางการปฏิบัติการล้างและคัด
แยกอปุกรณ์และการบรรจุหีบห่อขบวนท าให้
ปราศจากเช้ือและการจัดเก็บเครื่องมือใน
ห้องผ่าตัด 
1) เพื่อป้องกันอุบัติเหตจุากการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ในการท าความสะอาดเครื่องมือ
1.1) แยกเครื่องมือที่ใช้แล้วออกจาก
เครื่องมือสะอาด 
1.2) แยกของมีคม เช่น ใบมีด เข็ม กรรไกร 

จ านวนอบุัติการณ์การล้างอุปกรณ์ไม่
สะอาดก่อนน ามาท าให้ปราศจากเช้ือ
เท่ากับ 0 
จ านวนอบุัติการณ์อุปกรณ์หมดอายุ
เท่ากับ 0 
 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ห้องผ่าตัด 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 
 
 
 

 

0 - นางสายพิรุณ  พาโคกทม 
นายยกุติ ขาวนาเข 

 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 26 โครงการพัฒนาระบบบริการ One day surgery 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

   2) เพื่อก าจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากเครื่องมือ
ก่อนน าไปท าใหป้ราศจากเช้ือ และ
บ ารุงรักษาเครื่องมือที่น ามาใช้ในการผ่าตัด
2.1) ล้างเครื่องมือที่มีคมโดยใช้ฟองน้ าชุบน้ า
ผงซักฟอกแล้วน าไปล้างในน้ าสะอาด 
2.2) น าเครื่องมือแช่ใน enzymatic 
detergent น าไปล้างในอ่างน้ าผสม
ผงซักฟอกโดยกางเครื่องมือออกใช้แปรง 
แปรงบริเวณฟันของเครื่องมือให้คราบ
เลือดออกให้หมดแลว้ล้างตามด้วยน้ าสะอาด 
2.3) หัวและสาย suction ล้างโดยท าให้น้ า
ไหลผ่านหรือใช้หัวกอ๊กน้ าแบบ jetดูดน้ าดัน
ให้คราบและเศษต่างๆหลุด 
2.4) ซับเครื่องมือให้แห้งแล้วน าไปแช่น้ ายา
เคลือบป้องกันสนิมและหล่อลื่นเครื่องมือ 30 
วินาท ี
2.5) น าเครื่องมือขึ้นมาซับให้แห้ง 
2.6) น าเครื่องมือมาจัดเรียงให้เป็นระเบียบ
ตามหมวดหมู่ตามมาตรฐานของแต่ละ set 
3) เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการท าให้ปราศจากเช้ือ 
3.1) เขียนชื่อผู้ห่อ set พร้อมวันที่นึ่งวัน
หมดอายุดา้นหลัง internal chemical 
indicator (sterigage) และวางไว้บนชัน้ทุก
ชั้นของถาดเครื่องมือ 

      

 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 26 โครงการพัฒนาระบบบริการ One day surgery 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

   3.2) ห่อด้วยผา้สี่เหลี่ยม 2 ชั้น 2 ผืนโดยวาง
ของที่ต้องการห่อลงตรงกลางผ้าห่อแบบ
ทแยงมุมทั้ง 2 ชั้นติด Autoclave tape
ความยาวอย่างละ 3-4 นิ้วพร้อมเขียนชือ่
เครื่องมือชื่อผู้ห่อวันที่นึ่งและวันทีห่มดอายุ
และกระดาษสปีระจ าวันที่ท าการ pack 
เครื่องมือ 
3.3) การจัดเก็บเครื่องมือตามหลักFI/FO 
3.4) การดูแลห้องตามมาตรฐานการเก็บ
อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องผ้าถูกต้องตามหลัก 
sterile technique 
3.5) ปฏิบัติตามมาตรฐานเมื่อเข้าห้องเกบ็
อุปกรณ์/เครื่องมือที่ผ่านการท าให้ปราศจาก
เช้ือ 

      

4) การตรวจสอบก่อนน ามาใช้งาน 
4.1) ก่อนเปิดใช้งานตรวจสอบindicator ทั้ง
ภายในและภายนอกที่แสดงถึงการผ่าน
ขบวนการท าให้ปราศจากเช้ือ 
4.2) ลงบันทึกอุบัติการณ์เมื่อพบIndicator
ไม่ผ่านการทดสอบการท าให้ปราศจากเชื้อ 

1) จ านวนอุปกรณ์ที่ไม่ผ่านการท าให้
ปราศจากเช้ือ 
2) จ านวนอุบัติการณ์อุปกรณ์
หมดอาย ุ

พยาบาลห้องผ่าตัด 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 
 
 
 

 

0 - พยาบาลห้องผ่าตัดทุกคน 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 26 โครงการพัฒนาระบบบริการ One day surgery 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

253 ระดับ C พัฒนาการดูแลผู้ปว่ยออร์โธปิดิกส์ที่
ได้รับการผ่าตัดเพื่อลดอัตราการ 
Re-fracture   
 

1) จัดอบรมบุคลากรทั้งเครือข่ายในการดูแล
ผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก  

ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ผ่านเกณฑ์
ทดสอบหลังการอบรม 80% ของผู้
เข้ารับการอบรมทั้งหมด(เกณฑ์ Post 
Test  มีระดับคะแนน>60%)  

บุคลากรสาธารณสุขเครือข่าย  
node 

รพร.สว่างแดนดิน 
100คน 

 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 

 
10,000 เงินบ ารุง รพ. 

 
นางสาวอรทัย  สุทธิอาจ  

2) จัดตั้งทีม Re-fracture prevention  1) มีทีม Re-fracture   prevention  
2) มีแนวทางการท างานของทีม 
  

ทีมน า PCT ศัลยกรรม 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 

 
0 - นางสาวอรทัย  สุทธิอาจ  

3) คัดกรองความเส่ียงต่อภาวะกระดูกหกั
และส่งเสริมป้องกันภาวะกระดูกพรุนใน
ประชาชน  ในพื้นที่อ าเภอสวา่งแดนดิน 
 

ประชาชนอายุ  55ปี  ในเพศหญิง  
และ 65 ปี ในเพศชาย ได้รับการคัด
กรองภาวะเสี่ยงต่อกระดูกหัก และมี
ความรู้เรื่องการป้องกันภาวะกระดูก
พรุน ≥ 60 % 

ประชาชนอายุ  55 ปี ในเพศ
หญิง และ 65 ป ีในเพศชาย  
จ านวน 300 คน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล 3 

แห่งในพื้นที่อ าเภอสว่างแดนดิน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 

 
10,000 เงินบ ารุง รพ. 

