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ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย
Functional KPIs 1.อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน (ไมเกิน 17 ตอการเกิดมีชีพแสนคน)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

1 ระดับ A การปองกันการตายของมารดาไทย 1) เยี่ยมเสริมพลังเจาหนาที่โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพระดับตําบล

ครอบคลุม รพสต/PCUทุกแหง
100%

รพ.สต./PCU 23 แหง ก.พ.-ส.ค.65 15,000 เงินบํารุง รพ. นางสาวณัฐชยา  แสงสี
นางฉวีวรรณ  ภูสมบูรณ
คณะกรรมการทีมนําMCH

2) ฝกอบรมใหความรูดานแมและเด็กแก
เจาหนาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สวางแดนดิน และโรงพยาบาลลูกขาย Node
สวางแดนดิน

1) เจาหนาที่มีความรูเพิ่มขึ้น>80%
2) เจาหนาที่มีทกัษะในการ
ปฏิบัต>ิ80%

1) รพ.สวางแดนดิน
2) รพ.สองดาว
3) รพ.เจริญศิลป
4) รพ.วาริชภูมิ
(รวม 30 คน)

ม.ค.-ส.ค.65 300 งบอื่นๆ นางสาวณัฐชยา  แสงสี
นางฉวีวรรณ  ภูสมบูรณ
คณะกรรมการทีมนําMCH

3) เยี่ยมเสริมพลังดานแมและเด็กแก
โรงพยาบาลลกูขายของ Node สวางแดนดิน

ครอบคลุม รพ.ลูกขาย 3 รพ. 100% 1) รพ.สองดาว
2) รพ.เจริญศิลป
3) รพ.วาริชภูมิ

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 0 - นางวันรัฐ  พจนา
นางนิลุบล  ราชโสภา
คณะกรรมการเยี่ยมเสริมพลัง
Node

4) สูติแพทยออกตรวจหญิงตั้งครรภกลุม
เสี่ยง(Height risk ANC) ที่รพ.ลูกขาย node
สวางแดนดิน

ครอบคลุม รพ.ลูกขาย 3 รพ. 100% 1) รพ.สองดาว
2) รพ.เจริญศิลป
3) รพ.วาริชภูมิ

รพ.ละ 1 คร้ัง ทุกวันพธุ
ของเดือน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65

0 - นางสาวศศิธร ไชยเพชร
นางสาวเบญจรัตน  สุวรรณ

5) กิจกรรมมหกรรมรวมพลคนกินนมแม 12
สิงหา มหาราชินี (จัดทําเกียรติบัตรมอบ
ใหกับมารดาที่ประสบความสําเร็จในการ
เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือน)

อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยาง
เดียว 6 เดือน > 50% และเพิ่มจากป
ที่ผานมารอยละ 2.5

1) หญิงตั้งครรภ
2) มารดาหลังคลอดที่เลี้ยงลูก
ดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน

ส.ค.65 0 - นางสาวภัทรา  สมโชค
กลุมงานสูต-ินรีเวช

6) เฝาระวังภาวะทุพโภชนาการในหญิง
ตั้งครรภเพื่อสงเสริมทารกมีพัฒนาการดี IQดี
ปองกันทารกน้ําหนักตวันอย (จายยาไตรเฟอ
ดีน1X1pc , จายยาMTV1X1pc , จาย
calcium1X1 hs)

1) อัตราทารกน้าํหนักน้าํหนักนอย
กวา 2500 กรัม นอยกวา 7 %
2) อัตราLBW<7%

หญิงตั้งครรภในเขตตําบลสวาง
แดนดินที่ฝากครรภ ณ

โรงพยาบาลสมเด็จสวางแดนดิน
ทุกคนไดรับยาบํารุง

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 0 - นางสาวณัฐชยา  แสงสี
คลินิกฝากครรภ
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7) รณรงคใหความรูแกวัยรุนเพื่อปองกนัการ
ตั้งครรภไมพรอม
7.1) RSA( referral system for save
Abortion)

อัตราการคลอดกอนกําหนดลดลง
20%
1) อัตราการตั้งครรภซํ้าในวัยรุน
2) อัตราตายจากการทําแทงผิด
กฎหมาย=0

หญิงไทยอายุ15-19ป

หญิงไทยอายุ15-19ป

ก.พ.-มี.ค.65

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65

0

0

-

-

นางสาวอาภาภิญ เวียงอินทร

นางสาวกฤตกิา หลานอย

2 ระดับ B ลูกเกิดรอด แมปลอดภัย พัฒนาการ
สมวัย ไอคิวเกินรอย

1) จัดตั้งคลินิกการใหคําปรึกษาฝากครรภ
และการเตรียมตัวกอนตั้งครรภทุกหมูบาน
2) จัดตั้งทีมงานเฝาระวังภาวะฉุกเฉินขณะ
ตั้งครรภและหลังคลอด
3) ฟนฟูความรูจิตอาสาแมและเด็กในการเฝา
ระวังภาวะโภชนาการเด็กปฐมวยัในหมูบาน
4) สงเสริมแมตนแบบในการเลี้ยงลูกดวยนม
แม
5) สงเสริมครอบครัวตนแบบในการใชเกลือ
เสริมไอโอดีนหรือผลิตภัณฑเคร่ืองปรุงที่มี
สารไอโอดีนสําหรับปรุงอาหารทุกคร้ัง

1) รอยละหญิงตั้งครรภโลหิตจาง ไม
เกินรอยละ 2
2) ทารกแรกเกิดมภีาวะขาดสาร
ไอโอดีน ลดลงรอยละ 2
3) เด็ก 6 เดือน - 5 ป ไดรับยาธาตุ
เหล็กตอเนื่องครอบคลุม ไมนอยกวา
รอยละ 90
4) เด็กปฐมวัยมภีาวะเตี้ยลดลง ไม
นอยกวารอยละ 1
5) เด็กปฐมวัยสูงดี สมสวน ไมนอย
กวารอยละ 60

จิตอาสา จํานวน 55 คน
ผูนําชุมชน 11 คน
หญิงมีครรภ 40 คน

พ.ย.64-ก.ย.65 55,000 กองทุนฯอบต. นางสาวนภาวรรณ  กองเสียง
รพ.สต.บานสรางแปน

3 ระดับ C 90 วัน 90 กลอง 90 ฟอง สงเสริม
โภชนาการในหญิงตั้งครรภเสี่ยงตอการ
คลอดบุตรน้ําหนักนอย

1) เขียนโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) ประชุมชี้แจงนโยบาย  แมลูกปลอดภยั
ปฐมวัยเพิ่มไอคิวและความสําคัญของปญหา
ทารกแรกเกิดที่มีน้ําหนักนอยกวา 2,500
กรัม  แกผูรับบริการและผูเกี่ยวของ มีชือ่ใน
ทะเบียนบานและอาศัยอยูในเขตรับผิดชอบ
3) มีภาวะเสี่ยงตอคลอดทารกน้าํหนักนอย
กวา 2,500 กรัม

1) เพื่อสงเสริมใหหญิงตั้งครรภเสี่ยง
ตอคลอดทารกน้ําหนกันอยไดรับ
โอกาสและไดรับการดูแลสุขภาพ
ตลอดอายุครรภ
2) เพื่อสงเสริมใหทารกคลอดน้ําหนัก
ไมต่ําหวา 2,500 กรัม

หญิงตั้งครรภเสี่ยงตอการคลอด
ลูกน้ําหนักนอยทกุรายในเขต
รับผิดชอบ รพ.สต.บงเหนือ

ม.ค.-ส.ค.65 18,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวอิสรีย ภัคคะกติติธ์เนศ
รพ.สต.บงเหนือ
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ลําดับ
ระดับ
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4 ระดับ C พัฒนาและสรางศักยภาพกลุมสตรีและ
เด็ก

จัดอบรมใหความรูแกกลุมหญิงตั้งครรภ พอ
แม ผูปกครองเด็ก ครูผูดูแลเด็ก

1) ลดอัตราการตาย ในแม และเด็ก
2) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มี
พัฒนาสมวัย
3) รอยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ป มี
สูงดีสมสวน
4) เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไม
ต่ํากวา 100

หญิงตั้งครรภ แม ผูปกครองเด็ก ก.พ.65 15,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวธันยพร จันโท
รพ.สต.โคกสี

5 ระดับ C เฝาระวังภาวะทุพโภชนาตั้งครรภเพื่อ
ปองกันทารกน้ําหนักนอย

1) ใหความรูการบริโภคอาหารสําหรับหญิง
ตั้งครรภ
2) จัดซ้ือเกลือเสริมไอโอดีนแกหญิงตั้งครรภ
3) จัดซ้ือนมผสมสําหรับหญิงตั้งครรภ
4) จัดซ้ือไขไก และนมสําหรับหญิงตั้งครรภ

1) อัตราทารกน้าํหนักนอยกวา 2,500
กรัมนอยกวารอยละ 7
2) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ
15-19 ป
3) เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไม
ต่ํากวา 100

หญิงตั้งครรภจํานวน 30 คน ม.ค.-ก.ย.65 10,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวอรอุมา กองแกว
รพ.สต.บานถอน

หญิงตั้งครรภ จํานวน 20 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 10,000 กองทุนฯ อบต. นางอัญชลี วงศนิลจันทร
รพ.สต.บานนาเตียง

หญิงตั้งครรภ 80 คน 3 ม.ค.-30 ก.ย.65 20,000 กองทุนฯ อบต. นางวาสนา คําศรี
รพ.สต.พันนา

6 ระดับ C สงเสริมแม เฝาระวังลูกในหญิงตั้งครรภ
และมารดาหลังคลอด

1) จัดกิจกรรมอบรมใหความรู
2) จัดบริการในคลินกิฝากครรภ ใหได
คุณภาพ
3) รณรงคการฝากครรภกอนอายุครรภ 12
สปัดาห

1) เพื่อใหหญิงตั้งครรภและสามี มี
ความรูในการสงเสริมสุขภาพทารกใน
ครรภ
2) เพื่อสงเสริมใหเลี้ยงลูกดวยนมแม
อยางเดียวอยางนอย 6 เดือน

130 คน ม.ค.-ก.ย.65 23,500 กองทุนฯอบต. นางวันวิสาข    แวงวรรณ
รพ.สต.บานตาล

หญิงตั้งครรภ 80 คน ม.ค.-ก.ย.65 10,000 กองทุนฯอบต. นางวาสนา คําศรี
รพ.สต.พันนา
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7 ระดับ C เฝาระวังภาวะทุพโภชนาการในหญิง
ตั้งครรภเพื่อปองกันทารกน้ําหนกัต่ํากวา
เกณฑ

1) อบรมใหความรูหญิงตั้งครรภ/สาม/ีญาต/ิ
อสม มีความรูในการดูแลตนเองในระหวาง
ตั้งครรภ
2) ขยายการใชสมุนไพรใหกับประชาชนใน
ตําบลบานตายอยางแพรหลาย
3) ประชาชนในตําบลบานตายไดเรียนรูการ
ปลูก การดูแลและใชสมุนไพรรักษาโรค
เบื้องตนไดอยางถูกตอง

1) หญิงตั้งครรภ/สาม/ีญาต/ิอสม มี
ความรูในการดูแลตนเองในระหวาง
ตั้งครรภ
2) หญิงตั้งครรภมีความรูความเขาใจ
และตระหนักถึงความสําคัญของการ
ฝากครรภและการดูแลครรภของ
ตนเอง
3) หญิงตั้งครรภคลอดบุตร มีหนัก
มากกวา 2,500 กรัม

หญิงตั้งครรภ /สาม/ีญาต/ิอสม
จํานวน 50 คน

3 ม.ค. - 30ก.ย.65 10,710 กองทุนฯ อบต. นางนววรรณ ศรีหลา
รพ.สต.บานตาย

8 ระดับ C สงเสริมโภชนาการแมและเด็กหลังคลอด
บุตร

1) ใหความรูเกี่ยวกับอาหารสําหรับมารดา
หลังคลอด
2) ใหความรูเกี่ยวกับอาหารสําหรับเด็กวัย 6
เดือน- 5 ป
3) สาธิตการทําอาหารสําหรับทารก 6 เดือน
ถึง 1 ป

ผูเขารวมประชุมมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกบัอาหารสําหรับมารดาหลัง
คลอดและอาหารสําหรับเด็กวัย 6
เดือน- 5 ป มากขึ้น รอยละ 70

หญิงหลังคลอดและผูดูแลหญิง
หลังคลอด

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 30,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวสุธิดา  โอตาไสย
นางสาวณฐพร  แกวมุงคุณ
นางรัตนาพร  แสงเพชร
กลุมบริการงานปฐมภูมิ



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย
Functional KPIs 2.เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

2.1 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนและสวนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ป (รอยละ 62)
2.2 รอยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (รอยละ 85)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

9 ระดับ A สงเสริมการไดรับวัคซีนสรางภูมิคุมกัน
ในเด็กอายุ 0-5 ป ครบตามเกณฑ

1) กิจกรรมอบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการ
ใหกับกลุมเปาหมาย ไดแก ผูปกครองเด็ก
อายุ 0-5 ป และอาสาสมัครประจําหมูบาน
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการ
ความสําคัญของการไดรับวัคซีนเด็กอายตุ่ํา
กวา 5 ปตามเกณฑ
2) ติดตามการรับวัคซีนเด็กอายุต่ํากวา 5 ป
ตามเกณฑในสมุดแมและเด็กเลมสีชมพูและ
นัดหมายการเขารับวัคซีนใหครบตามเกณฑ
3) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ความ
ครอบคลุมของการไดรับวัคซีนครบตาม
เกณฑ

1) รอยละเด็กอายุ 1 ป ไดรับวัคซีน BCG
2) รอยละเด็กอายุ 1 ป ไดรับวัคซีน HBV1
3) รอยละเด็กอายุ 1 ป ไดรับวัคซีน IPV-P
4) รอยละเด็กอายุ 1 ป ไดรับวัคซีน OPV3
5) รอยละความครอบคลุมการไดรับวัคซีน
DTP-HB-HIBตอนอายุ ครบ1ป
6) รอยละเด็กอายุ 1 ป ไดรับวัคซีน
MMR1
7) รอยละเด็กอายุ 2 ป ไดรับวัคซีน OPV4
8) รอยละเด็กอายุ 2 ป ไดรับวัคซีน DTP4
9) รอยละเด็กอายุ 2 ป ไดรับวัคซีน
JE2,JELive1
10) รอยละเด็กอายุ 3 ป ไดรับวัคซีน
JELive
11) รอยละเด็กอายุ 3 ป ไดรับวัคซีนMMR
12) รอยละเด็กอายุ 5 ป ไดรับวัคซีน
OPV5
10) รอยละเด็กอายุ 5 ป ไดรับวัคซีน
DTP5

1) ผูปกครองเด็กอายุ 0-5 ป
หมูบานละ 30 คนX 11
หมูบานจาํนวน 330 คน
2) อาสาสมัครประจาํ
หมูบาน
หมูบานละ 10 คนX 11
หมูบาน จํานวน 110 คน

มี.ค.-มิ.ย.65 45,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวฐิศิรักน บุญโสภา
กลุมบริการงานปฐมภูมิ



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย
Functional KPIs 2.เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

2.1 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนและสวนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ป (รอยละ 62)
2.2 รอยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (รอยละ 85)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

10 ระดับ A โครงการ 3 ก.สูเด็กปฐมวยั 4 ดี
(สุขภาพด,ีพัฒนาการด,ีIQด,ีEQด)ี

1) CPM อําเภอชี้แจงนโยบายและใหหนวย
บริการจัดทําโครงการเพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณ
2) ดําเนินกิจกรรมตามโครงการโครงการใน
แตละพื้นที่โดยเนนการปฏบิัติ จับมอืทํา ดวย
หลัก 3 ก.+ จินตคณิตพื้นฐาน
3) จัดตั้งกลุม Smart Kids Leader ผนวก
เขากับกลุมชมรมสายสัมพันแมลกู
มอบหมายบทบาทของ Leader
4) สรางระบบติดตามเด็กโดยกลุมกลุมชมรม
สายสัมพันแมลกู/Smart Kids Leader
5) ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง ศพด. /รร
อนุบาล/กลุมชมรมสายสัมพันแมลูกในเขต
รพ.สต. รับผิดชอบ

1) รอยละผูปกครองเด็กกลุมเปาหมาย,
เครือขาย,ครู, เจาหนาที่มีความรูใน
นโยบาย 3 ก.และจินตคณิต ≥ 80 %
2) รอยละเด็กอายุ 0-5 ป(9,18,30,42,60
เดือน) ไดรับการคัดกรองพัฒนาการดวย
DSPM 90 %
3) รอยละการคนหาพัฒนาการสงสัยลาชา
ในเด็กอายุ 0-5 ป (9,18,30,42,60 เดือน)
≥ 20 %
4) รอยละเด็ก 0-5 ป (9,18,30,42,60
เดือน) ที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการ
กระตุนจากผูปกครองเด็ก 100 %
5) รอยละเด็ก 0-5 ป (9,18,30,42,60
เดือน) ที่มีพัฒนาการลาชาไดรับการดูแล
ตอเนื่อง 100 %

สถานบริการปฐมภูมิ 21
แหง

1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 20,000 UC คปสอ. นางรัตนาพร  แสงเพชร
นางสาวสุธิดา  โอตาไสย
นางสาวณฐพร  แกวมุงคุณ

11 ระดับ B เดก็วัยเรียน 6-14 ป สูงดี สมสวน
(โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบล
สวางแดนดิน)

1) ชั่งน้ําหนัก/สวนสูง
2) สอนการคํานวณคาดัชนีมวลกายและแจง
คาปกติ
3) ใหความรูเร่ืองโภชนาการที่เหมาะสมตาม
วัย
4) ใหความรูเร่ืองการออกกําลังกายที่
เหมาะสมตามวยั

เด็กวัยเรียน 6-14 ป สูงดี สมสวน เด็กนักเรียน 6-14 ป
โรงเรียนในเขตเทศบาลต.

สวางแดนดิน

1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 30,000 กองทุน อบต. นางสาวนิตยา จาํปา
กลุมงานบริการปฐมภูมิ



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย
Functional KPIs 2.เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

2.1 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนและสวนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ป (รอยละ 62)
2.2 รอยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (รอยละ 85)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

12 ระดับ B สงเสริมโภชนาการ และพัฒนาการเด็ก
0 - 5 ป

1) คนหาเปาหมาย ทาํทะเบยีนเด็ก 0 5 ป
2) ดําเนินการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง เฝาระวัง
ติดตาม โภชนาการโดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาํหมูบาน ทุก 3 เดือน
3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เฝาระวัง ติดตาม
แกไขภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก
4) ติดตาม เฝาระวังและประเมินผล

1) รอยละ 90 ของเด็ก 0-5 ป ไมขาด
สารอาหาร
2) ทารกแรกเกิดมภีาวะขาดสาร
ไอโอดีน ลดลง รอยละ 2
3) เด็ก 6 เดือน - 4 ป ไดรับยาธาตุ
เหล็กตอเนื่อง ครอบคลุม ไมนอยกวา
รอยละ 90
4) รอยละ 90 ของเด็ก 0-5 ป สูงดี
สมสวน ไมนอยกวารอยละ 40

พอแมหรือผูปกครองเด็ก 0-5 ป
แกนนํา อสม.ดานอนามยัแมและ

เด็ก จํานวน 60 คน

1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 6,000 กองทุนฯ อบต. นางวิไล เหมันต
รพ.สต.ทรายมูล

พอแมหรือผูปกครองเด็ก 0-5 ป
แกนนํา อสม.ดานอนามยัแมและ

เด็ก จํานวน 60 คน

ม.ค.-ก.ย.65 6,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวอินทรธิรา งับแสนสา
รพ.สต.บานยางชุม

300 คน มิ.ย.65 30,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวธนพร ธอิัมพร
รพ.สต.บงใต

ผูปกครองและผูดูแลเด็ก
จํานวน 100 คน

ม.ค.-ก.ย.65 10,000 กองทุนฯ อบต. นางสาววภิาดา นาคะอินทร
รพ.สต.บานถอน

ผูปกครองเด็ก 0-5 ป 600 คน มี.ค.-ก.ย.65 40,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวมาริสา กองแกว
รพ.สต.คําสะอาด

1) ผูปกครองเด็กอายุ 0-5 ป
หมูบานละ 30 คน X 9 หมูบาน
จํานวน 270 คน
2) ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (แหง
ละ 2 คน x 2ศูนย จาํนวน 4 คน)

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 15,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวณฐพร  แกวมุงคุณ
กลุมงานบริการปฐมภูมิ

50 คน 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 10,000 กองทุนฯ อบต. นางอิศราภรณ พันธุเทียม
รพ.สต.ธาตทอง

13 ระดับ B สงเสริมสุขภาพชองปากเด็กปฐมวยัใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

1) สอนและสาธิตการแปรงฟนที่ถูกวธิี
2) ทาฟลูออไรดวานิช

รอยละ 100 ของเด็กอายุ 0-5 ป
ไดรับการทาฟลูออไรดวานิช

เด็กกอนวยัเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ในเขตรับผิดชอบ
รพ.สต.บานตาย 100 คน

ก.ค.-ส.ค.65 17,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวแสงอรุณ กันทะมา
รพ.สต.โคกสี



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย
Functional KPIs 2.เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

2.1 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนและสวนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ป (รอยละ 62)
2.2 รอยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (รอยละ 85)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

14 ระดับ B พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายดานการ
สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

1) กลุมเปาหมายมีความรู ทัศนคติการปฏิบัติ
เกี่ยวกบัการดูแล เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสม รอยละ 80
2) กลุมเปาหมาย มีความรูในการดําเนิน
กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ ดวยแบบ
“DSPM” การคัดกรอง IQ การดูแลสุขภาพ
เบื้องตน เด็กปฐมวัยไดอยางถูกตอง
รอยละ 80

1) กลุมเปาหมายมีความรู ทัศนคติ
การปฏิบัติเกีย่วกับการดูแล เลี้ยงดู
เด็กปฐมวัยไดอยางถูกตอง เหมาะสม
รอยละ 80
2) กลุมเปาหมายมีความรูในการ
ดําเนินกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ
ดวยแบบ “DSPM” การคัดกรอง IQ
การดูแลสุขภาพเบื้องตน เด็กปฐมวยั
ไดอยางถูกตองรอยละ 80

50 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 12,000 กองทุนฯ อบต. นางนววรรณ ศรีหลา
รพ.สต.บานตาย

15 ระดับ B การติดตามภาวะโภชนาการ สงเสริม
ภาวะดีสมสวนในเด็กปฐมวยั 0-5 ป

1) ดําเนินการชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงใน
ชุมชนเด็กอายุ 0-5 ป
2) บันทึกผลน้ําหนกัและสวนสูงในสมุด
ทะเบียนเด็กพรอมแปลผล
3) จัดทําทะเบียนเด็กที่มีน้าํหนกัเกินหรือ
อวนและเด็กที่มีน้าํหนักนอยหรือผอมและ
เชิญผูปกครองเขามารวมอบรมเชิงปฏิบตัิการ
ในการดูแลน้ําหนกัเด็ก
4) ขั้นสรุปผลการดําเนินงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรูคืนขอมูลสูชุมชน

เด็กปฐมวัยสูงดี สมสวน ไมนอยกวา
รอยละ 60

600 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 30,000 กองทุนฯ อบต. น.ส.วิภาวรรณ  จันทรเขียว
รพ.สต.คําสะอาด



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย
Functional KPIs 2.เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

2.1 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนและสวนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ป (รอยละ 62)
2.2 รอยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (รอยละ 85)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

16 ระดับ B เฝาระวังโภชนาการดี สูงดีสมสวน
เด็กปฐมวัย

1) สํารวจขอมูลกลุมเปาหมาย วิเคราะหขอมูล
วางแผนดําเนินงาน
2) ประชุมชี้แจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จดัทํา
โครงการ
3) ประชุมชี้แจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จดัทํา
โครงการ
4) อบรมใหความรูแกแกนนาํผูปกครองและ อสม
แกนนําสุขภาพ 160 คน
5) จัดระบบการเฝาระวังโภชนาการเด็กในสถาน
บริการและในชุมชน บันทกึในทะเบียน
6) จัดหาวัสดุอุปกรณในการดําเนินงานเชน
ทะเบียน เคร่ืองชั่งน้ําหนักเด็กเล็ก เด็กโต ที่วัด
สวนสูง ครบ 40 คุม
7) ผลิตนวัตกรรมในการดําเนินงาน (ที่วดัสวนสูง
เด็กเล็กและเด็กโต) แนวทางปฏิบัติในการทํางาน
8) สรุปผลการดําเนินงาน

1) เด็ก 0-5 ปมีการเจริญเติบโตสมวยั
≥80 %
2) รอยละการจัดสงรายงานและการ
ลงขอมูลในโปรแกรมHos xp ≥80%
3) หมูบานมี่อปุกรณเพียงพอในการ
ดําเนินงาน 100 %
4) การสงรายงานไดตามแนวปฎิบัติ
≥80 %
5) เด็กกลุมเสี่ยงไดรับการดูแล
ตอเนื่อง อยางเปนระบบ

เด็กปฐมวัย  จํานวน 300
คน (27 หมูบาน)

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 36,000 กองทุนฯ อบต. นางรัตนาพร  แสงเพชร
นางสาวสุธิดา โอตาไสย
นางสาวณฐพร  แกวมุงคุณ

17 ระดับ C การดูแลสุขภาพเบื้องตนสําหรับเด็ก
วัยเรียน (เขตเทศบาลตําบลสวาง
แดนดิน)

1) ใหความรูการปฐมพยาบาลเบื้องตน
2) การดูแลสุขภาพสําหรับวยัเรียน
3) การตรวจสุขภาพดวยตนเอง10 ทา

รอยละของนักเรียนในโรงเรียนในเขต
รับผิดชอบไดรับการตรวจสุขภาพตาม
เกณฑ

400 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 20,000 กองทุน อบต. นางสาวนิตยา จาํปา
กลุมงานบริการปฐมภูมิ



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย
Functional KPIs 2.เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

2.1 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนและสวนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ป (รอยละ 62)
2.2 รอยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (รอยละ 85)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

18 ระดับ B สงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็กเพื่อ
แมสมสวนลูกสมบูรณ พัฒนาการดี
สมวัย ดวยกลยุทธ 3ก (กิน กระตุน
กระตุก)

1) คนหาเปาหมาย ทาํทะเบยีนผูดูแลหญิง
ตั้งครรภและหญิงหลังคลอด
2) ดําเนินการทํากลุมเพื่อระดมขอมูลภมูิ
ปญญาทองถิ่นที่จะมาใชดูแลหญิงตั้งครรภ
และหญิงหลังคลอด
3) นําภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดมาจัดทําเปน
แนวทางสําหรับดแูลหญิงตั้งครรภ
4) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรู ดวย
นโยบาย 3ก.(กิน กระตุน กระตกุ) + จนิต
คณิตพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัย แกหญิง
ตั้งครรภและสามี ผูปกครองเด็ก 0 - 5 ป
แกนนํา อสม.ดานอนามยัแมและเด็ก
5) กิจกรรมการผสมเกลือไอโอดีน
6) ประเมิน IQและ EQ เด็ก
7) ติดตามพัฒนาการในรายทีม่ีปญหาและสง
ตอเพื่อรับการรักษา

1) รอยละ 85 ของเด็กอายุ 0-5 ปมี
พัฒนาการสมวยั
2)รอยละของสถานบริการสาธารณสุข
ผานเกณฑ มาตรฐานอนามยัแมและ
เด็ก
3) เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไม
ต่ํากวา 100
4) กลุมเปาหมายมีและใชเกลอื
ไอโอดีนมากกวารอยละ505).เพื่อให
หญิงตั้งครรภ มี HCT ไมเกินรอยละ
10
5) ทารกแรกเกิด นน.< 2500 กรัมไม
เกินรอยละ 7

หญิงตั้งครรภ,สาม,ีพอแมหรือ
ผูปกครองเด็ก 0-5 ป แกนนํา
อสม.ดานอนามัยแมและเด็ก

จํานวน 60 คน

ม.ค.-ก.ย.65 13,000 กองทุนฯอบต. นางวิไล เหมันต
รพ.สต.ทรายมูล

ผูปกครองเด็ก 0-5 ป
จํานวน 100 คน

ม.ค.-ก.ย.65 20,000 กองทุนฯอบต. นางอิศราภรณ พันธุเทียม
รพ.สต.ธาตุทอง

รพ.สต.1แหง ม.ค.-ก.ย.65 20,000 กองทุนฯอบต. นางสาววาสนา คําศรี
รพ.สต.พันนา

19 ระดับ C หนูนอยสุขภาพดพีัฒนาการสมวัย อบรมใหผูปกครองและครูผูดูแลเด็กเร่ืองการ
สงเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย

ศูนยเด็กเล็กปลอดโรค 100 คน พ.ค.-ก.ย.65 10,000 กองทุนฯ อบต. นางสาววิลาวัณย จันคํา
กลุมงานบริการปฐมภูมิ



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย
Functional KPIs 2.เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

2.1 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนและสวนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ป (รอยละ 62)
2.2 รอยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (รอยละ 85)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

20 ระดับ C สงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ
และเด็กหลังคลอด

1) คนหาเปาหมาย ทาํทะเบยีนผูดูแลหญิง
ตั้งครรภและหญิงหลังคลอด
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ดวยนโยบาย 3ก.
(กิน กระตุน กระตุก) + จินตคณิตพื้นฐาน
สําหรับเด็กปฐมวัยเวชคณิต(Finger math)
แกหญิงตั้งครรภและสามี ผูปกครองเด็ก 0 -
5 ป แกนนาํ อสม.ดานอนามยัแมและเด็ก
3) กิจกรรมการผสมเกลือไอโอดีน
4) ประเมิน IQ และ EQ เด็ก

1) เด็กอายุ 0-5 ปทั้งหมดตามชวงอายุที่
กําหนดมี พัฒนาการสมวัย มากกวารอยละ80
2) กลุมเปาหมายมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการ
ดูแลเด็ก 0-5 ป ใหมี IQ อยูในระดับดี
3) กลุมเปาหมายมีและใชเกลอืไอโอดีน
มากกวารอยละ90
4) รอยละหญิงตั้งครรภ,หญิงหลังคลอด.มี
ความรูเร่ืองอนามัยแมและเด็กและการสงเสริม
พัฒนาการเด็กดวยแบบประเมิน DSPM

หญิงตั้งครรภ,สาม,ีพอแมหรือ
ผูปกครองเด็ก 0-5 ป แกนนํา
อสม.ดานอนามัยแมและเด็ก

จํานวน 60 คน

ม.ค.-ส.ค.65 9,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวอิสรีย ภัคคะกิตติธ์เนศ
รพ.สต.บงเหนือ

90 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 20,500 กองทุนฯ อบต. นางวิรัลยุพา  กันทะวงศจิโรจ
รพ.สต.บานบอราง

ผูนําชุมชนและผูปกครองเด็ก
จํานวน 80 คน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 30,000 กองทุนฯ อบต. นางอุไร  บุญพา
นางขวัญฤทัย  พรมชัย
รพ.สต.สรางแปน

21 ระดับ C การเฝาระวังและสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวยัแบบ
บูรณาการ

อบรมใหความรูการเฝาระวังและสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวยัแบบบูรณาการ

ผูเขารวมประชุมมีความรูความเขาใจเกีย่วกบั
การสงเสริมพัฒนาการมากขึ้น รอยละ 70

1) ผูปกครองเด็กปฐมวัย
2) ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
100 คน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 20,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวสุธิดา  โอตาไสย
นางสาวณฐพร  แกวมุงคุณ
นางรัตนาพร  แสงเพชร

22 ระดับ C อบรมการปองกันโรคดวย
วัคซีนในเด็ก 0-5 ป

1) สํารวจขอมูลกลุมเปาหมาย วิเคราะห
ขอมูล วางแผนดําเนินงาน เขียนโครงการ
ขออนุมัติจัดทําโครงการ
2) ประชุมชี้แจงเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
3) อบรมเชิงปฏิบัติการแกผูปกครองและ
อสม. แกนนําสขุภาพ
4) พัฒนานวัตกรรมในการดําเนินงาน
แนวทางปฏบิัติในการทํางาน
5) สรุปผลการดําเนินงาน

อัตราความครอบคลุมเด็ก 0-5 ปไดรับวคัซีน ≥
90 %

330 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 33,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวสาวิตรี ศรีมุกดา
กลุมบริการปฐมภูมิ



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย
Functional KPIs 2.เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

2.1 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนและสวนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ป (รอยละ 62)
2.2 รอยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (รอยละ 85)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

23 ระดับ C การแกไขภาวะซีดในเด็กนักเรียน
ป.1 ที่มีคาความเขมขนของเลือด
ต่ํากวา 36 Vol %

1) การตรวจหาความเขมขนของเลืด(Hct)
2) เด็กนักเรียนที่มีคาความเขมขนของเลือดต่ํากวา
36Vol% ตองไดรับยา/สงตอเพื่อตรวจ CBC ตอไป
3) ใหความรูเร่ืองการรับประทานอาหาร 5 หมู
อาหารที่มธีาตุเหล็ก
4) หลังจากกินยาครบ 1 เดือนตรวจ Hct ซํ้า

เด็กนักเรียน ป.1 ในโรงเรียนเขตรับผิดชอบไดรับ
การตรวจสุขภาพตามเกณฑ

250 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 15,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวนิตยา จาํปา
กลุมงานบริการปฐมภูมิ

24 ระดับ C แกไขภาวะโภชนาการเกินในเด็ก
นักเรียนประถมศึกษา

1) เฝาระวังภาวะการเจริญเติบโตเด็กนกัเรียน
ประถมศึกษาโดยชั่งน้ําหนกัและวัดสวนสูง
2) ประมวลผลภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก
นักเรียน
3) จัดทําโครงการแกไขภาวะโภชนาการเกินเกณฑ
ในเด็กนักเรียนประถมศึกษา
4) จัดอบรมใหความรูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพเด็กและผูปกครองที่น้ําหนกัเกินเกณฑ
5) จัดอบรมเฝาระวังติดตามภาวะโภชนาการเกิน
และแลกเปลี่ยนเรียนรูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ
6) สรุปประเมินภาวะโภชนาการเด็กและรายงานผล
7) สรุปผลการดําเนินงาน

1) ผูปกครองและเด็กนกัเรียนที่มีน้ําหนกัเกิน
เกณฑมีความรูและสามารถปรับเปลีย่นพฤติกรรม
สุขภาพ >รอยละ 50
2) เด็กน้ําหนักเกินเกณฑ มีน้าํหนกัตามเกณฑ >
รอยละ 30

2 โรงเรียน จํานวน
50 คน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 10,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวสาวิตรี ศรีมุกดา
กลุมบริการปฐมภูมิ



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย
Functional KPIs 2.เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

2.1 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนและสวนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ป (รอยละ 62)
2.2 รอยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (รอยละ 85)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

25 ระดับ C สงเสริมสุขภาพเด็กและ
เยาวชนเนื่องในวันเด็ก
แหงชาติ

1) จัดนิทรรศการใหความรูแกผูปกครองเด็ก
เยาวชน และประชาชนที่เขารวมงานวนัเด็กแหงชาติ
2) บริการชั่งน้ําหนกั , วัดสวนสูง สอนวิธีหาคา BMI
และใหคําปรึกษาการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมที่
เหมาะสม
3) ตอบปญหารับรางวลั
4) ประเมินผลและสรุปโครงการ

เด็กและเยาวชนเขารวมกิจกรรมมีความรูและ
สามารถตอบคําถามไดถูกตอง รอยละ 80

เด็กและเยาวชนที่เขา
มารวมกิจกรรมวันเด็ก
ณ  ที่วาการอาํเภอสวาง

แดนดิน
ปงบประมาณ 2564

เสารที่ 2 เดือน
มกราคม

5,000 เงินบํารุง  รพ. นางรัตนาพร  แสงเพชร
นางสาวสุธิดา  โอตาไสย
นางสาวณฐพร  แกวมุงคุณ
กลุมบริการปฐมภูมิ

26 ระดับ C อบรมเขิงปฏิบัติการเพื่อ
ฟนฟูศักยภาพผูปกครองเด็ก
ปฐมวัยและ Smart Kids
Leader เพื่อขยับไอคิวเด็ก
ปฐมวัย

1) สํารวจขอมูลกลุมเปาหมาย วิเคราะหขอมูล
วางแผนดําเนินงาน
2) ประชุมชี้แจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ วางแผนรวมกัน
ผูรับผิดชอบจัดทําโครงการ
3) อบรมเชิงปฎิบัติการโดยเนนการปฏิบตัิ จับมือทํา
ดวยหลัก 3 ก.+ จินตคณิตพื้นฐานแกผูปกครอง,ครู
เด็กวัยกอนเรียน, ผูนําชุมชนทุกระดับ และ อสม. ,
แกนนําคนรักเด็ก จํานวน 600 คน
4) จัดตั้งกลุม Smart Kids Leader ผนวกเขากับกลุม
ชมรมบานอาสาสมัครคนรักเด็ก มอบหมายบทบาท
ของ Leader
5) สรางระบบติดตามเด็กโดยกลุมชมรมบาน
อาสาสมัครคนรักเด็ก/Smart Kids Leader
6) ติดตามเยี่ยมเสริมพลังบานอาสาสมัครคนรักเด็ก
10 หมูบานคนรักเด็ก

