
วิสัยทัศน์ คนกุมภวาปี คุณภาพชีวิตดี ไม่ทอดทิง้กัน

พันธกิจ
1. พัฒนาการดูแลกลุ่มโรคส าคัญต่อเนื่อง เชื่อมโยงเครือข่าย ไร้รอยต่อ

2. พัฒนาระบบส่งเสริม ปูองกันโรค ลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

3. พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง ดี มีคุณค่าและมีความสุข

4. พัฒนาการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ยทุธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี
1.ยุทธศาสตร์ Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)

จ านวน 15 แผนงาน งบประมาณ 1,154,225 บาท

2.ยุทธศาสตร์ Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)

จ านวน 11 แผนงาน งบประมาณ 548,810 บาท

3.ยุทธศาสตร์ People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)

จ านวน 1 แผนงาน งบประมาณ 0 บาท

4.ยุทธศาสตร์ Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)

จ านวน 3 แผนงาน งบประมาณ 399,400 บาท

รวม 4 ยุทธศาสตร์

จ านวน 30 แผนงาน งบประมาณ 2,102,435 บาท

แผนยทุธศาสตร์และแผนปฏบิัติการด้านสุขภาพ คปสอ.กุมภวาปี ปีงบประมาณ 2565

.................................................. 
(นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้) 

ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
ผู้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 

  

....................................................... 
(นายประพัทธ์     ธรรมวงศา) 
รองประธาน คปสอ.กุมภวาป ี

ผู้เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

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

ประธาน คปสอ.กุมภวาปี 
ผู้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 



ค าน า

คณะผู้จัดท า

              คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอกุมภวาปี ปีงบประมาณ 2565 ได้ก าหนดให้มีการบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข โดยจัดกระบวนการกลไกการบูรณาการยุทธศาสตร์สาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 
2565 เพือ่ให้เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันในประเด็นส าคัญแต่ละด้านโดยใช้กลไกของ ผู้บริหารและผู้แทนจาก
โรงพยาบาลกุมภวาปี ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลกุมภวาป,ีโรงพยาบาลห้วยเกิ้ง,ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลห้วยเกิ้ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรวม ในสังกัดอ าเภอกุมภวาปี  ได้ร่วมพิจารณาจัดท ารายละเอียดรองรับแต่ละประเด็น
ส าคัญ และแนวทางการ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน และประเมินผลการด าเนินการร่วมกัน ในรูปของคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนและก ากับ ติดตามการพัฒนางานสาธารณสุข เพือ่ให้การด าเนินงานพัฒนาสาธารณสุขบรรลุเปูาหมายในแต่ละ
ช่วงเวลาทีจ่ะส่งผลถึงประชาชนได้อย่างชัดเจน
               งานเลขาคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอกุมภวาปี  จึงจัดท าเอกสารฉบับนี้ เพือ่ให้ทุก
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ทีเ่น้นหนักให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน น าไปสู่
การปฏิบัติให้บรรลุเปูาหมายหลักส าคัญ คือ ประชาชนอ าเภอกุมภวาปี มีสุขภาพดี เจ้าหน้าทีม่ีความสุข ภายใต้การ
ปฏิบัติงาน 31 แผนงาน  30  โครงการ ตัวชี้วัดเพือ่ก ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ จ านวน 64 ตัวชี้วัด



 

ค าน า
สารบัญ

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพอ าเภอ
แผนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพอ าเภอ

สารบญั

ข้อมูลทัว่ไป
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565
ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที ่8 ปีงบประมาณ 2565
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2565
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอ าเภอ ปีงบประมาณ 2565 - 2567



ขอ้มลูทัว่ไปอ าเภอกุมภวาปี
ประวัตอิ าเภอกุมภวาปี

สถานทีต่ั้ง 
  - ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี 43 กิโลเมตร มีพืน้ทีป่ระมาณ 660 ตารางกิโลเมตร