 
นางเย็นใจ พิมพ์บรรณ 

 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
โครงการที่ 27 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสง่ต่อ 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

254 ระดับ A การพัฒนาบุคลากรในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

2) อบรมอาสาสมัครฉุกเฉินรายเก่า - ร้อยละของประชากรเข้าถึง
บริการแพทย์ฉุกเฉิน 

12 หน่วย 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 15,000 UC คปสอ. นายมนูญ  วงศ์นิลจันทร์ 
กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉกุเฉิน 

 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
แผนงานที่ 8 การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ 
โครงการที่ 28 โครงการพระราชด าริโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการพ้ืนที่เฉพาะ 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

255 ระดับ B โครงการเฉลิมพระเกียรติ 1) กิจกรรมออมขวัญปันสขุ 
2) จัดพิธีมอบของขวัญ โดยทีมผู้บริหาร
โรงพยาบาล และหรือมูลนิธิโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช สาขาสว่างแดนดิน ในวัน
หลังคลอดและก่อนแม่และทารกเดินทาง
กลับบ้าน 
3) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนผู้รับบริการ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้มูลนิธิโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช ภายในเดือนสิงหาคม 
2564 
4) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประจ าปีของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชิญมารดา
และเด็กมาร่วมกิจกรรม เช่น ประกวด
สุขภาพเด็ก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
พัฒนาการเจริญวัยของเด็กในปีต่างๆ เป็นต้น 
5) เชิญชวนมารดาและเด็กที่คลอดเดือน
กรกฎาคม  2564 มาร่วมกิจกรรมเพื่อสร้าง
พื้นฐานและปลูกฝังการดูแลสุขภาพ ควบคู่
การปลูกฝังการออมทรัพย์  และมีความ
ซ่ือสัตย์ มีความกตัญญูต่อประเทศชาติใน
อนาคต 
 

เด็กที่เกิด ณ รพร.สว่างแดนดิน 
ระหว่างวันที ่1 กรกฎาคม-31
กรกฎาคม 2564 

เด็กแรกเกิดในวันที่  
1-31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 

จ านวน 200 ราย 

ก.ค.64 92,000 
36,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

54,000 

เงินบ ารุง รพ. 
เงินมูลนิธิ รพ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

เงินมูลนิธิ รพ. 

นางวันรัฐ พจนา 
นางวันรัฐ พจนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางวันรัฐ พจนา 
 

 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสขุภาพ 
โครงการที่ 30 โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสขุภาพสู่ความเป็นมืออาชพี 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

256 ระดับ A พัฒนาระบบบริการ และมาตรฐานการ
พยาบาลตาม Service  plan 

1) ติดตาม/รวบรวม  ตัวชีว้ัดและผลการ
ด าเนินงานตาม  Service plan  
2) รวบรวม One plate ตาม  Service 
plan 
3) ทบทวน ปรับปรุง  มาตรฐานการบรกิาร
ให้ทันสมัย 
4) สนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย ์
5) จัดท าเอกสารการการร่วมงานสนับสนุน
ทางการแพทย ์

1) ส่งรายงานตัวชี้วัด/ผลการ
ด าเนินงาน ครบตาม Service plan 
2) มี One plate สาขาตาม  Service 
plan 
3) มีการทบทวนมาตรฐานการบรกิาร 
ตาม Service plan อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
4) จ านวนครั้งของการออกปฏิบัติ
มากกว่า รอ้ยละ  80 

หน่วยงานทกุหน่วยงานในภารกิจ
ด้านการพยาบาล 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - นางสาวเบญจวรรณ ค าหนองคู 
นางสาวศิวพร พรหมพารักษ์
คณะกรรมการทีม SEPSIS  

257 ระดับ C พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการ
ดูแลผู้ป่วยที่ใชเ้ครื่องช่วยหายใจ ในหอ
ผู้ป่วยอายุรกรรม 
 

- ทบทวนแนวทางปฏิบัติการพยาบาลผูป้่วย
ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจให้เป็นปจัจุบัน 
- จัดประชุมวิชาการให้ความรูก้ารใช้แนว
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ปว่ยที่ใช้เครื่องช่วย
หายใจกับพยาบาลวิชาชพีทุกคนในหอผูป้่วย
อายุรกรรม 
 - นิเทศการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ โดย
หัวหน้าเวร / หัวหนา้ตึก 
- ติดตาม/รวบรวม  ตวัชี้วัดและสรุปผลการ
ด าเนินงานทุกเดือน   
- ทบทวนอุบัติการณ์/ความเส่ียงที่เกิดจาก 
การไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ 

- จ านวนอุบัตกิารณ์การเลื่อนหลุด
ของท่อหายใจ 
- ร้อยละการติดเชื้อปอดอักเสบจาก
การใช้เครื่องช่วยหายใจ 

พยาบาลวิชาชีพหอผูป้่วย 
อายุรกรรมหญิง 

ต.ค.63-ก.ย.64 0 - รัตนาภรณ์ ทองไทย 
ศรีสุดา ตีผาลาด 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสขุภาพ 
โครงการที่ 30 โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสขุภาพสู่ความเป็นมืออาชพี 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

258 ระดับ B การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเขยีนผลงานทาง
วิชาการเพื่อเลื่อนระดับ 

จ านวนบุคลากรที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ มีผลงานทางวิชาการ ผ่านการ
ประเมิน 

100 % มี.ค.64 0 - คณะกรรมการวิชาการกลุ่ม
ภารกิจดา้นการพยาบาล 

2) การเขียนบทความลงวารสาร จ านวนผลงานบทความทางวิชาการลง
วารสาร 

6 เร่ือง 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - คณะกรรมการวิชาการกลุ่ม
ภารกิจดา้นการพยาบาล 

3) จัดประชุมวิชาการเพื่อรับการประเมนิขอ
คะแนน CNEU ของพยาบาลวิชาชพี จาก
สภาการพยาบาล 