1) รอยละผูปกครองเด็ก,เครือขาย,ครู, เจาหนาที่
มีความรูในนโยบาย 3 ก.และจินตคณิต ≥ 80 %
2) รอยละผูปกครองเด็กและภาคีเครือขายมี
ความรูเร่ืองจินตคณิตเพิ่มขึ้นจากเดิม 10 %
3) รอยละเด็กอายุ 9,18,30,42 ด. ไดรับการคัด
กรองพัฒนาการดวย DSPM 90 %
4) รอยละพัฒนาการสงสัยลาชาในเด็กอายุ
9,18,30,42 ด. ลดลงจากเดิม
5) รอยละการคนหาพัฒนาการสงสัยลาชาในเด็ก
อายุ 0-5 ป ≥ 20 %
6) รอยละเด็ก 0-5 ปที่มีพัฒนาการสงสัยลาชา
ไดรับการกระตุนจากผูปกครองเด็ก 100 %
7) รอยละเด็ก 0-5 ป (9,18,30,42,60 เดือน) ที่มี
พัฒนาการลาชาไดรับการดูแลตอเนื่อง 100 %

จํานวน 25 หมูบาน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 50,000 กองทุนฯอบต. นางรัตนาพร  แสงเพชร
นางสาวสุธิดา  โอตาไสย
นางสาวณฐพร  แกวมุงคุณ
กลุมบริการปฐมภูมิ



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย
Functional KPIs 2.เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

2.1 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนและสวนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ป (รอยละ 62)
2.2 รอยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (รอยละ 85)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

27 ระดับ C พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายดานการ
สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

1) อบรมใหความรูเร่ือง“พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ปจจยัที่มีผลตอพัฒนาการและการ
อบรมเลี้ยงด”ู
2) บรรยาย เร่ือง สถานการณพัฒนาการเด็ก
0-5 ป และการสงเสริมพัฒนาการ ดวยแบบ
“DSPM” การคัดกรอง IQ การดูแลสุขภาพ
เด็กเบื้องตน

1) กลุมเปาหมายมีความรู ทัศนคติ
การปฏิบัติเกีย่วกับการดูแล เลี้ยงดู
เด็กปฐมวัยไดอยางถูกตอง เหมาะสม
รอยละ 80
2) กลุมเปาหมายมีความรูในการ
ดําเนินกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ
ดวยแบบ “DSPM” การคัดกรอง IQ
การดูแลสุขภาพเบื้องตน เด็กปฐมวยั
ไดอยางถูกตอง
รอยละ 80

80 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 8,000 กองทุนฯ อบต. นางอัญชลี วงศนิลจันทร
รพ.สต.บานนาเตียง

28 ระดับ C สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 1) จัดสถานที่ปรับปรุงคลินิกใหบริการ
2) ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0-5 ป
3) จัดกิจกรรมใหบริการประเมิน IQ เด็ก
4) สงเสริมใหใหครอบครัวเด็กผลิตอุปกรณ
กระตุนพัฒนาการเด็ก
5) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผูปกครอง
6) ติดตาม/ประเมินผล

1) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มี
พัฒนาการสมวยั
2) เด็กที่มีพัฒนาผิดปกติไดรับการ
กระตุนและสงเสริมพัฒนาการอยาง
ตอเนื่อง รอยละ 100
3) รอยละของผูปกครองไดรับการ
อบรมสงเสริมพัฒนาการ

128 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 12,000 กองทุนฯ อบต. นางอัญชลี วงศนิลจันทร
รพ.สต.บานนาเตียง



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย
Functional KPIs 3.เด็กไทยมรีะดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่ํากวา 100 (ไมต่ํากวา 100)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

29 ระดับ B มหัศจรรย 1,000 วัน 1) คนหาเปาหมาย ทาํทะเบยีนผูดูแลหญิง
ตั้งครรภและหญิงหลังคลอด
2) ดําเนินการทํากลุมเพื่อระดมขอมูลภมูิ
ปญญาทองถิ่นที่จะมาใชดูแลหญิงตั้งครรภ
และหญิงหลังคลอด
3) นําภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดมาจัดทําเปน
แนวทางสําหรับดแูลหญิงตั้งครรภ
4) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ดวยนโยบาย 3ก.
(กิน กระตุน กระตุก) + จินตคณิตพื้นฐาน
สําหรับเด็กปฐมวัยเวชคณิต (Finger math)
แกหญิงตั้งครรภและสามี ผูปกครองเด็ก 0 -
5 ป แกนนาํ อสม.ดานอนามยัแมและเด็ก
5) กิจกรรมการผสมเกลือไอโอดีน
6) ประเมิน IQและ EQ เด็ก

1) รอยละ 85 ของเด็กอายุ 0-5 ป
ทั้งหมดตามชวงอายุทีก่ําหนดมี
พัฒนาการสมวยั
2) รอยละของสถานบริการ
สาธารณสุขผานเกณฑ มาตรฐาน
อนามัยแมและเด็ก
3) กลุมเปาหมายมีความรูที่ถูกตอง
เกี่ยวกบัการดูแลเด็ก 0-5 ป ใหมี IQ
อยูในระดับดี
4) กลุมเปาหมายมีและใชเกลอื
ไอโอดีนมากกวารอยละ50

หญิงตั้งครรภ,สาม,ีพอแมหรือ
ผูปกครองเด็ก 0-5 ป แกนนํา
อสม.ดานอนามัยแมและเด็ก

จํานวน 60 คน

ม.ค.-ก.ย.65 9,000 กองทุนฯอบต. นางขวัญจิต อุนใจ
รพ.สต.บานยางชุม

150 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 15,000 กองทุนฯอบต. นางรติกานท ตีเมืองซาย
รพ.สต.บานนาถอน

หญิงตั้งครรภจํานวน 15 ราย 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 13,500 กองทุนฯอบต. นางสาวอลิษา ฤทธิธรรม
รพ.สต.ตาลโกน

หญิงตั้งครรภ , สามี , พอแมหรือ
ผูปกครองเด็ก 0-5 ป แกนนํา
อสม.ดานอนามัยแมและเด็ก

จํานวน 40 คน

ม.ค.-ก.ย.65 6,000 กองทุนฯอบต. นางอัญชลี วงศนิลจันทร
รพ.สต.บานนาเตียง

เด็กอายุ 0-2 ป 50 คน
ผูปกครอง 50 คน

หญิงตั้งครรภ 50 คน
สามีหญิงตั้งครรภ 50 คน

ม.ค.-ก.ย.65 20,000 กองทุนฯอบต. นางพิมพพัทธณัชชา ออนตา
สอน.บานขาม

หญิงตั้งครรภจํานวน 5 ราย 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 5,000 กองทุนฯอบต. นางสริิวิมล สารสวัสดิ์
รพ.สต.บานโคกสุวรรณ

20 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 10,000 กองทุนฯอบต. นางอิศราภรณ พันธุเทียม
รพ.สต.ธาตุทอง

30 ระดับ C พัฒนาและสงเสริมความฉลาดทาง
อารมณและสติปญญาเด็กวัยเรียน ป.1

ประเมินและสงเสริมความฉลาดทางอารมณ
และสติปญญาเด็กวัยเรียน ป.1

1) เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไม
ต่ํากวา 100
2) รอยละของเด็กไทยมีความฉลาด
ทางอารมณ (EQ) อยูในเกณฑปกติ

เด็ก ศพด. ที่รับผิดชอบ
จํานวน 100 คน

ม.ค.-ก.ย.65 10,000 กองทุนฯอบต. นางสาวอริษา  อาทิยตั้ง
รพ.สต.ทรายมูล



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย
Functional KPIs 3.เด็กไทยมรีะดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่ํากวา 100 (ไมต่ํากวา 100)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

31 ระดับ C สงเสริมสุขภาพและพัฒนา IQ-EQ เด็ก
ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

อบรมใหความรูแกครู ศพด./ผูปกครอง/อสม ผูปกครอง อสมและครูมีความรูในการ
สงเสริมความฉลาดทางเชาวปญญา
(IQ) และความฉลาดทางอารมณ (EQ)
เด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/
อสม./ผูปกครอง 100 คน

ม.ค.-ก.ย.65 20,000 กองทุนฯ อบต. นางสาววภิาดา นาคะอินทร
รพ.สต.บานถอน

ศูนยเด็กเล็ก 3แหง 100 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 20,000 กองทุนฯ อบต. นางขวัญฤทัย  พรมชัย
นางสาวอุไร  บญุพา
รพ.สต.สรางแปน

32 ระดับ C การเพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว 1) กิจกรรมอบรมใหความรู
2) กิจกรรมสุมตรวจเกลอืในชุมชน
3) กิจกรรมผสมสารละลายไอโอดีนเขากับ
เกลือสินเธาวในหมูบาน
4) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

1) เกลือผสมไอโอดีนอยูในระดับ
มาตรฐานมากกวารอยละ 9
2) ครัวเรือนมีเกลือผสมไอโอดีนไว
สําหรับบริโภคไมนอยกวารอยละ 80
3) กลุมเปาหมายมีความรูมากกวา
รอยละ 80

200 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 20,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวสุดารัตน กันทะมา
รพ.สต.บานนาถอน

150 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 38,748 กองทุนฯ อบต. นางสาวมณีรัตน  บุญพูล
รพ.สต.บานบอราง

4 หมูบาน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 10,000 กองทุนฯ อบต. นางอัญชลี วงศนิลจันทร
รพ.สต.บานนาเตียง

33 ระดับ C เด็กยุคใหมสุขภาพดี ไอคิวดี มีความ
ฉลาดทางอารมณ

1) สํารวจกลุมเปาหมาย
2) จัดอบรมใหความรูเร่ืองการประเมิน
สงเสริมพัฒนาการตามวัย IQ และ EQ

เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการสมวัย ทั้งความ
ฉลาดทางปญญา (IQ) และอารมณ
(EQ)

ครูประจําชั้น ศพด. พอ แม
ผูปกครองเด็ก 100 คน

1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 10,000 กองทุนฯ อบต. นางขนิษฐา กองแกว
กลุมงานบริการปฐมภูมิ



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย
Functional KPIs 4.จํานวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผูหญิงอายุ 15-19 ป  ตอจํานวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ป 1,000 คน (ไมเกิน 27/ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปพันคน)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

34 ระดับ B สรางเสริมทัศนคติ ความรูและ
พฤติกรรม การมีเพศสัมพันธและ
ตั้งครรภในวัยรุน

1) สํารวจขอมูลกลุมเปาหมาย วิเคราะหขอมูล
วางแผนดําเนินงาน
2) ประชุมชี้แจงเจาหนาที่ที่เกียวของ จดัทํา
โครงการ
3) อบรมเชิงปฎิบัติการแกนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมในเขต
ตําบลสวางแดนดิน 2 แหง X10 คร้ัง
4) อบรมเชิงปฎิบัติการแกนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมในเขต
ตําบลสวางแดนดิน 2 แหง X 10 คร้ัง

นักเรียนมีทัศนคติ ความรู วัดจากแบบสอบถามดีขึ้น
มากกวารอยละ 60

1,000 คน
ระยะเวลา 10 วัน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 100,000 กองทุนฯ อบต. นายปยพันธุ  ภูโอบ
กลุมบริการปฐมภูมิ

35 ระดับ C วัยรุนยุคใหม ไมตั้งครรภกอนวัย
อันควร

แจกแผนพบั โรคติดตอทางเพศสัมพันธและ วธิี
คุมกําเนิด
3 ชวงเวลา
1) ชวงวันวาเลนไทน
2) ชวงเทศกาลสงกรานต
3) ชวงวันลอยกระทง
จัดอบรมใหความรูกลุมเปาหมายเกี่ยวกบั
1) มนุษยกาํเนิดไดเชนไร
2) วิธีคุมกาํเนิด
3) โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

อัตราการตั้งครรภในแมวัยรุนอายุต่าํกวา 20 ป ใน
ตําบลบานถอน ลดลงจากเดิม รอยละ 30

นักเรียนหญิงที่กําลัง
เรียนชั้น

ม.1 – ม.3 ใน ตําบล
บานถอน จํานวน 66

คน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 6,600 กองทุนฯ อบต. นางสาวอรอุมา  กองแกว
รพ.สต.บานถอน

อัตราการตั้งครรภในแมวัยรุนอายุต่าํกวา 20 ป ใน
ตําบลบานถอน ลดลงจากเดิม รอยละ 30

เด็กวัยเรียนและ
เยาวชน

จํานวน 50 ราย

มิ.ย 65 5,000 กองทุนฯอบต. นางเทพทัย  ขอดคํา
รพ.สต.ตาลเนิ้ง



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย
Functional KPIs 4.จํานวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผูหญิงอายุ 15-19 ป  ตอจํานวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ป 1,000 คน (ไมเกิน 27/ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปพันคน)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

36 ระดับ C คําสะอาดรวมใจไมทองในวยัเรียน 1) อบรมใหความรูนักเรียนในเขตตําบลคํา
สะอาด
2) ใหความรูเร่ืองการปองกันการตั้งครรภ
การคุมกําเนิดที่เหมาะสม
3) กิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ผลเสียจา
การตั้งครรภไมพรอม
4) ใหความรูเร่ืองโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และการปองกันการใสถุงยางอนามัยที่
ถูกตอง

อัตราการตั้งครรภในวัยรุน (อายุนอย
กวา 20 ป ) ลดลง รอยละ 50 จาก
ปงบประมาณ 2565

นักเรียน ป.5-ม.3 ในโรงเรียนเขต
รับผิดชอบ รพ.สต.คําสะอาด

จํานวน 100 คน

มี.ค.-ก.ย.65 11,800 กองทนุฯอบต. นางสาวมาริสา กองแกว
รพ.สต.คําสะอาด

37 ระดับ C วัยรุนวยัใสหวงใยสุขภาพ 1) จัดคลินิกใหคําปรึกษากับวัยรุนในสถาน
บริการ
2) จัดอบรมใหความรูแกเด็กนักเรียนเร่ือง
เพศศึกษา,ยาเสพติด
3) ฝกปฏิบัตกิารเขาฐานเรียนรู 5 ฐาน

1) นักเรียนมีความรูความเขาใจเร่ือง
เพศศึกษาและพัฒนาการของตนเอง
เมื่อเขาสูวัยรุนรอยละ 80
2) นักเรียนมีความรูและทกัษะในการ
จัดการกับสถานการณที่เกี่ยวของกับ
เร่ืองเพศรอยละ 80
3) นักเรียนตะหนักถึงความสําคัญของ
การเห็นคุณคาในตนเองและสราง
ความภาคภูมิใจในตนเองรอยละ 80
4) มีเครือขายในโรงเรียน

นักเรียนชั้นประถม ปที่ 5-6
จํานวน 200 คน

พ.ค.-ส.ค.65 20,000 กองทุนฯอบต. นางสาวสุพัตรา ยันตะพันธ
รพ.สต.โคกสี



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย
Functional KPIs 5. รอยละของผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพึงไดรับการดูแลตาม Care Plan (รอยละ 85)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

38 ระดับ A จัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข
สําหรับผูสูงอายุที่มภีาวะพึ่งพิง

1) สํารวจผูสูงอายุในพื้นที่ ตําบลคอใต และ
ประเมินการทํากจิวัตรประจาํวัน
2) CM จัดทํา CP และปรึกษาปญหาราย
กรณีกับสหวิชาชีพที่เกี่ยวของ (Care
Conference)
3) จัดทําโครงการและขอเสนอโครงการ
พรอมสรุปแผนการดูแลรายบุคคล
4) สถานีอนามยัเฉลิมพระเกยีรติฯบานขาม
โดย CM จัดแบงผูสูงอายุ ใหCG แตละคน
รับผิดชอบดูแล อาท ิสุขภาพชองปาก
สุขภาพจิต แกผูสูงอายุที่บาน พรอมให
คําแนะนําและฝกสอนญาติและCG ในการ
ดูแลชวยเหลือ
5) CM และคณะอนุกรรมการ ที่ไดรับ
มอบหมายและCG สรุปผลการดําเนินงานทุก
3 เดือน และรายงานที่ประชุม
คณะอนุกรรมการ
6) จัดทํารายงานและสรุปผลการดาํเนินงาน
สงองคการบริหารสวนตําบลคอใต

เพื่อใหผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ไดรับ
การบริการดูแลระยะยาวดาน
สาธารณสุข ตามแผนการดูแล
รายบุคคล (CP) โดยบุคลากรที่
เกี่ยวของ ทีมสหวิชาชีพ และผู
ชวยเหลือผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง (care giver) ณ ที่ครัวเรือน

ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 4 กลุม
จํานวน 19 คน
1) กลุมที่เคลื่อนไหวไดบาง มี
ปญหาการกิน การขับถาย แตไม
มีภาวะสับสนทางสมอง จาํนวน
10 คน
2) กลุมที่เคลื่อนไหวไดบาง มี
ภาวะสับสนทางสมอง และอาจมี
ปญหาการกิน การขับถาย
จํานวน 2 คน
3) กลุมที่เคลื่อนไหวเองไมได
และอาจมปีญหาการกิน/ การ
ขับถาย หรือเจ็บปวยรุนแรง
จํานวน 5 คน
4) กลุมที่เคลื่อนไหวเองไมได
เจ็บปวยรุนแรง หรืออยูในระยะ
ทายของชีวิต  จาํนวน 2 คน
ทั้งนี้ จํานวนคนของแตละกลุม
เปนไปตามแผนการดูแล
รายบุคคลสําหรับผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง

1ต.ค.64 – 30ก.ย.65 50,000 กองทุนฯอบต. นางพิมพพัทธณัชชา  ออนตา
สอน.บานขาม

ผูสูงอายจุํานวน 40 คน
อสม.จํานวน 30 คน

ม.ค.-ก.ย.65 20,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวมนัญญา กัณฑหาคุณ
นางสาวประภัสสร เรืองฤๅหาร
รพ.สต.บงเหนือ



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย
Functional KPIs 5. รอยละของผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพึงไดรับการดูแลตาม Care Plan (รอยละ 85)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

จัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข
สําหรับผูสูงอายุที่มภีาวะพึ่งพิง (ตอ)

ผูปวยระยะพึ่งพิง
จํานวน 109 คน

พ.ย.64-ก.ย.65 25,000 กองทุนฯอบต. นางอุไร  บุญพา
นางสาวนันตพร  ลีทอง
รพ.สต.สรางแปน

1 แหง ม.ค.-ก.ย.65 25,000 กองทุนฯอบต. นางสาวอลิษา  ฤทธธิรรม
รพ.สต.ตาลโกน

1แหง ม.ค.-ก.ย.65 25,000 กองทุนฯอบต. นางสิริวิมล สารสวัสดิ์
รพ.สต.บานโคกสุวรรณ

5 คน ม.ค.-ก.ย.65 25,000 กองทุนฯอบต. นางเทพทัย  ขอดคํา
รพ.สต.ตาลเนิ้ง

ผูสูงอายุ จาํนวน 29 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 25,000 กองทุนฯอบต. นางนิภาภรณ  อักษร
รพ.สต.บงใต

1 แหง ม.ค.-ก.ย.65 25,000 กองทุนฯอบต. นางสาววรัญญา  รักษาแกว
รพ.สต.บานตาล

1 แหง ม.ค.-ก.ย.65 5,000 เงินบํารุง รพ.สต. นางสาวธนาภรณ  สาสี
รพ.สต.ทรายมูล

1 แหง ม.ค.-ก.ย.65 25,000 กองทุนฯอบต. นางสาวพรพิมล พันทะสา
รพ.สต.บานนาเตียง

1 แหง ม.ค.-ก.ย.65 25,000 กองทุนฯอบต. นางพัชริศา นาสําแดง
รพ.สต.บานยางชุม



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย
Functional KPIs 5. รอยละของผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพึงไดรับการดูแลตาม Care Plan (รอยละ 85)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

39 ระดับ B จัดบริการระบบการดูแลระยะยาวดาน
สาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง

1) ประชุมชี้แจงเจาหนาที่กลุมภารกิจดาน
บริการปฐมภูมิโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสวางแดนดิน
2) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3) ทําcare plan ออกปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติตามแผน
4) ติดตามการดําเนินงานรายเดือน
5) สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่น
ที่มีภาวะพึ่งพิงไดรับการดูแลตาม
care plan รอยละ 80

135 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 810,000 งบ สปสช. นายอังคาร รัตนสีดา
นางพัชรินทร พรหมจักร
นางวิมลศรี ศิริบํารุง
กลุมบริการปฐมภูมิ

ฟนฟูความรูและพัฒนาศักยภาพเครือขาย
Caregiver และอาสาสมัครบรบิาลทองถิ่น
2) สํารวจขอมูลกลุมเปาหมาย วิเคราะห
ขอมูล วางแผนดําเนินงาน เขียนโครงการขอ
อนุมัติจัดทําโครงการ
2) ดําเนินการอบรม/ฝกปฏิบัติเพื่อฟนฟู
ความรูและทักษะการดูแลบคุคลที่มีภาวะ
พึ่งพิงตามแผนปฏิบัตกิารระยะเวลา 1 วัน

1) CG/CC เขารวมกิจกรรมมีความรู
เพิ่มขึ้น รอยละ 80
2) ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคล
อื่นที่มีภาวะพึ่งพิงไดรับการเยีย่มบาน
ตาม care plan รอยละ 80
3) ภาวะแทรกซอนในผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงและบุคคลอืน่ที่มีภาวะ
พึ่งพิงไมเกิน รอยละ 20

240 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 20,000 UC คปสอ. นางพัชรินทร พรหมจักร
กลุมงานการพยาบาลชุมชน
นางสาวธิตยิา สมจิตรภาภร
สสอ.

คัดกรองผูสูงอายุและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะ
พ่ึงพิง
3) สํารวจขอมูลกลุมเปาหมาย วิเคราะห
ขอมูล วางแผนดําเนินงาน เขียนโครงการขอ
อนุมัติจัดทําโครงการ
2) ดําเนินการอบรม/ฝกปฏิบัติเพื่อใหความรู
และปฏิบัตกิารคัดกรองตามแบบประเมนิ
BGS

1) อสม. ,CG/CC เขารวมกิจกรรมมี
ความรูการคัดกรองเพิ่มขึ้น รอยละ
80
2) ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคล
อื่นที่มีภาวะพึ่งพิงไดรับการคัดกรอง
ตามแบบ รอยละ 80
3) จําแนกบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงไดตาม
เกณฑ รอยละ 80

200 คน 1ต.ค.64 – 31ม.ค.65 20,000 UC คปสอ. นางพัชรินทร พรหมจักร
กลุมงานการพยาบาลชุมชน
นางสาวธิตยิา สมจิตรภาภร
สสอ.



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย
Functional KPIs 5. รอยละของผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพึงไดรับการดูแลตาม Care Plan (รอยละ 85)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

40 ระดับ C รณรงคสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ผู
พิการและผูดอยโอกาส

1) จัดประชุมใหความรู/ชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินการอยางตอเนื่องของผูสูงอายุ ผูพิการ
และผูดอยโอกาส
2) ประกวดผูสูงอายุฟนสวย
3) สาธิต/สอนยืดเหยียด/นวดเพื่อสุขภาพ
4) สาธิต/สอนการสรางสุขภาพดานการออก
กําลังกาย เชน การเตนสโลบ การฟอนกะลา
5) ออกติดตามเยีย่มดูแลผูสูงอายุ ผูพกิาร
และผูดอยโอกาส

1) เพื่อใหผูสูงอาย ุผูพิการ และ
ผูดอยโอกาสมีความรูสวัสดิการทาง
สังคม และมีสุขภาพดีทั้งรางกาย และ
จิตใจ เพิ่มขึ้นรอยละ 80
2) เพื่อใหผูสูงอาย ุผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส มกีิจกรรมการสงเสริม
สุขภาพในการออกกําลังกาย อยาง
นอย 1 กิจกรรม

1) ผูสูงอายจุํานวน 70 คน
2) อสม.จํานวน 30 คน

ม.ค.-ก.ย.65 10,000 กองทุนฯอบต. นางสาวประภัสสร เรืองฤๅหาร
รพ.สต.บงเหนือ

250 คน ม.ค.-ก.ย.65 25,000 กองทุนฯอบต. นางศิริวรรณ ยุบลแมน
รพ.สต.คําสะอาด

41 ระดับ C สงเสริมสุขภาพผูพิการ 1) การตรวจคัดกรองประเมินสุขภาพและ
การคนหาผูมีภาวะเสี่ยง
2) ฝกอบรมใหความรูการปองกันการเกดิโรค
และปองกันภาวะเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรค
3) การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
3.ขั้นสรุปผลการดําเนินงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรูคืนขอมูลสูชุมชน

1) ผูพิการไดรับการตรวจคัดกรอง
ดานสุขภาพไมนอยกวารอยละ 90
2) ผูพิการ ผูดูแลผูพิการมีความรูใน
การดูแลสุขภาพไมต่ํากวารอยละ 80

486 คน มี.ค.-ก.ย.65 30,000 กองทุนฯอบต. นางสาววภิาวรรณ จันทรเขียว
รพ.สต.คําสะอาด



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย
Functional KPIs 5. รอยละของผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพึงไดรับการดูแลตาม Care Plan (รอยละ 85)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

42 ระดับ C โรงเรียนผูสูงอายุตนแบบ 1) จัดกิจกรรมการอบรมใหความรูแก
ผูสูงอายุ
2) จัดตั้งชมรมผูสูงอายุ
3) รับสมัครสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
4) เปดโรงเรียนผูสูงอายุ และดําเนินการ
ติดตอกัน 3 เดือน
5) ตรวจคัดกรองโรคสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
6) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

1) ผูสูงอายุที่เขาอบรมมีความรู
มากกวารอยละ 90
2) สมาชิกชมรมผูสูงอายุไดรับการ
ตรวจสุขภาพเบื้องตนรอยละ 80
3) สมาชิกชมรมผูสูงอายุมีกิจกรรม
อยางตอเนื่องทุกเดือน
4) มีการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ

150 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 15,000 กองทุนฯอบต. นางสาวพิมพภัทรา   ทาทอง
สอน.บานขาม

150 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 15,000 กองทุนฯอบต. นางสาวสุดารัตน กันทะมา
รพ.สต.บานนาถอน

100 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 15,000 กองทุนฯอบต. นางสาวสินีนาฎ ศรีสําราญ
รพ.สต.ธาตุทอง



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย
Functional KPIs 6.ผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค  ไดรับการดูแลท้ังในสถานบริการและในชุมชน

6.1 รอยละของประชากรสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค (รอยละ 50)
6.2 รอยละของตําบลท่ีมีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายรุะยะยาว (Long  Term  Care : LTC) ในชุมชนผานเกณฑ (รอยละ 95)
7. รอยละของผูสูงอายุท่ีผานการคดักรองและพบวาเปน Geriatric  Syndromes ไดรับการดูแลรักษาในคลินิกผูสูงอายุ (รอยละ 50)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

43 ระดับ A พัฒนาคลินิกประคับประครองเพื่อให
ผูปวยระยะทายเขาถึง และไดรับการ
ดูแลตามมาตรฐาน ภายในเวลาที่
กําหนด

1) การใหความรูทีมสุขภาพใน รพ.สต.เพื่อให
สามารถประเมินและใหบริการผูปวยไดตาม
มาตรฐาน
2) การพัฒนาภาคีเครือขายเพือ่การมีสวน
รวมในการดูแลผูปวยระยะทาย

1) เจาหนาที ่ทีมสุขภาพใน รพ.สต.
ประจําหนวยงาน ไดรับการอบรม
เร่ืองการดูแลผูปวย>80%
2) ภาคีเครือขายไดรับการสงเสริม
แนวคิดและความรูในการดูแลผูปวย
ระยะทายในชุมชน

15 คน

200 คน

มี.ค.-ก.ย.65 21,500 กองทุนฯ อบต. นางศิริวรรณ ยุบลแมน
รพ.สต.คําสะอาด

44 ระดับ A ดูแลสุขภาพผูสูงอายุและผูที่มภีาวะ
พึ่งพิง (lTC)

1) สํารวจกลุมเปาหมาย จัดทําทะเบยีน
ผูสูงอายุและผูที่มีภาวะพึ่งพิง
2) จัดอบรมใหความรูแกญาต/ิผูดูแลผูสงูอายุ
และผูที่มีภาวะพึ่งพิง
3) ติดตามเยี่ยมและประเมินความรูและ
ทักษะในการดูแลผูสูงอายุและผูที่มภีาวะ
พึ่งพิง ตาม Care Plan

1) รอยละ 85 ของผูที่มีภาวะพึ่งพิง
ไดรับการดูแลตาม Care Plan
2) รอยละ ๑๐๐ ของผูดูแลหรือญาติ
มีความรูและทักษะในการดูแล
ผูสูงอายุและผูที่มีภาวะพึ่งพิง

ผูดูแลหรือญาติของผูสูงอายแุละ
ผูที่มีภาวะพึ่งพิง (50 คน)

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 15,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวธนาภรณ สาสี
รพ.สต.ทรายมูล

45 ระดับ B อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผูปวย
Palliative care

1) บรรยาย
2) ฝกปฏิบัติ

เจาหนาที่มีความรูเร่ือง Palliative
care เพิ่มมากขึ้น

เจาหนาที่ใน คปสอ.สวางแดนดิน
จํานวน 50 คน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 7,000 กองทุนฯ อบต. นายพิศาล สีสถาน
กลุมงานบริการปฐมภูมิ

46 ระดับ B อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผูพิการและ
สรางเครือขายผูพิการ

1) ประชาสัมพันธโครงการ
2) อบรมภาคบรรยาย,ปฏิบัติ
3) จัดตั้งเครือขาย
4) มอบอุปกรณชวยเหลือผูพกิาร
5) ติดตามผลการดําเนินโครงการ

1) จํานวนผูเขารวมอบรม
2) การออกประเมินเยี่ยมบานรวมกับ
เครือขาย

ผูพิการ/ผูดูแลผูพิการ/อสม./CG
จํานวน 100 คน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 30,000 กองทุนฯ อบต. นายอภิชาต สารธะวงศ
กลุมงานบริการปฐมภูมิ



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย
Functional KPIs 6.ผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค  ไดรับการดูแลท้ังในสถานบริการและในชุมชน

6.1 รอยละของประชากรสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค (รอยละ 50)
6.2 รอยละของตําบลท่ีมีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายรุะยะยาว (Long  Term  Care : LTC) ในชุมชนผานเกณฑ (รอยละ 95)
7. รอยละของผูสูงอายุท่ีผานการคดักรองและพบวาเปน Geriatric  Syndromes ไดรับการดูแลรักษาในคลินิกผูสูงอายุ (รอยละ 50)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

47 ระดับ B ผูพิการสุขภาพดี 1) อบรมใหความรูการดูแลตนเองในผูพิการ
2) อบรมใหความรูผูดูแลผูพกิารในการดแูลผู
พิการ
3) ติดตามเยี่ยมบานเสริมกําลังใจผูดูแลและผู
พิการในชุมชน

1) ผูดูแลและผูพิการมีความรูเร่ืองการ
ดูแลสุขภาพ
2) ผูพิการและผูดแูลไดรับการติดตาม
เยี่ยมบาน

ผูพิการในเขตรับผิดชอบ
11 หมูบาน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 50,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวหนูดี  พรมวัง
กลุมงานบริการปฐมภูมิ

48 ระดับ C การออกกําลังกายเพื่อสขุภาพสําหรับ
ผูสูงอายุ

1) ประชาสัมพันธโครงการ
2) อบรมภาคบรรยายและปฏบิัติ
3) มอบอุปกรณออกกาํลังกายที่เหมาะสม

การคัดกรองผูสูงอายุ ผูสูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
จํานวน 200 คน

ก.พ.-ก.ย.65 20,000 กองทุนฯ อบต. นายอภิชาต สารธะวงศ
กลุมงานบริการปฐมภูมิ

49 ระดับ C การดูแลผูปวยระยะทายแบบ
ประคับประคอง

กิจกรรมติดตามผลของการใชยากลุม
Strong Opioid ในผูปวยประคับประคอง
อยางมีคุณภาพ

รอยละการบรรเทาอาการปวดและ
จัดการอาการตางๆ ดวย Strong
Opioid Medication ในผูปวย
ประคับประคองอยางมีคุณภาพ

รอยละ 100 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 10,000 เงินบํารุง รพ. นายปยพันธ ภูโอบ
นายพิศาล สีสถาน
นายวษิณุ ยิ่งยอด
นายอิศรักษ เหลาคม
คณะทํางาน pallative care

50 ระดับ C สูงวัย สุขภาพดี วิถีไทย 1) ใหความรูเร่ืองการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
ดวยศาสตรแพทยแผนไทย
2) สอนนวดตนเองเพื่อสุขภาพ
3) สอนทากายบริหาร SKT
4) สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

1) กลุมเปาหมายมีความรูเร่ืองการ
ดูแลตนเองในระดับรอยละ 80
2) กลุมเปาหมายสามารถนวดเพื่อ
สุขภาพตนเองได

ผูสูงอายุ จาํนวน 250 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 30,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวลดามาศ เมืองพราม
กลุมงานบริการปฐมภูมิ

รวม 50 โครงการ 2,589,158 บาท



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรูดานสขุภาพของประชากร
Functional KPIs 8.จํานวนครอบครัวมคีวามรอบรูสขุภาพ (จํานวน 5,000,000 ครอบครัว)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

51 ระดับ A หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค 1) ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการแก
กลุมเปาหมายและทีมสุขภาพในชุมชน
2) จัดกิจกรรมในชุมชนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูทฤษฎีในหมูบานอยางนอย 3 คร้ัง/ป
เพื่อเฝาระวังภาวะสุขภาพชุมชน
3) มีการจัดอบรมการสาธิตปลูกผักปลอด
สารพิษและเมนูสุขภาพในโรงเรียนและการ
ออกกาํลังกายในชุมชน
4) ทําสื่อประชาสัมพันธ
5) มีการเปดเวทีแลกเปลีย่นเรียนรูในชุมชน
6) ระดมทุนในชุมชนภาคีเครือขาย
7) สรางครัวเรือนตนแบบดานสุขภาพ

1) เพื่อใหประชาชนในหมูบาน
ตนแบบลดโรค มีความรูและ
พฤติกรรมในการออกกาํลังกาย
สม่ําเสมอ
2) เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
กลุมสรางสุขภาพชุมชน
3) เพื่อใหประชาชนในหมูบาน
ตนแบบลดโรค มีความรูและ
พฤติกรรมในการออกกาํลังกาย
สม่ําเสมอ
4) เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
กลุมสรางสุขภาพชุมชน

2 หมูบาน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 20,000 กองทุนฯอบต. นางสาวสินีนาฎ ศรีสําราญ
รพ.สต.ธาตุทอง

260 คน ม.ค.- ก.ย.2565 26,000 กองทุนฯ อบต. นางสาววรรณภา  ใจปดชา
รพ.สต.บานตาย

12 หมูบาน 200 คน 3 ม.ค.-30 ก.ย.65 20,000 กองทุนฯ อบต. น.ส.พิลาวรรณ แสนอุบล
นักวิชาการสาธารณสุข

ประชาชนในบานหนองหลวง หมู
ที่ 1 ตําบลหนองหลวง  อําเภอ
สวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

26 มี.ค.65 10,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวรัชดาภรณ  วรรณทอง
รพ.สต.หนองหลวง

150 คน 1 ต.ค.64 - 30ก.ย.65 11,250 กองทุนฯ อบต. นางสาวกรกมล เตโชจิตร
สอน.บานขาม

2 หมูบาน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 26,000 กองทุนฯอบต. นายอภิชาต  สิงหชัย
รพ.สต.บานตาย



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรูดานสขุภาพของประชากร
Functional KPIs 8.จํานวนครอบครัวมคีวามรอบรูสขุภาพ (จํานวน 5,000,000 ครอบครัว)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

52 ระดับ B หมูบานหาดาวลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม
ลดโรค

1) จัดประชุมทําขอตกลง(MOU)พัฒนา
หมูบานหาดาวลดหวาน ลดมัน ลดเค็มลด
โรค
2) จัดอบรมคืนขอมูล ใหความรูแกกลุมเสี่ยง
และหมูบาน
3) จัดกิจกรรมเสริมความรูเสริมพลังตามกลุม
วัยและประเมินความเสี่ยงในการกินหวาน
มันเค็ม
4) ประเมินติดดาวใหแกหมูบาน
5) สรุปผลโครงการ

1) มีหมูบานตนแบบลดหวาน ลดมัน
ลดเค็มลดโรค จํานวน 1 หมูบาน
2) ผูปวยโรคเบาหวานรายใหมลดลง
3) ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม
ลดลง

ประชาชนบานคําบก
จํานวน 60 คน

ม.ค.-ก.ย.65 7,800 กองทุนฯอบต. นางพัชริศา นาสําแดง
รพ.สต.บานยางชุม

บานหนองดินดํา หมู 8 (30คน) ม.ค.-ก.ย.65 12,800 กองทุนฯอบต. นางสาวอลิษา  ฤทธธิรรม
รพ.สต.ตาลโกน

กลุมผูปวยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงรายใหม จํานวน

30 คน

ม.ค.-ก.ย.65 12,800 กองทุนฯอบต. นางสิริวิมล สารสวัสดิ์
รพ.สต.บานโคกสุวรรณ

หมู 11 บานบงเหนือนอก
ต.บงเหนือ 30 คน

ม.ค.-ก.ย.65 10,000 กองทุนฯอบต. นางสาวประภัสสร เรืองฤๅหาร
รพ.สต.บงเหนือ

53 ระดับ B แมฟนดีเพื่อลูกนอยฟนสวย 1) ตรวจสุขภาพชองปากหญิงตั้งครรภ
2) ฝกแปรงฟนที่ถูกวิธี

1) รอยละหญิงฝากครรภรายใหมที่
ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก
2) รอยละของหญิงฝากครรภรายใหม
ไดรับการฝกแปรงฟนที่ถูกวิธี

50 คน 3 ม.ค.-30 ก.ย.65 5,000 กองทุนฯ อบต. น.ส.สุธาสินี สิทธิสิริโกศล
รพ.สต.พันนา

54 ระดับ B สงเสริมทันตสาธารณสุขในโรงเรียน
ประถมศึกษา

1) อบรมใหความรูดานการดูแลรักษาสขุภาพ
ในชองปากการใหความรูเร่ืองฟนผุการ
สงเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน
1.1 กิจกรรมแปรงฟนหลังอาหาร"
1.2 ฝกทักษะการแหยขยีฟ้นนักเรียน
1.3 สาธิต/ฝกทักษะปฏบิัติการแปรงฟน

