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๑ พฒันาและสร้างเสริม 1.เพือ่ส่งเสริม/สนับสนุนให ้ชมรม 1.จดัต้ังคณะท างานโครงการ เยาวชนกลุ่มเปา้หมาย มค  66 - กย. 66 ค่าอาหารวา่ง จ านวน   UC กองทุน
ศักยภาพกลุ่มวยัรุ่น วยัใส TO BE NUMBER ONE มีการ TO BE NUMBER  ONE ระดับอ าเภอ อาย ุ๖-๒๔ ป ี 150 คน x 25บาท x 2มื้อ รพ.ค าตากล้า หลักประกนั
วยัเรียน ในชมรม จดักจิกรรมพฒันาพฤติกรรมในการ 2.ประชุมคณะท างาน  = 7,500 บาท สุขภาพ 
To be number one ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดใหก้บั 3.จดัประชุมเชิงปฏบิติัการคณะกรรมการ ค่าอาหารกลางวนั อบต.ค าตากล้า
ป ี2566 สมาชิกชมรม ชมรมขยายสมาชิกชมรม จ านวน150 คน x 50บาท 

2.เพือ่จดักจิกรรมประกวดของชมรม 4.จดักจิกรรมสริมสร้างทักษะชีวติ  = 7,500 บาท
TO BE NUMBER ONE เสริมสร้างความรู้การปอ้งกนัยาเสพติด ค่าจดัประกวดกจิกรรม
เปน็ตัวแทนระดับอ าเภอเขา้ประกวด และการปอ้งกนัการต้ังครรภ์ 5 ทีมๆละ 1,000 บาท

ระดับจงัหวดั/ระดับภาค/ระดับประเทศ 5.กจิกรรมจดัประกวด   เปน็เงิน 5,000 บาท
3.เพือ่ส่งเสริม/สนับสนุนใหส้มาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCER ค่าจดัท าปา้ย 1,000 บาท
TO BE NUMBER ONE 6. สรุปผลการด าเนินงาน  รวมเปน็เงิน 21,000 บาท
และผู้ประสานงานในสถานศึกษา 
ชุมชน สถานประกอบการ 
ร่วมกจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
พฒันาเครือขา่ยชมรม 

TO BE NUMBER ONEในระดับอ าเภอ

4.เพือ่สนับสนุนรับสมัครสมาชิกและ
การจดัต้ังชมรมTO BE NUMBER ONE 

๒ โครงการพฒันาเครือข่าย 1. ทีมผู้กอ่การดีต าบล ร้อยละ 100 1. การประชุมเชิงปฏบิติัการ 4 ต าบล ธ.ค.65-ส.ค.66 37,320 คปสอ. สสอ.ค าตากล้า
ผู้กอ่การดี เด็กค าตากล้า  ผ่านระดับทองแดง สร้างทีมผู้กอ่นการดีระดับต าบล ค าตากล้า
วา่ยน้ าเพือ่เอาชีวติรอด 2. มีการท าปา้ยเตือนแหล่งน้ าเส่ียง 2. ฝึกปฏบิติัการตะโกน โยน ยืน่ 22 โรงเรียน รพ.ค าตากล้า
 ปงีบประมาณ 2566 ร้อยละ 80ของแหล่งน้ าทั้งหมด และการวา่ยน้ าเพือ่เอาชีวติรอด

ทุกต าบล ส าหรับทีมต าบล
3. มีอปุกรณ์ช่วยเหลือในแหล่งน้ า  
สาธารณะ ร้อยละ 80 ส ารวจและรวบรวมแหล่งน้ า
 ของแหล่งน้ าทั้งหมดทุกต าบล เส่ียงในแต่ละต าบล    

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่1. ยทุธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค
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4. มีอปุกรณ์ช่วยเหลือในแหล่ง 4. ทีมอ าเภอร่วมกบัทีมต าบล
ท่องเที่ยว ร้อยละ 100 อบรมใหค้วามรู้นักเรียนทุกแหง่

5. ใหค้วามรู้เร่ืองการช่วยฟืน้คืนชีพ
และตะโกน โยน ยืน่ ใหน้ักเรียน
ทุกแหง่ และประชาชนทุกหมู่บา้น

๓ การส่งเสริมปอ้งกนัทันต  -หญงิต้ังครรภท์ี่มาฝาก  -ตรวจสุขภาพช่องปากใหท้ันต  -หญงิต้ังครรภ ์ ต.ค.65-ก.ย.66 0  - นางมณีวรรณ 

สุขภาพในหญงิต้ังครรภ์ ครรภค์ร้ังแรกได้รับการ สุขศึกษา แจกแผ่นพบัความรู้ อ.ค าตากล้า มีภคู า
ตรวจสุขภาพช่องปาก ใหแ้กห่ญงิต้ังครรภท์ี่มาฝาก รายใหม่ จ านวน น.ส.บงัอร 

และได้รับการฝึกแปรง ครรภค์ร้ังแรก 256 คน วะชุม

เหงือกแปรงฟนัแบบลงมือ  -แนะน าหญงิต้ังครรภท์ี่มีปญัหา  -มารดาหลัง-
ปฏบิติั ไม่น้อยกวา่ สุขภาพช่องปาก ช่วงอายคุรรภ ์ คลอด จ านวน
ร้อยละ 50 4-6 เดือน ใหม้ารับบริการ 132 คน 
 -หญงิต้ังครรภไ์ด้รับการขดู ทันตกรรม
หนิน้ าลาย ขดัและท าความ  -เยีย่มมารดาหลังคลอดและเด็ก
สะอาดฟนั ร้อยละ 30 แรกเกดิโดยพยาบาล PCU 

๔ ลูกรักฟนัดีเร่ิมที่ซ่ีแรก  -เด็ก 6 เดือนและ 2 ปี  - ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก  -เด็ก 6 เดือน - 2 ป ี ต.ค.65-ก.ย.66 0 เงินบ ารุง UC นางมณีวรรณ 
ลูกรักฟนัดีเร่ิมที่ซ่ีแรก ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ปฐมวยัในคลินิคเด็กดี จ านวน 164 คน รพ.ค าตากล้า มีภคู า

และฝึกแปรงฟนัจากผู้ปกครอง  -เด็ก 6 เดือน ได้รับการตรวจฟนั น.ส.บงัอร 

ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ50 และได้รับการแจกแปรงสีฟนัและ วะชุม

 -เด็ก 6 เดือน - 2 ปไีด้รับการทา ฝึกแปรงฟนัใหลู้กจากผู้ปกครอง  -PCU รพ. 1 คน
ฟลูออไรด์วานิชไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50  -เด็ก 6 เดือน - 1 ปไีด้รับการ
 -เด็ก 6 เดือน - 1 ป ีได้รับการฝึกและ ตรวจฟนัและได้รับการเช็ดเหงือกเช็ดจาก
แจกการใช้ถงุนิ้วเช็ดเหงือกเช็ดฟนั ถงุนิ้วและฝึกแปรงฟนัใหลู้กจากผู้ปกครอง
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70  -เด็ก 6 เดือน- 2 ปไีด้รับการทา
เด็ก 3 ป ีCaries free75 ฟลูออไรด์วานิช 2
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๕ แขว่น้อยคอยรักษ์  -เด็ก 3-5 ปไีด้รับการตรวจ  -การส่งเสริมปอ้งกนัทันตสุขภาพ  -เด็ก 3-5 ป ี ต.ค.65-ก.ย.66 ทันตาภบิาล 1 คน*10คร้ัง 
  1,500 บาท

เงินบ ารุง UC นางมณีวรรณ 
สุขภาพช่องปากร้อยละ 80 ขึน้ไป เด็กกอ่นวยัเรียน จ านวน 286 คน *240บาท เปน็เงิน รพ.ค าตากล้า มีภคู า
 -ผู้ดูแลเด็กและครูใน ร .ร  -ตรวจเฝ้าระวงัทันตสุขภาพโดย  -ศพด.จ านวน 2,400บาท น.ส.บงัอร 

ที่มีชั้นอนุบาลได้รับการ ทันตบคุคลากรปลีะ1 คร้ัง 5 แหง่  ผู้ช่วย 1 คน *10คร้ัง วะชุม

อบรมในการดูแลสุขภาพ  -อบรมเพือ่พฒันาศักยภาพของ  -ครู ร.ร. 11 แหง่ *150 เปน็เงิน1,500 บาท

ช่องปากเด็ก ร้อยละ100 ผู้ดูแลเด็กและครูใน ร .ร ที่มีชั้นอนุบาล  -เด็กได้รับการทา รวมเปน็เงิน 3,900 บาท

 -เด็กในศพด.+ร.รได้รับ  -สนับสนุนให ้ศพด.+ร.ร.มีกจิกรรมที่เอือ้ต่อ ฟลูออไรด์วานิช
การทาฟลูออไรด์วานิช การมีสุขภาพช่องปากที่ดีของเด็กในศพด .+ร.ร. จ านวน 286 คน
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50  -ทาฟลูออไรด์วานิช 6เดือน/คร้ัง

 -ใหบ้ริการทันตกรรมตามความจ าเปน็

๖ ยิม้สดใสเด็กไทยฟนัดี เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน  - เด็กนักเรียน ต.ค.65-ก.ย.66 9360 เงินบ ารุง UC นางมณีวรรณ 

 - เด็กนักเรียนชั้น อาย ุ6 – 12 ป ี  - การใหบ้ริการทันตกรรมในเด็กอาย ุ6–12 ปี อาย ุ6 – 12 ป ี รพ.ค าตากล้า มีภคู า
ได้รับการตรวจฟนัไม่น้อยกวา่ร้อยละ85  จดัประชุมและวางแผนการด าเนินงาน ร.ร.ในเขตอ าเภอ น.ส.บงัอร 

 -เด็กนักเรียนชั้น อาย ุ6 – 12 ป ีได้รับ และจดัท าโครงการระดับอ าเภอ ค าตากล้า จ านวน วะชุม

การเคลือบหลุมร่องฟนั ไม่น้อยกวา่  -ตรวจคัดกรองและตรวจสุขภาพ 6 แหง่ เปน็เงิน 3,600 บาท  

ร้อยละ 30 ช่องปากเด็กนักเรียนอายุ6–12ป ี
 -จดับริการเคลือบหลุมร่องฟนั
และใหบ้ริการ ในเด็กอายุ6–12ปี

การแก้ไขปญัหาทนัตสุขภาพ การแก้ไขปญัหาทนัตสุขภาพ  -เด็กนักเรียน ต.ค.65-ก.ย.66 เงินบ ารุง UC นางมณีวรรณ 

เดก็นักเรียนประถมศึกษา เดก็นักเรียนประถมศึกษา ชั้น อาย ุ6–12 ปี รพ.ค าตากล้า มีภคู า
 -นักเรียนชั้น อาย ุ6–12 ป ีได้รับการ  - Cupจดัประชุมและวางแผนการด าเนินงาน ในเขต อ.ค าตากล้า น.ส.บงัอร 

ตรวจได้รับการตรวจฟนั ไม่น้อยกวา่ และจดัท าโครงการระดับอ าเภอ  จ านวน 6 แหง่ วะชุม

ร้อยละ 50  -ตรวจคัดกรองเด็กนักเรียนชั้นอาย ุ6 – 12 ป ี 1,202 คน
 -นักเรียนชั้น อาย ุ6–12 ปี  ที่มีปญัหาทันตสุขภาพ
ได้รับการอดุฟนัถาวร ไม่น้อยกวา่  -ใหบ้ริการเด็กนักเรียน 3
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ร้อยละ 60 ประถมศึกษาตาม
 -นักเรียนชั้น อาย ุ6–12 ปี สภาพปญัหาที่พบเช่น ฟนัถาวรผุ
ได้รับการแกไ้ขปญัหาระดับ ,เหงือกอกัเสบ,ระดับ จ

จ ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 50  -รายงานผลการด าเนินงานให ้สสจ .
 -ร้อยละของรร.ประถม พร้อมประเมินสภาวะฟนัผุทุกแหง่
ศึกษาทุกแหง่จดักจิกรรม จดักจิกรรมการแปรงฟนั
ของเด็กในพืน้ที่ที่ด าเนินการ หลังอาหารกลางวนั
 -สนับสนุนให ้ร.ร. ประถมศึกษา
 -ป.1-ป.6 มีฟนัถาวร
ผุที่ยงัไม่ได้อดุ ไม่เกนิ0.05 ซ่ี/คน
  - เด็ก 12 ปเีหงือกปกติ 

ทั้งปาก ร้อยละ 80 ขึน้ไป
 -ร้อยละของ ร.ร. ประถม
ศึกษาปลอดน้ าอดัลม
 ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 75
 -เด็ก 12 ป ีมีฟนัใช้งาน
ครบสมบรูณ์ทุกซ่ี 
ร้อยละ70 ขึน้ไป

๗ ส่งเสริมทันตสุขภาพ  -นักเรียนได้รับการฝึก  - สอนใหเ้ด็กฝึกปฏบิติัแปรง โรงเรียนมัธยม มิ.ย. – ก.ย.66 0  - นางมณีวรรณ 

ในเด็กอาย ุ15 – 17 ปี ปฏบิติัแปรงในซอก ในซอกเหงือก ศึกษาและโรงเรียน มีภคู า
เหงือกร้อยละ 75 ขยายโอกาส น.ส.บงัอร 

จ านวน 2 แหง่ วะชุม

4
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แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
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๘ โครงการผู้สูงอายฟุนัดี  จ านวนผู้สูงอายทุี่ได้รับการ  -ตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ผู้สูงอายใุนชุมชน  ต.ค.65 - พ.ค.66 5400 เงินบ ารุง UC นางมณีวรรณ 

ในชุมชน ตรวจช่องปาก ไม่น้อยกวา่ ใน รพ. และสอนทันต ทั้งหมด 1,914  คน รพ.ค าตากล้า มีภคู า
ร้อยละ 40 ของผู้สูงอายุ สุขศึกษาปลีะ 2 คร้ัง น.ส.บงัอร 

ทั้งหมดในพืน้ที่  -ใหบ้ริการใส่ฟนัเทียมที่ รพ . วะชุม

ค าตากล้า

๙ ส่งเสริมทันตสุขภาพใน ผู้ปว่ยเบาหวานได้รับการ  -ตรวจสุขภาพช่องปากของผู้ปว่ย ผู้ปว่ยเบาหวาน ต.ค.65 - พ.ค.66 0 นางมณีวรรณ 

ผู้ปว่ยเร้ือรัง ตรวจสุขภาพช่องปาก เบาหวาน อยา่งน้อย 1 คร้ัง / ป ี ทั้งหมด 766 คน มีภคู า
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 60 โดยทันตบคุลากร น.ส.บงัอร 

วะชุม

๑๐ ผู้สูงอายติุดบา้นติดเตียง ร้อยละ 40 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ต.ค.65 - ก.ย.66 o น.ส.ชิดชนก แกว้สุจริต

นางมณีวรรณ 

มีภคู า
น.ส.บงัอร 

๑๑ ผู้ท่ีไม่มีฟนัทั้งปาก ร้อยละ 40 ได้รับการใส่ฟนัเทียม ต.ค 65 - ก.ย.66 0  - วะชุม

หรือสูญเสียฟนัทั้งปาก น.ส.ณัฐชยา อัจฉริยะศาสตร์

มากกวา่ 16 ซี นาย ครองราช ปรีชาติวงศ์

รวมเปน็เงนิทัง้สิ้น 28,020.00 บาท
๑๒ โครงการวางแผน ๑.หญงิวยัเจริญพนัธุท์ี่มีภาวะโลหติจาง ๑.ส ารวจขอ้มูลและจดัท าทะเบยีนหญงิวยัเจริญ ๑.หญงิวยัเจริญพนัธอ์ายุ ต.ค.65-ก.ย.66 ๓๐,๐๐๐ เงินบ ารุงรพ. ทุกสถานบริการ

ครอบครัวและเฝ้าระวงั น้อยกวา่ร้อยละ  ๑๐ พนัธุป์กติและที่มีความเส่ียงสูงต่อการต้ังครรภ์ ๑๕-๔๕ ป ีจ านวน กนกวรรณ  พลิาวงศ์

ภาวะขาดสารอาหารใน ๒.หญงิวยัเจริญพนัธุไ์ด้รับการคัดกรอง ๒.ประเมินภาวะโภชนาการ ตรวจภาวะซีด ๔,๕๐๐ คน พยาบาลวิชาชีพปฏบิติัการ

หญงิวยัเจริญพนัธุ์  ร้อยละ  ๘๐ ด้วยการตรวจ Hct. ๒.หญงิวยัเจริญพนัธท์ี่มี PCU รพ.ค าตากล้า

 ๓.จดัใหบ้ริการคุมก าเนิดเชิงรุกในชุมชน ความเส่ียงทางสุขภาพ
 โดยเฉพาะกลุ่มเส่ียงต่อการต้ังครรภ์ จ านวน ๑๐๐ คน
๓.อบรมใหค้วามรู้หญงิวยัเจริญพนัธใ์นการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพและการวางแผนครอบครัว
๔.จา่ยยาเสริมธาตุเหล็กและไอโอดีน ในหญงิวยัเจริญพนัธ์ 5
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๑๓ โครงการปอ้งกนัและ ๑.ประชุมคณะท างานอนามัยวยัเจริญพนัธ์ วยัรุ่นในโรงเรียนมัธยม ร้อยละของการต้ังครรภ์ ต.ค.65-ก.ย.66 ๑๒,๐๐๐ บาท คลินิกวยัรุ่น

แกไ้ขปญัหาการต้ังครรภ์ ๒.ส ารวจขอ้มูลวยัรุ่นในเขตอ าเภอค าตากล้า และโรงเรียนขยายโอกาส ซ้ าในหญงิอายนุ้อยกวา่ รพ.ค าตากล้า

ในวยัรุ่น ๓.จดักจิกรรมใหค้วามรู้ในสถานศึกษา /ในชุมชน ๖ แหง่ ๒๐ ป ีร้อยละ ๑๔.๕ กนกวรรณ  พลิาวงศ์

๔.จดักจิกรรมวางแผนครอบครัวเชิงรุกในชุมชน ในชุมชน ๗ แหง่ อตัราการคลอดมีชีพใน PCU รพ.ค าตากล้า

๕.ประชาสัมพนัธใ์นส่ือออนไลน์ เพจ หญงิอาย ุ๑๕-๑๙ ปี
๖.ใหบ้ริการค าปรึกษาออกไลน์/โทรศัพท์ < ๒๗/๑,๐๐๐ ประชากร

อตัราการคลอดมีชีพใน
หญงิอาย ุ๑๐-๑๔ ป ี<
๑.๓/๑,๐๐๐ ประชากร

๑๔ โครงการส่งเสริมและ 1. ผล TSH ในเด็กแรกเกดิ≥11.2 1. จดัท าทะเบยีนกลุ่มเปา้หมายเด็ก 0-5 ปี เด็ก 0-5 ปี ต.ค.65-ก.ย.66 0 น.ส.ณัฐชยา
พฒันาสุขภาพเด็ก น้อยกวา่   ร้อยละ 3 2. จดัท าทะเบยีนเด็กกลุ่มเส่ียง (Socail risk) พรหมจนัทรา
แบบองค์รวม 2. อตัราการกนินมแม่อยา่งเดียวครบ    ได้แก ่LBW ,BA, TSH > 11.2 , พอ่แม่วยัรุ่น ต าแหน่ง
(Child Holistic Care) 6 เดือนมากกวา่หรือเท่ากบั ร้อยละ 50    ,ครอบครัวใช้ความรุนแรง ,พอ่เล้ียงเด่ียว , พยาบาลวชิาชีพ

3. ได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก ร้อยละ 100    อยูก่บัปูย่า่ตายาย ปฏบิติัการ
4. การตรวจพฒันาการเด็ก 3. จา่ยยาน้ าเสริมธาตุเหล็กใหแ้กก่ลุ่มเปา้หมาย
4.1 ความครอบคลุมการตรวจคัดกรอง    สัปดาหล์ะ 12.5-25 มิลลิกรัม
พฒันาการเด็ก ร้อยละ 100 4. ตรวจคัดกรองพฒันาการเด็ก 0-5 ป ีด้วย
   4.2 ตรวจพบพฒันาการสงสัยล่าช้า    คู่มือ DSPM/DAIM โดยมีหอ้ง/สถานที่ที่สงบ
        มากกวา่ร้อยละ 30    และท าตาม CPG ในการกระตุ้นพฒันาการเด็ก
   4.3 การติดตามประเมินซ้ าในเด็กที่ 5. มีการจดัระบบการติดตามเด็กที่พฒันาการช้า
        พฒันาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 100    TEDA4I เพือ่รับบริการตามนัดทุกเดือนใน
   4.4 ร้อยละเด็ก 0-5ปทีี่มีพฒันาการล่าช้า    คลินิกกระตุ้นพฒันาการเด็ก
       ได้รับการกระตุ้นพฒันาการด้วย 7. ตรวจคัดกรองภาวะซีด เด็กอาย ุ9 เดือน
       TEDA4I หรือเคร่ืองมือมาตรฐาน 8. ใหบ้ริการวคัซีนพืน้ฐานตามเกณฑ์อายุ
       มากกวา่ร้อยละ 75 9. จดักจิกรรมใหค้วามรู้เร่ือง  กนิดี เล่นได้ สูงใหญ ่ ผู้ปกครอง 170 คน ต.ค.65-ก.ย.66 14,450 บาท  เหลืองบจาก
   4.4 ร้อยละเด็ก 0-5ปทีี่มีพฒันาการล่าช้า    ไอคิวดี(IQ > 120) เล่นเปล่ียนโลก DSPM โครงการ 3 ก.งบป6ี2 6
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       ได้รับการกระตุ้นพฒันาการด้วย    แกผู้่ปกครองในWCCและในชุมชน อสม. อสม. ทั้ง 17 หมู่บา้น 2,890 บาท จ านวน 17,405 บาท

       กลับมาสมวยัมากกวา่ร้อยละ 75    Socail Risk พฒันาการล่าช้า และมี จ านวน 34 คน
   4.4 เด็กพฒันาการสมวยั    ภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกบัทีมสหวชิาชีพ
       มากกวา่ร้อยละ 85    นักโภชนาการ
   4.5 เด็กพฒันาการช้า น้อยละร้อยละ 3
   4.6 เด็กที่มีพฒันาการช้าได้รับการ
        กระตุ้นแกไ้ขส่งต่อในหน่วยบริการ
        ที่มีศักยภาพที่สูงกวา่ร้อยละ 100
5.การเขา้ถงึออทิสติก ร้อยละ 65
6.การเขา้ถงึโรคสมาธส้ัิน ร้อยละ 35
7. ภาวะโภชนาการเด็ก 11. ฟิน้ฟคูวามรู้เกีย่วกบัการประเมินภาวะโภชนาการเด็ก
    7.1 ความครอบคลุมการชั่งน้ าหนัก     ใหก้บั อสม.ในโรงเรียนอสม. อสม. ทั้ง 17 หมู่บา้น ต.ค.65-ก.ย.66
         วดัส่วนสูงร้อยละ 100 12. ประเมินภาวะโภชนาการเด็กทุกคร้ังทีมา
    7.2 เด็กรูปร่างสูงดีสมส่วน     รับบริการ และติดตามเยีย่มเด็กที่มีภาวะเต้ีย
         มากกวา่ร้อยละ 60     ผอม อว้น เพือ่ใหค้ าแนะน าและชั่งน้ าหนักเด็ก
    7.3 เด็กที่มีภาวะเต้ีย อว้น ผอม     ทุกเดือน
        น้อยกวา่ร้อยละ 5 13. ติดตามโภชนากาเด็ก ชั่งน้ าหนัก วดัส่วนสูง  
    7.4 เด็กที่มีน้ าหนักต่ ากวา่เกณฑ์      ทุกไตรมาส โดย อสม .ทุกหมู่บา้น
        ได้รับการติดตามน้ าหนักทุกเดือน 14. ติดตาม ส่งต่อ เด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ 
        ร้อยละ 100      ได้รับการดูแลเบือ้งต้นและการส่งต่อ ตาม CPG 
6. เด็กอาย ุ9 เดือน ได้รับการคัดกรองภาวะซีด
   ร้อยละ 100 หากพบภาวะซีดใหบ้ริการรักษา
   ตามเกณฑ์มารตฐาน

7
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กลุ่มครู
7. ครูผู้ดูแลเด็ก และครูระดับชั้นอนนุบาล 1. จดัอบรมฟืน้ฟศัูกยภาพด้านการตรวจ  -ครูศพด./อนุบาล ม.ค. - มี.ค.66 4,500 สสจ.สกลนคร น.ส.ณัฐชยา
ได้รับการฟืน้ฟศัูกยภาพในการตรวจ    คัดกรองพฒันาการเด็ก โดยใช้คู่มือ DSPM จ านวน 30 คน พรหมจนัทรา
คัดกรองพฒันาการเด็กด้วยคู่มือ DSPM    DAIM คัดกรองจติเวชเด็ก 4 โรคหลัก สนับสนุน
 ร้อยละ 100     กจิกรรม Triple P ในศพด.
8. ศพด.และรร.ชั้นอนุบาลมีอปุกรณ์เคร่ืองมือ   และการประเมินโภชนาการ ใหก้บักลุ่มเปา้หมาย
การตรวจพฒันาการเด็ก DSPM ทุกแหง่ 2. จดัหาอปุกรณ์เคร่ืองมือการตรวจพฒันาการ
ร้อยละ 100    เด็ก DSPM และคู่มือใหก้บั ศพด .ทุกแหง่

3. พฒันาระบบการส่งต่อและคืนขอ้มูล
   ระหวา่ง รพ.และสถานศึกษาที่ชัดเจน
4. ครูผดด.และครูระดับชั้นอนุบาล สามารถ
  ประเมินออทิสติกด้วยแบบสังเกพฤติกรรม
  4โรคหลัก และส่งต่อสถานบริการได้ 
5. ทีมคณะท างานสาธารณสุขตรวจเยีย่มเสริมพลัง
    ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
   ในศพด.ทุกแหง่ ตามเขตหน้าที่รับผิดชอบของ
   แต่ละต าบล
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สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๑. PP & P Excellenc   แผนงานที ่๑. : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทกุกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์ (Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่1. ยทุธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค

๑๕ โครงการตรวจคัดกรอง 1.ผู้ปว่ยเบาหวานในเขต 1.จดัเตรียมขอ้มูลรายชื่อเปา้หมายผู้ปว่ย ผู้ปว่ยเบาหวาน ต.ค.65-ก.ย.66 8,000 บาท งบ UC น.ส.ศิวนาถ 
ความเส่ียงเท้าผู้ปว่ย อ.ค าตากล้าได้รับการ เบาหวาน อ.ค าตากล้า ในเขต จ านวน อทุัยแสง
เบาหวานในเขต คัดกรองความเส่ียงเท้า 2.จดัต้ังเครือขา่ย อสม .ตรวจเท้าเชี่ยวชาญ อ.ค าตากล้า นักกายภาพ
อ.ค าตากล้า ร้อยละ 100 ในผู้ปว่ยเบาหวาน บ าบดั
ปงีบประมาณ 2565 2.ผู้ปว่ยเบาหวานมีแผล 3.จดัอบรมสอนการตรวจเท้า การดูแลเท้า ปฏบิติัการ

ที่เท้าลดลง ร้อยละ80 และระบบส่งต่อผู้ปว่ยแก ่อสม .ทุกแหง่ 
3.ผู้ปว่ยเบาหวานถกูตัด ในเดือน  กนัยายน-ตุลาคม 64
นิ้วเท้า อวยัวะที่เท้าลดลง 4.จดัท าแผ่นตรวจคัดกรองความเส่ียง
ร้อยละ80 เท้าผู้ปว่ย

5.ออกตรวจคัดกรองความเส่ียงเท้าผู้ปว่ย

เบาหวาน ในเดือน ต .ค 64-มี.ค.65
6.รวบรวมขอ้มูลการคัดกรองเท้าและ
แบง่ตามประเภทกลุ่มเส่ียง 
7.จดัอบรมใหค้วามรู้การดูแลเท้าแกผู้่ปว่ย

ตามประเภทกลุ่มเส่ียง
8.ออกติดตามเยีย่มบา้นผู้ปว่ยเบาหวาน
หลังจากได้รับการอบรมการดูแลเท้า
ตามประเภทกลุ่มเส่ียง ในเดือน 
เม.ย.65-ก.ย.65
9.สรุปผลการด าเนินงาน
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สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๑. PP & P Excellenc   แผนงานที ่๑. : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทกุกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์ (Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่1. ยทุธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค

16 โครงการอบรม ๒.๑ ร้อยละของเจา้หน้าที่ที่เขา้ร่วม ๑.ส ารวจขอ้มูลเจา้หน้าที่ คปสอ .ค าตากล้า เจา้หน้าที่รพ. ต.ค.65-ก.ย.66 4,400 บาท UC น.ส.ศิริกญัญา  
การยศาสตร์เจา้หน้าที่ โครงการมีความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบั ที่บาดเจบ็จากการท างาน ๑๗๖ คน ทัศนะพงษ์
โรงพยาบาลค าตากล้า การยศาสตร์ในการท างานที่ถกูต้อง ๒.อบรมใหค้วามรู้การยศาสตร์การท างาน นักกายภาพ
ปงีบประมาณ มากกวา่ร้อยละ ๘๐ ที่ถกูต้องแกก่ลุ่มเปา้หมาย บ าบดั
๒๕๖๕ ๒.๒ ร้อยละเจา้หน้าที่ที่บาดเจบ็จากการ    ๒.๑ ท าแบบทดสอบกอ่น และหลังใหค้วามรู้ ปฏบิติัการ

ท างานรูปแบบเดิมลดลง ร้อยละ ๕๐    ๒.๒ ใหค้วามรู้เกีย่วกบัการยศาสตร์การท างานต่าง ๆ                                        ค่าอาหารวา่ง 25 บาทx176 คน = 4,400 บาท
   ๒.๓ ใหค้วามรู้การปฏบิติัตัวเบือ้งต้นหลังบาดเจบ็จากการท างาน
๓.ใหเ้จา้หน้าที่ที่บาดเจบ็จากการท างาน
ท าแบบสอบถามสาเหตุการบาดเจบ็จาก
การท างาน
๔.รวบรวมขอ้มูลสาเหตุการบาดเจบ็
จากการท างานของเจา้หน้าที่
๕.ติดตามการบาดเจบ็จากการท างาน
ของเจา้หน้าที่ ทุกไตรมาส
๖.สรุปผลการด าเนินงาน

๑๗ วดัส่งเสริมสุขภาพและ  -พระสงฆ์/เณรได้รับการคัด  -จดัท าแบบคัดกรอง  -พระสงฆแ์ละ ต.ค.65-ก.ย.66 3,300 เงินบ ารุง นส.มัทณา

คัดกรองสุขภาพพระสงฆ์
กรองสุขภาพร้อยละ 70

 -ตรวจน้ าตาลในเลือดชั่งน้ าหนัก วดัส่วนสูง สามเณรที่จ าวดั โรงพยาบาล วรสาร
และสามเณรถวายความรู้  -พระสงฆ์/เณรที่พบภาวะ รอบเอว คัดกรองโรคความดันโลหติสูง และส านักสงฆใ์น

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน  สุขภาพผิดปกติ

 -คัดกรองสายตา  คัดกรองหอบหดื เขต อ.ค าตากล้า
พระสงฆก์ลุ่มเส่ียงและ  ได้รับการส่งต่อร้อยละ 100  -ตรวจสุขภาพช่องปากและฟนั  -พระสงฆก์ลุ่มเส่ียง  -อบรมพระสงฆก์ลุ่มเส่ียง 
ผู้ประกอบอาหารในวดั  -วดัส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์  -คัดกรองสูบบหุร่ี,ด่ืมสุรา คัดกรองภาวะซึมเศร้า โยมอปุฏัฐาก โยมอปุฏัฐาก

มาตรฐาน ต าบลละ 1 แหง่  -คัดกรองวณัโรค คัดกรองพฤติกรรมสุขภาพ  110x30x1=3,300)
ร้อยละ 100  -ตรวจเลือดหาการติดเชื้อ/ตรวจไขมันในเลือด

 -พระสงฑ์และสามเณรที่ตรวจสุขภาพพบ
ผิดปกติ ส่งพบแพทยเ์พือ่พจิารณาการรักษา   10



สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๑. PP & P Excellenc   แผนงานที ่๑. : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทกุกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์ (Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่1. ยทุธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค

 -ใหสุ้ขศึกษาเกีย่วกบัการดูแลสุขภาพ
แกพ่ระสงฆแ์ละสามเณร 3 อ 2 ส
 -ประเมิณวดัส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑ์
 -อบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมพระกลุ่มเส่ียง โยมอปุฏัฐาก

๑๘ โครงการส่งเสริมโภชนาการ1.ร้อยละ 80 ของผู้เขา้ร่วมประชุมมี 1.อบรม อสม. ประจ าโซนในหมู่บา้นน าร่อง อสม. ในพืน้ที่น าร่อง ต.ค.65-ก.ย.66 19,200 เงินบ ารุง

รักษไ์ตในผู้ปว่ย NCD และความพงึพอใจต่อการจดัประชุม ม.7,ม.13,และ ม.16 เร่ืองโภชนาการ ม.7,ม.13,และ ม.16 UC

ผู้สูงอาย ุในพืน้ที่ต้นแบบ เผยแพร่ เพือ่การดูแลไต ผู้ปว่ยกลุ่ม NCD รพ.ค าตากล้า
2.ผู้ประชุมมีความรู้หลังการอบรม 2.จดักจิกรรมใหค้วามรู้ด้านโภชนาการเพือ่ และผู้สูงอายแุละ
เพิม่มากกวา่ร้อยละ80 ชะลอภาวะไตเส่ือมในผู้ปว่ย NCD และ ประชาชนที่สนใจ

ผู้สูงอาย ุปลีะ 2 คร้ัง ในพืน้ที่น าร่อง

3.ตรวจเค็มในอาหารของผู้ปว่ย  NCD ในพืน้ที่น าร่อง
และผู้สูงอาย ุในหมู่บา้นน าร่อง ม .7,ม.13, ม.7,ม.13,
ม.16  โดย อสม.ประจ าโซน เดือนละ1 คร้ัง และ ม.17
4.ตรวจสุขภาพประจ าปใีนผู้ปว่ย NCD 
ปลีะ 1 คร้ัง น าระดับการท างานของไต 
                                                   
5.เยีย่มบา้นรายกรณีในผู้ปว่ย NCD 41,390 เงินบ ารุง

 ที่มีพฤติกรรมเส่ียงหรือควบคุมโรคไม่ได้ดี UC

6.สรุปผลโครงการ รพ.ค าตากล้า
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สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๑. PP & P Excellenc   แผนงานที ่๑. : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทกุกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์ (Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่1. ยทุธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค
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สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๑. PP & P Excellenc   แผนงานที ่๓ : การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

1 ส่งเสริมปอ้งโรคมะเร็งตับ 1.เพือ่ใหเ้กดิคณะท ำงำนแบบมี 1.จดัประชุม  คณะกรรมกำร ประชำชนทุกกลุ่มวยั มค  66 - ธค. 66 ค่ำอำหำรวำ่งและอำหำรสสส. นำงดวงนภำ 
มะเร็งท่อน  ำดีและโรค ส่วนร่วมของชุมชนในกำร 2.ส ำรวจขอ้มูลกำรรัปประทำนปลำ กลำงวนั ศรีหำพงษ์
หนอนพยำธ ิบำ้นดงบงั แกไ้ขปญัหำโรคมะเร็งตับ ท่อน  ำดี สุกๆดิบๆ ปลำร้ำดิบ และภำวะเส่ียง ค่ำประกวด จดันิทรรศกำร
ต.แพด อ.ค ำตำกล้ำ และโรคหนอนพยำธิ ตำมแบบคัดกรองสุขภำพ ค่ำจดัท ำส่ือสำธำรณะ
จงัหวกัสกลนคร ป ี2566 ๒.ครัวเรือนมีกำรปรับเปล่ียน 3. จดักจิกรรมใหค้วำมรู้ จดันิทรรศกำร และประกวดส่ือ

พฤติกรรมไม่รับประทำนปลำสุกๆดิบ จดัท ำส่ือกำรสอน ใน โรงเรียน รวม 100,000
และประกอบอำหำรโดยใช้ปลำร้ำสุก 4.ประกวดบคุลต้นแบบ ครอบครัว
๓.เพือ่ใหม้ีส่ือสำธำรณะและกำร ต้นแบบ ส่ือกำรสอน  

จดักำรส่ิงแวดล้อมที่เอื อต่อกำรเกดิ 5.ติดตำมประเมินผล
โรคมะเร็งตับ มะเร็งอน  ำดีและโรค 6. สรุปผลกำรด ำเนินงำน  
หนอนพยำธเิพือ่ใหม้ีส่ือสำธำรณะและ
กำรจดักำรส่ิงแวดล้อมที่เอื อต่อกำรเกดิ

โรคมะเร็งตับ ท่อน  ำดี และ
โรคหนอนพยำธ ิ

๒ โครงกำร เต้น เดิน วิง่ 1.เพือ่เสริมสร้ำงกำรมี 1  ประชุมคณะท ำงำน เพือ่วำงแผนและ 1.ประชำชนกลุ่มเส่ียง ม.ค.-ธ.ค.2566 ค่ำอำหำรวำ่งและ เงินบ ำรุง UC นำงดวงนภำ 
ลดเส่ียงลดโรค NCD ส่วนร่วมและกระตุ้นให้ ค้นหำกลุ่มเส่ียง ต่อโรคไม่ติดต่อเรื อรัง เคร่ืองด่ืม จ ำนวน รพ.ค ำตำกล้ำ ศรีหำพงษ์
ปงีบประมำรณ 2566 ประชำชนได้ตระหนักถงึ 2  ชั่ง นน. วดัรอบเอว ประเมิน 2.ประชำชนทุกกลุ่มวยั 200 คน x 25บำท x 1มื อ

ควำมส ำคัญของกำร ค่ำดัชนีมวลกำย ภำวะอว้นลงพงุ ไม่จ ำกดัเพศ อำยุ x 6 ครั ง
ออกก ำลังกำย เพือ่เสริมสร้ำง แปรผลใหก้ลุ่มเส่ียงรับรู้ขอ้มูล  =30,000 บำท
สุขภำพอยำ่งยัง่ยนื 3. จดักจิกรรม เต้น เดิน วิง่
2.เพือ่เสริมสร้ำงควำมสำมัคคี ทุก 2 เดือน จ ำนวน 6 ครั ง
ในกลุ่มประชำชนและ 4.ประมวลผลสุขภำพกลุ่มเปำ้หมำย
เครือขำ่ยสุขภำพที่เกีย่วขอ้ง 5. ติดตำม  ประเมินผล  
3. เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชำชนมี 6. สรุปผลกำรด ำเนินงำน  
สมรรถภำพร่ำงกำยแขง็แรง
สมบรูณ์ มีสุขภำพดีหำ่งไกลโรค
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ไม่ติดต่อเรื อรัง
4.เพือ่ปรับเปล่ียนและส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภำพของประชำชน
ในด้ำนกำรรับประทำนอำหำร
และกำรออกก ำลังกำยที่เหมำะสม
5.เพือ่ใหเ้กดิกำรรวมกลุ่มในกำร
เต้น เดิน วิง่ เพือ่ออกก ำลังกำยและ
เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชำชนมีเจตคติ
ที่ดีในกำรออกก ำลังกำย

๓ โครงกำรพฒันำทักษะคิด 1. ศปถ.อ ำเภอ/อปท.ขบัเคล่ือน 1. กำรประชุมเชิงปฏบิติักำรสร้ำงทีม 4 ต ำบล ธ.ค.65-ก.ย.66 51,600 คปสอ. ศปถ.อ ำเภอ
กำรเอำชีวติรอดจำกภยั RTI ตลอด 365 วนั  ศปถ.อ ำเภอ/อปท. 5 อปท. ค ำตำกล้ำ รพ.ค ำตำกล้ำ
บนท้องถนน 2. ศปถ.อปท.ด ำเนินกำรอยำ่งต่อเนื่อง 2. ท ำค ำส่ังแต่งตั งคณะกรรมกำร ศปถ .อ ำเภอ/ร.ร.มัธยมศึกษำ 2 แหง่ สสอ.ค ำตำกล้ำ
ปงีบประมำณ 2566 ทั งกำรประชุม กำรจกัำรควำมเส่ียง อปท./หมู่บำ้น และคณะท ำงำนยอ่ยทุกแหง่ ร.ร.ขยำยโอกำส 4 แหง่

คน รถ ถนน (จดุเส่ียง)อยำ่งเปน็รูปธรรม พร้อมทบทวนบทบำทหน้ำที่ หมู่บำ้น 61 หมู่บำ้น
3. ขยำยเครือขำ่ย หมู่บำ้น/ชุมชน 3. กำรประชุมเชิงปฏบิติักำร พฒันำทักษะคิด
ร้อยละ 20 ของหมู่บำ้นทั งหมด สร้ำงทีม เครือขำ่ยหมู่บำ้น/ชุมชน
4. ขยำยเครือขำ่ย โรงเรียนทักษะคิด 4. จดัอบรมใหค้วำมรู้ในกำรรวบรวมและ
ร้อยละ 100 ของโรงเรียน วเิครำะหข์อ้มูลเพือ่สร้ำงทีม ครู ข (ศปถ.อปท.)
มัธยมศึกษำ ในกำรด ำเนินกำรระดับต ำบล

5. ศปถ.หมู่บำ้น/ชุมชนส ำรวจ  คนเส่ียง
ถนนเส่ียง รถเส่ียง Sensor Model
6. ศปถ.อปท./หมู่บำ้น/ชุมชน ร่วมกบั
ศปถ.อ ำเภอจดักำร ควำมเส่ียงในพื นที่
7. ก ำหนดมำตรกำรองค์กรอ ำเภอ
8. อบรมสใหค้วำมรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษำ
พฒันำทักษะคิดในโรงเรียนมัธยมศึกษำทุกแหง่ 2
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9. มีมำตรกำรด่ำนครอบครัวและชุมชนที่เขม้ขน้
11. ประสำนงำนกบัหน่วยงำนที่เกีย่วขอ้งร่วม
ด ำเนินกำรแกไ้ขทั งคน รถ ถนน 
12. สรุปและประเมินผลโครงกำร

๔ โครงกำรอ ำเภอปลอด 1. ร้อยละ 100 ของหมู่บำ้น 1.จดัตั งทีมเครือขำ่ย SRRT ประกอบด้วย หมู่บำ้น 61 หมู่บำ้น เม.ย.-ก.ย.66 14,400 คปสอ. สสอ.ค ำตำกล้ำ
ลูกน  ำยงุลำย อ.ค ำตำกล้ำ ได้รับกำรส ำรวจ และก ำจดัแหล่ง ระดับอ ำเภอ ระดับต ำบล และระดับหมู่บำ้น โรงเรียน 22 แหง่ ค ำตำกล้ำ
ปงีบประมำณ 2566 เพำะพนัธุลู์กน  ำยงุลำย 2.จดักจิกรรมประชุมเชิงปฏบิติักำร อปท. 5 แหง่