จ านวนโครงการที่ขอรับคะแนน 
CNEU 

4 เร่ือง ธ.ค.64 0 - คณะกรรมการวิชาการกลุ่ม
ภารกิจดา้นการพยาบาล 

259 ระดับ B พัฒนาศักยภาพและฟื้นฟกูารช่วยฟื้นคืน
ชีพขั้นพื้นฐานในบุคคลากร  
คปสอ.สว่างแดนดิน 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชพีขั้น
พื้นฐาน ณ หนว่ยงาน 

  เครือข่าย คปสอ. 
 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - นายมนูญ วงศ์นิลจันทร์ 
กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉกุเฉิน 

260 ระดับ B พัฒนาคุณภาพระบบงานบริการด่าน
หน้าโดยใช้แนวคิดlean management 

1) ประชุมทบทวนความเชื่อมโยงของระบบที่
เกี่ยวขอ้ง                
2) วางระบบที่ปรับปรุง 
3) ประเมินผล                        

  - 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 1,000 เงินบ ารุง รพ. นางจินตนา  เทพบุรี  
กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉกุเฉิน 

261 ระดับ C พัฒนาระบบการก ากับการดูแล
บ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ในหอ้ง
ฉุกเฉิน 

การนิเทศก ากับการดูแลเครื่องมือโดยใช ้QR 
Code 

  - 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 1,000 เงินบ ารุง รพ. นางสาวถนิมภรณ์ งาสิทธิ ์
กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉกุเฉิน 

262 ระดับ C พัฒนาการบันทกึเวชระเบียนผู้ปว่ย
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

1) ทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
ผู้ป่วยนอก                     
2) ให้ความรู้มาตรฐานการบันทึก ตามเกณฑ์ 
สปสช. และหลักการบันทึก Focus charting 
, หลัก 4c  

  - 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0  - นางสาวสุพัฒตรา สุรเสียง 
กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉกุเฉิน 

 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสขุภาพ 
โครงการที่ 30 โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสขุภาพสู่ความเป็นมืออาชพี 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

263 ระดับ C ปรับปรุงบริการตามปัญหาที่พบจาก
ข้อเสนอแนะ OP Voice 

1) เสริมความรู้เรื่องการบริการที่เป็นเลิศ 
2) สร้างแรงจูงใจให้มีพฤติกรรมบริการที่ดี  
3) ประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการทุก
ไตรมาส  

   1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0  - นางจินตนา  เทพบุรี  
กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉกุเฉิน 

264 ระดับ C ปรับปรุงคุณภาพบริการเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยในการดูแล
ผู้ป่วย 

1) ประชุมทบทวนความเชื่อมโยงของระบบที่
เกี่ยวขอ้ง                
2) วางระบบที่ปรับปรุง 
3) ประเมินผล                        

  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอุบัติเหต ุ
และฉุกเฉิน40 คน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 1,800 เงินบ ารุง รพ. นางจินตนา  เทพบุรี  
กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉกุเฉิน 

265 ระดับ B พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแล
ผู้ป่วยอบุัติเหตุและฉกุเฉิน 

จัดอบรมให้ความรู้บุคลากร   เครือข่าย คปสอ. 
จ านวน 100 คน 

 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 10,000 UC คปสอ.  นายมนูญ วงศ์นิลจันทร ์
กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉกุเฉิน 

266 ระดับ C ประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจเยี่ยม 
โรงพยาบาลลกูข่าย รับทราบปัญหา
พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ปว่ยทางด้าน
ศัลยกรรม ทบทวนระบบความเส่ียง
ทางด้านศัลยกรรม  
(รพ.ส่องดาวและรพ.เจริญศิลป์)(ต่อ)  

ระยะติดตามประเมินผล 
ติดตามเก็บรวบรวมความเส่ียงประเด็นที่เกิด
ซ้ าหรือเพิ่มขึ้นใหม่ แลว้ออกเยี่ยม รพ.ลกู
ข่าย พร้อมสะท้อนกลับ รพ.ลูกข่ายรับทราบ
ข้อมูลอีกครั้งไตรมาส 3 
 

      

267 ระดับ C พัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ อัตราความพึงพอใจผู้รับบริการ อบรมพฤติกรรมบริการเจา้หน้าที ่ เจ้าหน้าที่ใหม่/เกา่ 
จ านวน 200 คน 

ม.ค.-เม.ย.64 20,000 เงินบ ารุง รพ. ทีมลูกค้าสัมพันธ์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสขุภาพ 
โครงการที่ 30 โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสขุภาพสู่ความเป็นมืออาชพี 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

268 ระดับ C พัฒนาระบบการให้บริการผู้ปว่ย
ประกันสังคม 

จ านวนผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1) จัดทีมออกประชาสัมพันธ์สร้าง
แรงจูงใจในกลุ่มผู้ประกันตนในพื้นที่
ใกล้เคียง 
2) จัดระบบบริการช่องทางด่วน
ส าหรับผู้ประกันตน 

สถานประกอบการในพื้นทีอ่ าเภอ
สว่างฯ 

ม.ค.-ก.ค.64 0 - ทีมลูกค้าสัมพันธ์ฯ 

269 ระดับ C พัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลงาน 
อายุรกรรมหญิง 

3) อบรมวิชาการให้ความรู้ในการดูแลผูป้่วย 
3S 
- SEPSIS 
- STROKE 
- ACS 

เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 
เข้าร่วม >90% 
 

เจ้าหน้าที ่
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - นางสาวศิวพร พรหมพารักษ ์

4) การประชุมวิชาการสาขาอายุรกรรม 
 

เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง
เข้าร่วม >90% 

พยาบาลวิชาชีพ 
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - นางสาวศิวพร พรหมพารักษ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสขุภาพ 
โครงการที่ 30 โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสขุภาพสู่ความเป็นมืออาชพี 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

270 ระดับ C ประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจเยี่ยม 
โรงพยาบาลลกูข่าย รับทราบปัญหา
พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ปว่ยทางด้าน
ศัลยกรรม ทบทวนระบบความเส่ียง
ทางด้านศัลยกรรม  
(รพ.ส่องดาวและรพ.เจริญศิลป์) 
 
 
 