1) นักเรียนมีความรูเร่ืองสุขภาพชอง
ปากในระดับดีมากกวา รอยละ 90
2) นักเรียนมีทักษะในการแปรงฟนที่
ถูกวธิีมากกวารอยละ 95
3) ผูปกครองมีสวนรวมในการดูแล
ชองปากของนักเรียนรอยละ 100

นักเรียนชั้นประถมศึกษา
จํานวน 400 คน

ก..ค-ก.ย.65 35,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวแสงอรุณ กันทะมา
รพ.สต.บานตาย

นักเรียนประถมศึกษา ในพื้นที่
รับผิดชอบ จํานวน 140 คน

ม.ค.-ก.ย.65 15,800 กองทุนฯ อบต. นายเอกพันธ จันทาทาํ
รพ.สต.บานนาเตียง

55 ระดับ B พัฒนาการเขาถึงบริการทางทันตกรรม 1) ใหบริการใสฟนเทียมแกผูสูงอายุใน
รพ.สต. ที่มีทันตาภิบาลประจํา
2) ใหบริการทันตกรรมหมุนเวยีนใน รพ.สต.
ที่มียูนิตทําฟนซ่ึงไมมีทันตภิบาลประจาํ

1) รพ.สต.ที่มีทันตแพทยหมุนเวยีน
ใหบริการใสฟนเทียม
2) รพ.สต.ที่มีบริการทันตกรรม อยาง
นอยเดือนละ 2 คร้ัง

5 แหง

7 แหง

1 ต.ค.64-30 ก.ย. 65 146,880 เงินบํารุง  รพ. นางสาวสุวพรี  สะแสงสาร
กลุมงานทันตกรรม



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรูดานสขุภาพของประชากร
Functional KPIs 8.จํานวนครอบครัวมคีวามรอบรูสขุภาพ (จํานวน 5,000,000 ครอบครัว)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

56 ระดับ B การสรางเสริมและปองกันดานทันต-
สุขภาพ  ตามกลุมเปาหมาย  เฉพาะ
อําเภอสวางแดนดิน

ทันตสุขภาพหญิงตั้งครรภ
1) ตรวจสุขภาพชองปาก
2) ใหบริการขูดหินปูน
3) ฝกทักษะการแปรงฟนแบบขยับ – ปด
4) แจกแปรงสีฟน

1) รอยละ 80 ของหญิงตั้งครรภ
ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก
2) รอยละ 80 ของหญิงตั้งครรภ
ไดรับการขูดหินปูนหรือขัดทาํความ
สะอาดฟน
3) รอยละ 80 ของหญิงตั้งครรภ
ไดรับการฝกทักษะการแปรงฟน

หญิงตั้งครรภที่มารับบริการฝาก
ครรภคร้ังแรกที่คลินิก ANC

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 0 - นางทัดทรวง มาละอินทร
กลุมงานทันตกรรม

ทันตสุขภาพเด็กเล็ก 0-2 ป
1) ตรวจสุขภาพชองปาก
2) ทาฟลูออไรดวานิช
3) แจกถุงนิ้วเช็ดทําความสะอาดเหงือกและ
ฟน
4) ฝกทักษะการแปรงฟนเด็กเล็กแบบถูไป
มาใหกับผูปกครอง

1) รอยละ 70 ของเด็ก 0-2 ไดรับ
การตรวจสุขภาพชองปาก
2) รอยละ 70 ของเด็ก 0-2 ปไดรับ
การทาฟลูออไรดวานิช
3) รอยละ 70 ของผูปกครองไดรับ
การแจกถุงนิ้วเช็ดเหงือกและฟน
4) รอยละ 70 ของผูปกครองไดรับ
การฝกแปรงฟนแบบถูไปมา

เด็ก 0 – 2 ปที่มารับบริการฉีด
วัคซีนที่ WCC

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 0 - นางมณีรัตน แกวมีศรี
กลุมงานทันตกรรม

ทันตสุขภาพเด็ก 3-5 ป
1) ตรวจสุขภาพชองปาก
2) ทาฟลูออไรดวานิช
3) ฝกทักษะการแปรงฟนเด็ก 3-5 ปแบบถู
ไปมาใหกับผูปกครอง

1) รอยละ 80 ของเด็ก 3-5 ปไดรับ
การตรวจสุขภาพชองปาก
2) รอยละ 50 ของเด็ก 3-5 ปไดรับ
การทาฟลูออไรดวานิช
3) รอยละ 80 ของผูปกครองที่ไดรับ
การฝกแปรงฟนแบบถูไปมา

เด็กอายุ 3 -5 ป
คปสอ.สวางแดนดิน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 0 - นางนิสสัย ศิริหัตถ
กลุมงานทันตกรรม



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรูดานสขุภาพของประชากร
Functional KPIs 8.จํานวนครอบครัวมคีวามรอบรูสขุภาพ (จํานวน 5,000,000 ครอบครัว)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

ทันตสุขภาพเด็กประถมศึกษา
1) ตรวจสุขภาพชองปาก
2) เคลือบหลุมรองฟนกรามถาวรซ่ีที่ 1,2
นักเรียนชั้น ป.1–ป.6
3) ฝกทักษะการแปรงฟนแบบขยับ – ปด
4) ทาฟลูออไรดวานิช นกัเรียนชั้น ป.1–ป.6
5) ใหบริการทันตกรรมบําบัดในนักเรียนที่มี
ปญหาฟนถาวรผุ

1) รอยละ 100 ของนักเรียน
ประถมศึกษาไดรับการตรวจสุขภาพ
ชองปาก
2) รอยละ 50 ของนักเรียน ป. 1 –
ป.6 ไดรับการเคลือบหลุมรองฟน
3) รอยละ 95 ของนักเรียน
ประถมศึกษาที่มีปญหาฟนถาวรผุ
ไดรับการอุดฟน
4) นักเรียน ป.1-6 มีฟนถาวรผุ ไม
เกินรอยละ 5
5) เด็ก 12 ป ฟนดีไมมีผุ (cavity
free) รอยละ 95
6) รอยละ 50 ของนักเรียน ป.1–ป.6
ไดรับการทาฟลูออไรดวานิช
7) รอยละ 100 ของนักเรียน
ประถมศึกษาไดรับการฝกทักษะการ
แปรงฟนแบบขยับ-ปด

นักเรียน. ป.1 – ป.6 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 368,400 เงินบํารุง  รพ. นางธิติมา โคตรประดา
กลุมงานทันตกรรม

ทันตสุขภาพกลุม 15-17 ป
1) ตรวจสุขภาพชองปาก
2) ฝกทักษะการแปรงฟนแบบขยับ –
ปด

1) รอยละ 55 ของกลุม 15-17 ป
ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก
2) รอยละ 55 ของของกลุม 15-
17 ปไดรับการฝกทักษะการแปรง
ฟน

กลุม 15-17 ป
คปสอ.สวางแดนดิน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 0 - นางสาวสุวพีร สะแสงสาร
กลุมงานทันตกรรม



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรูดานสขุภาพของประชากร
Functional KPIs 8.จํานวนครอบครัวมคีวามรอบรูสขุภาพ (จํานวน 5,000,000 ครอบครัว)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

ทันตสุขภาพผูปวยเบาหวาน
ตรวจสุขภาพชองปาก

รอยละ 80 ของผูปวยเบาหวาน
ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก

ผูปวยเบาหวาน
คปสอ.สวางแดนดิน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 0 - นางสาวสุวพีร สะแสงสาร
กลุมงานทันตกรรม

ทันตกรรมในผูสูงอายุ
1) ใหบริการใสฟนเทียมแกผูสูงอายุใน
รพ.สต. ที่มีทันตาภิบาลประจํา
2) ใหบริการทันตกรรม หมุนเวยีนใน รพ.
สต. ที่มียูนิตทําฟนซ่ึงไมมีทันตาภิบาลประจํา

1) รพ.สต. ที่มีทันตแพทยหมุนเวียน
ใหบริการใสฟนเทียมจาํนวน 7 แหง
2) รพ.สต. ที่มีทันตบุคลากรออก
ใหบริการทันตกรรมอยางนอยสัปดาห
ละ 1 คร้ัง จํานวน 4 แหง

ประชาชนทุกกลุมวัย 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 0 - นายจิระนันท โคตรประดา
กลุมงานทันตกรรม

ทันตกรรมผูตองขัง ในเรือนจําสวางแดนดิน
1) ตรวจสุขภาพชองปาก
2) ใหบริการถอนฟน

ทันตบุคลากรออกใหบริการทันต
กรรมเดือนละ 1 คร้ัง

ผูตองขังในเรือนจํา
อําเภอสวางแดนดิน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 15,120 เงินบํารุง  รพ. นายจิระนันท โคตรประดา
กลุมงานทันตกรรม

57 ระดับ B เด็กประถมฟนดี แปรงฟนครบทุกซ่ี ดวย
วิธี 2-2-2

1) ใหทันตสุขศึกษา สวนประกอบตาง ๆ ใน
ชองปาก ลักษณะ สาเหต ุอาการและการ
รักษาโรคฟนผุ ลักษณะ สาเหต ุอาการและ
การรักษาโรคเหงือกอักเสบ ความสําคัญของ
การรักษาความสะอาดชองปาก
2) การยอมสีฟน และแปรงฟน ยอมสีฟนให
กลุมเปาหมายทุกคน ประเมินความสะอาด
ของการแปรงฟน โดยใชแบบการสังเกต
ทักษะการแปรงฟน

1) รอยละ 80 ของนักเรียนมีความรู
ความเขาใจเกีย่วกบัการดูแลสุขภาพ
ชองปาก
2) รอยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะ
การแปรงฟนที่ถูกวิธี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1-6
ตําบลธาตุทอง จํานวน 60 คน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 6,000 กองทุนฯอบต. นางสาวกัลยสุดา จุฬารมย
รพ.สต.ธาตุทอง



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรูดานสขุภาพของประชากร
Functional KPIs 8.จํานวนครอบครัวมคีวามรอบรูสขุภาพ (จํานวน 5,000,000 ครอบครัว)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

58 ระดับ B พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชองปาก
ผูสูงอายุ

ขั้นเตรียมการ
1) ประชุมเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตาํบลคําสะอาด เพื่อชีแ้จงแผนงาน/
โครงการ
2) เสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อขออนุมตัิ
ขั้นดําเนินการ
1) ใหความรูผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองได ใน
การดูแลสุขภาพชองปากการสูญเสียฟน ฟนผ/ุ
รากฟนผุ และมะเร็งชองปาก
2) ตรวจสุขภาพชองปากผูสูงอายุเพือ่คัดกรอง
ความเสี่ยงบริการสงเสริมปองกันและฟนฟู
สภาพเพื่อการใชงาน
3) ขั้นสรุปผลการดําเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู
คืนขอมูลสูชุมชน

รอยละ 25 ของผูสูงอายุที่ชวยเหลือ
ตนเองได ไดรับบริการคัดกรองความ
เสี่ยงบริการสงเสริมปองกันและฟนฟู
สภาพเพื่อการใชงาน ในประเด็น
สําคัญ ไดแก การสูญเสียฟน ฟนผ/ุ
รากฟนผุ และมะเร็งชองปาก

350 คน มี.ค.-ก.ย.65 30,000 กองทุนฯอบต. นางอัมรา  ดีแท
รพ.สต.คําสะอาด

ผูสูงอายุ 200คน 1 ต.ค.64-30 ก.ย. 65 20,000 กองทุนฯอบต. นางสาวอุดมพร อินธิสาร
รพ.สต.บานถอน

59 ระดับ C อบรมวิชาการอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัยสาํหรับบุคลากรดาน
สาธารณสุข

1) ประเมินความรูกอนและหลังการอบรม
2) ใหความรูเร่ืองสิ่งคุกคามและโรคจากการ
ประกอบอาชีพ และการปองกัน

บุคลากรใน คปสอ.สวางแดนดิน มิ.ย.65 5,000 UC คปสอ. นางนวพร สุริยะชยั
งานอาชีวเวชกรรม

60 ระดับ C สรางเสริมสุขภาพเกษตรกร 1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
อสอช. แลเกษตรกร
2) เจาะเลือดคัดกรอง
3) กลุมเสีย่งเขาคายปรับเปลีย่นพฤติกรรม
4) ประเมินผลโครงการ

1) กลุมเกษตรตกรมี KAP เพิ่มขึ้น
2) มีคลินิกโรคจากการประกอบอาชีพ

800 คน 1 ม.ค.-30 ก.ย.65 50,000 กองทุน อบต. นายนิพนธ  เสนากุล
กลุมงานบริการปฐมภูมิ

61 ระดับ C Good life Depend on Posture
“ทาทางเปลี่ยนชีวิต”

ใหความรูในเร่ืองการยศาสตรในการทํางาน มีความเขาใจในทาทางที่ถูกตอง
เพิ่มขึ้นกอนเขารวมกิจกรรม ≥70%

เจาหนาที่ back office รพร.ส
วางแดนดิน จาํนวน 100 คน

ม.ค. – พ.ค. 65 6,800 เงินบํารุง รพ. นายกฤษฎิ ์  บูรพา
กลุมงานเวชกรรมฟนฟู



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรูดานสขุภาพของประชากร
Functional KPIs 8.จํานวนครอบครัวมคีวามรอบรูสขุภาพ (จํานวน 5,000,000 ครอบครัว)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

62 ระดับ C เดิน วิ่ง ปน เพื่อสุขภาพ 1) จัดกิจกรรมเดิน วิ่งออกกําลังกายหรือ
ปนจักรยานเพื่อสุขภาพอยางนอยสัปดาห
ละ 3วันเพื่อกระตุนและสงเสริมให
ประชาชนออกกําลังกายอยางตอเนื่อง
2) มีกิจกรรมดิน วิ่ง ปนจกัรยานเพือ่
สุขภาพเพือ่กระตุนใหประชาชนออกกาํลัง
กายเปนประจํา

1) รอยละ 30 ของประชาชนอายุ
6 ปขึ้นไป มีเดิน วิ่ง การออก
กําลังกายหรือการปนจักรยาน
เพื่อสุขภาพอยางนอยสัปดาหละ
3 วัน
2) ทุกหมูบาน มีกจิกรรมดิน วิ่ง
ปนจักรยานเพื่อสุขภาพเปน
ประจํา

400 คน ส.ค.65 10,000 กองทุนฯอบต. นายเอกวิทย  เหลืองชาลี
รพ.สต.บงใต

400 คน มี.ค.-ก.ย.65 10,000 กองทุน อบต. นางสาวยภุาพร สีภักดี
รพ.สต.คําสะอาด

1) กลุมประชาชนทัว่ไป
2) กลุมเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหติสูง
3) กลุมผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

มี.ค.-ก.ย.65 10,000 กองทุนฯอบต. นายอธิพงษ  ภูผิว
รพ.สต.บานตาล

300 คน มี.ค.-ก.ย.65 7,500 กองทุนฯอบต. นางสาวกฤตกิาน ดาบลาอํา
รพ.สต.บงเหนือ

300 คน 8 พ.ค. 65 7,500 กองทุนฯอบต. นางสาวนันทพัชญ บุญพูล
รพ.สต.ตาลโกน

ประชาชนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลหนองหลวง

มี.ค.-ก.ย.65 10,000 กองทุนฯอบต. นางสาวรัชดาภรณ  วรรณทอง
รพ.สต.หนองหลวง

150 คน ก.ค. 65 3,750 กองทุนฯอบต. นางสาววจิิตรา  ฤาชากูล
รพ.สต.ตาลเนิ้ง

200 คน ส.ค.65 5,000 กองทุนฯอบต. นายอภิชาติ  สิงหชัย
รพ.สต.บานตาย

1,000 คน ส.ค.65 25,000 กองทุนฯอบต. นายวีรพล เพริศแกว
สอน.บานขาม

ประชาชนชนทุกกลุมวัย
จํานวน 300 คน

ม.ค.-ก.ย.65 7,500 กองทุนฯอบต. นายวุฒิพงษ  ศรีสุข
รพ.สต.บานถอน



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรูดานสขุภาพของประชากร
Functional KPIs 8.จํานวนครอบครัวมคีวามรอบรูสขุภาพ (จํานวน 5,000,000 ครอบครัว)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

เดิน วิ่ง ปน เพื่อสุขภาพ (ตอ) 200 คน มี.ค.-ก.ย.65 5,700 กองทุนฯอบต. นายสมจิตร ศรีชาติ
รพ.สต.โคกสี

50 คน พ.ค.-ก.ย.65 10,000 กองทุนฯอบต. นางสาววิลาวัณย จันคํา
กลุมบริการปฐมภูมิ

500 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 30,000 กองทุนฯอบต. นางสาวพิลาวรรณ แสนอุบล
รพ.สต.พันนา

500 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 20,000 กองทุนฯอบต. น.ส.ชฎาภรณ ตรีกมล
รพ.สต.บานนาเตียง

400 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 25,000 กองทุนฯอบต. นายณัฏฐคณิน  อินทรชมชื่น
รพ.สต.บานบอราง

200 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 20,000 กองทุนฯอบต. นางสาวสุทธิดา พิมพเพ็ง
รพ.สต.ธาตุทอง

300 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 30,000 กองทุนฯอบต. นางนันตพร  ลีทอง
นางสาวลัดดาวัลย จะดันพงษ
รพ.สต.สรางแปน

400 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 24,900 กองทุนฯอบต. นายปภณ ศีลจรรยา
รพ.สต.บานนาถอน

600 คน มี.ค.-ก.ย.65 15,000 กองทุนฯอบต. นางลัดดา อํามาตย
รพ.สต.บานยางชุม

ประชาชนอายุ 6 ปขึ้นไป
(กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมปวย)

จํานวน500คน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 18,000 กองทุนฯอบต. นางสาวธนาภรณ  สาสี
รพ.สต.ทรายมูล



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรูดานสขุภาพของประชากร
Functional KPIs 8.จํานวนครอบครัวมคีวามรอบรูสขุภาพ (จํานวน 5,000,000 ครอบครัว)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

63 ระดับ C สุขภาพดวีิถีใหม 1) ประชุมชี้แจงโครงการใหผูมีสวนเกีย่วของ
และแจงกลุมเปาหมายเขารวมกจิกรรม
2) อบรมใหความรูกลุมแกนนํา เนน3อ.
อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ ควบคูกบั
มาตรการNew NormalเนนDistancing
Mask Hand washing,ใช Mask เปนวคัซีน
ที่สําคัญ
3) ติดตามและประเมินผล

1) กลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
3อ.อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ ควบคูกับ
มาตรการNew Normalเนนการเวนระยะหาง
(Distancing)การใช Mask และการลางมือ
(Hand washing) รอยละ 75
2) กลุมเปาหมายตระหนกัถึงความสําคัญของ3
อ.อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ ควบคูกับ
มาตรการNew Normalเนนการเวนระยะหาง
(Distancing)การใช Mask และการลางมือ
(Hand washing) รอยละ 75
3) กลุมเปาหมายมีมาตรการในการใชนโยบาย3
อ.อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ ควบคูกับ
มาตรการNew Normalเนนการเวนระยะหาง
(Distancing)การใช Mask และการลางมือ
(Hand washing)ชัดเจน และใหชุมชนมีสวน
รวมในการกําหนดมาตรการ และใชเปน
ขอตกลงของชุมชนรวมกันรอยละ 75

อสม.จํานวน 161 คน ม.ค.-ก.ย.65 5,000 กองทุนฯอบต. นางลัดดา อํามาตย
รพ.สต.บานยางชุม

อสม.จํานวน 110 คน ม.ค.-ก.ย.65 5,000 กองทุนฯอบต. นางสาวประภัสสร เรืองฤๅหาร
รพ.สต.บงเหนือ

64 ระดับ C โครงการวิ่ง 2.4 กม. 1) อบรมใหความรูการออกกําลังกายดวยการ
วิ่งและฝกปฏิบัติดวยการยืดเหยยีดกลามเนื้อ
2) จัดกิจกรรมวิ่ง 2.4 กม.และทดสอบ
สมรรถภาพรางกาย
3) กลุมเปาหมายรูสมรรถนะของตนเอง

กลุมเปาหมายมีการรับรูสมรรถนะของตนเอง
กลุมเปาหมายมีการออกกําลังกายดวยการวิ่ง
อยางตอเนื่อง

150 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 5,000 กองทุนฯอบต. นายพัชรพล ออนสุระทุม
รพ.สต.ธาตุทอง



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรูดานสขุภาพของประชากร
Functional KPIs 8.จํานวนครอบครัวมคีวามรอบรูสขุภาพ (จํานวน 5,000,000 ครอบครัว)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

65 ระดับ C ออกกาํลังกายอยางสุขใจทุกเพศทุกวัย
รวมใจสุขภาพดี

จัดกิจกรรมสงเสริมใหคนในชุมชนออกกาํลัง
กายอยางเสมอ โดยจัดใหเหมาะสมกบัเพศ
และวัยของบุคคลกลุมนั้น ๆ

1) กลุมตัวอยางประชาชน 15 ปขึ้นไป
มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ อยาง
นอยรอยละ 50
2) กลุมเปาหมายที่มีภาวะ BMI และ
รอบเอวเกินมีพฤตกิรรมทางกายที่
เหมาะสมมากขึ้นรอยละ 10

100 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 10,000 กองทุนฯอบต. นายวสันต  หลาอามาตย
กลุมงานบริการปฐมภูมิ

66 ระดับ C สงเสริมการออกกําลังกายและการ
พัฒนาสมองดวยตาราง 9 ชอง

1) ลงสํารวจพื้นที่หมูบานที่รับผิดชอบ
2) ประชาสัมพันธการออกกําลังกายใน
หมูบาน วางแผนการดําเนินงานเขียนอนุมัติ
จัดทําโครงการ
3) จัดเตรียมทําตาราง 9 ชอง และเอกสาร
คูมือตาราง 9 ชอง
4) ดําเนินโครงการเตนแอโรบิคตาราง 9 ชอง
ประเมินผลโดยการติดตามคา BMI รอบเอว
และประเมินภาวะสมองเสื่อม
5) ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงาน

1) กลุมตัวอยางประชากรเขารวม
กิจกรรมการออกกําลังกายดวยตาราง
9 ชอง รอยละ 60
2) กลุมตัวอยางมีภาวะสุขภาพคา
BMI และรอบเอว คงที่หรือลดลง
รอยละ 10
3) กลุมตัวอยางไดรับการพัฒนาสมอง
รอยละ 70
4) กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ
การออกกําลังกายดวยตาราง 9 ชอง
รอยละ 90

300 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 25,000 กองทุนฯอบต. นางสาวทาวีณา บุตรพรม
กลุมงานบริการปฐมภูมิ

67 ระดับ C อบรมเชิงปฏิบัติการลดโรคทางระบบ
กลามเนื้อและขอจากการทํางาน

1) จัดประชุมชี้แจงผูมีสวนเกีย่วของ
2) เขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจาก
กองทุน สปสช.ตําบล
3) อบรมใหความรูกลุมเปาหมาย
4) ติดตามประเมินผลผูที่เขารวมโครงการ
เดือนที3่และเดือนที6่
5) สรุปผลการดําเนินงานโครงการ

จํานวนผูเขารับการอบรมมพีฤติกรรม
สุขภาพดีขึ้นไมนอยกวารอยละ 80

กลุมวัยทาํงานที่มีปญหาปวด
กลามเนื้อ ปวดขอจากการทํางาน

จํานวน 50 คน

พ.ค.65 10,500 กองทุนฯอบต. นางสาวจริยา เคนสีลา
รพ.สต.บานโคกสุวรรณ



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรูดานสขุภาพของประชากร
Functional KPIs 8.จํานวนครอบครัวมคีวามรอบรูสขุภาพ (จํานวน 5,000,000 ครอบครัว)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

68 ระดับ C การเสริมพลังการดําเนินงานคลินิก
ไรพุงคุณภาพ (DPAC QAALITY)

1) การฝกอบรม  กระบวนการเสริมพลงั
2) บรรยาย สาธิต
3) การฝกทักษะการออกกําลังกาย สมาธิ
บําบัดการปลกูผักในแปลงสาธิต

1) รอยละของเจาหนาที่โรงพยาบาล
ไดรับการตรวจสุขภาพประจาํป
2) การจัดบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกใน
สถานประกอบการ /หนวยงานงาน
ราชการ ไมนอยกวา 15 หนวยงาน

1) เจาหนาทีโ่รงพยาบาลที่ไดรับ
การตรวจสุขภาพประจําปแลว
พบภาวะอวนลงพุง
2) เจาหนาที่ในหนวยงาน
ราชการที่ไดรับการตรวจสุขภาพ
ประจําปแลวพบภาวะอวนลงพุง

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 0 - นางสาวปาลิดา ดงภูยาว
งานอาชีวเวชกรรม

69 ระดับ B ตรวจสุขภาพ ประจําป 2565
บุคลากร คปสอ.สวางแดนดิน

ตรวจสุขภาพทั่วไป รอยละของบุคลากรที่เขาตรวจสุขภาพ
ประจําป

บุคลากรใน คปสอ.สวางแดนดิน ม.ค.-มี.ค.65 0 - นางนวพร สุริยะชยั
งานอาชีวเวชกรรม

รวม 19 โครงการ 1,216,000 บาท
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
โครงการท่ี 3 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)
Functional KPIs 9.รอยละของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ (รอยละ 75)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

70 ระดับ A พัฒนาคุณภาพชวีิตระดับอําเภอ (พชอ.) 1) ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอาํเภอ

รอยละของอาํเภอมีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอาํเภอ (พชอ.) ที่มี
คุณภาพ

อําเภอสวางแดนดิน ธ.ค.63-ม.ค.64 60,000 UC คปสอ. นายชุมพล  สารีคํา
สสอ.สวางแดนดิน

2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ พชต. ในการจัดการสุขภาพ
ตามประเด็นปญหาตามบริบทในพื้นที่
เกี่ยวกบัการพัฒนาคุณภาพชวีิต

ม.ค.- เม.ย.65

3) สรุปผลการดําเนินงานพัฒนา/แกไข
ปญหาสําคัญตามบริบทในพื้นที่

31 ก.ค.65

4) จัดเชิดชูเกียรติ บุคคล ชุมชน หนวยงาน
ที่มีผลงานเดน

31 ส.ค.65

71 ระดับ A พัฒนาคุณภาพชวีิตระดับตําบล (พชต.) 1) ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับตําบล
2) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับตําบลแบบมีสวนรวมเพือ่วิเคราะห
ปญหาและประเด็นพัฒนานํามาคัดเลือก
ประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกบัการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามบริบทของพื้นทีแ่ละคณะทํางานเพื่อ
ขับเคลื่อนงานการพัฒนายกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในระดับตําบลตาม
ประเด็นปญหาของตําบล ทุก 2 เดือน
3) ดําเนินการสนับสนุนใหทองถิ่นและชมุชน
เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการเพือ่ให
เกิดการใหบริการสุขภาพ ในพื้นที่ของชุมชน
ใหมีคุณภาพ/ประสิทธภิาพ

รอยละของตําบลมกีารพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับตําบล (พชต.) ที่มีคุณภาพ

จํานวน 50 คน 3 ม.ค.-30 ก.ย.65 5,000 กองทุนฯตําบล นางลัดดา อํามาตย
รพ.สต.บานยางชุม

จํานวน 50 คน 3 ม.ค.-30 ก.ย.65 5,000 กองทุนฯตําบล นางสาวเพ็ญพกัตร  วรภาพ
รพ.สต.หนองหลวง

จํานวน 50 คน 3 ม.ค.-30 ก.ย.65 5,000 กองทุนฯตําบล นางอัมรา  ดีแท
รพ.สต.คําสะอาด

จํานวน 50 คน 3 ม.ค.-30 ก.ย.65 5,000 กองทุนฯตําบล นายวีรพล เพริศแกว
สอน.บานขาม

จํานวน 50 คน 3 ม.ค.-30 ก.ย.65 5,000 กองทุนฯตําบล นางสาวกฤตกิาน  ดาบลาอํา
รพ.สต.บงเหนือ

จํานวน 50 คน 3 ม.ค.-30 ก.ย.65 5,000 กองทุนฯตําบล นายสุรศักดิ์ สุภาพรม
รพ.สต.พันนา

จํานวน 50 คน 3 ม.ค.-30 ก.ย.65 5,000 กองทุนฯตําบล นายอธิพงษ  ภูผิว
รพ.สต.บานตาล



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
โครงการท่ี 3 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)
Functional KPIs 9.รอยละของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ (รอยละ 75)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชวีิตระดับ
ตําบล หมูบาน ในการจัดการสุขภาพตาม
ประเด็นปญหาของชุมชน
5) ติดตามและประเมินผลความกาวหนาของ
แนวทางการปฏิบัติงานและกิจกรรมตางๆ
ดานสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต

จํานวน 50 คน 3 ม.ค.-30 ก.ย.65 5,000 กองทุนฯตําบล นายพัชรพล  ออนสุระทุม
รพ.สต.ธาตทอง

จํานวน 50 คน 3 ม.ค.-30 ก.ย.65 5,000 กองทุนฯตําบล นายวุฒิพงค ศรีสุข
รพ.สต.บานถอน

จํานวน 50 คน 3 ม.ค.-30 ก.ย.65 5,000 กองทุนฯตําบล นางตองออน  สายคําภา
รพ.สต.ทรายมูล

จํานวน 50 คน 3 ม.ค.-30 ก.ย.65 5,000 กองทุนฯตําบล นางวราภรณ  ไชยสาคร
รพ.สต.บานสรางแปน

จํานวน 50 คน 3 ม.ค.-30 ก.ย.65 5,000 กองทุนฯตําบล นางสาวชมพู  สายวิลยั
รพ.สต.ตาลโกน

จํานวน 50 คน 3 ม.ค.-30 ก.ย.65 5,000 กองทุนฯตําบล นายสาคร  คําเพราะ
รพ.สต.บงใต

จํานวน 50 คน 3 ม.ค.-30 ก.ย.65 5,000 กองทุนฯตําบล นายอภิชาต  สิงหชัย
รพ.สต.บานตาย

จํานวน 50 คน 3 ม.ค.-30 ก.ย.65 5,000 กองทุนฯตําบล นางพรนภา  เจริญชัย
รพ.สต.ตาลเนิ้ง

รวม 2 โครงการ 135,000 บาท



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสีย่งดานสุขภาพ
โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ
Functional KPIs 10.ระดับความสําเร็จในการจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหนวยงานระดับจังหวัด (รอยละ 100)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

72 ระดับ A รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุบนทอง
ถนนสรางความปลอดภยัในชุมชน

1) จัดอบรมใหความรูเร่ืองอุบัติเหตุ
การจราจรทางถนนและคืนขอมูลอุบัติเหตุให
ชุมชน
2) กิจกรรมเขาฐานเรียนรูเคร่ืองมือ5ชิ้นและ
Sensor model
3) กําหนดจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
4) ชุมชนดําเนินการรวมแกไขปญหา
5) ประเมินผลโครงการ

กลุมเปาหมายที่เขารวมอบรมมีความรู
ความเขาใจเกีย่วกบัเร่ืองอุบัติเหตุ
การจราจรทางถนนและรับรูปญหาใน
พื้นที่ตัวเองมากขึ้นอยางนอยรอยละ
80

300 คน 3 ม.ค.- 30 ก.ย.2565 30,000 กองทุนฯ อบต. นายอภิชาติ สิงหชัย
รพ.สต.บานตาย

50 คน 3 ม.ค.- 30 ก.ย.2565 5,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวกฤตกิาน  ดาบลาอํา
รพ.สต.บงเหนือ

50 คน 3 ม.ค.- 30 ก.ย.2565 5,000 กองทุนฯ อบต. นายสุริยวุฒิ  อยางสวย
รพ.สต.คําสะอาด

50 คน 3 ม.ค.- 30 ก.ย.2565 5,000 กองทุนฯ อบต. นางพรนภา เจริญชยั
รพ.สต.ตาลเนิ้ง

100 คน 3 ม.ค.- 30 ก.ย.2565 10,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวสุทธิดา พิมพเพ็ง
รพ.สต.ธาตุทอง

50 คน 3 ม.ค.- 30 ก.ย.2565 5,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวชมพู     สายวิลยั
รพ.สต.ตาลโกน

100 คน 3 ม.ค.- 30 ก.ย.2565 10,000 กองทุนฯ อบต. นางวราภรณ  ไชยสาคร
รพ.สต.สรางแปน

50 คน 3 ม.ค.- 30 ก.ย.2565 5,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวอินทรธิรา งับแสนสา
รพ.สต.บานยางชุม

50 คน 3 ม.ค.- 30 ก.ย.2565 5,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวอริษา  อาทิตยตั้ง
รพ.สต.ทรายมูล

200 คน 3 ม.ค.- 30 ก.ย.2565 20,000 กองทุนฯ อบต. นางสาววภิาดา  นาคะอินทร
รพ.สต.บานถอน

100 คน 3 ม.ค.- 30 ก.ย.2565 10,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวรัชดาภรณ  วรรณทอง
รพ.สต.หนองหลวง

100 คน 3 ม.ค.- 30 ก.ย.2565 10,000 กองทุนฯ อบต. นางสาววรัญญา  รักษาแกว
รพ.สต.บานตาล



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสีย่งดานสุขภาพ
โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ
Functional KPIs 10.ระดับความสําเร็จในการจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหนวยงานระดับจังหวัด (รอยละ 100)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ
บนทองถนนสรางความ
ปลอดภัยในชุมชน (ตอ)

100 คน 3 ม.ค.- 30 ก.ย.2565 10,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวพิลาวรรณ แสนอุบล
รพ.สต.พันนา

100 คน 3 ม.ค.- 30 ก.ย.2565 10,000 กองทุนฯ อบต. นายสาคร  คําเพราะ
รพ.สต.บงใต

100 คน 3 ม.ค.- 30 ก.ย.2565 10,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวพิมพภัทรา  ทาทอง
สนอ.บานขาม

73 ระดับ B การแกไขปญหาการเสียชีวิต
จากการบาดเจ็บทางถนน
(RTI)

1) ประชุมขับเคลื่อนวางแผนการดําเนินงานแกไขปญหาแบบมี
สวนรวมของทีมสหสาขา (พชอ./คณะอนุกรรมการพชอ./ศปถ.
อําเภอ)
2) กําหนดนโยบายและมาตรการความปลอดภัยทางถนนจากการ
วิเคราะหขอมูลระดับอําเภอ
3) ทุกหนวยงานราชการและผูมีสวนเกี่ยวของ ทําขอตกลงรวมใน
การดําเนินงานตามนโยบายและมาตรการของอําเภอ และจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนําของทุกหนวยงาน/เครือขายความ
ปลอดภัยทางถนน รวมแกไขปญหาและขับเคลื่อนงาน
4) คณะทํางานศปถ.ระดับตําบล/พชต./หมูบาน จัดประชุม
ประชาคมในพื้นที่เพื่อกาํหนดมาตรการทางสังคมในการควบคุม
ปองการอุบัติเหตุทางถนนและประกาศใชในชุมชน
5) ดําเนินการตามมาตรการการปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางถนนโดยสอดคลองกับผลการวิเคราะหประเด็นปญหาของ
อําเภอและตามมาตรการของพื้นที่
6) สรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลเปรียบเทียบขอมูลการ
เสียชีวิต, การบาดเจ็บ และจาํนวนคร้ังการเกิดอุบัติเหตุวิเคราะห
ปจจัยแหงความสําเร็จ ปญหาอุปสรรค และประเมินผลมาตรการ

1) ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานปองกันการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
ถนนในระดับอําเภอ มุงสู
ตําบลขับขี่ปลอดภัยอยาง
ยั่งยืน
2) เพื่อไมใหเกิดการตาย
จากอบุัติเหตุทางถนนใน
พื้นที่

1) ประชาชนทุกคนในพื้นที่
อําเภอสวางแดนดิน
2) บุคลากรในหนวยงานภาครัฐ
ทุกแหงในเขตอําเภอสวางแดน
ดิน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 100,000 กองทุนฯ อบต. นายชุมพล สารีคํา
สสอ.สวางแดนดิน



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสีย่งดานสุขภาพ
โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ
Functional KPIs 10.ระดับความสําเร็จในการจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหนวยงานระดับจังหวัด (รอยละ 100)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

74 ระดับ B ตรวจหาสารเคมีตกคางใน
เลือดของเกษตรกร

1) ตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือดของกลุมเกษตรกรผูสัมผัส
2) อบรมใหความรูเร่ืองสารเคมีและการปองกัน
3) ติดตามกลุมเสี่ยงที่มีผลเลือดผิดปกติ
4) สรุปผลการดําเนินงาน
5) ใหความรูเร่ืองการใชสารอินทรียทดแทนการใชสารเคมี
6) แปลงเรียนรูปลูกผักปลอดสารพษิ
7) แปลงเรียนรูสมุนไพรกําจัดศัตรูพืช

1) รอยละ 100 ของ
เกษตรกรกลุมเสี่ยงสัมผัส
สารเคมี
2) รอยละ 80 ของผูเขา
รับการอบรมมีความเร่ือง
สารเคมี
3) เกษตรกรลดการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชใน
การทําเกษตรกรรม

100 คน ม.ค.-ก.ย.65 14,500 กองทุนฯอบต. นางสาวอินทรธิรา งับแสนสา
รพ.สต.บานยางชุม

ประชาชนกลุมเสี่ยงสูงและเสี่ยง
สูงมากจํานวน 200 คน

ม.ค.-ก.ย.65 30,000 กองทุนฯอบต. นายวุฒิพงษ  ศรีสุข
รพ.สต.บานถอน

50 คน 12 ก.ค.65 5,000 กองทุนฯอบต. นางสาวนันทพัชญ บุญพูล
รพ.สต.ตาลโกน

จํานวน 50 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 35,000 กองทุนฯอบต. น.ส.ชิติกา ยากองโค
รพ.สต.ธาตุทอง