             เมื่อปลายรัชกาลที ่3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีกลุ่มชนจากท้องทีต่่าง ๆ เช่น กลุ่มของ นายชาญ นางเลา
 หมื่นประเสริฐ ต้นตระกูล “ชาญนรา” และกลุ่มของมหาเสนา ต้นตระกูล “ฮามไสย”์ เป็นต้น ได้อพยพมาต้ังถิ่นฐาน
 อยู่บริเวณลุ่มน้ าหนองหาน เนื่องจากอยู่ใกล้หนองน้ าใหญ่ มีปลาชุกชุมประชาชนจึง มีอาชีพปัน้หม้อดินเผา และจับ
ปลาน้ าจืด หมู่บ้านนี้มีชื่อว่า “บ้านบึงหม้อ” ในสมัยรัชกาลที ่5 พระวรฤทธิฤาไชย ผู้ครองเมืองได้กราบบังคมทูลขอ
พระราชทานตราต้ังชื่อเมืองนี้เป็นทางการว่า “กุมภวาป”ี เพือ่ให้สอดคล้องกับภูมิประเทศ และชื่อหมู่บ้านซ่ึงมาจาก  
ค าว่า “กุมภะ” แปลว่า หม้อ กับ “วาป”ี  แปลว่า หนอง หรือ บึง จึงเรียกรวมกันว่า “กุมภวาป”ี  
              ในปี พ.ศ. 2440 รัชกาลที ่5 โปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงมหาดไทย รวมกุมภวาปี  หนองหาน หนองบัวล าภู
 และบ้านหมากแข้ง ต้ังขึ้นเป็นจังหวัดอุดรธานี กุมภวาปี จึงมีฐานะเป็นอ าเภอ โดยมีทีว่่าการอ าเภอกุมภวาปี ต้ังอยู่ที่
 บ้านน้ าฆอ้ง ต าบลพันดอน ปัจจุบันชาวบ้านนิยมเรียกว่า “เมืองเก่า” ต่อมาได้ย้ายทีว่่าการอ าเภอกุมภวาปีจากบ้าน
น้ าฆอ้ง มาต้ังทีบ่้านดงเมือง ต าบลกุมภวาปี หรือทีช่าวบ้านนิยมเรียกว่า “เมืองใหม่” ในปัจจุบัน

ต.หนองหว้า 

ต.เวียงค า 

ต.สีออ 

ต.ท่าลี่ 

ต.แชแล 
ต.เชียงแหว ต.ผาสุก 

ต.เสอเพลอ 

ต.พันดอน 
ต.กุมภวาปี 

ต.ปะโค 
ต.ตูมใต้ 

ต.ห้วยเกิ้ง 

อ.หนองแสง 

 อ.กู่แก้ว 

อ.ศรีธาตุ 

อ.โนนสะอาด 

อ.หนองหาน 

อ. ประจักษ์ฯ 

แผนที่อ าเภอกุมภวาปี 



เครือข่ายบริการโซนลุ่มน้ าปาว 5 รพ.ประชากร 300,187 คน
ข้อมูลการปกครอง

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

อ าเภอกุมภวาปี มีพืน้ทีก่ารเกษตรทัง้ส้ิน 312,162 ไร่ สภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจทีส่ าคัญ ๆ ได้แก่ 
การปลูกข้าว  ไร่อ้อย  มันส าปะหลัง  ยางพารา เป็นต้น
การอุตสาหกรรม    มีโรงงานอุตสาหกรรมทีส่ าคัญ  ดังนี้

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

สถาบันการเงิน   มีธนาคารของรัฐ 3 แห่ง ได้แก่

เครือข่ายบริการโซนลุ่มน้ าปาว 5 รพ. ประชากร 300,187 คน 



1.ธนาคารออมสิน  จ านวน  1 แห่ง
2.ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ านวน  2 แห่ง
3.ธนาคารกรุงไทย   จ านวน  1 แห่ง

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

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

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

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

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

13 ต าบล 176 หมู่บ้าน 35,990 หลังคาเรือน



เปา้หมาย
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหนา้ที่มคีวามสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

วิสยัทศัน์
เปน็องค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี

พันธกิจ
พฒันาและอภบิาลระบบสุขภาพอย่างมส่ีวนร่วมและยั่งยืน

ค่านิยมร่วม
“MOPH”
“M” Mastery เปน็นายตนเอง
“O” Originality เร่งสร้างส่ิงใหม่
“P” People centered ใส่ใจประชาชน
“H” Humility ถ่อมตนออ่นนอ้ม