ระยะเตรยีมการ 
1) วิเคราะห์ข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลความ
เส่ียงทางด้านศัลยกรรมที่รับการส่งต่อจาก 
รพ.ลูกข่าย เพื่อสะท้อนให้กับ โรงพยาบาล
ลูกข่าย หาแนวทางแก้ไขร่วมกันตามบรบิท 
2) ประชุมทีม คณะกรรมการ PCT 
ศัลยกรรม 
3) น าเสนอโครงการ 
4) ผู้บังคับบัญชาอนุมัต ิ
 ระยะด าเนินงาน 
1) ประสานงาน โรงพยาบาลลูกข่าย วันเวลา 
ในการเยี่ยม โรงพยาบาลรพ.ลูกขา่ยทั้ง 2 
รพ. 
2) ประชุมทีมคณะกรรมการ PCT ศัลยกรรม 
ออกแบบเพื่อร่างแนวทางการตรวจเยี่ยม
โรงพยาบาลลกูข่าย  
3) ออกเยีย่มลูกขา่ยตามโครงการที่ต้ังไว้  
มกราคม 2564 08.00 – 12.00น.  
4) สะท้อนปัญหา หาสาเหตุ วิเคราะห์ความ
เส่ียง หาแนวทางป้องกัน เพือ่เพิ่มศักยภาพ
ในการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมตามบริบทของ 
รพ.ส่องดาว,รพ.เจริญศิลป์ 
5) สรุปโครงการ 

1) รพ.ลูกข่ายได้รับการตรวจเยีย่ม
จาก รพ.แม่ข่าย 100% 
2) มีแนวทางที่เกิดขึ้นมาใหม่ตาม
บริบท รพ.ลูกข่าย 
จาการวิเคราะห์สาเหตุร่วมกันร่วมกัน 
3) เกิดนวัตกรรมและแนวทางในการ
ดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันความเส่ียง 
 

แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง  

(รพ.ส่องดาว,รพ.เจริญศิลป์) 
 

ม.ค.64 - - นายภาณุพงศ์  คงชัย 
งานศัลยกรรมทั่วไป 

 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสขุภาพ 
โครงการที่ 31 โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

271 ระดับ A การบริหารอัตราก าลังและสร้างขวัญ
ก าลังใจบุคลากร 

1) จัดเวรตรวจการนอกเวลา หน่วยงานภารกจิด้านการพยาบาล 
ได้รับการนิเทศการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
หัวหน้างาน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล 

2) จัดสรรอัตราก าลังบุคลากรการพยาบาล
ทุกระดับ 

หน่วยงานมอีัตราก าลังเพียงพอ บุคลากรในภารกจิ 
ด้านการพยาบาล 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล 

3) จัดระบบสวัสดิการ/ขวัญก าลังใจ อัตราความพึงพอใจของบุคลากร
ทางการพยาบาล 

บุคลากรในภารกจิ 
ด้านการพยาบาล 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล 

4) จัดท า career path พยาบาลในกลุม่การ มี career path พยาบาลวิชาชีพใน
ภารกิจดา้นการพยาบาล 

พยาบาลวิชาชีพ 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล 

5) พัฒนาระบบจัดเกบ็ตัวชีว้ัด QA  มีระบบจัดเก็บข้อมูล QA หัวหน้ากลุ่มงาน 
หัวหน้างาน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล 

6) ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม ่ เจ้าหน้าที่ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ  
พยาบาลวิชาชีพ 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล 

7) อบรม ESB ปัญหาการอบรม ESB เจ้าหน้าที่ใหม่
ทุกราย 

 
พยาบาลวิชาชีพ 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล 

8) อบรมคุณธรรม จริยธรรม เจ้าหน้าที่ในภารกิจดา้นการพยาบาล
ได้รับการส่งเสริมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

พยาบาลวิชาชีพ 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล 

9) จัดหน่วยปฐมพยาบาล/หน่วยรับบริจาค
โลหิต 

 พยาบาลวิชาชีพ 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล 

10) จัดทีมนิเทศทางการพยาบาล  หัวหน้ากลุ่มงาน/หวัหน้างาน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล 

 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 32 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

272 ระดับ A พัฒนาแผนควบคุมภายใน หน่วยงานภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสวา่งแดนดิน 

จัดท าแผนและอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสวา่งแดนดิน 

51 หน่วยงาน พ.ค.64 20,000 เงินบ ารุง รพ. นางธัญญารัตน์ วิโรจนวัธน ์
ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

273 ระดับ A ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และ
บริหารความเส่ียง 

1) ประชุมชี้แจงให้ความรู้ในการตรวจสอบ
ภายในของทุกหน่วยงาน     
2) จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานให้
ครอบคลุม                                      
3) ติดตามควบคุมตามที่ก าหนด 

ร้อยละของหนว่ยงานผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน 

รพ.สต. 1   แห่ง 1ต.ค.63- 30ก.ย.64 - - นางตองอ่อน  สายค าภา 
รพ.สต.ทรายมูล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

274 ระดับ B การเยี่ยมรับรองคุณภาพการพยาบาล
ภายนอก Quality Award (NQA) 

รับตรวจเยี่ยมและประเมินโดยอาจารย์จาก
กองการพยาบาล 

คะแนนประเมิน NQA 
ผ่านเกณฑ ์ระดับ 3 

กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล พ.ค.64 150,000 เงินบ ารุง รพ. คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
ภารกิจดา้นการพยาบาล 

275 ระดับ B รับการตรวจเยีย่ม QA จากเครือข่าย รับการตรวจเยีย่มจากทีมแม่ขา่ยจังหวัด
สกลนคร 

คะแนนการประเมินภายนอก QA กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล มี.ค.64 10,000 เงินบ ารุง รพ. คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
ภารกิจดา้นการพยาบาล 

276 ระดับ B พัฒนาระบบบริการและมาตรฐานการ
พยาบาล Service plan 

1) ติดตาม/รวบรวม ตวัชี้วัดและผลการ
ด าเนินงานตาม Service plan 

ส่งรายงานตัวชี้วัด/ผลการด าเนินงาน 
ครบทุกสาขาตาม Service plan 

ทุกหน่วยงานใน 
ภารกิจดา้นการพยาบาล 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
ภารกิจดา้นการพยาบาล 

2) รวบรวม One plate  ในแต่ละ Service 
plan 

มี One plate  ทุกสาขาตาม  
Service plan 

ทุกหน่วยงานใน 
กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
ภารกิจดา้นการพยาบาล 

3) ทบทวน ปรับปรุง มาตรฐานการบรกิารให้
เป็นปัจจุบัน 

มีการทบทวนมาตรฐานการบริการ 
ทุกสาขาตาม Service plan อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