50 คน 15 ก.ค.65 5,000 กองทุนฯอบต. นางสาววจิิตรา  ฤาชากูล
รพ.สต.ตาลเนิ้ง

100 คน 18 ก.ค.65 10,000 กองทุนฯอบต. นางสาวสุพรรณี สุภูตัง
รพ.สต.บานโคกสุวรรณ

175 คน ม.ค.-ก.ย.65 30,785 กองทุนฯอบต. นางสาววรรณภา  ใจปดชา
รพ.สต.บานตาย

100 คน ม.ค.-ก.ย.65 15,000 กองทุนฯอบต. นางสาวประภัสสร เรืองฤๅหาร
รพ.สต.บงเหนือ

ประชาชนทั่วไปและเกษตรกร
จํานวน100คน

ม.ค.-ก.ย.65 12,000 กองทุนฯอบต. นางสาวธนาภรณ  สาสี
รพ.สต.ทรายมูล

100 คน ม.ค.-ก.ย.65 10,000 กองทุนฯอบต. นางสาวชฎาภรณ ตรีกมล
รพ.สต.บานนาเตียง

200 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 20,000 กองทุนฯ อบต. น.ส.สุดารัตน กันทะมา
รพ.สต.บานนาถอน

90 คน ม.ค.-ก.ย.65 20,000 กองทุนฯอบต. นางสาวมณีรัตน  บุญพูล
รพ.สต.บานบอราง
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสีย่งดานสุขภาพ
โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ
Functional KPIs 10.ระดับความสําเร็จในการจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหนวยงานระดับจังหวัด (รอยละ 100)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

ตรวจหาสารเคมีตกคางใน
เลือดของเกษตรกร (ตอ)

100 คน มิ.ย.65 10,000 กองทุนฯ อบต. รพ.สต.หนองหลวง
นางสาวอริสา ขุนพรม

100 คน มิ.ย.65 10,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวศิรินภา ชัยวินิจ
รพ.สต.บานตาล

150 คน มิ.ย.65 15,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวรัตมณี นนทมาตย
รพ.สต.บานถอน

75 ระดับ B ซอมแผนรับอุบัติภัยหมู 1) จัดทําแผนเตรียมพรอมรับอุบัติภยัหมูและสาธารณภัยใหเปน
ปจจุบัน
2) สงบุคลากรอบรมทีม Mert
3) จัดทําโครงการซอมแผนรับอุบัตภิัยหมู
4) ประชุมคณะทํางานและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแกเจาหนาที่
เกี่ยวของทั้งภายในและองคกรภายนอกที่เกี่ยวของ
5) มีการซอมแผนรับอุบตัภิัยหมูปละคร้ัง
6) ประเมินผลการซอมแผนและสรุปปญหาและแนวทางแกไข
7) จัดทํา flow การปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ

1) มีการซอมแผนรับ
อุบัติภัยหมูปละ 1คร้ัง
2) บุคลากรใน รพ.
สามารถปฏบิัติตามแผนได
มากกวา 80%

เจาหนาที่ทุกคนใน รพ.และ
องคกรที่เกี่ยวของ

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 10,000 UC คปสอ. นายมนูญ  วงศนิลจันทร
กลุมงานอุบัติเหตุและฉกุเฉิน

76 ระดับ C การซอมแผนอัคคีภัย อบรมเชิงปฏิบัติการ/ซอมแผนอัคคีภยั จํานวนผูเขารวมเชิง
ปฏิบัติการและรวมซอม
แผนอัคคีภัยไมนอยกวา
รอยละ 80

เจาหนาที่โรงพยาบาล/ตํารวจ/
กูภัย/ไฟฟา/ประปา/มูลนิธิ 150

คน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 60,000 เงินบํารุง รพ. ทีมENV
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสีย่งดานสุขภาพ
โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ
Functional KPIs 10.ระดับความสําเร็จในการจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหนวยงานระดับจังหวัด (รอยละ 100)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

77 ระดับ B อบรมเชิงปฏิบัติการ
อสม.และแกนนาํหมูบานรวมใจตานภัย
โรคไขเลือดออก

1) จัดอบรมใหความรูเร่ืองโรคไขเลือดออก โรค
ไวรัสชิกา โรคชิกุนคุนยา และการปองกนั
2) ใหความรูทักษะการสุมลูกน้าํ การใชอุปกรณ
เคร่ืองในการสุมลูกน้ํา
3) สุมลูกน้ําทุกสัปดาห
4) รณรงคทําความสะอาดและกาํจัดแหลง
เพาะพันธุยุงลายโดยใชหลัก 3 เก็บ 5ส.
5) ออกควบคุมตัวแกยุงลายโดยวธิีพนหมอกควัน
6) ใหความรูเร่ืองโรคไขเลือดออก โรคไวรัสชิกา
โรคชิกุนคุนยา และการปองกัน ผานทางหอ
กระจายขาว
7) ขอรับการสนับสนุนวัสดุวทิยาศาสตร
การแพทย ไดแก ทรายทีมฟีอสกาํจัดลูกน้ําและ
น้ํายาเคมีพนหมอกควันจากองคการบริหารสวน
ตําบล

1) ผูเขารับการอบรมมีความรู
รอยละ80
2) รอยละ100ของหมูบานมีคา
ความชุกลูกน้าํยุงลายไมเกิน
เกณฑที่กําหนด
คา BI ต่ํากวา 50
คา CI เทากับ 0
คา HI นอยกวา 10
3) อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก
ไมเกิน 50 ตอแสนประชากร
4) ภาคีเครือขายมีสวนรวมใน
การปองกันและควบคุมโรค

ประชาชน อบต.โพนสูง
จํานวน100 คน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 10,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวอินทรธิรา งับแสนสา
รพ.สต.บานยางชุม

140 คน มี.ค.-ก.ย.65 23,000 กองทุนฯ อบต. นายสุริยาวุฒิ  อยางสวย
รพ.สต.คําสะอาด

อสม. 63 คน
6 หมูบาน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 5,000 เงินบํารุง รพ.สต. นางสาวสุพรรณี  สุภภููตัง
รพ.สต.บานโคกสุวรรณ

110 คน พ.ค.65 14,500 กองทุนฯ อบต. นางสาวศิรินภา  ชัยวินิจ
รพ.สต.บานตาล

150 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 15,000 กองทุนฯ อบต. นายปภณ  ศีลจรรยา
รพ.สต.บานนาถอน

อสม. จํานวน 55 คน เม.ย. - ก.ย.65 15,000 กองทุนฯอบต. นางสาววจิิตรา แสนอุบล
รพ.สต.บานสรางแปน

อสม. จํานวน 95 คน เม.ย. - ก.ย.65 5,000 เงินบํารุง รพ.สต. นางสาวนันทพัชญ บุญพูล
รพ.สต.ตาลโกน

93 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 15,000 กองทุนฯอบต. นายณัฏฐคณิน  อินทรชมชื่น
รพ.สต.บานบอราง

10 หมูบาน ก.ค.-ก.ย.65 15,000 กองทุนฯอบต. นางสาวพิมพภัทรา ทาทอง
สอน.บานขาม

ประฃาฃนกลุมเปาหมาย
(6 หมูบาน)

มี.ค. – มิ.ย.65 10,000 กองทุนฯอบต. นางสาวธัญพร  กิ่งแกว
กลุมงานบริการปฐมภูมิ

350 คน ม.ค.-ก.ย.65 35,500 กองทุนฯอบต. นางสาววรรณภา  ใจปดชา
รพ.สต.บานตาย
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสีย่งดานสุขภาพ
โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ
Functional KPIs 10.ระดับความสําเร็จในการจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหนวยงานระดับจังหวัด (รอยละ 100)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

78 อบรมเชิงปฏิบัติการ
อสม.และแกนนาํหมูบานรวม
ใจตานภัยโรคไขเลือดออก(ตอ)

ประชาชน อบต.บงเหนือ 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 50,000 กองทุนฯอบต. นางสาวกฤตกิาน ดาบลาอํา
รพ.สต.บงเหนือ

ประชาชนในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลหนองหลวง

30เม.ย.65 10,000 กองทุนฯอบต. นางสาวรัชดาภรณ  วรรณทอง
รพ.สต.หนองหลวง

ประชาชนตําบลทรายมูล
จํานวน 100 คน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 15,000 กองทุนฯอบต. นางสาวอริษา  อาทิตยตั้ง
รพ.สต.ทรายมูล

ประชากรทุกกลุมอายุ ม.ค.-ก.ย.65 19,800 กองทุนฯอบต. นางสาววภิาดานาคะอินทร
รพ.สต.บานถอน

4 หมูบาน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 15,000 กองทุนฯอบต. นางสาวชฎาภรณ ตรีกมล
รพ.สต.บานนาเตียง

79 ระดับ C อบรมพัฒนาศักยภาพเครือขาย
SRRTในการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก ใหมี
คุณภาพ

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือขายSRRT ในการ
ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
2) สุมสํารวจความชุกลูกน้าํยุงลายโดยการสุมไขว
หมูบาน

1) อัตราปวยโรคไขเลือดออก ไมเกิน
50 ตอประชากรแสนคน
2) ตําบลปลอดลูกน้าํยุงลาย
3) ควบคุมโรคไมเกิดผูปวย
generatoint 2

150 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 30,000 กองทุนฯอบต. นางสาวสุทธิดา พิมพเพ็ง
รพ.สต.ธาตุทอง

55 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 15,000 กองทุนฯอบต. นางสาววจิิตรา  แสนอุบล
รพ.สต.บานสรางแปน

80 ระดับ C เฝาระวังอาหาร ลดหวาน ลด
เค็ม ในโรงเรียน

1) ใหความรูผูประกบอาหารในโรงเรียน
2) ตรวจปริมาณเกลือ และน้ําตาลในอาหาร เดือนละ
1 คร้ังในระยะเวลา 6 เดือน

1) รอยละของผูเขารับการอบรม
2) รอยละของโรงเรียนที่ไดรับการ
ตรวจปริมาณเกลือและน้าํตาลใน
อาหาร

1) โรงเรียนในเขต
อบต.สวางแดนดิน
2) ผูขายอาหารและผูปรุงอาหาร
ในโรงเรียน เขต
อบต.สวางแดนดิน

ธ.ค.64-พ.ค.65 10,000 กองทุนฯอบต. นายปภินวิทย คําสมาน
กลุมงานบริการปฐมภูมิ

81 ระดับ C การอบรมและรวมกิจกรรมการ
ตรวจ Pap smear ของ ศสม.
หนองทุม

อบรมความรูตรวจ pap smare 35 ปขึนไป ประชากรหญิง อายุ 35 ป ไดรับการ
ตรวจ pap smare

หญิงไทย อายุ 30-60 ป ในเขต
ศสม.หนองทุม

จํานวน 350 คน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 35,000 กองทุนฯอบต. นางสาวณฐพร  แกวมุงคุณ
กลุมงานบริการปฐมภูมิ
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสีย่งดานสุขภาพ
โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ
Functional KPIs 10.ระดับความสําเร็จในการจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหนวยงานระดับจังหวัด (รอยละ 100)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

82 ระดับ C สํารวจการใชสารเคมีและความ
เสี่ยงของเกษตรกรจากการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช

1) สํารวจหาปริมาณสารเคมีที่มีการจาํหนายให
เกษตรกรในพื้นที่
2) คนหาเกษตรกรกลุมเสี่ยงที่ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ในการเกษตร
3) ใหความรูเร่ืองการปองกันอันตรายและการปฐม
พยาบาลเบื้องตนสําหรับ
ผูที่ไดรับอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

4) แนะนําวิธีใชวัตถุดิบจากธรรมชาติทดแทนการใช
สารเคมีในการทําการเกษตรและการใชสมุนไพรใน
เกษตรผูมีสารพิษตกคาง

1) สํารวจปริมาณสารเคมีที่มีการ
จําหนายในรานคา
2) การคัดกรองสุขภาพเกษตรกรใน
พื้นที่
3) ตรวจสารเคมีในกลุมแรงงาน
เกษตรกรตําบลสวางแดนดิน

เกษตรกรกลุมเสี่ยงที่ใชสารเคมี
ในการกําจัดศัตรูพืชในเขตตําบล

สวางแดนดิน 27 หมูบาน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 20,000 กองทุน อบต. นางสาวจุฑามาศ  ธิมะสาร
นางสาวปาลิดา ดงภูยาว
งานอาชีวเวชกรรม

83 ระดับ C การควบคุมและปองกันโรคขาด
สารไอโอดีน

1) รณรงค ประชาสัมพันธ ใหความรูเร่ืองโรคขาดสาร
ไอโอดีน
2) ผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน
3) ออกสุมตรวจคุณภาพเกลือบริโภคในครัวเรือน

1) ครัวเรือนมีการบริโภคผลิตภัณฑ
เสริมไอโอดีนทุกหลังคาเรือน
2) ประชาชนมีความรูเร่ืองโรคขาด
สารไอโอดีน

ประชาชนในเขตรับผิดชอบ
11 หมูบาน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 20,000 กองทุนฯอบต. นางสาวหนูดี  พรมวัง
กลุมงานบริการปฐมภูมิ

84 ระดับ C หนูนอยวัยใสรวมมือรวมใจตาน
ภัยไขเลือดออก และมะเร็งทอ
น้ําดี

1) จัดตั้งแกนนําสงเสริม ปองกันโรคไขเลือดออก
มะเร็งทอน้ําดีในโรงเรียน และขยายผลสูชุมชน เพื่อ
ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคอยางยั่งยืน
2) ติดตามการทํางานของแกนนําโดยเนนการมีสวน
รวมของชุมชน อสม.และเจาหนาที่สาธารณสุข

1) คา HI,CI ในชุมชนมีคาไมเกิน
เกณฑมาตรฐานกําหนด
2) อัตราผูปวยดวยโรคไขเลือดออก
รายใหมลดลง
3) ประชาชนในชุมชนลด เลิกการ
บริโภคปลาดิบ ปลาราดิบ
4) อัตราปวยของผูปวยโรคมะเร็ง
ทอน้ําดีลดลง

750 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 0 - นายวสันต  หลาอามาตย
กลุมงานบริการปฐมภูมิ

รวม 13 โครงการ 965,085 บาท



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสีย่งดานสุขภาพ
โครงการท่ี 5 โครงการควบคมุโรคและภัยสุขภาพ
Functional KPIs 11.รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง

11.1 รอยละการตรวจตดิตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน (≥รอยละ 80)
11.2 รอยละการตรวจตดิตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหติสูง (≥รอยละ 80)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

85 ระดับA ใหความรูกลุมเสี่ยง โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง

1) คัดกรองประชาชนอาย3ุ5ปขึ้นไป
2) นํากลุมเสี่ยงเขาโครงการปรับเปลี่ยนอยาง
ตอเนื่อง
3) ใหความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง
4) มีเกณฑการวินิจฉัยที่ชัดเจนเปนแนว
เดียวกัน
5) ทําคายปรับเปลีย่นพฤติกรรม6.รณรงคลด
มัน ลดหวาน ลดเค็ม

อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุม
เสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
รายใหมจากกลุมเสี่ยงและสงสัยปวย
ความดันโลหิตสูง

กลุมเสี่ยงเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง จํานวน 300 คน

มี.ค.-ก.ย.65 30,000 กองทุนฯ อบต. นายสมจิตร ศรีชาติ
รพ.สต.โคกสี

86 ระดับ A ดูแลกลุมเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง

1) ประชุมเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตาํบลคําสะอาด เพื่อชีแ้จงแผนงาน/
โครงการ
2) เสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อขออนุมตัิ
3) ใหความรูในการดูแลสุขภาพตนเองของ
กลุมเสี่ยงที่ถูกตอง
4) ติดตามเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงทุก 3
เดือน
5) นํากลุมเสี่ยงที่ผิดปกติเขาสูระบบการ
รักษา

1) หลังการอบรมกลุมเสี่ยงที่เขารวม
โครงการมีความรูในการดูแลตนเองไม
นอยกวารอยละ 80
2) อัตราการเกิดโรคกลุมเสี่ยงที่เขา
รวมโครงการ เมื่อเทียบกบัป 64
เพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 5

กลุมเสี่ยง DM,HT
ปงบประมาณ 2565

มี.ค.-ก.ย.65 30,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวทัศนีย  หมื่นจูม
รพ.สต.คําสะอาด



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสีย่งดานสุขภาพ
โครงการท่ี 5 โครงการควบคมุโรคและภัยสุขภาพ
Functional KPIs 11.รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน  และ/หรือความดันโลหิตสูง

11.1 รอยละการตรวจตดิตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน (≥รอยละ 80)
11.2 รอยละการตรวจตดิตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหติสูง (≥รอยละ 80)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

87 ระดับ B ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุมเสี่ยง
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

1) ประชุมคณะทํางาน
2) วางแผนการดําเนินงานกจิกรรมลดอวน
ลดโรค
3) ประชาสัมพันธกจิกรรมใหผูที่มีความ
เสี่ยงตอการอวนลงพุงใหเขารวมโครงการ รับ
สมัครบุคคลเขารวมโครงการ
4) จัดอบรมใหความรูและติดตาม
ประเมินผล จํานวน 3 คร้ัง หางกันคร้ังละ 1
เดือน
5) ประเมินผลและสรุปผลโครงการ

1) ผูเขาโครงการฯ มีความรู และ
ทักษะในการเลือกรับประทานอาหาร
และการออกกาํลังกายที่ถูกตอง
เหมาะสมกับสภาวะของรางกาย รอย
ละ 90
2) ผูเขาโครงการฯ มีทักษะในการ
ควบคุมกํากับตนเองใหปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพในการลดน้ําหนัก
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ รอยละ 79
3) คาดัชนีมวลกาย (BMI) ของ
ผูเขารวมโครงการฯ ที่มากกวาเกณฑ
มาตรฐานลดลง หรือเขาใกลมาตรฐาน
มากที่สุด รอยละ 79

กลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรค
ความดัน
โลหิตสูง

ม.ค.- ก.ย.65 10,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวกรกมล  เตโชจิตร
สอน.บานขาม

กลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง จํานวน 50คน

ม.ค.- ก.ย.65 5,000 กองทุนฯ อบต. นางสาววรัญญา  รักษาแกว
รพ.สต.บานตาล

กลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง จํานวน 100
คน

ม.ค.- ก.ย.65 10,000 กองทุนฯ อบต. นางมนัญญา กัญฑหาคุณ
รพ.สต.บงเหนือ

88 ระดับ B ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยง
หลีกเลี่ยงโรคเร้ือรัง ตามหลัก 3อ2ส

1) จัดกิจกรรมการอบรมใหความรูแก
กลุมเปาหมาย
2) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

1) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพ
กลุมเปาหมายที่เสี่ยงตอโรคกลุม
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
2) เพื่อติดตามประเมินผลประชากร
กลุมเปาหมายในการปรับเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพในการปองกันและ
ควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต
สูง

100 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 10,000 กองทุนฯ อบต. นางรติกานท ตีเมืองซาย
รพ.สต.บานนาถอน

200 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 20,000 กองทุนฯ อบต. นางวิรัลยุพา  กันทะวงศจิโรจ
รพ.สต.บานบอราง

100 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 10,000 กองทุนฯ อบต. น.ส.สินีนาฎ ศรีสําราญ
รพ.สต.ธาตุทอง



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสีย่งดานสุขภาพ
โครงการท่ี 5 โครงการควบคมุโรคและภัยสุขภาพ
Functional KPIs 11.รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน  และ/หรือความดันโลหิตสูง

11.1 รอยละการตรวจตดิตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน (≥รอยละ 80)
11.2 รอยละการตรวจตดิตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหติสูง (≥รอยละ 80)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

89 ระดับ B โครงการติดตามกลุมเสี่ยง/สงสัย
ปวยความดันโลหิตสูงดวยการวัด
ความดันโลหิตที่บาน(Home BP)
ปงบประมาณ 2565

1) ประชุมชี้แจงการดาํเนินงานโครงการและ
มอบหมายภารกิจแก อสม. แกนนาํชุมชน และเจา
หนาที
2) จัดทําทะเบียนกลุมเปาหมาย
3) จัดทําแนวทางการวัดความดันโลหิตที่บาน และ
แบบบันทึก
4) ฝกทักษะญาต/ิผูปวยใหสามารถวัดความดันโลหิต
ได และวัดความดันโลหิต อยางตอเนื่องจนครบ 7 วัน
พรอมบันทึกในแบบบันทึก
5) หาคาเฉลี่ยความดันโลหิตในรอบ 7 วัน หากยังสูง
กวา 140/90 มิลลิเมตรปรอท สงพบแพทย
6) ติดตามเยี่ยมกลุมเสี่ยงที่บาน/ละแกบาน เพื่อ
ติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามพืน้ที่รับผิดชอบ
ของ อสม. อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง x 3 คร้ัง
7) ประเมินผล สรุปผลการดําเนินงาน

1) กลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง
ไดรับการติดตามวัดความดันโลหิต
ตามเกณฑที่กําหนด
2) กลุมสงสัยปวยไดรับการวินิจฉัย
และรักษาตามมาตรฐาน
3) กลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง
สามารถวัดความดันโลหิตไดเองใน
ชุมชน และสามารถใหบริการแก
ประชาชนไดทันที่

กลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูง มี.ค.-ก.ย.65 30,000 กองทุนฯ อบต. นางวันวิสาขแวงวรรณ
รพ.สต.บานตาล

90 ระดับ B ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยง
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพื่อ
ลดผูปวยรายใหม

1) สํารวจกลุมเปาหมาย
2) คัดกรองใหความรูเร่ืองการปฏิบัติในกลุมเสี่ยงและ
กลุมปวยรายใหม

1) รอยละของประชาชนอายุ 35 ป
ขึ้นไป ไดรับการตรวจคัดกรองโรค
DM และ HT
2) รอยละการเกิดผูปวย DM+HT
รายใหมลดลง

ประชาชนอายุ 35 ปขึ้นไปและ
กลุมเสี่ยงภายหลังการคัดกรอง

(300 คน)

1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 30,000 กองทุนฯ อบต. นางขนิษฐา กองแกว
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
กลุมงานบริการปฐมภูมิ

ประชาชนอายุ 35 ปขึ้นไปและ
กลุมเสี่ยงภายหลังการคัดกรอง(/

(200 คน)

1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 30,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวนันตพร   ลีทอง
รพ.สต.บานสรางแปน



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสีย่งดานสุขภาพ
โครงการท่ี 5 โครงการควบคมุโรคและภัยสุขภาพ
Functional KPIs 11.รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน  และ/หรือความดันโลหิตสูง

11.1 รอยละการตรวจตดิตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน (≥รอยละ 80)
11.2 รอยละการตรวจตดิตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหติสูง (≥รอยละ 80)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

91 ระดับ C ติดตามกลุมปวยเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง

1) จัดอบรมใหความรูกลุมปวยเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง
2) ติดตามการดําเนินงาน

รอยละ 100 ของกลุมปวยเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง ไดรับความรูและ
ติดตาม

ผูปวยเบาหวาน จาํนวน 168 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 25,000 กองทุนฯ อบต. นางนิภาภรณ  อักษร
รพ.สต.บงใต

92 ระดับ C ออกกาํลังกายดวยยางยืด ในกลุมผูปวย
โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง

1) ประชุมเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตาํบลคําสะอาด เพื่อชีแ้จงแผนงาน/
โครงการ
2) เสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อขออนุมตัิ
1.จัดกิจกรรมออกกําลังกายดวยยางยืด ใน
หมูบาน
3) ติดตามระดับน้ําตาล ในผูปวย
โรคเบาหวาน
4) ขั้นสรุปผลการดําเนินงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรูคืนขอมูลสูชุมชน

1) มีกิจกรรมการออกกําลังกายดวย
ยางยืดทุกหมูบาน รอยละ 100
2) ระดับน้ําตาลสะสม HbA1c ใน
ผูปวยเบาหวานอยูในระดับที่ควบคุม
ได รอยละ 50
3. มีการออกกําลังกายอยางนอย 3
วันตอสัปดาห คร้ังละ 30 นาที

1,215 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 25,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวทัศนีย  หมื่นจูม
รพ.สต.คําสะอาด

93 ระดับ C พระสงฆไทยหางไกลโรคเร้ือรัง
เบาหวาน และความดันโลหิตสูง

1) ใหความรูแกชาวบานดานการปรุงอาหาร
ถวายพระ
2) สรางแกนนําการดูแลสุขภาพพะสงฆ
3) ตรวจสุขภาพพระสงฆ

1) รอยละของแกนนําดูแลสุขภาพ
พระสงฆทุกหมูบาน
2) รอยละของพระสงฆที่ไดรับการ
ตรวจสุขภาพ

แกนนํา 27 หมูบานๆละ 5 คน
พระสงฆ 270 รูป

1ต.ค.64-30 ก.ย.65 50,000 กองทุนฯ อบต. นายปภินวิทย คําสมาน
กลุมงานบริการปฐมภูมิ

94 ระดับ C ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวยเบาหวาน
เพื่อให HbA1c อยูในเกณฑปกติ

1) อบรมใหความรู
2) กิจกรรมลงเยี่ยมบาน
3) สาธิตการปรุงอาหารใหเหมาะสมกบั
ผูปวยเบาหวาน

ผูปวยเบาหวานความดันที่
รับผิดชอบ จํานวน 495 คน

11 หมูบาน

1ต.ค.64-30 ก.ย.65 10,000 กองทุนฯ อบต. นางรัชนี ชินวงศ
กลุมงานบริการปฐมภูมิ



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสีย่งดานสุขภาพ
โครงการท่ี 5 โครงการควบคมุโรคและภัยสุขภาพ
Functional KPIs 11.รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน  และ/หรือความดันโลหิตสูง

11.1 รอยละการตรวจตดิตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน (≥รอยละ 80)
11.2 รอยละการตรวจตดิตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหติสูง (≥รอยละ 80)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

95 ระดับ C สรางสุขภาพ รอบรูเร่ือง
สุขภาพปรับเปลีย่นพฤตกิรรม
กลุมเสี่ยง โรคเบาหวาน /
ความดันโลหิตสูง

1) ใหความรูโดยการสาธิตและบรรยาย พรอมทดลอง
ปฏิบัติโดยการใชอุปกรณเคร่ืองมือในการสอนให
ความรู และการตรวจสุขภาพในรูปแบบตางๆ เพื่อให
กลุมเสี่ยงโรคไมติดตอเร้ือรังเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง สามารถดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองได
2) .แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคเพื่อ
ปองกันปจจยัเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง
3) สรุปผลการแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกันโดยการถาม-
ตอบ

1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมาย
2) สามารถตอบคําถามหลังจากไดรับ
ความรู

150 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 11,250 กองทุนฯ อบต. นางสาวกรกมล เตโชจิตร
สอ.น.บานขาม

96 ระดับ C โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง ใน
วิถีใหม(New Normal)

1.ประชุมคณะทํางาน
2.วางแผนการดําเนินงานกจิกรรมลดโรค
3.ประชาสัมพันธใหผูที่มีความเสี่ยงโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง และอวน ใหเขารวมโครงการ
รับสมัครบุคคลเขารวมโครงการ
4.จัดอบรมใหความรูและติดตามประเมลิผล จํานวน3
คร้ังหางกันเดือนละ1คร้ัง
5.สอนทักษะใหความรู เนน3อ. 2 ส.อาหาร ออกกาํลัง
กาย อารมณ ไมสูบ ไมดื่ม ควบคูกับมาตรการNew
NormalเนนDistancing Mask Hand washing,ใช
Mask เปนวัคซีน
6.ประเมินผลและสรุปโครงการ

1.รอยละ 90 ของผูเขารวมโครงการมี
ความรูและทักษะในการปฏิบัติตัว
เร่ือง 3 อ. 2 ส. 2
2.ผูเขารวมโครงการมีคาดัชนีมวลกาย
(BMI) ของผูเขารวมโครงการฯที่
มากกวาเกณฑมาตรฐานลดลง รอยละ
50
3.ผูเขารวมโครงการมรีะดับน้ําตาล
และความดนัโลหิตอยูในเกณฑปกติ
รอยละ 50

กลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง จํานวน 50 คน

10 ม.ค.-20ก.ย.2565 5,000 กองทุนฯ อบต. นายเสกสัณห  นิยมธรรม
รพ.สต.ทรายมูล



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสีย่งดานสุขภาพ
โครงการท่ี 5 โครงการควบคมุโรคและภัยสุขภาพ
Functional KPIs 11.รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน  และ/หรือความดันโลหิตสูง

11.1 รอยละการตรวจตดิตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน (≥รอยละ 80)
11.2 รอยละการตรวจตดิตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหติสูง (≥รอยละ 80)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

97 ระดับ C คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน
กลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง

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

1) ประชาชนกลุมเสี่ยงที่เขารับการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
รอยละ 100
2) ประชาชนกลุมเสี่ยงมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสรางสุขภาพที่ดี
รอยละ 100

ประชาชนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง

จํานวน 50 คน

มค.-กย.65 5,000 กองทุนฯอบต. รพ.สต.บานถอน

98 ระดับ C ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปองกัน
ภาวะแทรกซอนทางไต ตา เทาสมอง
และหัวใจในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวาน

1) จัดอบรมใหความรู ผูปวยโรคความดนั
โลหิตสูง ,ผูปวยโรคเบาหวาน , ผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
2) กิจกรรมประชาสัมพันธโรคแทรกซอนทาง
หอประชาสัมพันธหมูบาน
3) สรุปผลโครงการ

1) เพื่อใหผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
และเบาหวานมีความรูเรื่องโรคและการ
ดูแลตนเอง มากกวารอยละ 90 จาก
แบบทดสอบกอนและหลังการอบรม
2) ผูปวยโรคความดันโลหติสูงและ
เบาหวานมีภาวะแทรกซอนไต ตา เทา
สมองและหัวใจ ลดลงมากกวารอยละ
70

1) ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง,
ผูปวยโรคเบาหวาน , ผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานจํานวน 100 คน
2) อสม. หมูบานละ 2 คน
จํานวน 18 คน
80 คน

ม.ค.- ก.ย.2565 10,000 กองทุนฯ อบต. นางมนัญญา กัญฑหาคุณ
รพ.สต.บงเหนือ

ม.ค.- ก.ย.2565 15,000 กองทุนฯ อบต. นางเทพทัย  ขอดคํา
รพ.สต.ตาลเนิ้ง

99 ระดับ C อบรมใหความรูเร่ือง การให HBPM
บุคลากรโรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงตอ
โรคความดันโลหิตสูง

ให HBPM กับผูที่มBีP≥140/90 ที่ยังไม
วินิจฉยัเปน HT

บุคลากรที่มีความเสี่ยงตอโรคความ
ดันโลหิตสูงไดรับ HBPM กลับไปที่
บาน
รอยละ 80

บุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชสวางแดนดิน

1ต.ค.64-30 ก.ย.65 5,000 เงินบํารุง รพ. นางสุมารี คําผุย
คลินิกโรคเร้ือรัง



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสีย่งดานสุขภาพ
โครงการท่ี 5 โครงการควบคมุโรคและภัยสุขภาพ
Functional KPIs 11.รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน  และ/หรือความดันโลหิตสูง

11.1 รอยละการตรวจตดิตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน (≥รอยละ 80)
11.2 รอยละการตรวจตดิตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหติสูง (≥รอยละ 80)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

100 ระดับ C พัฒนาความรอบรูดานสขุภาพสําหรับ
ผูปวยโรคเบาหวานอําเภอสวาง
แดนดิน

ผูปวยโรคเบาหวานไดรับการพัฒนา
ความรอบรูดานสุขภาพ

1) ประชุมชี้แจงรับฟงความเห็นกับบุคลากร
พชอ. ภาคีเครือขายผูรับบริการ และผูมสีวนได
เสียเกี่ยวกับการพัฒนาความรอบรูดานสขุภาพ
สําหรับประชาชน
2) ประเมินสวนขาดของชุมชนโดยใช 66 Key
Massage เพื่อนําสูการจัดทาํแผนพัฒนา
3) คนหาบุคคลV-Person ในแตละประเด็น
ปญหาของชุมชน(OTOP)ดําเนินงานในพื้นที่
4) สงเสริมใหชุมชนและ V-Person มีสวนรวม
ออกแบบสื่อสารที่เหมาะสม ในการสื่อสารถึง
ผูรับบริการตามแนวทาง HL และตามประเด็น
สวนขาด 66 Key Massage ในแตละประเด็น
ปญหาของชุมชน(OTOP)
5) เจาหนาทีภ่าคีเครือขาย V-Person รวมพัฒนา
ความรอบรูดานสุขภาพใหกับประชาชนในแตละ
ประเด็นปญหาของชุมชน(OTOP)

ผูปวยโรคเบาหวานใน PCU
โรงพยาบาล 1 แหง

รพ.สต.20 แหง
แหงละ 100 คน รวม 2,100 คน

1ต.ค.64-30 ก.ย.65 100,000 UC คปสอ. นายชุมพล  สารีคํา
นายวีรพล   เพริศแกว
กลุมงานสุขศึกษาและ
ประชาสัมพันธ

101 ระดับ C ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวยความดัน
โลหิตสูง เพื่อใหคาความดันโลหิตอยู
ในเกณฑปกติ

1) อบรมใหความรู
2) กิจกรรมลงเยี่ยมบาน
3) สาธิตอาหาร การปรุงอาหารให
เหมาะสมกับผูปวย เพื่อใหความดัน
อยูในเกณฑปกติ

ผูปวยความดันโลหิตสูงในเขต
รับผิดชอบ 11 หมูบาน จาํนวน

290 คน

1ต.ค.64-30 ก.ย.65 10,000 กองทุนฯ อบต. นางรัชนี ชินวงศ
กลุมงานบริการปฐมภูมิ



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสีย่งดานสุขภาพ
โครงการท่ี 5 โครงการควบคมุโรคและภัยสุขภาพ
Functional KPIs 11.รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน  และ/หรือความดันโลหิตสูง

11.1 รอยละการตรวจตดิตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน (≥รอยละ 80)
11.2 รอยละการตรวจตดิตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหติสูง (≥รอยละ 80)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

102 ระดับ C พัฒนาระบบการดูแลผูปวย
โรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือดไมได

1) จัดอบรม อสม.
2) ให อสม. ติดตามเยีย่มผูปวยเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้ําตาลไมได

รอยละผูปวยเบาหวานที่ควบคุมระดับ
น้ําตาลไดดีเพิ่มจากเดิมเปนรอยละ
30

ผูปวยเบาหวาน
ในอําเภอสวางแดนดิน

1ต.ค.64-30 ก.ย.65 168,000 งบอื่นๆ นางกุลนที  ทองโคตร
คลินิกโรคเร้ือรัง

103 ระดับ C วันเบาหวานโลก 1) ใหความรูเร่ืองโรคเบาหวาน
2) สอนอานฉลากโภชนาการ
3) จัดบอรดประชาสัมพันธ

ผูปวยเบาหวานสามารถอานฉลาก
โภชนาการไดรอยละ 80

ผูปวยเบาหวาน
ในอําเภอสวางแดนดิน

14 พ.ย.65 5,000 UC คปสอ. นางกุลนที  ทองโคตร
คลินิกโรคเร้ือรัง

104 ระดับ C ชาวเบาหวานรวมใจ หวงใยเทา 1) ประชาสัมพันธโครงการ
2) อบรม ภาคบรรยาย
3) มอบรองเทาใหผูปวยเบาหวานที่
จําเปนตองใชรองเทาที่เหมาะสม

ผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมการดูแล
เทาที่ถูกตองเหมาะสม

ผูปวยเบาหวานในพื้นที่ ต.สวาง
แดนดิน จํานวน 300 คน

1ต.ค.64-30 ก.ย.65 30,000 กองทุนฯ อบต. นายอภิชาต สารธะวงศ
กลุมงานบริการปฐมภูมิ



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสีย่งดานสุขภาพ
โครงการท่ี 5 โครงการควบคมุโรคและภัยสุขภาพ
Functional KPIs 12.รอยละของจังหวัดท่ีผานการประเมินระบบเฝาระวังโรคและภัยสขุภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม (รอยละ 80)

13.ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดสงบได  ภายใน 21-28 วัน (รอยละ 100)
14. ระดับความสําเร็จในการเตรียมความพรอมและตอบโตการระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระดับดีมาก)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

105 ระดับ A เฝาระวังปองกันและควบคุมโรคไวรัสโค
โรนา 19(COVID-19)

1) จัดอบรมเพื่อใหความรู คําแนะนํา การ
ดูแลเฝาระวังปองกันตนเองเร่ืองโรคไวรัสโค
โรนา 19 (COVID-19) ใหกับประชาชนใน
พื้นที่ตําบลบานตาย
2) สนับสนุนการดําเนินงานเฝาระวัง
สอบสวนและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19
(COVID-19) โดยจัดหาวัสด ุอุปกรณปองกัน
การติดเชื้อ ตามแนวทางในการสอบสวนโรค
และควบคุมโรค ของ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข

1) ประชาชนมีความรูในการดูแล
ตนเอง สามารถปองกันตนเองจาก
โรคติดตอได  รอยละ 100
2) มีการดําเนินงานตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขเปนระบบ
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ

7 หมูบาน
จํานวน100 คน

ม.ค. - 30ก.ย.65 71,540 กองทุนฯ อบต. นางสาววรรณภา ใจปดชา
รพ.สต.บานตาย

50 คน ต.ค.64-ก.ย.65 30,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวสุทธิดา พิมพเพ็ง
รพ.สต.ธาตุทอง

ผูนําชุมชน,อสม.,ประชาชนทั่วไป
รวมทั้งสิ้น

จํานวน100 คน

ม.ค. - 30ก.ย.65 10,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวศิรินภา ชัยวินิจ
รพ.สต.บานตาล