2. ร้อยละ80ของหมู่บำ้นมีค่ำHI,BI = 0 Kick off ในกำรรณรงค์ควบคุมปอ้งกนั วดั 40 แหง่
ร้อยละ 100 ของหมู่บำ้น มีดัชนีลูกน  ำ โรคที่มียงุลำยเปน็พำหะน ำโรค
 HI < 5, BI < 10 /หน่วยงำนภำครัฐ 3. กำรด ำเนินกำร สุ่มส ำรวจและท ำลำย
เอกชน สถำนที่รำชกำรปลอดลูกน  ำ แหล่งเพำะพนัธุลู์กน  ำยงุลำย
CI = 0 4.จดักจิกรรมสัปดำหร์ณรงค์ปลอดลูกน  ำ

ยงุลำย  จดันิทรรศกำร กำรประชุมวชิำกำร
แก ่เจำ้หน้ำที่สำธำรณสุข ครูอนำมัย 
นักเรียน  ประชำชนทั่วไป
5. ทีมหมู่บำ้นสุ่มส ำรวจซ  ำในหมู่บำ้นที่พบ

ค่ำดัชนีลูกน  ำยงุลำยเกนิกวำ่ที่ก ำหนด
ทีมต ำบลสุ่มไขวซ้  ำ และทีมอ ำเภอออกสุ่ม

ประเมินซ  ำทุกเดือนตลอดป ีเพือ่กระตุ้น
ประชำชนในพื นที่ อยำ่งต่อเนื่อง
6. ประเมินผลกำรด ำเนินกำรและคืนขอ้มูล
เพือ่พฒันำระบบกำรท ำงำนต่อไป  
7. สรุปผลโครงกำรและวเิครำะหผ์ล

กำรด ำเนินกำรตลอดทั งปี 3
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5 โครงกำรอบรม ๒.๑ ร้อยละของเจำ้หน้ำที่ที่เขำ้ร่วม ๑.ส ำรวจขอ้มูลเจำ้หน้ำที่ คปสอ .ค ำตำกล้ำ ๒๓๗ คน ๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ ๕,๙๒๕ บำท UC น.ส.ศิริกัญญำ 

กำรยศำสตร์เจำ้หน้ำที่ โครงกำรมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกบั ที่บำดเจบ็จำกกำรท ำงำน (รพ.๑๗๖ คน) ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๕  ทัศนะพงษ์
คปสอ.ค ำตำกล้ำ กำรยศำสตร์ในกำรท ำงำนที่ถกูต้อง ๒.อบรมใหค้วำมรู้กำรยศำสตร์กำรท ำงำน (สสอ. ๗๐ คน) นักกำยภำพ
ปงีบประมำณ มำกกวำ่ร้อยละ ๘๐ ที่ถกูต้องแกก่ลุ่มเปำ้หมำย บ ำบดั
๒๕๖๕ ๒.๒ ร้อยละเจำ้หน้ำที่ที่บำดเจบ็    ๒.๑ท ำแบบทดสอบกอ่นและหลังใหค้วำมรู้ ปฏบิติักำร

จำกกำรท ำงำนรูปแบบเดิม    ๒.๒ ใหค้วำมรู้เกีย่วกบักำรยศำสตร์
ลดลง ร้อยละ ๕๐ กำรท ำงำนต่ำง ๆ

   ๒.๓ ใหค้วำมรู้กำรปฏบิติัตัวเบื องต้น
หลังบำดเจบ็จำกกำรท ำงำน
๓.ใหเ้จำ้หน้ำที่ที่บำดเจบ็จำกกำรท ำงำน
ท ำแบบสอบถำมสำเหตุกำรบำดเจบ็
จำกกำรท ำงำน
๔.รวบรวมขอ้มูลสำเหตุกำรบำดเจบ็
จำกกำรท ำงำนของเจำ้หน้ำที่
๕.ติดตำมกำรบำดเจบ็จำกกำรท ำงำน
ของเจำ้หน้ำที่ ทุกไตรมำส
๖.สรุปผลกำรด ำเนินงำน

๖ วดัส่งเสริมสุขภำพและ  -พระสงฆ์/เณรได้รับกำรคัด  -จดัท ำแบบคัดกรอง  -พระสงฆแ์ละ ตค 65-กย 66 3,300 เงินบ ำรุง นส.มัทณำ
คัดกรองสุขภำพพระสงฆ์ กรองสุขภำพร้อยละ 70  -ตรวจน  ำตำลในเลือดชั่งน  ำหนัก วดัส่วนสูง สำมเณรที่จ ำวดั โรงพยำบำล วรสำร
และสำมเณร ถวำยควำมรู้ รอบเอว คัดกรองโรคควำมดันโลหติสูง และส ำนักสงฆใ์น

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน  -พระสงฆ์/เณรที่พบภำวะ  -คัดกรองสำยตำ  คัดกรองหอบหดื เขต อ.ค ำตำกล้ำ
พระสงฆ์  สุขภำพผิดปกติ  -ตรวจสุขภำพช่องปำกและฟนั  -พระสงฆก์ลุ่มเส่ียง  -อบรมพระสงฆ์กลุ่มเส่ียง 

กลุ่มเส่ียงและผู้ประกอบ  ได้รับกำรส่งต่อร้อยละ 100  -คัดกรองสูบบหุร่ี,ด่ืมสุรำ คัดกรองภำวะซึมเศร้ำโยมอปุฏัฐำก โยมอปุฏัฐำก 4
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อำหำรในวดั   -คัดกรองวณัโรค คัดกรองพฤติกรรมสุขภำพ 110x30x1=3,300)
 -วดัส่งเสริมสุขภำพผ่ำนเกณฑ์  -ตรวจเลือดหำกำรติดเชื อ/ตรวจไขมันในเลือด
มำตรฐำน ต ำบลละ 1 แหง่  -พระสงฑ์และสำมเณรที่ตรวจสุขภำพพบ
ร้อยละ 100 ผิดปกติ ส่งพบแพทยเ์พือ่พจิำรณำกำรรักษำ

 -ใหสุ้ขศึกษำเกีย่วกบักำรดูแลสุขภำพ
แกพ่ระสงฆแ์ละสำมเณร 3 อ 2 ส
 -ประเมิณวดัส่งเสริมสุขภำพตำมเกณฑ์
 -อบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมพระกลุ่มเส่ียง โยมอุปฏัฐำก

๗ โครงกำร ก ำจดัปญัหำพยำธใิบไม้ตับ ๑.๑ ระดับควำมส ำเร็จในกำรพฒันำและด ำเนินกำร ๒.๑.๑ อบรมใหค้วำมรู้และตรวจ ต ำบลต้นแบบ ๑ กนัยำยน ๒๕๖๕- ๘๐,๐๐๐ CUP นำงสำวรัชนี 
และมะเร็งท่อน  ำดีถวำยเปน็พระรำช กลไกปอ้งกนัโรคไม่ติดต่อเรื อรัง คัดกรองพยำธใิบไม้ตับ โดยกำรตรวจ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๖ สสจ. ไทยกลุ
กศุล แด่พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั ๑.๒ มีผู้เขำ้ร่วมประชุม ไม่น้อยกวำ่ ร้อยละ ๘๐ อจุจำระในประชำชน อำย ุ๑๕ ปขีึ นไป
เสด็จขึ นครองรำชยค์รบ ๗๐ ป ี ๑.๓ มีผู้เขำ้รับกำรตรวจคัดกรองหำพยำธใิบไม้ตับ /ต ำบลต้นแบบ ป ี๒๕๖๖
ในปพีทุธศักรำช ๒๕๕๙ ด้วยกำรตรวจอจุจำระ  ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๑.๒ คัดกรองมะเร็งท่อน  ำดี 
พร้อมทั งสมเด็จพระนำงเจำ้ฯ ๑.๔ มีผู้เขำ้รับกำรตรวจคัดกรองหำพยำธใิบไม้ตับ โดยกำรตรวจอลัตร้ำซำวด์
พระบรมรำชินีนำถ ด้วยกำรตรวจอลัตร้ำซำวด์  ร้อยละ ๑๐๐ ในประชำชน อำย ุ๔๐ ปขีึ นไป ป ี๒๕๖๖
จะทรงเจริญพระชนมพรรษำ ๒.๑.๓ รณรงค์อำหำรปลอดภยั  
๘๔ พรรษำ จงัหวดัสกลนคร ปลำปลอดพยำธใินต ำบลค ำตำกล้ำ
ปงีบประมำณ ๒๕๖๖  /ต ำบลต้นแบบ

๘ โครงกำรตรวจคัดกรอง ๘.๑ เจำ้หน้ำที่สำธำรณสุขและประชำชน มีควำมรู้ใน ๑. อบรมใหค้วำมรู้แก ่อสม . เร่ือง ๓.๑ ประชำชนที่มีอำย ุ๑ กนัยำยน ๒๕๖๕- ๔๐,๐๐๐ สปสช.เขต ๘ นำงสำวรัชนี 
มะเร็งล ำไส้ใหญแ่ละ กำรปอ้งกนัเร่ืองโรคมะเร็งล ำไส้ใหญแ่ละล ำไส้ตรง  โรคมะเร็งล ำไส้ใหญ ่และรับชมวธิกีำรตรวจ ๕๐-๗๐ ปี ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๖ UC ไทยกลุ
ล ำไส้ตรง อ ำเภอค ำตำกล้ำ  ร้อยละ ๘๐ Fit test กลุ่มเปำ้หมำย อสม . จ ำนวน   ๘๐๓  คน 
ปงีบประมำณ ๒๕๖๖ ๘.๒ ประชำชนำ อำย ุ๕๐-๗๐ ป ีได้รับกำร จ ำนวน ๑๕๕ คน อำศัยอยูใ่นเขตอ ำเภอ

ตรวจคัดกรองและตรวจยนืยนัมะเร็งล ำไส้ใหญ่ ๒. ด ำเนินกำรคัดกรองมะเร็งล ำไส้ใหญ่ ค ำตำกล้ำ 
และล ำไส้ตรง  ร้อยละ ๘๐ และล ำไส้ตรงด้วยวธิ ีFit test จงัหวดัสกลนคร 5
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๘.๓ ติดตำมเยีย่มบำ้นผู้ที่มีผลผิดปกติ ทุก ๑ เดือน ในประชำชนอำย ุ๕๐-๗๐ ป ี ๓.๒ กลุ่มอำสำสมัคร
และออกติดตำมผู้ปว่ยที่รับกำรรักษำ ทุก ๑ เดือน จ ำนวน ๘๐๓ คน สำธำรณสุขประจ ำ
ร้อยละ ๑๐๐ ๓. แจง้ผลกำรคัดกรองกลับไปยงัหมู่บำ้น หมู่บำ้น  แบง่เปน็

ออกติดตำมเยีย่มบำ้นผู้ที่มีผลผิดปกติทุก ต ำบลแพด 
๒ เดือน ติดตำมกำรรักษำกลุ่มปว่ย จ ำนวน ๗๘ คน 
ทุก ๑ เดือน และต ำบลค ำตำกล้ำ

จ ำนวน ๗๗ คน 
รวมทั งหมด ๑๕๕ คน

๙ โครงกำรตรวจคัดกรอง 1.มีควำมรู้เร่ืองโรคมะเร็งเต้ำนม 1.จดัท ำโครงกำรและขอรับกำร สตรีในอ ำเภอ 1/11/2565 ถงึ 19,000 บำท เงินบ ำรุง UC น.ส.ศิรัญญำ 

มะเร็งเต้ำนม และสำมำรถตรวจเต้ำนมด้วย สนับสนุนงบประมำณจำก ค ำตำกล้ำ 30/10/66 1.ค่ำอำหำร รพ.ค ำตำกล้ำ ไชยเชษฐ์
โดยเคร่ืองเอกซเรย์ ตัวเองได้ร้อยละ 80 ของผู้เขำ้ร่วม โรงพยำบำลค ำตำกล้ำ อำย ุ๓๐ - ๗๐ ปี กลำงวนั นักวชิำกำร

เต้ำนมเคล่ือนที่ 2.สำมำรถตรวจเต้ำนมด้วยตัวเอง 2.แต่งตั งคณะท ำงำนซ่ึงประกอบ ที่ตรวจคล ำเต้ำนม สำธำรณสุข
 (Mammogram) อยำ่งถกูต้องร้อยละ 100 ด้วยทุก รพ.สต.และโรงพยำบำล พบกอ้นผิดปกติ จนท.มูลนิธิ

 อ ำเภอค ำตำกล้ำ ๓. ค้นหำมะเร็งเต้ำนมในระยะที่ 3.ประชุมเตรียมควำมพร้อม ในเต้ำนมทุกคน กำญจนบำรมี คนละ 6๐ บำท X 10๐ คน
จงัหวดัสกลนคร ๑ - ๒ เพือ่ลดอตัรำกำรเสียชีวติของ คณะท ำงำน รวมเปน็เงิน 6,000  บำท

สตรีจำกโรคมะเร็งเต้ำนม 4.รณรงค์ใหค้วำมรู้สตรีเร่ือง
มะเร็งเต้ำนมและตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้ำนมด้วยตนเองทุกหมู่บำ้น
ในอ ำเภอค ำตำกล้ำร่วมกบั อสม . กำญจนบำรมี

เชี่ยวชำญกำรตรวจคล ำเต้ำนม คนละ 2๕ บำท X ๒ มื อ X 100 คน       

5.ในรำยที่ตรวจพบควำมผิดปกติ รวมเปน็เงิน  5,000  บำท
นัดมำรับบริกำรตรวจซ  ำจำกแพทย์ 3.ค่ำวสัดุอปุโภคน  ำด่ืมจ ำนวน 200 
และตรวจด้วยเคร่ือง mammogram ขวดละ 10 บำทรวมเปน็เงิน 2,๐๐๐ บำท
เคล่ือนที่จำกมูลนิธกิำญจนบำรมี 4.ค่ำหุน่เต้ำนมจ ำลองส ำหรับใช้ฝึกตรวจ
ในวนัที่ 13 มกรำคม พ.ศ.๒๕๖6 มะเร็งเต้ำนม1 อนั รำคำ 5,000 บำท
 ณ ที่วำ่กำรอ ำเภอค ำตำกล้ำ 5.ค่ำปำ้ยโครงกำร 1,000 บำท

เจำ้หน้ำที่มูลนิธิ

คณะท ำงำนและ

2.ค่ำอำหำรวำ่ง
คณะท ำงำนและ

6
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๖. สรุปผลกำรด ำเนินงำนเมื่อเสร็จสิ น รวมเปน็เงินทั งสิ น 19,000 บำท 
โครงกำรฯ (หนึ่งหมื่นเกำ้พนับำทถว้น )

๑๐ โครงกำรตรวจคัดกรอง 1.ร้อยละ 20 ของหญงิอำย ุ30-60 ป ี 1.จดัเตรียมวสัดุ อปุกรณ์ กลุ่มสตรี อำย ุ30-60 ป1ี/11/2565 ถงึ 19,000 บำท เงินบ ำรุง UC

มะเร็งปำกมดลูก ได้รับกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก สถำนที่ และประสำนงำนเจำ้หน้ำที่ 30/10/66 รพ.ค ำตำกล้ำ
ปงีบประมำณ 2566 2.ร้อยละ 100 ของหญงิที่ตรวจพบ ผู้ตรวจและกลุ่มเปำ้หมำยผู้เขำ้รับ

ควำมผิดปกติได้รับกำรรักษำที่ถกูต้อง กำรตรวจ
2.อสม. ส ำรวจขอ้มูลกลุ่มเปำ้หมำย

และนัดวนั เวลำด ำเนินโครงกำร
3. อสม. ติดตำมกลุ่มเปำ้หมำย

มำตรวจในวนัด ำเนินโครงกำร
4.ด ำเนินกจิกรรมตำมแผนกำรตรวจ
มะเร็งปำกมดลูกและแจกแผ่นพบั
ใหสุ้ขศึกษำรำยบคุคล
5.กำรแจง้ผลตรวจมะเร็งปำกมดลูก 
นัดหมำยมำรับผลกำรตรวจใน 1 เดือน

๑๑ โครงกำรเสริมสร้ำงทักษะ 1.กลุ่มเปำ้หมำยได้รับยำไตรเฟอร์ดีน 1.จดัท ำทะเบยีนขอ้มูลกลุ่มเปำ้หมำย  -หญงิวยัเจริญพนัธ์ 1/11/2565 ถงึ 3550 บำท เงินบ ำรุง UC น.ส.ศิรัญญำ 
อนำมัยเจริญพนัธุใ์นวยัรุ่น ป ี2566 สัปดำหล์ะ 1 เม็ด ร้อยละ 80 2.คัดกรองภำวะเส่ียง ได้แก ่ภำวะโภชนำ วยัรุ่น15-19  ปี 30/10/66 รพ.ค ำตำกล้ำ ไชยเชษฐ์

2.วยัรุ่นที่เขำ้ร่วมโครงกำรผ่ำนเกณฑ์ กำรภำวะซีด และโรคทำงอำยรุกรรมและ

กำรประเมินควำมรู้เกีย่วกบักำรอนำมัย วำงแผนครอบครัว
เจริญพนัธุท์ี่ถกูต้องและเหมำะสม 3.ใหค้วำมรู้เร่ืองกำรวำงแผนครอบครัว
ในระดับดี ในหญงิวยัเจริญพนัธุก์ลุ่มเส่ียง

4.ใหบ้ริกำรคุมก ำเนิด รวมถงึบริกำรให้
ค ำปรึกษำยติุกำรตั งครรภ์ 7
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5.จำ่ยยำเม็ดไตรเฟอร์ดีนใหก้บักลุ่ม
เปำ้หมำยที่มีภำวะเส่ียงเปน็โรคโลหติจำง 
และผู้ที่วำงแผนมีบตุร
6.จดักจิกรรมเพือ่ใหค้วำมรู้ตำมนโยบำย 3 ก
7.อบรมใหค้วำมรู้ เร่ืองปอ้งกนัตั งครรภ์
ในวยัรุ่น ในสถำนศึกษำ

๑๒ โครงกำรโรงพยำบำล 1.อำหำรของผู้ปว่ย IPDที่ไม่มีขอ้จ ำกดั 1.ประกำศเปน็นโยบำยโรงพยำบำลเค็มน้อย  -พนักงำนประกอบ ตค.65-ธ.ค.66 1.วสัดุส่ือไวนิลปำ้ยโครงกำร เงินบ ำรุง น.ส.เกษร  

เค็มน้อย อร่อย 3 ดี ได้รับกำรปรับปริมำณโซเดียมไม่น้อย อร่อย3ดี อำหำร จ ำนวน 3 คน ปำ้ยโครงกำร UC แสนจนัทร์

วัตถุประสงค์ กวำ่ 15% (จำกสูตรปกติที่มีโซเดียม 2.ใหค้วำมรู้เจำ้หน้ำที่หน่วยงำนโภชนศำสตร์ 300 บำท รพ.ค ำตำกล้ำ
:1.พฒันำต้นแบบ เกนิ 660 mg) 100% เร่ือง ลดเค็ม ลดโซเดียม  ปำ้ยส่ือกำรสอน 
โรงพยำบำลในด้ำนกำรจดั 2.จดัเมนูชูสุขภำพส ำหรับผู้ปว่ยใน   3.น ำสูตรอำหำรที่ปรับได้มำปรุงประกอบ 3,000

บริกำรอำหำรสุขภำพ 1  ครั ง/สัปดำห์ อำหำรใหผู้้ปว่ยใน รพ .ค ำตำกล้ำ บำท

ลดหวำน  มัน เค็ม 3.ควำมพงึพอใจของผู้ปว่ยใน ที่มีต่อ 4.ประชำสัมพนัธใ์หค้วำมรู้ภำยใน 
ท่ีมีควำมเหมำะสม อำหำรลดโซเดียมที่ปรับสูตรแล้ว รพ.ค ำตำกล้ำ
ตำมหลักโภชนำกำร ร้อยละ70 5.สรุปผลกำรด ำเนินงำน

8



สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๑. PP & P Excellenc   แผนงานที ่๓ : การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่1. ยทุธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค

13 โครงกำรอบรมควำมรู้ กำรจดัท ำ
แผนกำรตอบโต้ภำวะฉกุเฉนิ
ทำงกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุข

1.สำมำรถเปดิศูนยป์ฏบิติักำรเพือ่ตอบโต้ภำวะ
ฉกุเฉนิทำงกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุขได้ทันที 
และ/หรือภำยใน 24 ชม.        2.มีแผนตอบโต้
ภำวะฉกุเฉนิทำงสำธำรณสุข ร้อยละ 100 ของ
เหตุกำรณ์                          3.มีกำรจดัตั ง
ศูนยต์อบโต้ภำวะฉกุเฉนิทำงสำธำรณสุข
(EOC)ตำมก ำหนด

1.ประชุมเชิงปฏบิติักำรกำรจดัท ำแผน
และแนวทำงกำรปฏบิติักำรตอบโต้ภำวะ
ฉกุเฉนิทำงสำธำรณสุข (EOC)               
          2.จดัท ำแผนตอบโต้ภำวะฉกุเฉนิ
ทำงสำธำรณสุข      3.พฒันำระบบกำร
ส่ือสำร สำรสนเทศทำงสำธำรณสุขด้ำน
กำรตอบโต้ภำวะฉกุเฉนิ ทำงสำธำรณสุข 
ระดับอ ำเภอ

1.ผอ.รพ. ,สสอ , 
ผอ.รพสต.,หน.ฝ่ำย ,
หน.งำน, แพทย์, 
พยำบำล ,นวก.
สำธำรณสุข         
2.มี 2 แผนงำน 
(โรคไม่ติดต่อ ,
โรคติดต่อ)          
3.มีระบบกำรส่ือสำร
 สำรสนเทศ 
เชื่อมโยงเครือขำ่ย 
อยำ่งทั่วถงึ อยำ่ง
น้อย 3 ช่องทำง

ต.ค.65 - ก.ย.66 1.ค่ำตอบแทน
วทิยำกร 3,600
 บำท 2.
ค่ำอำหำรและ
เคร่ืองด่ืม 110 
บำท*100 คน 
รวมเปน็เงิน 
11,000 บำท

UC นำยกฤษดำ ตรงดี ,
 นำยวชิำ ไชยรำ ,
น.ส.จนัทร์ทำ แสด
คง

14 โครงกำรซ้อมแผนกำรตอบโต้
ภำวะฉกุเฉนิทำงกำรแพทยแ์ละ
สำธำรณสุข

1.มีกำรประชุมและซ้อมแผนตอบโต้ภำวะฉกุเฉนิ
ทำงสำธำรณสุข อยำ่งน้อย ปลีะ 2 ครั ง โรคไม่
ติดต่อ 1 ครั ง โรคติดต่อ 1 ครั ง

1.ประชุมซ้อมแผนตอบโต้ภำวะฉกุเฉนิ
ทำงสำธำรณสุข อยำ่งน้อย ปลีะ 2 ครั ง 
โรคไม่ติดต่อ 1 ครั ง โรคติดต่อ 1 ครั ง

1.แพทย ์พยำบำล 
นวก.สำธำรณสุข 
และเครือขำ่ย EMS

เม.ย.66 ,ส.ค.66 1.ค่ำอำหำรและ
เคร่ืองด่ืม 110
บำท * 120 คน
 *อบรม 2 ครั ง 
รวมเปน็เงิน 
26,400 บำท

UC นำยกฤษดำ ตรงดี ,
 นำยวชิำ ไชยรำ ,
น.ส.จนัทร์ทำ แสด
คง
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สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๑. PP & P Excellenc   แผนงานที ่๔ : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์

(Functional KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑ โครงการพฒันาปรับปรุง 1.คุณภาพน ้าเสียส่งวเิคราะห์ 1. ค่าปัม๊เติมคลอรีน 25L/hr 1 เคร่ือง ม.ค.-66 15,000 บาท CUP  นายวชิา  ไชยรา
ระบบบา้บดัน ้าเสีย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย (บอ่สัมผัสคลอรีน) จา้นวน 1 เคร่ือง
รวม = 81,100 บาท 11 พารามิเตอร์ 2.ค่าสวติซ์ลูกลอยไฟฟา้(บอ่เติมอากาศ 4 ชุด ม.ค.-66 4,000 บาท CUP

2.คุภาพกากตะกอนส่งวเิคราะห์ และตกตะกอน) จา้นวน 4 ชุด
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Labเอกชน 3.ค่าสวติซ์ลูกลอยไฟฟา้ ชนิดปรอท 4 ชุด ม.ค.-66 1,000 บาท CUP

2 พารามิเตอร์ (บอ่รวบรวมน ้าเสีย ) จา้นวน 4 ชุด
4.ค่าส่งตรวจวเิคราะห ์ตัวอยา่งน ้า 5 ครั ง ครั งที1่ ธ.ค.65 (หลังบ้าบดั) 18,000 บาท CUP

 5 ครั ง/ป ีจา้นวน 11 พารามิเตอร์ ครั งที2่ มี.ค.66 (หลังบ้าบดั) ครั งที่ 3มี.ค.66 (ก่อนบ้าบดั) ครั งที่4 มิ.ย.66(หลังบา้บดั)ครั งที่5 ก.ย.66(หลังบ้าบดั)

5.ค่าชุดตรวจคลอรีนตกค้างชนิดเติม 2 ชุด 2 ชุด ม.ค. 66 2000 บาท CUP

6.ค่าถงัคลอรีนจา้นวน1ถงั(ขนาด 200 ลิตร) ม.ค.-66 1,500 บาท CUP

7.ค่าขดุลองคลองน ้าเสียผ่านการบา้บดั มี.ค.-66 20,000 บาท CUP

กอ่นลงสู่สระน ้า
8.ค่าคลอรีน65%จา้นวน5ถงั(ถงัละ 50 กก.) 5 ถงั พ.ย.-66 19,000 บาท CUP

9.ขวดเกบ็ตัวอยา่งน ้าขนาด1ลิตรและ 5ลิตร 2 ชุด มี.ค.-66 600 บาท CUP

จา้นวน 2 ชุด (6 ขวด)
10.ค่าสีระบบบา้บดัน ้าเสีย จา้นวน 5 ถงั 5 ถงั มี.ค.-66

๒ โครงการพฒันาปรับปรุง 1.คุณภาพน ้าประปาส่งวเิคราะห์ 1.ระบบกรองหนิปนู 1 ชุด ขนาด 5 ลบ.ม. 1 ชุด มี.ค-เม.ย.2566 250,000 บาท Cup  นายวชิา  ไชยรา
ระบบประปาด่ืมได้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 2. ค่าปัม๊เติมคลอรีน 5 L/hr 1 เคร่ือง ธ.ค.-65 8,000 บาท Cup

รวม = 292,200 บาท 21 พารามิเตอร์ 3.ค่าสวติซ์ลูกลอยไฟฟา้ ชนิดลูกตุ้ม 2 ชุด ม.ค.-66 600 บาท Cup

(ถงัน ้าใส ) จา้นวน 2 ชุด
4.ค่าส่งตรวจวเิคราะห ์ตัวอยา่งน ้า 2 ครั ง ครั งที่1 มี.ค.2566 19,000 บาท Cup

2 ครั ง/ป ีจา้นวน 21 พารามิเตอร์ ครั งที่2 ก.ค.2566

5.ค่าพฒันาบอ่บาดาล(เปา่ล้างบอ่) 1 ครั ง มี.ค-เม.ย.2566 5,000 บาท Cup

6.ชุดตรวจหนิปนู 1 ชุด 1ชุด มี.ค-เม.ย.2566 500 บาท

7.ค่าปนูขาว จา้นวน 1 กระสอบ 1 กระสอบ 01-เม.ย.-66 500 บาท Cup

8.ค่าโซดาไฟ จา้นวน 1 กระสอบ 1 กระสอบ 01-เม.ย.-66 1,000 บาท Cup

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่1. ยทุธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค

1



สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๑. PP & P Excellenc   แผนงานที ่๔ : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์

(Functional KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่1. ยทุธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค

9.ชุดตรวจคลอรีนตกค้างชนิดเติม 1 ชุด 1 ชุด 1,000 บาท CUP

10.ค่าคลอรีน 65%จา้นวน2ถงั(ขนาด 50 กก.) 2 ถงั ธ.ค.-65 3,800 บาท CUP

11.หลอดไฟ LED แสดงสถานะตู้ความคุม  3 ชุด มี.ค. 66 300 บาท CUP

ไฟฟา้ 2 ตู้ จา้นวน 3 ชุด(ใช้จริง2ชุดส้ารอง 1ชุด)
12.แอมปม์ิเตอร์ ตู้ควบคุมไฟฟา้จา้นวน 1 ชุด 1 ชุด มี.ค. 66 500 บาท CUP

13.เคร่ืองชั่งดิจติอล จา้นวน 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง มี.ค. 66 1,000 บาท CUP

14.ขวดเกบ็ตัวอยา่งน ้าขนาด1ลิตรและ 5ลิตร 2 ชุด มี.ค.-66 1,000 บาท CUP

 20ลิตร จา้นวน 2 ชุด (6ขวด)

๓ โครงการการจดัการ 1.โรงพยาบาลมีการควบคุม 1.ค่าการกา้จดัขยะติดเชื อ 17,000 กก. 1ต.ค.65-30ก.ย.66 187,000 บาท Cup  นายวชิา  ไชยรา
ขยะในสถานบริการ การจดัการมูลฝอยติดเชื อด้วย (ค่ากา้จดักโิลกรัมละ 11บาท 17,000 กก.)

รวม = 199,900 บาท Digital Infectious Control 2.ค่าการกา้จดัขยะอนัตราย 100 กก. 1ต.ค.65-30ก.ย.66 3,300 บาท Cup
2.บริษทัเขา้รับขยะติดเชื อ (ค่ากา้จดักโิลกรัมละ 33 บาท 100 กก.) 
ภายใน 7 วนัมากกวา่ร้อย 90 3.กล่องเกบ็ขยะอนัตราย 1 กล่อง 01-ม.ค.-66 1,500 บาท Cup

ขนาด กxยxส 30x1.5x50 cm.
4.ถงัพกัขยะทั่วไป ขนาด 200 ลิตร 5 ถงั มี.ค. 66 4,500 บาท Cup

จา้นวน 5 ถงั
5.ถงัพกัขยะติดเชื อ ขนาด 265 ลิตร 6 ถงั มี.ค. 66 3,600 บาท Cup

จา้นวน 6 ถงั
๔ 1.โครงการด้านอาชีวอนามัย 1.ผลการตรวจคลอรีนเอสเตอเรสที่มี1.ชุดตรวจคลอรีนเอสเตอเรสจา้นวน 2 ชุด 2 ชุด 01-ม.ค.-66 3,000 บาท Cup  นายวชิา  ไชยรา

ในสถานบริการ ความเส่ียง ไม่ปลอดภยั น้อยกวา่ 2.อปุกรณ์ปอ้งกนั (PPE)
รวม =10,000 บาท ร้อยละ50 2.1 ที่คลอบห ูจา้นวน 5 ชิ น 5 ชิ น 01-ม.ค.-66 7,000 บาท Cup

2.เจา้หน้าที่ในโรงพยาบาลใช้ 2.2 เอยีปล๊ัก จา้นวน 20 ชิ น 20 ชิ น

อปุกรณ์ปอ้งกนัส่วนบคุคล 2.3หน้ากากปอ้งกนัฝุ่นจา้นวน 2 ชิ น 2 ชิ น

ร้อยละ90 2.4หน้ากากปอ้งกนัสารเคมี  จา้นวน 2 ชิ น 2 ชิ น
2.5หฟูงัส้าหรับตรวจการได้ยนิ จา้นวน 1 ชุด 1 ชุด

๕ 1.โครงการด้านอาชีวอนามัย 1.เจา้หน้าที่โรงพยาบาลเขา้ร่วม 2.ประชุมเชิงปฏบิตัการใหค้วามรู้ จนท.รพ. ก.พ.-66 5,500 บาท Cup นายวชิา  ไชยรา 2



สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๑. PP & P Excellenc   แผนงานที ่๔ : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์

(Functional KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่1. ยทุธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค

ในสถานบริการ ร้อยเปอร์เซ็น อาชีวอนามัยและความปลอดภยัส้าหรับ
รวม = 5,500 บาท  2.ร้อยละจากอบุติัเหตุจาก เจา้หน้าที่โรงพยาบาลทุกหน่วยงาน
1.1โครงการสร้างความปลอดภยัการปฏบิตังานในโรงพยาบาล 2.1ค่าอาหารกลางวนั คนละ 60 บาท
ด้านอาชีวอนามัยแกเ่จา้หน้าที่ 3.ร้อละความเสือมร่างกายจาก จา้นวน 50 คน  รวม 3,000 บาท
ที่ปฏบิติังานในโรงพยาบาล การปฏบิตังานในโรงพยาบาล 2.2ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 

4.ค่าการตรวจคุณภาพแสงสวา่ง คนละ 25 บาท ต่อมื อจา้นวน 50 คน
ผ่านเกณฑ์  ร้อยละ50  2 มื อ รวม 2,500 บาท

2.3การตรวจคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ในการท้างานทางกายภาพ  เช่น แสง เสียง
ความร้อน ทางเคมี ตรวจคาร์บอนไดออกไซค์ 
ทางชีวภาพ ตรวจ SI2 และ อ.11

๖ 1.โครงการด้านอาชีวอนามัย 1.ผู้ประกอบการ / เกษตรกร 2.ประชุมเชิงปฏบิตัการใหค้วามรู้ ผู้ประกอบการ ก.พ.-66 5,390 บาท Cup นายวชิา  ไชยรา
ในสถานประกอบการ เขา้ร่วมร้อยเปอร์เซ็น อาชีวอนามัยและความปลอดภยัส้าหรับ เกษตรกร
รวม = 5,390 บาท 2.ผลการตรวจคลอรีน ผู้ประกอบการ/เกษตรกร
1.1โครงการตรวจคัดกรอง เอสเตอเรสที่มีความเส่ียง ผู้ประกอบการ แท่นปนู 2 แท่น จา้นวน 15 คน

สารเคมีตกค้างในกลุ่ม ไม่ปลอดภยั น้อยกวา่ ร้อยละ50 เกษตรกร ตัวแทนเกษตรกรหมู่บา้นละ 2 คน

ผู้ประกอบการและ เจาะเลือดกลุ่มเกษตรกร จา้นวน 49 คน
กลุ่มเกษตรกร 3.1 ค่าอาหารกลางวนั คนละ 60 บาท

จา้นวน 49 คน  รวม 2,940บาท
3.2 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
คนละ 25 บาท ต่อมื อ
จา้นวน 49 คน 2 มื อ รวม 2,450 บาท

๗ 1.โครงการด้านอาชีวอนามัย 1.เจา้หน้าที่โรงพยาบาลเขา้ร่วม 4.อบรมใหค้วามรู้ส้าหรับเจา้หน้าที่ จนท.รพ. พ.ค.-66 4,900 บาท Cup นายวชิา  ไชยรา
ในสถานบริการ ร้อยเปอร์เซ็น 4.1ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม คนละ 25 บาท
รวม = 4,900 บาท จา้นวน 100 คน 1 มื อ รวม 2,500บาท 3



สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๑. PP & P Excellenc   แผนงานที ่๔ : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์

(Functional KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่1. ยทุธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค

1.1โครงการอบรมเชิงปฏบิตัการ 4.2 ค่าวทิยากร ชั่วโมงละ 600 บาท 
เพือ่พฒันางานอาชีวอนามัย จา้นวน 4 คน รวม 2,400 บาท
(อคัคีภยัในสถานบริการ)

๘ 1.โครงการ GREEN &CLEAN 1.ร้อยละของโรงพยาบาลที่ 2.ประชุมเชิงปฏบิตัการใหค้วามรู้เจา้หน้าที่ จนท.รพ. ก.พ.-66 5,500 บาท Cup นายวชิา
 Hospital พฒันาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตาม โรงพยาบาลเร่ืองGREEN&CLEAN Hospita   ไชยรา
รวม = 5,500 บาท เกณฑ์ GREEN&CLEAN 4.1ค่าอาหารกลางวนั คนละ 60 บาท
1.1โครงการอบรมเชิงปฏบิตัการHospital ในโรงพยาบาล จา้นวน 50 คน  รวม 3,000 บาท
เพือ่พฒันางานGREEN &CLEANระดับ chalan 4.2ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
Hospital คนละ 25 บาท ต่อมื อจา้นวน 50 คน 2 มื อ

 รวม 2,500 บาท

๙ 1.โครงการประเมินมาตฐาน 1.ระบบบริการสุขภาพต้องผ่าน 5.อบรมใหค้วามรู้ส้าหรับเจา้หน้าที่ จนท.รพ. ก.พ.-66 3,300 บาท Cup นายวชิา  ไชยรา
ระบบบริการสุขภาพ เกณฑ์ระดับคุณภาพ 5.1ค่าอาหารกลางวนั คนละ 60 บาท
รวม = 3,300 บาท จา้นวน 30 คน  รวม 1,800บาท
1.1โครงการอบรมเชิงปฏบิตัการ 5.2ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
เพือ่พฒันางานระบบบริการใน คนละ 25 บาท ต่อมื อ
โรงพยาบาลทั ง 9 ด้านเขต 8 จา้นวน 30 คน 2 มื อ รวม 1,500บาท

๑๐ พฒันาโครงสร้างและ  - จา้นวนเหตุการณ์ไม่พงึ  ปรับปรุงสวนรอบตึกผู้ปว่ยใน  เจา้หน้าที่และ 1  ต.ค. 6๕ -  80,000 UC นางเกษร  บวัขนัธ์
ส่ิงแวดล้อมในตึก ประสงค์ ระดับGHI ร้อยละ 0 /ตึกพเิศษ ผู้รับบริการ  30 ก.ย.6๖

ผู้ปว่ยใน  - อตัราความพงึพอใจของ   - ปรับปรุงราวตากผ้าผู้ปว่ยและญาติ (ค่าวสัดุ อปุกรณ์)
ผู้รับบริการร้อยละ 85 หลังตึก

 - เพิม่ราวกนัพลัดตกรอบตึกผู้ปว่ย
 -  ปรับปรุงราวกั นเตียงที่ช้ารุด
  - ปรับปรุงหอ้งน ้าเปน็หอ้งน ้าผู้พกิาร1หอ้ง

 4



สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๑. PP & P Excellenc   แผนงานที ่๔ : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์

(Functional KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่1. ยทุธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค

๑๑ พฒันาระบบความ  - จา้นวนเหตุการณ์ไม่พงึ เปล่ียนประตูเขา้ออกโดยใช้รหสั  เจา้หน้าที่ 1  ต.ค. 6๕ -  30,000 UC นางเกษร  บวัขนัธ์
ปลอดภยั ประสงค์ ระดับGHI  ร้อยละ  0 ระบบอตัโนมัติ  30 ก.ย.6๖ (ค่าวสัดุ อปุกรณ์)

ประตูอตัโนมัติตึก เจา้หน้าที่ปลอดภยัไม่ได้รับการ ประตูเขา้ออกตึกผู้ปว่ยใน 
ผู้ปว่ยใน/ตึกพเิศษ คุกคามจากการปฏบิติังาน ประตูเขา้ออกตึกVIP

5



ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่1. ยทุธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค
สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๑. PP & P Excellenc   แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์

(Functional KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

1 โครงการพฒันาER/EMS 
คุณภาพ

1.ผ่านเกณฑ์การประเมิน ECS คุณภาพ
 ร้อยละ 60

1.การประชุมพฒันาแนวทางการดูแล รักษา
และส่งต่อผู้ปว่ยกลุ่มโรคส าคัญ Stroke ,
STEMI ,Sepsis ,Trauma ,Head injury

จนท.คปสอ.ค าตากล้า ตค.65-กย.66 นายกฤษดา ตรงดี 
นางอรัญญาวงษส์วสัด์ิ

2.อตัราการเสียชีวติของผู้เจบ็ปว่ย
วกิฤตฉกุเฉนิ ภายใน 24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาลระดับ F2 ขึน้ไป (ทั้งที่ ER
 และ Admit) น้อยกวา่ร้อยละ 12

2.ประเมินมาตรฐานงานอบุติัเหตุฉกุเฉนิ
คุณภาพ (ECS)

จนท.งานอบุติัเหตุฉกุเฉนิ ตค.65-กย.66 นายกฤษดา ตรงดี

3.ร้อยละผู้ปว่ยวกิฤติฉกุเฉนิ สีแดงสี
ชมพเูขา้ถงึบริการการแพทยฉ์กุเฉนิ ไม่
น้อยกวา่ ร้อยละ 24

3.ซ้อมแผนการรับอบุติัเหตุหมู่และสาธารณภยั จนท.คปสอ.ค าตากล้า 
และภาคีเครือขา่ย

เมย.66 10,000 UC นายรังสันต์ สามาทอง

4.จ านวนผู้ปว่ยที่เสียชีวติใน
โรงพยาบาลโดยไม่คาดคิด = 0

4.ทบทวนวชิาการ ปฏบิติัการการช่วยฟืน้คืน
ชีพ (CPR)

จนท.คปสอ.ค าตากล้า ธค.65 , มิย.66 5,000 UC นายกฤษดา ตรงดี,
นางสาวแพวนภา    
กลุวงศ์

5.อตัราความพงึพอใจของผู้รับบริการ 
ไม่น้อยกวา่    ร้อยละ 85

5.การประเมิน พฒันาเครือขา่ยระบบบริการ
การแพทยฉ์กุเฉนิและการส่งต่อ ตามเกณฑ์
การประเมิน TEMSA

จนท.รพ.ค าตากล้าและ
สมาชิกเครือขา่ยEMS

ตค.65-กย.66 5,000 UC นายกฤษดา ตรงดี ,
นางสาวรติบดี    
โพธิค์ าพก

6.เครือขา่ยระบบบริการการแพทย์
ฉกุเฉนิ ผ่านเกณฑ์การประเมิน TEMSA

6.อบรมทบทวนทักษะ ความรู้ด้านการบริการ
การแพทยฉ์กุเฉนิและส่งต่อ

จนท.งานอบุติัเหตุ
ฉกุเฉนิและเครือขา่ยEMS

ตค.65-กย.66 10,000 UC นายกฤษดา ตรงดี ,  
  นางอรัญญา วงษ์
สวสัด์ิ

7.อตัราการท า Root cause analysis 
ในผู้ปว่ยเสียชีวติที่มี(PS score 
มากกวา่ 0.75) (ร้อยละ 100)