ยทุธศาสตร์ความเปน็เลศิ 4 ดา้น
1. สง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลศิ 4 แผนงาน 7 โครงการ

แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิตทกุกลุ่มวัย (ดา้นสขุภาพ) (2 โครงการ 8 ตวัชี้วัด)
1) โครงการพฒันาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทกุกลุ่มวัย
2) โครงการพฒันาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร

แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชวีิตระดบัอ าเภอ (1 โครงการ 2 ตวัชี้วัด)
1) โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)

แผนงานที่ 3 การปอ้งกัน ควบคุมโรคและลดปจัจยัเสี่ยงดา้นสขุภาพ (3 โครงการ 7 ตวัชี้วัด)
1) โครงการพฒันาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ
2) โครงการควบคุมโรคและภยัสุขภาพ
3) โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ และ บริการสุขภาพ

แผนงานที่ 4 การบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม (1 โครงการ 2 ตวัชี้วัด)
1) โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม

2. บริการเปน็เลศิ 5 แผนงาน 24 โครงการ
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบ การแพทยป์ฐมภมู ิ(3 โครงการ 4 ตวัชี้วัด)

1) โครงการพฒันาระบบการแพทย์ปฐมภมู ิ
2) โครงการพฒันาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและ อสม.
3) โครงการชุมชนสร้างสุข โดยต าบลจัดการคุณภาพชีวิต

แผนยุทธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสุข ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565



แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service plan) (18 โครงการ 26 ตวัชี้วัด)
1) โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมติ่ดต่อเร้ือรัง
2) โครงการพฒันาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอบุติัใหม ่และโรคอบุติัซ้ า
3) โครงการปอูงกนัและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพ และ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
4) โครงการพฒันาศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์
5) โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกดิ
6) โครงการดูแลผู้ปวุยระยะสุดทา้ยแบบประคับประคอง และการดูแลผู้ปวุยกึ่งเฉียบพลัน
7) โครงการพฒันาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 
8) โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
9) โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
10) โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหวัใจ
11) โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
12) โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
13) โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษวุิทยา
14) โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
15) โครงการพฒันาระบบบริการบ าบดัรักษาผู้ปวุยยาเสพติด
16) โครงการการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC)
17) โครงการพฒันาระบบบริการ One day surgery 
18) โครงการกญัชาทางการแพทย์

แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉ์กุเฉนิครบวงจร และระบบการสง่ตอ่ (1 โครงการ 3 ตวัชี้วัด)
1) โครงการพฒันาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อ 

แผนงานที่ 8 การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลมิพระเกียรต ิและพ้ืนที่เฉพาะ (1 โครงการ 1 ตวัชี้วัด)
1) โครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกยีรติ และโครงการพื้นที่เฉพาะ

แผนงานที่ 9 อุตสาหกรรมทางการแพทยค์รบวงจร การทอ่งเที่ยวเชงิสขุภาพความงามและแพทยแ์ผนไทย (1 โครงการ 3 ตวัชี้วัด)
1) โครงการพฒันาการทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ และการแพทย์

3. บคุลากรเปน็เลศิ 1 แผนงาน 3 โครงการ 
แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบบริการจดัการก าลงัพลดา้นสขุภาพ (3 โครงการ 4 ตวัชี้วัด)

1) โครงการผลิตและพฒันาก าลังพลด้านสุขภาพสู่ความเปน็มอือาชีพ
2) โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ
3) โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข

4. บริหารเปน็เลศิดว้ยธรรมาภบิาล 5 แผนงาน 8 โครงการ
แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภบิาล และองค์กรคุณภาพ (2 โครงการ 5 ตวัชี้วัด)

1) โครงการประเมนิคุณธรรม ความโปร่งใส
2) โครงการพฒันาองค์กรคุณภาพ 

แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นสขุภาพ (2 โครงการ 3 ตวัชี้วัด)
1) โครงการพฒันาระบบข้อมลูข่าวสาร เทคโนโลยีสุขภาพแหง่ชาติ