ทุกหน่วยงานใน 
กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
ภารกิจดา้นการพยาบาล 

277 ระดับ B พัฒนาและประกันคุณภาพมาตรฐาน
หน่วยงาน PMQA 

1) ติดตามให้หน่วยงานมีการประกันคุณภาพ
ของหน่วยงานและตรวจเยี่ยมหนว่ยงาน 
(Internal survey) 

1) Internal survey 2 ครั้ง/ปี 
2) เทียบเคียงตัวชี้วัดอย่างน้อย 2 
ตัวชี้วัด/หนว่ยงาน 

ทุกหน่วยงานใน 
กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล 

พ.ย.63 – ก.ย.64 0 - คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
ภารกิจดา้นการพยาบาล 

2) สรุปผลการประเมินตนเองหน่วยงานใน
กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล 

คะแนนประเมินตนเองทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงานใน 
กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
ภารกิจดา้นการพยาบาล 

3) ก ากบัติดตาม การบริหาร ความเส่ียงใน
หน่วยงาน 
 

หน่วยงานยืนยันความเส่ียงในระบบ 
HRMS ภายในวันที่ 5 ของเดือน 

ทุกหน่วยงานใน 
กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
ภารกิจดา้นการพยาบาล 

4) จัดท าแนวปฏิบัติในการไกล่เกลี่ย ความ
ขัดแย้งเบื้องต้น 

มีแนวปฏบิัติการไกล่เกลีย่เบื้องต้นที่
ชัดเจนและเป็นไปในทางเดียวกัน 

ทุกหน่วยงานใน 
กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
ภารกิจดา้นการพยาบาล 

5) ติดตามรวบรวมตัวชีว้ัดงาน พัฒนา
คุณภาพพยาบาล 

ข้อมูลตัวชี้วัด ทุกหน่วยงานใน 
กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
ภารกิจดา้นการพยาบาล 

 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

278 ระดับ A การตรวจรับรองมาตรฐาน  HA 1)  ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการตรวจ
ประเมินมาตรฐาน 
2)  ส่งเอกสารประเมินตนเองตาม  
Checklist  และข้อมูลทั่วไป 
3)  คณะกรรมการตรวจประเมิน 
3.1)  เข้าเยี่ยมส ารวจ 
3.2)  ตรวจประเมิน 
3.3)  เสนอแนะ/สะท้อนขอ้มูลเพื่อการ
พัฒนา 
3.4)  ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรอง 

ผ่านการรับรองมาตรฐาน  HA 1  โรงพยาบาล 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 150,000 เงินบ ารุง รพ. นายจกัร์พงษ์  ศุภษร 
 

279 ระดับ B พัฒนาห้องปฏบิัติการ เพือ่รับรอง
ความสามารถทางห้องปฏิบัตกิารตาม
มาตรฐาน ISO 15189:2012,15190 
:2003 

1)  ขอรับองมาตรฐาน 
2)  ต่ออายุการรับรองมาตรฐาน 

ผ่านการรับรองมาตรฐาน  100%  
ของรายการตรวจ 

กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวภิาค 1ต.ค.63 – 31ก.ค.64 90,000 เงินบ ารุง รพ. นายสวาท  อุดมศรี 
นางสาวอยัรัตน์ดา  จุ้ยเตย 
กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวภิาค 

280 ระดับ B ตรวจรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัตกิาร
เซลล์วิทยา  โดยสมาคมเซลล์วิทยาแห่ง
ประเทศไทยและราชวิทยาลัยพยาธิ
แพทย์แห่งประเทศไทย 

1) ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการตรวจประเมิน
มาตรฐานทางเซลล์วิทยา/ส่งข้อมูลเบื้องต้น
2) ส่งเอกสารประเมินตนเองตาม checklist 
และข้อมูลทั่วไปของห้องปฏิบัตกิารเซลล์
วิทยา 
3) สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย 
- เข้าเยีย่มส ารวจ 
- ตรวจประเมินผล 
- เสนอแนะ/สะทอ้นข้อมูลเพื่อการพัฒนา 
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรอง 

ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยา 
 
 
 

งานเซลล์วิทยา 
 
 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 30,000 เงินบ ารุง รพ. นางรุจี  กัลยาบาล 
กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวภิาค 

 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

281 ระดับ B ทบทวนสไลด์ที่ได้รับการวินิจฉยั 
Negative อย่างน้อย 10 % โดย รพศ.
สกลนคร /สมาคมเซลล์วิทยาแห่ง
ประเทศไทย 
 

1) คัดเลือก (โดยการสุ่ม) และ ส่งสไลด์ที่
ได้รับการวินิจฉยัวา่ Negative อย่างน้อย 10 
% ไปยัง รพศ.สกลนคร/สมาคมเซลล์วิทยา 
2) โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร/สมาคมเซลล์
วิทยา ส่งผลอ่านวินจิฉัยแจ้งมายังหนว่ยงาน 
3) ถ้ามีผลอ่านที่ไม่สอดคล้องกันให้แก้ไข
รายงานที่พบความผิดปกติและแจ้งไปยงัผู้มา
รับบริการเพื่อท าการตรวจเพิ่มเติมและรกัษา
ต่อไป 

ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยา 

งานเซลล์วิทยา 
 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 60,000 เงินบ ารุง รพ. นางรุจี  กัลยาบาล 

282 ระดับ B ออกรับบริจาคโลหิต รับบริจาคอวยัวะ 
และดวงตา  

ออกหนว่ยรับบรจิาคโลหิต/ อวยัวะ ในเขต 
อ าเภอสว่างแดนดินและ ในโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 

1) จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรม
บริจาคโลหิต/ อวัยวะ ในเขตอ าเภอ
สว่างแดนดิน 
2) มีผู้บริจาคอวยัวะ 1 ราย /2 ป ี

ประชาชนทั่วไป อายุ 17-65 ปี 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 100,000 UC คปสอ. นางสาววรนุช อาจวิชัย 
นางสาวภาสุรีย์ เหมะธุลิน 
นายพร้อมพงศ์  ลีลาชัย 

283 ระดับ B พัฒนาระบบบริการด้านการตรวจเซลล์
วิทยาและการจ้างเหมาพยาธิแพทย์ที่
ปรึกษา 