7.โฆษณา ประชาสัมพนัธร์ะบบบริการ
การแพทยฉ์กุเฉนิ

เขตอ าเภอค าตากล้า ตค.65-กย.66 10,000 UC นางสาวอารีญา ผาย
สียวน ,นางสาวภนิตา
  ปทัทุม

8.ประชุมเครือขา่ยการส่งต่อ คปสอ .ค าตากล้า จนท.คปสอ.ค าตากล้า ตค.65-กย.66 นายกฤษดา ตรงดี

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
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ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่1. ยทุธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค
สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๑. PP & P Excellenc   แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์

(Functional KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
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สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

1 พฒันาศักยาภาพเจ้าหน้าที่ในการดูแล  - อตัราผู้ปว่ยDMที่ควบคุมระดับ 1.จดัอบรมใหค้วามรู้เจา้หน้าที่ เจา้หน้า และ ปงีบประมาณ 0 เงินบ ารุง UC พญ อญัชลี
ผู้ปว่ย NCD และะการจัดการรายบคุคล น  าตาลได้ดี เร่ืองแนวทางใน ผู้ปว่ยNCD 2566 รพ.ค าตากล้า เฉลิมฉลองวงศ์

 - อตัราผู้ปว่ยHTที่คุมระดับ ในการจดัการรายบคุคลของผู้ปว่ยncd
อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ปว่ยNCDผู้ปว่ย ckd 2.ฝึกปฏบิติัการจดัการรายบคุคลและ
อตัราการลดลงของ GFRใน ประเมินผล

3.ทดสอบความรู้ความเขา้ใจของเจา้หน้าที่
และผู้ปว่ยหลังการฝึกปฏบิติั

2 โครงการใหค้วามรู้และพฒันาศักยภาพ อตัราการตายของผู้ปว่ย stroke 1.ใหค้วามรู้วชิาการแกเ่จา้หน้าที่เร่ืองการ เจา้หน้าที่ รพ. ปงีบประมาณ    พญ อญัชลี
เจา้หน้าที่ในการดูแลผู้ปว่ย strokeACS sepsis HI อตัราการตายของผู้ปว่ย ACS ดูแลผู้ปว่ยโรคฉกุเฉนิ 2566 เฉลิมฉลองวงศ์

อตัราการตายของผู้ปว่ย sepsis 2.ร่วมกนัจดัท า CPG ในการดูแลผู้ปว่ย
อตัราการตายของผู้ปว่ย HI 3.ซ้อมแผนในการดูแลผู้ปว่ยฉกุเฉนิ

3 โครงการพฒันาศูนยคั์ดกรองยาเสพติด 1. ร้อยละของผู้ปว่ยยาเสพติด 1. ยืน่ขึ นทะเบยีนศูนยคั์ดกรองยาเสพติด ผู้มีประวติัใช้/เสพ ต.ค 2566 - 3,000 CUP นายกิตติศักด์ิ  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าตากล้า เขา้สู่กระบวนการได้รับการดูแล อ าเภอค าตากล้า แหง่ที่ 8  และติดยาเสพติด ก.ย2566 นวนชุม
จงัหวดัสกลนคร อยา่งมีคุณภาพต่อเนื่องจนถงึ 2. แต่งตั งคณะท างาน ประกอบไปด้วย  จากการส่งต่อจาก

การติดตาม ร้อยละ 100 2.1 สสอ.ค าตากล้า หวัหน้าศูนย์ ชุมชน
2. กลุ่มผู้ใช้ยาได้รับการให้ 2.2 ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด 
ค าปรึกษาเลิกยาร้อยละ 100 ผู้ปฏบิติังาน
3. กลุ่มผู้เสพ และผู้ติดยา 2.3 อสม.ในเขต ต.ค าตากล้า 1 ท่าน
เสพติดได้รับการส่งต่อ 2.4 ผู้น าชุมชน ต.ค าตากล้า 1 ท่าน
ร้อยละ 100 2. จดัหาสถานที่เปดิใหบ้ริการคัดกรอง

ยาเสพติดตามแนวทางการคัดดกรอง
 ส่งต่อ (ที่ท าการชมรม อสม .ค าตากล้า)
3. ติดตั งปา้ยศูนยคั์ดกรอง และ
ประชาสัมพนัธก์ารใหบ้ริการ
4. จดัเตรียมเอกสาร แบบฟอร์ม

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ
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สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

การใหบ้ริการ เคร่ืองมือ   
5 จดัท าฐานขอ้มูล / การบนัทึกขอ้มุล/
เชื่อมโยง รพ./บสต.  
6. สรุปผลการด าเนินการประจ าปี

๔ โครงการพฒันาศักยภาพเครือขา่ย 1. ร้อยละของผู้ปว่ยยาเสพติด 1. ประชุมคณะกรรมการศูนยคั์ดกรองฯ  - เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ ก.พ.- มี.ค. ค่าประกอบอาหาร เงินบ ารุง นายกติติศักด์ิ 
บคุลากรที่ปฏบิติัหน้าที่ศูนยคั์ดกรอง เขา้สู่กระบวนการได้รับการดูแล ต าบล งานยาเสพติด รพ.สต. 2566 73*60=4,380 รพ.ค าตากล้า  นวนชุม
ยาเสพติด อยา่งมีคุณภาพต่อเนื่องจนถงึ 2. จดัการอบรมเชิงปฏบิติัการพฒันา สังกดั  อบจ./ สสอ. ค่าอาหารวา่งเช้า-บา้น

การติดตาม ร้อยละ 100 ศักยภาพ จนท.ศูนยคั์ดกรอง ทั ง 7 แหง่ 73* 50  = 3,650
2.1 ความรู้เร่ือง ชนิดยาเสพติด  - ตัวแทน อสม. ค่าวสัดุ 2,000 บาท
โรคสมองติดยา หมู่บา้นละ 1 คน รวม 10,030 บาท
2.2 แนวทางการบ าบดั ฟืน้ฟยูาเสพติด รวม 61 คน
ป ี2566  - ตัวแทนผู้น าชุมชน 
2.3 ฝึกทักษะ ปฏบิติัการคัดกรองผู้ใช้ ต าบลละ  3 คน
ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด  รวม 12 คน
2.4 การตรวจหาสารเสพติดเบื องต้น
2.4 การใหค้ าปรึกษาเบื องต้น
3. สรุปการด าเนินโครงการ

๕ โครงการพฒันาระบบบริการผู้ปว่ย 1. ผู้ปว่ยเบาหวาน ความดัน 1. จดักลุ่มผู้ปว่ยเบาหวาน ความดัน 1. ผู้ปว่ยเบาหวาน ต.ค.65 –พ.ย. 86,400 UC   - นางอธติา
เบาหวานและความดันโลหติสูง โลหติสูง ได้มีการจ าแนก โลหติสูง   ตามปงิปอง 7 สี เพือ่ จ านวน 2,329 คน 2565 รพ.ค าตากล้า อุน่แกว้
คปสอ ค าตากล้า ประจ าป ี2566 ประเภทตามปงิปอง 7 สี วางแผนการใหบ้ริการ   ๒.ผู้ปว่ยความดัน   -สหวชิาชีพ

ร้อยละ  100 2. ก าหนดวนัเวลาในการใหบ้ริการ และ จ านวน 3,661 คน นางกนิษฐา
2. สัดส่วนการใหบ้ริการผู้ปว่ย ออกใหบ้ริการตามแผนโดยทีมสหวชิาชีพ 2. ผู้ปว่ยเบาหวาน จนัทร์แจม่ศรี
เบาหวาน ความดันโลหติสูง 3. อบรมฟืน้ฟวูชิาการแกเ่จา้หน้าที่ จ านวน 2,329  คน ม.ค.-66 13,200       - นางวลัภา
ในรพ.: รพ.สต.   50:50 ผู้ใหบ้ริการในเร่ืองการดูแลรักษาโรคเรื อรัง   - ผู้ปว่ยความดัน ธ.ค.-66  เฟอืยงาราช
3. เจา้หน้าที่ คณะท างาน NCD  ประชุมคณะท างานNCD ระดับอ าเภอ จ านวน 3,661 คน   - PCT 2



สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

ระดับอ าเภอ มีความรู้ ความ เพือ่วางแผน ติดตามการด าเนินงาน 3 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

เขา้ใจแนวทางปฏบิติัในการ 4. ทบทวน CPG  เกณฑ์การดูแลผู้ปว่ย งาน จ านวน 20 คน

ดูแลผู้ปว่ยเบาหวาน  ความดัน และใหบ้ริการตามมาตรฐาน  ๔.คณะท างาน NCD

4.ผู้ปว่ยโรคเรื อรังได้รับการ ระดับอ าเภอ 30 คน

ตรวจรักษาตามเกณฑ์ ๕ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

มาตรฐาน > ร้อยละ 80 งาน  จ านวน 20 คน

5. อัตราการควบคุมระดับน  าตาลในเลือดได้ดี 
70-130 mg%ของผู้ปว่ยเบาหวาน > ร้อยละ 50

5. ผู้ปว่ยเบาหวาน ความดันโลหติสูง ได้รับการ
รักษาพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน

5.ผู้ป่วยเบาหวานจ านวน 
2,329 คน

ต.ค.65 –ก.ย.66 นางอธติา    อุ่นแก้ว

6. อัตราการควบคุมระดับความดันโลหติได้ดี
<140/90 mmhg ของผู้ปว่ยความดันโลหติสูง > 
ร้อยละ 60

6. ผู้ปว่ยเบาหวาน ความดันโลหติสูง ได้รับการ
รักษาพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน

6. ผู้ปว่ยความดันจ านวน 
3,629 คน

ต.ค.65 –ก.ย.66 นางอธติา    อุน่แกว้

7. ผู้ปว่ยเบาหวานที่มีHbA1C < 7 มากกวา่ 
ร้อยละ 50

7. ผู้ปว่ยเบาหวาน ความดันโลหติสูง ได้รับการ
รักษาพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน

7.ผู้ปว่ยเบาหวานจ านวน 
2,293 คน

ต.ค.65 –ก.ย.66 นางอธติา    อุน่แกว้

8. ผู้ปว่ยเบาหวาน ความดันโลหติสูง ได้รับการ
รักษาพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน

8.ผู้ปว่ยเบาหวาน
จ านวน 2,293 คน   -
 ผู้ปว่ยความดันจ านวน
 3,661คน

ต.ค.65 –ก.ย.66 นางอธติา    อุน่แกว้

9. อตัราการตรวจสุขภาพประจ าป ีผู้ปว่ย
เบาหวานและความดันโลหติสูงมากกวา่ ร้อย
ละ 80

9. ตรวจสุขภาพประจ าปคัีดกรองตา ไต เท้า 
ช่องปากผู้ปว่ยเบาหวานความดันโลหติสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

9.ผู้ปว่ยเบาหวาน
จ านวน 2,329 คน  -
 ผู้ปว่ยความดันจ านวน
 3,661 คน

ธ.ค.65–ก.พ.66      27,760 นางอธติา    อุน่แกว้

10.ผู้ปว่ยที่มีภาวะแทรกซ้อน  กลุ่มผู้ปว่ยที่มี
การท างานของไตระดับ3b ได้รับการติดตาม
เยีย่มมาก  มากกวา่ร้อยละ 80

10. ส่งขอ้มูลผู้ปว่ยที่มีภาวะแทรกซ้อน  กลุ่ม
ผู้ปว่ยที่มีการท างานของไตระดับ3b ให ้PCU 
ติดตามเยีย่มบา้น ทุก 1 เดือน

10. ผู้ปว่ยเบาหวาน
ระดับไต 3 b จ านวน 
 126 คน   - ผู้ปว่ย
ความดันระดับ 3b 
จ านวน 135  คน

ธ.ค.65 –ก.พ.66 นางอธติา    อุน่แกว้
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สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

 11. ผู้ปว่ยเบาหวาน ความดันโลหติสูงขาด
นัด  ไม่เกนิ ร้อยละ  10

11. ส่งขอ้มูลผู้ปว่ยทุกคนที่ขาดนัดให ้PCU 
ติดตามเยีย่มบา้นอาทิตยล์ะ 1 ครั ง และน า
ขอ้มูลที่ได้รับการติดตามเยีย่มบา้นมาลงบนัทึก
ในทะเบยีน

11. ผู้ปว่ยเบาหวาน 
ความดันโลหติสูงที่
ขาดนัดทุกคน

ต.ค.65 –ก.ย.66 นางอธติา    อุน่แกว้

๖ โครงการเสริมทักษะการดูแลตนเองในผู้ปว่ยไต
วายเรื อรังระยะที่ 4 ระยะที่5

1. ร้อยละของผู้ปว่ยเบาหวาน ความดันโลหติ
สูงที่มีค่าการท างานของไตระยะ4-5 เขา้รับ
บริการที่คลินิก CKD  > ร้อยละ 80

1. ทบทวนและสรุปผลการตรวจเลือด eGFR ใน
ผู้ปว่ยเบาหวานและความดันโลหติสูง ผู้ปว่ย
eGFR น้อยกวา่ 30  (ระยะที่4-5) ส่งเขา้รับ
บริการคลินิกโรคไต

1. ผู้ปว่ยระยะที่4-5 
จ านวน 391คน       
ผู้ปว่ยCKD ระยะที่
3a,3bจ านวน 897คน

ต.ค.65 – ก.ย.66 เงินบ ารุง UC
รพ.ค าตากล้า

นายนัฐพร สุภาพรม

2. ผู้ปว่ยไตวายมีอตัราการลดลงของ eGFR <
 5 ml/min/1.73 m2/year มากกวา่ร้อยละ
 66

2. ค้นหา วเิคราะหป์ญัหา ของผู้ปว่ยรายบคุคล 
ร่วมกบัทีมสหวชิาชีพ เพือ่หาแนวทางแกไ้ข
ร่วมกบัผู้ปว่ยและญาติ

2. ผู้ปว่ยระยะที่4-5 
จ านวน 391คน       
 - ผู้ปว่ยCKD ระยะที่
3a,3bจ านวน 897คน

ต.ค.65 – ก.ย.66 สหวชิาชีพ

3. ผู้ปว่ยไตวายมีระดับ  BP
<140/90mmHg มากกวา่        ร้อยละ 80

3. ใหค้วามรู้ผู้ปว่ยและญาติตามแผนงาน 
โดยสหวชิาชีพ  4.จดัท าและสาธติการท าอาหาร
ส าหรับผู้ปว่ยโรคไต 12 ครั ง/ปี

3. ผู้ปว่ยไตวายระยะ
ที่4-5 จ านวน 391
คน ผู้ปว่ยCKD ระยะ
ที่3a,3bจ านวน 897
คน

ต.ค.65 – ก.ย.66 3,600 ท าอาหาร
สาธติ 300 *

12 ครั ง

สหวชิาชีพ  นางเกษร
 แสนจนัทร์

4.ผู้ปว่ยที่ขาดนัดได้รับการติดตามเยีย่มบา้น  
 มากกวา่ร้อยละ 90

4.ส่งขอ้มูลผู้ปว่ยที่ขาดนัดส่งต่อให ้PCU เพือ่
ติดตามเยีย่มบา้นและน าผลการเยีย่มมาลงขอ้มูล
ในทะเบยีน

4. ผู้ปว่ยที่ขาดนัด    
ทุกราย

ต.ค.65 – ก.ย.66 น.ส.อมุาพร ทุมอบุล

๗ โครงการ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้ปว่ยโรคหอบ
หดืและโรคปอดอดุกั นเรื อรัง

 1.ผู้ปว่ยหอบหดื และโรคปอดอดุกั นเรื อรัง
ได้รับการดูแลตามมาตรฐานมากกวา่ ร้อยละ 
90

1.ทบทวนการดูแลผู้ปว่ยโดยทีมสหวชิาชีพ 
ทบทวน CPG และใหบ้ริการผู้ปว่ยตามเกณฑ์

1. ผู้ปว่ยหอบหดื
จ านวน  314 คน/ 
ผู้ปว่ย COPD จ านวน 
 92  คน

ต.ค.65 – ก.ย.66 ไม่ใช้
งบประมาณ

นางรุ่งเพชร นันทะ
บตุร
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สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

 2. ผู้ปว่ยหอบหดืและโรคปอดอดุกั นเรื อรัง 
สามารถควบคุมอาการหอบได้ระดับดี 
มากกวา่ร้อยละ 60

2. ค้นหา วเิคราะห ์แกไ้ขปญัหาผู้ปว่ยที่คุม
อาการไม่ได้ ท า RCA โดยทีมสหวชิาชีพ  /
ใหบ้ริการรักษาพยาบาลผู้ปว่ยตามเกณฑ์
มาตรฐาน

2. ผู้ปว่ยหอบหดื
จ านวน  180 คน/ 
ผู้ปว่ย COPD จ านวน 
 49  คน

ต.ค.65 – ก.ย.66 สหวชิาชีพ

3. ผู้ปว่ยหอบหดืและโรคปอดอดุกั นเรื อรังมี
อตัราการ Re visit Readmit น้อยกวา่  ร้อย
ละ 5

3. ใหบ้ริการรักษาพยาบาลผู้ปว่ยตามเกณฑ์
มาตรฐาน /  ใหค้วามรู้รายบคุคลโดยเน้นการ
ปฏบิติัตัวที่ถกูต้อง

2. ผู้ปว่ยหอบหดื
จ านวน  28 คน/ 
ผู้ปว่ย COPD จ านวน 
4  คน

ต.ค.65 – ก.ย.66 สหวชิาชีพ

 4.ผู้ปว่ยที่ควบคุมอาการไม่ได้ได้รับการ
ติดตามเยีย่มบา้น มากกวา่ร้อยละ 80

4. ส่งขอ้มูลผู้ปว่ยที่ควบคุมอาการไม่ได้ให ้PCU 
ออกติดตามเยีย่มบา้นร่วมกบัทีมสหวชิาชีพ
อยา่งน้อย 1 ครั ง/เดือน

2. ผู้ปว่ยหอบหดื
จ านวน28คน/ผู้ปว่ย 
COPD จ านวน 4  คน

ต.ค.65 – ก.ย.66 นางรุ่งเพชร นันทะ
บตุร

 5.จ านวนผู้ปว่ยที่สูบบหุร่ีลดลง มากกวา่      
 ร้อยละ 40

5. คัดกรองผู้ปว่ยหอบหดื/COPD ที่สูบบหุร่ี เขา้
คลินิกอดบหุร่ีและติดตามหลังเขา้คลินิก

2. ผู้ปว่ยหอบหดื
จ านวน  9 คน/ ผู้ปว่ย
 COPD จ านวน 4  คน

ต.ค.65 – ก.ย.66 นางรุ่งเพชร นันทะ
บตุร

๘ โครงการพฒันาการใหบ้ริการผู้ปว่ยติดเชื อ
ทางเดินหายใจ ( TB )

1. อตัราผลส าเร็จของการรักษาวณัโรค TB 
Treatment Successrate  ร้อยละ 90

1.ทบทวนแนวทางปฏบิติัในการดูแลผู้ปว่ยวณั
โรค/ใหบ้ริการคลินิกวณัโรคตามมาตรฐาน /การ
ดูแลตามระบบDOTs/การส่งต่อ/พฒันาระบบ
ฐานขอ้มูล/การบนัทึก การติดตามเยีย่มบา้น /
การใหค้วามรู้ค าแนะน าในการปฏบิติัตัว /จดั
กจิกรรมสัปดาหร์ณรงค์วนัวณัโรคโลก 1 ครั ง/ปี

ผู้ปว่ย TB           
จ านวน 23 คน

ต.ค.65 – ก.ย.66 ไม่ใช้
งบประมาณ

นายธรีศกด์ิ วรพนัธ์
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สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

2. อตัราการขาดนัดร้อยละ 0 2. กอ่นวนันัดผู้ปว่ย 1 วนั โทรศัพท์ใหผู้้ปว่ยมา
รับบริการตามนัด / วนันัดติดตามผู้ปว่ยที่ขาดนัด
โดยการโทรติดตามผู้ปว่ยที่ไม่มารับบริการ /ส่ง
ขอ้มูลผู้ปว่ยที่ขาดนัดให ้PCUเพือ่ติดตามเยีย่ม
บา้น / น าขอ้มูลผู้ปว่ยที่ขาดนัดมาลงขอ้มูลใน
ทะเบยีน

ผู้ปว่ย TB           
จ านวน 23 คน

ต.ค.65 – ก.ย.66 นายธรีศกด์ิ วรพนัธ์

๙ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจดับริการดูแล
รักษาผู้ติดเชื อHIV

1. อตัราการเขา้ถงึบริการยาต้านได้เร็ว 
มากกวา่ร้อยละ90

1.ประชาสัมพนัธช์่องทางเขา้ถงึคลินิกนิรนาม 
แบบ One StopService  (ปา้ยประชาสัมพนัธ ์
แผ่นพบั )

ผู้ติดเชื อ จ านวน124 
คน

ต.ค.65 – ก.ย.66 30,000 การสนับสนุน
งบประมาณ
จากกรม
ควบคุมโรค

นายธรีศกด์ิ วรพนัธ์

2. ประชาชน ผู้ปว่ยได้รับความรู้ความเขา้ใจ 
มากกวา่ร้อยละ 90

2.สร้างความเขา้ใจแกสั่งคมในการเขา้ใจผู้ติด
เชื อHIV ทางหอกระจายขา่ว/เวทีก านัน/
ผู้ใหญบ่า้น

นายธรีศกด์ิ วรพนัธ์

3.อตัราการดื อยาในผู้ปว่ยHIV ไม่เกนิร้อยละ 1 3. ใหบ้ริการคลินิก HIV แบบFull time โดย
ทีมสหวชิาชีพ

 นายธรีศกด์ิ วรพนัธ์

4. อตัรา viral Load ใน12 เดือน น้อยกวา่
50 copies

4. ใหบ้ริการคลินิก HIV แบบFull time โดย
ทีมสหวชิาชีพ

นายธรีศกด์ิ วรพนัธ์

5. อตัราการขาดนัด  ร้อยละ 0 5. กอ่นวนันัดผู้ปว่ย 1 วนั โทรศัพท์ใหผู้้ปว่ยมา
รับบริการตามนัด / วนันัดติดตามผู้ปว่ยที่ขาดนัด
โดยการโทรติดตามผู้ปว่ยที่ไม่มารับบริการ /ส่ง
ขอ้มูลผู้ปว่ยที่ขาดนัดให ้PCUเพือ่ติดตามเยีย่ม
บา้น / น าขอ้มูลผู้ปว่ยที่ขาดนัดมาลงขอ้มูลใน
ทะเบยีน

นายธรีศกด์ิ วรพนัธ์
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สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

๑๐ โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  อ .ค าตากล้าจ.
สกลนคร ประจ าป ี2564

1.บคุลากรในหน่วยงานทั งภาครัฐและเอกชน
เขา้รับบริการตรวจสุขภาพ มากกวา่ร้อยละ 80

1.จดัท าแผ่นพบัประชาสัมพนัธจ์ดัเตรียม
แบบฟอร์ม สมุดคู่มือตรวจสุขภาพ/
ประชาสัมพนัธโ์ครงการตรวจสุขภาพไปยงัส่วน
ราชการอืน่ๆ/ด าเนินการใหบ้ริการทั งในและ
นอกสถานที่ตามแผนงาน

1.บคุลากรใน
หน่วยงานทั งภาครัฐ
และภาคเอกชนในเขต
 อ.ค าตากล้าจ านวน 
400 คน

มี.ค. 66 - ก.ย. 
66

๑๕,๕๐๐ เงินบ ารุงทั่วไป
รพ.ค าตากล้า

นางกนิษฐาจนัทร์
แจม่ศรี นายนิวฒัน์ 
พลพนัธ์

2. บคุลากรที่ปว่ย มีผลการตรวจผิดปกติ
ได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่อง ร้อยละ 100

2.ติดตามบคุลากรที่ปว่ย มีผลการตรวจผิดปกติ
ได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่อง / ใหค้วามรู้
ค าแนะน าในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมรายบลุ
คล / สรุปผลการตรวจสุขภาพไปยงัหน่วยงานที่
เขา้รับการตรวจสุขภาพ

2. บคุลากรทุกคนที่มี
ผลการตรวจผิดปกติ

มี.ค. 66 - ก.ย. 
66

นางกนิษฐาจนัทร์
แจม่ศรี

3. ความพงึพอใจในการมารับบริการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนที่มากกวา่ร้อยละ 80

3.ประเมินความพงึพอใจของผู้มารับบริการ
ตรวจสุขภาพโดยใช้แบบสอบถาม

3. บคุลากรทุกคนที่
เขา้รับการตรวจสุขภาพ

มี.ค. 66 - ก.ย. 
66

นางกนิษฐาจนัทร์
แจม่ศรี

๑๑ โครงการตรวจสุขภาพเจา้หน้าที่โรงพยาบาลค า
ตากล้าประจ าป ี2564

1.เจา้หน้าที่โรงพยาบาลเขา้รับบริการตรวจ
สุขภาพ มากกวา่ร้อยละ 80

1.จดัท าแผนการตรวจสุขภาพประชาสัมพนัธใ์ห้
เจา้หน้าที่ทราบ

1.เจา้หน้าที่รพ. 
จ านวน 182 คน เจา้
หน้าที่สสอ. 12คน

ต.ค.65– -ธ.ค.65 ไม่ใช้งบประมาณเงินบ ารุงทั่วไป
รพ.ค าตากล้า

นางกนิษฐาจนัทร์
แจม่ศรี

2. เจา้หน้าที่ที่ปว่ย มีผลการตรวจผิดปกติ
ได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่อง ร้อยละ 100

2. เจา้หน้าเขา้รับการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ 2.เจา้หน้าที่รพ. 
จ านวน 182 คน เจา้
หน้าที่สสอ. 12คน

พ.ค.66--มิ.ย.66 นางกนิษฐาจนัทร์
แจม่ศรี นายนิวฒัน์ 
พลพนัธ์

3. ความพงึพอใจในการมารับบริการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนที่มากกวา่ร้อยละ 80

3. เจา้หน้าที่กลุ่มเส่ียงได้รับการตรวจพเิศษ เช่น
 ตรวจห ูตรวจตา ตรวจสมรรถภาพปอด

3.เจา้หน้าที่จา่ยกลาง/
โรงครัว/ซักฟอก/
พขร/ยาม/ทันตกรรม

มิ.ย.-66 นายธรีศักด์ิ วรพนัธ์
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สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

2.ติดตามบคุลากรที่ปว่ย มีผลการตรวจผิดปกติ
ได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่อง / ใหค้วามรู้
ค าแนะน าในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมรายบลุ
คล / สรุปผลการตรวจสุขภาพไปยงัหน่วยงานที่
เขา้รับ           การตรวจสุขภาพ

2. เจา้หน้าทุกคนที่มี
ผลการตรวจผิดปกติ

ก.ค. ก.ย. 66 นางกนิษฐาจนัทร์
แจม่ศรี

3.ประเมินความพงึพอใจของผู้มารับบริการ
ตรวจสุขภาพโดยใช้แบบสอบถาม

3. เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้า
รับการตรวจสุขภาพ

ก.ย.-66 นางกนิษฐาจนัทร์
แจม่ศรี

๑๒ โครงการติดตามผู้ปว่ยมะเร็ง  1. ร้อยละผู้ปว่ยมะเร็ง 1. ส ารวจผู้ปว่ยมะเร็งที่มารับบริการ ผู้ปว่ยมะเร็ง 120 คน ต.ค.65 – ไม่ใช้           - นางรุ่งเพชร

ครบCourse ได้รับการรักษาภายในระยะเวลา  5 อนัดับแรก ก.ย.-66 งบประมาณ นันทะบตุร

ที่ก าหนด มากกวา่ร้อยละ 80 2.วางแผนการรักษาร่วมกบัผู้ปว่ย
3. ใหค้ าปรึกษาโดยทีมสหวชิาชีพ
4. ติดตามผู้ปว่ยที่ขาดนัดใหม้ารับบริการ
5.สรุปผลการเขา้รับการรักษาผู้ปว่ยมะเร็ง

ที่เขา้รับการรักษาครบCourse
6.ลงบนัทึกขอ้มูลผู้ปว่ยมะเร็งเขา้ระบบ
คอมพวิเตอร์

6. ติดตามเยีย่มบา้นอยา่งน้อยปลีะ 2 ครั ง สหวชิาชีพ

๑๓ โครงการเสริมพลังและปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพือ่
ปอ้งกนัโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือด
หวัใจ

1. อตัราการเกดิโรคหวัใจและโรคหลอดเลือด
สมองในผู้ปว่ยเบาหาน ความดันโลหติสูงลดลง

1. จดัท าส่ือในการประชาสัมพนัธ ์ -วดีีโอ - คลิป
เพลง -แผ่นโปสเตอร์ - สติกเกอร์

ผู้ปว่ยโรคเรื อรัง
เบาหวาน/ความดัน
โลหติสูง/ไขมันใน
เลือดสูงจ านวน
3,200 คน

ต.ค.65 – ก.ย.66 48,000 15*3200 นางกนิษฐาจนัทร์
แจม่ศรี

  - ผู้ปว่ยมีความรู้ความเขา้ใจ ทราบสัญญาณ
เตือนมากกวา่ร้อยละ 80

2. แจกส่ือใหร้พ. รพ.สต. อสม. ก านันผู้ใหญบ่า้น
 เพือ่เปดิใหค้วามรู้

PCU

 - จ านวนครั งในการความรู้โดยทีมสหวชิาชีพ 3.  ทีมสหวชิาชีพใหค้วามรู้ สหวชิาชีพ
4.  CM จดัการรายกรณี นางอธติา    อุน่แกว้ 8



สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

5. ประเมินความรู้ความเขา้ใจในผู้ปว่ย
เบาหวาน/ความดันโลหติสูง โดยใช้
แบบสอบถามสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือด
สมอง หลอดเลือดหวัใจ อยา่งน้อย    2 ครั ง /
ราย

นางอธติา    อุน่แกว้

6. ติดตามประเมินผลทุก 3 เดือน นางอธติา    อุน่แกว้

๑๔ จา่ยยาผู้ปว่ยเบาหวานความดัน 1.คัดเลือกกลุ่มเปา้หมายโรคเบาหวาน ผู้ปว่ยเบาหวาน พ.ย.65- 10,000 เงินบ ารุง รพ. น.ส.อรฉตัร 
ในชุมชนที่ควบคุมโรคได้ดี ความดัน  ที่สามารถควบคุมได้ดี ความดันโลหติสูง ก.ย 66 นาลงพรม

2.คัดกรองตรวจสุขภาพใหค้นไขท้ี่รับยา ที่ควบคุมโรคได้ดี
ในชุมชน
3.แพทยท์ าการตรวจรักษาผู้ปว่ยในชุมชน
4.ใหค้วามรู้การดูแลตนเองการใช้ยา
 การปอ้งการภาวะแทรกซ้อนในผู้ปว่ย
เบาหวาน  ความดันโลหติสูง
5.จา่ยยาใหผู้้ปว่ยในชุมชน

๑๕ โครงการตรวจคัดกรองความ 1.ผู้ปว่ยเบาหวานในเขต 1.จดัเตรียมขอ้มูลรายชื่อเปา้หมายผู้ปว่ย   - ผู้ปว่ยเบาหวาน  1 ต.ค 65 85,045 งบ UC น.ส.ศิวนาถ 
เส่ียงเท้าผู้ปว่ยเบาหวานในเขต อ.ค าตากล้าได้รับการคัดกรอง เบาหวาน อ.ค าตากล้า อ.ค าตากล้า จ านวน ถงึ  - ค่าอาหารกลางวนั อทุัยแสง
อ.ค าตากล้า  ปงีบประมาณ 2566 ความเส่ียงเท้า ร้อยละ 100 2.จดัตั งเครือขา่ย อสม .ตรวจเท้าเชี่ยวชาญ 2,889 คน  30 ก.ย. 66 อสม.เชี่ยวชาญ

2.ผู้ปว่ยเบาหวานมีแผลที่เท้า ในผู้ปว่ยเบาหวาน   - อสม.อ.ค าตากล้า 60บาทX248คนX1ครั ง =14,880 บาท
ลดลง ร้อยละ80 3.จดัอบรมเชิงปฏบิติัการการตรวจเท้า 62 หมู่บา้น 
3.ผู้ปว่ยเบาหวานถกูตัดนิ วหรือ  การดูแลเท้า  และระบบส่งต่อผู้ปว่ยแก่ หมู่บา้นละ 4 คน  - ค่าอาหารวา่ง
เท้า อวยัวะที่เท้าลดลงร้อยละ80  อสม.ทุกแหง่ จ านวน 248 คน จ านวน 248 คน อสม.เชี่ยวชาญ

4.ร้อยละผู้ปว่ยกลุ่มเส่ียงสูงที่ โดยแบง่เปน็ 4 รุ่น อบรมรุ่นละ 1 ครั ง   - ผู้ปว่ยประเภทความ 25บาทX248คนX1ครั ง=6,200 บาท
ผ่านการอบรมไม่มีแผลที่เท้า  ในเดือนพฤศจกิายน 65-ธนัวาคม 66 เส่ียงเท้าสูงอ.ค าตากล้า
 หรือถกูตัดนิ วเท้าหรือเท้า 4.จดัท าแผ่นตรวจคัดกรองความเส่ียงเท้า จ านวน 577 คน

ผู้ปว่ยเบาหวาน 9



สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

5.ออกตรวจคัดกรองความเส่ียงเท้าผู้ปว่ย  - ค่าอาหารวา่ง
เบาหวานโดยอสม.ที่ผ่านการอบรมและ ผู้ปว่ยกลุ่มเส่ียงเท้าสูง
เจา้หน้าที่กายภาพบ าบดัในเดือนธ .ค.65-ก.พ.66 25บาทX577คนX1ครั ง= 14,425 บาท
6.รวบรวมขอ้มูลการคัดกรองเท้าและ
แบง่ตามประเภทกลุ่มเส่ียงเท้า  - ค่าอปุกรณ์ตรวจเท้าประยกุต์ 
7.จดัอบรมเชิงปฏบิติัการใหค้วามรู้ 20 บ.x496 อนั  =9,920 บาท
การดูแลเท้าแกผู้่ปว่ยตามประเภทกลุ่มเส่ียง  - ค่าวสัดุโมโนฟลิาเมน = 3,000 บาท
เท้าสูง ในเดือน มี.ค.66  - ค่าวสัดุอปุกรณ์อืน่ ๆ =2,000 บาท
8.อสม.หรือเจา้หน้าที่ออกติดตามเยีย่มบา้น

ผู้ปว่ยเบาหวานหลังจากได้รับการอบรม
การดูแลเท้าเบาหวานเดือนละ 1 ครั ง 
และส่งต่อขอ้มูลทางกลุ่มไลน์ในเดือน 

เม.ย.66-ก.ย.66
9.สรุปผลการด าเนินงาน

๑๖ โครงการคลินิกกระตุ้นพฒันา 1.เด็กพฒันาการช้าและสมอง 1.จดัท าแผนคัดกรองเด็กพฒันาการช้าและ เด็กพฒันาการช้า  1 ต.ค 65 21,590 งบ UC น.ส.ศิวนาถ 
การเด็กพฒันาการช้าและ พกิารเขต อ.ค าตากล้า ได้รับการ สมองพกิารเขต อ.ค าตากล้า และสมองพกิาร ถงึ  - ค่าอาหารกลางวนั อทุัยแสง
สมองพกิาร เขต อ.ค าตากล้า ประเมินและการฟืน้ฟดู้านร่างกาย 2.อบรมเชิงปฏบิติัการแกเ่จา้หน้าที่รพ ., เขต อ.ค าตากล้า  30 ก.ย. 66 เจา้หน้าที่รพ.สต. 
ปงีบประมาณ 2566 และการเคล่ือนไหว ร้อยละ100 รพ.สต.ทุกแหง่และอสม. จ านวน 254 คน จ านวน 22 คน และอสม.

2.เด็กพฒันาการช้าและสมอง โดยแบง่เปน็ 4 รุ่น อบรมรุ่นละ 1 ครั ง 60บาทX254คนX1ครั ง 
ในเดือน ธ.ค. 65 = 15,240 บาท

พกิารด้านร่างกายและการเคล่ือน 3.จดัท าทะเบยีนรายชื่อและแบบประเมิน เจา้หน้าที่รพ.สต. 6,350
ไหว มีพฒันาการดีขึ น ร้อยละ50 ด้านร่างกายและการเคล่ือนไหวส าหรับ 6 แหง่ แหง่ละ 1 คน  - ค่าอาหารวา่ง
3.ผู้ปกครองมีความพงึพอใจต่อ เด็กพฒันาการช้าและสมองพกิาร จ านวน 6 คน เจา้หน้าที่รพ.สต. 
การเขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ80 4.จดัเตรียมคลินิกและอปุกรณ์ส าหรับ และอสม. 

กระตุ้นพฒันาการ อสม.อ.ค าตากล้า 25บาทX254คนX1ครั ง=6,350 บาท
5.1 การออกใหบ้ริการเชิงรุกคัดกรอง 62 หมู่บา้น 10



สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

และใหบ้ริการในชุมชน  หมู่บา้นละ 4 คน 
5.1.1 เขต PCU ค าตากล้า ออกตรวจ จ านวน 248 คน
คัดกรองและใหบ้ริการกระตุ้นพฒันาการ
แกเ่ด็กพฒันาการช้าและสมองพกิาร
ที่ไม่สามารถเขา้มารับบริการในคลินิก
ร่วมกบัอสม.ในแต่ละเขตพื นที่  เดือน 
ม.ค.66-ก.ย.66

5.1.2 เขต รพ.สต. จนท.ตรวจคัดกรอง
เบื องต้นในคลินิกเด็กดีพบเด็กพฒันาการช้า
และสมองพกิาร ส่งเขา้คลินิกกระตุ้น
พฒันาการที่แผนกกายภาพบ าบดั
5.2 เชิงรับในสถานบริการ 

 5.2.1 ใหบ้ริการกระตุ้นพฒันาการเด็ก
พฒันาการช้าและสมองพกิาร ทุกวนัศุกร์
ที่3ของทุกเดือน

 5.2.2 ใหโ้ปรแกรมการฝึกกระตุ้นพฒันา
การแกผู้่ปกครองเด็กพฒันาการช้าและ
สมองพกิารไปฝึกที่บา้นและนัดติดตาม
เดือนละ 1 ครั ง

6.1 เกบ็รวบรวมขอ้มูลเด็กพฒันาการช้า
และสมองพกิารที่เขา้
คลินิกกระตุ้น พฒันาการ เขต อ .ค าตากล้า

6.1.1 เกบ็รวบรวมขอ้มูลเด็กพฒันาการ
ช้าและสมองพกิารและส่งกลับเขตรพ .สต.
หลังจากสิ นสุดโปรแกรมกระตุ้นพฒันาการ

ในคลินิก
7. จดัท ารายงานการใหบ้ริการกระตุ้น 11



สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

พฒันาการ ทุกเดือน
8. จดัท าสมุดคู่มือโปรแกรมการฝึกกระตุ้น
พฒันาการที่บา้นแกผู้่ปกครองเด็กพฒันาการ
ช้าและสมองพกิาร

9. ออกติดตามเยีย่มบา้นเด็กพฒันาการช้า

และสมองพกิารหรือนัดติดตามผู้ปว่ยที่
รพ.สต./หรือรพ. ทุกเดือนหลังจากสิ นสุด

โปรแกรมกระตุ้นพฒันาการในคลินิก
10.สรุปผลการด าเนินงาน

๑๗ การดูแลมารดา และทารกหลังคลอด 1. ร้อยละของหญงิหลังคลอดได้ 1. ติดตามเยีย่มบา้นหลังคลอดตามเกณฑ์   - หญงิและทารก ต.ค. ๒๕๖๕ - 1000 UC เงินบ ารุง   - นางสาวมัจฉา 
รับการดูแลครบ 3 ครั งตามเกณฑ์ ๓ ครั ง คุณภาพ โดยสหสาขาวชิาชีพ หลังคลอด  ก.ย. ๒๕๖๖ รพ.ค าตากล้า  สกลุเดช
(ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 65) และเฝ้าระวงั Pospartum blue   - ทีมสหสาขาวชิาชีพ เจา้พนักงาน
2. ร้อยละของทารกหลังคลอด  ในมารดาหลังคลอด สาธารณสุข สาธารณสุข
ได้รับการดูแลครบ 3 ครั ง ๒. ค้นหาและติดตามหญงิหลังคลอดใน   - อสม./ผู้น าชุมชน ช านาญงาน
ตามเกณฑ์(ไม่น้อยกวา่ร้อยละ65) ชุมชนอยา่งต่อเนื่อง พร้อมก ากบัติดตาม
3. หญงิหลังคลอดที่เลี ยงลูกด้วย มารดาใหรั้บประทานยาเม็ด Triferdine
นมแม่ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก  จนครบ ๖ เดือน ในมารดาที่ใหน้มบตุร
 ไอโอดีน และโฟลิกครบ ๖ เดือน ๓. บนัทึกขอ้มูลในระบบโปรแกรม HosXp
 ร้อยละ ๑๐๐  และบนัทึกขอ้มูลในทะเบยีนรายงาน

การคลอด
๔. สรุป และประเมินผลด าเนินงาน

12



สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
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18 โครงการสนับสนุนอปุกรณ์ช่วยเดิน ๒.๑ ร้อยละของผู้ปว่ย ผู้พกิาร 1.สรุปขอ้มูลการจา่ย-ยมือปุกรณ์ อปุกรณ์ ๓๐๘ คน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 262,850 บาท UC น.ส.ศิริกญัญา  
ส าหรับผู้พกิาร  ผู้สูงอาย ุผู้ปว่ย ได้รับอปุกรณ์ช่วยเดิน ทันเวลา ช่วยเดินในป ี2564 ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๕ ทัศนะพงษ์
เขต อ.ค าตากล้า การเจบ็ปว่ย มากกวา่ร้อยละ 90 2.ค้นหาผู้ปว่ย ผู้พกิารรายใหม่ /เกา่ นักกายภาพ
ปงีบประมาณ  2565 ๒.๒  ความเพยีงพอของอปุกรณ์ ที่จ าเปน็ต้องใช้อปุกรณช่วยเดิน บ าบดัปฏบิติัการ

ช่วยเดินที่จ าเปน็ ขาดสต็อก 3.ส ารวจศักยภาพการใหย้มือปุกรณ์
เกนิ ๓๐ วนั  น้อยกวา่ ๒ ครั ง ช่วยเดิน ของแต่ละ รพ .สต. 