2) โครงการ Smart Hospital
แผนงานที่ 13 การบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัสขุภาพ (2 โครงการ 3ตวัชี้วัด)

1) โครงการลดความเหล่ือมล้ าของ 3 กองทนุ
2) โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

แผนงานที่ 14 การพัฒนางานวิจยั และนวัตกรรมดา้นสขุภาพ (1 โครงการ 3 ตวัชี้วัด)
1) โครงการพฒันางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

แผนงานที่ 15 การปรับโครงสร้าง และการพัฒนากฎหมายดา้นสขุภาพ (1 โครงการ 1 ตวัชี้วัด)
1) โครงการปรับโครงสร้าง และพฒันากฎหมายด้านสุขภาพ



วิสัยทัศน์
รวมพลังภาคี เพือ่ประชาชนสุขภาพดีและยั่งยืน

พันธกิจ
1. Health For All : จัดระบบบริการสุขภาพต้ังแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงบริการศูนย์ความเป็นเลิศทีม่ีคุณภาพ
ครอบคลุมและระบบส่งต่อ ทีไ่ร้รอยต่อ
2. All For Health : ส่งเสริมสุขภาพ และสนับสนุนปัจจัยทีม่ีผลต่อการสร้างสุขภาพดีแบบบูรณาการ
และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน บนฐานข้อมูลทีม่ีคุณภาพ

เป้าประสงค์ (Goal)
ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าทีม่ีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

Purpose
1. อายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 80 ปี
2. อายุคาดเฉล่ียของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี

ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที ่8
1. เร่งรัดการด าเนินงานระบบบริการสุขภาพเพ่ือความเป็นเลิศ (Excellence)

1. MCH (มารดาตาย)
2. พัฒนาการเด็ก ศพด.

2. พัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข เพ่ือสร้างความเขม้แขง็ในพ้ืนที ่(Strength)
1. NCD (DM, HT)
2. STEMI
3. New Normal Medical Care (2P & 4P)

3. บริหารจัดการและบูรณาการจัดการสุขภาพเพ่ือความยั่งยืน (Support)
1. ระบบข้อมูล
2. Digital transformation
3. การเงินการคลัง

แผนยทุธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 8  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



วิสัยทัศน์
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  เป็นองค์กรด้านสุขภาพทีร่วมพลังสังคม  
เพือ่ประชาชนอุดรธานีสุขภาพดี 

พันธกิจ

1. จัดบริการสุขภาพ เพือ่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ มีคุณภาพ และครอบคลุมแบบไร้รอยต่อ
2. บริหารจัดการระบบสุขภาพอย่างมีธรรมาภิบาล

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

เป้าประสงค์ (Goal)
1.ประชาชนสุขภาพดี

ตัวชี้วัด
1.อายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิด (LE) ไม่น้อยกว่า 80 ปี

1.1 External causes
1.2 Chronic diseases

2.อายุคาดเฉล่ียของการมีสุขภาพดีเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 75 ปี (HALE)
2.1 ลดปัจจัยเส่ียงและการเจ็บปุวย
2.2 ส่งเสริมสุขภาพของคนไทย

2.เจ้าหน้าทีม่ีความสุข
ตัวชี้วัด
1.ดัชนีวัดความสุขด้วยตนเองของคนในองค์กร (Happy Work Life Index) ≥ 50
2.ดัชนีสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace Index) ≥ 57

3.ระบบสุขภาพยั่งยืน
ตัวชี้วัด
1.  เข้าถึงบริการ (Access)
2. ความครอบคลุม (Coverage)
3. คุณภาพ (Quality)
4. ธรรมาภิบาล (Governance)

นโยบาย สสจ.อุดรธานี

แผนยทุธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดอุดรธานี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



1. บริหารทุกระดบัแบบธรรมาภิบาล
- ลดเร่ืองร้องเรียน
- ผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA 100%