106 ระดับ A โครงการอบรมแกนนําเฝาระวังควบคุม
โรคโควิด-19 ตําบลแวง

1) จัดทําโครงการและแผนงานรวมระหวาง
หนวยงานหลักประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ
2) จัดการประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของใน
ระดับระดับทองถิ่น เพื่อชี้แจงโครงการ
วัตถุประสงค การดําเนินงานและการ
สนับสนุนการดําเนินงานของภาคี
3) จัดอบรมใหความรูภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติตามหลักสูตร 1 วัน
4) สรุป/ประเมินผลโครงการ

1) เพื่อปองกันและควบคุมการเกิด
โรคโควิด-19 ในพื้นที่ตําบลแวง
2) เพื่อสงเสริมใหประชาชนในเขต
ตําบลแวง มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกบัโรคโควิด-19และสามารถคัด
กรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 เบื้องตน
ดวยชุดตรวจ Antigen Tast kit ดวย
ตนเองได

55 คน ต.ค.64-ก.ย.65 30,000 กองทุนฯ อบต. นางสาววจิิตรา  แสนอุบล
รพ.สต.บานสรางแปน



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสีย่งดานสุขภาพ
โครงการท่ี 5 โครงการควบคมุโรคและภัยสุขภาพ
Functional KPIs 12.รอยละของจังหวัดท่ีผานการประเมินระบบเฝาระวังโรคและภัยสขุภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม (รอยละ 80)

13.ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดสงบได  ภายใน 21-28 วัน (รอยละ 100)
14. ระดับความสําเร็จในการเตรียมความพรอมและตอบโตการระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระดับดีมาก)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

107 ระดับ A ชุมชนรวมใจ ตานภัยโควิดในวิถีชีวิตใหม
ป 2565

กิจกรรมที่ 1 จัดใหมีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธความรู/ความเขาใจที่จําเปน
แกประชาชนในการดูแลสุขภาพและการ
ควบคุมการแพรระบาดโรคCOVID-19 และ
ชีวิตวิถีใหม(New normal)ภายในชุมชน

แกนนําอสม.ผูนําชุมชน.และ
ผูเกี่ยวของมีความรู/ความเขาใจ
สามารถถายทอดองคความรูและ
แนวทางปฏบิัติชีวิตวถิีใหมในการ
ควบคุมการแพรระบาดโรค COVID-
19สูประชาชนในระดับครอบครัว
และชุมชนได รอยละ 100

แกนนํา อสม./ผูนําชุมชน
และผูเกี่ยวของ

จํานวน 1,000 คน

ม.ค.-ก.ย.65 100,000 กองทุนฯ อบต. นายชุมพล  สารีคํา
ผอ.รพ.สต. 20 แหง

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการสํารวจ
กลุมเปาหมายที่จําเปนตองไดรับการดูแล
สนับสนุน ชวยเหลอื เยยีวยา ฟนฟู
ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค
COVID-19 ภายในชุมชน

ประชาชนกลุมเปาหมายมีความรู/
ความเขาใจในการดูแลสุขภาพและ
การควบคุมการแพรระบาดโรค
COVID-19 และชีวิตวิถีใหม (New
normal) อยางนอยรอยละ 95

กิจกรรมที่ 3 ดําเนินการถอดบทเรียนจาก
การดําเนินงาน พชอ. ในการดําเนนิงาน
ควบคุมและแกปญหาการแพรระบาดของ
โรคCOVID-19 และสนับสนุน ชวยเหลอื
เยียวยา ฟนฟูผลกระทบตอประชาชน ชมุชน
และระบบบริการสุขภาพ ชุมชน

ประชาชนมีความตระหนักดาน
สุขภาพในการปองกันตนเองและ
ปองกันคนอื่น ที่มากขึ้น อยางนอย
รอยละ 90



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสีย่งดานสุขภาพ
โครงการท่ี 5 โครงการควบคมุโรคและภัยสุขภาพ
Functional KPIs 12.รอยละของจังหวัดท่ีผานการประเมินระบบเฝาระวังโรคและภัยสขุภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม (รอยละ 80)

13.ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดสงบได  ภายใน 21-28 วัน (รอยละ 100)
14. ระดับความสําเร็จในการเตรียมความพรอมและตอบโตการระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระดับดีมาก)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

108 ระดับ A อบรมสรางความรูการฉีดวัคซีนเพื่อสราง
ภูมิคุมกัน และการปองกันโควิด 19
(Covid-19)

1)ประชาสัมพันธโครงการ
2)ดําเนินการอบรมใหความรูเร่ืองการฉดี
วัคซีนสรางภูมิคุมกัน และการปองกันโรคโค
วิด 19 (Covid-19)
3)ประเมินผลหลังการอบรม และสรุปการ
ดําเนินงาน

1)ผูเขารวมอบรมเขารวมโครงการ
รอยละ 90
2)ผูเขารวมอบรมมคีวามรู ความ
เขาใจการฉีดวัคซีนเพื่อสรางภูมิคุมกัน
และการปองกันโควิด 19 (Covid-19)
รอยละ 80

500 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 45,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวทาวีณา บุตรพรม
กลุมงานบริการปฐมภูมิ

109 ระดับ A วัยเรียนวถิีใหม เขาใจ และรูเทาทันโค
วิด -19

1. เตรียมความพรอม และใหความรูกับ
นักเรียน และผูดูแล ในมาตรการการปฏบิัติ
ตัว ภายใตสถานการณโควิด -19 ในปจจุบัน
2.แนะนําการเตรียมสถานที่ภายในโรงเรียน
เพื่อใหมีมาตรฐาน
3.ประเมินผลการปฏิบัติตัวของนักเรียนขณะ
เรียน  และการดําเนินมาตรการตาง ๆ ใน
โรงเรียน

1.รอยละ 80 ของนักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตัวไดถูกตอง
2.ผูปกครองและครูมีสวนรวมในการ
สงเสริมการปองกันโรคของเด็กและ
บุตรหลาน

750 คน 1พ.ย..64 - 30ก.ย.65 75,000 กองทุนฯ อบต. นายวสันต  หลาอามาตย
กลุมงานบริการปฐมภูมิ

รวม 25 โครงการ 1,050,790 บาท



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสีย่งดานสุขภาพ
โครงการท่ี 6 โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลติภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
Functionl KPIs 15.จํานวนผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเปาหมายท่ีเกิดจากการสงเสริมผูประกอบการใหสามารถไดรับการอนุญาต

15.1 ผลิตภณัฑในสถานการณ COVID-19
15.2 ผลิตภณัฑท่ีมสีวนผสมของกัญชา กัญชง

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

110 ระดับ A พัฒนาระบบงานคุมครองผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

1) พัฒนาองคความรูที่เกี่ยวของกับ
การคุมครองผูบริโภค

1) คณะทํางานคุมครองผูบริโภคอําเภอสวางแดนดิน
มีความรูเพิ่มมากขึ้น

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

2) คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติดาน คบส.
อ.สวางแดนดิน มีความรูเพิ่มมากขึ้น

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

2) พัฒนาระบบการเฝาระวังและ
ระบบการแจงเตือนภัยในชุมชน

1) จํานวนหมูบานที่มีระบบเฝาระวังการแจงเตือน
ภัยทางคุมครองผูบริโภค

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

2) จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีม่ีการออก
เทศบัญญัติที่เกี่ยวของกบังานคุมครองผูบริโภคหรือ
สนับสนุนกิจกรรมงานคุมครองผูบริโภคในพื้นที่

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

3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
สถานประกอบการใหเขมแข็ง

1) รอยละของสถานพยาบาลผานเกณฑมาตรฐานที่
กฎหมายกาํหนด

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

4) ตรวจประเมินใหคําแนะนาํตาม
มาตรฐานสถานประกอบการดาน
สุขภาพ

1) รอยละของรานขายยาผานเกณฑมาตรฐานที่
กฎหมายกาํหนด

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

2) รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการ
ตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด

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



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสีย่งดานสุขภาพ
โครงการท่ี 6 โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลติภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
Functionl KPIs 15.จํานวนผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเปาหมายท่ีเกิดจากการสงเสริมผูประกอบการใหสามารถไดรับการอนุญาต

15.1 ผลิตภณัฑในสถานการณ COVID-19
15.2 ผลิตภณัฑท่ีมสีวนผสมของกัญชา กัญชง

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

111 ระดับ B เฝาระวังความปลอดภัยรานคา
รานอาหารแผงลอย ฟารมเกษตร
ยกระดับใหไดมาตรฐาน

1) ประชุมคณะทํางาน แนวทางการบูรณา
การงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพใน
ประเทศที่เปน ระบบมีมาตรฐานเพื่อใหเกิด
ความตอเนื่องมั่นคง และยั่งยืน มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแก
ผูบริโภคดานสุขภาพ
2) วางแผนการดําเนินงานกิจกรรม
3) จัดอบรมใหความรูแกผูประกอบการ และ
มอบปาย “ตาสวางการันต”ี และ อสม.
อย.นอย
4) มอบปาย “ตาสวางการันต”ี
5) สรุปผล

1) รอยละ 80 ของผูประกอบการ
รานชํารานอาหาร/แผงลอย/ฟารม
เกษตร กลุม อสม. อย.นอย มีความรู
ความเขาใจในดานสุขาภิบาลอาหารที่
ถูกตองตามเกรณมาตรฐาน
2) รอยละ 80 ของรานชํา อาหาร/
แผงลอย ฟารมเกษตร จําหนาย
ผลิตภัณฑสุขภาพใหไดมาตรฐาน

1) ผูประกอบการ 80
2) เกษตรกร 10
3) อสม.นักวิทย 33
4) อย.นอย 50

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 15,225 กองทุนฯ อบต. นางสาวธนภรณ  จดจํา
สอน.บานขาม

112 ระดับ B นํารองรานชํามาตรฐานผูประกอบการมี
ความรู สูการบริโภคอยางปลอดภยั

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการเร่ืองอาหาร ยา เคร่ืองสําอาง
แกผูประกอบการและเครือขาย
2) ภาคีเครือขายออกสาํรวจ ใหคําแนะนํา
เบื้องตนแกรานชํา
3) ผูรับผิดชอบงานคุมครองผูบริโภค สรุปผล
การ อบรม เพื่อวางแผนดําเนินงานออกตรวจ
รานชํา โดยคัดเลือกรานชํามาตรฐาน
หมูบานละ 1 ราน
4) สรุปผลการดําเนินงาน และคืนขอมูล
ใหแกรานชํา

1) กลุมเปาหมายมีความรู รอยละ 80
2) มีรานชําตัวอยางในหมูบาน อยาง
นอยหมูบานละ 1 แหง

40 คน 3 ม.ค.- 30 ก.ย.65 4,000 กองทุน อบต. นางสาวสุวัลยญา เจริญดี
รพ.สต.บานยางชุม



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสีย่งดานสุขภาพ
โครงการท่ี 6 โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลติภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
Functionl KPIs 15.จํานวนผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเปาหมายท่ีเกิดจากการสงเสริมผูประกอบการใหสามารถไดรับการอนุญาต

15.1 ผลิตภณัฑในสถานการณ COVID-19
15.2 ผลิตภณัฑท่ีมสีวนผสมของกัญชา กัญชง

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

113 ระดับ C เฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพ ในชุมชน 1) ประชุมคณะทํางาน แนวทางการบูรณา
การงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพใน
ประเทศที่เปน ระบบมีมาตรฐานเพื่อใหเกิด
ความตอเนื่องมั่นคง และยั่งยืน มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแก
ผูบริโภคดานสุขภาพ
2) วางแผนการดําเนินงานกิจกรรม
3) จัดออกตรวจตามรานรวมกับ อปท.
ผลักดันใหมีกฎหมายมาตรฐาน:ตลาดสด/
รานอาหาร/แหลงจําหนายอาหารปรุง สําเร็จ
และมีการนาไปปฏิบัติ มกีารดัดกรองโดยใช
Test Kits (ตรวจหาสารปนเปอนในอาหาร/
ยา/เคร่ืองสําอาง)

1) รอยละ 80 ของรานชํา
รานอาหาร/แผงลอย/ฟารมเกษตร มี
ผลการตรวจ Test Kits ผานตาม
เกรณมาตรฐาน
2) ประชาชนไดรับการบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย
3) รานอาหาร/แผงลอยผานมาตรฐาน
CFGT รอยละ 60

1) ผูประกอบการ 80
2) เกษตรกร 10

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 16,820 กองทุนฯ อบต. นางสาวธนภรณ  จดจํา
สอน.บานขาม

อสม./ผูประกอบการ
จํานวน 100 คน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 20,000 กองทุนฯ อบต. รพ.สต.บานถอน

250 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 45,000 กองทุนฯ อบต. น.ส.ปุณยวีร  อัญคณาพบิูลย
กลุมงานบริการปฐมภูมิ

30 รานคา 20แผงลอย
ผูประกอบการอาหารในโรงเรียน

จํานวน 6 โรงเรียน

มี.ค.-ก.ย.65 30,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวอัจฉรา  ไววิชา
รพ.สต.คําสะอาด

25รานคา 20แผงลอย
ผูประกอบการอาหารในโรงเรียน

จํานวน 10โรงเรียน

มี.ค.-ก.ย.65 30,000 กองทุนฯ อบต. นางขวัญฤทัย  พรมชัย
รพ.สต.บานสรางแปน

114 ระดับ C นํารองรานชํามาตรฐานผูประกอบการมี
ความรู สูการบริโภคอยางปลอดภยั

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการเร่ืองอาหาร ยา เคร่ืองสําอาง
แกผูประกอบการและเครือขาย
2) ภาคีเครือขายออกสาํรวจ ใหคําแนะนํา
เบื้องตนแกรานชํา
3) ผูรับผิดชอบงานคุมครองผูบริโภค สรุปผล
การ อบรม เพื่อวางแผนดําเนินงานออกตรวจ
รานชํา โดยคัดเลือกรานชํามาตรฐาน
หมูบานละ 1 ราน
4) สรุปผลการดําเนนิงาน และคืนขอมูล

1) กลุมเปาหมายมีความรู รอยละ 80
2) มีรานชําตัวอยางในหมูบาน อยาง
นอยหมูบานละ 1 แหง

40 คน มี.ค.-ก.ย.65 7,000 กองทุนฯ อบต. น.ส.สุทธิดา พิมพเพ็ง
รพ.สต.ธาตุทอง



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสีย่งดานสุขภาพ
โครงการท่ี 6 โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลติภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
Functionl KPIs 15.จํานวนผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเปาหมายท่ีเกิดจากการสงเสริมผูประกอบการใหสามารถไดรับการอนุญาต

15.1 ผลิตภณัฑในสถานการณ COVID-19
15.2 ผลิตภณัฑท่ีมสีวนผสมของกัญชา กัญชง

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

115 ระดับ C เฝาระวังผลผลิตเกษตรกร ในชุมชน 1) ประชุมคณะทํางาน แนวทางการบูรณา
การงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพใน
ประเทศที่เปน ระบบมีมาตรฐานเพื่อใหเกิด
ความตอเนื่องมั่นคง และยั่งยืน มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแก
ผูบริโภคดานสุขภาพ
2) วางแผนการดําเนินงานกิจกรรม
3) จัดออกตรวจตามรานรวมกับ อปท.
ผลักดันใหมีกฎหมายมาตรฐานสารเคมีใน
ผลผลิตในเกษตร มีการดัดกรองโดยใช Test
Kits(ยาฆาแมลงในผักและผลไม)
4) สรุปผล

รอยละ 80 รานอาหาร/แผงลอย/
ฟารมเกษตร มีผลการตรวจ Test
Kits (ยาฆาแมลงในผักและผลไม)
ผานตามเกรณมาตรฐาน

1) ผูประกอบการ 51
2) เกษตรกร 10

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 15,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวธนภรณ  จดจํา
สอน.บานขาม

116 ระดับ C พัฒนาระบบงานคุมครองผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

1) พัฒนาองคความรูที่เกี่ยวของกับการ
คุมครอง
2) สรางความเขมแข็งของกลไกและเครือขาย
3) พัฒนาระบบการเฝาระวังและระบบการ
แจงเตือนภัยและ
4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสถาน
ประกอบการใหเขมแข็ง

1) รอยละของสถานพยาบาลผาน
เกณฑมาตรฐานที่กฎหมายกาํหนด
2) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ไดรับการสงเสริมพัฒนาใหได
มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด
3) รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพที่
ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตาม
เกณฑที่กําหนด

อสม./ผูประกอบการ
จํานวน 100 คน

มี.ค.-ก.ย.65 20,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวรัตมณี นนทมาตย
รพ.สต.บานถอน



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสีย่งดานสุขภาพ
โครงการท่ี 6 โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลติภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
Functionl KPIs 15.จํานวนผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเปาหมายท่ีเกิดจากการสงเสริมผูประกอบการใหสามารถไดรับการอนุญาต

15.1 ผลิตภณัฑในสถานการณ COVID-19
15.2 ผลิตภณัฑท่ีมสีวนผสมของกัญชา กัญชง

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

117 ระดับ C ชุมชนกาวไกลไปกบังานคุมครอง
ผูบริโภค

1) จัดอบรมผูประกอบการรานอาหาร  ราน
ขายของชํา  ผูนาํชุมชน ตัวแทน อสม. ผู
ประกอบอาหารในโรงเรียนประถมศึกษา 5
แหง และผูประกอบอาหารในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 3 แหง
2) จัดทํา MOU รวมกับผูประกอบการ
รานอาหาร รานขายของชํา  ผูนาํชุมชน
ตัวแทน อสม. ผูประกอบอาหารในโรงเรียน
ประถมศึกษา 5 แหงและผูประกอบอาหาร
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 แหง
3) ออกตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐาน
ตามขอกาํหนด ดานสขุาภบิาลอาหาร/ยา/
ผลิตภัณฑสุขภาพ
4) เฝาระวังโดยความรวมมือจากภาคี
เครือขาย พรอมประชาสัมพันธตามชองทาง
ที่มีในชุมชน เพื่อใหประชาชนทัว่ไปสามารถ
รับทราบขอมูลและเขาถึงการบริโภคอาหารที่
สะอาดและปลอดภยั

1) ผูประกอบการรานอาหาร  ราน
ขายของชํา  ผูนาํชุมชน ตัวแทน อสม.
ผูประกอบอาหารในโรงเรียน
ประถมศึกษา 5 แหงและผูประกอบ
อาหารในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๓ แหง
มีความรู ความเขาใจในหลัก
สุขาภิบาลอาหารอาหาร ผานการ
ประเมินตามเกณฑ  รอยละ 80
2) รานอาหารและแผงลอยจําหนาย
อาหารในพื้นที่ทกุประเภทฯ จะตอง
ไดรับการปรับปรุงสถานที่ประกอบ
จําหนายอาหาร ใหเปนไปตามเง่ือนไข
ดานสุขาภิบาลอาหาร ไดรับการ
ประเมินตามเกณฑมาตรฐานทองถิ่น
หรือกรมอนามยั และรับรองตาม
เกณฑมาตรฐาน CFGT
3) ประชาชนไดบริโภคอาหาร
ปลอดภัย และมีความรู ความเขาใจใน
การบริโภคอาหารและการใชยาที่
ถูกตอง รอยละ 80

80 คน ม.ค.- ก.ย.2565 15,260 กองทุนฯ อบต. นางสาววรรณภา ใจปดชา
รพ.สต.บานตาย

รวม 8 โครงการ 234,305 บาท



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานสงเสริมสุขภาพ  ปองกันโรค  และคุมครองผูบรโิภคเปนเลศิ (PP&P  Excellence)
แผนงานท่ี 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
โครงการท่ี 7 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
Functionl KPIs 17.รอยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital

17.1 รอยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital ผานเกณฑระดับดีมาก Plus (รอยละ 98)
17.2 รอยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital ผานเกณฑระดับดีมาก (รอยละ 40)
18.รอยละของจังหวัดจัดการปจจยัเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมท่ีสงผลตอการลดลงของอัตราปวยดวยโรคท่ีเก่ียวของกับสุขภาพอนามัยและมลพิษสิ่งแวดลอม (รอยละ60)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

118 ระดับ A อนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ
GREEN&CLEAN Hospital

1) การกาํหนดนโยบาย/จัดทําแผนขับเคลื่อน/
สรางกระบวนการสื่อสารอยางมีสวนรวม/จัด
อบรมใหความรูเจาหนาที่ใหมีความรูดาน
Green&Clean Hospital เชน อบรมหลักสูตร
IC , การจัดเก็บของเสยี/
น้ําเสีย
2) การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อ
2.1) การปรับปรุงสถานที่พักมูลฝอยติดเชื้อ
2.2) สนับสนุนอุปกรณ/วัสดุ
3) การพัฒนาสวมมาตรฐาน HAS /ปรับปรุงสวม
ตามเกณฑ
4) การประหยัดพลังงาน/พลังงานทดแทน
5) การจัดสวนที่เอือ้ตอการสรางเสริมสุขภาพ

1) มีเจาหนาที่รับผิดชอบงาน IC ใน
รพ.สต.
2) มีระบบการกําจัดขยะ ตาม
มาตรฐาน IC
3) มีสถานที่พักขยะ และกําจัดขยะ
ตามมาตรฐาน IC
4) มีสวมตามมาตรฐาน HAS
5) มีระบบประหยัดพลังงานหรือ
พลังงานทดแทน ใน รพ.สต
6) ปลูกตนไมบริเวณ อาคารเพื่อลด
ความรอน

- รพ.สต.บอราง
- หลังคาเรือนทุกหลัง
- วัดทกุแหง
- โรงเรียนทุกแหง

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 30,000 กองทุนฯอบต. นายวิมลศักดิ ์กาสินพิลา
รพ.สต.บานบอราง

119 ระดับ A โครงการขุดลอกคลอง และสระใน
ระบบบําบัดน้าํเสีย

ขุดลอกคลอง บอรองรับน้ําเสียในโรงพยาบาล น้ําเสียผานเกณฑมาตรฐานตามที่
กฎหมายกาํหนด

สระรองรับน้ําเสียในโรงพยาบาล 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 30,000 เงินบํารุง  รพ. นางสาวจุฑามาศ ธิมะสาร
กลุมงานอาชีวเวชกรรม

120 ระดับ A โครงการ Green Clean Hospital 1. จัดกิจกรรมตามเกณฑมาตรฐานติดดาว
2. ปรับปรุงหองน้ําผูปวยนอก
3. จัดทําปายบอกทาง,ปายเตือน
4. เพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนหยอมสําหรับผูรับบริการ

รพ.สต. พัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอมได
ตามเกณฑ GREEN & CLEAN
Hospital

1 แหง ต.ค.64-ก.ย.65 30,000 เงินบํารุง รพ.สต นางสาวสินีนาฎ ศรีสําราญ
รพ.สต.ธาตุทอง



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานสงเสริมสุขภาพ  ปองกันโรค  และคุมครองผูบรโิภคเปนเลศิ (PP&P  Excellence)
แผนงานท่ี 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
โครงการท่ี 7 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
Functionl KPIs 17.รอยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital

17.1 รอยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital ผานเกณฑระดับดีมาก Plus (รอยละ 98)
17.2 รอยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital ผานเกณฑระดับดีมาก (รอยละ 40)
18.รอยละของจังหวัดจัดการปจจยัเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมท่ีสงผลตอการลดลงของอัตราปวยดวยโรคท่ีเก่ียวของกับสุขภาพอนามัยและมลพิษสิ่งแวดลอม (รอยละ60)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

121 ระดับ A โครงการตรวจวิเคราะหคุณภาพอากาศ
ภายในโรงพยาบาล

สุมตรวจวิเคราะหคุณภาพอากาศภายใน
โรงพยาบาล

คุณภาพอากาศอยูในเกณฑปกติที่
กฎหมายกาํหนด

พื้นที่เสี่ยงในโรงพยาบาล 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 24,000 เงินบํารุง  รพ. นางสาวจุฑามาศ ธิมะสาร
กลุมงานอาชีวเวชกรรม

122 ระดับ C ตรวจสอบความปลอดภยัโครงสราง
อาคาร

ตรวจสอบความปลอดภยัโครงสรางอาคาร ทุกอาคารในโรงพยาบาล 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 10,000 เงินบํารุง รพ. ทีม ENV

123 ระดับ C ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร ตรวจวัดคุณภาพอากาศอาคารภายใน
โรงพยาบาล

คุณภาพอากาศหองตรวจรักษา ,
หองพักผูปวยมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน

ภายในอาคาร ประมาณ 10 จุด 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 20,000 เงินบํารุง รพ. ทีม ENV
1 รพ.สต. 3 ม.ค.- ก.ย.65 30,000 เงินบํารุง รพ.สต นางสาวขวญัตา ใครบุตร

รพ.สต.พันนา
รวม 6 โครงการ 174,000 บาท



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานท่ี 5 การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภมูิ
โครงการท่ี 8 โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ
Functional KPIs 19.จํานวนการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภมูิ ตามพระราชบัญญัตริะบบสุขภาพปฐมภูมิ  พ.ศ.2562 (3,000 หนวย)

20.จํานวนประชาชนท่ีมีรายช่ืออยูในหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภมูิ  ท่ีมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวหรือแพทยท่ีผานการอบรมและคณะผูใหบรกิารสุขภาพปฐมภูมิ (25 ลานคน)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

124 ระดับ C สงเสริมปองกันและเวชศาสตรครอบครัว
ในชุมชน เพื่อชุมชนมีสุขภาพดีที่ยั่งยืน

1) ประชุมชี้แจงเจาหนาที่และ
อสม. ในพื้นที่เพื่อจัดทําแผนงาน/
โครงการ
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพทีมหมอครอบครัว
3) ดําเนินงานตามแผนในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ
4) พัฒนา Community Folder
และฐานขอมูลกลุมเปาหมาย
บันทึกลงโปรแกรม JHCIS
5) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
สรุปผลและคืนขอมูลภาวะสุขภาพ
ใหชุมชน

1) เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี
พฤติกรรม
ดานสุขภาพที่ถูกตอง
2) เพื่อใหทุกกลุมเปาหมาย
WECANDO
เขาถึงบริการสุขภาพและสามารถ
พึ่งตนเองดานสุขภาพเบื้องตนได
3) เพื่อพัฒนา Community Folder
และฐานขอมูลกลุมเปาหมาย
4) เพื่อเฝาระวังและควบคุมปองกัน
โรคในชุมชน

ทุกครัวเรือนในพื้นที่รับผิดชอบ
อําเภอสวางแดนดิน จาํนวน 162

หมูบาน 27,413 หลังคาเรือน

1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 1,860,480 เงินบํารุง รพ.สต. ผูอํานวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพระดับตําบล
จํานวน 20 แหง

125 ระดับ C โครงการเยี่ยมเสริมพลัง งานเยี่ยมบาน
คุณภาพ คปสอ.สวางแดนดิน
ปงบประมาณ 2565

1) เตรียมแบบประเมินตนเองงานเยี่ยมบาน
คุณภาพของกองการพยาบาล ประชุมชีแ้จง
เจาหนาที่ผูเกีย่วของทราบ วางแผน
ดําเนินงาน เขียนโครงการขออนุมัติจัดทาํ
โครงการ
2) ใหรพ.สต./PCU ประเมินตนเอง พัฒนา
สวนขาด
3) ประเมินติดตามผลการดําเนินงานโดย
คณะกรรมการ ใหขอเสนอแนะ
4) สรุปผลการดําเนินงาน/โอกาสพัฒนา

1) สถานบริการอําเภอสวางแดนดิน
ผานเกณฑการดําเนินงานเยี่ยมบาน
คุณภาพ รอยละ 60
2) รอยละผูปวยเตียงประเภทที่ 3
และ 4 อาํเภอสวางแดนดินไดรับการ
เยี่ยมบานตามเกณฑ รอยละ 85
3) รอยละการเกิดภาวะแทรกซอน
ของผูปวยเตียงประเภทที่ 3 อาํเภอ
สวางแดนดินผานเกณฑ ไมเกินรอยละ
20

200 คน 1ต.ค.64 – 30 ก.ย.65 25,000 UC คปสอ. นางพัชรินทร พรหมจักร กลุม
งานการพยาบาลชุมชน
นางสาวธิตยิา สมจิตรภาภร
สสอ.



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานท่ี 5 การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภมูิ
โครงการท่ี 8 โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ
Functional KPIs 19.จํานวนการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภมูิ ตามพระราชบัญญัตริะบบสุขภาพปฐมภูมิ  พ.ศ.2562 (3,000 หนวย)

20.จํานวนประชาชนท่ีมีรายช่ืออยูในหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภมูิ  ท่ีมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวหรือแพทยท่ีผานการอบรมและคณะผูใหบรกิารสุขภาพปฐมภูมิ (25 ลานคน)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

126 ระดับ C เยี่ยมบานและการสรางเสริมสุขภาพ
ประชาชนตําบลสวางแดนดิน

1) ประชุมชี้แจงเจาหนาทีก่ลุมงานปฐมภูมิ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน
2) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3) ทําแผนและออกปฏบิัติงานตามแผน
4) สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน

รอยละการเยี่ยมบาน ≥รอยละ80 ประชาชนกลุมดี เสี่ยง ปวย
ตําบลสวางแดนดิน

1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 411,840 เงินบํารุง รพ. นางพัชรินทร พรหมจักร
กลุมงานบริการปฐมภูมิ

127 ระดับ C โครงการกายภาพบําบัดสูชุมชน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวาง
แดนดิน

1) รอยละผูปวย BI เพิ่มขึ้น
2) รอยละผูปวยไดรับการ
ติดตามเยี่ยมบานตามมาตรฐาน

จัดบริการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูพิการ, ผูปวยสูงอายุ และ ผูปวย
ที่ตองดูแลอยางตอเนื่อง
(IMC & ACS)

รอยละ 80 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 122,400 เงินบํารุง รพ. นางกนกพร  รัตนมณีกรณ
กลุมงานเวชกรรมฟนฟู

รวม 4 โครงการ 2,419,720 บาท



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานท่ี 5 การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภมูิ
โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนาเครือขายกําลังคนดานสุขภาพ  และ  อสม.
Functional KPIs 21.รอยละของผูปวย  กลุมเปาหมายท่ีไดรับการดูแลจาก  อสม. หมอประจําบานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (รอยละ 70)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

128 ระดับ B อาสาสมัครและผูประกอบการราน
จําหนายอาหาร รานขายอาหารสด ราน
ขายของชําและแผงลอยจําหนายอาหาร

1) จัดอบรมใหความรูเพิ่มศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในการ
ดําเนินงานคุมครองผูบริโภค มีความรูเพิ่มขึ้น
รอยละ 90
2) สํารวจเพื่อขึ้นทะเบียน รานขายของชํา
รานขายอาหารสด รานจาํหนายอาหารและ
แผงลอยจําหนายอาหารในพื้นที่รับผิดชอบ
ใหครบ รอยละ 100
3) สุมเก็บ ผัก อาหารสด ตรวจสารปนเปอน
ในรานขายอาหารสดตามหมูบาน รอยละ
100
4) ดําเนินการตรวจสอบความสะอาด
ปราศจากเชื้อแบคทีเรียของรานขายอาหาร
และแผงลอยจาํหนายอาหารในตําบล โดยใช
ชุดทดสอบภาชนะสัมผัสอาหารและมือ SI-2
5) มอบเกียรติบัตรอาหารปลอดภัยใหกบัราน
จําหนายอาหารสด และรานอาหาร
6) มอบเกียรติบัตรอาหารสะอาดรสชาติ
อรอย แกรานที่ผานเกณฑ
7) สรุปผลการดําเนินงาน และคืนขอมูล
ใหแกรานชํา

1. 1) ประชาชนในเขตพื้นที่เปาหมายได
บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย
ปราศจากสารเคมีและ สิ่งปนเปอน

2. 2) ไมพบอาหาร ยา เคร่ืองสําอาง
และผลิตภัณฑสุขภาพที่เปนอันตราย
ในรานขายของชํา และตลาด ในเขต
พื้นที่ตําบล

3.

1) อสม.จํานวน 30 คน
2) รานขายของชํา รานอาหารสด
รานจําหนายอาหารและแผลลอย
จํานวน 40 ราน

ม.ค.-ก.ย.65 25,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวประภัสสร เรืองฤๅหาร
รพ.สต.บงเหนือ

ผูประกอบการรานคารานชาํ
จํานวน 50 คน

ม.ค.-ก.ย.65 11,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวอริษา  อาทิยตั้ง
รพ.สต.ทรายมูล

1) อสม.จํานวน 25 คน
2) รานขายของชํา รานอาหารสด
รานจําหนายอาหารและแผลลอย
จํานวน 10 ราน

ม.ค.-ก.ย.65 6,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวสุพรรณี  สุภูตัง
รพ.สต.บานโคกสุวรรณ

1) อสม.จํานวน 25 คน
2) รานขายของชํา รานอาหารสด
รานจําหนายอาหารและแผลลอย
จํานวน 15 ราน

ม.ค.-ก.ย.65 5,700 กองทุนฯ อบต. นางสาวนันทพัชญ บุญพูล
รพ.สต.ตาลโกน

1) อสม.จํานวน 40 คน
2) รานขายของชํา รานอาหารสด
รานจําหนายอาหารและแผลลอย
จํานวน 10 ราน

ม.ค.-ก.ย.65 30,000 กองทุนฯ อบต. นางขวัญฤทัย  พรมชัย
รพ.สต.บานสรางแปน

1) อสม.จํานวน 80 คน ม.ค.-ก.ย.65 15,260 กองทุนฯ อบต. นางสาววรรณภา  ใจปดชา
รพ.สต.บานตาย

129 ระดับ B อสม. Fast tract อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรูเร่ือง
mi-stroke

ผูปวยที่มีความเสี่ยง mi-stroke ไดรับ
การชวยเหลือทันทีถึงมือหมอใน 4
ชั่วโมงหลังมีอาการ

อสม.แกนนําเบาหวาน-ความดัน
โลหิต จํานวน 36 คน

มี.ค.65 5,000 กองทุนฯ อบต. นางสุธาสินี  เจริญดี
รพ.สต.หนองหลวง



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานท่ี 5 การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภมูิ
โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนาเครือขายกําลังคนดานสุขภาพ  และ  อสม.
Functional KPIs 21.รอยละของผูปวย  กลุมเปาหมายท่ีไดรับการดูแลจาก  อสม. หมอประจําบานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (รอยละ 70)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

130 ระดับ B อบรมฟนฟูความรู อสม.เชี่ยวชาญ
ทันตกรรมดานงานเฝาระวังทันตสุขภาพ
นักเรียน

1) เร่ิมการประชุมโดยการประชุมชี้แจง/
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการตรวจสขุภาพ
ชองปากของเด็กที่ถกูตอง
2) ใหความรู พรอมแจกแผนพับ/สื่อทางการ
เรียนรูเพื่อใหเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น
3) ทบทวนการเรียนรูโดยการถามตอบ
รายบุคคลหรือการทาํกิจกรรมกลุม
4) สรุปกิจกรรม

1) รอยละ 100 อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาํหมูบานตรวจ
สุขภาพชองปากของนักเรียนได
ถูกตอง
2) อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานสงขอมูลใหทันในชวงสิ้นเดือน
ก.ค. และสิ้นเดือนธันวาคม ของทุกป
3) อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานสามารถใหทันตสุขศึกษาเร่ือง
การดูแลสุขภาพชองปากของเด็ก
นักเรียน

161 คน พ.ค.-ก.ย.65 12,075 กองทุนฯ อบต. นายเอกพันธ  แสงเพชร

131 ระดับ B อบรมเชิงปฏิบัติการ อสม.เชี่ยวชาญงาน
โรคไมติดตอเร้ือรัง

1) อบรมใหความรูแก อสม.เกี่ยวกบังาน
โรคไมติดตอเร้ือรัง
2) อสม. สามารถถายทอดความรูและให
คําปรึกษาแนะนําดานการดูแลสุขภาพที่
ถูกตองแกประชาชนกลุมทัว่ไป กลุมเสี่ยง
และกลุมปวยโรคไมติดตอเร้ือรังได

1) อสม. มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกบัโรคไมติดตอเร้ือรังมากขึ้น
รอยละ80
2) อสม. สามารถถายทอดความรู
และใหคําปรึกษาแนะนาํดานการดูแล
สุขภาพที่ถกูตองแกประชาชนกลุม
ทั่วไป กลุม

161 คน ม.ค.-ก.ย.65 10,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวกรกมล  เตโชจิตร

อสม.135 คน ม.ค.-ก.ย.65 19,050 กองทุนฯ อบต. นางรุจิรา ธาราเสาวรภย
รพ.สต.บานถอน

132 ระดับ B อบรมฟนฟูความรู อสม. เชี่ยวชาญ ดาน
งานอนามัยแมและเด็ก

1) ใหความรูเกีย่วกับอนามยัแมและเด็ก
2) ฝกทักษะการดูแลมารดา/ทารก
3) ฝกทักษะการประเมินพัฒนาการเด็ก 0-5
ป
4) รณรงคการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว
นาน 6 เดือน

1) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มี
พัฒนาการสมวยั
2) อัตราการดูแลมารดา/ทารกหลัง
คลอดครบตามเกณฑ รอยละ 100

อสม. จํานวน 20 คน 1ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 5,000 กองทุนฯ อบต. นางพิมพพัทธณัชชา  ออนตา
สอน.บานขาม



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานท่ี 5 การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภมูิ
โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนาเครือขายกําลังคนดานสุขภาพ  และ  อสม.
Functional KPIs 21.รอยละของผูปวย  กลุมเปาหมายท่ีไดรับการดูแลจาก  อสม. หมอประจําบานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (รอยละ 70)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

133 ระดับ B การคัดเลือก อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาํหมูบาน ดีเดน
เสริมสรางแรงจูงใจการพัฒนา
ระบบสุขภาพระบบสุขภาพภาค
ประชาชน