4.จดัอบรม อสม. ใหค้วามรู้ในโรงเรียน 
 อสม. เร่ืองการเลือกใช้อปุกรณ์เคร่ืองช่วย

เดินแกผู้่พกิาร ผู้สูงอายเุขตคปสอ .ค าตากล้า
5.ด าเนินการส่ังซื ออปุกรณ์ช่วยเดินแกผู้่ปว่ย
และส ารองใช้ใหแ้กผู้่ปว่ยในพื นที่  ได้แก ่  
   - รถเขน็นั่งคนพกิาร  20 คัน * 3500บ.= 70,000 บ.
   - รถโยก 8 คัน *8,000บ.=64,000 บ.
   - ไม้เท้า 1 ปุม่ 60 อนั* 190บ.= 11,400 บ.
   - ไม้เท้า 3 ปุม่ 60 อนั*400บ.=24,000บ.
   - ไม้เท้า 4 ปุม่ 60 อนั*400บ.=24,000บ.
   - ไม้ค  ายนั 40 คู่*350บ.=14,000 บ.
   - walker 60 อนั*600บ.=36,000บ.
   - AFO พลาสติกดามขอ้ 5 ขา้ง *3,500บ. =17,500 บ.

6.ด าเนินเกบ็หลักฐานการจา่ยอปุกรณ์ช่วยเดิน
ร่วมกบัหน่วยงานประกนั  
7.ด าเนินตรวจสอบความถกูต้องการบนัทึกเบกิ
อปุกรณ์ ในระบบHos xpและสปสช.ทุกเดือน
8.ติดตามผู้ปว่ยผู้พกิาร รอสิทธ ิท .74 ขึ น 

ที่ได้รับการจา่ยรถเขน็
9.รวบรวมขอ้มูลการเบกิจา่ย /งานคงคลัง/

   - Bobath Sling 5 อนั*390บ.= 1,950บ.
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การเรียกเกบ็  ทุกเดือน
10.สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปี

๑๙ อบรมการบริบาลฟืน้ฟสูภาพระยะ 1.ผู้ปว่ย stroke, traumatic 1.ประชุมเชิงปฏบิติัการชี แจงการด าเนิน   - เจา้หน้าที่รับผิดชอบ 1 ต.ค. 65- 16,945 งบ UC น.ส.ยภุาวดี 
กลาง (Intermedia cere)  brain injury,spinal cordinjury งานแกผู้่รับผิดชอบงาน IMC ในแต่ละ งาน IMC แต่ละหน่วย 30-เม.ย.-66 หลานวงค์
อ าเภอค าตากล้า  และ  Fracture of hip หน่วยงาน เจา้หน้าที่ รพ .สต. และ อสม. งานและเจา้หน้าที่. นักกายภาพบ าบดั
ปงีบประมาณ 2566 ที่รอดชีวติได้รับการประเมินและ อ าเภอค าตากล้า รพ.สต.19 คน ปฏบิติัการ

วางแผนการบริบาลฟืน้ฟสูภาพ 2.ก าหนดบทบาทการปฏบิติัหน้าที่   - care giver 124 คน  - ค่าอาหารกลางวนัผู้เขา้ร่วมอบรม
ระยะกลาง ร้อยละ 80 การด าเนินงานด้านการดูแลผู้ปว่ยระยะ 60 บาทx143 คนx1ครั ง=8,580 บาท
2.ผู้ปว่ย stroke, traumatic กลาง ,บคุลากรในรพ.สต. และรพ.  - ค่าอาหารวา่งผู้เขา้ร่วมอบรม
 brain injury,spinal cord injury 3.แต่งตั งคณะท างานประจ าป ี2566 25 บาทx143 คนx2ครั ง=7,150 บาท
 และ Fracture of hip ที่ 4.ประชุมคณะท างานอยา่งน้อย 3 ครั ง/ปี  - ค่าไวนิลขนาด 2.5x1 เมตร
รอดชีวติและมีคะแนน 5.จดัท าคู่มือการปฏบิติังานการลงขอ้มูลใน จ านวน 1 แผ่น=500 บาท
Barthel index < 15                                                     - ค่าเอกสารคู่มือฟืน้ฟสูภาพ IMC
ได้รับการบริบาลฟืน้สภาพระยะ 6.จดัท าคู่มือการใหค้ าแนะน าการเตรียม 5 บ. x143 ชุด=715 บาท
กลางและติดตามจนครบ 6 เดือน พร้อมการฟืน้ฟแูกบ่คุลากรในรพ .สต.และรพ.
หรือ Barthel index=20 7.จดัท า CPG การติดตามดูแลฟืน้ฟผูู้ปว่ย   

ร้อยละ 80 ระยะกลาง

3.ผู้ปว่ย IMC Bed เปรียบเทียบ 8.จดัอบรมใหค้วามรู้เร่ืองเจา้หน้าที่
สาธารณสุข รพ.สต.

 BI  เพิม่ขึ นมากกวา่ร้อยละ 60  8.1 แนวทางการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ปว่ย

4.ผู้ปว่ย IMC TTMเปรียบเทียบ ระยะกลาง
Barthel index กอ่น-หลัง admit  8.2 แนวทางการติดตามเยีย่ม และ
BI เพิม่ขึ นมากกวา่ร้อยละ 60 ส่งกลับขอ้มูล
5.ร้อยละของผู้ปว่ยที่เขา้ถงึการ  8.3 บทบาทหน้าที่ของบคุลากร
บริการฟืน้ฟสูภาพในระยะกึง่ สาธารณสุข อ าเภอค าตากล้า
เฉยีบพลันที่เหมาะสม  8.4 บทบาทของ care giver 14
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มากกวา่ร้อยละ 80 ของแต่ละ รพ.สต.
6. ร้อยละผู้ปว่ย stroke รายใหม่  8.5 แบง่กลุ่มฝึกทักษะการฟืน้ฟู
ประเภท เตียง3เปล่ียนเปน็เตียง 2 สมรรถภาพในการดูแลผู้ปว่ยระยะกลาง
 ในระยะเวลา 2 เดือน หลัง D/C เบื องต้น
จากการนอนรพ มากกวา่ร้อยละ 50 9.จดัอบรมใหค้วามรู้การฟืน้ฟสูภาพผู้ปว่ย
7. ร้อยละผู้ปว่ย stroke รายใหม่ แก ่care giver และบทบาทหน้าที่ แนวทาง
ประเภทเตียง2 เปล่ียนเปน็เตียง 1 การส่งต่อผู้ปว่ย
ในระยะเวลา 2 เดือน หลัง D/C 10. สรุปผลการด าเนินงาน
จากการนอนรพ. มากกวา่

ร้อยละ 50

๒๐ การฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ปว่ย 1. ผู้ปว่ย COPD ที่ได้รับการฟืน้ฟู 1.จดัท าแนวทางปฏบิติัแกผู้่รับผิดชอบงาน  - ผู้ปว่ย COPD 80 คน 1 ต..ค.66 - 10,120 งบ UC น.ส.ยภุาวดี 
COPD ในเขตอ าเภอค าตากล้า สมรรถภาพปอดที่มีค่าการประเมิน COPD  ในเขตอ าเภอค าตากล้า  - เจา้หน้าที่ รพ.สต และ ก.ย.-66 หลานวงค์
ปงีบประมาณ 2566 อาการหอบเหนื่อย (MMRC) ดีขึ น 2.จดัท าคู่มือการปฏบิติังาน Asthma เจา้หน้าที่ใน รพ.12 คน นักกายภาพบ าบดั

ร้อยละ 50 & COPD ปฏบิติัการ
2. ผู้ปว่ย COPD ที่ได้รับการฟืน้ฟู 3.จดัท าคู่มือการใหค้ าแนะน าการเตรียม  - ค่าอาหารกลางวนัผู้เขา้ร่วมอบรม
สมรรถภาพปอดที่มีค่าการประเมิน พร้อมการฟืน้ฟแูละการเตรียมเคร่ือง 60 บาทx92 คนx1ครั ง=5,520 บาท
 6 minutes  walk ดีขึ น บริหารปอด แกผู้่ปว่ย COPDและเจา้หน้าที่  - ค่าอาหารวา่งผู้เขา้ร่วมอบรม
ร้อยละ 50 4.จดัท า CPG การติดตามดูแลฟืน้ฟผูู้ปว่ย 25 บาทx92 คนx1ครั ง=2,300 บาท

 Asthma & COPD  - ค่าอปุกรณ์ท าtriflow
5.จดัอบรมใหค้วามรู้เร่ือง 20 บ. x92 อนั=1,840 บาท
 5.1 แนวทางการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ปว่ย  - ค่าเอกสารคู่มือการฟืน้ฟู
 Asthma & COPD 5 บ. x 92 ชุด=460 บาท
 5.2 บทบาทหน้าที่ของบคุลากรสาธารณสุข

ในการดูแลผู้ปว่ย Asthma & COPD
  อ าเภอค าตากล้า

 5.3 อบรมเชิงปฏบิติัการฟืน้ฟสูมรรถภาพ 15
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ปอดเบื องต้น 
สอนท่าทางบริหารหารปอดเบื องต้น
สอนการท าเคร่ืองบริหารปอดด้วยตนเอง
และการฝึกใช้เคร่ืองบริหารปอด (Triflow)
 5.4 จดัท ากลุ่มไลน์ เครือขา่ยการด าเนิน
งานฟืน้ฟสูมรรถภาพปอด ในผู้ปว่ย
 Asthma & COPD
6.สรุปผลการด าเนินงาน

๒๑ โครงการพฒันาระบบ •อตัราตายมารดา •ซ้อมวกิฤติทางสูติกรรมทุก ๓ เดือน พยาบาล ธ.ค.-ก.ย. ๒๕๖๖ 1,000 UC พชัรี
บริการสาขาทารกแรกเกดิ •ร้อยละPPHcShock ,คลอดเกดิPPH,ติดไหล่ ,Eclampsia , LR,ER,IPD รพ.ค าตากล้า
เร่ืองหอ้งคลอดคุณภาพ อตัราตายทารกจาก SBA NCPR

อตัราเกดิ BA CPRมารดา ,ภาวะฉกุเฉนิทางสูติกรรมเกดิ
ที่ ER ( การประเมิน,การปฏบิติัตามCPG )
•Training บคุลากรใหม่ และบคุลากรER พยาบาล LR,ER เม.ย.-มิ.ย๒๕๖๖ ไม่ใช้งบฯ พชัรี
•การนิเทศทางการพยาบาลเร่ือง คลอด พยาบาล LR ธ.ค.-ก.ย.๒๕๖๖ ไม่ใช้งบฯ พชัรี
เยบ็แผลฝีเยบ็ ,การประเมิน ,การแปรผล

NST ,การใช้ Pathograp ,นมแม่
•ผ้าปดิตาคุณภาพส าหรับทารกส่องไฟรักษา ทารกหลังคลอดส่อง ก.ค.-ส.ค.๒๕๖๖ ๑,๐๐๐ สุดารัตน์
ตัวเหลือง ไฟตัวเหลือง
•การเตรียมรับประเมินโรงพยาบาลแม่และ พยาบาล LR,ER พ.ค.- มิ.ย.๒๕๖๖ ๑๐,๐๐๐ พชัรี
เด็กคุณภาพจากองค์กรภายนอก
•การพฒันารูปแบบบริการตามแนวทาง พยาบาล LR ธ.ค.-ก.ย. ๒๕๖๖ ๑,๐๐๐ พชัรี
PNC สกลนคร โดยทบทวนวชิาการทาง
สูติกรรมและทารกแรกเกดิ ๒ ครั ง/ปี
•การAudit Chart ตามเกณฑ์ สปสช. พยาบาล LR ต.ค.-ก.ย.๒๕๖๖ ไม่ใช้งบฯ กรีติญา
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ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

๒๒ โครงการพฒันาระบบการตอบโต้ ระดับความส าเร็จในการจดัการ 1.จดัตั งค าส่ังและทีมตามกรอบ 1 ศูนยป์ฏบิติัการ ต.ค 65-ก.ย.66 0  UC น.ส.จนัทร์ทา 
ภาวะฉกุเฉนิและภยัสุขภาพ ภาวะฉกุเฉนิทางสาธารณสุข แผนผังปฏบิติังาน รพ.ค าตากล้า แสดคง

2.จดัตั งศูนยป์ฏบิติัการและประชุม
เพือ่ชี แจงการด าเนินงาน

๒๓ โครงการควบคุมโรคและภยัสุขภาพ ระดับความส าเร็จในการเตรียม 1.สอบสวนและควบคุมโรค กรณีเกดิ ระดับดีมาก ต.ค.65-ก.ย.66 0 UC น.ส.จนัทร์ทา 
 โควดิ 19 ความพร้อมและตอบโต้การ การระบาดเปน็กลุ่มกอ้นขนาดใหญ่ รพ.ค าตากล้า แสดคง

ระบาดโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ( Cluster ) หรือกรณีที่น่าสนใจ
2019 2.ใหค้วามรู้และแนะน าการ

ปอ้งกนัตนเองตามมาตรการ

๒๔ โครงการพฒันาเครือขา่ยก าลังคน 1.ร้อยละของผู้ปว่ย กลุ่มเปา้หมาย 1.โรงเรียน อสม. เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ อสม ต.ค าตากล้า ต.ค. 65 - ก.ย.66 24,200 UC น.ส.จนัทร์ทา 
ด้านสุขภาพและ อสม . ที่ได้รับการดูแลจาก อสม . และพฒันาความรู้ 220 คน รพ.ค าตากล้า แสดคง

หมอประจ าบา้นมีคุณภาพชีวติที่ดี 2.ส่งเสริมพฒันา อสม.ดีเด่น
3.เพิม่พนูความรู้และทักษะ อสม .หมอประจ าบา้น
4.ติดตามเยีย่มและประเมินผลการ

ด าเนินงานอสม.ในชุมชน
5.เทิดทูนเกยีรติ อสม . เนื่องในงานวนั
 อสม.แหง่ชาติ
6.ส่งเสริมและเพิม่พนูทักษะการใช้สมาร์ท
โฟนและแอปพลิเคชั่นที่เกีย่วขอ้งกบัสุขภาพ

๒๕ โครงการพฒันาระบบบริการ 1.อตัราความส าเร็จการรักษา 1.คัดกรองกลุ่มเส่ียงและส่งตรวจเพือ่ค้นหา ร้อยละ 88 ต.ค. 65 - ก.ย.66 0 UC น.ส.จนัทร์ทา 
โรคติดต่อ โรคอบุติัใหม่ และ ผู้ปว่ยวณัโรคปอดรายใหม่ ผู้ปว่ยรายใหม่ รพ.ค าตากล้า แสดคง
โรคอบุติัซ  า 2.อตัราความครอบคลุมการ 2.ขึ นทะบยีนรักษาผู้ปว่ยที่ได้รับ

ขึ นทะเบยีนวณัโรคปอดรายใหม่ การวนิิจฉยัทุกราย
3.ติดตามเยยีมผู้ปว่ยวณัโรคตาม ร้อยละ 88 17



สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

เกณฑ์ทุกราย
4.ติดตามก ากบัการกนิยาและการให้
ค าแนะน าผ่านระบบ Line open chat
5.ลงขอ้มูลในโปรแกรม NTIP ใหค้รบถว้น
และประเมินผล

๒๖ โครงการปอ้งกนัและควบคุม 1.อตัราปว่ยโรคไขเ้ลือดออกลดลง 1.ใหค้วามรู้ ผู้น าชุมชน อสม .ในการจดั 9 ราย ต.ค. 65 - ก.ย.66 158,840   UC น.ส.จนัทร์ทา 
โรคไขเ้ลือดออก จากค่ามัธยฐานยอ้นหลัง 5 ปี สภาพแวดล้อมในอาคาร บา้นเรือน ( 24.70 ต่อแสน) รพ.ค าตากล้า แสดคง

2.ค่าดัชนีลูกน  ายงุลายในชุมชน 2.จดักจิกรรมรณรงค์ใหชุ้มชนร่วมกนัด าเนิน
ไม่เกนิ 10 การท าลายแหล่งเพาะพนัธุย์งุลายในชุมชน

3.จดักจิกรรมสนับสนุนการปอ้งกนั
และควบคุมโรคไขเ้ลือดออกในโรงเรียน
4.ออกสุ่มตรวจหาความชุกและก าจดั
ลูกน  ายงุลายและท าลายแหล่ง เพาะพนัธุย์งุ
ในชุมชน วดั โรงเรียน
5.สนับสนุนใหชุ้มชนปลูกพชืไล่ยงุ 
การเลี ยงปลากนิลูกน  า

๒๗ โครงการควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 1) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่ม 1.คัดกรองประชาชนที่มีอาย ุ35 ปขีึ นไป ร้อยละ 90 ต.ค.65-ธ.ค.65 0 น.ส.จริารัตน์  
สงสัยปว่ยโรคเบาหวานและ/หรือ ตามกลุ่มเปา้หมาย   ลีนาลาด
ความดันโลหติสูง 2.ใหค้ าแนะน าปรับเปล่ียนพฤติกรรม ร้อยละ 80 เม.ย.66-ต.ค.66

สุขภาพ ส าหรับกลุ่มเส่ียง ไม่ใหก้ลายเปน็
กลุ่มปว่ย

3.ตรวจติดตามยนืยนัวนิิจฉยักลุ่มสงสัย
ปว่ยโรคเบาหวาน / ความดันโลหติสูง
4.ส่งต่อกลุ่มปว่ยเขา้คลินิกโรคไม่ติดต่อ

เรื องรัง 18



สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

5.ติดตามเยีย่มบา้น

๒๘ โครงการพฒันาระบบบริการงาน ๑.ร้อยละหญงิตั งครรภไ์ด้รับการฝาก ๑.ประชุมคณะกรรมการงานอนามัยแม่และ ๑.คณะกรรมการงานแม่ ต.ค.๖๕ - ๒,๐๐๐ UC
อนามัยแม่และเด็กอ าเภอค าตากล้า ครรภค์รั งแรกกอ่นหรือเท่ากบั ๑๒ เด็กระดับอ าเภอไตรมาศละ ๑ ครั ง และเด็กจ านวน ๒๐ คน   30/9/2566 รพ.ค าตากล้า กนกวรรณ  

สัปดาห ์ร้อยละ  ๗๕ ๒.อบรมฟืน้ฟคูวามรู้เครือขา่ยอสม .เชี่ยวชาญ ๒.เครือขา่ยแม่และเด็ก ๒๕,๐๐๐ พลิาวงศ์
๒.หญงิตั งครรภม์ีการฝากครรภคุ์ณภาพ งานอนามัยแม่และเด็ก จ านวน ๑๘๖ คน พยาบาลวชิาชีพ

 ร้อยละ  ๙๐ ๓.จดักจิกรรม รณรงค์ต าบลนมแม่ ๓.ต าบลนมแม่ ๑ ต าบล ๒๐,๐๐๐ ปฏบิติัการ
๓.หญงิตั งครรภท์ี่มีความเส่ียงสูงได้รับ ๔.เตรียมรับนิเทศประเมินงานมาตรฐานแม่ ๔.คณะกรรมการงานแม่ ๒๐,๐๐๐
การดูแล/ตรวจโดยสูติแพทย ์ และเด็กทุกสถานบริการโดยทีมคณะกรรมการ และเด็ก,เครือขา่ย 
ร้อยละ ๑๐๐ งานอนามัยแม่และเด็กจงัหวดัสกลนคร จ านวน ๘๐ คน

๕.จดัตั งคลินิกครรภเ์ส่ียงและเชิญสูติแพทย์
ออกตรวจเดือนละ ๑ ครั ง
๖.ออกใหบ้ริการฝากครรภเ์ชิงรุกในชุมชน
๗.ออกเยีย่มบา้นหญงิตั งครรภท์ี่มีภาวะเส่ียง
๘.จดัเตรียมส่ืออปุกรณ์ ส่ือการสอนโรงเรียนพอ่แม่
 -ชุดสอนนมแม่ ๑,๐๐๐
 -วงล้อพฒันาการทารกในครรภ์ ๑,๕๐๐
 -โมเดลอาหารส าหรับหญงิตั งครรภ ์ ๕,๐๐๐

รวม ๗๔,๕๐๐
๒๙ โครงการพฒันาระบบบริการฝากครรภ์ ๑.หญงิตั งครรภม์ีการฝากครรภ์ ๑.ประชุมทีมเจา้หน้าที่ใหบ้ริการฝากครรภ์ ๑.ทีมเจา้หน้าที่ใหบ้ริการ ๕,๐๐๐ UC

คุณภาพโรงพยาบาลค าตากล้า คุณภาพร้อยละ ๙๐ ทุก ๓ เดือน ฝากครรภจ์ านวน ๔ คน รพ.ค าตากล้า
๒.จดักจิกกรรมทบทวนแนวทางการ ๒.หญงิตั งครรภจ์ านวน
ตรวจครรภ์ ๑๒๐ ราย
๓.จดัท าแนวทาง CPG การฝากครรภ์
๔.ใหบ้ริการตรวจเลือด ตรวจฟนั 
คัดกรองเบาหวาน 
คัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรม ตามเกณฑ์
๕.ใหบ้ริการพบแพทยต์ามเกณฑ์คุณภาพ 19



สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

๖.จา่ยยาวติามินเสริมธาตุเหล็กและไอโอดีน 
Triferdine/Obimin
๗.จดัใหค้วามรู้ในโรงเรียนพอ่แม่ ๕,๐๐๐
๘.จดับริการตรวจการตั งครรภเ์ชิงรุกในชุมชน
๙.ออกใหบ้ริการฝากครรภเ์ชิงรุกในชุมชน
๑๐.จดัเตรียมปา้ย อปุกรณ์ใหค้วามรู้ในคลินิกฝากครรภ์

๓๐ โครงการพฒันางานใหค้ าปรึกษา ๑.เจา้หน้าที่ใหค้ าปกึษาผ่านการ ๑.ประชุมคณะกรรมการงานใหค้ าปรึกษา ๑.คณะกรรมการงานให้ ๕๐๐ เงินบ ารุงรพ. กนกวรรณ  
อบรมหลักสูตรการใหค้ าปรึกษา ๒.จดัท าแนวทางใหก้ารปรึกษาทั่วไป ค าปรึกษาจ านวน๑๕ คน พลิาวงศ์
เบื องต้น ร้อยละ  ๙๐ การใหค้ าปรึกษา การตรวจเอชไอว ี ๒.เจา้หน้าที่พยาบาลใน พยาบาลวชิาชีพ

ทางโทรศัพท์และออนไลน์ โรงพยาบาล ๓,๐๐๐ ปฏบิติัการ
๓.จดัอบรมฟืน้ฟเูจา้หน้าที่ใหค้ าปรึกษา จ านวน ๒๐ คน
ทัวไป และการใหค้ าปรึกษากอ่นตรวจ
เอชไอวี
๔.จดับนัทึกและเกบ็ขอ้มูลใหค้ าปรึกษา

๓๑ โครงการการดูแลผู้ปว่ยระยะ 1.ร้อยละของผู้ปว่ยระยะสุดท้าย 1ประชุมเจา้หน้าที่ในหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 1.ผู้ปว่ยมะเร็งที่มีอาการ ต.ค. 63-ก.ย.64 5,000 UC น.ส. เกษร บวัขนัธ์
สุดท้ายแบบประคับประคอง ที่ได้รับการดูแลโดยสหสาขาวชิาชีพ เพือ่พฒันารูปแบบการดูแลผู้ปว่ยระยะ ของโรคลุกลามและรุนแรง (ค่าวสัดุ อปุกรณ์) น.ส.อมุาพร

ตามระดับPPS>95% สุดท้าย 2.ผู้ปว่ยที่ไม่สามารถรักษา น.ส.อรฉตัร
2.ร้อยละความพงึพอใจของผู้ปว่ย/ 2.ปรับปรุงแนวทางการดูแลผู้ปว่ยระยะ ใหห้ายขาดและมีอาการ
ครอบครัวต่อการดูแลแบบประคับ สุดท้าย เพิม่มากขึ น
ประคอง > 90 % 3.จดัตั งคลินิกบริการผู้ปว่ยระยะสุดท้าย 3.ผู้ปว่ยระยะสุดท้าย
3.ร้อยละของผู้ปว่ยระยะสุดท้าย สัปดาหล์ะ  2 ครั ง  (end of life)
ได้รับได้รับการติดตามเยีย่มบา้น 4.มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
 > 80 % 5.วางแผนการดูแลร่วมกบัทีมสหสาขา
4.ผู้ปวยระยะสุดท้ายได้รับการ วชิาชีพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปว่ยและ
จดัการอาการรบกวนตามเกณฑ์ ครอบครัวผสมผสานระบบแพทยท์างเลือก 20
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 > 80 % เช่น สมาธบิ าบดั การนวด การฟงัเทปธรรมะ
6.ค้นหาผู้ปว่ยร่วมกบัแพทยว์นิิจฉยัวา่ผู้ปว่ย
อยูใ่นระยะท้ายและรักษาแบบประคับประคอง
7.มีการวางแผนการดูแลผู้ปว่ยโดยใช้แบบ 
ประเมินPalliative Performance Scale
 (PPS) และใหก้ารดูแลตามระดับ PPS ดังนี 
7.1 PPS ระดับ 1(70-100) ใหก้าร
พยาบาลตามปญัหาและความต้องการของผู้ปว่ย
7.2 PPS ระดับ 2(40-60) ใช้กระบวน
การใหค้ าปรึกษาและใหค้ าแนะน าช่วยเหลือ
7.3 PPS ระดับ 3(0-30) ตอบสนองความ
ต้องการเน้นความสุขสบายไม่ทุกขท์รมาน
8.ติดตามเยีย่มบา้นโดยทีมสหสาขาวชิาชีพ
อยา่งน้อยเดือนละ 1 ครั ง
9.จดัท าคู่มือการดูแลผู้การดูแลผู้ปว่ย
ระยะสุดท้าย
10.จดัซื ออปุกรณ์ที่จ าเปน็ใช้ในผู้ปว่ย

เสียชีวติ
11.ส่งต่อเพือ่ติดตามเยีย่มบา้นทุกราย
12.ติดตามเยีย่มบา้นโดยสหวชิาชีพ

อยา่งน้อยเดือนละ 1 ครั ง

๓๒  โครงการพฒันามาตรฐานการบนัทึก  1.อตัราความสมบรูณ์ของ 1.ประชุมชี แจงมอบหมายงาน 1.พยาบาลประจ าการ 1  ต.ค. 63 -  0  - น.ส.จตัตรี 
ทางการพยาบาล การบนัทึกเวชระเบยีน>85% 2.ทบทวนความรู้การบนัทึกทางการ งานผู้ปว่ยใน จ านวน  30ก.ย.64 แกน่ท้าว

 2.อตัราความสมบรูณ์ของการ พยาบาล  11  คน
บนัทึกเวชระเบยีนรายบคุคล 3.ก าหนดแผนและด าเนินการสุ่มตรวจ
> 85 % 4.ทุกเดือนๆละ 5% ของผู้ปว่ยใน 21
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5.ด าเนินการตรวจสอบเวชระเบยีน
6.ติดตามและสรุปผลทุกเดือน

๓๓ โครงการพฒันาการใหบ้ริการที่ 1.พยาบาลผู้ปว่ยในผ่านเกณฑ์  1.แต่งตั งคณะท างาน QA ในหน่วยงาน 1.พยาบาลประจ าการ 1  ต.ค. 63 -  0  - นางนิทรา  
เปน็เลิศงานผู้ปว่ยใน  ประเมินสมรรถนะ ร้อยละ 90  2.ประชุมชี แจงผู้เกีย่วขอ้ง มอบหมายงาน งานผู้ปว่ยใน จ านวน  30ก.ย.64 เกษลี

2. CNPGได้รับการปรับปรุง โรค  3.ประเมินสมรรถนะบคุคลากรพยาบาล  12  คน
 10  รายโรคแรกผู้ปว่ยใน  4.อบรมใหค้วามรู้ด้านการพยาบาลผู้ปว่ย
3. อตัราความพงึพอใจของ  10 รายโรคแรกผู้ปว่ยใน
ผู้รับบริการมากกวา่ ร้อยละ 85  5.ปรับปรุง CNPG 10 อนัดับโรคแรก
4.อตัราเกดิขอ้ร้องเรียนร้อยละ 0 ผู้ปว่ยในและโรคที่เปน็ปญัหาการดูแล
5.การพลัดตก หกล้ม ร้อยละ ๐ 6.อบรมใหค้วามรู้ด้านการพยาบาลผู้ปว่ย
6.อตัราการเกดิภาวะชักซ  าใน DM,  HT,  Asthma ,COPD,STEMI,
ผู้ปว่ยเด็ก Febile convulsion HI,Stroke,ESRD, TB,Palliative  care
ร้อยละ  ๐ DHF,การแยกประเภทผู้ปว่ย ,
7.อตัราการเกดิแผลกดทับร้อยละ๐
8.admin error  < 0.5%
9.อตัราการเกดิPhlebitisร้อยละ ๐ 7.ตรวจเยีย่มผู้ปว่ยและทบทวนขา้งเตียง 1.พยาบาลประจ าการ 1  ต.ค. 63 -   -  - นางนิทรา  เกษลี
10. อตัราการhypoglycemia ทุกวนัทุกเวร งานผู้ปว่ยใน จ านวน  30 ก.ย.64
ซ  าในขณะที่นอนร.พ.ร้อยละ 5 8.ทบทวนเทคนิคปฏบิติัในการท าหตัการ  12  คน
11. อตัราการเกดิภาวะน  าเกนิ ที่พบบอ่ยในหน่วยงานปลีะ 1  ครั ง
ในผู้ปว่ย DHF ร้อยละ ๐ 9.อบรมการใช้เคร่ืองมือที่ส าคัญ
12.อตัราตายผู้ปว่ยDHF ร้อยละ ๐ และที่ใช้บอ่ยในหน่วยงานปลีะ 1  ครั ง
13.อตัราผู้ปว่ย Asthma 10.ทบทวนRMในหน่วยงาน
Re-admit  <ร้อยละ 5  รายงานความเส่ียงและแกไ้ขปญัหา
14. อตัราผู้ปว่ย COPD 11.อบรมพฤติกรรมบริการใหแ้กบ่คุลากร
Re-admit  < ร้อยละ 5 ในหน่วยงานปลีะ 1  ครั ง
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 15.อบุติัการณ์ความไม่พร้อมของ
อปุกรณ์เคร่ืองมือ ร้อยละ  0
 16.จ านวนผู้ปว่ยประเภท 4,5
ได้รับการรายงานและส่งต่อ
ทันเวลา ร้อยละ 100
 17.จ านวนผู้ปว่ยSTEMI,Stroke
ได้รับการรักษาและส่งต่อ
ทันเวลา ร้อยละ 80

๓๔ โครงการพฒันางานวชิาการ 1.บคุลากรในหน่วยผ่านการอบรม  1.ประชุมชี แจงเจา้หน้าที่ทุกคน 1.พยาบาลประจ าการ 1  ต.ค. 63 -  0  - นางนิทรา 
IC , CPR  ร้อยละ 100 มอบหมายผู้รับผิดชอบรายโรค งานผู้ปว่ยใน จ านวน  30 ก.ย.64  เกษลี
2.จดับอร์ดสุขศึกษาในหน่วยงาน  2.อบรมใหค้วามรู้จนท .ในหน่วย  12  คน น.ส.กนกวรรณ 
ตามแผน  ร้อยละ 100  เร่ือง  IC ,CPRและโรคตามTop five กางทอง
3.อตัราความพงึพอใจของ  3.จดัท าบอร์ดใหสุ้ขศึกษากลุ่มโรค ส าคัญ
ผู้รับบริการมากกวา่ ร้อยละ  85 ตามTop five  ทุก  3 เดือน
4.บคุลากรในหน่วยผ่านการอบรม  4.จดัท าแผ่นพบั,ส่ือใหค้วามรู้
อยา่งน้อย 10 วนั/คน/ปี  5.ใหค้วามรู้เสียงตามสาย

ตามแผนสุขศึกษา ร .พ.ในหน่วยงาน
6ใหค้ าแนะน าแกผู้่รับบริการ
รายบคุคลตามแนวทาง  D - method
7.จดัมุมแหง่การเรียนรู้ในหน่วยงานเช่น
 มุมอาหารแลกเปล่ียนเบาหวาน 
มุม ORT conner
8.ติดตามประเมินผล
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๓๕  โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากร  1.บคุลากรที่เกีย่วขอ้งสามารถใช้ 1. ใหค้วามรู้ผู้รับบริการในการหอ้งแยกโรค พยบ.  12 คน 1  ต.ค. 6๕ -  30,000 UC น.ส.กฤติญาฎา 
ในการดูแลหอ้งผู้ปว่ยติดเชื อ หอ้งแยกได้อยา่งถกูต้อง ร้อยละ 100 2.ใหค้วามรู้แกบ่คุลากรในการดูแลหอ้ง คนงาน 3  คน  30 ก.ย.6๖ (ค่าเปล่ียนอปุกรณ์ ศรีค าภา
ทางเดินหายใจ  2.ผู้รับบริการสามารถใช้หอ้งแยก แยกโรคผู้ปว่ยติดเชื อทางเดินหายใจตาม AID    7   คน และสอบเทียบ

ได้อยา่งถกูต้อง ร้อยละ 80 มาตรฐาน IC ช่าง   3   คน หอ้ง)
 3.อบุติัการณ์ความไม่พร้อมใช้ 2.มอบหมายผู้รับผิดชอบและจดัท าทะเบยีน พนักงานเปล
หอ้งแยกโรค ร้อยละ 0 การดูแลหอ้งและทะเบยีนการเยีย่มผู้ปว่ย 5 คน

 4.หอ้งแยกโรคผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 3.ตรวจสอบความพร้อมใช้ของหอ้งทุกวนั
ร้อยละ 100 4. ปรับปรุงคู่มือการใช้หอ้งแยกโรค
5.อบุติัการณ์บคุลากรติดเชื อ 5. สอบเทียบมาตรฐานหอ้งผู้ปว่ยติดเชื อ
ทางเดินหายใจจากการท างาน ทางเดินหายใจ ปลีะ   1 ครั ง
ร้อยละ 0

๓๖ โครงการพฒันาระบบการพยาบาล 1.อตัราการติดเชื อรวม<5:1000 1.พฒันาการบริหารจดัการ บคุลากรใน คปสอ. 1 มี.ค.66- 36,610 UC น.ส.ภคัจริา 

ผู้ปว่ยโรคติดเชื อและการปอ้งกนั วนันอน 1.1 พฒันาระบบริหารจดัการด้านการปอ้ง ค าตากล้า จ านวน 31-มี.ค.-66 เหลาพรม

 ควบคุมติดเชื อในโรงพยาบาล 2.อตัราการติดเชื อระบบทางเดิน และควบคุมการติดเชื อใหม้ีประสิทธภิาพ 251 คน และทีมICC

ปสัสาวะจากการใส่สายสวนปสัสาวะ และต่อเนื่อง
<1 ต่อ1000วนันอน  -จดัท าแผนงานโครงการ แผนพฒันาตาม
3.อตัราการติดเชื อที่แผลกดทับ ส่วนขาดและขอ้เสนอแนะจากผู้เยีย่มส ารวจ

<  ร้อยละ 1  -ทบทวนคู่มือ IC / ระเบยีบปฏบิติั IC ค่าปา้ย 1,000 บาท
4.จ านวนอบุติัการณ์ที่บคุลากรรพ .  -ประชุมคระกรรมการ IC ทุก 3 เดือน/ครั ง ค่าวสัดุอปุกรณ์
ติดเชื อจากการปฏบิติังาน=0  -นิเทศติดตามประเมินมาตรฐาน การปอ้งกนั
5.บคุลากรผ่านการทดสอบวดัความรู้ และควบคุมการติดเชื อ การปฏบิติัตาม ค่าแผ่นพบั 1,000

ผ่านร้อยละ70 2 P Safety (IC Round) ค่าจดับอร์ด 1,000
6.เจา้หน้าที่เขา้ร่วมอบรมมากกวา่  -สรุปและประเมินผล IC Round แลกเปล่ียน ค่าโปสเตอร์ 1,000

ร้อยละ 80  -ปฐมนิเทศเจา้หน้าที่ใหม่
7.บคุลากรได้รับวคัซีน ร้อยละ 80 1.2 พฒันาความรู้และสมรรถนะตาม

มาตรฐานวชิาชีพปฏบิติังานได้อยา่งประสิทธภิาพ

ปากกา แฟม้ A4 ,5,000 บาท

ค่าอาหาร และอาหารวา่งคนละ110 ×251

 × 1  วนัรวม 27,610บาท
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8.อตัราการแพร่กระจายเชื อใน 1.แผนการจดัสรรบคุลากรเขา้รับการอบรม

รพ.ร้อยละ 0  -อบรมเชิงปฏบิติัการเร่ืองการปอ้งกนัและ
9.บคุลากรได้รับการอบรมความรู้ ควบคุมการแพร่กระจายเชื อ  แนวทางการ
เร่ือง การปอ้งกนัและการควบคุมการ ดูแลผู้ปว่ยที่มีเชื อดื อยา
แพร่ระบาดโรคติดเชื อตามฤดูกาลหรือ  -การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
โรคอบุติัใหม่/อบุติัซ  า  ร้อยละ 100 การระบาดโรคทางเดินหายใจ

2.รณรงค์การล้างมือในดรงพยาบาล
ตามหลัก 5  moment
 -จดับอร์ด / จดัหาอปุกรณ์ในการล้างมือ ใหเ้พยีงพอ
 - รณรงค์การล้างมือพร้อมจดัท าส่ือ 
ในวนัล่างมือโลก
 - ประเมิน/สรุปผลการล้างมือของบคุลากร
3.การเพิม่ศักยภาพบคุลากรในการบนัทึก
ขอ้มูลสารสนเทศ

 -ทบทวนแนวทางการรายงานขอ้มูล
การเฝ้าระวงัการติดเชื อ
 -ส ารวจความชุกและประเมินผล
ประสิทธภิาพการเฝ้าระวงัการติดเชื อ
 -ส่งเสริมการน าผลวจิยั/หลักฐานเชิง
ประจกัษ ์นวตกรรมเกีย่วกบั IC มาใช้
 ในการปอ้งกนัและควบคุมการติดเชื อ
2. พฒันาการบริการที่มีคุณภาพ
2.1 การพฒันาระบบเฝ้าระวงัการติดเชื อ

ในโรงพยาบาล
1.การพฒันาระบบเฝ้าระวงัการติดเชื อ
ในโรงพยาบาล
 -เฝ้าระวงักลุ่มโรคติดเชื อ 25
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 -เฝ้าระวงักลุ่มเส่ียงต่อการติดเชื อ
เฉพาะต าแหน่ง
 -เฝ้าระวงัการติดเชื อ Post discharge
2.พฒันาแนวทางการใช้ ATB และแนวทาง

การปอ้งกนัเชื อดื อยา
 -ทบทวนแนวทางการใช้ ATB ในกลุ่มส าคัญ
 -ทบทวนแนวทางการปอ้งกนัเชื อดื อยา
3.การปอ้งกนัการติดเชื อจากการปฏบิติังาน
ของบคุลากร
 -ทบทวนแนวทางปฏบิติัการปอ้งกนั
อบุติัเหตุ จากการท างานร่วมกบัอาชีวอนามัย
 -จดัหาอปุกรณ์เหมาะสมและปลอดภยั
 -ติดตามผลการตรวจสุขภาพกอ่นประจ าการ
/ตรวจสุขภาพประจ าปี
 -ส่งเสริมและติดตามการได้รับภมูิคุ้มกนับคุลากร
2.2การพฒันาระบบจดัการด้านส่ิงแวดล้อม

ในโรงพยาบาลใหม้ีประสิทธภิาพ
 -การพฒันาระบบการท าลายเชื อและ
การท าใหป้ราศจากเชื อ
 -จดัระบบการตรวจสอลประสิทธภิาพ
การท าลายเชื อและการท าใหป้ราศจากเชื อ
 -จดัระบบการตรวจสอบการหมดอายุ
ของเวชภณัฑ์ อปุกรณ์ น  าลายเชื อ
2.การพฒันาระบบการควบคุมสุขาภบิาล

 ส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล
 -การจดัการมูลฝอยติดเชื อในโรงพยาบาล
 -ตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบ าบดัน  าเสีย 26
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 -การตรวจสอบน  าด่ืม/น  าใช้ 2 ครั ง/ปี
3.ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ

ดูแลสุขภาพของชุมชนและภาคีเครือขา่ย
3.1การพฒันาระบบการบริการด้านการ
ปอ้งกนัและควบคุมการติดในโรงพยาบาล
และภาคีเครือขา่ยตามมาตรฐานรพ .สต.ติดาว
1.การนิเทศงานปอ้งกนัและควบคุมการแพร่
กระจายเชื อในรพ.สต.ร่วมนิเทศงานIC ใน
รพ.สต.เครือขา่ย ประเมิน สรุปผลการนิเทศ
2.ทบทวนปรับปรุงคู่มือ แนวทางปฏบิติังานด้าน ICในรพ.สต.
3.การพฒันาควบคุมระบบการจดัการ
เคร่ืองมือแพทยใ์นรพ.สต.
4.การส่งเสริมสุขภาพผู้ปว่ยและญาติจดัท า
ส่ือแผ่นพบัในโรคที่พบบอ่ยการปอ้งกนัMDR
ประสานงานสุขศึกษาและประชาสัมพนัธ์
ในการออกส่ือเส่ียงตามสาย ความรู้ด้าน IC
จดับอร์ดใหค้วามรู้เกีย่วกบัโรคติดต่อตาม
ฤดูกาล โรคระบาดใหค้วามรู้รายกลุ่ม
เกีย่วกบัมาตรการด้าน IC ที่ส าคัญ เช่น
การล้างมือการสวมหน้ากากอนามัย เปน็ต้น
การติดตามเยีย่มบา้นผู้ปว่ยที่เส่ียงต่อการติดเชื อ
จดัท าแนวทางการวางแผนจ าหน่าย และ
การดูแลผู้ปว่ยโรคติดเชื อ/เส่ียงต่อการติดเชื อ

๓๗ โครงการรณรงค์วันล้างมอืโลก เจา้หน้า คปสอ.ค าตากล้า 1.เดินรณรงค์การล้างมือทุกหน่วยงาน เจา้หน้าที่ 13-15 ต.ค.66 6,325       UC น.ส.ภคัจริา
ชาวค าตากล้าร่วมใจ เขา้ราวมกจิกรรม ร้อยละ 80 2.ประกวดแต่งแฟนซีเกีย่วกบัล้างมือ คปสอ.ค าตากล้า รพ.ค าตากล้า  เหลาพรม
ล้างมือจนเปน็นิสัย หา่งไกลเชื อโรค 3.ประกวดค าขวญัเกีย่วกบัล้างมือ จ านวน 253 คน

4.ประกวดเต้นล้างมือ 27
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5จดัท าบอร์ด
6.ส่ือเสียงตามสาย
7.สรุปผล

38 โครงการพฒันาศักยภาพการ 1.ร้อยละความพงึพอใจของผู้มารับ 1 จดัระบบบริการ Smart Hospital 1. ผู้มารับบริการ ธ.ค 65.ม.ีค..66 20,000 UC นายธรีศกด์ิ
ใหบ้ริการผู้ปว่ยนอก บริการ มากกวา่ร้อยละ 85 พฒันาระบบบริการผู้ปว่ยนอก   ทั งหมด รพ.ค าตากล้า นางกนิษฐา

 ประจ าป ี2565 2.อตัราการเกดิภาวะฉกุเฉนิขณะ (paper less  ระบบนัด  คิวออนไลน์ ) 2. เจา้หน้าที่ผู้ปว่ยนอก นางกนิษฐา
 รอรับบริการร้อยละ 0 2.ทบทวนกระบวนการดูแลผู้ปว่ย ผู้มารับบริการทั งหมด นางกนิษฐา

การใหบ้ริการคลินิกโรคเรื อรัง 3. เจ้าหน้าที่ผู้ปว่ยนอก นายธรีศกด์ิ

แยกคลินิกบริการจากตรวจโรคทั่วไป นายธรีศกด์ิ
3.พฒันาสมรรถนะเจา้หน้าที่ในหน่วยงาน นายธรีศกด์ิ

4.ปรับปรุงสถานที่ใหบ้ริการให้ นายธรีศกด์ิ
ผู้รับบริการเขา้ถงึได้ง่าย สะดวก สวยงาม
5. จดัหาจอคอมพวิเตอร์ เคร่ืองเสียง 30,000 UC

ในการส่ือสาร กบัผู้มารับบริการ รพ.ค าตากล้า
5.ประเมินติดตามการปฏบิติังานของ
เจา้หน้าที่
6. ประเมินความพงึพอใจของผู้รับบริการ
7. สรุปผลการด าเนินงาน  

๓๙ โครงการพฒันาระบบ ร้อยละ 100 ของ หน่วย 1.หน่วยบริการปฐมภมูิประเมิน  -หน่วยบริการ ม.ค. - ส.ค. 66 30,000 เงินบ ารุง UC นางวลัภา เฟอืยงาราช
การแพทยป์ฐมภมูิ บริการปฐมภมูิ.ผ่าน ตนเองตามเกณฑ์ ปฐมภมูิ 7 แหง่ รพ.ค าตากล้า และทีมพีเ่ลี ยง 
ประจ าปงีบประมาณ การประเมินมาตรฐาน 2.ประเมินส่วนขาด และร่วมพฒันา  -ทีมพีเ่ลี ยงและ
2566 หน่วยบริการปฐมภมูิ 3. ทีมพีเ่ลี ยงระดับอ าเภอลงพื นที่ บคุลากร คปสอ.