2. พัฒนา IT
- Dashboard
- โปรแกรมลดความรุนแรงในเด็ก
- Loopback 100%
- Accouting on cloud 100%
- HIS on cloud
- IT ส าหรับประชาชน (MOPH Conect)
- QOF
- โปรแกรมระบบคิวใน รพ.
- E-Family Folder

3. ภาคีเขม้แขง็
- อ าเภอ/หมู่บ้าน TO BE NUMBER ONE
- พชอ.เข้มแข็งผ่านการประเมิน DHSA
- มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ
อย่างน้อยอ าเภอละ 1 แห่ง
- ขยาย Green & Clean Hospital จนถึงระดับชุมชน
- รพ.สต.ทุกแห่งมีคลินิกโรคจากการประกอบอาชีพ / สารเคมีในเกษตรกร
- การควบคุมโรคเข้มแข็ง DHF/COVID-19/ ซิการ์
- วัคซีนในเด็ก
- พัฒนา อสม.

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

5. ความส าเร็จการพัฒนาเมอืงสมนุไพร
- กัญชาทางการแพทย์

6. ลดความแออัด / ลดเหลื่อมล้ า / ลดรอคอย / ลดภาระค่าใชจ้่าย
- One Province One Hospital
- PCC Health Gateway
- ER คุณภาพ
- ระบบรับยาทีร้่านขายยา



7. ตน้แบบพฤตกิรรมสุขภาพ
- ออกก าลังกาย (วิง่ทดสอบสมรรถภาพ)
- ลดอ้วนด้วยสูตรคีโตจีนิก

ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)
ยุทธศาสตร์ที ่2 Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
ยุทธศาสตร์ที ่3 People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
ยุทธศาสตร์ที ่4 Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)



ยทุธศาสตร์ดา้นสขุภาพอ าเภอกุมวาป ี ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565-2567

วิสัยทัศน์
คนกุมภวาปี คุณภาพชีวติดี ไม่ทอดทิ้งกัน

พันธกิจ
1. พัฒนาการดูแลกลุ่มโรคส าคัญต่อเนื่อง เชื่อมโยงเครือข่าย ไร้รอยต่อ
2. พัฒนาระบบส่งเสริม ปูองกันโรค ลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
3. พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง ดี มีคุณค่าและมีความสุข
4. พัฒนาการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภบิาล

ค่านิยม (Core Value)
“UDMOPHS”
U = Unity มีความสามัคคี
D = Diversity มีทักษะที่หลากหลาย
M = Mastery/ Management by fact ฝึกตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด, ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ
O = Originality สร้างสรรค์นวตักรรมส่ิงใหม่ๆ
P = People - centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ต้ัง
H = Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผู้อื่น
S = Safety ยึดหลักความปลอดภยั

ยุทธศาสตรด์า้นสุขภาพ คปสอ.กุมภวาปี
1. Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
4. Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)

รายละเอียดยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตรท์ี่ 1  Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)

1. DHF
   1.อ.กุมภวาปีมีหมูบ่้านที่มีผลส าเร็จของการด าเนินงานหมูบ่้านปลอดลูกน้ ายุงลาย 

   ระหวา่งเดือน ตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563 (เปูาหมาย ≥ร้อยละ50)
2. EOC

1.อ าเภอมีศูนย์ปฏบิัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนัก รู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏบิัติงานได้จริง



3. LTC
1. ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการดูแลตามแผนการดูแล Care plan (เปูาหมายร้อยละ 80)
2. รพ.มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) ผ่านเกณฑ์ (เปูาหมายระดับดีเด่น)
3. ร้อยละของผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการท ากิจวตัรประจ าวนัพื้นฐาน (Healthy Ageing) (เปูาหมายร้อยละ 0)
4. ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (เปูาหมายร้อยละ 40)
5. ร้อยละของผู้สูงอายุติดบ้าน(กลุ่ม2)ADLเพิ่มขึ้นเปล่ียนเป็นกลุ่มติดสังคม (กลุ่ม1) (เปูาหมายร้อยละ 10)
6. ร้อยละของผู้สูงอายุติดเตียง(กลุ่ม3)ADLเพิ่มขึ้นเปล่ียนเป็นกลุ่มติดบ้าน(กลุ่ม2) (เปูาหมายร้อยละ 15)
7. ผู้สูงอาย6ุ0ปีขึ้นไป มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกวา่  20 ซ่ี และฟันหลัง (แท)้ ใช้งานไม่น้อยกวา่ 4 คู่สบ (เปูาหมายร้อยละ 50)