1) ศึกษาสภาพปัญหา วิเคราะห์ขอ้มูลของ
หน่วยงาน/องค์กร และวางแผนปรึกษาหารือ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
2) เตรียมสถานที่ เอกสาร ติดต่อทาบทาม
และด าเนินการจัดจ้างพยาธแิพทย์ทีป่รึกษา 
3) ประเมินผลพร้อมสรุปผลการด าเนินงาน
การพัฒนาระบบบริการและการจัดจ้าง 

1) ลดระยะเวลาและจ านวนการส่งต่อ
ในรายที่ยากต่อการวินิจฉัยและต้อง
ได้รับการรายงานผลโดยพยาธิแพทย์
2) ผ่านการรับรองมาตรฐานทาง
วิชาการของห้องปฏบิัติการเซลล์วิทยา 

1) ผู้รับบริการในโรงพยาบาล
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระดับต าบลและ เครือขา่ยบริการ
สุขภาพ 

2) แพทย์สาขาที่เกีย่วขอ้ง  

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 120,000 เงินบ ารุง รพ. นางรุจี  กัลยาบาล 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

284 ระดับ A 
 

พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
  
  
  
  
  
  

1) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
หน่วยบรกิารปฐมภูม ิทบทวนค าสั่งแต่งต้ัง
ทีมพี่เลี้ยงรพ.สต.ติดดาว ระดับอ าเภอ  

ร้อยละของรพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ 
100 

20 รพ.สต   ม.ค.-ก.พ.64 50,000 UC คปสอ. นายชุมพล สารีค า 

2) ทีมหลัก (Coer team) รพ.สต.ติดดาว 
ระดับอ าเภอ จัดประชุมชีแ้จง นโยบาย 
แนวทาง และแผนพัฒนาองค์กรคุณภาพ รพ.
สต.ติดดาว ปี 2564 ให้แก่บุคลากรใน
เครือข่ายบริการปฐมภูม ิ

    มี.ค.-64       

3) ทีมพี่เลี้ยงรพ.สต.ติดดาว ระดับอ าเภอ  
ออกไปพัฒนา รพ.สต.ทุกแห่ง ด้วยเกณฑ์ 
รพ.สต.ติดดาว ให้ได้คุณภาพ เพื่อเตรียมรับ
การประเมิน 

    มี.ค.-พ.ค.64       

4) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายและประชากรกลุ่มเปา้หมาย สร้าง
ความเข้าใจและการมีส่วนรว่มในการ
ด าเนินงาน รพ.สต.ติดดาว   

  1,000 คน มี.ค.-มิ.ย.64       

5) รพ.สต. ประเมินตนเองและบันทึกข้อมูล 
ผ่านระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หนว่ย
บริการปฐมภูมิ ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลบุคลากร การจัดบริการ เครื่องมือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และผลการประเมิน 
รพ.สต.ติดดาว 

    มี.ค.-มิ.ย.64       

6) คณะกรรมการประเมินระดับอ าเภอ ลง
เยี่ยมประเมิน 

    มิ.ย.-ก.ค.64       

7) คณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด 
ประเมินและรับรองผล 

    ส.ค.-64       



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

285 ระดับ A 
 

พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ติดดาว ด้านงานเภสัชกรรม 
  

1) กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องยาและการ
รักษาโรคอยา่งง่าย แก่บุคคลากรที่ปฏิบตัิงาน
ในหน่วยบริการปฐมภูม ิ

1) จ านวนบุคคลากรที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยบรกิารปฐมภูมิที่ผา่นการอบรม
และมีความรู้ความรู้เรื่องยาและการ
รักษาโรคอยา่งง่ายผ่านเกณฑ ์

 ร้อย100  1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 20,000 UC คปสอ. ภก.วิษณ ุยิ่งยอด 
ภก.อิศรักษ์ เหลาคม 

2) จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นตามเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพรพ.สต. ติดดาว ด้านงาน
เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 

2) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพรพ.สต. ติดดาว 
ด้านงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง
ผู้บริโภค ระดับ 5 ดาว 

 ร้อย100  1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 100,000 UC คปสอ. ภก.วิษณุ ยิ่งยอด 
ภก.อิศรักษ์ เหลาคม 

286 ระดับ A 
 

ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ด้านสุขศึกษา 

ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา -ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

เจ้าหน้าที่รับการการประเมิน 
จ านวน 90 คน 

พ.ย.63-ก.ย.64 30,000 เงินบ ารุง รพ. นางสาวทัศวรรณ  ติดมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 34 โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

287 ระดับ B อบรมเชิงปฏิบัตกิาร “งานพลังกลุ่ม
ความสุข” เพื่อพัฒนาบุคลากรดา้น 
จิตตปัญญาศึกษาสร้างองค์กรแห่ง
ความสุข 

1) บุคลากรของ คปสอ.สวา่งแดนดิน รอ้ยละ 
30 ผ่านการอบรม 
2) ดัชนีชี้วัดความสุข Happinometer เฉลี่ย
ของบุคลากรทุกคนมากกวา่ 
ร้อยละ 80 
3) ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรลดลง
ร้อยละ 80 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานพลัง
กลุ่มและความสุข” เพื่อพัฒนา
บุคลากรด้านจิตตปัญญาศึกษาสร้าง
องค์กรแห่งความสุข จ านวน 250 คน  
จ านวน 2 วัน 

บุคลากร คปสอ.   
จ านวน 250 คน 

2 -31ม.ค.64 50,000 UC คปสอ. นพ.ปิยะพันธ์  ภูโอบ 
นายวีรพล  เพริศแกว้ 

288 ระดับ B Happy MOPH แห่งความสุข 1) มีการส ารวจข้อมูลโดยใช ้ Happinomite 
2) วิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอต่อผู้บริหาร       
3) จัดท าแผนพัฒนาความสุขของคนท างาน   
4) น าแผนมาสู่การปฏบิัติ                         
5) สร้างระบบการท างาน  และสิ่งแวดลอ้มที่
ดีในการท างานด้วยกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธภิาพ               
6) จัดกิจกรรมที่สร้างขวญัก าลังใจให้
บุคคลากร 
 

1) ร้อยละของหนว่ยงานที่มกีารน า
ดัชนีความสุขของคนท างาน 
(Happinometer) ไปใช้               
2) อัตราการคงอยู่ของบุคลากร
สาธารณสุข (Retention rate)       