ประชุมเชิงปฏบิติัการพฒันาส่วนขาด ค าตากล้า 20 คน
4. ประเมินผล

28
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๔๐ โครงการพฒันาคลินิกโรคจากการท างานในสถาน
บริการ

1. มีการจดัตั งคลินิกโรคจากการท างานใน
โรงพยาบาล

 1.จดัหาสถานที่ในการเปดิใหบ้ริการคลินิกโรค
จากการประกอบอาชีพ จดัท าปา้ยคลินิก
ประชาสัมพนัธก์ารใหบ้ริการ

1. เจ้าหน้าที่รพ.182 คน    
  2. เจ้าหน้าที่สสอ. 12  คน
 3. ผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการ
ท างานที่มารับบริการใน
โรงพยาบาล

ต.ค 65-ก.ย 66  -  - นายธรีศกด์ิ    วรพนัธ์

2. ผู้ปว่ยที่สงสัยวา่เปน็โรคจากการท างาน
ได้รับการตรวจวนิิจฉยัและรักษาโรคโดย
แพทยม์ากกวา่ร้อยละ 80

2.  จดัเตรียมเอกสาร แบบฟอร์มการใหบ้ริการ  
     3. เปดิใหบ้ริการผู้ที่ปญัหาจากการประกอบ
อาชีพ

ต.ค 65--ก.ย 66 นายธรีศกด์ิ    วรพนัธ์

3. เพือ่พฒันาระบบการรายงานและการ
จดัเกบ็ขอ้มูลด้านอาชีวอนามัย

4.จดัท าฐานขอ้มูลของเจา้หน้าที่ที่มีปญัหาโรค
จากการท างาน น าขอ้มูลมาวเิคราะห์ /
ด าเนินการแกไ้ขปญัหา

 ต.ค 65-พ.ย. 66 นายธรีศกด์ิ    วรพนัธ์

4. อตัราการบาดเจบ็จากการท างานของ
เจา้หน้าที่ลดลงมากกวา่ ร้อยละ 10

5. อบรมการยศาสตร์ใหก้บัเจา้หน้าที่ใน
โรงพยาบาล

1. เจ้าหน้าที่รพ.182 คน 
    2. เจ้าหน้าที่สสอ. 12 
 คน

ธ.ค.-65 4550 ค่าอาหารวา่ง 
25*182

ศิริกญัญา   ทัศนะ
พงษ์

5.เจา้หน้าที่รพ.  สสอ.ได้รับการตรวจสุขภาพ 
ร้อยละ 100

6.  ตรวจสุขภาพประจ าปเีจ้าหน้าที่ทุกราย ตรวจก่อน
ท างาน ตรวจประจ าป ีตรวจตามความเส่ียง

 - จนท.รพ.18 คน, จนท.
สสอ. 12 คน

พ.ค.-66 กนิษฐา จนัทร์แจม่ศรี

๔๑ การบนัทึกขอ้มูลผู้ปว่ยที่ ๑. ร้อยละ ๕๕ ของผู้ปว่ยที่เขา้สู่ 1. รวบรวมขอ้มูลการบ าบดัรักษาจากการ ผู้ปว่ยที่เขา้สู่กระบวน ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖  UC เงินบ ารุง น.ส.มัจฉา 
เขา้สู่กระบวนการบ าบดั กระบวนการบ าบดัรักษาได้รับการ รายงานขอ้มูลของหน่วยงานผู้ในการรักษา การบ าบดัรักษา รพ.ค าตากล้า สกลุเดช
รักษารักษาในเขตอ าเภอ ดูแลติดตาม และบนัทึกขอ้มูล (โรงพยาบาลค าตากล้า) จากฐานขอ้มูล เจา้พนักงาน
ค าตากล้า จงัหวดัสกลนคร ในระบบ บสต. การบ าบดัรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) สาธารณสุข

๒. บนัทึกขอ้มูลในโปรแกรม (บสต.) ช านาญงาน
๓. สรุปผล และประเมินผลด าเนินงาน

๔๒ โครงการคลินิกกระตุ้น 1.เด็กพฒันาการช้าและสมองพกิาร 1.จดัท าแผนคัดกรองเด็กพฒันาการช้าและ เด็กพฒันาการช้า ต.ค.64-ก.ย.65 5,000 บาท งบ UC น.ส.ศิวนาถ 
29



สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

พฒันาการเด็กพฒันา เขต อ.ค าตากล้า ได้รับการประเมินและ สมองพกิารเขต อ.ค าตากล้า และสมองพกิาร อทุัยแสง
การช้าและสมองพกิาร วางแผนด้านการฟืน้ฟดู้านร่างกายและ 2.จดัประชุมแกเ่จา้หน้าที่รพ .,รพ.สต.  เขต อ.ค าตากล้า นักกายภาพ
เขต อ.ค าตากล้า การเคล่ือนไหว ร้อยละ100 ทุกแหง่และอสม. ในเดือน ตุลาคม 64 บ าบดั
ปงีบประมาณ 2565 2.เด็กพฒันาการช้าและสมองพกิาร 3.จดัท าทะเบยีนรายชื่อและแบบประเมิน ปฏบิติัการ

ด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว ด้านร่างกายและการเคล่ือนไหวส าหรับ
มีพฒันาการดีขึ น ร้อยละ50 เด็กพฒันาการช้าและสมองพกิาร
3.ผู้ปกครองมีความพงึพอใจต่อการเขา้ 4.จดัเตรียมคลินิกและอปุกรณ์ส าหรับ
ร่วมโครงการ ร้อยละ 80 กระตุ้นพฒันาการ

5.1 เชิงรุกในชุมชน  
     5.1.1 เขต PCU ค าตากล้า ออกตรวจ
คัดกรองและใหบ้ริการกระตุ้นพฒันา
การแกเ่ด็กพฒันาการช้าและสมองพกิาร
ที่ไม่สามารถเขา้มารับบริการในคลินิก
ร่วมกบัอสม.ในแต่ละเขตพื นที่ 
 เดือน ต.ค.64-ก.ย.65
     5.1.2 เขต รพ.สต. จนท.ตรวจคัดกรอง
เบื องต้นในคลินิกเด็กดี พบเด็กพฒันา
การช้าและสมองพกิาร ส่งเขา้คลินิก
กระตุ้นพฒันาการที่แผนกกายภาพบ าบดั
5.2 เชิงรับในสถานบริการ 
     5.2.1 ใหบ้ริการกระตุ้นพฒันาการ

เด็กพฒันาการช้าและสมองพกิาร ทุกวนั
ศุกร์ที่3ของทุกเดือน
     5.2.2 ใหโ้ปรแกรมการฝึกกระตุ้นพฒันาการ

แกผู้่ปกครองเด็กพฒันาการช้า
และสมองพกิารไปฝึกที่บา้นและนัดติดตาม

เดือนละ 1 ครั ง 30



สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

6.1 เกบ็รวบรวมขอ้มูลเด็กพฒันาการช้า
และสมองพกิารที่เขา้คลินิกกระตุ้น
พฒันาการ เขต อ.ค าตากล้า
      6.1.1 เกบ็รวบรวมขอ้มูลเด็กพฒันา

การช้าและสมองพกิารและส่งกลับเขต
รพ.สต.หลังจากสิ นสุดโปรแกรมกระตุ้น

พฒันาการในคลินิก
7. จดัท ารายงานการใหบ้ริการกระตุ้น

พฒันาการ ทุกเดือน
8. จดัท าสมุดคู่มือโปรแกรมการฝึกกระตุ้น

พฒันาการที่บา้นแกผู้่ปกครองเด็กพฒันา
การช้าและสมองพกิาร
9. ออกติดตามเยีย่มบา้นเด็กพฒันาการช้า

และสมองพกิารหรือนัดติดตามผู้ปว่ยที่
รพ.สต./หรือรพ. ทุกเดือนหลังจากสิ นสุด

โปรแกรมกระตุ้นพฒันาการในคลินิก
10.สรุปผลการด าเนินงาน

๔๓ พฒันางานดูแลผู้สูงอายุ  -ผู้สูงอาย ุ60 ป ีขึ นไปได้รับ  -จดัท าแบบคัดกรอง ตรวจน  าตาลในเลือด  -ผู้สูงอาย ุ60 ปี ต.ค 65- กย.66  -แบบคัดกรอง เงินบ ารุง รพ. นส.มัทณา
ที่มีภาวะพึง่พงิระยะยาว การคัดกรองสุขภาพ ร้อยละ 60  -ชั่งน  าหนัก วดัส่วนสูง รอบเอว คัดกรอง ขึ นไป อ.ค าตากล้า 1 ชุด ชุดละ ภายใต้โครงการ วรสาร
 ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  -ผู้สูงอาย ุ60 ป ีขึ นไป ที่ โรคความดันโลหติสูง  2 บาทจ านวน พฒันางานการดูแลผู้สูงอายุ
และคัดกรองสุขภาพใน  พบภาวะสุขภาพผิดปกติ  -คัดกรองสายตา ตรวจสุขภาพช่องปากและฟนั  1500 ชุด ที่มีภาวะพึง่พงิ
 ผู้สูงอายอุ.ค าตากล้า  ได้รับการส่งต่อร้อยละ 100  -คัดกรองภาวะหกล้มโดยการเดิน เปน็เงิน ระยะยาว cup ละ

 -มีชมรมผู้สูงอายผุ่านเกณฑ์  -คัดกรอง basic geriatic syndrome  3000 บาท 100000 บาท/ปี
ชมรมผู้สูงอายคุุณภาพ  คัดกรองขอ้เขา่เส่ือม ภาวะสมองเส่ือม  -ใหค้วามรู้
ต าบลละ 1 แหง่ ร้อยละ 100  การขบัถา่ย การท ากจิวตัรประจ าวนั ภาวะเส่ียง
 -มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ  -ประเมินการดูแลระยะยาว ภาวะเปราะบาง หมู่บา้นต้นแบบ 31



สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

ในชุมชน ร้อยละ 100  -คัดกรองหอบหดื/คัดกรองสูบบหุร่ี,ด่ืมสุรา 3 หมู่บา้น 30 คน
 -ผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พงิ  -คัดกรองภาวะซึมเศร้า คัดกรองวณัโรค จ านวน 90 คนๆ

ได้รับการดูแลสุขภาพที่บา้น  -คัดกรองพฤติกรรมสุขภาพ ละ 1 วนั 90 x110 
=9,900 บาท

โดยเจา้หน้าที่สาธารณสุข ร้อยละ 100  -ผู้สูงอายทุี่พบภาวะเส่ียงสูงหรือภาวะ  -อบรมฟืน้ฟ ูCG
ผิดปกติ ส่งเขา้คลินิกผู้สูงอายแุละส่งพบแพทย์ 29x110x3=9,570 บาท
 - ใหค้วามรู้เร่ืองภาวะเส่ียงต่อการเกดิโรคในผู้สูงอายุ  -ประชุมพฒันางาน
 -ประชุมพฒันางานคณะกรรมการ LTC คณะกรรมการ

 -ต าบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพ เดือนละ 1 ครั ง และคณะด าเนินงาน
ผู้สูงอายรุะยะยาว ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  -อบรมฟืน้ฟคูวามรู้ CG 29 คน 3 วนั 10x25x4=1000 บาท
ร้อยละ 100

๔๔ พฒันางานดูแลผู้สูงอายุ  -ผู้สูงอาย ุ60 ป ีขึ นไปได้รับ  -จดัท าแบบคัดกรอง ตรวจน  าตาลในเลือด  -ผู้สูงอาย ุ60 ปขีึ น ต.ค 65- กย.66  -แบบคัดกรอง 1 ชุดเงินบ ารุง รพ. นส.มัทณา
ที่มีภาวะพึง่พงิระยะยาว การคัดกรองสุขภาพ ร้อยละ 60  -ชั่งน  าหนัก วดัส่วนสูง รอบเอว คัดกรอง ไป อ.ค าตากล้า ชุดละ 2 บาท ภายใต้โครงการ วรสาร
 ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  -ผู้สูงอาย ุ60 ป ีขึ นไป ที่ โรคความดันโลหติสูง จ านวน 1500 ชุดพฒันางานการดูแลผู้สูงอายุ
และคัดกรองสุขภาพใน  พบภาวะสุขภาพผิดปกติ  -คัดกรองสายตา ตรวจสุขภาพช่องปากและฟนั เปน็เงิน 3000 บาทที่มีภาวะพึง่พงิ
 ผู้สูงอายอุ.ค าตากล้า  ได้รับการส่งต่อร้อยละ 100  -คัดกรองภาวะหกล้มโดยการเดิน  -ใหค้วามรู้ภาวะเส่ียงระยะยาว cup ละ

 -มีชมรมผู้สูงอายผุ่านเกณฑ์  -คัดกรอง basic geriatic syndrome หมู่บา้นต้นแบบ 3 หมู่บา้น 30 คน100000 บาท/ปี
ชมรมผู้สูงอายคุุณภาพ  คัดกรองขอ้เขา่เส่ือม ภาวะสมองเส่ือม จ านวน 90 คน 
ต าบลละ 1 แหง่ ร้อยละ 100  การขบัถา่ย การท ากจิวตัรประจ าวนั ๆละ 1 วนั 90 x110 =9,900 บาท
 -มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ  -ประเมินการดูแลระยะยาว ภาวะเปราะบาง  -อบรมฟืน้ฟ ูCG
ในชุมชน ร้อยละ 100  -คัดกรองหอบหดื/คัดกรองสูบบหุร่ี,ด่ืมสุรา 29x110x3=9,570 บาท
 -ผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พงิ  -คัดกรองภาวะซึมเศร้า คัดกรองวณัโรค  -ประชุมพฒันางาน
ได้รับการดูแลสุขภาพที่บา้น  -คัดกรองพฤติกรรมสุขภาพ คณะกรรมการและคณะ
โดยเจา้หน้าที่สาธารณสุข  -ผู้สูงอายทุี่พบภาวะเส่ียงสูงหรือภาวะ ด าเนินงาน
ร้อยละ 100 ผิดปกติ ส่งเขา้คลินิกผู้สูงอายแุละส่งพบแพทย์ 10x25x4=1000 บาท

 - ใหค้วามรู้เร่ืองภาวะเส่ียงต่อการเกดิโรคในผู้สูงอายุ 32



สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

 -ประชุมพฒันางานคณะกรรมการ LTC
 -ต าบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพผ้สูงอายุ เดือนละ 1 ครั ง
ระยะยาว ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  -อบรมฟืน้ฟคูวามรู้ CG 29 คน 3 วนั
ร้อยละ 100 รวม 23,470 บาท
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สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๓. People  Excellenc   แผนงานที ่๑๐ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนดา้นสุขภาพ
ล าดบั ชือ่โครงการ ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก กลุ่มเปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

1 ส่งเสริมพฒันา เครือขา่ย ร้อยละ ของสถานบริการเครือขา่ย 1. ส่งเสริม สนับสนุน พฒันา และเปน็ เครือขา่ยสุขภาพ  ก.พ. - ก.ย.66  - ไม่ใช้งบประมาณ

สุขภาพ ปฐมภมูิ ใหไ้ด้ สุขภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน พีเ่ล้ียง ใหก้บัสถานบริการเครือขา่ยสุขภาพ จ านวน  6  แหง่

มาตรฐาน  ประจ าปี ที่ก าหนด 2. ติดตามเยีย่ม ใหค้ าแนะน า สถานบริการ

งบประมาณ 2566 เครือขา่ยสุขภาพ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566

ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่๓. ยทุธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนสถานบริการเครือขา่ยใหไ้ดม้าตรฐาน

1



ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายอาณัติ ภลูวรรณ

นางวลัภา เฟอืยงาราช

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
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สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

1 พฒันาศักยาภาพเจ้าหน้าที่ในการดูแล  - อตัราผู้ปว่ยDMที่ควบคุมระดับ 1.จดัอบรมใหค้วามรู้เจา้หน้าที่ เจา้หน้า และ ปงีบประมาณ 0 เงินบ ารุง UC พญ อญัชลี
ผู้ปว่ย NCD และะการจัดการรายบคุคล น  าตาลได้ดี เร่ืองแนวทางใน ผู้ปว่ยNCD 2566 รพ.ค าตากล้า เฉลิมฉลองวงศ์

 - อตัราผู้ปว่ยHTที่คุมระดับ ในการจดัการรายบคุคลของผู้ปว่ยncd
อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ปว่ยNCDผู้ปว่ย ckd 2.ฝึกปฏบิติัการจดัการรายบคุคลและ
อตัราการลดลงของ GFRใน ประเมินผล

3.ทดสอบความรู้ความเขา้ใจของเจา้หน้าที่
และผู้ปว่ยหลังการฝึกปฏบิติั

2 โครงการใหค้วามรู้และพฒันาศักยภาพ อตัราการตายของผู้ปว่ย stroke 1.ใหค้วามรู้วชิาการแกเ่จา้หน้าที่เร่ืองการ เจา้หน้าที่ รพ. ปงีบประมาณ    พญ อญัชลี
เจา้หน้าที่ในการดูแลผู้ปว่ย strokeACS sepsis HI อตัราการตายของผู้ปว่ย ACS ดูแลผู้ปว่ยโรคฉกุเฉนิ 2566 เฉลิมฉลองวงศ์

อตัราการตายของผู้ปว่ย sepsis 2.ร่วมกนัจดัท า CPG ในการดูแลผู้ปว่ย
อตัราการตายของผู้ปว่ย HI 3.ซ้อมแผนในการดูแลผู้ปว่ยฉกุเฉนิ

3 โครงการพฒันาศูนยคั์ดกรองยาเสพติด 1. ร้อยละของผู้ปว่ยยาเสพติด 1. ยืน่ขึ นทะเบยีนศูนยคั์ดกรองยาเสพติด ผู้มีประวติัใช้/เสพ ต.ค 2566 - 3,000 CUP นายกิตติศักด์ิ  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าตากล้า เขา้สู่กระบวนการได้รับการดูแล อ าเภอค าตากล้า แหง่ที่ 8  และติดยาเสพติด ก.ย2566 นวนชุม
จงัหวดัสกลนคร อยา่งมีคุณภาพต่อเนื่องจนถงึ 2. แต่งตั งคณะท างาน ประกอบไปด้วย  จากการส่งต่อจาก

การติดตาม ร้อยละ 100 2.1 สสอ.ค าตากล้า หวัหน้าศูนย์ ชุมชน
2. กลุ่มผู้ใช้ยาได้รับการให้ 2.2 ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด 
ค าปรึกษาเลิกยาร้อยละ 100 ผู้ปฏบิติังาน
3. กลุ่มผู้เสพ และผู้ติดยา 2.3 อสม.ในเขต ต.ค าตากล้า 1 ท่าน
เสพติดได้รับการส่งต่อ 2.4 ผู้น าชุมชน ต.ค าตากล้า 1 ท่าน
ร้อยละ 100 2. จดัหาสถานที่เปดิใหบ้ริการคัดกรอง

ยาเสพติดตามแนวทางการคัดดกรอง
 ส่งต่อ (ที่ท าการชมรม อสม .ค าตากล้า)
3. ติดตั งปา้ยศูนยคั์ดกรอง และ
ประชาสัมพนัธก์ารใหบ้ริการ
4. จดัเตรียมเอกสาร แบบฟอร์ม

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ
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สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

การใหบ้ริการ เคร่ืองมือ   
5 จดัท าฐานขอ้มูล / การบนัทึกขอ้มุล/
เชื่อมโยง รพ./บสต.  
6. สรุปผลการด าเนินการประจ าปี

๔ โครงการพฒันาศักยภาพเครือขา่ย 1. ร้อยละของผู้ปว่ยยาเสพติด 1. ประชุมคณะกรรมการศูนยคั์ดกรองฯ  - เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ ก.พ.- มี.ค. ค่าประกอบอาหาร เงินบ ารุง นายกติติศักด์ิ 
บคุลากรที่ปฏบิติัหน้าที่ศูนยคั์ดกรอง เขา้สู่กระบวนการได้รับการดูแล ต าบล งานยาเสพติด รพ.สต. 2566 73*60=4,380 รพ.ค าตากล้า  นวนชุม
ยาเสพติด อยา่งมีคุณภาพต่อเนื่องจนถงึ 2. จดัการอบรมเชิงปฏบิติัการพฒันา สังกดั  อบจ./ สสอ. ค่าอาหารวา่งเช้า-บา้น

การติดตาม ร้อยละ 100 ศักยภาพ จนท.ศูนยคั์ดกรอง ทั ง 7 แหง่ 73* 50  = 3,650
2.1 ความรู้เร่ือง ชนิดยาเสพติด  - ตัวแทน อสม. ค่าวสัดุ 2,000 บาท
โรคสมองติดยา หมู่บา้นละ 1 คน รวม 10,030 บาท
2.2 แนวทางการบ าบดั ฟืน้ฟยูาเสพติด รวม 61 คน
ป ี2566  - ตัวแทนผู้น าชุมชน 
2.3 ฝึกทักษะ ปฏบิติัการคัดกรองผู้ใช้ ต าบลละ  3 คน
ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด  รวม 12 คน
2.4 การตรวจหาสารเสพติดเบื องต้น
2.4 การใหค้ าปรึกษาเบื องต้น
3. สรุปการด าเนินโครงการ

๕ โครงการพฒันาระบบบริการผู้ปว่ย 1. ผู้ปว่ยเบาหวาน ความดัน 1. จดักลุ่มผู้ปว่ยเบาหวาน ความดัน 1. ผู้ปว่ยเบาหวาน ต.ค.65 –พ.ย. 86,400 UC   - นางอธติา
เบาหวานและความดันโลหติสูง โลหติสูง ได้มีการจ าแนก โลหติสูง   ตามปงิปอง 7 สี เพือ่ จ านวน 2,329 คน 2565 รพ.ค าตากล้า อุน่แกว้
คปสอ ค าตากล้า ประจ าป ี2566 ประเภทตามปงิปอง 7 สี วางแผนการใหบ้ริการ   ๒.ผู้ปว่ยความดัน   -สหวชิาชีพ

ร้อยละ  100 2. ก าหนดวนัเวลาในการใหบ้ริการ และ จ านวน 3,661 คน นางกนิษฐา
2. สัดส่วนการใหบ้ริการผู้ปว่ย ออกใหบ้ริการตามแผนโดยทีมสหวชิาชีพ 2. ผู้ปว่ยเบาหวาน จนัทร์แจม่ศรี
เบาหวาน ความดันโลหติสูง 3. อบรมฟืน้ฟวูชิาการแกเ่จา้หน้าที่ จ านวน 2,329  คน ม.ค.-66 13,200       - นางวลัภา
ในรพ.: รพ.สต.   50:50 ผู้ใหบ้ริการในเร่ืองการดูแลรักษาโรคเรื อรัง   - ผู้ปว่ยความดัน ธ.ค.-66  เฟอืยงาราช
3. เจา้หน้าที่ คณะท างาน NCD  ประชุมคณะท างานNCD ระดับอ าเภอ จ านวน 3,661 คน   - PCT 2



สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

ระดับอ าเภอ มีความรู้ ความ เพือ่วางแผน ติดตามการด าเนินงาน 3 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

เขา้ใจแนวทางปฏบิติัในการ 4. ทบทวน CPG  เกณฑ์การดูแลผู้ปว่ย งาน จ านวน 20 คน

ดูแลผู้ปว่ยเบาหวาน  ความดัน และใหบ้ริการตามมาตรฐาน  ๔.คณะท างาน NCD

4.ผู้ปว่ยโรคเรื อรังได้รับการ ระดับอ าเภอ 30 คน

ตรวจรักษาตามเกณฑ์ ๕ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

มาตรฐาน > ร้อยละ 80 งาน  จ านวน 20 คน

5. อัตราการควบคุมระดับน  าตาลในเลือดได้ดี 
70-130 mg%ของผู้ปว่ยเบาหวาน > ร้อยละ 50

5. ผู้ปว่ยเบาหวาน ความดันโลหติสูง ได้รับการ
รักษาพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน

5.ผู้ป่วยเบาหวานจ านวน 
2,329 คน

ต.ค.65 –ก.ย.66 นางอธติา    อุ่นแก้ว

6. อัตราการควบคุมระดับความดันโลหติได้ดี
<140/90 mmhg ของผู้ปว่ยความดันโลหติสูง > 
ร้อยละ 60

6. ผู้ปว่ยเบาหวาน ความดันโลหติสูง ได้รับการ
รักษาพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน

6. ผู้ปว่ยความดันจ านวน 
3,629 คน

ต.ค.65 –ก.ย.66 นางอธติา    อุน่แกว้

7. ผู้ปว่ยเบาหวานที่มีHbA1C < 7 มากกวา่ 
ร้อยละ 50

7. ผู้ปว่ยเบาหวาน ความดันโลหติสูง ได้รับการ
รักษาพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน

7.ผู้ปว่ยเบาหวานจ านวน 
2,293 คน

ต.ค.65 –ก.ย.66 นางอธติา    อุน่แกว้

8. ผู้ปว่ยเบาหวาน ความดันโลหติสูง ได้รับการ
รักษาพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน

8.ผู้ปว่ยเบาหวาน
จ านวน 2,293 คน   -
 ผู้ปว่ยความดันจ านวน
 3,661คน

ต.ค.65 –ก.ย.66 นางอธติา    อุน่แกว้

9. อตัราการตรวจสุขภาพประจ าป ีผู้ปว่ย
เบาหวานและความดันโลหติสูงมากกวา่ ร้อย
ละ 80

9. ตรวจสุขภาพประจ าปคัีดกรองตา ไต เท้า 
ช่องปากผู้ปว่ยเบาหวานความดันโลหติสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

9.ผู้ปว่ยเบาหวาน
จ านวน 2,329 คน  -
 ผู้ปว่ยความดันจ านวน
 3,661 คน

ธ.ค.65–ก.พ.66      27,760 นางอธติา    อุน่แกว้

10.ผู้ปว่ยที่มีภาวะแทรกซ้อน  กลุ่มผู้ปว่ยที่มี
การท างานของไตระดับ3b ได้รับการติดตาม
เยีย่มมาก  มากกวา่ร้อยละ 80

10. ส่งขอ้มูลผู้ปว่ยที่มีภาวะแทรกซ้อน  กลุ่ม
ผู้ปว่ยที่มีการท างานของไตระดับ3b ให ้PCU 
ติดตามเยีย่มบา้น ทุก 1 เดือน

10. ผู้ปว่ยเบาหวาน
ระดับไต 3 b จ านวน 
 126 คน   - ผู้ปว่ย
ความดันระดับ 3b 
จ านวน 135  คน

ธ.ค.65 –ก.พ.66 นางอธติา    อุน่แกว้

3



สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

 11. ผู้ปว่ยเบาหวาน ความดันโลหติสูงขาด
นัด  ไม่เกนิ ร้อยละ  10

11. ส่งขอ้มูลผู้ปว่ยทุกคนที่ขาดนัดให ้PCU 
ติดตามเยีย่มบา้นอาทิตยล์ะ 1 ครั ง และน า
ขอ้มูลที่ได้รับการติดตามเยีย่มบา้นมาลงบนัทึก
ในทะเบยีน

11. ผู้ปว่ยเบาหวาน 
ความดันโลหติสูงที่
ขาดนัดทุกคน

ต.ค.65 –ก.ย.66 นางอธติา    อุน่แกว้

๖ โครงการเสริมทักษะการดูแลตนเองในผู้ปว่ยไต
วายเรื อรังระยะที่ 4 ระยะที่5

1. ร้อยละของผู้ปว่ยเบาหวาน ความดันโลหติ
สูงที่มีค่าการท างานของไตระยะ4-5 เขา้รับ
บริการที่คลินิก CKD  > ร้อยละ 80

1. ทบทวนและสรุปผลการตรวจเลือด eGFR ใน
ผู้ปว่ยเบาหวานและความดันโลหติสูง ผู้ปว่ย
eGFR น้อยกวา่ 30  (ระยะที่4-5) ส่งเขา้รับ
บริการคลินิกโรคไต

1. ผู้ปว่ยระยะที่4-5 
จ านวน 391คน       
ผู้ปว่ยCKD ระยะที่
3a,3bจ านวน 897คน

ต.ค.65 – ก.ย.66 เงินบ ารุง UC
รพ.ค าตากล้า

นายนัฐพร สุภาพรม

2. ผู้ปว่ยไตวายมีอตัราการลดลงของ eGFR <
 5 ml/min/1.73 m2/year มากกวา่ร้อยละ
 66

2. ค้นหา วเิคราะหป์ญัหา ของผู้ปว่ยรายบคุคล 
ร่วมกบัทีมสหวชิาชีพ เพือ่หาแนวทางแกไ้ข
ร่วมกบัผู้ปว่ยและญาติ

2. ผู้ปว่ยระยะที่4-5 
จ านวน 391คน       
 - ผู้ปว่ยCKD ระยะที่
3a,3bจ านวน 897คน

ต.ค.65 – ก.ย.66 สหวชิาชีพ

3. ผู้ปว่ยไตวายมีระดับ  BP
<140/90mmHg มากกวา่        ร้อยละ 80

3. ใหค้วามรู้ผู้ปว่ยและญาติตามแผนงาน 
โดยสหวชิาชีพ  4.จดัท าและสาธติการท าอาหาร
ส าหรับผู้ปว่ยโรคไต 12 ครั ง/ปี

3. ผู้ปว่ยไตวายระยะ
ที่4-5 จ านวน 391
คน ผู้ปว่ยCKD ระยะ
ที่3a,3bจ านวน 897
คน

ต.ค.65 – ก.ย.66 3,600 ท าอาหาร
สาธติ 300 *

12 ครั ง

สหวชิาชีพ  นางเกษร
 แสนจนัทร์

4.ผู้ปว่ยที่ขาดนัดได้รับการติดตามเยีย่มบา้น  
 มากกวา่ร้อยละ 90

4.ส่งขอ้มูลผู้ปว่ยที่ขาดนัดส่งต่อให ้PCU เพือ่
ติดตามเยีย่มบา้นและน าผลการเยีย่มมาลงขอ้มูล
ในทะเบยีน

4. ผู้ปว่ยที่ขาดนัด    
ทุกราย

ต.ค.65 – ก.ย.66 น.ส.อมุาพร ทุมอบุล

๗ โครงการ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้ปว่ยโรคหอบ
หดืและโรคปอดอดุกั นเรื อรัง

 1.ผู้ปว่ยหอบหดื และโรคปอดอดุกั นเรื อรัง
ได้รับการดูแลตามมาตรฐานมากกวา่ ร้อยละ 
90

1.ทบทวนการดูแลผู้ปว่ยโดยทีมสหวชิาชีพ 
ทบทวน CPG และใหบ้ริการผู้ปว่ยตามเกณฑ์

1. ผู้ปว่ยหอบหดื
จ านวน  314 คน/ 
ผู้ปว่ย COPD จ านวน 
 92  คน

ต.ค.65 – ก.ย.66 ไม่ใช้
งบประมาณ

นางรุ่งเพชร นันทะ
บตุร
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สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

 2. ผู้ปว่ยหอบหดืและโรคปอดอดุกั นเรื อรัง 
สามารถควบคุมอาการหอบได้ระดับดี 
มากกวา่ร้อยละ 60

2. ค้นหา วเิคราะห ์แกไ้ขปญัหาผู้ปว่ยที่คุม
อาการไม่ได้ ท า RCA โดยทีมสหวชิาชีพ  /
ใหบ้ริการรักษาพยาบาลผู้ปว่ยตามเกณฑ์
มาตรฐาน

2. ผู้ปว่ยหอบหดื
จ านวน  180 คน/ 
ผู้ปว่ย COPD จ านวน 
 49  คน

ต.ค.65 – ก.ย.66 สหวชิาชีพ

3. ผู้ปว่ยหอบหดืและโรคปอดอดุกั นเรื อรังมี
อตัราการ Re visit Readmit น้อยกวา่  ร้อย
ละ 5

3. ใหบ้ริการรักษาพยาบาลผู้ปว่ยตามเกณฑ์
มาตรฐาน /  ใหค้วามรู้รายบคุคลโดยเน้นการ
ปฏบิติัตัวที่ถกูต้อง

2. ผู้ปว่ยหอบหดื
จ านวน  28 คน/ 
ผู้ปว่ย COPD จ านวน 
4  คน

ต.ค.65 – ก.ย.66 สหวชิาชีพ

 4.ผู้ปว่ยที่ควบคุมอาการไม่ได้ได้รับการ
ติดตามเยีย่มบา้น มากกวา่ร้อยละ 80

4. ส่งขอ้มูลผู้ปว่ยที่ควบคุมอาการไม่ได้ให ้PCU 
ออกติดตามเยีย่มบา้นร่วมกบัทีมสหวชิาชีพ
อยา่งน้อย 1 ครั ง/เดือน

2. ผู้ปว่ยหอบหดื
จ านวน28คน/ผู้ปว่ย 
COPD จ านวน 4  คน

ต.ค.65 – ก.ย.66 นางรุ่งเพชร นันทะ
บตุร

 5.จ านวนผู้ปว่ยที่สูบบหุร่ีลดลง มากกวา่      
 ร้อยละ 40

5. คัดกรองผู้ปว่ยหอบหดื/COPD ที่สูบบหุร่ี เขา้
คลินิกอดบหุร่ีและติดตามหลังเขา้คลินิก

2. ผู้ปว่ยหอบหดื
จ านวน  9 คน/ ผู้ปว่ย
 COPD จ านวน 4  คน

ต.ค.65 – ก.ย.66 นางรุ่งเพชร นันทะ
บตุร

๘ โครงการพฒันาการใหบ้ริการผู้ปว่ยติดเชื อ
ทางเดินหายใจ ( TB )

1. อตัราผลส าเร็จของการรักษาวณัโรค TB 
Treatment Successrate  ร้อยละ 90

1.ทบทวนแนวทางปฏบิติัในการดูแลผู้ปว่ยวณั
โรค/ใหบ้ริการคลินิกวณัโรคตามมาตรฐาน /การ
ดูแลตามระบบDOTs/การส่งต่อ/พฒันาระบบ
ฐานขอ้มูล/การบนัทึก การติดตามเยีย่มบา้น /
การใหค้วามรู้ค าแนะน าในการปฏบิติัตัว /จดั
กจิกรรมสัปดาหร์ณรงค์วนัวณัโรคโลก 1 ครั ง/ปี

ผู้ปว่ย TB           
จ านวน 23 คน

ต.ค.65 – ก.ย.66 ไม่ใช้
งบประมาณ

นายธรีศกด์ิ วรพนัธ์
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สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

2. อตัราการขาดนัดร้อยละ 0 2. กอ่นวนันัดผู้ปว่ย 1 วนั โทรศัพท์ใหผู้้ปว่ยมา
รับบริการตามนัด / วนันัดติดตามผู้ปว่ยที่ขาดนัด
โดยการโทรติดตามผู้ปว่ยที่ไม่มารับบริการ /ส่ง
ขอ้มูลผู้ปว่ยที่ขาดนัดให ้PCUเพือ่ติดตามเยีย่ม
บา้น / น าขอ้มูลผู้ปว่ยที่ขาดนัดมาลงขอ้มูลใน
ทะเบยีน

ผู้ปว่ย TB           
จ านวน 23 คน

ต.ค.65 – ก.ย.66 นายธรีศกด์ิ วรพนัธ์

๙ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจดับริการดูแล
รักษาผู้ติดเชื อHIV

1. อตัราการเขา้ถงึบริการยาต้านได้เร็ว 
มากกวา่ร้อยละ90

1.ประชาสัมพนัธช์่องทางเขา้ถงึคลินิกนิรนาม 
แบบ One StopService  (ปา้ยประชาสัมพนัธ ์
แผ่นพบั )

ผู้ติดเชื อ จ านวน124 
คน

ต.ค.65 – ก.ย.66 30,000 การสนับสนุน
งบประมาณ
จากกรม
ควบคุมโรค

นายธรีศกด์ิ วรพนัธ์

2. ประชาชน ผู้ปว่ยได้รับความรู้ความเขา้ใจ 
มากกวา่ร้อยละ 90

2.สร้างความเขา้ใจแกสั่งคมในการเขา้ใจผู้ติด
เชื อHIV ทางหอกระจายขา่ว/เวทีก านัน/
ผู้ใหญบ่า้น

นายธรีศกด์ิ วรพนัธ์

3.อตัราการดื อยาในผู้ปว่ยHIV ไม่เกนิร้อยละ 1 3. ใหบ้ริการคลินิก HIV แบบFull time โดย
ทีมสหวชิาชีพ

 นายธรีศกด์ิ วรพนัธ์

4. อตัรา viral Load ใน12 เดือน น้อยกวา่
50 copies

4. ใหบ้ริการคลินิก HIV แบบFull time โดย
ทีมสหวชิาชีพ

นายธรีศกด์ิ วรพนัธ์

5. อตัราการขาดนัด  ร้อยละ 0 5. กอ่นวนันัดผู้ปว่ย 1 วนั โทรศัพท์ใหผู้้ปว่ยมา
รับบริการตามนัด / วนันัดติดตามผู้ปว่ยที่ขาดนัด
โดยการโทรติดตามผู้ปว่ยที่ไม่มารับบริการ /ส่ง
ขอ้มูลผู้ปว่ยที่ขาดนัดให ้PCUเพือ่ติดตามเยีย่ม
บา้น / น าขอ้มูลผู้ปว่ยที่ขาดนัดมาลงขอ้มูลใน
ทะเบยีน

นายธรีศกด์ิ วรพนัธ์
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สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

๑๐ โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  อ .ค าตากล้าจ.
สกลนคร ประจ าป ี2564

1.บคุลากรในหน่วยงานทั งภาครัฐและเอกชน
เขา้รับบริการตรวจสุขภาพ มากกวา่ร้อยละ 80

1.จดัท าแผ่นพบัประชาสัมพนัธจ์ดัเตรียม
แบบฟอร์ม สมุดคู่มือตรวจสุขภาพ/
ประชาสัมพนัธโ์ครงการตรวจสุขภาพไปยงัส่วน
ราชการอืน่ๆ/ด าเนินการใหบ้ริการทั งในและ
นอกสถานที่ตามแผนงาน

1.บคุลากรใน
หน่วยงานทั งภาครัฐ
และภาคเอกชนในเขต
 อ.ค าตากล้าจ านวน 
400 คน

มี.ค. 66 - ก.ย. 
66

๑๕,๕๐๐ เงินบ ารุงทั่วไป
รพ.ค าตากล้า

นางกนิษฐาจนัทร์
แจม่ศรี นายนิวฒัน์ 
พลพนัธ์

2. บคุลากรที่ปว่ย มีผลการตรวจผิดปกติ
ได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่อง ร้อยละ 100

2.ติดตามบคุลากรที่ปว่ย มีผลการตรวจผิดปกติ
ได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่อง / ใหค้วามรู้
ค าแนะน าในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมรายบลุ
คล / สรุปผลการตรวจสุขภาพไปยงัหน่วยงานที่
เขา้รับการตรวจสุขภาพ

2. บคุลากรทุกคนที่มี
ผลการตรวจผิดปกติ

มี.ค. 66 - ก.ย. 
66

นางกนิษฐาจนัทร์
แจม่ศรี

3. ความพงึพอใจในการมารับบริการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนที่มากกวา่ร้อยละ 80

3.ประเมินความพงึพอใจของผู้มารับบริการ
ตรวจสุขภาพโดยใช้แบบสอบถาม

3. บคุลากรทุกคนที่
เขา้รับการตรวจสุขภาพ

มี.ค. 66 - ก.ย. 
66

นางกนิษฐาจนัทร์
แจม่ศรี

๑๑ โครงการตรวจสุขภาพเจา้หน้าที่โรงพยาบาลค า
ตากล้าประจ าป ี2564

1.เจา้หน้าที่โรงพยาบาลเขา้รับบริการตรวจ
สุขภาพ มากกวา่ร้อยละ 80

1.จดัท าแผนการตรวจสุขภาพประชาสัมพนัธใ์ห้
เจา้หน้าที่ทราบ

1.เจา้หน้าที่รพ. 
จ านวน 182 คน เจา้
หน้าที่สสอ. 12คน

ต.ค.65– -ธ.ค.65 ไม่ใช้งบประมาณเงินบ ารุงทั่วไป
รพ.ค าตากล้า

นางกนิษฐาจนัทร์
แจม่ศรี

2. เจา้หน้าที่ที่ปว่ย มีผลการตรวจผิดปกติ
ได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่อง ร้อยละ 100