1) ประชุมชี้แจงผูรับผิดชอบงาน
สุขภาพภาคประชาชนและ
กรรมการชมรม อสม.
2) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
อสม.ดีเดนระดับระดับ อ.สวาง
แดนดิน
3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
คัดเลือก อสม. ดีเดนระดับอําเภอ
4) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เตรียมความพรอม อสม.ดีเดน
ระดับอําเภอ ในการเขาแขงขันใน
ระดับจังหวัด
5) สง อสม.ดีเดน ระดับอําเภอ
เขาคัดเลือกในระดับจังหวัด
5.1 นําเสนอผลงาน อสม.ดีเดน
5.2 จัดบูธนิทรรศการ
6) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
เชิดชูเกียรติ อสม.ดีเดนทุกระดับ,
ประชุมคณะกรรมการชมรม
ระดับอําเภอฯ

1) อสม.ดีเดน ระดับจังหวัดในสังกัด
ไดมโีอกาส แสดงอออกถึงความรู
ความสามารถ ตลอดจนความพรอม
และอุดมการณเพื่อประโยชนตอสวน
รวม
2) เจาหนาที่สาธารณสุข และ อสม..
ดีเดนสรางเสริมประสบการณ
ตลอดจนองคความรูในการดําเนินงาน
ดานตางๆของสาธารณสุขมูลฐาน
3) สารถนําความรูและประสบการณที่
ไดมาเตรียมการประกวดในสาขาอื่นๆ
ในปตอไป
4) คณะกรรมชมรมมีความเขมแข็ง
เขาใจบทบาทของตนเองมากขึ้น

192 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 100,000 UC คปสอ. นายจกัรพงษ  นาสําแดง
สสอ.สวางแดนดิน

134 ระดับ B พัฒนาระบบการดูแลผูปวยเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้ําตาลไมได

1) อบรม อสม.เบาหวานใหมีความรูในการ
ติดตามดูแลผูปวยเบาหวานในเขตความ
รับผิดชอบ
2) ติดตาม อสม.ดูแลผูปวยเบาหวาน 1
คร้ัง/เดือน จํานวน 8 เดือน

รอยละผูปวยโรคเบาหวานที่ควบคุม
ระดับน้ําตาลไดดีเพิ่มขึ้น (HbA1C<7)
อยางนอย รอยละ5 จากปที่ผานมา

อสม.เชี่ยวชาญเบาหวาน
จํานวน 161 คน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 10,000 กองทุนฯ อบต. น.ส.กรกมล  เตโชจิตร
สอน.บานขาม



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)
แผนงานท่ี 5 การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภมูิ
โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนาเครือขายกําลังคนดานสุขภาพ  และ  อสม.
Functional KPIs 21.รอยละของผูปวย  กลุมเปาหมายท่ีไดรับการดูแลจาก  อสม. หมอประจําบานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (รอยละ 70)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

135 ระดับ C อบรมฟนฟูความรู อสม. เชี่ยวชาญ ดาน
งานอนามัยแมและเด็ก

1) ใหความรูเกี่ยวกับอนามยัแมและเด็ก
2) ฝกทักษะการดูแลมารดา/ทารก
3) ฝกทักษะการประเมินพัฒนาการเด็ก 0-5
ป
4) รณรงคการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว
นาน 6 เดือน

1) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มี
พัฒนาการสมวยั
2) อัตราการดูแลมารดา/ทารกหลัง
คลอดครบตามเกณฑ รอยละ 100

อสม.
จํานวน 20 คน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 10,000 กองทุนฯ อบต. นางอัญชลี วงศนิลจันทร
รพ.สต.บานนาเตียง

อสม.
จํานวน 93 คน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 10,000 กองทุนฯ อบต. นายวิมลศักดิ ์กาสินพิลา
รพ.สต.บานบอราง

136 ระดับ C การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานดีเดน เสริมสรางแรงจูงใจ
การพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน

1) ประชุมชี้แจงผูรับผิดชอบงานสุขภาพภาค
ประชาชนและกรรมการชมรม อสม.
2) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอสม.ดีเดน
ระดับอําเภอสวางแดนดิน
3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกอสม.
ดีเดนระดับอําเภอ
4) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความ
พรอมอสม.ดีเดน ระดับอําเภอในการเขา
แขงขันระดับจังหวัด
5) สง อสม.ดีเดนระดับอําเภอ เขาคัดเลือก
ในระดับจังหวัด

5.1 นําเสนอผลงานอสม.ดีเดน
5.2 จัดบธูนิทรรศการ

6) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและเชิดชูเกียรติ
อสม.ดีเดนทุกระดับ ประชุมคณะกรรมการ
ชมรมระดับอําเภอ

1) อสม.ดีเดนระดับจังหวัดในสังกัดได
มีโอกาสแสดงออกถึงความรู
ความสามารถ ตลอดจนความพรอม
และอุดมการณเพื่อประโยชนตอ
สวนรวม
2) เจาหนาที่สาธารณสุขและอสม.
ดีเดนสรางเสริมประสบการณ
ตลอดจนองคความรูในการดําเนินงาน
ดานตางๆของสาธารณสุขมูลฐาน
3) สามารถนําความรูและ
ประสบการณที่ไดมาเตรียมการ
ประกวดในสาขาอื่นๆ ในปตอไป 4
คณะกรรมการชมรมมีความเขมแข็ง
เขาใจบทบาทของตนเองมากขึ้น

50 คน ม.ค.-ก.ย.65 5,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวนิศารัตน ศรีสําราญ
รพ.สต.พันนา



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานท่ี 5 การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภมูิ
โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนาเครือขายกําลังคนดานสุขภาพ  และ  อสม.
Functional KPIs 21.รอยละของผูปวย  กลุมเปาหมายท่ีไดรับการดูแลจาก  อสม. หมอประจําบานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (รอยละ 70)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

137 ระดับ C อบรมฟนฟูความรูเพือ่พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน

1) ประชุมคณะทํางาน
2) วางแผนการดําเนินงานกิจกรรม
3) จัดอบรมฟนฟูความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
4) สรุป และจัดทาํรายงานผลการดําเนนิงาน

1) รอยละ 100 ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาํหมูบานไดเขารวม
การอบรมฟนฟูความรู
2) รอยละ 80 ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาํหมูบานมีความรู
การรักษาพยาบาลเบื้องตนและคัด
กรองผูปวยเพิ่มขึ้น

161 คน 1ต.ค.64 –30ก.ย.65 12,075 กองทุนฯ อบต. นางสาวจิตตาวดี  วิจารณ
สอน.บานขาม

138 ระดับ C อบรมเชิงปฏิบัติการ อสม.เชี่ยวชาญ
ดานการนวดไทย

อบรมใหความรูเร่ืองสมุนไพร การนวด การ
ออกกาํลังกายดวยนวัตกรรมทองถิ่น

กลุมเปาหมายมีความรูความรูเร่ือง
สมุนไพร การนวด การออกกาํลังกาย
ดวยนวัตกรรมทองถิ่นมากกวารอยละ
80

กลุมเปาหมาย
อาสาสมัครสาธารณสุข   จํานวน

40 คน อสม.บานละ 5 คนมี
ทั้งหมด 8 หมูบาน

1ต.ค.64 –30ก.ย.65 25,000 กองทุนฯอบต. น.ส.โชติกา ยากองโค
รพ.สต.ธาตุทอง

อสม./แกนนําครอบครัว 32 คน 1ต.ค.64 –30ก.ย.65 58,600 กองทุนฯ อบต. นางสาวอุไรลักษณ  ผวิใบคํา
รพ.สต.บานสรางแปน

139 ระดับ C พัฒนาการดําเนินงานคลินิกหมอ
ครอบครัวบานหนองทุม-ใกลบานใกลใจ
แบบไรรอยตอ สูอาสาสมัครประจาํ
ครอบครัวที่เขมแข็ง หางไกลโรค

1) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ตัวแทนครอบครัว เพื่อปองกันและเฝาระวัง
ภัยสุขภาพ
2) จัดทําโครงสราง แผนผังแกนนํา อสค.
กําหนดบทบาทหนาที่
3) แกนนํา อสค ขยาย เครือขายยอย
4) จัดทําชองทางสื่อสาร
5) ซอมแผนหมูบานเมื่อมภีาวะฉกุเฉิน
6) ประเมินผลโครงการ

1) รอยละการขึ้นทะเบยีน อสค. ≥
รอยละ 80
2) รอยละของ อสค. มีความรูการ
ปองกันภัยสขุภาพเพิ่มขึ้น ≥ รอยละ
80
3) ครัวเรือนมี FCT ที่เปนปจจุบันเปน
ชองทางสื่อสาร รอยละ 100
4) จํานวนคร้ังการใหคําปรึกษาแก
อสค. ผาน Appication / FCT

1,500 คน 1ต.ค.64 –30ก.ย.65 50,000 กองทุนฯ อบต. นายนิพนธ  เสนากุล
กลุมงานบริการปฐมภูมิ



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานท่ี 5 การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภมูิ
โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนาเครือขายกําลังคนดานสุขภาพ และ  อสม.
Functional KPIs 21.รอยละของผูปวย  กลุมเปาหมายท่ีไดรับการดูแลจาก  อสม. หมอประจําบานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (รอยละ 70)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

140 ระดับ C อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ตาม
หลักสูตรฝกอบรม อสม.นักจัดการ
สุขภาพ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักภาพ อสม.
ตามหลักสูตรฝกอบรม อสม. นักจัดการ
สุขภาพ

1) อสม.เขารับการอบรมครบตาม
เปาหมาย
2) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
อสม. ใหเปนนักจัดการสุขภาพ

518 คน 1ต.ค.64 –30ก.ย.65 50,000 กองทุนฯ อบต. นายนิพนธ  เสนากุล
กลุมงานบริการปฐมภูมิ

รวม 13 โครงการ 474,760 บาท



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)
โครงการท่ี 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  สาขาโรคไมตดิตอเรื้อรัง
Functional KPIs 21.รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาท่ีไดรับการรักษาท่ีเหมาะสม

21.1 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) (<รอยละ 7)
21.2 รอยละการรักษาใน Stroke  Unit : รอยละของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ท่ีมีอาการไมเกิน 72 ช่ัวโมง  ไดรับการรกัษาใน Stroke  Unit (≥รอยละ 60)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

141 ระดับ A พัฒนาการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองเพื่อลดอัตราตาย

จัดอบรมบุคลากรทั้งเครือขายในการดูแล
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (รวม
โรงพยาบาลลกูขาย)

ผูเขารับการอบรม มีความรูผานเกณฑ
ทดสอบหลังการอบรม 80% ของผู
เขารับการอบรมทั้งหมด (เกณฑ Post
Test มีระดับคะแนน > 60%)

บุคลากรสาธารณสุขเครือขาย
node โรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยุพราชสวางแดนดิน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 3,000 เงินบํารุง รพ. นางสาวอลิษา  ชยัรินทร
งานหลอดเลือดสมอง

อบรมผูเชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดสมอง ระดับ
ชุมชน Stroke man หมูบาน ละ 1 คน

1) ผูเขารับการอบรม มีความรูผาน
เกณฑทดสอบหลังการอบรม 80%
2) มี Stroke  man หมูบาน ละ 1
คน

อสม./ผูนําชุมชน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 3,000 เงินบํารุง รพ. นางสาวอลิษา  ชยัรินทร
งานหลอดเลือดสมอง

จัดประชุมกลุม และซอมแผน Stroke fast
track การเยี่ยม โรงพยาบาลสองดาว ,
โรงพยาบาลเจริญศิลป

ลูกขายไดรับการเยี่ยม 100% โรงพยาบาลลกูขาย 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 3,000 เงินบํารุง รพ. นางสาวอลิษา  ชยัรินทร
งานหลอดเลือดสมอง

142 ระดับ A อบรมเชิงปฏิบัติการสรางเครือขายใน
การควบคุมปองกันโรคหลอดเลือดสมอง
และหลอดเลือดหัวใจในชุมชน

1) จัดกิจกรรมใหความรูประชาชนทัว่ไปและ
กลุมเสี่ยงเกิดความเขาใจและตระหนักรูถึง
ภัยของโรคหวัใจและหลอดเลือด  และโรค
หลอดเลือดสมองอัมพฤกษ อัมพาต และหัน
มาดูแลรักษาสุขภาพอยางจริง

กลุมเปาหมายมีความรูเกีย่วกับพยาธิ
สภาพของโรค สาเหตุ อาการ  การ
รักษา และการปฏิบัตติัวทีถู่กตอง
รอยละ 75

90 คน 1ต.ค.64 – 30ก.ย.65 9,000 กองทุนฯ อบต. นางพิมพพัทธณัชชา  ออนตา
สอน.บานขาม

20 คน 9 มี.ค. 65 3,500 เงินบํารุง รพ.สต. นางสาวอลิษา  ฤทธธิรรม
รพ.สต.ตาลโกน

250 คน 1ต.ค.64 – 30ก.ย.65 25,000 กองทุน อบต. นางสายสุดา สักขาพรม
รพ.สต.พันนา



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)
โครงการท่ี 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  สาขาโรคไมตดิตอเรื้อรัง
Functional KPIs 21.รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาท่ีไดรับการรักษาท่ีเหมาะสม

21.1 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) (<รอยละ 7)
21.2 รอยละการรักษาใน Stroke  Unit : รอยละของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ท่ีมีอาการไมเกิน 72 ช่ัวโมง  ไดรับการรกัษาใน Stroke  Unit (≥รอยละ 60)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

อบรมเชิงปฏิบัติการสรางเครือขายใน
การควบคุมปองกันโรคหลอดเลือดสมอง
และหลอดเลือดหัวใจในชุมชน (ตอ)

2) จัดกิจกรรมใหความรูประชาชนทัว่ไปและ
กลุมเสี่ยงและผูปวยโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง ผูที่มีไขมันในเลือดสูง เกิดทักษะ
การดูแลตนเอง โดยประชาชนกลุมเสี่ยงและ
ผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสงู ผูที่
มีไขมันในเลือดสูง สามารถคนหาปญหา
สุขภาพดวยตนเองและหาแนวทางการ
ปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและ
หลอดเลือดหัวใจ ดวยตนเองไดจัง

140 คน 1ต.ค.64 – 30ก.ย.65 10,000 กองทุนฯอบต. นางอัญชลี วงศนิลจันทร
รพ.สต.บานนาเตียง

ผูปวยเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงที่รับยาที่รพ.สต.หนอง

หลวง จํานวน 647 คน

12 มี.ค.65 10,000 กองทุนฯอบต. รพ.สต.หนองหลวง
นางสุธาสินี  เจริญดี

420 คน ม.ค.-ก.ย. 65 67,200 กองทุนฯอบต. นางกานดา  ภูผวิ
รพ.สต.บานตาย

55 คน 5 เม.ย.65 5,500 เงินบํารุง รพ.สต. นางสาวนันตพร   ลีทอง
รพ.สต.บานสรางแปน

30 คน 5 เม.ย. 65 4,500 เงินบํารุง รพ.สต. นางสิริวิมล สารสวัสดิ์
รพ.สต.บานโคกสุวรรณ

143 ระดับ B รูเร็ว รูทัน โรคหลอดเลือดสมองและ
หลอดเลือดหัวใจ

1) สํารวจกลุมเปาหมาย
2) จัดอบรมใหความรูเร่ืองการเฝาระวัง
ปองกันโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือด
หัวใจ

เพื่อใหผูปวยเบาหวานและความดัน
กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดัน ญาติ
ไดรับความรูเร่ืองโรคหลอดเลือดสมอง
และหลอดเลือดหัวใจ

- ผูปวยเบาหวาน
- ผูปวยความดันโลหิตสูง
- กลุมเสี่ยงเบาหวาน ความดัน
(180 คน)

1 ม.ค.-31 ก.ค.65 18,000 กองทุนฯอบต. นางขนิษฐา กองแกว
กลุมงานบริการปฐมภูมิ



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)
โครงการท่ี 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  สาขาโรคไมตดิตอเรื้อรัง
Functional KPIs 21.รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาท่ีไดรับการรักษาท่ีเหมาะสม

21.1 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) (<รอยละ 7)
21.2 รอยละการรักษาใน Stroke  Unit : รอยละของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ท่ีมีอาการไมเกิน 72 ช่ัวโมง  ไดรับการรกัษาใน Stroke  Unit (≥รอยละ 60)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

144 ระดับ B รณรงคใหความรูโรคหลอดเลือดสมอง
เชิงรุก

1) ประชุมเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตาํบลคําสะอาด เพื่อชีแ้จงแนวทาง
2) เสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อขออนุมตัิ
3) จัดบอรดประชาสัมพันธใหความรูเกีย่วกบั
โรคหลอดเลือดสมองใน รพสต.
4) อบรมใหความรูเกีย่วกบัโรคหลอดเลือด
สมองทุกคร้ังใน โรงเรียน อสม.
5) ใหความรูเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแก
ประชาชนแบบรายกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูคืน
ขอมูลสูชุมชน

มีความรูหลังเขารับการอบรม > 80% 260 คน มี.ค.-ก.ย.65 26,000 กองทุนฯ อบต. นางสาวทัศนีย  หมื่นจูม
รพ.สต.คําสะอาด

รวม 4 โครงการ 187,700 บาท



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)
โครงการท่ี 11 โครงการพัฒนาระบบบริการโรคตดิตอโรคอุบัติใหม  และอุบัติซ้ํา
Functional KPIs 23.อัตราความสาํเรจ็การรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม

23.1 อัตราความครอบคลุมการข้ึนทะเบียนของผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้าํ (รอยละ 88)
24.อัตราปวยตายของผูปวยติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของท้ังประเทศ (ต่ํากวารอยละ 1.55)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

145 ระดับ A คัดกรองวัณโรคในเรือนจําอําเภอ สวาง
แดนดิน

คัดกรองวัณโรคโดย X-ray ผูตองขังในเรือนจําอําเภอสวางแดน
ดิน ไดรับการคัดกรองวัณโรค โดย
X-Ray 100%

ผูตองขังในเรือนจํา
อําเภอสวางแดนดิน

ต.ค.64-ก.ย.65 50,000 UC คปสอ. นางศิริพร  หลามงคล
งานใหคําปรึกษา

146 ระดับ B โครงการเฝาระวังและปองกันวัณโรค 1) วางแผนการดําเนินงานกิจกรรม
2) อบรมใหความรูการเฝาระวังและปองกัน
วัณโรค
3) ประเมิน และสรุปผลการดําเนินกิจกรรม

ประชาชนมีความรูและเขาใจการเฝา
ระวังและปองกันวัณโรค รอยละ 80

300 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 50,000 กองทุนฯอบต. น.ส.ปุณยวีร  อัญคณาพบิูลย
กลุมงานบริการปฐมภูมิ

147 ระดับ C ปองกันและควบคุมโรคติดตอ โรคอุบัติ
ใหม และภยัสุภาพในชุมชน

ใหความรู/อบรม เกีย่วกับการปองกันและ
ควบคุมโรค

กลุมเปาหมายมีความรูและสามารถ
เผยแพรความรูเกี่ยวกบัการปองกัน
และควบคุมโรคติดตอ โรคติดตออุบัติ
ใหมและภยัสุขภาพ

100 คน พ.ค.-มิ.ย.65 10,000 กองทุนฯอบต. นางสาวธัญพร  กิ่งแกว
กลุมงานบริการปฐมภูมิ

รวม 3 โครงการ 110,000 บาท



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)
โครงการท่ี 12 โครงการปองกันและควบคุมการดือ้ยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุผล
Functional KPIs 25.รอยละของจังหวัดท่ีขับเคลื่อนการพัฒนาสูจังหวัดใชยาอยางสมเหตุผล (RDU  provine) ตามเกณฑท่ีกําหนด (รอยละ 50)

26.อัตราการตดิเช้ือดื้อยาในกระแสเลือด (ไมเพ่ิมข้ึนจากปปฏิทิน 61)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

148 ระดับ A พัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผล
(RDU)

1) อบรมเจาหนาที่รพ./รพ.สต.

2) ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน RDU
ของ  รพ.สต.

3) ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน RDU
ของโรงพยาบาล

1) ความครอบคลุมจํานวนผูเขา
อบรมตามกลุมเปาหมาย
2) ความรูกอน-หลังเขาอบรม
1) รอยละการสั่งใชยา ATB ใน RI ไม
เกินรอยละ 20
2) รอยละการสั่งใชยา ATB ใน AD
ไมเกินรอยละ 20
3) รอยละการสั่งใชยา ATB ใน FTW
ไมเกินรอยละ 40
4) มูลคายาปฏิชวีนะใน 3 กลุมโรค
ลดลง
1) รอยละการสั่งใชยา ATB ใน RI ไม
เกินรอยละ 20
2) รอยละการสั่งใชยา ATB ใน AD
ไมเกินรอยละ 20
3) รอยละการสั่งใชยา ATB ใน FTW
ไมเกินรอยละ 40
4) รอยละการสั่งใชยา ATB ใน APL
ไมเกินรอยละ 10
5) รอยละการสั่งใชยา
Glibenclamide ในผูปวยเบาหวานที่
สูงอายุ = 0
6) รอยละการใชยา NSAID ในผูปวย
CKD stage 3 ขึ้นไป ไมเกิน รอยละ 5

รอยละ 100

รอยละ 80
20 แหง

20 แหง

20 แหง

20 แหง

≤20

≤20

≤40

≤10

0

รอยละ 5

มค - กย.65

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65

20,000

0

0

UC คปสอ.

-

-

นายสุเมธ  รัตนมณีกรณ

คณะทํางาน RDU
นายวษิณุ  ยิ่งยอด
นายอิศรักษ  เหลาคม
คณะทํางาน RDU

นายสุเมธ  รัตนมณีกรณ
นางสุกัญญา  นําชยัทศพล
คณะทํางาน RDU



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)
โครงการท่ี 12 โครงการปองกันและควบคุมการดือ้ยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุผล
Functional KPIs 25.รอยละของจังหวัดท่ีขับเคลื่อนการพัฒนาสูจังหวัดใชยาอยางสมเหตุผล (RDU  provine) ตามเกณฑท่ีกําหนด (รอยละ 50)

26.อัตราการตดิเช้ือดื้อยาในกระแสเลือด (ไมเพ่ิมข้ึนจากปปฏิทิน 61)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

4) กิจกรรมเฝาระวังความปลอดภัยดานยา
ในหนวยบริการสุขภาพ

5) กิจกรรเฝาระวังความปลอดภัยดานยาเชิง
รุกในชุมชน (Active Surveillance)

6) กิจกรรมการสรางกระบวนการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน เพื่อการใชยาอยางสม
เหตุผล (Community Participation)

7) การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลใน
ภาคเอกชน (Private Sector) เชน รานชํา
รานยา คลินิก

8) กิจกรรมการสรางความรอบรูดานการใช
ยาอยางสมเหตุผลของประชาชน (RDU
Literacy)

7) หญิงตั้งครรภไมมีการใชยาที่หาม
ใช ไดแก กลุม statin ยา ergot
อัตราการใชยา=0

มีการรวบรวมขอมูลและวิเคราะห
สถานการณปญหาดานยาและ
ผลิตภัณฑสุขภาพในโรงพยาบาล

จํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขที่ผาน
การอบรมและมีความรูเพิ่มมากขึ้น

จํานวนตําบลที่มีการใชยาอยาง
เหมาะสม

จํานวนผูประกอบการภาคเอกชนที่
ผานการอบรมและมีความรูเพิ่มมาก
ขึ้น

จํานวนประชาชนที่ผานการอบรมและ
มีความรอบรูดานการใชยาอยางสม
เหตุผลเพิ่มมากขึ้น
(นํารองใน5รพ.สต.)

มีรายงาน

200 คน

4 ตําบล

50 คน

5 ตําบล

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65

10,000

10,000

5,000

30,000

UC คปสอ.

UC คปสอ.

UC คปสอ.

UC คปสอ.

นางสุกัญญา  นําชยัทศพล
คณะทํางาน RDU

นางสุกัญญา  นําชยัทศพล
คณะทํางาน RDU

นางสุกัญญา  นําชยัทศพล
คณะทํางาน RDU

นางสุกัญญา  นําชยัทศพล
คณะทํางาน RDU

นางสุกัญญา  นําชยัทศพล
คณะทํางาน RDU
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)
โครงการท่ี 12 โครงการปองกันและควบคุมการดือ้ยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุผล
Functional KPIs 25.รอยละของจังหวัดท่ีขับเคลื่อนการพัฒนาสูจังหวัดใชยาอยางสมเหตุผล (RDU  provine) ตามเกณฑท่ีกําหนด (รอยละ 50)

26.อัตราการตดิเช้ือดื้อยาในกระแสเลือด (ไมเพ่ิมข้ึนจากปปฏิทิน 61)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

9) ปฐมนิเทศแพทยหมุนเวยีน แพทยใชทุน
เกี่ยวกบั RDU ในรพ.

10) ตรวจตรา สาํรวจ เฝาระวังการกระจาย
ยาที่ไมเหมาะสมในชุมชน รานคา รานชาํ

ความครอบคลุมของการปฐมนิเทศ

1) ความครอบคลุมของการ
ดําเนินงานตรวจรานคา รานชาํที่มี
การจําหนายยาปฏิชวีนะ ยา steroid
NSAID
2) อบรมใหความรูแก อสม
ผูประกอบการ ประชาชนที่สนใจ

1 คร้ัง

1 คร้ัง

2,000 คน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65

-

-

-

-

-

-

นางสุกัญญา  นําชยัทศพล
คณะทํางาน RDU

นางสุกัญญา  นําชยัทศพล

นายวษิณุ  ยิ่งยอด
นายอิศรักษ  เหลาคม

149 ระดับ A พัฒนาระบบการจัดการการดื้อยาตาน
จุลชีพ (AMR) อยางบูรณาการ

1) การจัดทาํ Antibiogram ของ
โรงพยาบาล
2) การจัดระบบควบคุมการใช ATB ในกลุม
Broad spectrum ไดแก Carbapenem,
colistin, BLBI

มี Antibiogram ประจําป

รอยละของการสั่งใชยา ATB ที่
กําหนดมีความเหมาะสมตามระบบ
DUE Restrict ATB

100 เลม

8 รายการ

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 5,000 เงินบํารุง รพ. นางชลธีรา เจริญไชย
กลุมงานเทคนิคการแพทยและ
พยาธิวิทยาคลินิก

150 ระดับ B อบรมเชิงปฏิบัติการการใชยาอยางสม
เหตุ สมผลในชุมชน

1.สํารวจขอมูลประชากรในการใชยาอยาง
สมเหตุสมผล
2. อบรมใหความรูกลุมเปาหมาย
3.ออกติดตามเยี่ยมกลุมเปาหมาย
4.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปผลและคืน
ขอมูลภาวะสุขภาพในชุมชน

1. ประชาชนมีความรูการใชยาอยาง
สมเหตุสมผล รอยละ 80
2.การใชยาปฏิชีวนะในกลุมผูปวย
นอกโรคทางเดินหายใจสวนบนไมเกิน
รอยละ 20
3.การใชยาปฏิชีวนะในผูปวยนอกโรค
อุจจาระรวงไมเกินรอยละ 30

ประชาชน
200 คน

มค - กย.65 26,800 กองทุนฯอบต. รพ.สต.บานถอน

รวม 3 โครงการ 106,800 บาท
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)
โครงการท่ี 13 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทารกแรกเกิด
Functional KPIs 27.อัตราตายทารกแรกเกิดอายุนอยกวาหรือเทากับ 28 วัน (< 3.6 : 1000 ทารกเกิดมีชีพ)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

151 ระดับ A อบรมเชิงปฏิบัติการ NCPR อบรมใหความรูและฝกปฏิบัตกิารชวยกูชีพ
ทารกแรกเกิด ใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของใน
การดูแลทารกแรกเกิดทั้งในโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสวางแดนดินและ
โรงพยาบาลลกูขาย

อัตราตายทารกแรกเกิดอายุต่าํกวา
หรือเทากับ 28 วัน< 3.7 : 1,000
ทารกแรกเกิดมีชีพ

แพทย , พยาบาลวิชาชพี
จํานวน 200 คน

มิ.ย.-ก.ค.64 5,000 เงินบํารุง รพ. นางจิราภรณ  อาจดวงดี
NICU

รวม 1 โครงการ 5,000 บาท
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)
โครงการท่ี 15 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
Functional KPIs 29.รอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับบริการ  ตรวจ วินิจฉัย  รกัษาโรค  และฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (รอยละ 21.5)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

152 ระดับ B แพทยแผนไทยสูชุมชน ออกใหบริการเชิงรุกในชุมชน หญิงหลังคลอดไดรับการทับหมอเกลือ
ที่บาน รอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย

986 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 115,200 เงินบํารุง รพ. นางเพ็ชรมะณี พลราชม
กลุมงานแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก

153 ระดับ B คลินิกแพทยแผนไทยนอกเวลาราชการ
และวันหยุดราชการ

เปดใหบริการนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการเวนวันหยุดนกัขัตฤกษ

1) มีผูรับริการที่เปนสิทธิ์ขาราชการ,
ประกันสังคม, ประชาชนทั่วไป เขาถึง
การรับบริการแพทยแผนไทยเพิ่มขึ้น
ไมนอยกวารายละ 80
2) รอยละของผูปวยนอกไดรับ
บริการการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก

เจาหนาที่งานแพทยแผนไทย  ไม
นอยกวา 4 คน/วัน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 120,585 เงินบํารุง รพ. นายพิชิต  โนนตูม
กลุมงานแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก

154 ระดับ C อบรมผูชวยแพทยแผนไทยในการดูแล
ผูปวยโรคเร้ือรัง

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมผูชวยแพทย
แผนไทยในการดูแลผูปวยโรคเร้ือรัง

ผูชวยแพทยแผนไทยไดรับการอบรม
รอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย

30 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 25,000 เงินบํารุง รพ. นางเพ็ชรมะณี พลราชม
กลุมงานแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก

155 ระดับ C สนบัสนุนการใชยาเบญจอํามฤตยใน
ผูปวยมะเร็งตับ

1) อบรมใหความรูแกบุคลากร สาธารณสุข
2) อบรมใหความรูแกญาติผูปวย
3) จัดทํารูปเลมเอกสารใหความรูแกผูมารับ
บริการ
4) จางเหมาถายเอกสารเพื่อใชในผูมารับ
บริการ
5) ซ้ือยาสมุนไพรเพื่อเปนตัวอยางในการให
ความรู

1) บุคคลกรสาธารณสุขมีความรูเร่ือง
สมุนไพรที่ใชในการดูแลผูปวยมะเร็ง
2) ผูปวยและญาติไดรับความรูในการ
ใชยาเบญจอาํฤตยและสามารถ
นําไปใชประโยชนได 100%
3) มีสื่อเพื่อเผยแพรการใหความรูแก
ประชาชนครบ 100%

เจาหนาที่สาธารณสุข
จํานวน 100 คน
ผูปวยและญาติ

จํานวน 100 คน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 50,000 งบอื่นๆ นางเพ็ชรมะณี พลราชม
กลุมงานแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)
โครงการท่ี 15 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
Functional KPIs 29.รอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับบริการ  ตรวจ  วินิจฉัย  รกัษาโรค  และฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (รอยละ 21.5)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

156 ระดับ C การพอกเขาโดยสมุนไพรใน
ผูสูงอายุ

1) จัดอบรมใหความรูผูสูงอายุ ผูปวยโรคเร้ือรัง
2) พอกเขาผูสูงอายุ ผูปวยโรคเร้ือรังโดยการใช
สมุนไพร

รอยละของผูสูงอายุ ผูปวยโรคเร้ือรังที่
อยูในกลุมเสี่ยงขอเขาเสื่อม มีความรู
ถึงสาเหตุ อาการ และการดูแลตนเอง
ไดอยางถูกตองโดยสามารถตอบ
คําถามจากการซักถามไดอยางถูกตอง
รอยละ 90

ผูสูงอายุ ผูปวยโรคเร้ือรังที่เปน
กลุมเสี่ยงขอเขาเสื่อม 50 คน

ม.ค.-ก.ย.65 11,850 กองทุนฯอบต. นายพิริยะ  ทะนันชัย
รพ.สต.บานตาย

80 คน มิ.ย.65 8,000 กองทุนฯอบต. นางสาวอุไรลักษณ ผิวใบคํา
รพ.สต.สรางแปน

จํานวน 50 คน ต.ค.64-ก.ย.65 25,000 กองทุนฯอบต. นางสาวชิติกา ยากองโค
รพ.สต.ธาตุทอง

ผูสูงอายุ ที่เปนกลุมเสี่ยงขอเขา
เสื่อม (50คน)

ม.ค.-ก.ย.65 5,000 กองทุนฯอบต. นางสาวนุพรัตน  หารประชุม
รพ.สต.บงเหนือ

ผูสูงอายุ ผูปวยโรคเร้ือรังที่เปน
กลุมเสี่ยงขอเขาเสื่อม 50 คน

ม.ค.-ก.ย.65 5,000 กองทุนฯอบต. นางสาวลลิตา สิงหชยั
รพ.สต.บานยางชุม

157 ระดับ C อบรมการนวดแผนไทยเพื่อแกไข
ปญหาสุขภาพของคนในชุมชน

1) ประชุมชี้แจงโครงการ แก อสม. ที่เกี่ยวของ
2) อบรมใหความรูแก อสม.
3) สอนวิธกีารนวดพื้นฐาน

1) อสม.สามารถเผยแพรความรู
รอยละ 90
2) ผูปวยไดรับลการบริการนวด
รอยละ 80

ประชาชนทีมีอาชพีเกษตรกรรม
จํานวน 250 คน

ก.ค.65 25,000 กองทุนฯอบต. นางสาวอมรรัตน โคตรปญญา
รพ.สต.โคกสี

กลุมประชาชนทั่วไป จํานวน
50 คน

มิ.ย.65 5,000 กองทุนฯอบต. นางสาวภาวิตา เสนงาม
รพ.สต.บานตาล

32 คน มิ.ย.65 5,000 กองทุนฯอบต. นางสาวอุไรลักษณ ผิวใบคํา
รพ.สต.สรางแปน

88 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 9,000 กองทุนฯอบต. นางสาวธิดารัตน แสนบรรดิษฐ
รพ.สต.บานนาถอน

158 ระดับ C อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองสมุนไพร
ใกลตัว

1) จัดประชุมชี้แจงโครงการใหผูเกี่ยวของทราบ
2) จัดอบรมใหความรู  ขอควรระวัง วิธกีารใช
เกี่ยวกบัสมุนไพรในทองถิ่น 3)
เรียนรูสมุนไพรไทยจากสมุนไพรจริง
4) สรุปผลการดําเนินงานโครงการ

รอยละ 80 ผูเขารับการอบรมมีความรู
และเห็นคุณคาในสมุนไพรทองถิ่น

50 คน 22 มี.ค.65 7,500 กองทุนฯอบต. นางสาวจริยา เคนสีลา
รพ.สต.บานโคกสุวรรณ

50 คน 22 เม.ย.65 7,400 กองทุนฯอบต. นางสาวอินทรชญาณ  ชัยเลี้ยว
รพ.สต.ตาลโกน



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)
โครงการท่ี 15 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
Functional KPIs 29.รอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับบริการ  ตรวจ  วินิจฉัย  รกัษาโรค  และฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (รอยละ 21.5)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

159 ระดับ C พัฒนาแหลงเพิ่มพูนทักษะ
วิชาชีพแพทยแผนไทย

1) จัดซ้ือยาสมุนไพรเพื่อทํายาปรุงเฉพาะ
ราย
2) จัดซ้ือเคร่ืองซิลสุญญากาศ
3) คาเบี้ยเลี้ยงสําหรับการออกศึกษาหมอ
พื้นบานและชุมชนสาํหรับอาจารยพี่เลี้ยง
และนักศึกษานอกเวลาราชการ

1) มียาปรุงเฉพาะรายใชสําหรับผูปวย
เฉพาะโรค จํานวน 13 รายการ สมุนไพร
ไมชื้น
2) สามารถเปนแหลงเพิ่มพูนทกัษะวิชาชีพ
แพทยแผนไทยที่ไดมาตรฐาน

13 ตํารับ

17 คน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 25,000 งบอื่นๆ นางเพ็ชรมะณี พลราชม
นายพิชิต โนนตูม
กลุมงานแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก

160 ระดับ C จัดอบรมการใชยาสมุนไพรเฉพาะ
ราย(ยาตม) ในโรงพยาบาล

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใชยาสมุนไพร
เฉพาะราย(ยาตม) ในโรงพยาบาล

แพทยแผนไทยและบุคคลากรสาธารณสขุ
ไดรับการอบรม รอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมาย

250 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 10,000 UC คปสอ. นางเพ็ชรมะณี พลราชม
กลุมงานแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก

161 ระดับ C แพทยแผนไทยใสใจหวงใยเทา
เบาหวาน

1) ใหความรูเร่ืองเบาหวาน
2) แนะนําการดูแลเทา
3) อาหารสมุนไพร ลดเบาหวาน
4) สอนนวดเทาเบาหวานดวยตนเอง

1) ผูปวยเบาหวาน มีความรูเร่ืองการดูแล
เทาในระดับดี รอยละ 80
2) ผูปวยเบาหวาน สามารถนวดเทาดวย
ตนเองได

ผูปวยเบาหวาน จาํนวน 250 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 25,000 กองทุนฯอบต. นางสาวลดามาศ เมืองพราม

162 ระดับ C ฝกอบรมนวัตกรรม “ ลูกประคบ
สมุนไพร”ตําบลตาลโกน ปงบ
ประมาน 2565

1) รูจักสมุนไพรและวธิีการใชสมุนไพรที่ถูก
วิธี
2) รูจักการหอลูกประคบสมุนไพร
3) รูจักวธิีการนาํลูกประคบไปใช