รพ.สต. 1 แห่ง 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 0 - นางตองอ่อน  สายค าภา 
รพ.สต.ทรายมูล 

 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 35 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

289 ระดับ C พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 

1) จัดท าโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(รพ) 

จัดหาครุภัณฑ์ ทันเวลาทีก่ าหนด  เครื่อง ธ.ค.63-ส.ค.64 0 - นายยิ่งยศ แกว้เหล็กไหล 
นายสุริยันต์ ค าศร ี

2) จัดท าโครงการการพัฒนาคลังความรู้ มีโปแกรมทดแทนระบบงาน 1 
โปรแกรม 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสวา่งแดนดิน  

จ านวน 100 คน 

มิ.ย.64 2,500 เงินบ ารุง รพ. นายสุริยันต์ ค าศร ี
 

3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนา
ความรู้ด้านการใช้งาน MOPH Connect 

เจ้าหน้าที่มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 80  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสวา่งแดนดิน  

จ านวน 240 คน 

พ.ค.64 20,000 เงินบ ารุง รพ. นายวินยั โยลัย 
 
 

290 ระดับ B อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบอิเล็ก
โทรนิกส์ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการประเมนิผล
การปฏิบัติงาน ระบบอิเล็กโทรนิกส์ 

มีโปแกรมทดแทนระบบงาน  
1 โปแกรม 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสวา่งแดนดิน  

จ านวน 240 คน 

ส.ค.64 20,000 เงินบ ารุง รพ. นายวินยั โยลัย 
นายอภิวัฒน์ แสงนนท์ 
 

291 ระดับ B การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที ่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในการ
ใช้โปรแกรม และการใช้งานเทคโนโยลี
สารสนเทศ 

1) เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล 43 แฟ้ม ให้ได้
ตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้มของ
กระทรวง 
2) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการใช้งานและ
ดูแลคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
3) เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตัวขีว้ัด QOF ปี 63 

1) เจ้าหน้าที่รพ.สต.มีความรู้ความ
เข้าใจการใช้โปรแกรม JHCIS เพิ่ม
มากขึ้นร้อยละ 80 
2) เจ้าหน้าที่รพ.สต.สามารถดแูล
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ ร้อยละ 80 
3) รพ.สต.จ านวน 20 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชขี้วัด QOF ปี 64 ร้อยละ100 

40 คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 10,000 UC คปสอ. นายจกัรพงษ์ นาส าแดง/สสอ.
สว่างแดนดิน 

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 36 โครงการ Smart Hospital 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

292 ระดับ A พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การให้บริการและการติดตามก ากับ 

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฟื้นฟู
บันทึกข้อมูลการรักษาใน HOSxP 
(โรงพยาบาล) 

ร้อยละความสมบูรณ์ของการบันทึก 
มากกว่า 99.50 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสวา่งแดนดิน  

จ านวน 150 คน 

ธ.ค.63 10,000 เงินบ ารุง รพ. นายยิ่งยศ แกว้เหล็กไหล 
นายสุริยันต์ ค าศร ี
 

2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของข้อมูล 43 แฟ้ม และการ
ชดเชยค่าบริการทางการแพทย ์(รพ) 

บุคคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้นมากกวา่ 
ร้อยละ 80 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสวา่งแดนดิน  

จ านวน 100 คน 

ม.ค.64 10,000 เงินบ ารุง รพ. นายยิ่งยศ แกว้เหล็กไหล 
นายสุริยันต์ ค าศร ี
 

3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเรื่องการเบิก
ชดเชยค่าบริการทางการแพทย ์(รพ) 

บุคคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้นมากกวา่ 
ร้อยละ 80 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสวา่งแดนดิน  

จ านวน 100 คน 

พ.ย.63 10,000 เงินบ ารุง รพ. นายยิ่งยศ แกว้เหล็กไหล 
นายสุริยันต์ ค าศร ี
 

4) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบอิเล็กโทร
นิกส์ 

มีโปแกรมทดแทนระบบงาน 1  
โปแกรม 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสวา่งแดนดิน  

จ านวน 240 คน 

มี.ค.64 20,000 เงินบ ารุง รพ. นายวินยั โยลัย 
นายอภิวัฒน์ แสงนนท์ 
 

5) จัดโครงการการพัฒนาความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ในบุคลากร (การใช้คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น/การใช้โปรแกรมประยุกต์/การ
ป้องกันภัยจากอินเตอร์เน็ท) 

บุคคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้นมากกวา่ 
ร้อยละ 80 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสวา่งแดนดิน  

จ านวน 180 คน 
 

เม.ย.64 4,500 เงินบ ารุง รพ. นายทพิพัฒน ์จันทร์มาลา 
 

6) จัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศใน
การติดตาม ก ากับ บน web servive 

มีโปแกรมทดแทนระบบงาน 1 
โปรแกรม 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสวา่งแดนดิน  

จ านวน 100 คน 

พ.ค.64 2,500 เงินบ ารุง รพ. นายศักดิ์สิทธิ ์ปัญญาวัน 
 

7) จัดอบรมการบรหิารความเส่ียงเชิงรุก  
(E-risk) 

มีโปแกรมทดแทนระบบงาน 1 
โปรแกรม 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสวา่งแดนดิน  

จ านวน 140 คน 

มิ.ย.64 3,500 เงินบ ารุง รพ. นายวินยั โยลัย 
 

 
 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที่ 14 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 39 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สขุภาพ 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

293 ระดับ B 
 

ศึกษาปัจจยัที่สามารถพยากรณ์
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวานชนิดที่2 
 
 
 
 

1) ประชุมคณะกรรมการ เจา้หน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อก าหนดแนวทางผลงานวิจยั/
R2Rด้านสุขภาพ 
2) คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
3) จัดท าแบบสอบถาม 
4) ประชุมประชากรกลุ่มเป้าหมายสร้าง
ความเข้าใจและการมีส่วนรว่มในการ
ด าเนินงาน 
5) ด าเนินการท า R2Rด้านสุขภาพ 
6) สรุปผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

ระดับความส าเร็จผลงานวิจยั/R2R
ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ
น าไปใช้ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 

1 แห่ง 
 
 
 
 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 
 
 

0 
 
 
 

- 
 
 
 
 