2. เจา้หน้าเขา้รับการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ 2.เจา้หน้าที่รพ. 
จ านวน 182 คน เจา้
หน้าที่สสอ. 12คน

พ.ค.66--มิ.ย.66 นางกนิษฐาจนัทร์
แจม่ศรี นายนิวฒัน์ 
พลพนัธ์

3. ความพงึพอใจในการมารับบริการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนที่มากกวา่ร้อยละ 80

3. เจา้หน้าที่กลุ่มเส่ียงได้รับการตรวจพเิศษ เช่น
 ตรวจห ูตรวจตา ตรวจสมรรถภาพปอด

3.เจา้หน้าที่จา่ยกลาง/
โรงครัว/ซักฟอก/
พขร/ยาม/ทันตกรรม

มิ.ย.-66 นายธรีศักด์ิ วรพนัธ์
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สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

2.ติดตามบคุลากรที่ปว่ย มีผลการตรวจผิดปกติ
ได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่อง / ใหค้วามรู้
ค าแนะน าในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมรายบลุ
คล / สรุปผลการตรวจสุขภาพไปยงัหน่วยงานที่
เขา้รับ           การตรวจสุขภาพ

2. เจา้หน้าทุกคนที่มี
ผลการตรวจผิดปกติ

ก.ค. ก.ย. 66 นางกนิษฐาจนัทร์
แจม่ศรี

3.ประเมินความพงึพอใจของผู้มารับบริการ
ตรวจสุขภาพโดยใช้แบบสอบถาม

3. เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้า
รับการตรวจสุขภาพ

ก.ย.-66 นางกนิษฐาจนัทร์
แจม่ศรี

๑๒ โครงการติดตามผู้ปว่ยมะเร็ง  1. ร้อยละผู้ปว่ยมะเร็ง 1. ส ารวจผู้ปว่ยมะเร็งที่มารับบริการ ผู้ปว่ยมะเร็ง 120 คน ต.ค.65 – ไม่ใช้           - นางรุ่งเพชร

ครบCourse ได้รับการรักษาภายในระยะเวลา  5 อนัดับแรก ก.ย.-66 งบประมาณ นันทะบตุร

ที่ก าหนด มากกวา่ร้อยละ 80 2.วางแผนการรักษาร่วมกบัผู้ปว่ย
3. ใหค้ าปรึกษาโดยทีมสหวชิาชีพ
4. ติดตามผู้ปว่ยที่ขาดนัดใหม้ารับบริการ
5.สรุปผลการเขา้รับการรักษาผู้ปว่ยมะเร็ง

ที่เขา้รับการรักษาครบCourse
6.ลงบนัทึกขอ้มูลผู้ปว่ยมะเร็งเขา้ระบบ
คอมพวิเตอร์

6. ติดตามเยีย่มบา้นอยา่งน้อยปลีะ 2 ครั ง สหวชิาชีพ

๑๓ โครงการเสริมพลังและปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพือ่
ปอ้งกนัโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือด
หวัใจ

1. อตัราการเกดิโรคหวัใจและโรคหลอดเลือด
สมองในผู้ปว่ยเบาหาน ความดันโลหติสูงลดลง

1. จดัท าส่ือในการประชาสัมพนัธ ์ -วดีีโอ - คลิป
เพลง -แผ่นโปสเตอร์ - สติกเกอร์

ผู้ปว่ยโรคเรื อรัง
เบาหวาน/ความดัน
โลหติสูง/ไขมันใน
เลือดสูงจ านวน
3,200 คน

ต.ค.65 – ก.ย.66 48,000 15*3200 นางกนิษฐาจนัทร์
แจม่ศรี

  - ผู้ปว่ยมีความรู้ความเขา้ใจ ทราบสัญญาณ
เตือนมากกวา่ร้อยละ 80

2. แจกส่ือใหร้พ. รพ.สต. อสม. ก านันผู้ใหญบ่า้น
 เพือ่เปดิใหค้วามรู้

PCU

 - จ านวนครั งในการความรู้โดยทีมสหวชิาชีพ 3.  ทีมสหวชิาชีพใหค้วามรู้ สหวชิาชีพ
4.  CM จดัการรายกรณี นางอธติา    อุน่แกว้ 8



สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

5. ประเมินความรู้ความเขา้ใจในผู้ปว่ย
เบาหวาน/ความดันโลหติสูง โดยใช้
แบบสอบถามสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือด
สมอง หลอดเลือดหวัใจ อยา่งน้อย    2 ครั ง /
ราย

นางอธติา    อุน่แกว้

6. ติดตามประเมินผลทุก 3 เดือน นางอธติา    อุน่แกว้

๑๔ จา่ยยาผู้ปว่ยเบาหวานความดัน 1.คัดเลือกกลุ่มเปา้หมายโรคเบาหวาน ผู้ปว่ยเบาหวาน พ.ย.65- 10,000 เงินบ ารุง รพ. น.ส.อรฉตัร 
ในชุมชนที่ควบคุมโรคได้ดี ความดัน  ที่สามารถควบคุมได้ดี ความดันโลหติสูง ก.ย 66 นาลงพรม

2.คัดกรองตรวจสุขภาพใหค้นไขท้ี่รับยา ที่ควบคุมโรคได้ดี
ในชุมชน
3.แพทยท์ าการตรวจรักษาผู้ปว่ยในชุมชน
4.ใหค้วามรู้การดูแลตนเองการใช้ยา
 การปอ้งการภาวะแทรกซ้อนในผู้ปว่ย
เบาหวาน  ความดันโลหติสูง
5.จา่ยยาใหผู้้ปว่ยในชุมชน

๑๕ โครงการตรวจคัดกรองความ 1.ผู้ปว่ยเบาหวานในเขต 1.จดัเตรียมขอ้มูลรายชื่อเปา้หมายผู้ปว่ย   - ผู้ปว่ยเบาหวาน  1 ต.ค 65 85,045 งบ UC น.ส.ศิวนาถ 
เส่ียงเท้าผู้ปว่ยเบาหวานในเขต อ.ค าตากล้าได้รับการคัดกรอง เบาหวาน อ.ค าตากล้า อ.ค าตากล้า จ านวน ถงึ  - ค่าอาหารกลางวนั อทุัยแสง
อ.ค าตากล้า  ปงีบประมาณ 2566 ความเส่ียงเท้า ร้อยละ 100 2.จดัตั งเครือขา่ย อสม .ตรวจเท้าเชี่ยวชาญ 2,889 คน  30 ก.ย. 66 อสม.เชี่ยวชาญ

2.ผู้ปว่ยเบาหวานมีแผลที่เท้า ในผู้ปว่ยเบาหวาน   - อสม.อ.ค าตากล้า 60บาทX248คนX1ครั ง =14,880 บาท
ลดลง ร้อยละ80 3.จดัอบรมเชิงปฏบิติัการการตรวจเท้า 62 หมู่บา้น 
3.ผู้ปว่ยเบาหวานถกูตัดนิ วหรือ  การดูแลเท้า  และระบบส่งต่อผู้ปว่ยแก่ หมู่บา้นละ 4 คน  - ค่าอาหารวา่ง
เท้า อวยัวะที่เท้าลดลงร้อยละ80  อสม.ทุกแหง่ จ านวน 248 คน จ านวน 248 คน อสม.เชี่ยวชาญ

4.ร้อยละผู้ปว่ยกลุ่มเส่ียงสูงที่ โดยแบง่เปน็ 4 รุ่น อบรมรุ่นละ 1 ครั ง   - ผู้ปว่ยประเภทความ 25บาทX248คนX1ครั ง=6,200 บาท
ผ่านการอบรมไม่มีแผลที่เท้า  ในเดือนพฤศจกิายน 65-ธนัวาคม 66 เส่ียงเท้าสูงอ.ค าตากล้า
 หรือถกูตัดนิ วเท้าหรือเท้า 4.จดัท าแผ่นตรวจคัดกรองความเส่ียงเท้า จ านวน 577 คน

ผู้ปว่ยเบาหวาน 9



สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

5.ออกตรวจคัดกรองความเส่ียงเท้าผู้ปว่ย  - ค่าอาหารวา่ง
เบาหวานโดยอสม.ที่ผ่านการอบรมและ ผู้ปว่ยกลุ่มเส่ียงเท้าสูง
เจา้หน้าที่กายภาพบ าบดัในเดือนธ .ค.65-ก.พ.66 25บาทX577คนX1ครั ง= 14,425 บาท
6.รวบรวมขอ้มูลการคัดกรองเท้าและ
แบง่ตามประเภทกลุ่มเส่ียงเท้า  - ค่าอปุกรณ์ตรวจเท้าประยกุต์ 
7.จดัอบรมเชิงปฏบิติัการใหค้วามรู้ 20 บ.x496 อนั  =9,920 บาท
การดูแลเท้าแกผู้่ปว่ยตามประเภทกลุ่มเส่ียง  - ค่าวสัดุโมโนฟลิาเมน = 3,000 บาท
เท้าสูง ในเดือน มี.ค.66  - ค่าวสัดุอปุกรณ์อืน่ ๆ =2,000 บาท
8.อสม.หรือเจา้หน้าที่ออกติดตามเยีย่มบา้น

ผู้ปว่ยเบาหวานหลังจากได้รับการอบรม
การดูแลเท้าเบาหวานเดือนละ 1 ครั ง 
และส่งต่อขอ้มูลทางกลุ่มไลน์ในเดือน 

เม.ย.66-ก.ย.66
9.สรุปผลการด าเนินงาน

๑๖ โครงการคลินิกกระตุ้นพฒันา 1.เด็กพฒันาการช้าและสมอง 1.จดัท าแผนคัดกรองเด็กพฒันาการช้าและ เด็กพฒันาการช้า  1 ต.ค 65 21,590 งบ UC น.ส.ศิวนาถ 
การเด็กพฒันาการช้าและ พกิารเขต อ.ค าตากล้า ได้รับการ สมองพกิารเขต อ.ค าตากล้า และสมองพกิาร ถงึ  - ค่าอาหารกลางวนั อทุัยแสง
สมองพกิาร เขต อ.ค าตากล้า ประเมินและการฟืน้ฟดู้านร่างกาย 2.อบรมเชิงปฏบิติัการแกเ่จา้หน้าที่รพ ., เขต อ.ค าตากล้า  30 ก.ย. 66 เจา้หน้าที่รพ.สต. 
ปงีบประมาณ 2566 และการเคล่ือนไหว ร้อยละ100 รพ.สต.ทุกแหง่และอสม. จ านวน 254 คน จ านวน 22 คน และอสม.

2.เด็กพฒันาการช้าและสมอง โดยแบง่เปน็ 4 รุ่น อบรมรุ่นละ 1 ครั ง 60บาทX254คนX1ครั ง 
ในเดือน ธ.ค. 65 = 15,240 บาท

พกิารด้านร่างกายและการเคล่ือน 3.จดัท าทะเบยีนรายชื่อและแบบประเมิน เจา้หน้าที่รพ.สต. 6,350
ไหว มีพฒันาการดีขึ น ร้อยละ50 ด้านร่างกายและการเคล่ือนไหวส าหรับ 6 แหง่ แหง่ละ 1 คน  - ค่าอาหารวา่ง
3.ผู้ปกครองมีความพงึพอใจต่อ เด็กพฒันาการช้าและสมองพกิาร จ านวน 6 คน เจา้หน้าที่รพ.สต. 
การเขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ80 4.จดัเตรียมคลินิกและอปุกรณ์ส าหรับ และอสม. 

กระตุ้นพฒันาการ อสม.อ.ค าตากล้า 25บาทX254คนX1ครั ง=6,350 บาท
5.1 การออกใหบ้ริการเชิงรุกคัดกรอง 62 หมู่บา้น 10



สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

และใหบ้ริการในชุมชน  หมู่บา้นละ 4 คน 
5.1.1 เขต PCU ค าตากล้า ออกตรวจ จ านวน 248 คน
คัดกรองและใหบ้ริการกระตุ้นพฒันาการ
แกเ่ด็กพฒันาการช้าและสมองพกิาร
ที่ไม่สามารถเขา้มารับบริการในคลินิก
ร่วมกบัอสม.ในแต่ละเขตพื นที่  เดือน 
ม.ค.66-ก.ย.66

5.1.2 เขต รพ.สต. จนท.ตรวจคัดกรอง
เบื องต้นในคลินิกเด็กดีพบเด็กพฒันาการช้า
และสมองพกิาร ส่งเขา้คลินิกกระตุ้น
พฒันาการที่แผนกกายภาพบ าบดั
5.2 เชิงรับในสถานบริการ 

 5.2.1 ใหบ้ริการกระตุ้นพฒันาการเด็ก
พฒันาการช้าและสมองพกิาร ทุกวนัศุกร์
ที่3ของทุกเดือน

 5.2.2 ใหโ้ปรแกรมการฝึกกระตุ้นพฒันา
การแกผู้่ปกครองเด็กพฒันาการช้าและ
สมองพกิารไปฝึกที่บา้นและนัดติดตาม
เดือนละ 1 ครั ง

6.1 เกบ็รวบรวมขอ้มูลเด็กพฒันาการช้า
และสมองพกิารที่เขา้
คลินิกกระตุ้น พฒันาการ เขต อ .ค าตากล้า

6.1.1 เกบ็รวบรวมขอ้มูลเด็กพฒันาการ
ช้าและสมองพกิารและส่งกลับเขตรพ .สต.
หลังจากสิ นสุดโปรแกรมกระตุ้นพฒันาการ

ในคลินิก
7. จดัท ารายงานการใหบ้ริการกระตุ้น 11
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แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

พฒันาการ ทุกเดือน
8. จดัท าสมุดคู่มือโปรแกรมการฝึกกระตุ้น
พฒันาการที่บา้นแกผู้่ปกครองเด็กพฒันาการ
ช้าและสมองพกิาร

9. ออกติดตามเยีย่มบา้นเด็กพฒันาการช้า

และสมองพกิารหรือนัดติดตามผู้ปว่ยที่
รพ.สต./หรือรพ. ทุกเดือนหลังจากสิ นสุด

โปรแกรมกระตุ้นพฒันาการในคลินิก
10.สรุปผลการด าเนินงาน

๑๗ การดูแลมารดา และทารกหลังคลอด 1. ร้อยละของหญงิหลังคลอดได้ 1. ติดตามเยีย่มบา้นหลังคลอดตามเกณฑ์   - หญงิและทารก ต.ค. ๒๕๖๕ - 1000 UC เงินบ ารุง   - นางสาวมัจฉา 
รับการดูแลครบ 3 ครั งตามเกณฑ์ ๓ ครั ง คุณภาพ โดยสหสาขาวชิาชีพ หลังคลอด  ก.ย. ๒๕๖๖ รพ.ค าตากล้า  สกลุเดช
(ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 65) และเฝ้าระวงั Pospartum blue   - ทีมสหสาขาวชิาชีพ เจา้พนักงาน
2. ร้อยละของทารกหลังคลอด  ในมารดาหลังคลอด สาธารณสุข สาธารณสุข
ได้รับการดูแลครบ 3 ครั ง ๒. ค้นหาและติดตามหญงิหลังคลอดใน   - อสม./ผู้น าชุมชน ช านาญงาน
ตามเกณฑ์(ไม่น้อยกวา่ร้อยละ65) ชุมชนอยา่งต่อเนื่อง พร้อมก ากบัติดตาม
3. หญงิหลังคลอดที่เลี ยงลูกด้วย มารดาใหรั้บประทานยาเม็ด Triferdine
นมแม่ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก  จนครบ ๖ เดือน ในมารดาที่ใหน้มบตุร
 ไอโอดีน และโฟลิกครบ ๖ เดือน ๓. บนัทึกขอ้มูลในระบบโปรแกรม HosXp
 ร้อยละ ๑๐๐  และบนัทึกขอ้มูลในทะเบยีนรายงาน

การคลอด
๔. สรุป และประเมินผลด าเนินงาน

12
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18 โครงการสนับสนุนอปุกรณ์ช่วยเดิน ๒.๑ ร้อยละของผู้ปว่ย ผู้พกิาร 1.สรุปขอ้มูลการจา่ย-ยมือปุกรณ์ อปุกรณ์ ๓๐๘ คน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 262,850 บาท UC น.ส.ศิริกญัญา  
ส าหรับผู้พกิาร  ผู้สูงอาย ุผู้ปว่ย ได้รับอปุกรณ์ช่วยเดิน ทันเวลา ช่วยเดินในป ี2564 ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๕ ทัศนะพงษ์
เขต อ.ค าตากล้า การเจบ็ปว่ย มากกวา่ร้อยละ 90 2.ค้นหาผู้ปว่ย ผู้พกิารรายใหม่ /เกา่ นักกายภาพ
ปงีบประมาณ  2565 ๒.๒  ความเพยีงพอของอปุกรณ์ ที่จ าเปน็ต้องใช้อปุกรณช่วยเดิน บ าบดัปฏบิติัการ

ช่วยเดินที่จ าเปน็ ขาดสต็อก 3.ส ารวจศักยภาพการใหย้มือปุกรณ์
เกนิ ๓๐ วนั  น้อยกวา่ ๒ ครั ง ช่วยเดิน ของแต่ละ รพ .สต. 

4.จดัอบรม อสม. ใหค้วามรู้ในโรงเรียน 
 อสม. เร่ืองการเลือกใช้อปุกรณ์เคร่ืองช่วย

เดินแกผู้่พกิาร ผู้สูงอายเุขตคปสอ .ค าตากล้า
5.ด าเนินการส่ังซื ออปุกรณ์ช่วยเดินแกผู้่ปว่ย
และส ารองใช้ใหแ้กผู้่ปว่ยในพื นที่  ได้แก ่  
   - รถเขน็นั่งคนพกิาร  20 คัน * 3500บ.= 70,000 บ.
   - รถโยก 8 คัน *8,000บ.=64,000 บ.
   - ไม้เท้า 1 ปุม่ 60 อนั* 190บ.= 11,400 บ.
   - ไม้เท้า 3 ปุม่ 60 อนั*400บ.=24,000บ.
   - ไม้เท้า 4 ปุม่ 60 อนั*400บ.=24,000บ.
   - ไม้ค  ายนั 40 คู่*350บ.=14,000 บ.
   - walker 60 อนั*600บ.=36,000บ.
   - AFO พลาสติกดามขอ้ 5 ขา้ง *3,500บ. =17,500 บ.

6.ด าเนินเกบ็หลักฐานการจา่ยอปุกรณ์ช่วยเดิน
ร่วมกบัหน่วยงานประกนั  
7.ด าเนินตรวจสอบความถกูต้องการบนัทึกเบกิ
อปุกรณ์ ในระบบHos xpและสปสช.ทุกเดือน
8.ติดตามผู้ปว่ยผู้พกิาร รอสิทธ ิท .74 ขึ น 

ที่ได้รับการจา่ยรถเขน็
9.รวบรวมขอ้มูลการเบกิจา่ย /งานคงคลัง/

   - Bobath Sling 5 อนั*390บ.= 1,950บ.

13
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งบประมาณ
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การเรียกเกบ็  ทุกเดือน
10.สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปี

๑๙ อบรมการบริบาลฟืน้ฟสูภาพระยะ 1.ผู้ปว่ย stroke, traumatic 1.ประชุมเชิงปฏบิติัการชี แจงการด าเนิน   - เจา้หน้าที่รับผิดชอบ 1 ต.ค. 65- 16,945 งบ UC น.ส.ยภุาวดี 
กลาง (Intermedia cere)  brain injury,spinal cordinjury งานแกผู้่รับผิดชอบงาน IMC ในแต่ละ งาน IMC แต่ละหน่วย 30-เม.ย.-66 หลานวงค์
อ าเภอค าตากล้า  และ  Fracture of hip หน่วยงาน เจา้หน้าที่ รพ .สต. และ อสม. งานและเจา้หน้าที่. นักกายภาพบ าบดั
ปงีบประมาณ 2566 ที่รอดชีวติได้รับการประเมินและ อ าเภอค าตากล้า รพ.สต.19 คน ปฏบิติัการ

วางแผนการบริบาลฟืน้ฟสูภาพ 2.ก าหนดบทบาทการปฏบิติัหน้าที่   - care giver 124 คน  - ค่าอาหารกลางวนัผู้เขา้ร่วมอบรม
ระยะกลาง ร้อยละ 80 การด าเนินงานด้านการดูแลผู้ปว่ยระยะ 60 บาทx143 คนx1ครั ง=8,580 บาท
2.ผู้ปว่ย stroke, traumatic กลาง ,บคุลากรในรพ.สต. และรพ.  - ค่าอาหารวา่งผู้เขา้ร่วมอบรม
 brain injury,spinal cord injury 3.แต่งตั งคณะท างานประจ าป ี2566 25 บาทx143 คนx2ครั ง=7,150 บาท
 และ Fracture of hip ที่ 4.ประชุมคณะท างานอยา่งน้อย 3 ครั ง/ปี  - ค่าไวนิลขนาด 2.5x1 เมตร
รอดชีวติและมีคะแนน 5.จดัท าคู่มือการปฏบิติังานการลงขอ้มูลใน จ านวน 1 แผ่น=500 บาท
Barthel index < 15                                                     - ค่าเอกสารคู่มือฟืน้ฟสูภาพ IMC
ได้รับการบริบาลฟืน้สภาพระยะ 6.จดัท าคู่มือการใหค้ าแนะน าการเตรียม 5 บ. x143 ชุด=715 บาท
กลางและติดตามจนครบ 6 เดือน พร้อมการฟืน้ฟแูกบ่คุลากรในรพ .สต.และรพ.
หรือ Barthel index=20 7.จดัท า CPG การติดตามดูแลฟืน้ฟผูู้ปว่ย   

ร้อยละ 80 ระยะกลาง

3.ผู้ปว่ย IMC Bed เปรียบเทียบ 8.จดัอบรมใหค้วามรู้เร่ืองเจา้หน้าที่
สาธารณสุข รพ.สต.

 BI  เพิม่ขึ นมากกวา่ร้อยละ 60  8.1 แนวทางการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ปว่ย

4.ผู้ปว่ย IMC TTMเปรียบเทียบ ระยะกลาง
Barthel index กอ่น-หลัง admit  8.2 แนวทางการติดตามเยีย่ม และ
BI เพิม่ขึ นมากกวา่ร้อยละ 60 ส่งกลับขอ้มูล
5.ร้อยละของผู้ปว่ยที่เขา้ถงึการ  8.3 บทบาทหน้าที่ของบคุลากร
บริการฟืน้ฟสูภาพในระยะกึง่ สาธารณสุข อ าเภอค าตากล้า
เฉยีบพลันที่เหมาะสม  8.4 บทบาทของ care giver 14
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มากกวา่ร้อยละ 80 ของแต่ละ รพ.สต.
6. ร้อยละผู้ปว่ย stroke รายใหม่  8.5 แบง่กลุ่มฝึกทักษะการฟืน้ฟู
ประเภท เตียง3เปล่ียนเปน็เตียง 2 สมรรถภาพในการดูแลผู้ปว่ยระยะกลาง
 ในระยะเวลา 2 เดือน หลัง D/C เบื องต้น
จากการนอนรพ มากกวา่ร้อยละ 50 9.จดัอบรมใหค้วามรู้การฟืน้ฟสูภาพผู้ปว่ย
7. ร้อยละผู้ปว่ย stroke รายใหม่ แก ่care giver และบทบาทหน้าที่ แนวทาง
ประเภทเตียง2 เปล่ียนเปน็เตียง 1 การส่งต่อผู้ปว่ย
ในระยะเวลา 2 เดือน หลัง D/C 10. สรุปผลการด าเนินงาน
จากการนอนรพ. มากกวา่

ร้อยละ 50

๒๐ การฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ปว่ย 1. ผู้ปว่ย COPD ที่ได้รับการฟืน้ฟู 1.จดัท าแนวทางปฏบิติัแกผู้่รับผิดชอบงาน  - ผู้ปว่ย COPD 80 คน 1 ต..ค.66 - 10,120 งบ UC น.ส.ยภุาวดี 
COPD ในเขตอ าเภอค าตากล้า สมรรถภาพปอดที่มีค่าการประเมิน COPD  ในเขตอ าเภอค าตากล้า  - เจา้หน้าที่ รพ.สต และ ก.ย.-66 หลานวงค์
ปงีบประมาณ 2566 อาการหอบเหนื่อย (MMRC) ดีขึ น 2.จดัท าคู่มือการปฏบิติังาน Asthma เจา้หน้าที่ใน รพ.12 คน นักกายภาพบ าบดั

ร้อยละ 50 & COPD ปฏบิติัการ
2. ผู้ปว่ย COPD ที่ได้รับการฟืน้ฟู 3.จดัท าคู่มือการใหค้ าแนะน าการเตรียม  - ค่าอาหารกลางวนัผู้เขา้ร่วมอบรม
สมรรถภาพปอดที่มีค่าการประเมิน พร้อมการฟืน้ฟแูละการเตรียมเคร่ือง 60 บาทx92 คนx1ครั ง=5,520 บาท
 6 minutes  walk ดีขึ น บริหารปอด แกผู้่ปว่ย COPDและเจา้หน้าที่  - ค่าอาหารวา่งผู้เขา้ร่วมอบรม
ร้อยละ 50 4.จดัท า CPG การติดตามดูแลฟืน้ฟผูู้ปว่ย 25 บาทx92 คนx1ครั ง=2,300 บาท

 Asthma & COPD  - ค่าอปุกรณ์ท าtriflow
5.จดัอบรมใหค้วามรู้เร่ือง 20 บ. x92 อนั=1,840 บาท
 5.1 แนวทางการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ปว่ย  - ค่าเอกสารคู่มือการฟืน้ฟู
 Asthma & COPD 5 บ. x 92 ชุด=460 บาท
 5.2 บทบาทหน้าที่ของบคุลากรสาธารณสุข

ในการดูแลผู้ปว่ย Asthma & COPD
  อ าเภอค าตากล้า

 5.3 อบรมเชิงปฏบิติัการฟืน้ฟสูมรรถภาพ 15
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ปอดเบื องต้น 
สอนท่าทางบริหารหารปอดเบื องต้น
สอนการท าเคร่ืองบริหารปอดด้วยตนเอง
และการฝึกใช้เคร่ืองบริหารปอด (Triflow)
 5.4 จดัท ากลุ่มไลน์ เครือขา่ยการด าเนิน
งานฟืน้ฟสูมรรถภาพปอด ในผู้ปว่ย
 Asthma & COPD
6.สรุปผลการด าเนินงาน

๒๑ โครงการพฒันาระบบ •อตัราตายมารดา •ซ้อมวกิฤติทางสูติกรรมทุก ๓ เดือน พยาบาล ธ.ค.-ก.ย. ๒๕๖๖ 1,000 UC พชัรี
บริการสาขาทารกแรกเกดิ •ร้อยละPPHcShock ,คลอดเกดิPPH,ติดไหล่ ,Eclampsia , LR,ER,IPD รพ.ค าตากล้า
เร่ืองหอ้งคลอดคุณภาพ อตัราตายทารกจาก SBA NCPR

อตัราเกดิ BA CPRมารดา ,ภาวะฉกุเฉนิทางสูติกรรมเกดิ
ที่ ER ( การประเมิน,การปฏบิติัตามCPG )
•Training บคุลากรใหม่ และบคุลากรER พยาบาล LR,ER เม.ย.-มิ.ย๒๕๖๖ ไม่ใช้งบฯ พชัรี
•การนิเทศทางการพยาบาลเร่ือง คลอด พยาบาล LR ธ.ค.-ก.ย.๒๕๖๖ ไม่ใช้งบฯ พชัรี
เยบ็แผลฝีเยบ็ ,การประเมิน ,การแปรผล

NST ,การใช้ Pathograp ,นมแม่
•ผ้าปดิตาคุณภาพส าหรับทารกส่องไฟรักษา ทารกหลังคลอดส่อง ก.ค.-ส.ค.๒๕๖๖ ๑,๐๐๐ สุดารัตน์
ตัวเหลือง ไฟตัวเหลือง
•การเตรียมรับประเมินโรงพยาบาลแม่และ พยาบาล LR,ER พ.ค.- มิ.ย.๒๕๖๖ ๑๐,๐๐๐ พชัรี
เด็กคุณภาพจากองค์กรภายนอก
•การพฒันารูปแบบบริการตามแนวทาง พยาบาล LR ธ.ค.-ก.ย. ๒๕๖๖ ๑,๐๐๐ พชัรี
PNC สกลนคร โดยทบทวนวชิาการทาง
สูติกรรมและทารกแรกเกดิ ๒ ครั ง/ปี
•การAudit Chart ตามเกณฑ์ สปสช. พยาบาล LR ต.ค.-ก.ย.๒๕๖๖ ไม่ใช้งบฯ กรีติญา
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๒๒ โครงการพฒันาระบบการตอบโต้ ระดับความส าเร็จในการจดัการ 1.จดัตั งค าส่ังและทีมตามกรอบ 1 ศูนยป์ฏบิติัการ ต.ค 65-ก.ย.66 0  UC น.ส.จนัทร์ทา 
ภาวะฉกุเฉนิและภยัสุขภาพ ภาวะฉกุเฉนิทางสาธารณสุข แผนผังปฏบิติังาน รพ.ค าตากล้า แสดคง

2.จดัตั งศูนยป์ฏบิติัการและประชุม
เพือ่ชี แจงการด าเนินงาน

๒๓ โครงการควบคุมโรคและภยัสุขภาพ ระดับความส าเร็จในการเตรียม 1.สอบสวนและควบคุมโรค กรณีเกดิ ระดับดีมาก ต.ค.65-ก.ย.66 0 UC น.ส.จนัทร์ทา 
 โควดิ 19 ความพร้อมและตอบโต้การ การระบาดเปน็กลุ่มกอ้นขนาดใหญ่ รพ.ค าตากล้า แสดคง

ระบาดโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ( Cluster ) หรือกรณีที่น่าสนใจ
2019 2.ใหค้วามรู้และแนะน าการ

ปอ้งกนัตนเองตามมาตรการ

๒๔ โครงการพฒันาเครือขา่ยก าลังคน 1.ร้อยละของผู้ปว่ย กลุ่มเปา้หมาย 1.โรงเรียน อสม. เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ อสม ต.ค าตากล้า ต.ค. 65 - ก.ย.66 24,200 UC น.ส.จนัทร์ทา 
ด้านสุขภาพและ อสม . ที่ได้รับการดูแลจาก อสม . และพฒันาความรู้ 220 คน รพ.ค าตากล้า แสดคง

หมอประจ าบา้นมีคุณภาพชีวติที่ดี 2.ส่งเสริมพฒันา อสม.ดีเด่น
3.เพิม่พนูความรู้และทักษะ อสม .หมอประจ าบา้น
4.ติดตามเยีย่มและประเมินผลการ

ด าเนินงานอสม.ในชุมชน
5.เทิดทูนเกยีรติ อสม . เนื่องในงานวนั
 อสม.แหง่ชาติ
6.ส่งเสริมและเพิม่พนูทักษะการใช้สมาร์ท
โฟนและแอปพลิเคชั่นที่เกีย่วขอ้งกบัสุขภาพ

๒๕ โครงการพฒันาระบบบริการ 1.อตัราความส าเร็จการรักษา 1.คัดกรองกลุ่มเส่ียงและส่งตรวจเพือ่ค้นหา ร้อยละ 88 ต.ค. 65 - ก.ย.66 0 UC น.ส.จนัทร์ทา 
โรคติดต่อ โรคอบุติัใหม่ และ ผู้ปว่ยวณัโรคปอดรายใหม่ ผู้ปว่ยรายใหม่ รพ.ค าตากล้า แสดคง
โรคอบุติัซ  า 2.อตัราความครอบคลุมการ 2.ขึ นทะบยีนรักษาผู้ปว่ยที่ได้รับ

ขึ นทะเบยีนวณัโรคปอดรายใหม่ การวนิิจฉยัทุกราย
3.ติดตามเยยีมผู้ปว่ยวณัโรคตาม ร้อยละ 88 17
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เกณฑ์ทุกราย
4.ติดตามก ากบัการกนิยาและการให้
ค าแนะน าผ่านระบบ Line open chat
5.ลงขอ้มูลในโปรแกรม NTIP ใหค้รบถว้น
และประเมินผล

๒๖ โครงการปอ้งกนัและควบคุม 1.อตัราปว่ยโรคไขเ้ลือดออกลดลง 1.ใหค้วามรู้ ผู้น าชุมชน อสม .ในการจดั 9 ราย ต.ค. 65 - ก.ย.66 158,840   UC น.ส.จนัทร์ทา 
โรคไขเ้ลือดออก จากค่ามัธยฐานยอ้นหลัง 5 ปี สภาพแวดล้อมในอาคาร บา้นเรือน ( 24.70 ต่อแสน) รพ.ค าตากล้า แสดคง

2.ค่าดัชนีลูกน  ายงุลายในชุมชน 2.จดักจิกรรมรณรงค์ใหชุ้มชนร่วมกนัด าเนิน
ไม่เกนิ 10 การท าลายแหล่งเพาะพนัธุย์งุลายในชุมชน

3.จดักจิกรรมสนับสนุนการปอ้งกนั
และควบคุมโรคไขเ้ลือดออกในโรงเรียน
4.ออกสุ่มตรวจหาความชุกและก าจดั
ลูกน  ายงุลายและท าลายแหล่ง เพาะพนัธุย์งุ
ในชุมชน วดั โรงเรียน
5.สนับสนุนใหชุ้มชนปลูกพชืไล่ยงุ 
การเลี ยงปลากนิลูกน  า

๒๗ โครงการควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 1) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่ม 1.คัดกรองประชาชนที่มีอาย ุ35 ปขีึ นไป ร้อยละ 90 ต.ค.65-ธ.ค.65 0 น.ส.จริารัตน์  
สงสัยปว่ยโรคเบาหวานและ/หรือ ตามกลุ่มเปา้หมาย   ลีนาลาด
ความดันโลหติสูง 2.ใหค้ าแนะน าปรับเปล่ียนพฤติกรรม ร้อยละ 80 เม.ย.66-ต.ค.66

สุขภาพ ส าหรับกลุ่มเส่ียง ไม่ใหก้ลายเปน็
กลุ่มปว่ย

3.ตรวจติดตามยนืยนัวนิิจฉยักลุ่มสงสัย
ปว่ยโรคเบาหวาน / ความดันโลหติสูง
4.ส่งต่อกลุ่มปว่ยเขา้คลินิกโรคไม่ติดต่อ

เรื องรัง 18
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5.ติดตามเยีย่มบา้น

๒๘ โครงการพฒันาระบบบริการงาน ๑.ร้อยละหญงิตั งครรภไ์ด้รับการฝาก ๑.ประชุมคณะกรรมการงานอนามัยแม่และ ๑.คณะกรรมการงานแม่ ต.ค.๖๕ - ๒,๐๐๐ UC
อนามัยแม่และเด็กอ าเภอค าตากล้า ครรภค์รั งแรกกอ่นหรือเท่ากบั ๑๒ เด็กระดับอ าเภอไตรมาศละ ๑ ครั ง และเด็กจ านวน ๒๐ คน   30/9/2566 รพ.ค าตากล้า กนกวรรณ  

สัปดาห ์ร้อยละ  ๗๕ ๒.อบรมฟืน้ฟคูวามรู้เครือขา่ยอสม .เชี่ยวชาญ ๒.เครือขา่ยแม่และเด็ก ๒๕,๐๐๐ พลิาวงศ์
๒.หญงิตั งครรภม์ีการฝากครรภคุ์ณภาพ งานอนามัยแม่และเด็ก จ านวน ๑๘๖ คน พยาบาลวชิาชีพ

 ร้อยละ  ๙๐ ๓.จดักจิกรรม รณรงค์ต าบลนมแม่ ๓.ต าบลนมแม่ ๑ ต าบล ๒๐,๐๐๐ ปฏบิติัการ
๓.หญงิตั งครรภท์ี่มีความเส่ียงสูงได้รับ ๔.เตรียมรับนิเทศประเมินงานมาตรฐานแม่ ๔.คณะกรรมการงานแม่ ๒๐,๐๐๐
การดูแล/ตรวจโดยสูติแพทย ์ และเด็กทุกสถานบริการโดยทีมคณะกรรมการ และเด็ก,เครือขา่ย 
ร้อยละ ๑๐๐ งานอนามัยแม่และเด็กจงัหวดัสกลนคร จ านวน ๘๐ คน

๕.จดัตั งคลินิกครรภเ์ส่ียงและเชิญสูติแพทย์
ออกตรวจเดือนละ ๑ ครั ง
๖.ออกใหบ้ริการฝากครรภเ์ชิงรุกในชุมชน
๗.ออกเยีย่มบา้นหญงิตั งครรภท์ี่มีภาวะเส่ียง
๘.จดัเตรียมส่ืออปุกรณ์ ส่ือการสอนโรงเรียนพอ่แม่
 -ชุดสอนนมแม่ ๑,๐๐๐
 -วงล้อพฒันาการทารกในครรภ์ ๑,๕๐๐
 -โมเดลอาหารส าหรับหญงิตั งครรภ ์ ๕,๐๐๐

รวม ๗๔,๕๐๐
๒๙ โครงการพฒันาระบบบริการฝากครรภ์ ๑.หญงิตั งครรภม์ีการฝากครรภ์ ๑.ประชุมทีมเจา้หน้าที่ใหบ้ริการฝากครรภ์ ๑.ทีมเจา้หน้าที่ใหบ้ริการ ๕,๐๐๐ UC

คุณภาพโรงพยาบาลค าตากล้า คุณภาพร้อยละ ๙๐ ทุก ๓ เดือน ฝากครรภจ์ านวน ๔ คน รพ.ค าตากล้า
๒.จดักจิกกรรมทบทวนแนวทางการ ๒.หญงิตั งครรภจ์ านวน
ตรวจครรภ์ ๑๒๐ ราย
๓.จดัท าแนวทาง CPG การฝากครรภ์
๔.ใหบ้ริการตรวจเลือด ตรวจฟนั 
คัดกรองเบาหวาน 
คัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรม ตามเกณฑ์
๕.ใหบ้ริการพบแพทยต์ามเกณฑ์คุณภาพ 19
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๖.จา่ยยาวติามินเสริมธาตุเหล็กและไอโอดีน 
Triferdine/Obimin
๗.จดัใหค้วามรู้ในโรงเรียนพอ่แม่ ๕,๐๐๐
๘.จดับริการตรวจการตั งครรภเ์ชิงรุกในชุมชน
๙.ออกใหบ้ริการฝากครรภเ์ชิงรุกในชุมชน
๑๐.จดัเตรียมปา้ย อปุกรณ์ใหค้วามรู้ในคลินิกฝากครรภ์

๓๐ โครงการพฒันางานใหค้ าปรึกษา ๑.เจา้หน้าที่ใหค้ าปกึษาผ่านการ ๑.ประชุมคณะกรรมการงานใหค้ าปรึกษา ๑.คณะกรรมการงานให้ ๕๐๐ เงินบ ารุงรพ. กนกวรรณ  
อบรมหลักสูตรการใหค้ าปรึกษา ๒.จดัท าแนวทางใหก้ารปรึกษาทั่วไป ค าปรึกษาจ านวน๑๕ คน พลิาวงศ์
เบื องต้น ร้อยละ  ๙๐ การใหค้ าปรึกษา การตรวจเอชไอว ี ๒.เจา้หน้าที่พยาบาลใน พยาบาลวชิาชีพ

ทางโทรศัพท์และออนไลน์ โรงพยาบาล ๓,๐๐๐ ปฏบิติัการ
๓.จดัอบรมฟืน้ฟเูจา้หน้าที่ใหค้ าปรึกษา จ านวน ๒๐ คน
ทัวไป และการใหค้ าปรึกษากอ่นตรวจ
เอชไอวี
๔.จดับนัทึกและเกบ็ขอ้มูลใหค้ าปรึกษา

๓๑ โครงการการดูแลผู้ปว่ยระยะ 1.ร้อยละของผู้ปว่ยระยะสุดท้าย 1ประชุมเจา้หน้าที่ในหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 1.ผู้ปว่ยมะเร็งที่มีอาการ ต.ค. 63-ก.ย.64 5,000 UC น.ส. เกษร บวัขนัธ์
สุดท้ายแบบประคับประคอง ที่ได้รับการดูแลโดยสหสาขาวชิาชีพ เพือ่พฒันารูปแบบการดูแลผู้ปว่ยระยะ ของโรคลุกลามและรุนแรง (ค่าวสัดุ อปุกรณ์) น.ส.อมุาพร

ตามระดับPPS>95% สุดท้าย 2.ผู้ปว่ยที่ไม่สามารถรักษา น.ส.อรฉตัร
2.ร้อยละความพงึพอใจของผู้ปว่ย/ 2.ปรับปรุงแนวทางการดูแลผู้ปว่ยระยะ ใหห้ายขาดและมีอาการ
ครอบครัวต่อการดูแลแบบประคับ สุดท้าย เพิม่มากขึ น
ประคอง > 90 % 3.จดัตั งคลินิกบริการผู้ปว่ยระยะสุดท้าย 3.ผู้ปว่ยระยะสุดท้าย
3.ร้อยละของผู้ปว่ยระยะสุดท้าย สัปดาหล์ะ  2 ครั ง  (end of life)
ได้รับได้รับการติดตามเยีย่มบา้น 4.มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
 > 80 % 5.วางแผนการดูแลร่วมกบัทีมสหสาขา
4.ผู้ปวยระยะสุดท้ายได้รับการ วชิาชีพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปว่ยและ
จดัการอาการรบกวนตามเกณฑ์ ครอบครัวผสมผสานระบบแพทยท์างเลือก 20
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 > 80 % เช่น สมาธบิ าบดั การนวด การฟงัเทปธรรมะ
6.ค้นหาผู้ปว่ยร่วมกบัแพทยว์นิิจฉยัวา่ผู้ปว่ย
อยูใ่นระยะท้ายและรักษาแบบประคับประคอง
7.มีการวางแผนการดูแลผู้ปว่ยโดยใช้แบบ 
ประเมินPalliative Performance Scale
 (PPS) และใหก้ารดูแลตามระดับ PPS ดังนี 
7.1 PPS ระดับ 1(70-100) ใหก้าร
พยาบาลตามปญัหาและความต้องการของผู้ปว่ย
7.2 PPS ระดับ 2(40-60) ใช้กระบวน
การใหค้ าปรึกษาและใหค้ าแนะน าช่วยเหลือ
7.3 PPS ระดับ 3(0-30) ตอบสนองความ
ต้องการเน้นความสุขสบายไม่ทุกขท์รมาน
8.ติดตามเยีย่มบา้นโดยทีมสหสาขาวชิาชีพ
อยา่งน้อยเดือนละ 1 ครั ง
9.จดัท าคู่มือการดูแลผู้การดูแลผู้ปว่ย
ระยะสุดท้าย
10.จดัซื ออปุกรณ์ที่จ าเปน็ใช้ในผู้ปว่ย