1) ผูเขารับการอบรมมีความรู ทกัษะใน
การจัดการสุขภาพประชาชนรอยละ 80
%
2) ผูมารับการอบรมมีความรูในการจัดทาํ
นวัตกรรมเพื่อชวยเหลือในเร่ืองสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ชุมชน รอยละ 80 %

1) อสม.และ ประชาชนทั่วไป จํานวน
40 คน
2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนบานตาลโกน จํานวน 5 คน
4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนบานหนองดินดํา จาํนวน 5
คน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 13,000 กองทุนฯอบต. นางสาวอินทรชญาณ  ชัยเลี้ยว
รพ.สต.ตาลโกน

163 ระดับ C พัฒนาศักยภาพบุคลากรแลก
เปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาทาง
ระบบงานแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก

1) ศึกษาดูงานนอกสถานที่

2) แลกเปลี่ยนเรียนรูนอกสถานที่

ผูเขารวมโครงการสามารถนาํความรูที่
ไดมาพัฒนางานแพทยแผนไทย

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูตอหนวยงานอื่น

เจาหนาที่แพทยแผนไทย ในเครือขาย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21

แหง

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 211,760 งบอื่นๆ นางเพ็ชรมะณี พลราชม
กลุมงานแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก

รวม 12 โครงการ 709,295 บาท



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)
โครงการท่ี 16 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจติเวช
Functional KPIs 30.รอยละของผูปวยโรคซมึเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต (≥รอยละ 74)

31.อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ (ไมเกิน 8.0 ตอประชากรแสนคน)
31.1 รอยละของผูพยายามฆาตัวตายไมกลับมาทํารายตัวเองซ้ําในระยะเวลา 1 ป (รอยละ 90)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

164 ระดับ B พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิต
เวช

1) จัดประชุม PCT 2 คร้ัง
2) ตรวจคลินิกจิตเวชเด็กและวยัรุน/ผูใหญ
3) จัดอบรมฟนฟอูาชีพ

1) อัตราการเขาถึงบริการผูปวยโรค
ซึมเศรา
2) อัตราการเขาถึงบริการผูปวยโรค
จิต

1) ผูปวยสุขภาพจิตและจิตเวช
2) เครือขาย คปสอ.สวางแดนดิน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 30,000 เงินบํารุง รพ. นส.อาภาภิญ เวยีงอินทร
กลุมงานการพยาบาลจิตเวช

165 ระดับ B สรางเสริมสุขภาพผูรับบริการตอเนื่องใน
ชุมชน

เยี่ยมบาน ประเมินคัดกรองปญหาสุขภาพจิต
และทําจิตบาํบัดในชุมชน

ผูปวยจิตเวชเร้ือรังไดรับการติดตาม
เยี่ยมทุกเดือน

1) ผูปวยจิตเวชเร้ือรัง
2) ผูปวยนิติจิตเวชหลังจําหนาย
จากเรือนจาํ
3) ผูปวยที่มีปญหาซับซอนที่
ชุมชนรองขอ
4) ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุที่มี
ภาวะสมองเสื่อมที่ขาดผูดูแล

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 100,800 เงินบํารุง รพ. นางตองจิตร ลันโคตร
กลุมงานการพยาบาลจิตเวช

166 ระดับ B ขับเคลื่อนการดําเนินงานของชมรมเด็ก
พิเศษ อําเภอสวางแดนดิน

1) จัดประชุมเครือขายชมรมเด็กพิเศษ ให
ความรู มอบหมายงาน
2) ฝกทักษะในการดูแลเด็กพเศษ

มีชมรมเด็กพิเศษดําเนินการตอเนื่อง
มีเครือขายในอําเภอ

1) ภาคีเครือขายชมรมเด็กพิเศษ
สวางแดนดิน
2) เครือขายรพ.สต.ในพื้นที่
3) เจาหนาที่ในหนวยงานที่
เกี่ยวของ

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 0 - นส.ศิรินทรทิพย พันธุทอง
กลุมงานการพยาบาลจิตเวช

167 ระดับ B ปองกันและแกไขปญหาการฆาตัวตาย 1) ทํากลุมจิตบาํบัดในกลุมเสี่ยงที่มีประวัติ
พยายามฆาตัวตายในชุมชน 2 คร้ัง
2) ประเมินความเสี่ยงตอการฆาตัวตายซํ้า
ถามีความเสี่ยงในระดับสูง ใหไดรับการรักษา
และทําจิตบาํบัดจากแพทยผูเชี่ยวชาญ

1. อัตราการไมฆาตวัตายซํ้าใน 1 ปไม
เกินรอยละ 80

ผูมีประวัตพิยายามฆาตัวตายใน
ป 2563 จํานวน 30 ราย

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 10,000 เงินบํารุง รพ. นายเจริญชัย พองพรหม
กลุมงานการพยาบาลจิตเวช



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)
โครงการท่ี 16 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจติเวช
Functional KPIs 30.รอยละของผูปวยโรคซมึเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต (≥รอยละ 74)

31.อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ (ไมเกิน 8.0 ตอประชากรแสนคน)
31.1 รอยละของผูพยายามฆาตัวตายไมกลับมาทํารายตัวเองซ้ําในระยะเวลา 1 ป (รอยละ 90)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

168 ระดับ B พัฒนาระบบการใหบริการคลินิกจิตเวช
เด็กและวัยรุน

1) จัดประชุมใหความรู มอบหมายงาน/
หนาที่ บทบาท
2) จัดประชุม ฝกทักษะใหกับเจาหนาทีท่ี่
เกี่นวของ
3) จัดประชุมการดาํเนินงานใหความรูผูดูแล
เด็กที่มีปญหาและภาคีเครือขายเพื่อรวมวาง
แผนการดําเนินงาน

มีระบบการใหบริการที่มีคุณภาพ
เขาถึงงาย
มีเครือขายในอําเภอ

1) เจาหนาที่ที่เกีย่วของ
2) เครือขายรพ.สต.ในพื้นที่
3) พยาบาลที่ผานการอบรม
เฉพาะทางจิตเวชเด็กและวยัรุน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 13,200 เงินบํารุง รพ. นส.ศิรินทรทิพย พันธุทอง
กลุมงานการพยาบาลจิตเวช

169 ระดับ C ยุพราชสุขใจคลายเครียด 1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝกผอนคลาย
ความเครียด ในกลุมเจาหนาที่ที่มี
ความเครียดในระดับสูง
2) ประเมินความเครียดเจาหนาที ่รพร. กอน
และหลังประชุม

1) เจาหนาที ่รพร.สวางไดรับการ
ประเมินความเครียดรอยละ 80
2) หลังเขารวมประชุมฯมีความเครียด
ลดลง รอยละ 80

- เจาหนาที่ รพร.สวางแดนดิน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 10,000 เงินบํารุง รพ. นายเจริญชัย พองพรหม
กลุมงานการพยาบาลจิตเวช

รวม 6 โครงการ 164,000 บาท



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)
โครงการท่ี 17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
Functional KPIs 32.อัตราตายผูปวยตดิเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired (นอยกวารอยละ 26)

33. Refracture  Rate นอยกวารอยละ 20 (<รอยละ 20)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

170 ระดับ A โครงการพัฒนาการดูแลผูปวย
ออรโธปดกิสที่ไดรับการผาตัดเพื่อ
ลดอัตราการ
Re-fracture

1) จัดอบรมบุคลากรทั้งเครือขายในการ
ดูแลผูปวยศัลยกรรมกระดูก

ผูเขารับการอบรม มีความรูผานเกณฑทดสอบ
หลังการอบรม 80% ของผูเขารับการอบรม
ทั้งหมด (เกณฑ Post Test มีระดับคะแนน
> 60%)

บุคลากรสาธารณสุขเครือขาย
node รพร.สวางแดนดิน

จํานวน 100 คน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 2,500 เงินบํารุง รพ. นางสาวอรทัย  สุทธิอาจ
ทีม PCT ออรโธปดิกส

2) จัดตั้งทีม Re-fracture
prevention

- มีทีม Re-fracture prevention
- มีแนวทางการทาํงานของทีม

ทีมPCT ศัลยกรรม 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 - - นางสาวอรทัย  สุทธิอาจ
ทีม PCT ออรโธปดิกส

3) โครงการคัดกรองความเสี่ยงตอภาวะ
กระดูกหักและสงเสริมปองกันภาวะ
กระดูกพรุนในประชาชน  ในพื้นที่
อําเภอสวางแดนดิน

ประชาชนอายุ 55 ป ในเพศหญิง  และ 65 ป
ในเพศชาย ไดรับการคัดกรองภาวะเสี่ยงตอ
กระดูกหัก  และมีความรูเร่ืองการปองกันภาวะ
กระดูกพรุน ≥ 60 %

ประชาชนอายุ 55 ป ในเพศ
หญิง และ 65 ป ในเพศชาย
จํานวน 300 คน โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ 3 แหงในพื้นที่

อําเภอสวางแดนดิน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 - - นางสาวอรทัย  สุทธิอาจ
ทีม PCT ออรโธปดิกส

4) โครงการออกเยีย่มเสริมพลัง
โรงพยาบาลลกูขาย

โรงพยาบาลลกูขายไดรับการเยีย่ม
100 %

รพช.เจริญศิลป /รพช.สองดาว 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 - - นางสาวอรทัย  สุทธิอาจ
ทีม PCT ออรโธปดิกส

171 ระดับ B ประชุมวิชาการโครงการการใช
spirometer ในการสงเสริมสุขภาพ
และทดสอบสมรรถภาพในผูปวย

1) อบรมเชิงปฏิบัติการเกีย่วกับใช
spirometer
2) ทดสอบสมรรถภาพเจาหนาทีแ่ละ
ผูปวย

1. จํานวนเจาหนาทีจ่ายตรงเขาใชบริการการ
ตรวจ spirometer เพิ่มขึ้น
2. จํานวนผูปวยเขารับการอบรมไดรับการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ≥80%

1) เจาหนาที ่จํานวน 50 คน
2) ผูปวย จํานวน 50 คน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 5,000 เงินบํารุง รพ. กัญณภัทร วงคชารี

รวม 2 โครงการ 7,500 บาท



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)
โครงการท่ี 18 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  สาขาโรคหัวใจ
Functionl KPIs 34.อัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการใหการรักษาตามมาตรฐานเวลาท่ีกําหนด

34.1 อัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI (<รอยละ 8)
34.2 รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีกําหนด (≥รอยละ 60)
34.2.1 รอยละของผูปวย STEMI ท่ีไดรับยาละลายลิ่มเลือดไดตามมาตรฐานเวลาท่ีกําหนด
34.2.2 รอยละของผูปวย STEMI ท่ีไดรับการทํา Primary  PCI ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีกําหนด

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

172 ระดับ B การอบรมฟนฟูสมรรถภาพการดูแล
ผูปวย ACS

- 1) อบรมเชิงปฏิบัติการเกีย่วกับการฟนฟู
สมรรถภาพการดูแลผูปวย ACS
2) ทดสอบสมรรถภาพเจาหนาทีแ่ละผูปวย

1) จํานวนเจาหนาที/่ผูปวยที่เขาการ
อบรมมีความรูความเขาเพิ่มขึ้น
2) จํานวนผูปวยเขารับการอบรม
ไดรับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
≥80%

ผูปวย ACS จํานวน 50 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 6,800 เงินบํารุง รพ. นายสราวุฒิ  จันมูล
กลุมงานเวชกรรมฟนฟู

173 ระดับ B อบรมใหความรูโรคหัวใจขาดเลือด 1) อบรมใหความรูเร่ืองโรคหัวใจขาดเลือด
2) ติดปายเตือนสัณญาณบงชี้การเกิดโรค
และการเขาถึงบริการแกบานกลุมเปาหมาย

1) กลุมเปาหมายมีความรูที่ถูกตอง
มากกวารอยละ 80
2) บานกลุมเปาหมายมีการติดแผน
ปายเตือนสัณญาณบงชี้การเกิดโรค
และแนวทางการเขาถึงบริการ
ครอบคลุม รอยละ 100

1 รพ.สต. 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 25,000 กองทุนฯอบต. นางสาวนิภาพร ศิริคุณ
รพ.สต.ธาตุทอง

รวม 2 โครงการ 31,800 บาท



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)
โครงการท่ี 19 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง
Functional KPIs 35.รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรก ไดรับการรักษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

35.1 รอยละของผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยการผาตัด  ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห (≥รอยละ 75)
35.2 รอยละของผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัด  ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห (≥รอยละ 75)
35.3 รอยละของผูปวยท่ีไดรับการรกัษาดวยรังสีรักษา  ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห (≥รอยละ 60)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

174 ระดับ B สตรีไทยรวมใจปองกันภยัมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเตานม

1) บรรยายสาระความรูเร่ือง “ภัยจาก
โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม”
2) ประชาคมเพื่อหามาตรการขอตกลงการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูก”และสรุป ขอตกลงใน
การตรวจมะเร็งปากมดลกู
3) ใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
แกสตรีกลุมเปาหมายตามกิจกรรม

1) สตรีกลุมเปาหมาย อายุ 30-60 ป
มีความรู ความเขาใจ เกีย่วกับ
โรคมะเร็งปากมดลูก
2) สตรีกลุมเปาหมาย อายุ 30-60 ป
มีความรูความเขาใจ และตระหนักถึง
ความสําคัญของการตรวจมะเร็งปาก
มดลูก
3) สตรีกลุมเปาหมายอายุ 30-60 ป
ไดรับการตรวจคัดกรองโดยวธิี Pap
smear และไดรับการรักษาตามระบบ
การสงตอ ทันทีเมื่อทราบผลการตรวจ
วินิจฉยั
4) ความรุนแรงของโรคมะเร็งปาก
มดลูกและอัตราการปวยและตายดวย
มะเร็งปากมดลูกของสตรีในชุมชน
ลดลง

ตัวแทนสตรีกลุมเปาหมายอายุ
30-60 ป จาํนวน 100 คน

ม.ค.-ก.ย.65 14,000 กองทุนฯอบต. นางกานดา  ภูผวิ
รพ.สต.บานตาย

2,800 คน มี.ค.64-ก.ย.65 50,000 กองทุนฯอบต. นางศิริวรรณ ยุบลแมน
รพ.สต.คําสะอาด

สตรีอายุ 30 – 60 ป จํานวน
200 คน

ม.ค.-ก.ย.65 15,000 กองทุนฯอบต. นางสาวธนาภรณ  สาสี
รพ.สต.ทรายมูล

250 คน ม.ค.-ก.ย.65 25,000 กองทุนฯอบต. นางสาวสินีนาฎ ศรีสําราญ
รพ.สต.ธาตุทอง

250 คน ม.ค.-ก.ย.65 25,000 กองทุนฯอบต. นางสายสุดา สักขาพรม
รพ.สต.พันนา

หญิงไทย อายุ 30-60 ป ตําบล
สวางแดนดิน

จํานวน 5,051 คน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 20,000 กองทุนฯอบต. นางวิมลศรี ศิริบํารุง
กลุมงานบริการปฐมภูมิ

371 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 20,000 กองทุนฯอบต. นางอัญชลี วงศนิลจันทร
รพ.สต.บานนาเตียง

หญิงอายุ 30-60 ปในเขต
รับผิดชอบ จํานวน 200 คน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 20,000 กองทุนฯอบต. นางสาวธันยพร จันโท
รพ.สต.โคกสี



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)
โครงการท่ี 19 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง
Functional KPIs 35.รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรก  ไดรับการรักษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

35.1 รอยละของผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยการผาตัด  ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห (≥รอยละ 75)
35.2 รอยละของผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัด  ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห (≥รอยละ 75)
35.3 รอยละของผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยรังสีรักษา  ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห (≥รอยละ 60)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

175 ระดับ B เฝาระวังโรคมะเร็งเตานมและมะเร็งปาก
มดลูก ในกลุมสตรีอาย3ุ0-60 ป

ดําเนินการใหความรูและตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตานม และมะเร็งปากมดลูกแก
กลุมเปาหมาย

1.กลุมเปาหมายไดรับการคัดกรอง
โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม
มากกวารอยละ 75
2.สตรีที่มีผลตรวจเซลลมะเร็งผิดปกติ
ไดรับการรักษาอยาถกูตองและ
ทันเวลา รอยละ 100

รพร. 1 แหง
รพ.สต. 20 แหง

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 50,000 UC CUP นางสาวธิตยิา สมจิตรภาภร
สสอ.สวางแดนดิน

176 ระดับ B ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับ
และมะเร็งทอน้ําดี

1) คัดกรองกลุมเสี่ยงอายุ 40 ปขึ้นไป
2) จัดโครงการใหความรูเร่ืองพยาธิใบไมใน
ตับและมะเร็งทอน้ําดีแกประชาชนทั่วไป
3) ตรวจคัดกรองกลุมเสี่ยงโดยการตรวจ

UA, Stool
4) จัดใหมีการเรียนการสอนในโรงเรียนทุก
ระดับ
5) การใหการรักษาผูที่ตรวจพบ OV ใน
Stool หรือ UA
6) จัดใหมีคลินิก U/S มะเร็งทอน้ําดีใน
โรงพยาบาล
7) การจัดการสิ่งแวดลอมและกําจัดสิ่งปฏิกูล
ใหปลอดพยาธิใบไมในตับโดยชุมชนมีสวน
รวม

รอยละของตําบลจัดการสุขภาพใน
การเฝาระวัง ปองกันแกไขปญหาโรค
พยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี

ประชนที่มีภาวะเสี่ยงตอการเกิด
โรคพยาธิใบไมตับ
จํานวน 200 คน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 20,000 กองทุนฯอบต. นางสาวสุพัตรา ยันตะพันธ
รพ.สต.โคกสี

ประชาชนอายุ 40 ป ขึ้นไป
(จํานวน 60 คน)

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 11,000 กองทุนฯอบต. นางสาวอริษา  อาทิยตั้ง
รพ.สต.ทรายมูล

200 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 15,000 กองทุนฯอบต. นางสาวชฎาภรณ ตรีกมล
รพ.สต.บานนาเตียง

รวม 3 โครงการ 285,000 บาท



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)
โครงการท่ี 20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไต
Functional KPIs 36.รอยละผูปวย CKD ท่ีมี eGFR ลดลงนอยกวา 5 ml/min/1.73m2/yr (≥รอยละ 66)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

177 ระดับ A โครงการรักษไตปองกันเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง

1) คนหาผูปวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูงที่มีภาวะแทรกซอนทางไต
2) อบรมใหความรูใหสุขศึกษารายกลุมแบง
ฐานการเรียนรู
ฐาน 1. ฐานโรคเบาหวานและ
ภาวะแทรกซอน
ฐาน2.ฐานยาและการใชยาที่เหมาะสมและ
ยาสมุนไพรกับโรคไตเร้ือรัง
ฐาน3 อาหารที่เหมาะสม
ฐาน4 บุหร่ีสุรา
ฐาน5 การออกกาํลังกายที่เหมาะสม
3) ประเมินผลและ.สรุปโครงการ

1.รอยละผูปวยเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอนทางไต มี
ความรูความเขาใจในการดูแลตนเอง
2.รอยละขอผูปวยเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงรักษาสภาพไตคงที่

ผูปวยเบาหวานความดันโลหิตสูง
ไตรับ3จํานวน 30 คน

เม.ย-ก.ย.65 5,000 กองทุนฯอบต. นางสาวอลิษา  ฤทธธิรรม
รพ.สต.ตาลโกน

178 ระดับ C ใหความรูเร่ืองโรคไตเร้ือรังกับผูปวยและ
ญาติ

ใหความรูเร่ืองโรคไตเร้ือรัง ผูปวยโรคไตเร้ืองรังมีอัตราการกรอง
ของไตลดลงของ eGF < 4
mll/min/1.73m/year
> 50 %

ผูปวยไตเร้ือรัง stage 3b,4 และ
ญาติ

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 20,000 เงินบํารุง รพ. นางอัจฉราภรณ จันทะศรี
คลินิกโรคเร้ือรัง

179 ระดับ C วันไตโลก จัดกิจกรรมวันไตโลก,จัดบอรด
ประชาสัมพันธที่คลินิคโรคเร้ือรัง

-ผูรับบริการและญาติเขารวมกิจกรรม
รอยละ 80

เจาหนาที่โรงพยาบาล/
ผูรับบริการ

1-31 มีนาคม 2565 5,000 เงินบํารุง รพ. นางอัจฉราภรณ จันทะศรี
คลินิกโรคเร้ือรัง



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)
โครงการท่ี 20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไต
Functional KPIs 36.รอยละผูปวย CKD ท่ีมี eGFR ลดลงนอยกวา 5 ml/min/1.73m2/yr (≥รอยละ 66)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

180 ระดับ C เครือขายบริการดูแลผูปวยโรคไต
ตอเนื่อง อยางไรรอยตอ

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากร 1) จํานวนคร้ังของพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของหนวยบริการ อยางนอย
1 คร้ังตอป
2) จํานวนคร้ังของพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในเครือขายบริการ อยาง
นอย 1 คร้ังตอป/เครือขาย

แพทย พยาบาล วิชาชพี เภสัชกร
20 คน

แพทย พยาบาล วิชาชพี เภสัชกร
นักวิทยาศาสตรการแพทย

20 คน/2 เครือขาย

ม.ค.–มี.ค.65 10,000 งบอื่นๆ นางสาวกุลวดี  พิเศษพิชญา
นางสาวมัณฑนา  เพชรคํา
นางอัจฉราภรณ จันทะศรี

2) เยี่ยมใหคําปรึกษาเครือขายบริการ จํานวนคร้ังของการตรวจเยี่ยม
เครือขายบริการ อยางนอย 1 คร้ังตอ
ป/เครือขาย

แพทย พยาบาล วิชาชพี เภสัชกร
นักวิทยาศาสตรการแพทย 20

คน/2 เครือขาย

เม.ย.-พ.ค.65 4,000 งบอื่นๆ นางสาวกุลวดี  พิเศษพิชญา
นางสาวมัณฑนา  เพชรคํา

3) ภาคีเครือขายรวมใจชะลอไต (รณรงค วัน
ไตโลก)

คะแนนเฉลี่ยการประเมินความรู
เกี่ยวกบัการปรับพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตัว มากกวารอยละ 80
ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรมวันไตโลก มากกวารอยละ 80

ประชาชนทั่วไปและผูปวยกลุม
เสี่ยง 150 คน

มี.ค.65 0 - นางสาวกุลวดี  พิเศษพิชญา
นางอัจฉราภรณ จันทะศรี

รวม 4 โครงการ 44,000 บาท



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)
โครงการท่ี 21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุวิทยา
Functional KPIs 37.รอยละผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding  Cataract) (≥รอยละ 85)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

181 ระดับ A คัดกรองและผาตัดตอกระจกศิริราช
ถวายเปนพระราชกุศล

ตรวจคัดกรองและผาตอกระจกในประชาชน
กลุมเปาหมาย

1) อายุ 60 ปขึ้นไปไดรับการคัดกรอง
ตา >80%
2) Blinding  Cataract ไดผาตัด
ภายใน 30 วัน>80%
3) Non blind ไดรับการผาตัด
ภายใน 90 วัน>80%

ประชากร 60 ป ขึ้นไป ในอาํเภอ
สวางแดนดิน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 1,000,000 สปสช. นางประภาพร  ศรีสวาง

182 ระดับ A ตรวจถายภาพจอประสาทตาในผูปวย
เบาหวาน

1) ออกตรวจถายภาพจอประสาทตาในผูปวย
เบาหวาน ในเขตอําเภอสวางแดนดิน
2) ติดตามแจงผลตรวจใหผูปวยทราบ
3) นําขอมูลบันทกึในโปรแกรม HOSxP เพื่อ
คิดคาบริการ
4) ติดตามผูปวยที่มีผลตรวจผิดปกติ ไดรับ
การรักษาตามความเหมาะสม
5) สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน

- ผูปวยเบาหวานไดรับการคัดกรอง
ถายภาพจอประสาทตา ≥ 60 %
- ผูปวยเบาหวานที่มีผลถายภาพจอ
ประสาทตาผิดปกต ิไดรับการรักษา
และสงตออยางเหมาะสม

ผูปวยเบาหวานในเขต
อําเภอสวางแดนดิน

ม.ค.-เม.ย.65 30,000 UC คปสอ. นางสาวนาฏอนงค  ทะคง

รวม 2 โครงการ 1,030,000 บาท



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)
โครงการท่ี 22 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาปลูกถายอวัยวะ
Functional KPIs 38. อัตราสวนของจํานวนผูยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตาย  ตอจํานวนผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A ,S) (เพ่ิมข้ึนรอยละ 20 จากอัตราสวนของจํานวนผูยินยอม  อวัยวะสมองตายท่ีไดรับการผาตัดนํา

อวัยวะออกตอจํานวนผูเสียชีวิตในโรงพยาบาล  ป 2562 ของแตละเขตสุขภาพ)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

183 ระดับ B ออกรับบริจาคโลหิต รับบริจาคอวยัวะ
และดวงตา

ออกหนวยรับบริจาคโลหิต/ อวยัวะ ในเขต
อําเภอสวางแดนดินและ ในโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน

1) จํานวนคร้ังของการจัดกิจกรรม
บริจาคโลหิต/ อวัยวะ ในเขตอําเภอ
สวางแดนดิน
2) มีผูบริจาคอวยัวะ 1 ราย /2 ป

ประชาชนทั่วไป อายุ 17-65 ป 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 100,000 UC คปสอ. นางสาววรนุช อาจวิชัย
นางสาวภาสุรีย เหมะธุลิน
นายพรอมพงศ  ลีลาชัย

รวม 1 โครงการ 100,000 บาท



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)
โครงการท่ี 23 โครงการพัฒนาระบบริการบําบดัรกัษาผูปวยยาเสพตดิ
Functional KPIs 39.รอยละของผูปวยยาเสพติดท่ีเขาสูกระบวนการบําบัดรักษา ไดรบัการดูแลอยางมีคณุภาพอยางตอเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention  Rate) (รอยละ 60 (Retention  Rate ระบบสมัครใจ))

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

184 ระดับ C ลด ละ เลิก สุราในชุมชน 1) ทํากลุมบําบัดในชุมชน 3 คร้ัง
2) ประเมินผลหลังบําบัด

ผูมีปญหาการดื่มสุรา สามารถลด ละ
เลิกดื่มสุราไดตอเนื่องอยางนอย 3
เดือน

ผูมีปญหาการดื่มสุรา 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 5,000 เงินบํารุง รพ. นส.จันทรสุดา  จันทรมาลา
นส.ธิติมา ศิริชมภู
กลุมงานการพยาบาลจิตเวช

185 ระดับ C วัยรุนยุคใหมรูและเขาใจโทษของบุหร่ี
และสุรา

1) คัดกรองและประเมินหากลุมเสี่ยง
2) ใหความรูโทษของบุหร่ีและสุรา
3) รณรงค ประชาสัมพันธ ทํากิจกรรมกลุม

1) กลุมเสี่ยงไดรับการใหความรูเร่ือง
โทษของบุหร่ีและสุรา
2) มีการรณรงค ประชามสัมพันธ ใน
สถานศึกษา

โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
5 โรงเรียน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 50,000 กองทุน อบต. นางสาวหนูดี  พรมวัง
กลุมงานบริการปฐมภูมิ

186 ระดับ C พัฒนาทักษะชวีิตเพื่อปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา (ลดละ
เลิกบุหร่ีและ สุราในสถานศึกษา)

อบรมใหความรู รอยละ 90 สามารถปองกันตนเอง
จากสิ่งใหโทษ

นักเรียนโรงเรียนหนองทุมพุทธา
นุเคราะห และโรงเรียนบาน
เปอยทานตะวันพิทยาสรรพ

ม.1-ม.3
จํานวน 225 คน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 30,000 กองทุน อบต. นางมาลี อนุวงษา
กลุมงานบริการปฐมภูมิ

รวม 3 โครงการ 85,000 บาท



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)
โครงการท่ี 24 โครงการการบริบาลฟนสภาพระยะกลาง (Intermediate  Care ; IMC)
Functional KPIs 40.ผูปวย Stroke, Traumatic  Brain  Injury , Spinal  Cord Injury และ Fracture Hip (Fragility  Fracture)* ไดรับการบริบาลฟนสภาพระยะกลาง  และตดิตามจนครบ 6 เดือน  หรือจน Barthel  index = 20 (≥รอยละ

70)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

187 ระดับ A โครงการพัฒนาการดูแลผูปวยระยะ
กลาง (IMC)

จัดอบรมบุคลากรในโรงพยาบาลเร่ือง การ
ประเมิน Barthel index ADL และ การ
ประเมิน mRS

ผูเขารับการอบรม มีความรูผานเกณฑ
ทดสอบหลังการอบรม 80% ของผู
เขารับการอบรมทั้งหมด (เกณฑ Post
Test มีระดับคะแนน > 60%)

บุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชสวางแดนดิน

จํานวน 100 คน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 0 - นางเย็นใจ พิมพบรรณ
คณะทํางาน IMC

188 ระดับ B อบรมการฟนฟูผูปวย IMC /ผูพิการ ใน
การใชอุปกรณสําหรับคนพกิาร

1) จัดอบรมผูพิการ/ประเมินความพกิาร
2) สอนสาธิตวิธีการใชอุปกรณในสภาพ
พื้นผิวที่แตกตางกัน
3) ประเมินโครงการฯ

ผูปวย IMC/ผูพิการมีความรูความ
เขาใจการใชอุปกรณเพิ่มขึ้น

ผูปวย IMC/ผูพิการ
จํานวน 50 คน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 6,800 เงินบํารุง รพ. นางสาววราหภรณ  ฮุงหวล

งานเวชกรรมฟนฟู

รวม 2 โครงการ 6,800 บาท



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)
โครงการท่ี 26 โครงการกัญชาทางการแพทย
Functional KPIs 43. รอยละของหนวยบริการสาธารณสุขท่ีมีการจดับริการคลินิกกัญชาทางการแพทยแบบบูรณาการ (รอยละ 50)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

189 ระดับ B กัญชาทางการแพทย กิจกรรมอบรมใหความรูบุคคลกร ผูนําชุมชน
อสม. ประชาชนเกีย่วกับความรูและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับกัญชาทางการแพทย

ประชาชนสามารถเขาถึงผลิตภัณฑ
กัญชาทางการแพทยอยางมีมาตรฐาน
และปลอดภยั

รอย 100 ม.ค.-ก.ย.2565 30,000 UC คปสอ. นายอังคาร รัตนสีดา
นายพิชิต โนนตูม
นายวษิณุ ยิ่งยอด
นายอิศรักษ เหลาคม
คณะทํางานกัญชาทาง
การแพทย

รวม 1 โครงการ 30,000 บาท



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานท่ี 7 การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ
โครงการท่ี 27 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบสงตอ
Functional KPIs 44.อัตราการเสียชีวิตของผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ช่ัวโมง  ในโรงพยาบาลระดับ A , S M1 (ท้ังท่ี ER และ Admit) (<รอยละ 10)

45.รอยละของประชากรเขาถึงบรกิารการแพทยฉุกเฉิน (ไมต่ํากวารอยละ 26)
46.รอยละของโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป  ผานเกณฑ ER คุณภาพ (รพท. รอยละ 80)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

190 ระดับ A การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย
ฉุกเฉินใหมีประสิทธภิาพ

1)จัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติการดูแลผูปวย ณ จุด
เกิดเหตุ
2) การดูและขณะนาํสงลากรบันทึกการดูแล
ผูปวย
3) ฟนฟูความรูเร่ืองระบบการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน การสั่งการออกเหต ุ การ
ชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ การดูแลขณะนําสง
4) การปองกันการจมน้าํในเด็ก
5) พัฒนาระบบรถพยาบาลใหไดมาตรฐาน ,
ระบบการสื่อสาร
6) อบรมฟนฟูความรูใหอาสาสมัครกูชีพ
(BMR) อบรมรายใหมและฟนฟูความรูราย
เกา
7) จัดทําโครงการ EMS rally (ตามสถานการณโค
วิด)
8) สนับสนุนใหมีหนวยบริการ กูชพีระดับ
ตําบล ครอบคลุมทุกอําเภอ
9) สงเสริมการประชาสัมพันธ การเขาถึงบริการ
1669

รอยละการเขาถึงบริการดวยระบบ
EMS

พยาบาลวิชาชีพ 18 คน
Paramedic 2 คน

EMT 7 คน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 80,000 UC คปสอ. นายมนูญ  วงศนิลจันทร
กลุมงานอุบัติเหตุและฉกุเฉิน

191 ระดับ A การพัฒนาบุคลากรในระบบการแพทย
ฉุกเฉิน

อบรมอาสาสมัครฉุกเฉินรายเกา รอยละของประชากรเขาถึงบริการ
แพทยฉกุเฉิน

12 หนวย 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 5,000 UC คปสอ. นายมนูญ  วงศนิลจันทร
กลุมงานอุบัติเหตุและฉกุเฉิน



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)
แผนงานท่ี 7 การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ
โครงการท่ี 27 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบสงตอ
Functional KPIs 44.อัตราการเสียชีวิตของผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ช่ัวโมง  ในโรงพยาบาลระดับ A , S M1 (ท้ังท่ี ER และ Admit) (<รอยละ 10)

45.รอยละของประชากรเขาถึงบรกิารการแพทยฉุกเฉิน (ไมต่ํากวารอยละ 26)
46.รอยละของโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป  ผานเกณฑ ER คุณภาพ (รพท. รอยละ 80)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

192 ระดับ A พัฒนาศักยภาพและฟนฟกูารชวยฟนคืน
ชีพขั้นพื้นฐานในบุคคลากร
คปสอ.สวางแดนดิน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟนคืนชพีขั้น
พื้นฐาน ณ หนวยงานในรพ.สต.

รอยละความครอบคลุมของบุคลากร
ที่เขารับการอบรมมากกวารอยละ 80

เครือขาย   คปสอ. 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 10,000 UC คปสอ. นายมนูญ  วงศนิลจันทร
กลุมงานอุบัติเหตุและฉกุเฉิน

193 ระดับ C พัฒนาระบบการกํากับการดูแล
บํารุงรักษาเคร่ืองมือแพทยในหอง
ฉุกเฉิน

การนิเทศกํากับการดูแลเคร่ืองมือโดยใช QR
Code

ความพรอมใชของเคร่ืองมือ รอยละ
100

เคร่ืองมือใน หองอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 1,000 เงินบํารุง รพ. นางสาวถนิมภรณ งาสิทธิ์
กลุมงานอุบัติเหตุและฉกุเฉิน

รวม 4 โครงการ 96,000 บาท



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)
แผนงานท่ี 8 การพัฒนาตามโครงการพระราชดาํริ  โครงการเฉลมิพระเกียรติ  และพ้ืนท่ีเฉพาะ
โครงการท่ี 28 โครงการพระราชดาํริ  โครงการเฉลิมพระเกียรติ  และโครงการพ้ืนท่ีเฉพาะ
Functional KPIs 47. รอยละของหนวยบริการกลุมเปาหมายมมีาตรฐานการบริการสุขภาพนักทองเท่ียวในพ้ืนท่ีเกาะตามท่ีกําหนด (รอยละ 50 ของหนวยบริการใน 11 จังหวัด (49 แหง  จากท้ังหมด 98 แหง))

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

194 ระดับ B โครงการเฉลิมพระเกียรติ 1) ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เพือ่เผยแพรกิจกรรม
2) จัดพิธีมอบขวัญถุงพระราชทานและของขวัญอัจฉริยะ โดยทีม
ผูบริหารโรงพยาบาล และหรือมูลนิธโิรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราช สาขาสวางแดนดิน/ธนาคารออมสิน ในวันหลังคลอดและ
กอนแมและทารกเดินทางกลับบาน
3) รวบรวมขอมูลเกีย่วกับจาํนวนผูรับบริการและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ใหมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ภายในเดือนกันยายน
2564
4) จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ประจําปของโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชเชิญมารดาและเด็กมารวมกิจกรรม เชน ประกวด
สุขภาพเด็ก การแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาการเจริญวัยของเด็ก
ในปตางๆ เปนตน
5) เชิญชวนมารดาและเด็กที่คลอดเดือนกรกฎาคม 2565 มารวม
กิจกรรมเพื่อสรางพื้นฐานและปลูกฝงการดูแลสุขภาพ ควบคูการ
ปลูกฝงการออมทรัพย และมีความซ่ือสัตย มีความกตัญูตอ
ประเทศชาติในอนาคต
6) เปดบัญชีเพื่อรับสมุดเงินฝากตราสัญลักษณมูลนิธิโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช จัดทําโดยธนาคารออมสิน รายละ 1,000 บาท
แหลงงบประมาณสนับสนุนแตละราย ดังนี้
6.1 ธนาคารออมสิน จํานวน 500 บาท
6.2 มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช สาขาสวางแดนดิน
จํานวน 3,000 บาท
6.3 มูลนิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จํานวน 200 บาท

เด็กที่เกิด ณ รพร.สวางแดนดิน
ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม-31
กรกฎาคม 2565

เด็กแรกเกิดในวันที่
1-31 กรกฎาคม พ.ศ.2565

จํานวน 180 ราย

ก.ค.65 92,000

36,000

54,000

เงินบํารุง รพ.

เงินมูลนิธิ รพ.

เงินมูลนิธิ รพ.