นางสาวสุวัลย์ญา เจริญด ี
รพ.สต.บ้านยางชุม  
 

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในเขต
รับผิดชอบ รพ.สต.บงเหนือ 

 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 
 

0 
 
 
 

- 
 
 
 
 

นางสาวประภัสสร เรืองฤๅหาร 
รพ.สต.บงเหนือ 
 
 
 

294 ระดับ B 
 
 
 
 

ส ารวจข้อมูลภาวะสุขภาพของประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลสว่างแดนดิน 
อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ส ารวจข้อมูลภาวะสุขภาพของประชาชน 
 
 
 

ร้อยละประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
สว่างแดนดินได้รับการส ารวจปัญหา
สุขภาพ 
 
 
 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
สว่างแดนดิน จ านวน 5 หมู่บา้น 

จ านวน 8,392 คน 4,511 
หลังคาเรือน 

 

พ.ย.63-ก.ย.64 25,000 เงินบ ารุง รพ. นางสาวทัศวรรณ  ติดมา 

295 ระดับ  A การประกวดผลงานวิชาการ และการ
พัฒนาคุณภาพในหนว่ยงาน 
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับอ าเภอ 

1)  ประชุมคณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง 
เพื่อก าหนดระยะเวลา และก าหนดกรอบการ
ด าเนินงาน 
2)  ประสานงานคณะกรรมการให้คะแนน
ผลงาน และคณะกรรมการวพิากษ์ 
3)  จัดท าโครงการ ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ และก าหนดรายละเอยีด
รูปแบบการจัดกิจกรรม 

ร้อยละของงบประมาณด้านการวจิัย
และพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 
ของงบประมาณทั้งหมด 

บุคลากรใน  
คปสอ.สว่างฯ 

800  คน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 
 

70,000 UC  คปสอ. นายจกัร์พงษ์  ศุภษร 
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ) 

 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที่ 14 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 39 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สขุภาพ 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

296 ระดับ  B อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การวจิัย
ทางสาธารณสุข  และการพัฒนางาน
วิชาการในหน่วยงาน" 

1) ประชุมคณะท างาน และผู้เกีย่วข้อง เพื่อ
ก าหนดหลกัสูตร และก าหนดแนวทางในการ
อบรม 
2) ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้
หน่วยงาน และผู้เกีย่วขอ้งทราบ 
3)  ประสานงานผู้เกีย่วขอ้ง และวิทยากร
บรรยายในการอบรม 
4) ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัตกิารตาม
หลักสูตรที่ก าหนด (รายละเอยีดตาม
เอกสารแนบท้ายโครงการ) 
5) ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
กระบวนการวจิัยทางสาธารณสุข ของผู้เข้า
รับการอบรมทั้ง 3 ระยะ โดยคณะกรรมการ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
6) สรุปผลความก้าวหน้า และปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงาน ให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ 

ร้อยละผลงานวิจยั/R2R ด้านสุขภาพ
ที่ให้หน่วยงานตา่งๆน าไปใช้ประโยชน ์

บุลคลากรใน 
 คปสอ.สว่างแดนดิน 

จ านวน 80  คน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 50,000 UC  คปสอ. นายจกัร์พงษ์  ศุภษร 
 

297 ระดับ  B อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การลงข้อมูล
ตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ 2564 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการลงข้อมูล
ผลงานตัวชี้วัดเพื่อลดขั้นตอนการด าเนินงาน 

บุคลากรในโรงพยาบาลสามารถ ลง
ข้อมูลตัวชี้วัดรายบุคคลด้วยตนเองได้ 
ร้อยละ 100 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสวา่งแดนดิน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 
 

50,000 เงินบ ารุง  รพ. นางศิริรักษ์ ควรคง 
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ) 

298 ระดับ  B การพัฒนาต าบลต้นแบบชุมชนสุขภาวะ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดกระบวนการ
เรียนรุ้แบบมีส่วนร่วม และการออกแบบแนว
ทางการพัฒนาต าบลต้นแบบชุมชนสุขภาวะ 

สามารถถอดบทเรียน 
กระบวนการพัฒนาต าบลต้นแบบสุข
ภาวะได้ 

ภาคีเครือข่ายต าบลโคกสี  
จ านวน 100 คน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 
 

50,000 เงินบ ารุง  รพ. นายจกัร์พงษ์  ศุภษร 
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ) 

 
 



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที่ 14 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 39 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สขุภาพ 

ล าดับ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

299 ระดับ  A ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท า
แผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 
คปสอ.สว่างแดนดิน 

1)  จัดท าเอกสารนโยบาย ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงสาธารณสุข และแผนปฏิบัติการ 
2)  จัดประชุมชี้แจงนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพ และการจัดท าแผนปฏิบัตกิารด้าน
สาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ  2563  
ของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสวา่งแดน
ดิน 

ร้อยละของงบประมาณด้านการวจิัย
และพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 
ของงบประมาณทั้งหมด 

บุคลากรใน  
คปสอ.สว่างฯ 

80  คน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 
 

10,000 UC  คปสอ. นายจกัร์พงษ์  ศุภษร 
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ) 

300 ระดับ  B ประชุมเชิงปฏิบัติการ เขยีนและ
ประเมินผลโครงการ 

อบรม/ให้ความรู้  หลักสูตรการเขียนและ
ประเมินผลโครงการ 

ผู้เข้าร่วมอบรมสามมารถเขยีนและ
ประเมินผลโครงการได้ถูกต้อง 

บุคลากรใน  
คปสอ.สว่างฯ 

80  คน 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 
 

10,000 UC  คปสอ. นายจกัร์พงษ์  ศุภษร 
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ) 

301 ระดับ  B ประชุมพัฒนากระบวนการจัดท า
กระบวนการ  Unit Work  Process 

จัดประชุมพัฒนากระบวนการจัดท า
กระบวนการ  Unit Work  Process 

 80  คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 
 
 

15,000 เงินบ ารุง  รพ. นายจกัร์พงษ์  ศุภษร 
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ) 

302 ระดับ  B ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร  
และผู้มาใช้บริการ 

จัดประชุมความพึงพอใจของบุคลากร  และผู้
มาใช้บริการ 

ความพึงพอใจของผู้มารับบริการใน
โรงพยาบาล  มากกว่าร้อยละ  80 

150  คน 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 
 

20,000 เงินบ ารุง  รพ. นายจกัร์พงษ์  ศุภษร 
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ) 
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