เสียชีวติ
11.ส่งต่อเพือ่ติดตามเยีย่มบา้นทุกราย
12.ติดตามเยีย่มบา้นโดยสหวชิาชีพ

อยา่งน้อยเดือนละ 1 ครั ง

๓๒  โครงการพฒันามาตรฐานการบนัทึก  1.อตัราความสมบรูณ์ของ 1.ประชุมชี แจงมอบหมายงาน 1.พยาบาลประจ าการ 1  ต.ค. 63 -  0  - น.ส.จตัตรี 
ทางการพยาบาล การบนัทึกเวชระเบยีน>85% 2.ทบทวนความรู้การบนัทึกทางการ งานผู้ปว่ยใน จ านวน  30ก.ย.64 แกน่ท้าว

 2.อตัราความสมบรูณ์ของการ พยาบาล  11  คน
บนัทึกเวชระเบยีนรายบคุคล 3.ก าหนดแผนและด าเนินการสุ่มตรวจ
> 85 % 4.ทุกเดือนๆละ 5% ของผู้ปว่ยใน 21
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5.ด าเนินการตรวจสอบเวชระเบยีน
6.ติดตามและสรุปผลทุกเดือน

๓๓ โครงการพฒันาการใหบ้ริการที่ 1.พยาบาลผู้ปว่ยในผ่านเกณฑ์  1.แต่งตั งคณะท างาน QA ในหน่วยงาน 1.พยาบาลประจ าการ 1  ต.ค. 63 -  0  - นางนิทรา  
เปน็เลิศงานผู้ปว่ยใน  ประเมินสมรรถนะ ร้อยละ 90  2.ประชุมชี แจงผู้เกีย่วขอ้ง มอบหมายงาน งานผู้ปว่ยใน จ านวน  30ก.ย.64 เกษลี

2. CNPGได้รับการปรับปรุง โรค  3.ประเมินสมรรถนะบคุคลากรพยาบาล  12  คน
 10  รายโรคแรกผู้ปว่ยใน  4.อบรมใหค้วามรู้ด้านการพยาบาลผู้ปว่ย
3. อตัราความพงึพอใจของ  10 รายโรคแรกผู้ปว่ยใน
ผู้รับบริการมากกวา่ ร้อยละ 85  5.ปรับปรุง CNPG 10 อนัดับโรคแรก
4.อตัราเกดิขอ้ร้องเรียนร้อยละ 0 ผู้ปว่ยในและโรคที่เปน็ปญัหาการดูแล
5.การพลัดตก หกล้ม ร้อยละ ๐ 6.อบรมใหค้วามรู้ด้านการพยาบาลผู้ปว่ย
6.อตัราการเกดิภาวะชักซ  าใน DM,  HT,  Asthma ,COPD,STEMI,
ผู้ปว่ยเด็ก Febile convulsion HI,Stroke,ESRD, TB,Palliative  care
ร้อยละ  ๐ DHF,การแยกประเภทผู้ปว่ย ,
7.อตัราการเกดิแผลกดทับร้อยละ๐
8.admin error  < 0.5%
9.อตัราการเกดิPhlebitisร้อยละ ๐ 7.ตรวจเยีย่มผู้ปว่ยและทบทวนขา้งเตียง 1.พยาบาลประจ าการ 1  ต.ค. 63 -   -  - นางนิทรา  เกษลี
10. อตัราการhypoglycemia ทุกวนัทุกเวร งานผู้ปว่ยใน จ านวน  30 ก.ย.64
ซ  าในขณะที่นอนร.พ.ร้อยละ 5 8.ทบทวนเทคนิคปฏบิติัในการท าหตัการ  12  คน
11. อตัราการเกดิภาวะน  าเกนิ ที่พบบอ่ยในหน่วยงานปลีะ 1  ครั ง
ในผู้ปว่ย DHF ร้อยละ ๐ 9.อบรมการใช้เคร่ืองมือที่ส าคัญ
12.อตัราตายผู้ปว่ยDHF ร้อยละ ๐ และที่ใช้บอ่ยในหน่วยงานปลีะ 1  ครั ง
13.อตัราผู้ปว่ย Asthma 10.ทบทวนRMในหน่วยงาน
Re-admit  <ร้อยละ 5  รายงานความเส่ียงและแกไ้ขปญัหา
14. อตัราผู้ปว่ย COPD 11.อบรมพฤติกรรมบริการใหแ้กบ่คุลากร
Re-admit  < ร้อยละ 5 ในหน่วยงานปลีะ 1  ครั ง
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 15.อบุติัการณ์ความไม่พร้อมของ
อปุกรณ์เคร่ืองมือ ร้อยละ  0
 16.จ านวนผู้ปว่ยประเภท 4,5
ได้รับการรายงานและส่งต่อ
ทันเวลา ร้อยละ 100
 17.จ านวนผู้ปว่ยSTEMI,Stroke
ได้รับการรักษาและส่งต่อ
ทันเวลา ร้อยละ 80

๓๔ โครงการพฒันางานวชิาการ 1.บคุลากรในหน่วยผ่านการอบรม  1.ประชุมชี แจงเจา้หน้าที่ทุกคน 1.พยาบาลประจ าการ 1  ต.ค. 63 -  0  - นางนิทรา 
IC , CPR  ร้อยละ 100 มอบหมายผู้รับผิดชอบรายโรค งานผู้ปว่ยใน จ านวน  30 ก.ย.64  เกษลี
2.จดับอร์ดสุขศึกษาในหน่วยงาน  2.อบรมใหค้วามรู้จนท .ในหน่วย  12  คน น.ส.กนกวรรณ 
ตามแผน  ร้อยละ 100  เร่ือง  IC ,CPRและโรคตามTop five กางทอง
3.อตัราความพงึพอใจของ  3.จดัท าบอร์ดใหสุ้ขศึกษากลุ่มโรค ส าคัญ
ผู้รับบริการมากกวา่ ร้อยละ  85 ตามTop five  ทุก  3 เดือน
4.บคุลากรในหน่วยผ่านการอบรม  4.จดัท าแผ่นพบั,ส่ือใหค้วามรู้
อยา่งน้อย 10 วนั/คน/ปี  5.ใหค้วามรู้เสียงตามสาย

ตามแผนสุขศึกษา ร .พ.ในหน่วยงาน
6ใหค้ าแนะน าแกผู้่รับบริการ
รายบคุคลตามแนวทาง  D - method
7.จดัมุมแหง่การเรียนรู้ในหน่วยงานเช่น
 มุมอาหารแลกเปล่ียนเบาหวาน 
มุม ORT conner
8.ติดตามประเมินผล
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๓๕  โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากร  1.บคุลากรที่เกีย่วขอ้งสามารถใช้ 1. ใหค้วามรู้ผู้รับบริการในการหอ้งแยกโรค พยบ.  12 คน 1  ต.ค. 6๕ -  30,000 UC น.ส.กฤติญาฎา 
ในการดูแลหอ้งผู้ปว่ยติดเชื อ หอ้งแยกได้อยา่งถกูต้อง ร้อยละ 100 2.ใหค้วามรู้แกบ่คุลากรในการดูแลหอ้ง คนงาน 3  คน  30 ก.ย.6๖ (ค่าเปล่ียนอปุกรณ์ ศรีค าภา
ทางเดินหายใจ  2.ผู้รับบริการสามารถใช้หอ้งแยก แยกโรคผู้ปว่ยติดเชื อทางเดินหายใจตาม AID    7   คน และสอบเทียบ

ได้อยา่งถกูต้อง ร้อยละ 80 มาตรฐาน IC ช่าง   3   คน หอ้ง)
 3.อบุติัการณ์ความไม่พร้อมใช้ 2.มอบหมายผู้รับผิดชอบและจดัท าทะเบยีน พนักงานเปล
หอ้งแยกโรค ร้อยละ 0 การดูแลหอ้งและทะเบยีนการเยีย่มผู้ปว่ย 5 คน

 4.หอ้งแยกโรคผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 3.ตรวจสอบความพร้อมใช้ของหอ้งทุกวนั
ร้อยละ 100 4. ปรับปรุงคู่มือการใช้หอ้งแยกโรค
5.อบุติัการณ์บคุลากรติดเชื อ 5. สอบเทียบมาตรฐานหอ้งผู้ปว่ยติดเชื อ
ทางเดินหายใจจากการท างาน ทางเดินหายใจ ปลีะ   1 ครั ง
ร้อยละ 0

๓๖ โครงการพฒันาระบบการพยาบาล 1.อตัราการติดเชื อรวม<5:1000 1.พฒันาการบริหารจดัการ บคุลากรใน คปสอ. 1 มี.ค.66- 36,610 UC น.ส.ภคัจริา 

ผู้ปว่ยโรคติดเชื อและการปอ้งกนั วนันอน 1.1 พฒันาระบบริหารจดัการด้านการปอ้ง ค าตากล้า จ านวน 31-มี.ค.-66 เหลาพรม

 ควบคุมติดเชื อในโรงพยาบาล 2.อตัราการติดเชื อระบบทางเดิน และควบคุมการติดเชื อใหม้ีประสิทธภิาพ 251 คน และทีมICC

ปสัสาวะจากการใส่สายสวนปสัสาวะ และต่อเนื่อง
<1 ต่อ1000วนันอน  -จดัท าแผนงานโครงการ แผนพฒันาตาม
3.อตัราการติดเชื อที่แผลกดทับ ส่วนขาดและขอ้เสนอแนะจากผู้เยีย่มส ารวจ

<  ร้อยละ 1  -ทบทวนคู่มือ IC / ระเบยีบปฏบิติั IC ค่าปา้ย 1,000 บาท
4.จ านวนอบุติัการณ์ที่บคุลากรรพ .  -ประชุมคระกรรมการ IC ทุก 3 เดือน/ครั ง ค่าวสัดุอปุกรณ์
ติดเชื อจากการปฏบิติังาน=0  -นิเทศติดตามประเมินมาตรฐาน การปอ้งกนั
5.บคุลากรผ่านการทดสอบวดัความรู้ และควบคุมการติดเชื อ การปฏบิติัตาม ค่าแผ่นพบั 1,000

ผ่านร้อยละ70 2 P Safety (IC Round) ค่าจดับอร์ด 1,000
6.เจา้หน้าที่เขา้ร่วมอบรมมากกวา่  -สรุปและประเมินผล IC Round แลกเปล่ียน ค่าโปสเตอร์ 1,000

ร้อยละ 80  -ปฐมนิเทศเจา้หน้าที่ใหม่
7.บคุลากรได้รับวคัซีน ร้อยละ 80 1.2 พฒันาความรู้และสมรรถนะตาม

มาตรฐานวชิาชีพปฏบิติังานได้อยา่งประสิทธภิาพ

ปากกา แฟม้ A4 ,5,000 บาท

ค่าอาหาร และอาหารวา่งคนละ110 ×251

 × 1  วนัรวม 27,610บาท
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สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

8.อตัราการแพร่กระจายเชื อใน 1.แผนการจดัสรรบคุลากรเขา้รับการอบรม

รพ.ร้อยละ 0  -อบรมเชิงปฏบิติัการเร่ืองการปอ้งกนัและ
9.บคุลากรได้รับการอบรมความรู้ ควบคุมการแพร่กระจายเชื อ  แนวทางการ
เร่ือง การปอ้งกนัและการควบคุมการ ดูแลผู้ปว่ยที่มีเชื อดื อยา
แพร่ระบาดโรคติดเชื อตามฤดูกาลหรือ  -การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
โรคอบุติัใหม่/อบุติัซ  า  ร้อยละ 100 การระบาดโรคทางเดินหายใจ

2.รณรงค์การล้างมือในดรงพยาบาล
ตามหลัก 5  moment
 -จดับอร์ด / จดัหาอปุกรณ์ในการล้างมือ ใหเ้พยีงพอ
 - รณรงค์การล้างมือพร้อมจดัท าส่ือ 
ในวนัล่างมือโลก
 - ประเมิน/สรุปผลการล้างมือของบคุลากร
3.การเพิม่ศักยภาพบคุลากรในการบนัทึก
ขอ้มูลสารสนเทศ

 -ทบทวนแนวทางการรายงานขอ้มูล
การเฝ้าระวงัการติดเชื อ
 -ส ารวจความชุกและประเมินผล
ประสิทธภิาพการเฝ้าระวงัการติดเชื อ
 -ส่งเสริมการน าผลวจิยั/หลักฐานเชิง
ประจกัษ ์นวตกรรมเกีย่วกบั IC มาใช้
 ในการปอ้งกนัและควบคุมการติดเชื อ
2. พฒันาการบริการที่มีคุณภาพ
2.1 การพฒันาระบบเฝ้าระวงัการติดเชื อ

ในโรงพยาบาล
1.การพฒันาระบบเฝ้าระวงัการติดเชื อ
ในโรงพยาบาล
 -เฝ้าระวงักลุ่มโรคติดเชื อ 25
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ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
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 -เฝ้าระวงักลุ่มเส่ียงต่อการติดเชื อ
เฉพาะต าแหน่ง
 -เฝ้าระวงัการติดเชื อ Post discharge
2.พฒันาแนวทางการใช้ ATB และแนวทาง

การปอ้งกนัเชื อดื อยา
 -ทบทวนแนวทางการใช้ ATB ในกลุ่มส าคัญ
 -ทบทวนแนวทางการปอ้งกนัเชื อดื อยา
3.การปอ้งกนัการติดเชื อจากการปฏบิติังาน
ของบคุลากร
 -ทบทวนแนวทางปฏบิติัการปอ้งกนั
อบุติัเหตุ จากการท างานร่วมกบัอาชีวอนามัย
 -จดัหาอปุกรณ์เหมาะสมและปลอดภยั
 -ติดตามผลการตรวจสุขภาพกอ่นประจ าการ
/ตรวจสุขภาพประจ าปี
 -ส่งเสริมและติดตามการได้รับภมูิคุ้มกนับคุลากร
2.2การพฒันาระบบจดัการด้านส่ิงแวดล้อม

ในโรงพยาบาลใหม้ีประสิทธภิาพ
 -การพฒันาระบบการท าลายเชื อและ
การท าใหป้ราศจากเชื อ
 -จดัระบบการตรวจสอลประสิทธภิาพ
การท าลายเชื อและการท าใหป้ราศจากเชื อ
 -จดัระบบการตรวจสอบการหมดอายุ
ของเวชภณัฑ์ อปุกรณ์ น  าลายเชื อ
2.การพฒันาระบบการควบคุมสุขาภบิาล

 ส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล
 -การจดัการมูลฝอยติดเชื อในโรงพยาบาล
 -ตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบ าบดัน  าเสีย 26
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 -การตรวจสอบน  าด่ืม/น  าใช้ 2 ครั ง/ปี
3.ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ

ดูแลสุขภาพของชุมชนและภาคีเครือขา่ย
3.1การพฒันาระบบการบริการด้านการ
ปอ้งกนัและควบคุมการติดในโรงพยาบาล
และภาคีเครือขา่ยตามมาตรฐานรพ .สต.ติดาว
1.การนิเทศงานปอ้งกนัและควบคุมการแพร่
กระจายเชื อในรพ.สต.ร่วมนิเทศงานIC ใน
รพ.สต.เครือขา่ย ประเมิน สรุปผลการนิเทศ
2.ทบทวนปรับปรุงคู่มือ แนวทางปฏบิติังานด้าน ICในรพ.สต.
3.การพฒันาควบคุมระบบการจดัการ
เคร่ืองมือแพทยใ์นรพ.สต.
4.การส่งเสริมสุขภาพผู้ปว่ยและญาติจดัท า
ส่ือแผ่นพบัในโรคที่พบบอ่ยการปอ้งกนัMDR
ประสานงานสุขศึกษาและประชาสัมพนัธ์
ในการออกส่ือเส่ียงตามสาย ความรู้ด้าน IC
จดับอร์ดใหค้วามรู้เกีย่วกบัโรคติดต่อตาม
ฤดูกาล โรคระบาดใหค้วามรู้รายกลุ่ม
เกีย่วกบัมาตรการด้าน IC ที่ส าคัญ เช่น
การล้างมือการสวมหน้ากากอนามัย เปน็ต้น
การติดตามเยีย่มบา้นผู้ปว่ยที่เส่ียงต่อการติดเชื อ
จดัท าแนวทางการวางแผนจ าหน่าย และ
การดูแลผู้ปว่ยโรคติดเชื อ/เส่ียงต่อการติดเชื อ

๓๗ โครงการรณรงค์วันล้างมอืโลก เจา้หน้า คปสอ.ค าตากล้า 1.เดินรณรงค์การล้างมือทุกหน่วยงาน เจา้หน้าที่ 13-15 ต.ค.66 6,325       UC น.ส.ภคัจริา
ชาวค าตากล้าร่วมใจ เขา้ราวมกจิกรรม ร้อยละ 80 2.ประกวดแต่งแฟนซีเกีย่วกบัล้างมือ คปสอ.ค าตากล้า รพ.ค าตากล้า  เหลาพรม
ล้างมือจนเปน็นิสัย หา่งไกลเชื อโรค 3.ประกวดค าขวญัเกีย่วกบัล้างมือ จ านวน 253 คน

4.ประกวดเต้นล้างมือ 27
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5จดัท าบอร์ด
6.ส่ือเสียงตามสาย
7.สรุปผล

38 โครงการพฒันาศักยภาพการ 1.ร้อยละความพงึพอใจของผู้มารับ 1 จดัระบบบริการ Smart Hospital 1. ผู้มารับบริการ ธ.ค 65.ม.ีค..66 20,000 UC นายธรีศกด์ิ
ใหบ้ริการผู้ปว่ยนอก บริการ มากกวา่ร้อยละ 85 พฒันาระบบบริการผู้ปว่ยนอก   ทั งหมด รพ.ค าตากล้า นางกนิษฐา

 ประจ าป ี2565 2.อตัราการเกดิภาวะฉกุเฉนิขณะ (paper less  ระบบนัด  คิวออนไลน์ ) 2. เจา้หน้าที่ผู้ปว่ยนอก นางกนิษฐา
 รอรับบริการร้อยละ 0 2.ทบทวนกระบวนการดูแลผู้ปว่ย ผู้มารับบริการทั งหมด นางกนิษฐา

การใหบ้ริการคลินิกโรคเรื อรัง 3. เจ้าหน้าที่ผู้ปว่ยนอก นายธรีศกด์ิ

แยกคลินิกบริการจากตรวจโรคทั่วไป นายธรีศกด์ิ
3.พฒันาสมรรถนะเจา้หน้าที่ในหน่วยงาน นายธรีศกด์ิ

4.ปรับปรุงสถานที่ใหบ้ริการให้ นายธรีศกด์ิ
ผู้รับบริการเขา้ถงึได้ง่าย สะดวก สวยงาม
5. จดัหาจอคอมพวิเตอร์ เคร่ืองเสียง 30,000 UC

ในการส่ือสาร กบัผู้มารับบริการ รพ.ค าตากล้า
5.ประเมินติดตามการปฏบิติังานของ
เจา้หน้าที่
6. ประเมินความพงึพอใจของผู้รับบริการ
7. สรุปผลการด าเนินงาน  

๓๙ โครงการพฒันาระบบ ร้อยละ 100 ของ หน่วย 1.หน่วยบริการปฐมภมูิประเมิน  -หน่วยบริการ ม.ค. - ส.ค. 66 30,000 เงินบ ารุง UC นางวลัภา เฟอืยงาราช
การแพทยป์ฐมภมูิ บริการปฐมภมูิ.ผ่าน ตนเองตามเกณฑ์ ปฐมภมูิ 7 แหง่ รพ.ค าตากล้า และทีมพีเ่ลี ยง 
ประจ าปงีบประมาณ การประเมินมาตรฐาน 2.ประเมินส่วนขาด และร่วมพฒันา  -ทีมพีเ่ลี ยงและ
2566 หน่วยบริการปฐมภมูิ 3. ทีมพีเ่ลี ยงระดับอ าเภอลงพื นที่ บคุลากร คปสอ.

ประชุมเชิงปฏบิติัการพฒันาส่วนขาด ค าตากล้า 20 คน
4. ประเมินผล
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สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
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กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

๔๐ โครงการพฒันาคลินิกโรคจากการท างานในสถาน
บริการ

1. มีการจดัตั งคลินิกโรคจากการท างานใน
โรงพยาบาล

 1.จดัหาสถานที่ในการเปดิใหบ้ริการคลินิกโรค
จากการประกอบอาชีพ จดัท าปา้ยคลินิก
ประชาสัมพนัธก์ารใหบ้ริการ

1. เจ้าหน้าที่รพ.182 คน    
  2. เจ้าหน้าที่สสอ. 12  คน
 3. ผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการ
ท างานที่มารับบริการใน
โรงพยาบาล

ต.ค 65-ก.ย 66  -  - นายธรีศกด์ิ    วรพนัธ์

2. ผู้ปว่ยที่สงสัยวา่เปน็โรคจากการท างาน
ได้รับการตรวจวนิิจฉยัและรักษาโรคโดย
แพทยม์ากกวา่ร้อยละ 80

2.  จดัเตรียมเอกสาร แบบฟอร์มการใหบ้ริการ  
     3. เปดิใหบ้ริการผู้ที่ปญัหาจากการประกอบ
อาชีพ

ต.ค 65--ก.ย 66 นายธรีศกด์ิ    วรพนัธ์

3. เพือ่พฒันาระบบการรายงานและการ
จดัเกบ็ขอ้มูลด้านอาชีวอนามัย

4.จดัท าฐานขอ้มูลของเจา้หน้าที่ที่มีปญัหาโรค
จากการท างาน น าขอ้มูลมาวเิคราะห์ /
ด าเนินการแกไ้ขปญัหา

 ต.ค 65-พ.ย. 66 นายธรีศกด์ิ    วรพนัธ์

4. อตัราการบาดเจบ็จากการท างานของ
เจา้หน้าที่ลดลงมากกวา่ ร้อยละ 10

5. อบรมการยศาสตร์ใหก้บัเจา้หน้าที่ใน
โรงพยาบาล

1. เจ้าหน้าที่รพ.182 คน 
    2. เจ้าหน้าที่สสอ. 12 
 คน

ธ.ค.-65 4550 ค่าอาหารวา่ง 
25*182

ศิริกญัญา   ทัศนะ
พงษ์

5.เจา้หน้าที่รพ.  สสอ.ได้รับการตรวจสุขภาพ 
ร้อยละ 100

6.  ตรวจสุขภาพประจ าปเีจ้าหน้าที่ทุกราย ตรวจก่อน
ท างาน ตรวจประจ าป ีตรวจตามความเส่ียง

 - จนท.รพ.18 คน, จนท.
สสอ. 12 คน

พ.ค.-66 กนิษฐา จนัทร์แจม่ศรี

๔๑ การบนัทึกขอ้มูลผู้ปว่ยที่ ๑. ร้อยละ ๕๕ ของผู้ปว่ยที่เขา้สู่ 1. รวบรวมขอ้มูลการบ าบดัรักษาจากการ ผู้ปว่ยที่เขา้สู่กระบวน ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖  UC เงินบ ารุง น.ส.มัจฉา 
เขา้สู่กระบวนการบ าบดั กระบวนการบ าบดัรักษาได้รับการ รายงานขอ้มูลของหน่วยงานผู้ในการรักษา การบ าบดัรักษา รพ.ค าตากล้า สกลุเดช
รักษารักษาในเขตอ าเภอ ดูแลติดตาม และบนัทึกขอ้มูล (โรงพยาบาลค าตากล้า) จากฐานขอ้มูล เจา้พนักงาน
ค าตากล้า จงัหวดัสกลนคร ในระบบ บสต. การบ าบดัรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) สาธารณสุข

๒. บนัทึกขอ้มูลในโปรแกรม (บสต.) ช านาญงาน
๓. สรุปผล และประเมินผลด าเนินงาน

๔๒ โครงการคลินิกกระตุ้น 1.เด็กพฒันาการช้าและสมองพกิาร 1.จดัท าแผนคัดกรองเด็กพฒันาการช้าและ เด็กพฒันาการช้า ต.ค.64-ก.ย.65 5,000 บาท งบ UC น.ส.ศิวนาถ 
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กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

พฒันาการเด็กพฒันา เขต อ.ค าตากล้า ได้รับการประเมินและ สมองพกิารเขต อ.ค าตากล้า และสมองพกิาร อทุัยแสง
การช้าและสมองพกิาร วางแผนด้านการฟืน้ฟดู้านร่างกายและ 2.จดัประชุมแกเ่จา้หน้าที่รพ .,รพ.สต.  เขต อ.ค าตากล้า นักกายภาพ
เขต อ.ค าตากล้า การเคล่ือนไหว ร้อยละ100 ทุกแหง่และอสม. ในเดือน ตุลาคม 64 บ าบดั
ปงีบประมาณ 2565 2.เด็กพฒันาการช้าและสมองพกิาร 3.จดัท าทะเบยีนรายชื่อและแบบประเมิน ปฏบิติัการ

ด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว ด้านร่างกายและการเคล่ือนไหวส าหรับ
มีพฒันาการดีขึ น ร้อยละ50 เด็กพฒันาการช้าและสมองพกิาร
3.ผู้ปกครองมีความพงึพอใจต่อการเขา้ 4.จดัเตรียมคลินิกและอปุกรณ์ส าหรับ
ร่วมโครงการ ร้อยละ 80 กระตุ้นพฒันาการ

5.1 เชิงรุกในชุมชน  
     5.1.1 เขต PCU ค าตากล้า ออกตรวจ
คัดกรองและใหบ้ริการกระตุ้นพฒันา
การแกเ่ด็กพฒันาการช้าและสมองพกิาร
ที่ไม่สามารถเขา้มารับบริการในคลินิก
ร่วมกบัอสม.ในแต่ละเขตพื นที่ 
 เดือน ต.ค.64-ก.ย.65
     5.1.2 เขต รพ.สต. จนท.ตรวจคัดกรอง
เบื องต้นในคลินิกเด็กดี พบเด็กพฒันา
การช้าและสมองพกิาร ส่งเขา้คลินิก
กระตุ้นพฒันาการที่แผนกกายภาพบ าบดั
5.2 เชิงรับในสถานบริการ 
     5.2.1 ใหบ้ริการกระตุ้นพฒันาการ

เด็กพฒันาการช้าและสมองพกิาร ทุกวนั
ศุกร์ที่3ของทุกเดือน
     5.2.2 ใหโ้ปรแกรมการฝึกกระตุ้นพฒันาการ

แกผู้่ปกครองเด็กพฒันาการช้า
และสมองพกิารไปฝึกที่บา้นและนัดติดตาม

เดือนละ 1 ครั ง 30



สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 
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กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
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6.1 เกบ็รวบรวมขอ้มูลเด็กพฒันาการช้า
และสมองพกิารที่เขา้คลินิกกระตุ้น
พฒันาการ เขต อ.ค าตากล้า
      6.1.1 เกบ็รวบรวมขอ้มูลเด็กพฒันา

การช้าและสมองพกิารและส่งกลับเขต
รพ.สต.หลังจากสิ นสุดโปรแกรมกระตุ้น

พฒันาการในคลินิก
7. จดัท ารายงานการใหบ้ริการกระตุ้น

พฒันาการ ทุกเดือน
8. จดัท าสมุดคู่มือโปรแกรมการฝึกกระตุ้น

พฒันาการที่บา้นแกผู้่ปกครองเด็กพฒันา
การช้าและสมองพกิาร
9. ออกติดตามเยีย่มบา้นเด็กพฒันาการช้า

และสมองพกิารหรือนัดติดตามผู้ปว่ยที่
รพ.สต./หรือรพ. ทุกเดือนหลังจากสิ นสุด

โปรแกรมกระตุ้นพฒันาการในคลินิก
10.สรุปผลการด าเนินงาน

๔๓ พฒันางานดูแลผู้สูงอายุ  -ผู้สูงอาย ุ60 ป ีขึ นไปได้รับ  -จดัท าแบบคัดกรอง ตรวจน  าตาลในเลือด  -ผู้สูงอาย ุ60 ปี ต.ค 65- กย.66  -แบบคัดกรอง เงินบ ารุง รพ. นส.มัทณา
ที่มีภาวะพึง่พงิระยะยาว การคัดกรองสุขภาพ ร้อยละ 60  -ชั่งน  าหนัก วดัส่วนสูง รอบเอว คัดกรอง ขึ นไป อ.ค าตากล้า 1 ชุด ชุดละ ภายใต้โครงการ วรสาร
 ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  -ผู้สูงอาย ุ60 ป ีขึ นไป ที่ โรคความดันโลหติสูง  2 บาทจ านวน พฒันางานการดูแลผู้สูงอายุ
และคัดกรองสุขภาพใน  พบภาวะสุขภาพผิดปกติ  -คัดกรองสายตา ตรวจสุขภาพช่องปากและฟนั  1500 ชุด ที่มีภาวะพึง่พงิ
 ผู้สูงอายอุ.ค าตากล้า  ได้รับการส่งต่อร้อยละ 100  -คัดกรองภาวะหกล้มโดยการเดิน เปน็เงิน ระยะยาว cup ละ

 -มีชมรมผู้สูงอายผุ่านเกณฑ์  -คัดกรอง basic geriatic syndrome  3000 บาท 100000 บาท/ปี
ชมรมผู้สูงอายคุุณภาพ  คัดกรองขอ้เขา่เส่ือม ภาวะสมองเส่ือม  -ใหค้วามรู้
ต าบลละ 1 แหง่ ร้อยละ 100  การขบัถา่ย การท ากจิวตัรประจ าวนั ภาวะเส่ียง
 -มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ  -ประเมินการดูแลระยะยาว ภาวะเปราะบาง หมู่บา้นต้นแบบ 31



สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

ในชุมชน ร้อยละ 100  -คัดกรองหอบหดื/คัดกรองสูบบหุร่ี,ด่ืมสุรา 3 หมู่บา้น 30 คน
 -ผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พงิ  -คัดกรองภาวะซึมเศร้า คัดกรองวณัโรค จ านวน 90 คนๆ

ได้รับการดูแลสุขภาพที่บา้น  -คัดกรองพฤติกรรมสุขภาพ ละ 1 วนั 90 x110 
=9,900 บาท

โดยเจา้หน้าที่สาธารณสุข ร้อยละ 100  -ผู้สูงอายทุี่พบภาวะเส่ียงสูงหรือภาวะ  -อบรมฟืน้ฟ ูCG
ผิดปกติ ส่งเขา้คลินิกผู้สูงอายแุละส่งพบแพทย์ 29x110x3=9,570 บาท
 - ใหค้วามรู้เร่ืองภาวะเส่ียงต่อการเกดิโรคในผู้สูงอายุ  -ประชุมพฒันางาน
 -ประชุมพฒันางานคณะกรรมการ LTC คณะกรรมการ

 -ต าบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพ เดือนละ 1 ครั ง และคณะด าเนินงาน
ผู้สูงอายรุะยะยาว ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  -อบรมฟืน้ฟคูวามรู้ CG 29 คน 3 วนั 10x25x4=1000 บาท
ร้อยละ 100

๔๔ พฒันางานดูแลผู้สูงอายุ  -ผู้สูงอาย ุ60 ป ีขึ นไปได้รับ  -จดัท าแบบคัดกรอง ตรวจน  าตาลในเลือด  -ผู้สูงอาย ุ60 ปขีึ น ต.ค 65- กย.66  -แบบคัดกรอง 1 ชุดเงินบ ารุง รพ. นส.มัทณา
ที่มีภาวะพึง่พงิระยะยาว การคัดกรองสุขภาพ ร้อยละ 60  -ชั่งน  าหนัก วดัส่วนสูง รอบเอว คัดกรอง ไป อ.ค าตากล้า ชุดละ 2 บาท ภายใต้โครงการ วรสาร
 ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  -ผู้สูงอาย ุ60 ป ีขึ นไป ที่ โรคความดันโลหติสูง จ านวน 1500 ชุดพฒันางานการดูแลผู้สูงอายุ
และคัดกรองสุขภาพใน  พบภาวะสุขภาพผิดปกติ  -คัดกรองสายตา ตรวจสุขภาพช่องปากและฟนั เปน็เงิน 3000 บาทที่มีภาวะพึง่พงิ
 ผู้สูงอายอุ.ค าตากล้า  ได้รับการส่งต่อร้อยละ 100  -คัดกรองภาวะหกล้มโดยการเดิน  -ใหค้วามรู้ภาวะเส่ียงระยะยาว cup ละ

 -มีชมรมผู้สูงอายผุ่านเกณฑ์  -คัดกรอง basic geriatic syndrome หมู่บา้นต้นแบบ 3 หมู่บา้น 30 คน100000 บาท/ปี
ชมรมผู้สูงอายคุุณภาพ  คัดกรองขอ้เขา่เส่ือม ภาวะสมองเส่ือม จ านวน 90 คน 
ต าบลละ 1 แหง่ ร้อยละ 100  การขบัถา่ย การท ากจิวตัรประจ าวนั ๆละ 1 วนั 90 x110 =9,900 บาท
 -มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ  -ประเมินการดูแลระยะยาว ภาวะเปราะบาง  -อบรมฟืน้ฟ ูCG
ในชุมชน ร้อยละ 100  -คัดกรองหอบหดื/คัดกรองสูบบหุร่ี,ด่ืมสุรา 29x110x3=9,570 บาท
 -ผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พงิ  -คัดกรองภาวะซึมเศร้า คัดกรองวณัโรค  -ประชุมพฒันางาน
ได้รับการดูแลสุขภาพที่บา้น  -คัดกรองพฤติกรรมสุขภาพ คณะกรรมการและคณะ
โดยเจา้หน้าที่สาธารณสุข  -ผู้สูงอายทุี่พบภาวะเส่ียงสูงหรือภาวะ ด าเนินงาน
ร้อยละ 100 ผิดปกติ ส่งเขา้คลินิกผู้สูงอายแุละส่งพบแพทย์ 10x25x4=1000 บาท

 - ใหค้วามรู้เร่ืองภาวะเส่ียงต่อการเกดิโรคในผู้สูงอายุ 32



สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๒. Service  Excellenc   แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ล าดบั ชือ่โครงการ      ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 

KPIs)
กิจกรรมหลัก เปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่2. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหม้คุีณภาพ

 -ประชุมพฒันางานคณะกรรมการ LTC
 -ต าบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพผ้สูงอายุ เดือนละ 1 ครั ง
ระยะยาว ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  -อบรมฟืน้ฟคูวามรู้ CG 29 คน 3 วนั
ร้อยละ 100 รวม 23,470 บาท

33



ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่4 : ยทุธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือขา่ยใหเ้ขม้แขง็ในการด าเนินงานดา้นสาธารณสุข

ล าดบั ชือ่โครงการ
ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์    (Functional

 KPIs)
กิจกรรมหลัก กลุ่มเปา้หมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

๑ โครงการดูแลผู้ปว่ยจติเวช 1.ร้อยละการเยีย่มบา้นผู้ปว่ยจติเวช 1.จดัต้ังคณะกรรมการงานสุขภาพจติ ผู้น าชุมชนและอสม 1 ต.ค.65- 18,200 UC น.ส.ธญัญาภรณ์
เร้ือรังในชุมชน ร้อยละ 90 และจติเวชผู้ใหญ่ ทุกหมู่บา้น 30-ก.ย.-66 รพ.ค าตากล้า ล าลอง

2.อบรมอสม.และเจา้หน้าที่รพ.สต. จ านวน 126 คน นักจติวทิยา
เร่ืองการดูแลสุขภาพจติ ,ผู้ปว่ยจติเวช เจา้หน้าที่สาธารณสุข ปฎบิติัการ
และกระบวนการส่งต่อ จ านวน 10 คน ค่าอาหาร+อาหารเบรก ส าหรับอบรม1วนั
3.วเิคราะหข์อ้มูลผู้ปว่ยจติเวชที่เปน็ 120x110 = 13,200 บ.
กลุ่มเส่ียงสูงตามเกณฑ์ที่ สปสช .ก าหนด ค่าเอกสารวสัดุอปุกรณ์ 5000 บ.
ในการเยีย่มบา้น จ านวน 12 คน 
4..จดัทีมเพือ่ออกเยีย่มผู้ปว่ยจติเวช
เร้ือรังในชุมชน
5.ประเมินผล สรุปประเมินผล

2 โครงการพฒันาระบบ ผู้ปว่ยยาเสพติดเขา้สู่กระบวนการ 1.ประชุมทีมเครือขา่ยยาเสพติด 1.เจา้หน้าที่อนามัย 1 ต.ค.65- 7,600 UC น.ส.ธญัญาภรณ์
บริการคลินิกบ าบดัยา บ าบดัรักษา ได้รับการดูแลอยา่ง อ าเภอค าตากล้า ที่รับผิดชอบงาน ก.ย.-66 ค่าอาหาร+อาหารเบรก ล าลอง
เสพติด มีคุณภาพต่อเนื่องจนถงึการติดตาม 2.อบรมฟืน้ฟคูวามรู้ในการบ าบดัและ ยาเสพติด  ส าหรับอบรม1วนั นักจติวทิยา

(Retention Rate) ร้อยละ 60 การลงขอ้มูลระบบ บสต . ใหก้บั จ านวน 10 คน 40x110 =4,400 บ. ปฎบิติัการ
เจา้หน้าที่ของอ าเภอค าตากล้า 2.เคร่ือขา่ยยาเสพติด ค่าวสัดุอปุกรณ์ 3200 บ.
3.จดัต้ังศูนยคั์ดกรองยาเสพติดใน  อ าเภอค าตากล้า (ที่ต้ังปา้ยไวนิล 4 อนั = 2000 บ. 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแหง่ แผ่นปา้ยไวนิล 4 อนั  = 1200 บ. )

๓ มาตรฐานศูนยพ์ฒันา ๑. เด็กมีพฒันาการสมวยัไม่น้อยกวา่ 1.แต่งต้ังคณะท างาน เพือ่ก าหนด นายกองค์การบริหาร   ต.ค.2565 7,000 UC เงินบ ารุง น.ส.มัจฉา
เด็กเล็กน่าอยู่  ร้อยละ ๘๕ นโยบายและด าเนินงานศูนยพ์ฒันา ส่วนต าบลค าตากล้า - ก.ย. ๒๕๖๖ รพ.ค าตากล้า  สกลุเดช
(๖ เกณฑ์ใหญ ่๒๗ ๒. เด็กมีส่วนสูงระดับดี และรูปร่าง เด็กเล็กน่าอยู่ ครูผู้ดูแลเด็ก จพ.สาธารณสุข
เกณฑ์ยอ่ย) สมส่วนไม่น้อยกวา่ ร้อยละ ๗๐ 2. ประชุมคณะท างาน อสม. ช านาญงาน

 (หรือมีผลงานเพิม่ขึน้ปลีะ ร้อยละ ๕) ๓. ก าหนดนโยบายมาตรฐาน จนท.สาธารณสุข๑. ค่าอาหาร อาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม จ านวน ๕๐ คน ๆ
๓. เด็กมีฟนัน้ านมผุไม่เกนิร้อยละ ๕๗ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กน่าอยู่  ละ ๘๕ บาท เปน็เงิน ๔,๒๕๐ บาท
(หรือมีผลงานลดลงปลีะ ร้อยละ ๓) ๔. จดัท าแผนการด าเนินงาน 2. ค่าปา้ยโครงการ ขนาด ๑ x ๕ ซม. จ านวน ๑ ปา้ย ๆ

สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๑ PP&P Excellence แผนงานที ่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทกุกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
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ล าดบั ชือ่โครงการ
ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์    (Functional

 KPIs)
กิจกรรมหลัก กลุ่มเปา้หมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
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๔. เด็กที่พฒันาการล่าช้าทุกคนได้รับการ ๕. ด าเนินงานตามแผนกจิกรรมตามตัวบง่ชี้ ดังนี้  ๕๕๐ บาท เปน็เงิน ๕๕๐ บาท
ส่งต่อไปยงัโรงพยาบาล หรือสถานบริการ ๕.๑ เจา้หน้าที่สาธารณสุขติดตาม 3. ค่าวสัดุส านักงาน จ านวน 1,0๐๐ บาท 
สาธารณสุข การด าเนินกจิกรรม ๔. ค่าวทิยากร จ านวน ๒ ท่าน ๆ ๖๐๐ บาท 
๕. ร้อยละ ๕๐ ของผู้ดูแลเด็ก ได้รับการ 1 เด็กทุกคนได้รับการเฝ้าระวงั เปน็เงิน ๑,๒๐๐ บาท 
อบรมเกีย่วกบัการเล้ียงดูแล การเจริญเติบโต
๖. ร้อยละ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได้รับการ ๑.๑ การชั่งน้ าหนัก วดัส่วนสูงทุก ๓ เดือน  ก.ย. ๒๕๖๖
มีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน 1.2 เด็กอว้น ผอม เต้ีย ได้รับการแกไ้ข (๑.๑)
องค์ปกครองส่วนท้องถิน่และหน่วยงาน ๒. ครูผู้ดูแลเด็กตรวจความสะอาด
ที่เกีย่วขอ้ง ช่องปากทุกวนั ตรวจฟนัผุเดือนละ 1 คร้ัง 

 2.1 ทันตบคุลากร หรือเจา้หน้าที่
สาธารณสุขตรวจสุขภาพช่องปาก
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
2.2 มีการแจง้ผลการตรวจใหก้บัพอ่แม่
หรือผู้ปกครองพร้อมทั้งใหค้ าแนะน า 
การแกไ้ขปญัหาสุขภาพช่องปาก 
2.3เด็กกลุ่มเส่ียงได้รับการทาฟลูออร์ไรด์
วานิช/ตรวจฟนัผุ (ภาคเรียนละ 1 คร้ัง )
โดยทันตบคุลากร/เจา้หน้าที่สาธารณสุข
3. การคัดกรองและส่งเสริมพฒันาการโดยเจา้หน้าที่สาธารณสุข
๓.๑ บคุลากรทางด้านสาธารณสุขคัดกรอง
เด็กด้วยแบบประเมิน DSPM
๓.๒ บคุลากรทางด้านสาธารณสุข
แจง้ผลการคัดกรองและสอนการส่งเสริม /
การกระตุ้นพฒันาการเด็กแกครูผู้ดูแลเด็ก
๓.๓ เด็กที่มีพฒันาการสงสัยล่าช้า ส่งต่อ รพช . 
๓.๔ เด็กมีทักษะด้านการคิด การแกป้ญัหา 
การมีวนิัย และความคิดสร้างสรรค์ 2
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ล าดบั ชือ่โครงการ
ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์    (Functional

 KPIs)
กิจกรรมหลัก กลุ่มเปา้หมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
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๔. จดักจิกรรมอบรมโครงการพฒันา
ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ต้นแบบการบริหารจดัการที่ดี )
๕. เจา้หน้าที่สาธารณสุขออกติดตาม
ประเมินมาตรฐานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ตามตัวชี้วดัของกระทรวงสาธารณุข /กรมอนามัย
(เกณฑ์การประเมิน ๑ อ าเภอ ๑ ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจดัการ
ที่ดี ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๖)
๖. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 