4. Mother & Child Health
1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย (เปูาหมาย 0 ต่อการเกิดมีชีพ แสนคน )
2. อัตราตายปริก าเนิดลดลง (เปูาหมาย ลดลงร้อยละ ≥ 20)
3. อัตราตายปริก าเนิดจากสาเหตุ DFIU  ลดลงจาก ฐานข้อมูลเดิม (เปูาหมาย ลดลงร้อยละ ≥ 20)
4. อัตราตายปริก าเนิดจากสาเหตุภาวะการขาดออกซิเจน (Birth asphyxia ) น้ าหนักมากกวา่ 2,000 กรัม (เปูาหมาย 0 )
5. อัตราการเกิด Severe Birth Asphyxia ลดลง (เปูาหมาย ลดลงร้อยละ ≥ 50)
6. ลดอัตราการคลอดก่อนก าหนดจากฐานข้อมูลเดิม (เปูาหมาย ลดลงร้อยละ ≥ 20)
7. ร้อยละของหญิงมีครรภไ์ด้รับการฝากครรภค์ร้ังแรกภายใน 12 สัปดาห์ (เปูาหมาย ร้อยละ ≥ 60)
8. ร้อยละทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักน้อยกวา่ 2,500 กรัม(เปูาหมาย ร้อยละ 7)

5. RTI (pre-crash)
1. อัตราเสียชีวติจากอุบัติเหตุทางถนน (เปูาหมาย ไม่เกิน 16 ต่อแสนประชากร)
2. อ าเภอกุมภวาปีผ่านเกณฑ์อ าเภอต้นแบบปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (เปูาหมาย ผ่าน)
3. อ าเภอกุมภวาปีมีต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลต้นแบบปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับดีมาก  (เปูาหมาย  ≥ร้อยละ 50)
4. ร้อยละหน่วยงานราชการในอ าเภอกุมภวาปีผ่านมาตรการองค์กร ความปลอดภยัทางถนน (เปูาหมาย  ≥ร้อยละ 80)
5. อ าเภอกุมภวาปีมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวติเมาแล้วขับลดลง (เปูาหมาย ลดลงร้อยละ ≥ 30)
6. อ าเภอกุมภวาปีผู้บาดเจ็บและเสียชีวติไม่สวมหมวกนิรภยัลดลง (เปูาหมาย ลดลงร้อยละ ≥ 30)
7. อ าเภอกุมภวาปีมีต าบลที่มีโรงเรียนประถมศึกษาสร้างจิตส านึกการปูองกันอุบัติเหตุทางถนนผ่านเกณฑ์ (เปูาหมาย ร้อยละ70)
8. อัตราการเสียชีวติจากบาดเจ็บอุบัติเหตุทางถนน ค่า PS>0.75.<1% (เหมาย PS Score>0.75.<1%)

6. การควบคุมโรคไมต่ดิตอ่และภยัสุขภาพ
1. อ าเภอกุมภวาปีมีอัตราตายจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกวา่ 15 ปี (เปูาหมาย ไม่เกิน 5ต่อแสนประชากรอายุน้อยกวา่ 15ป)ี
2. คปสอ.ด าเนินการทีมผู้ก่อการดี ผ่านเกณฑ์ประเมิน 10 ข้อ (เปูาหมาย 2 ทีม)



7. การคุ้มครองผู้บรโิภค
1. ร้อยละของผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด (เปูาหมายร้อยละ 97)
2. ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ ที่ก าหนด
    (เปูาหมายร้อยละ 100)
3. ร้อยละของสถานประกอบการด้านยาที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ (เปูาหมายร้อยละ 100)