นางวันรัฐ พจนา

นางวันรัฐ พจนา

นางวันรัฐ พจนา
รวม 1 โครงการ 182,000 บาท



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานบุคลากรเปนเลิศ (People  Excellence)
แผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
โครงการท่ี 30 โครงการบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
Functional KPIs 50.รอยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจดัการกําลังคนท่ีประสิทธิภาพ (มีตําแหนงวางคงเหลือ  ไมเกินรอยละ 4 (≥9 เขตสุขภาพผานเกณฑ))

51.รอยละของบุคลากรท่ีมีความพรอมรองรับการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน  ไดรับการพัฒนา (ไมนอยกวารอยละ 90)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

195 ระดับ A การบริหารอัตรากําลังและสรางขวัญ
กําลังใจบุคลากร

1) จัดเวรตรวจการนอกเวลา หนวยงานภารกจิดานการพยาบาล
ไดรับการนิเทศการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

หัวหนากลุมงาน
หัวหนางาน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 0 - กลุมภารกจิดานการพยาบาล

2) จัดสรรอัตรากําลังบุคลากรการพยาบาล
ทุกระดับ

หนวยงานมอีัตรากําลังเพียงพอ บุคลากรในภารกจิ
ดานการพยาบาล

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 0 - กลุมภารกจิดานการพยาบาล

3) จัดระบบสวัสดิการ/ขวัญกําลังใจ อัตราความพึงพอใจของบุคลากร
ทางการพยาบาล

บุคลากรในภารกจิ
ดานการพยาบาล

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 0 - กลุมภารกจิดานการพยาบาล

4) จัดทํา career path พยาบาลในกลุมการ มี career path พยาบาลวิชาชีพใน
ภารกิจดานการพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพ 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 0 - กลุมภารกจิดานการพยาบาล

5) พัฒนาระบบจัดเกบ็ตัวชีว้ัด QA มีระบบจัดเก็บขอมูล QA หัวหนากลุมงาน
หัวหนางาน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 0 - กลุมภารกจิดานการพยาบาล

6) ปฐมนิเทศเจาหนาที่ใหม เจาหนาที่ใหมไดรับการปฐมนิเทศ
พยาบาลวิชาชีพ

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 0 - กลุมภารกจิดานการพยาบาล

7) อบรม ESB ปญหาการอบรม ESB เจาหนาที่ใหม
ทุกราย พยาบาลวิชาชีพ

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 0 - กลุมภารกจิดานการพยาบาล

8) อบรมคุณธรรม จริยธรรม เจาหนาที่ในภารกิจดานการพยาบาล
ไดรับการสงเสริมอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

พยาบาลวิชาชีพ 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 0 - กลุมภารกจิดานการพยาบาล

9) จัดหนวยปฐมพยาบาล/หนวยรับบริจาค
โลหิต

พยาบาลวิชาชีพ 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 0 - กลุมภารกจิดานการพยาบาล

10) จัดทีมนิเทศทางการพยาบาล หัวหนากลุมงาน/หวัหนางาน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 0 - กลุมภารกจิดานการพยาบาล



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)
แผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
โครงการท่ี 30 โครงการบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
Functional KPIs 50.รอยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจดัการกําลังคนท่ีประสิทธิภาพ (มีตําแหนงวางคงเหลือ  ไมเกินรอยละ 4 (≥9 เขตสุขภาพผานเกณฑ))

51.รอยละของบุคลากรท่ีมีความพรอมรองรับการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน  ไดรับการพัฒนา (ไมนอยกวารอยละ 90)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

196 ระดับ A พัฒนาระบบบริการ และมาตรฐานการ
พยาบาลตาม Service  plan

1) ติดตาม/รวบรวม  ตัวชีว้ัดและผลการ
ดําเนินงานตาม Service plan
2) รวบรวม One plate ตาม Service
plan
3) ทบทวน ปรับปรุง  มาตรฐานการบริการ
ใหทันสมัย
4) สนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย
5) จัดทําเอกสารการการรวมงานสนับสนุน
ทางการแพทย

1) สงรายงานตัวชี้วัด/ผลการ
ดําเนินงาน ครบตาม Service plan
2) มี One plate สาขาตาม Service
plan
3) มีการทบทวนมาตรฐานการบริการ
ตาม Service plan อยางนอยปละ 1
คร้ัง
4) จํานวนคร้ังของการออกปฏิบัติ
มากกวา รอยละ 80

หนวยงานทกุหนวยงานในภารกิจ
ดานการพยาบาล

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 0 - นางสาวเบญจวรรณ คําหนอง
คู
นางสาวศิวพร พรหมพารักษ
คณะกรรมการทีม SEPSIS

197 ระดับ A การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเขยีนผลงานทาง
วิชาการเพื่อเลื่อนระดับ

จํานวนบุคลากรที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ มีผลงานทางวิชาการ ผานการ
ประเมิน

100 % มี.ค.65 0 - คณะกรรมการวิชาการกลุม
ภารกิจดานการพยาบาล

2) การเขียนบทความลงวารสาร จํานวนผลงานบทความทางวิชาการลง
วารสาร

6 เร่ือง 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 0 - คณะกรรมการวิชาการกลุม
ภารกิจดานการพยาบาล

3) จัดประชุมวิชาการเพื่อรับการประเมนิขอ
คะแนน CNEU ของพยาบาลวิชาชพี จาก
สภาการพยาบาล

จํานวนโครงการที่ขอรับคะแนน
CNEU

4 เร่ือง ธ.ค.64 0 - คณะกรรมการวิชาการกลุม
ภารกิจดานการพยาบาล

198 ระดับ A พัฒนาพฤติกรรมบริการสูความเปนเลิศ อัตราความพึงพอใจผูรับบริการ อบรมพฤติกรรมบริการเจาหนาที่ เจาหนาในโรงพยาบาล
จํานวน 200 คน

ม.ค.-เม.ย.65 10,000 เงินบํารุง รพ. ทีมลูกคาสัมพันธและ
การตลาด



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานบุคลากรเปนเลิศ (People  Excellence)
แผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
โครงการท่ี 30 โครงการบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
Functional KPIs 50.รอยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจดัการกําลังคนท่ีประสิทธิภาพ (มีตําแหนงวางคงเหลือ  ไมเกินรอยละ 4 (≥9 เขตสุขภาพผานเกณฑ))

51.รอยละของบุคลากรท่ีมีความพรอมรองรับการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน  ไดรับการพัฒนา (ไมนอยกวารอยละ 90)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

199 ระดับ A พัฒนาศักยภาพผูนาํทางการพยาบาล 1) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตาม
ความสําคัญและจัดทาํแผนวิชาการใน
หนวยงาน ทบทวนการดูแลผูปวย (Case
Conference) ทุกเดือน
2) สนับสนุนใหมีการนําหลักฐานเชิงประจักษ
(evidence base) มาพัฒนางานในรูปแบบ
ของ CQI นวัตกรรม วิจยั
3) เตรียมความพรอมบุคลากรตามแผน
ความกาวหนาของบันไดวิชาชพี
4) สนับสนุนใหบุคลากรนําเสนอผลงาน
วิชาการในการประชุมวิชาการประจาํป ของ
รพ.
5) จัดทําโครงการประชุมวิชาการเชิง
ปฏิบัติการการชวยฟนคืนชีพพื้นฐานและขั้น
สูง
6) การใหความรูเร่ืองการใชกระบวนการ
พยาบาล

1) อัตราความพึงพอใจของบุคลากร
2) อัตราความผูกพันของบุคลากร
3) จํานวน นวัตกรรม ผลงานวิชาการ
ในหนวยงาน
4) คะแนนประเมินจริยธรรม
จรรณยาบรรณวิชาชีพ ของเจาหนาที่

พยาบาลวิชาชีพ 18 คน
Paramedic 2 คน

EMT  8 คน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 30,000 เงินบํารุง รพ. นางสาวพัชรมนต  ดีมะการ
กลุมงานอุบัติเหตุและฉกุเฉิน



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานบุคลากรเปนเลิศ (People  Excellence)
แผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
โครงการท่ี 30 โครงการบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
Functional KPIs 50.รอยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจดัการกําลังคนท่ีประสิทธิภาพ (มีตําแหนงวางคงเหลือ  ไมเกินรอยละ 4 (≥9 เขตสุขภาพผานเกณฑ))

51.รอยละของบุคลากรท่ีมีความพรอมรองรับการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน  ไดรับการพัฒนา (ไมนอยกวารอยละ 90)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

200 ระดับ B พัฒนาคุณภาพระบบงานบริการดาน
หนาโดยใชแนวคิด lean
management

1) ประชุมทบทวนความเชื่อมโยงของระบบที่
เกี่ยวของ
2) วางระบบที่ปรับปรุง
3) ประเมินผล

บุคลากรในโรงพยาบาล 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 1,000 เงินบํารุง รพ. นางจินตนา เทพบุรี
กลุมงานอุบัติเหตุและฉกุเฉิน

201 ระดับ C แผนการเยี่ยมสัญจร โรงพยาบาลใน
เครือขายรับผิดชอบ

- จัดอบรมวิชาการความรูการดูแลผูปวยสง
ตอ ใหบุคลากรในเครือขาย รพ. ที่รับผดิชอบ
- ออกเยี่ยมใหกําลังใจ รับฟงปญหา /
แลกเปลี่ยนขอเสนอแนะจาก รพ. ในโซน
เดี่ยวกับระบบสงตอ
- สรุปและหาแนวทางแกไขปญหาแบบมีสวนรวม

รอยละความครอบคลุมในการเยี่ยม
โรงพยาบาลในเครือขาย

โรงพยาบาลที่ในโซนรับผิดชอบ 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 1000 เงินบํารุง รพ. นางจิตรา  เพื่อก่ํา
กลุมงานอุบัติเหตุและฉกุเฉิน

202 ระดับ C ปรับปรุงคุณภาพบริการเพื่อสราง
วัฒนธรรมความปลอดภัยในการดูแล
ผูปวย

1) ประชุมทบทวนความเชื่อมโยงของระบบที่
เกี่ยวของ
2) วางระบบที่ปรับปรุง
3) ประเมินผล

เจาหนาที่กลุมงานอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน จํานวน 50 คน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 1,800 เงินบํารุง รพ. นางจินตนา เทพบุรี
กลุมงานอุบัติเหตุและฉกุเฉิน

รวม 8 โครงการ 43,800 บาท



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานบุคลากรเปนเลิศ (People  Excellence)
แผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
โครงการท่ี 31 โครงการ Happy  MOPH กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงแหงความสุข
Functional KPIs 51. จํานวนองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ

51.1 รอยละของบุคลากรในหนวยงานมีการประเมินความสุขของคนทํางาน (Happinometer) (รอยละ 70)
51.2 จํานวนองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ (รอยละ 20 ของหนวยงานระดับกรมและระดับจังหวัด)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

203 ระดับ B อบรมเชิงปฏิบัตกิาร “งานพลังกลุม
ความสุข” เพื่อพัฒนาบุคลากรดาน
จิตตปญญาศึกษาสรางองคกรแหง
ความสุข

1) บุคลากรของ คปสอ.สวางแดนดิน รอยละ
30 ผานการอบรม
2) ดัชนีชี้วัดความสุข Happinometer เฉลี่ย
ของบุคลากรทุกคนมากกวา
รอยละ 80
3) ปญหาความขัดแยงภายในองคกรลดลง
รอยละ 80

จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิาร “งานพลัง
กลุมและความสุข” เพื่อพัฒนา
บุคลากรดานจิตตปญญาศึกษาสราง
องคกรแหงความสุข จาํนวน 250 คน
จํานวน 2 วัน

บุคลากร คปสอ.
จํานวน 250 คน

3 -31ม.ค.65 50,000 UC CUP นาย.ปยะพันธ ภูโอบ
กลุมงานบริการปฐมภูมิ
นายวีรพล  เพริศแกว
สอน.บานขาม

204 ระดับ B Happy MOPH แหงความสุข 1) มีการสํารวจขอมูลโดยใช Happinomite
2) วิเคราะหขอมูลนาํเสนอตอผูบริหาร
3) จัดทําแผนพัฒนาความสุขของคนทํางาน
4) นําแผนมาสูการปฏบิัติ
5) สรางระบบการทํางาน และสิ่งแวดลอมที่
ดีในการทํางานดวยกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธภิาพ
6) จัดกิจกรรมที่สรางขวญักําลังใจให
บุคคลากร

1) รอยละของหนวยงานที่มกีารนํา
ดัชนีความสุขของคนทํางาน
(Happinometer) ไปใช
2) อัตราการคงอยูของบุคลากร
สาธารณสุข (Retention rate)

รพ.สต. 20 แหง
จํานวน 60 คน

กลุมงานบริการปฐมภูมิ
จํานวน 10 คน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 8,000 UC CUP นางตองออน  สายคําภา
รพ.สต.ทรายมูล
นายจกัรพงษ  นาสําแดง
สสอ.สวางแดนดิน

รวม 2 โครงการ 58,000 บาท



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานท่ี 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
โครงการท่ี 32 โครงการประเมินคุณธรรมความโปรงใส
Functional KPIs 53.รอยละของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA (รอยละ 92)

54.รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA (รอยละ 92)
55.รอยละของสวนราชการและหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสขุผานเกณฑการตรวจสอบและประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน (รอยละ 80)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

205 ระดับ A พัฒนาแผนควบคุมภายใน หนวยงานภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสวางแดนดิน

จัดทําแผนและอบรมใหความรูแก
บุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสวางแดนดิน

56 หนวยงาน พ.ค.65 10,000 เงินบํารุง รพ. นางธัญญารัตน วิโรจนวัธน
งานนิติการ

รวม 1 โครงการ 10,000 บาท



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานท่ี 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองคกรคณุภาพ
Functional KPIs 56.รอยละความสําเร็จของสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัผานเกณฑท่ีกําหนด (รอยละ 100 (ระดับ 5))

57.รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคณุภาพมาตรฐานผานเกณฑรับรอง HA ข้ัน 3
57.1 รอยละของโรงพยาบาลศูนย  โรงพยาบาลท่ัวไป  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีคณุภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ข้ัน 3 (รอยละ 100)
57.2 รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย  กรมควบคมุโรค  และกรมสุขภาพจติมีคณุภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ข้ัน 3 (รอยละ 100)
57.3 รอยละของโรงพยาบาลชุมชนมีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ข้ัน 4 (รอยละ 90)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

206 ระดับ A การตรวจรับรองมาตรฐาน HA/DHSA 1) ลงทะเบียนสมัครเขารับการตรวจ
ประเมินมาตรฐาน
2) สงเอกสารประเมินตนเองตาม
Checklist และขอมูลทั่วไป
3) คณะกรรมการตรวจประเมิน
3.1) เขาเยี่ยมสํารวจ
3.2) ตรวจประเมิน
3.3) เสนอแนะ/สะทอนขอมูลเพื่อการ
พัฒนา
3.4) คาใชจายในการตรวจรับรอง

ผานการรับรองมาตรฐาน HA 1 โรงพยาบาล 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 150,000 เงินบํารุง รพ. นายจกัรพงษ  ศุภษร

207 ระดับ A ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ดานสุขศึกษา

ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา รอยละของโรงพยาบาลผานเกณฑ
มาตรฐาน

เจาหนาที่รับการการประเมิน
จํานวน 90 คน

พ.ย.64-ก.ย.65 30,000 เงินบํารุง รพ. นายจกัรพงษ  ศุภษร
นางสาวทัศวรรณ  ติดมา

208 ระดับ B พัฒนาระบบบริการและมาตรฐานการ
พยาบาล Service plan

1) ติดตาม/รวบรวม ตวัชี้วัดและผลการ
ดําเนินงานตาม Service plan

สงรายงานตัวชี้วดั/ผลการดําเนินงาน
ครบทุกสาขาตาม Service plan

ทุกหนวยงานใน
ภารกิจดานการพยาบาล

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 0 - คณะกรรมการบริหารกลุม
ภารกิจดานการพยาบาล

2) รวบรวม One plate ในแตละ Service
plan

มี One plate ทุกสาขาตาม
Service plan

ทุกหนวยงานใน
กลุมภารกจิดานการพยาบาล

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 0 - คณะกรรมการบริหารกลุม
ภารกิจดานการพยาบาล

3) ทบทวน ปรับปรุง มาตรฐานการบริการให
เปนปจจุบัน

มีการทบทวนมาตรฐานการบริการ
ทุกสาขาตาม Service plan อยาง
นอยปละ 1 คร้ัง

ทุกหนวยงานใน
กลุมภารกจิดานการพยาบาล

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 0 - คณะกรรมการบริหารกลุม
ภารกิจดานการพยาบาล



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานท่ี 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองคกรคณุภาพ
Functional KPIs 56.รอยละความสําเร็จของสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัผานเกณฑท่ีกําหนด (รอยละ 100 (ระดับ 5))

57.รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคณุภาพมาตรฐานผานเกณฑรับรอง HA ข้ัน 3
57.1 รอยละของโรงพยาบาลศูนย  โรงพยาบาลท่ัวไป  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีคณุภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ข้ัน 3 (รอยละ 100)
57.2 รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย  กรมควบคมุโรค  และกรมสุขภาพจติมีคณุภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ข้ัน 3 (รอยละ 100)
57.3 รอยละของโรงพยาบาลชุมชนมีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ข้ัน 4 (รอยละ 90)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

209 ระดับ B พัฒนาและประกันคุณภาพมาตรฐาน
หนวยงาน PMQA

1) ติดตามใหหนวยงานมีการประกันคุณภาพ
ของหนวยงานและตรวจเยี่ยมหนวยงาน
(Internal survey)

1) Internal survey 2 คร้ัง/ป
2) เทียบเคียงตัวชี้วัดอยางนอย 2
ตัวชี้วัด/หนวยงาน

ทุกหนวยงานใน
กลุมภารกจิดานการพยาบาล

พ.ย.64 – ก.ย.65 0 - คณะกรรมการบริหารกลุม
ภารกิจดานการพยาบาล

2) สรุปผลการประเมินตนเองหนวยงานใน
กลุมภารกจิดานการพยาบาล

คะแนนประเมินตนเองทุกหนวยงาน ทุกหนวยงานใน
กลุมภารกจิดานการพยาบาล

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 0 - คณะกรรมการบริหารกลุม
ภารกิจดานการพยาบาล

3) กํากบัติดตาม การบริหาร ความเสี่ยงใน
หนวยงาน

หนวยงานยืนยันความเสี่ยงในระบบ
HRMS ภายในวันที่ 5 ของเดือน

ทุกหนวยงานใน
กลุมภารกจิดานการพยาบาล

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 0 - คณะกรรมการบริหารกลุม
ภารกิจดานการพยาบาล

4) จัดทําแนวปฏิบัติในการไกลเกลี่ย ความ
ขัดแยงเบื้องตน

มีแนวปฏบิัติการไกลเกลีย่เบื้องตนที่
ชัดเจนและเปนไปในทางเดียวกัน

ทุกหนวยงานใน
กลุมภารกจิดานการพยาบาล

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 0 - คณะกรรมการบริหารกลุม
ภารกิจดานการพยาบาล

5) ติดตามรวบรวมตัวชีว้ัดงาน พัฒนา
คุณภาพพยาบาล

ขอมูลตัวชี้วัด ทุกหนวยงานใน
กลุมภารกจิดานการพยาบาล

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 0 - คณะกรรมการบริหารกลุม
ภารกิจดานการพยาบาล

210 ระดับ B รับการตรวจเยีย่ม QA จากเครือขาย รับการตรวจเยีย่มจากทีมแมขายจังหวัด
สกลนคร

คะแนนการประเมินภายนอก QA กลุมภารกจิดานการพยาบาล มี.ค.65 10,000 เงินบํารุง รพ. คณะกรรมการบริหารกลุม
ภารกิจดานการพยาบาล

211 ระดับ B การเยี่ยมรับรองคุณภาพการพยาบาล
ภายนอก Quality Award (NQA)

รับตรวจเยี่ยมและประเมินโดยอาจารยจาก
กองการพยาบาล

คะแนนประเมิน NQA
ผานเกณฑ ระดับ 3

กลุมภารกจิดานการพยาบาล พ.ค.65 100,000 เงินบํารุง รพ. คณะกรรมการบริหารกลุม
ภารกิจดานการพยาบาล



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานท่ี 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองคกรคณุภาพ
Functional KPIs 56.รอยละความสําเร็จของสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัผานเกณฑท่ีกําหนด (รอยละ 100 (ระดับ 5))

57.รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคณุภาพมาตรฐานผานเกณฑรับรอง HA ข้ัน 3
57.1 รอยละของโรงพยาบาลศูนย  โรงพยาบาลท่ัวไป  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีคณุภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ข้ัน 3 (รอยละ 100)
57.2 รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย  กรมควบคมุโรค  และกรมสุขภาพจติมีคณุภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ข้ัน 3 (รอยละ 100)
57.3 รอยละของโรงพยาบาลชุมชนมีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ข้ัน 4 (รอยละ 90)

ลําดับ ระดับ
ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

212 ระดับ C พัฒนาคุณภาพการบริการหองคลอด 1) ประเมินความรูและทักษะที่จาํเปนในการ
ดูแลผูคลอด ในแตละระยะของการคลอด
สมรรถนะเฉพาะของพยาบาลหองคลอด
2) ประเมินความเสี่ยงหญิงตั้งครรภตอ
pregnancy induce hypertension, post
partum hemorrhage, birth asphyxia
ทุกราย
3) ทบทวน WI ในหนวยงานใหเปนปจจบุัน
สอดคลองกับ CPG จังหวัดสกลนครการ
ปองกันการตกเลือดหลังคลอด
3.1) ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ
3.2) เจ็บครรภคลอดกอนกําหนด
3.3) ภาวะนาคราแตกกอนการเจ็บครรภ
คลอด
3.4) แนวทางการปฏิบัติเกีย่วกบัการเฝาระวัง
ทารกในครรภในระยะคลอด
3.5) แนวทางในการวินจิฉยั fetal distress
3.6) แนวทางการวินิจฉยั CPD
4) บํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณใหพรอมใช
ทันเวลา

1) ผานเกณฑประเมินสมรรถนะ
2) อัตรามารดาตายจากภาวะตกเลือด
หลังคลอด , อัตราการตกเลือดหลัง
คลอด , การเกิด SBAลดลง50%
3) อัตรามารดาตายจากภาวะตกเลือด
หลังคลอด , อัตราการตกเลือดหลัง
คลอด , การเกิด SBAลดลง50% 4)
อุบัติการณความไมพรอมใชสงผลให
เกิดอุบัติการณระดับ G-I=0

พยาบาล จาํนวน 9 คน

6 เร่ือง

อุปกรณในหองคลอด/เคร่ือง

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 0 - นางนิลุบล ราชโสภาการ
พยาบาลผูคลอด



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานท่ี 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองคกรคณุภาพ
Functional KPIs 58.รอยละของ  รพ.สต. ท่ีผานเกณฑการพัฒนาคณุภาพ  รพ.สต.ตดิดาว (รอยละ 75)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

213 ระดับ A พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 1) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพหนวยบริการปฐม
ภูมิ ทบทวนคําสั่งแตงตั้งทีมพี่เลี้ยงรพ.สต.ติดดาว ระดับ
อําเภอ

รอยละของรพ.สต.ที่ผานเกณฑ
มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว รอยละ
100

20 รพ.สต
1,000 คน

ม.ค.-ก.พ.65 100,000 UC คปสอ. นายชุมพล สารีคํา
สสอ.สวางแดนดิน

2) ทีมหลัก (Coer team) รพ.สต.ติดดาว ระดับอาํเภอ จัด
ประชุมชี้แจง นโยบาย แนวทาง และแผนพัฒนาองคกร
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ป 2565 ใหแกบุคลากรใน
เครือขายบริการปฐมภูมิ

มี.ค.-65

3) ทีมพี่เลี้ยงรพ.สต.ติดดาว ระดับอําเภอ ออกไปพัฒนา
รพ.สต.ทุกแหง ดวยเกณฑ รพ.สต.ติดดาว ใหไดคุณภาพ
เพื่อเตรียมรับการประเมิน

มี.ค.-พ.ค.65

4) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายและ
ประชากรกลุมเปาหมาย สรางความเขาใจและการมีสวน
รวมในการดําเนินงาน รพ.สต.ติดดาว

มี.ค.-มิ.ย.65

5) รพ.สต. ประเมินตนเองและบันทึกขอมูล ผานระบบ
ขอมูลทรัพยากรสุขภาพ หนวยบริการปฐมภูมิ
ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลบุคลากร การจัดบริการ
เคร่ืองมืออุปกรณทางการแพทย และผลการประเมิน รพ.
สต.ติดดาว

มี.ค.-มิ.ย.65

6) คณะกรรมการประเมินระดับอําเภอ ลงเยี่ยมประเมิน มิ.ย.-ก.ค.65
7) คณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด ประเมินและ
รับรองผล

ส.ค.-65



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานท่ี 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองคกรคณุภาพ
Functional KPIs 58.รอยละของ  รพ.สต. ท่ีผานเกณฑการพัฒนาคณุภาพ  รพ.สต.ตดิดาว (รอยละ 75)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

214 ระดับ A พัฒนาโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตาํบลติดดาว ดานงาน
เภสัชกรรม

1) กิจกรรมอบรมใหความรูเร่ืองยาและการรักษาโรคอยาง
งาย แกบุคคลากรที่ปฏบิัติงานในหนวยบริการปฐมภูมิ

1) จํานวนบุคคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในหนวยบริการปฐมภูมิที่ผาน
การอบรมและมีความรูความรู
เร่ืองยาและการรักษาโรคอยาง
งายผานเกณฑ

รอย100 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 20,000 UC คปสอ. นายวษิณุ ยิ่งยอด
นายอิศรักษ เหลาคม
กลุมงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ

2) จัดหา วัสดุ ครุภัณฑที่จําเปนตามเกณฑการพัฒนา
คุณภาพรพ.สต. ติดดาว ดานงานเภสัชกรรมและคุมครอง
ผูบริโภค

2) รอยละของ รพ.สต. ที่ผาน
เกณฑการพัฒนาคุณภาพรพ.สต.
ติดดาว ดานงานเภสัชกรรมและ
คุมครองผูบริโภค ระดับ 5 ดาว

รอย100 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 100,000 UC คปสอ. นายวษิณุ ยิ่งยอด
นายอิศรักษ เหลาคม
กลุมงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ

รวม 9 โครงการ 510,000 บาท



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานท่ี 12 การพัฒนาระบบขอมลูสารสนเทศดานสุขภาพ
โครงการท่ี 34 โครงการพัฒนาระบบขอมลูขาวสารเทคโนโลยสีุขภาพแหงชาติ
Functional KPIs 59.รอยละของจังหวัดท่ีผานเกณฑคุณภาพขอมลู (รอยละ80)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

215 ระดับ A พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การใหบริการและการติดตามกํากับ

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการฟนฟู
บันทึกขอมูลการรักษาใน HOSxP
(โรงพยาบาล)

รอยละความสมบูรณของการบันทึก
มากกวา 99.50

เจาหนาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสวางแดนดิน

จํานวน 150 คน

ธ.ค.64 10,000 เงินบํารุง รพ. นายยิ่งยศ แกวเหล็กไหล
นายสุริยันต คําศรี

2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการตรวจสอบ
ความสมบูรณของขอมูล 43 แฟม และการ
ชดเชยคาบริการทางการแพทย
(โรงพยาบาล)

บุคคลากรมีความรูเพิ่มขึ้นมากกวา
รอยละ 80

เจาหนาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสวางแดนดิน

จํานวน 150 คน

ม.ค.65 85,000 เงินบํารุง รพ. นายยิ่งยศ แกวเหล็กไหล
นายสุริยันต คําศรี

3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเร่ืองการเบิก
ชดเชยคาบริการทางการแพทย
(โรงพยาบาล)

บุคคลากรมีความรูเพิ่มขึ้นมากกวา
รอยละ 80

เจาหนาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสวางแดนดิน

จํานวน 100 คน

พ.ย.64 10,000 เงินบํารุง รพ. นายยิ่งยศ แกวเหล็กไหล
นายสุริยันต คําศรี

4) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบอิเล็กโทร
นิกส

มีโปแกรมทดแทนระบบงาน 1
โปแกรม

เจาหนาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสวางแดนดิน

จํานวน 240 คน

มี.ค.65 20,000 เงินบํารุง รพ. นายวินยั โยลัย
นายอภิวัฒน แสงนนท

5) จัดโครงการการพัฒนาความรูดาน
คอมพิวเตอรในบุคลากร (การใชคอมพิวเตอร
เบื้องตน/การใชโปรแกรมประยุกต/การ
ปองกันภัยจากอินเตอรเน็ท)

บุคคลากรมีความรูเพิ่มขึ้นมากกวา
รอยละ 80

เจาหนาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสวางแดนดิน

จํานวน 100 คน

เม.ย.65 2,500 เงินบํารุง รพ. นายทพิพัฒน จันทรมาลา

6) จัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศใน
การติดตาม กาํกับ บน web servive

มีโปแกรมทดแทนระบบงาน 1
โปรแกรม

เจาหนาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสวางแดนดิน

จํานวน 100 คน

พ.ค.65 10,000 เงินบํารุง รพ. นายวินยั โยลัย

7) จัดอบรมการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก
(E-risk)

มีโปแกรมทดแทนระบบงาน 1
โปรแกรม

เจาหนาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสวางแดนดิน

จํานวน 140 คน

มิ.ย.65 3,500 เงินบํารุง รพ. นายวินยั โยลัย



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานท่ี 12 การพัฒนาระบบขอมลูสารสนเทศดานสุขภาพ
โครงการท่ี 34 โครงการพัฒนาระบบขอมลูขาวสารเทคโนโลยสีุขภาพแหงชาติ
Functional KPIs 59.รอยละของจังหวัดท่ีผานเกณฑคุณภาพขอมลู (รอยละ80)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

216 ระดับ B การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในการ
ใชโปรแกรม และการใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1) เพื่อพัฒนาระบบขอมูล 43 แฟม ใหได
ตามมาตรฐานโครงสราง 43 แฟมของ
กระทรวง
2) เพื่อพัฒนาองคความรูในการใชงานและ
ดูแลคอมพิวเตอรเบื้องตน
3) เพื่อใหผานเกณฑตัวขีว้ัด QOF ป 65

1) เจาหนาที ่รพ.สต.มีความรูความ
เขาใจการใชโปรแกรม JHCIS เพิ่ม
มากขึ้นรอยละ 80
2) เจาหนาที่รพ.สต.สามารถดแูล
คอมพิวเตอรเบื้องตนได รอยละ 80
3) รพ.สต.จํานวน 20 แหง ผานเกณฑ
ตัวขี้วัด QOF ป 65 รอยละ100

50 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 10,000 UC คปสอ. นายจกัรพงษ นาสําแดง
สสอ.สวางแดนดิน

217 ระดับ C พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพ ผานเกณฑมาตรฐาน

1) จัดทําโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร
ในโรงพยาบาล

จัดหาครุภัณฑ ทันเวลาทีก่ําหนด เคร่ือง ธ.ค.64-ส.ค.65 0 - นายสุริยันต คําศรี

2) จัดทําโครงการการพัฒนาคลังความรู มีโปแกรมทดแทนระบบงาน 1
โปรแกรม

เจาหนาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสวางแดนดิน

จํานวน 100 คน

มิ.ย.65 0 - นายสุริยันต คําศรี

3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การพัฒนา
ความรูดานการใชงาน MOPH Connect

เจาหนาที่มีความรูเพิ่มขึ้นรอยละ 80 เจาหนาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสวางแดนดิน

จํานวน 240 คน

พ.ค.65 20,000 เงินบํารุง รพ. นายวินยั โยลัย

รวม 3 โครงการ 171,000 บาท



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานท่ี 14 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ
โครงการท่ี 38 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม  ผลิตภัณฑสุขภาพ  และเทคโนโลยีทางการแพทย
Functional KPIs 64. จํานวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดคนใหมหรือท่ีพัฒนาตอยอด (≥ 12 เรื่อง)

65. รอยละของเขตสุขภาพท่ีมีนวัตกรรมการจดัการบริการสุขภาพ (รอยละ 100)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

218 ระดับ A การประกวดผลงานวิชาการ และการ
พัฒนาคุณภาพในหนวยงาน
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับอําเภอ

1) ประชุมคณะผูบริหาร และผูเกี่ยวของ เพื่อ
กําหนดระยะเวลา และกําหนดกรอบการ
ดําเนินงาน
2) ประสานงานคณะกรรมการใหคะแนนผลงาน
และคณะกรรมการวพิากษ
3) จัดทําโครงการ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
และกําหนดรายละเอยีดรูปแบบการจัดกิจกรรม
4) จัดเวทีประกวดผลงานวิชาการระดับอําเภอ

รอยละของงบประมาณดานการ
วิจัยและพัฒนา ไมนอยกวารอย
ละ 1.5 ของงบประมาณทั้งหมด

บุคลากรใน
คปสอ.สวางแดนดิน จํานวน

750 คน

มิ.ย.-ส.ค.65 100,000 UC คปสอ. นายจกัรพงษ  ศุภษร
นางศิริรักษ  ควรคง
นางสาวทัศวรรณ  ติดมา
กลุมงานยุทธศาสตรและ
แผนงานโครงการ

219 ระดับ A ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาํ
แผนปฏิบัติงานดานสาธารณสุข
คปสอ.สวางแดนดิน ประจาํป
งบประมาณ 2566

1) จัดทําเอกสารนโยบาย ยุทธศาสตรของ
กระทรวงสาธารณสุข และแผนปฏิบัติการ
2) จัดประชุมชี้แจงนโยบาย ยุทธศาสตรดาน
สุขภาพ และการจัดทําแผนปฏิบัตกิารดาน
สาธารณสุข  ประจาํปงบประมาณ 2566 ของ
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอสวางแดนดิน

รอยละของงบประมาณดานการ
วิจัยและพัฒนา ไมนอยกวารอย
ละ 1.5 ของงบประมาณทั้งหมด

บุคลากรใน
คปสอ.สวางแดนดิน

80 คน

ส.ค.-ก.ย.65 10,000 UC คปสอ. นายจกัรพงษ  ศุภษร
นางศิริรักษ  ควรคง
นางสาวทัศวรรณ  ติดมา
กลุมงานยุทธศาสตรและ
แผนงานโครงการ

220 ระดับ A สํารวจขอมูลภาวะสุขภาพของประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลสวางแดนดิน
อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร

สํารวจขอมูลภาวะสุขภาพของประชาชน รอยละประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลสวางแดนดินไดรับการ
สํารวจปญหาสุขภาพ

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
สวางแดนดิน จาํนวน 5 หมูบาน

จํานวน 8,392 คน 4,511
หลังคาเรือน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 20,000 เงินบํารุง รพ. นายจกัรพงษ  ศุภษร
นางสาวทัศวรรณ ติดมา
กลุมงานยุทธศาสตรและ
แผนงานโครงการ

221 ระดับ B ประชุมพัฒนากระบวนการจัดทํา
กระบวนการ Unit Work  Process

จัดประชุมพัฒนากระบวนการจัดทํากระบวนการ
Unit Work  Process

รอยละ100 ของหนวยงานมี
กระบวนการ Unit Work
Process

80 คน 1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 15,000 เงินบํารุง  รพ. นายจกัรพงษ  ศุภษร
นางศิริรักษ  ควรคง
นางสาวทัศวรรณ  ติดมา
กลุมงานยุทธศาสตรและ
แผนงานโครงการ



แผนปฏิบัติการ คปสอ.สวางแดนดิน ปงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานท่ี 14 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ
โครงการท่ี 38 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม  ผลิตภัณฑสุขภาพ  และเทคโนโลยีทางการแพทย
Functional KPIs 64. จํานวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดคนใหมหรือท่ีพัฒนาตอยอด (≥ 12 เรื่อง)

65. รอยละของเขตสุขภาพท่ีมีนวัตกรรมการจดัการบริการสุขภาพ (รอยละ 100)

ลําดับ
ระดับ

ความสําคัญ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ แหลงงบ ผูรับผิดชอบ

222 ระดับ B อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การวจิัย
ทางสาธารณสุข  และการพัฒนางาน
วิชาการในหนวยงาน"

1) ประชุมคณะทํางาน และผูเกีย่วของ เพื่อกําหนด
หลักสูตร และกาํหนดแนวทางในการอบรม
2) ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการให
หนวยงาน และผูเกีย่วของทราบ
3) ประสานงานผูเกีย่วของ และวิทยากรบรรยายใน
การอบรม
4) ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัตกิารตามหลักสูตรที่
กําหนด (รายละเอยีดตามเอกสารแนบทาย
โครงการ)
5) ติดตามประเมินผลการดําเนนิงานตาม
กระบวนการวจิัยทางสาธารณสุข ของผูเขารับการ
อบรมทั้ง 3 ระยะ โดยคณะกรรมการอาจารยที่
ปรึกษาหลกั และคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
6) สรุปผลความกาวหนา และปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน ใหผูบังคับบัญชาทราบ

รอยละผลงานวิจยั/R2R ดาน
สุขภาพที่ใหหนวยงานตางๆ
นําไปใชประโยชน

บุลคลากรใน
คปสอ.สวางแดนดิน
จํานวน 80 คน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 50,000 UC คปสอ. นายจกัรพงษ  ศุภษร
นางศิริรักษ  ควรคง
นางสาวทัศวรรณ  ติดมา
กลุมงานยุทธศาสตรและ
แผนงานโครงการ

223 ระดับ B ศึกษาตนทุนโรงพยาบาลศูนย (รพศ.)
โรงพยาบาลทัว่ไป (รพท.)

1) จัดประชุมทําความเขาใจแกผูที่เกี่ยวของที่จะตอง
สนับสนุนขอมูลใหความเห็น เสนอแนะ แกทีมงาน
หลักและคณะวจิัยในการรวบรวมขอมูล
2) รวบรวมขอมูลตนทุน
3) รวมวิจยั/วิเคราะห ขอมูล เพื่อใหไดขอมูลที่
ถูกตอง ครบถวน

โรงพยาบาลมกีารเก็บขอมูล
ตนทุนตนทุนที่มีรูปแบบ
มาตรฐาน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สวางแดนดิน

1ต.ค.64 - 30ก.ย.65 86,000 เงินบํารุง  รพ. นายจกัรพงษ  ศุภษร
กลุมงานยุทธศาสตรและ
แผนงานโครงการ

รวม 6 โครงการ 281,000 บาท
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