4 โครงการพฒันาเครือขา่ย ๑. มีเครือขา่ยองค์กรคนพกิารด้าน ๑.จดัประชุมคณะกรรมการศูนยบ์ริการ ๕๐ คน ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ 6,250 UC น.ส.ศิริกญัญา 
คนพกิารด้านสุขภาพ สุขภาพ ทุกต าบล  ร้อยละ ๑๐๐ คนพกิารทั่วไปโรงพยาบาลค าตากล้า ชี้แจง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕  ทัศนะพงษ์
อ าเภอค าตากล้า ๒. คนพกิารมีความรู้ความเขา้ใจ การด าเนินงานและขบัเคล่ือนงานด้าน นักกายภาพ
ปงีบประมาณ  ๒๕๖๕ ด้านการดูแลสุขภาพดีวถิใีหม่ สุขภาพคนพกิาร อยา่งน้อย ๓ คร้ัง/ปี บ าบดั

มากขึน้  ร้อยละ ๘๐ ๒. จดัประชุมเครือขา่ยองค์กรคนพกิาร ปฏบิติัการ
อ าเภอค าตากล้า
๓.จดัประชุมใหค้วามรู้คนพกิารด้าน
สุขภาพดีวถิใีหม่ และอืน่ๆ
๔.สรุปผลการด าเนินงาน

3



ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่4 : ยทุธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือขา่ยใหเ้ขม้แขง็ในการด าเนินงานดา้นสาธารณสุข

ล าดบั ชือ่โครงการ
ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์    (Functional 

KPIs) กิจกรรมหลัก กลุ่มเปา้หมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

1 ประชุมขบัเคล่ือน ร้อยละ100 ของอ ำเภอมีกำรขบัเคล่ือน 1  จดัประชุม  คณะกรรมกำร พชอ . 1.คณะกรรมกรรมกำร มค  - กย  66 ค่ำอำหำรวำ่งและ เงินบ ำรุง UC นำยอำณัติ   
คณะกรรมกำรและคณะ กำรด ำเนินงำนพฒันำคุณ ในระดับอ ำเภอ พชอ. จ ำนวน 21  คณะกรรมกำร พชอ.  เคร่ืองด่ืม จ ำนวน รพ.ค ำตำกล้ำ ภลูวรรณ
ท ำงำน พฒันำคุณภำพ ภำพชีวติอยำ่งมีประสิทธภิำพ 2  ประชุมคณะท ำงำน ตำมประเด็น คน จ ำนวน 2  คร้ัง 176 คน x 25บำท x 4มื้อ นำงวลัภำ 
ชีวติระดับอ ำเภอ(พชอ.) ประจ ำ 2 อ ำเภอมีแนวทำงกำรแกไ้ขปญัหำ ปญัหำ ในระดับอ ำเภอ 2  คณะท ำงำน พชอ คณะท ำงำนจ ำนวน   = 17,600 บำท  เฟอืยงำรำช 
ปงีบประมำรณ 2566 ด้ำนสุขภำพ  แบบบรูณำกำรทุกภำคส่วน 3. ติดตำม  ประเมินผล  จ ำนวน  155 คน 2  คร้ัง

และเปน็รูปธรรม 4. สรุปผลกำรด ำเนินงำน  
2 พฒันำศักยภำพภำคี 1  ร้อยละ 80  เครือขำ่ยมีควำม 1 ประชำสัมพนัธโ์ครงกำร ในพืน้ที่ ผู้น ำชุมชน อสม. ก.ค.-66 38500 UC นำยอำณัติ   

เครือขำ่ยลดโลกร้อน และ มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ ในกจิกรรม เครือขำ่ยเปำ้หมำย และเครือขำ่ยลด ค่ำอำหำรกลำงวนั รพ.ค ำตำกล้ำ ภลูวรรณ
อนำมัยส่ิงแวดล้อม GREEN & CLEAN 2 จดัอบรมพฒันำศักยภำพภำคี โลกร้อน จ ำนวน ผู้เขำ้อบรมจ ำนวน นำยวชิำ  
อ ำเภอค ำตำกล้ำ ประจ ำปี 2  ร้อยละ 80  เครือขำ่ยมีกำร ตำมก ำหนดระยะเวลำ 350 คน 350 คน x 60 บำท ไชยรำ
งบประมำณ2566 สร้ำงและขยำยเครือขำ่ย ใน 3 ประเมิน ติดตำมผล กำรด ำเนินงำน   = 21,000 บำท

ชุมชนใกล้เคียง ค่ำอำหำรวำ่งและ
เคร่ืองด่ืม จ ำนวน

350 คน x 25บำท x 2มื้อ
  = 17,500 บำท
 รวมเปน็เงินทั้งส้ิน
  = 38,500 บำท

3 โครงกำรอบรมพฒันำ 1 ร้อยละ 80 อสม.ที่เขำ้อบรมมี 1 อบรมวชิำกำร  เร่ืองกำรเฝ้ำระวงั อสม. ในเขตอ ำเภอ มี.ค 66 ค่ำอำหำรกลำงวนั เงินบ ำรุง UC นำยอำณัติ  
ศักยภำพอำสำสมัคร ควำมรู้ ในด้ำนงำนสำธำรณสุข  และ ปโ้รคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) ค ำตำกล้ำ  จ ำนวน ผู้เขำ้อบรมจ ำนวน รพ.ค ำตำกล้ำ  ภลูวรรณ
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บำ้น กำรเฝ้ำระวงัปอ้งกนั  โรคติดเชื้อ 2 กจิกรรมมอบเกยีรติบตัร  เขม็เชิดชู 400  คน 960 คน x 60 บำท น.ส.จนัทร์ทำ  
 (อสม.)อ ำเภอค ำตำกล้ำ ไวรัสโคโรนำ (COVID-19) เกยีรติ  ในวนั อสม .แหง่ชำติ อสม. หมอคนที่ 1     = 57,600 บำท  แสดคง
ประจ ำปงีบประมำณ 2 มีกำรสร้ำงกระแส กำรดูแลสุขภำพ 3. กจิกรรม เดินรณรงค์ลดเส่ียง และ อสม.หมอประจ ำ ค่ำอำหำรวำ่งและ
2566 รู้ตน ลดเส่ียง ลดโรค  ร้อลละ 80 ลดโรค ยำเสพติด อบุติัเหตุ บำ้น  จ ำนวน 560 คน เคร่ืองด่ืม จ ำนวน

3. มีกำรพฒันำ อสม.ดีเด่น ทั้ง12สำขำ ไขเ้ลือดออก โควดิ-19 จำก 4  ต ำบล 960 คน x 25บำท x 2มื้อ
ในระดับต ำบล อ ำเภอ  จงัหวดั และ 4.อบรม  อสม. 3 หมอ  และ อสม.   = 48,000 บำท
เปน็ตัวแทนในระดับเขต  ประเทศ หมอประจ ำบำ้น  รวมเปน็เงินทั้งส้ิน
อยำ่งน้อยต ำบลละ  1  สำขำ   = 105,600 บำท

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566

สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๑ PP&P Excellence แผนงานที ่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพชวีิตระดบัอ าเภอ
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ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่4 : ยทุธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือขา่ยใหเ้ขม้แขง็ในการด าเนินงานดา้นสาธารณสุข

ล าดบั ชือ่โครงการ
ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์    (Functional 

KPIs) กิจกรรมหลัก กลุ่มเปา้หมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566

สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๑ PP&P Excellence แผนงานที ่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพชวีิตระดบัอ าเภอ

4  ร้อยละ 80  ของ อสม.หมอคนที่ 1
มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจและปฎบิติังำนด้ำน
สำธำรณสุขได้ในชุมชน

4 โครงกำรพฒันำงำนวจิยัผล งำนวจิยัทำงด้ำนสุขภำพจ ำนวน 1 เร่ือง 1. จดัท ำโครงกำรวจิยั อสม. ค ำตำกล้ำ มี.ค.-ส.ค. 2566 8,800 UC นำยกติติศักด์ิ  
ของโปรแกรมส่งเสริมควำม 2. ทบทวนวรรณกรรม จ ำนวน 765 คน รพ.ค ำตำกล้ำ นวนชุม
รอบรู้ทำงสุขภำพในกำรใช้ 3. ออกแบบโปรแกรม กลุ่มตัวอยำ่ง
กญัชำทำงกำรแพทย ์ โปรแกรมส่งเสริมควำมรอบรู้สุขภำพใน จ ำนวน 80 คน ค่ำอำหำรจดักจิกรรม 2 คร้ัง
ของอำสำสมัครสำธำรณสุข กำรใช้กญัชำทำงกำรแพทย ์ 40 x 110 x 2 = 8,800 บ.
ประจ ำหมู่บำ้น 4. ใช้โปรแกรมฯ
อ ำเภอค ำตำกล้ำ 5. ประเมินผล
จงัหวดัสกลนคร 6. สรุปผลกำรพฒันำ

7. น ำเสนอผลกำรวจิยั
๕ โครงกำรพฒันำคุณภำพ ร้อยละของอ ำเภอมีคณะ 1. ประชุมคณะกรรมกำรพฒันำ  - คณะกรรมกำร ม.ค. - ก.ย 66 60,000 เงินบ ำรุง รพ. นำงวลัภำ  

ชีวติระดับอ ำเภอ (พชอ.) กรรมกำรพฒันำคุณภำพ คุณภำพชีวติระดับอ ำเภอ (พชอ.) พฒันำคุณภำพชีวติ  เฟอืยงำรำช

อ ำเภอค ำตำกล้ำ ชีวติระดับอ ำเภอ (พชอ.) และคณะท ำงำนกำรพฒันำ ระดับอ ำเภอ 
ป ี2566 ที่มีคุณภำพ คุณภำพชีวติ ทุก 3 เดือน เพือ่ (พชอ.) 21 คน

ประชุมพจิำรณำ ติดตำม ใหข้อ้  - คณะท ำงำน
เสนอแนะ และพฒันำ กำรขบั และภำคีเครือขำ่ย
เคล่ือนกำรด ำเนินงำนตำม ที่เกีย่วขอ้ง จ ำนวน
ประเด็น พชอ. ใหบ้รรลุเปำ้หมำย 50 คน
2. ประชุมเชิงปฏบิติักำรพฒันำ
กำรขบัเคล่ือนงำนตำมประเด็นกำรพฒันำ
คุณภำพชีวติระดับอ ำเภอ ของคณะท ำงำน
แต่ละประเด็น พชอ.ทุก 3 เดือน

3. ติดตำมและสรุปควำมกำ้วหน้ำ
กำรด ำเนินงำนกำรพฒันำคุณภำพ
ชีวติระดับอ ำเภอ ปลีะ 2 คร้ัง 2



ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่4 : ยทุธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือขา่ยใหเ้ขม้แขง็ในการด าเนินงานดา้นสาธารณสุข
สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๑. PP & P Excellenc   แผนงานที ่๓. : การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ

ล าดบั ชือ่โครงการ
     ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์

(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก เปา้หมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ งบประมาณ

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

๑ (หมู่บา้นไอโอดีนต้นแบบ) 1. ร้อยละ 100 ของชุมชนเปน็ชุมชน 1. แต่งต้ังคณะท างาน เพือ่ก าหนดนโยบายฯ - ผู้น าชุมชน ธ.ค.-65 ๑. ค่าอาหาร UC เงินบ ารุง น.ส.มัจฉา 
การพฒันารูปแบบการ หมู่บา้นไอโอดีน และด าเนินงานควบคุมปอ้งกนัโรคขาด - ส.อบต./สท. อาหารวา่ง รพ.ค าตากล้า สกลุเดช
ปอ้งกนัโรคขาดสารไอโอดีน 2. ร้อยละ 80 ของประชาชนที่สามารถ สาร ไอโอดีนในชุมชน  - ครู / ครู ศพด. และเคร่ืองด่ืม เจา้พนักงาน
โดยการมีส่วนร่วม เขา้ถงึผลิตภณัฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน 2. ประชุมคณะท างาน  - อสม. จ านวน ๕๐ คนๆ สาธารณสุข
ของชุมชน ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน     2.1 ประเมินตนเองตามแบบประเมิน - ตัวแทนประชาชน  ละ ๘๕ บาท ช านาญงาน

3 ร้อยละ ๙๐ ครัวเรือนใช้เกลือเสริม ชุมชนหมู่บา้นไอโอดีนในแฟลตฟอร์ม - ตัวแทน ร้านอาหาร  เปน็เงิน ๔,๒๕๐ บาท
ไอโอดีนที่มีคุณภาพปรุงอาหาร อนามัยไอโอดีนระดับทองแดง จ านวน 6 ขอ้ - จนท.สาธารณสุข ๒. ค่าเกลือเสริมไอโอดีน
๔. ร้อยละ ๙๕ ของหญงิต้ังครรภ์     2.2 ก าหนดนโยบายหรือมาตรการปอ้งกนั จ านวน ๑๐๐ ถงุๆ 
ได้รับยาวติามินเสริมไอโอดีน ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน  ละ ๑๐ บาท
๕. CQI หรือ R2R 1 เร่ือง  เปน็ลายลักษณ์อกัษร และส่ือสาร คณะท างาน ธ.ค.-65  เปน็เงิน ๑,๐๐๐ บาท 

ใหป้ระชาชนทราบ ๓. ค่าปา้ยโครงการ 
    2.3 จดัท าแผนการด าเนินงาน คณะท างาน ธ.ค.-65 ขนาด ๑ x ๕ ซม.
๓. เฝ้าระวงัโรคขาดสารไอดีน จ านวน ๑ ปา้ยๆ
    ๓.๑ ส ารวจแหล่งผลิตเกลือ (ถา้มี) คณะท างาน ธ.ค.-65 ๕๕๐ บาท
    ๓.๒ ส ารวจร้านค้า และร้านจ าหน่าย เปน็เงิน ๕๕๐ บาท
อาหารมีการใช้เกลือและผลิตภณัฑ์ปรุงรส ๔. ค่าวสัดุส านักงาน
เสริมไอโอดีน แหล่งผลิตเกลือ ม.ค.-๒๕๖๖  จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 
 ๓.๓ ส ารวจการใช้เกลือ และผลิตภณัฑ์ - ร้านค้า ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๖ 5. ค่าวทิยากร 
 ปรุงรสเสริมไอโอดีนในครัวเรือน - ร้านอาหาร จ านวน ๒ท่านๆ 
   (ตรวจจากสลากผลิตภณัฑ์ และ อย . - ร้านอาหารใน โรงเรียนและ ศพด . ละ ๖๐๐ บาท 
หรือด้วยชุดทดสอบ I-kit) - ครัวเรือน ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๖ เปน็เงิน ๑,๒๐๐ บาท
๓.๔ ตรวจภาวะขาดสารไอโอดีน  - อสม. รวมเปน็เงินทั้งส้ิน ๘,๐๐๐ บาท
    (คอพอก) เด็กนักเรียน - นักเรียน ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๖ (แปดพนับาทถว้น)
4.เฝ้าระวงัภาวะขาดสารไอโอดีนในหญงิ - ครู 
 ต้ังครรภ ์ - จนท.สาธารณสุข
 4.1 หน่วยบริการสาธารณสุขมีการจา่ยยา
   เม็ดเสริมไอโอดีนใหแ้กห่ญงิต้ังครรภท์ุกราย - หญงิต้ังครรภ ์ ทุกเดือน

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
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ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่4 : ยทุธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือขา่ยใหเ้ขม้แขง็ในการด าเนินงานดา้นสาธารณสุข
สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ ๑. PP & P Excellenc   แผนงานที ่๓. : การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ

ล าดบั ชือ่โครงการ
     ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์

(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก เปา้หมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ งบประมาณ

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566

 4.2 ก ากบัติดตามการรับประทานยาเม็ด - จนท.
   เสริม ไอโอดีนและเยีย่มบา้นหญงิต้ังครรภ์ - หญงิต้ังครรภ ์ ทุกเดือน
ในชุมชน - จนท. 

5. จดักจิกรรมโครงการ อบรมความรู้ - อสม.
การปอ้งกนัโรคขาดสารไอโอดีน 
    - ทดสอบความรู้กอ่นและหลังอบรม - ผู้น าชุมชน มิ.ย.-๒๕๖๖
    - บรรยายความรู้เกีย่วกบัไอโอดีน - ส.อบต./สท. 
    - ฝึกปฏบิติัการตรวจเกลือและการอา่น - ครู / ครู ศพด.  
ฉลากผลิตภณัฑ์ปรุงรส - อสม. 

    - ประเมินผลการฝึกปฏบิติั - ตัวแทนประชาชน 

6.รณรงค์ประชาสัมพนัธใ์หค้วามรู้เกีย่วกบั - ตัวแทน ร้านอาหาร 

การปอ้งกนัและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน - จนท.สาธารณสุข
 (วนัไอโอดีนแหง่ชาติ 25 มิถนุายน)
 -ปา้ยประชาสัมพนัธ์/เสียงตามสาย/เยีย่มบา้น ประชาชนในชุมชน มิ.ย.-๒๕๖๖
7.สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน คณะท างาน ก.ย.-๒๕๖๖
8.ประเมินตนเองในแฟลตฟอร์มอนามัย คณะท างาน ต.ค.-๒๕๖๖
ไอโอดีนในระดับที่สูงขึน้ตามผลการด าเนินงาน
 (ระดับเงิน/ทอง)
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ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่5 : ยทุธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภบิาล

ล าดบั ชือ่โครงการ
           ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์         

(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก กลุ่มเปา้หมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ งบประมาณ

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

1 โครงการประเมินคุณธรรมความ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าตากล้า 1.จดัต้ังชมรมจริยธรรม สสอ .อ าเภอค าตากล้า บคุลากร 1 ต.ค.2565 - ไม่ใช้งบประมาณ  - นายกติติศักด์ิ  

และโปร่งใส (ITA) ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA เขา้ร่วมประเมินตามเกณฑ์ ITA 2566 สสอ.ค าตากล้า 30-ก.ย.-66 นวนชุม
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 1. ไตรมาสที่ 1 ผ่าน ระดับ 5 2. จดัท าแผนปฏบิติัการชมรมจริยธรรม จ านวน 8 คน
ค าตากล้า  (MOIT 1 - 5 ) สสอ.ค าตากล้า ป ี2565

2. ไตรมาสที่ 1 ผ่านร้อยละ 82 3. ด าเนินกจิกรรมตามแผนชมรมจริยธรรม
3. ไตรมาสที่ 1 ผ่านร้อยละ 87 2. ด าเนินการตามแบบวดัการเปดิเผยขอ้มูล
4. ไตรมาสที่ 1 ผ่านร้อยละ 92 (MOIT) จ านวน 22 MOIT
การด าเนินกจิกรรมแผนจริยธรรม
1. ผู้เขา้ร่วมร้อยละ 100
2. กจิกรรมตามแผนร้อยละ 80

๒ ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 1. ผ่านเกณฑ์การประเมิน 1. แต่งต้ังคณะท างานประเมินคุณธรรม   - จนท.รพ ม.ค.66- 0   - นางเมตตา
คปสอ.ค าตากล้า ประจ าปี คุณธรรมและความโปร่งใส และความโปร่งใส   - จนท.สสอ. เม.ย.-66  ศรีสวา่ง
งบประมาณ พ.ศ.2566 ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 2. คณะท างานรับฟงัทบทวนเกณฑ์การ รวม 191 คน นางหวานใจ

เปน็แบบวดัการเปดิเผยขอ้มูล ประเมินประจ าปจีากศูนยป์ฏบิติัการ พรมกาวงศ์
สาธารณะ(MOPH Open Data ต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข
Integrity and Transparency ในเดือนตุลาคม ของทุกปี
Assesmement : MOIT ) 
ประเมินเพือ่วดัระดับคุณธรรม 1.3 คปสอ.ค าตากล้าเปดิเผยขอ้มูลต่อ
และความโปร่งใสภายใต้กรอบ สาธารณะ (Open Data integrity and
 9 ดัชนีชี้วดั 23 ขอ้ ผ่านเกณฑ์  Transparency Assessment:OIT)
การประเมินไม่ต่ ากวา่ เพือ่ใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ

ร้อยละ 92  ประชาชนเขา้ถงึขอ้มูลในเวบ็ไซต์หลัก
2.ระบบ MITAS (MOPH
 Integrityand Transparency
Assesmement System) 
บนเวบ็เวบ็ไซต์ ศูนยป์ฏบิติัการ
ต้านทุจริตกระทรวงสาธารณสุข )

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566

สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ 4 Governance  Excellence แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ
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ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่5 : ยทุธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภบิาล

ล าดบั ชือ่โครงการ
           ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์         

(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก กลุ่มเปา้หมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ งบประมาณ

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
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๓ โครงการอบรมใหค้วามรู้ เจา้หน้าที่ คปสอ.ค าตากล้า 1.จดัท าโครงการเพือ่ขออนุมัติ จนท. ม.ค.66-              24,610 UC นางเมตตา
แกเ่จา้หน้าที่ภายในหน่วยงาน ผ่านการอบรมใหค้วามรู้เร่ือง 2.ประสานเครือขา่ยต้านทุจริต คปสอ. เม.ย.-66 รพ.ค าตากล้า  ศรีสวา่ง
การเสริมสร้างและพฒันาทาง การปอ้งกนัผลประโยชน์ทับซ้อน ในโครงการใหค้วามรู้แกเ่จา้หน้าที่ใน 191 คน ค่าอาหาร นายกติติศักด์ิ
ด้านจริยธรรมและการมีวนิัย หลักสูตร "ต้านทุจริตศึกษา" หน่วยงาน อาหารวา่ง นวนชุม
รวมทั้งการปอ้งกนัมิใหก้ระท า ร้อยละ 100 3.ติดตามประเมินผล โดยคณะท างาน
ผิดวนิัย และปอ้งกนั 4.น าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน คปสอ.ไตรมาสละ 1 คร้ัง

4 โครงการมหกรรมคุณภาพ 1.จนท.เขา้ร่วมกจิกรรม 1.ประชุมเจา้หน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง จนท.ในรพ. ก.ค.-66 50,000 UC นางนิทรา 
> ร้อยละ 80 2.มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/จดัอบรม 100 คน  เกษลี
2. หน่วยงานมีผลงาน 3.ประชาสัมพนัธใ์นร.พก าหนดให้.ทุกหน่วย
น าเสนออยา่งน้อย 1 เร่ือง ส่งผลงานวชิาการ
3. มีผลงานน าเสนอ 4.จดัเวทีน าเสนอผลงาน
ในระดับจงัหวดั 5.คัดเลือกผลงานส่งประกวดระดับจงัหวดั

5 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ 1.หนว่ยงานมผีลงาน 1.จดัต้ังคณะท างาน จนท.ใน รพ. พ.ค.-66 50,000 UC นางนิทรา 

การพฒันางานประจ า R2R อย่างนอ้ย 2.ประชุมคณะท างาน 50  คน  เกษลี

สู่งานวจิยั(R2R) ต่อเนื่อง 1 เร่ือง/หนว่ย 2.จดัประชุมเชิงปฏบิติัการ

3.ก ากบั ติดตาม ประเมินผล

6 โครงการศึกษาดูงาน 1. กลุ่มงานการพยาบาล 1.ประชุมหน.งานการพยาบาลทุกหน่วย หวัหน้าพยาบาล/ มี.ค.-66 20,000 UC นางนิทรา 
การพฒันาระบบบริการ ผ่านการประเมิน  QA 2.ก าหนด/มอบหมายหน้าที่ที่รับผิดชอบ หวัหน้าหน่วยงาน/  เกษลี
พยาบาลสู่ความเปน็เลิศ ส านักการพยาบาล 3.ศึกษาดูงานในโรงพยาบาล ผู้แทน

เครือขา่ยในจงัหวดัสกลนคร

191 คนx110 บ
ค่าตอบแทนวทิยากร 3,600
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ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่5 : ยทุธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภบิาล

ล าดบั ชือ่โครงการ
           ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์         

(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก กลุ่มเปา้หมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ งบประมาณ

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
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7 โครงการตรวจสอบมาตรฐาน 1. รพ.ผ่านการประเมนิ 1.ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภยั 1 แหง่ เม.ย.-66 50,000 UC นางนิทรา 

ส่ิงแวดล้อมและมาตรฐาน มาตรฐาน  อาชีวอนามยั อาคารสถานที่ส่ิงแวดล้อม จนท.สส.  -ม.ิย.66  เกษลี

เคร่ืองมือ ทางการแพทย์ และส่ิงแวดล้อมใน รพ. 2.ตรวจสอบมาตรฐานเคร่ืองมือทาง 100  คน
ประจ ำป ี2566 (มำตรฐำนบริกำร สส .) กำรแพทย ์(Callibrate) ประจ ำปี

3.ใหค้วำมรู้ด้ำนอำชีวอนำมัยแก่
เจำ้หน้ำที่สำธำรณสุข
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ล าดบั ชือ่โครงการ
          ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์        (Functional

 KPIs) กิจกรรมหลัก กลุ่มเปา้หมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ งบประมาณ

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

๑ โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ ) ๑. ประชากรในพืน้ที่เขตต าบลค าตากล้า ๑. เฝ้าระวงัการเพิม่จ านวนหลังคาเรือนทุกวนั ๑๖  หมู่บา้น ๑ ก.ย ๒๕๖๕- ๑๐,๐๐๐ กองทุนหลักฯ นางสาวรัชนี
ทางภมูิศาสตร์(GIS)ต าบลค าตากล้า ทั้ง ๑๗  หมู่บา้น  ได้รับการส ารวจและ หลังคาเรือนทุกวนั ๓๑ ต.ค ๒๕๖๖ UC ไทยกลุ
อ าเภอค าตากล้า จงัหวดัสกลนคร คัดกรอง การยา้ยเขา้ – ออก  โรคประจ าตัว ๒. ลงขอ้มูลหลังคาเรือนที่เพิม่ขึน้ นวก.สาธารณสุข
ปงีบประมาณ ๒๕๖๖ ตลอดจนขอ้มูลส่วนตัวโดย ละเอยีดทุกหลัง ในโปรแกรม Hoxp ปฏบิติัการ

คาเรือน ร้อยละ  ๑๐๐  ๓. พกิดัหลังคาเรือนในโปรแกรมพกิดัภมูิศาสตร์
๒.  ทุกหลังคาเรือนในเขตต าบลค าตากล้า             ( GIS ) ระบบคอมพวิเตอร์ใหถ้กูต้อง
ทั้ง  ๑๗  หมู่บา้น  ได้รับการพกิดัหลังคาเรือน  ๔.จดัท าแผนที่เดินดิน แผนที่ทางเดินยทุธศาสตร์
โดยใช้เคร่ืองมือมหศัจรรย ์๗ ชิ้นร้อยละ๑๐๐ เดินยทุธศาสตร์ ทั้ง ๑๖ หมู่บา้นในเขตต าบล
๓.  ขอ้มูลประชากรและหลังคาเรือน  ในเขตต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า  
ในเขตต าบลค าตากล้า  ทั้ง  ๑๖  หมู่บา้น ๕.จดัท าระบบพกิดัภมูิศาสตร์ใหม่ทั้งหมด
ได้รับการอพัเดทโดยการลงขอ้มูลในโปรแกรม   ทั้งการพกิดัหลังคาเรือน การก าหนด นสค .
Hosxp  และโปรแกรม GIS    ร้อยละ  ๘๐  เรือน การก าหนด นสค . การตรวจสอบเลขบตัร

ประชาชนซ้ าการก าหนดประวติัผู้ปว่ยเกีย่วกบั
  โรคต่างๆที่สมาชิกในครอบครัวในแต่ละ

หลังคาเรือนปว่ย และรายละเอยีดอืน่ๆ
ที่ส าคัญที่เกีย่วกบัระบบ GIS

๒ โครงการพฒันางานสุขศึกษา ๒.๑ ร้อยละของจ านวนกจิกรรมประชาสัมพนัธ์ ๒.๑.๑ จดัอบรมใหค้วามรู้แกก่ลุ่มเส่ียง ต าบลค าตากล้า ๑ กนัยายน ๒๕๖๕- ๔๐,๐๐๐ UC นางสาวรัชนี 
และประชาสัมพนัธ์ ตามนโยบายและยทุธศาสตร์ของกระทรวง จากการคัดกรองโดย ใช้แบบคัดกรอง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ไทยกลุ
หน่วยบริการปฐมภมูิ สาธารณสุขที่ได้รับการเผยแพร่ ร้อยละ ๙๐ สุขภาพ ผู้ปว่ย  ญาติ  และ น.ส.จรีารัตน์ 
ปงีบประมาณ  ๒๕๖๖ ๒.๒ กลุ่มเส่ียงจากการคัดกรองโดยใช้แบบ ประชาชนทั่วไปในหน่วยบริการปฐมภมูิ ลีนาลาด

คัดกรองสุขภาพผู้ปว่ย ญาติและประชาชนทั่วไป  ในเขตพืน้ที่อ าเภอค าตากล้า  คปสอ.ค าตากล้า
ได้รับการอบรมใหค้วามรู้  ผ่านเกณฑ์ จงัหวดัสกลนคร
การประเมิน  ร้อยละ  ๘๐  ๒.๑.๒ ใหสุ้ขศึกษา  ความรู้  
๒.๓ กลุ่มเส่ียงจากการคัดกรองโดยใช้แบบ แกผู้่ปว่ยและญาติ ตามรายกลุ่มและ
คัดกรองสุขภาพ ผู้ปว่ย ญาติและประชาชน รายบคุคล 
ทั่วไป ได้รับการสอน สุขศึกษารายกลุ่ม ๒.๑.๓ ใหสุ้ขศึกษาและประชาสัมพนัธ์
 ๔ คร้ัง/เดือน เกีย่วกบัโรคต่างๆ เสียงตามสายหมู่บา้น

สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ 4 Governance  Excellence แผนงานที ่12 : การพัฒนาระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นสุขภาพ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
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ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่5 : ยทุธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภบิาล

ล าดบั ชือ่โครงการ
          ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์        (Functional

 KPIs) กิจกรรมหลัก กลุ่มเปา้หมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ งบประมาณ

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ 4 Governance  Excellence แผนงานที ่12 : การพัฒนาระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นสุขภาพ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566

๒.๔ หน่วยบริการปฐมภมูิ  ผ่านการประเมิน และในโรงพยาบาล
มาตรฐานสุขศึกษา ในปงีบประมาณ  ๒๕๖๖ ๒.๑.๔ จดัท าปา้ยไวนิล  แผ่นพบั  
 ร้อยละ ๑๐๐ เอกสารเกีย่วกบัความรู้ต่างๆ

๒.๑.๕ เตรียมรับประเมินมาตรฐาน
สุขศึกษา ในปงีบประมาณ  ๒๕๖๖

2



ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่5 : ยทุธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภบิาล

ล าดบั ชือ่โครงการ ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก กลุ่มเปา้หมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑ บริหารจดัการด้านการเงิน  - ไม่ติดภาวะวกิฤติทางการเงินทั้ง 1. CFO วเิคราะหส์ถานการณ์การคลัง หน่วยบริการทั้ง คปสอ . ทุกส้ินเดือน 0              - นางเมตตา ศรีสวา่ง
การคลัง คปสอ.ค าตากล้า  7 ระดับ ณ วนัส้ินเดือนทุกเดือน ไม่ประสบภาวะวกิฤต
ประสิทธภิาพ  - ประสิทธภิาพในการเรีกเกบ็เงิน 1.1 วเิคราะหค์วามเส่ียงทางการเงินRisk Score 7 7 ระดับ

(รายรับ)ทุกกองทุนและควบคุม 1.2 ติดตามการรับ- จา่ย ตามแผนPlanfin
(รายจา่ย)ทุกหมวดรายจา่ย 1.3 คุณภาพบญัชีของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์

1.4 หลักเกณฑ์การวดัประสิทธภิาพ
บริหารการเงิน 7 Plus Efficiency Scoreผ่านเกณฑ์
1.5 ผลการประเมินประสิทธภิาพ
Total Performance Score ผ่านเกณฑ์ ระดับ A
1.6 น าเขา้รายงานในวาระประชุม
กรรมการบริหารโรงพยาบาลทุกเดือน

สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ 4 Governance  Excellence แผนงานที ่13 : การบริหารจัดการดา้นการเงนิการคลังสุขภาพ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566
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ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่ 6 : ยทุธศาสตร์พัฒนาบคุลากรทกุระดบัให ้เก่ง ด ีมสีุข

ล าดบั ชือ่โครงการ ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก กลุ่มเปา้หมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ

1 โครงการอบรมหลักสูตร 1 เพือ่เพิม่ศักยภาพสมรรถนะผู้น า 1 เขา้รับการอบรมตามหลักสูตร 1 นางหวานใจ  พรมกาวงศ์ ก.ค.-ส.ค.66 45000  UC นางนิษทรา เกษลี
ผู้บริหารสาธารณสุข ของนักบริหารการสาธารณสุข ก.ค.-ส.ค.66 45000 รพ.ค าตากล้า นางหวานใจ  พรมกาวงศ์

ประจ าปงีบประมาณ  2.เพือ่เพิม่สมรรถนะ ด้านบริหาร กระทรวงสาธารณุข หลักสูตร 2 นางดวงนภา   ศรีหาพงษ์
2566 ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง

3. เพือ่เพิม่สมรรถนะด้านการ 2 เขา้รับการอบรมตามหลักสูตร 1.นายรณเสฎฐ์  แปม่จ านัก เม.ย.- พ.ค.66 90,000  UC นางหวานใจ  พรมกาวงศ์

บริหารยทุธศาสตร์ ของนักบริหารการสาธารณสุข รพ.ค าตากล้า
กระทรวงสาธารณุข หลักสูตร 2.นายกติติศักด์ิ  
ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น

๒ โครงการอบรมเชิง 1.บคุลากรได้รับการพฒันา  1,จดัท าโครงการเพือ่ขออนุมัติ พยาบาลวชิาชีพ 1  ต.ค. 6๕ -  15,000 UC นางเกษร บวัขนัธ์
ปฏบิติัการการพฒันาความรู้ สมรรถนะตามเกณฑ์ ร้อยละ80 2.ประสานงานผู้เกีย่วขอ้งในการ จ านวน  30 คน  30 ก.ย.6๖ ค่าอาหารวา่ง และ ทีม PCT
การพฒันาความรู้ทักษะ 2.บคุลากรเขา้ร่วมโครงการ ด าเนินการ สหวชิาชีพอืน่ๆ20คน (25*50*12)
บคุลากรคปสอ.ค าตากล้า ตามเกณฑ์>ร้อยละ 85 3.ทบทวนและปรับปรุง CPG  ตาม
 อ.ค าตากล้า จ.สกลนคร 3.บคุลากรสามารถน า  CPG High ligth ของโรงพยาบาล

ใช้ในการดูแลผู้ปว่ย 4.จดัประชุมวชิาการ1 คร้ัง/เดือน
>ร้อยละ 85 5.ทบทวนทักษะปฏบิติั 2คร้ัง/ปี

6.ทบทวนtigger tool 1 คร้ัง/เดือน
7. 12 กจิกรรมทบทวน 1คร้ัง/สัปดาห์
8 .grand round 1 คร้ัง/เดือน
9.  Case Conference 1 คร้ัง/เดือน
10.ติดตามประเมินผลโดยทีมน าทาง
คลินิก.1 คร้ัง/เดือน
7.น าสรุปเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
คปสอ. 1คร้ัง/เดือน

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566

สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ 3  People Excellence แผนงานที ่10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนดา้นสุขภาพ
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ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่ 6 : ยทุธศาสตร์พัฒนาบคุลากรทกุระดบัให ้เก่ง ด ีมสีุข

ล าดบั ชือ่โครงการ ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก กลุ่มเปา้หมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
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สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ 3  People Excellence แผนงานที ่10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนดา้นสุขภาพ

๓ โครงการอบรมและพฒันาทักษะ 1.บคุคลากรในกลุ่มงานโภชนศาสตร์ 1.บคุคลากรในกลุ่มงานโภชนศาสตร์เขา้ร่วม  1.บคุคลากรในกลุ่ม ต.ค.65-ก.ย.66 3,200 UC นางสาวเกษร 

วชิาชีพด้านการการประกอบ ได้รับการอบรมครบ100% การอบรมด้านมาตรฐานสุขาภบิาลอาหารใน งานโภชนศาสตร์ ค่าลงทะเบยีนอบรม รพ.ค าตากล้า  แสนจนัทร์

อาหารและโภชนาการ 2.บคุคลากรในกลุ่มงานโภชนศาสตร์ หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร/ผู้ประกอบกจิการ จ านวน 4 คน ผู้สัมผัส อาหาร

วัตถุประสงค์: ได้รับประกาศณียบตัรผู้สัมผัสอาหาร โดยหน่วยงานภายนอกเปน็ผู้จดั จ านวน

เพือ่พฒันาทักษะด้านการ ครบ ร้อละ 100 4คนx800บาท

ประกอบอาหารและสร้าง
ทัศนคติที่ดีในการปฏบิติั
หน้าที่ในกลุ่มงานโภชนศาสตร์

๔ โครงการลดพงุ ลดโรค สร้างสุข 
คนกล้า ประจ าปงีบประมาณ 
2566

1. ร้อยละของเจา้หน้าที่ที่เขา้ร่วม
โครงการมีดัชนีมวลกายน้อยกวา่ 24 
มากกวา่ร้อยละ 60

1. อบรมเชิงปฏบิติัการทางเลือกส าหรับการ
ลดพงุ ลดโรค สร้างสุข  จนท .รพ.ค าตากล้า

1. เจา้หน้าที่ รพ.182 คน ต.ค.65 – ก.ย.66 60,060 เงินบ ารุงทั่วไปรพ.ค า
ตากล้า   182*
120*3= 60060 
บาท

นางกนิษฐา    จนัทร์
แจม่ศรี

2.ร้อยละของเจา้หน้าที่ที่เขา้ร่วม
โครงการมีน้ าหนักตัวลดลงร้อยละ 10
 มากกวา่ ร้อยละ80

2.วดัรอบเอว ชั่งน้ าหนัก เพือ่ประเมินค่า
ดัชนีมวลกาย

2. เจา้หน้าที่ รพ.182 คน นางกนิษฐา     จนัทร์
แจม่ศรี

3. สัดส่วนของเจา้หน้าที่ในกลุ่มปว่ย
ลดลง   กลุ่มเส่ียงลดลง กลุ่มปกติมาก
ขึน้

3. จดักจิกรรมออกก าลังกายวนัจนัทร์ -วนั
ศุกร์เช่น เต้นแอโรบกิ ปัน่จกัรายานเดิน วิง่ 
เปน็ต้น

3. เจา้หน้าที่ รพ.182 คน นางกนิษฐาจนัทร์
แจม่ศรี

4 ร้อยละการประเมิน Happyness 
มากกวา่ร้อยละ80

4.จดักจิกรรมวิง่สะสมระยะทาง คนกล้า 
ระยะเวลา 6 เดือน

3. เจา้หน้าที่ รพ.182 คน 10,000 เงินบ ารุงทั่วไปรพ.
ค าตากล้า   ของ
รางวลั 10*
1000= 10000
 บาท

นายนิวฒัน์      พล
พนัธ์
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ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่ 6 : ยทุธศาสตร์พัฒนาบคุลากรทกุระดบัให ้เก่ง ด ีมสีุข

ล าดบั ชือ่โครงการ ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional KPIs) กิจกรรมหลัก กลุ่มเปา้หมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566

สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ 3  People Excellence แผนงานที ่10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนดา้นสุขภาพ

5.ประชุมเชิงปฏบิติัการคนรักษสุ์ภาพ 3. เจา้หน้าที่ รพ.182 คน 20020 เงินบ ารุงทั่วไปรพ.
ค าตากล้า   
182*110= 
20020 บาท

นายนิวฒัน์       พล
พนัธ์

๕ โครงการลดพงุ ลดโรค       
สร้างสุข คนกล้า ประจ าปี
งบประมาณ 2566

6.จดักจิกรรมฟงัเทศน์ นั่งสมาธ ิ ปลีะ 2 คร้ัง 3. เจา้หน้าที่ รพ.182 คน

0

นายสรุพงษ ์    แสง
ฉายา

  7. ติดตามผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน 4 
คร้ัง

นางกนิษฐา จนัทร์
แจม่ศรี

๖ โครงการสร้างสุขกอ่นเกษยีณ  - ร้อยละการประเมิน Happyness 
มากกวา่ร้อยละ80

1. ส ารวจเจา้หน้าที่ที่จะเกษียนอาย ุภายใน 
3 ปี

ต.ค.-ธ.ค.2565 นางกนิษฐาจนัทร์
แจม่ศรี

2.อบรมเตรียมความพรัอมกอ่นเกษยีน จนท. 20 คน ก.พ.-66 2200 เงินบ ารุง ค่าอาหาร 
110*20= 2200

3.สนับสนุนเจา้หน้าที่ที่จะเกษยีนเขา้ร่วม
กจิกรรมระดับจงัหวดั ระดับเขต 
ระดับประเทศ

จนท. 3  คน มิ.ย.-ก.ย. 2566

4.อบรมเชิงปฏบิติัการ การสร้างอาชีพและ
งานอดิเรกกอ่นเกษยีน ส าหรับผู้ที่จะเกษยีน
และผู้ที่สนใจ

จนท. 50 คน ส.ค.-66 5500 เงินบ ารุง ค่าอาหาร 
110*50=  5500

3



ยทุธศาสตร์ คปสอ.ค าตากล้า ที ่ 6 : ยทุธศาสตร์พัฒนาบคุลากรทกุระดบัให ้เก่ง ด ีมสีุข

ล าดบั ชือ่โครงการ ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional 
KPIs)

กิจกรรมหลัก กลุ่มเปา้หมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑ โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ ๑.แผนปฏบิติัการ คปสอ .ป2ี567 ๑.ประชุมทบทวน ปญัหา/อปุสรรคในการด าเนินงาน ๑.คณะกรรมการ ก.ย.66 - ธ.ค.67 ๑๐๐,๐๐๐ UC นางมยรีุ  โคตรชมภู
เพือ่การทบทวนและติดตาม ส าเร็จตามเปา้หมาย ๒.สรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.ค าตากล้า รพ.ค าตากล้า
แผนปฏบิติัการและแผน ๒.มีการติดตามและสรุปแผน ๓.ทบทวนแผนปฏบิติัการ ๒.จ านวน ๓๐ คน
ยทุธศาสตร์อ าเภอค าตากล้า เปน็ลายลักษณ์อกัษร ๔.ปรับแผนปฏบิติัการ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ .ค าตากล้า ประจ าปงีบประมาณ 2566

สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ยทุธศาสตร์ที ่ 3  People Excellence แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ
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