8.การจัดการภยัคุกคาม
ความมัน่คงทางสุขภาพ
1. คปสอ.กุมภวาปีมีการขับเคล่ือนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   ในระดับอ าเภอ (เปูาหมาย ม)ี
2. คปสอ.กุมภวาปีมีระบบแจ้งข่าว การใช/้การปุวยจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด 
   (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ 
     (การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อม ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล) (เปูาหมายมี)
3. ร้อยละของหน่วยงานในคปสอ.กุมภวาปีที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อม 
   ซ่ึงครอบคลุมการจัดท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile:OEHP ) 
   ด้านเกตรกรรมและมีการรายงานการเจ็บปุวยหรือเสียชีวติทางการเกษตร (รหัสโรค T60) ระดับดีขึ้นไป (เปูาหมายร้อยละ 100)
4. รพ.กุมภวาปีมีการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อมผ่านเกณฑ์(ผ่านองค์ประกอบที่ 1-3 ร้อยละ 70
    และผ่านองค์ประกอบที่ 5 ร้อยละ 60) (เปูาหมาย ระดับดีมาก)
5. รพ.ห้วยเกิ้งมีการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อมผ่านเกณฑ์(ผ่านองค์ประกอบที่ 1-3 ร้อยละ 70
     และผ่านองค์ประกอบที่ 5 ร้อยละ 50) (เปูาหมายระดับดี)

9. การพัฒนาโรงพยาบาลอาหารปลอดภยั
1. ความส าเร็จของการพฒันาโรงพยาบาลอาหารปลอดภยั (เปาูหมาย ระดับ 5)

2. ร้อยละรพ.สต.และPCUอ าเภอกุมภวาป ีมีการด าเนินการตรวจสอบเฝูาระวังสุขาภบิาลอาหาร

    ในสถานประกอบการด้านอาหารและน้ า ทัง้ด้านกายภาพและชีวภาพในพืน้ทีรั่บผิดชอบ ปลีะ 1 คร้ัง (เปาูหมาย ร้อยละ 60)

10. การส่งเสรมิสุขภาพเดก็ปฐมวัย
1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ป ีได้รับการคัดกรองพฒันาการ (เปาูหมาย ร้อยละ 90 )

2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ป ีพฒันาการสมวัย (เปาูหมาย ร้อยละ 85)

3. ร้อยละการค้นพบเด็กมีพฒันาการสงสัยล่าช้า (เปาูหมายร้อยละ 25 )

4. ร้อยละเด็กทีม่ีพฒันาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามภายใน30วัน (เปาูหมายร้อยละ 100)

5. ร้อยละเด็กทีม่ีพฒันาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I  (เปาูหมาย ร้อยละ 100)

6. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ป ีสูงดีสมส่วน  (เปาูหมาย ร้อยละ 60)

7. ร้อยละศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพตามมาตรฐาน  (เปาูหมาย ร้อยละ 70)

8. ร้อยละเด็กแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไปมีปริมาณ TSH ในเลือด
มากกว่า 11.25 มล.ยูนิต/ลิตร  (เปาูหมาย ไม่เกินร้อยละ 3)

9. ร้อยละหญิงต้ังครรภท์ีม่ีปริมาณไอโอดีนในปสัสาวะน้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร (เปาูหมาย ร้อยละ ≤ 50)

10. ร้อยละครัวเรือนได้บริโภคเกลือเสริมไอโอดีนทีม่ีคุณภาพ (เปาูหมายร้อยละ 90)



11. การส่งเสรมิสุขภาพวัยท างาน
1. ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 18-59 ปอี าเภอกุมภวาป ีมีค่าดัชนีมวลกายปกติ (เปาูมหาย ร้อยละ 90)

2. ร้อยละของเจ้าหน้าทีอ่ าเภอกุมภวาปอีายุ 18-59 ปวีิ่งทดสอบสมรรถภาพระยะทาง 2.4 กม.จับเวลาเทยีบเกณฑ์ประเมินสมรรถภาพร่างกาย 

    (เปาูหมาย ≥ร้อยละ 85)

3. ร้อยละของเจ้าหน้าทีอ่ าเภอกุมภวาปอีายุ 18-59ปอีอกก าลังกายต่อเนือ่งอย่างน้อย 30นาที/วัน 5วันต่อสัปดาห ์(เปาูหมาย ≥ร้อยละ 5)

4. ร้อยละของครอบครัวอ.กุมภวาปมีีความรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกาย (เปาูหมาย ≥ร้อยละ 5)

5. ร้อยละเจ้าหน้าทีก่ลุ่มเส่ียงของอ าเภอกุมภวาปมีี BMI ดีขึ้น (เปาูหมาย ≥ร้อยละ 5)

6. ร้อยละเจ้าหน้าทีก่ลุ่มเส่ียงของอ าเภอกุมภวาปไีด้รับการติดตามอย่างต่อเนือ่ง (เปาูหมาย ≥ร้อยละ 49)

7. มีจ านวน Health Leader ในชุมชนอ าเภอกุมภวาป ี(เปาูหมาย ≥ 23 คน)

12. การส่งเสรมิสุขภาพวัยเรยีน วัยรุ่น
1. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14ป)ี สูงดีสมส่วน (เปาูหมาย ร้อยละ 70)

2. ร้อยละของเด็กนักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ (เปาูหมายร้อยละ 100)

3. ร้อยละของเด็กป.1 ทีส่ายตาผิดปกติได้รับการช่วยเหลือ (เปาูหมาย ร้อยละ 100)

4. ร้อยละของเด็ก 6-12 ปไีด้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กสัปดาหล์ะ 1คร้ัง  (เปาูหมาย ร้อยละ 100)

5. จ านวนโรงเรียนทีร่อบรู้ด้านสุขภาพ ( HLS )

6. อ าเภอกุมภวาปมีีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (อ าเภอทีม่ี 1แหง่ทีผ่่านแล้ว ใหข้ยายเพิม่อีก 1 แหง่ 

   (เปาูหมาย 1.รร.กุมภวาป,ี 2.รร.อนุบาลกุมภวาปี)) (2แหง่)

7. อัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 10-14 ป ี(เปาูหมาย <1.3 ต่อประชากรหญิงอายุ  10-14 ป ี1,000 คน)

8. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ี(เปาูหมาย < 38 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ป ี1,000 คน)


9. ร้อยละการต้ังครรภซ้์ าในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ป ี(เปาูหมาย ไม่เกินร้อยละ 10)            

13. พชอ.
1. อ าเภอกุมภวาปีผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวติที่มีคุณภาพ (เปูาหมาย ระดับ 5)

14. โรคตดิตอ่ทางเพศสัมพันธ์และเอดส์
1. ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักทีเ่ข้าถึงบริการปอูงกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์เชิงรุก (เปาูหมาย ร้อยละ 50)

2. ร้อยละของผู้ติดเชื้อทีไ่ด้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อและได้รับยาต้านไวรัส (เปาูหมาย ร้อยละ 90)

3. ร้อยละของผู้ติดเชื้อทีไ่ด้รับยาต้านไวรัสกดปริมาณไวรัสในกระแสเลือดได้VL<1,000 copies/ML (เปาูหมาย ร้อยละ 90)

15. วัคซีน
1.ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของเด็กอายุ 0-5 ป ี(เปาูหมาย ร้อยละ 90)

1.1 BCG (เปาูหมาย ร้อยละ 90)

1.2 HBV (เปาูหมาย ร้อยละ 90)

1.3 DTP - HBV 3 (เปาูหมาย ร้อยละ 90)



1.4 OPV 3 (เปาูหมาย ร้อยละ 90)

1.5 MMR1 (เปาูหมาย ร้อยละ 95)

16. สุขภาพชอ่งปาก
1. เด็กอายุ 0-12 ป ีมีฟนัดีไม่มีผุ (Cavity Free) (ร้อยละ 67)

2. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากทีม่ีคุณภาพ (ร้อยละ 45)

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)

1. 5 สาขาหลัก
1. ร้อยละของผู้ปุวยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนได้รับการดูแลรักษาใน รพ.ระดับ M1-F3 (เปูาหมาย ร้อยละ 70 )

2. DM / HT
1. ร้อยละการติดตามกลุ่มสงสัยปวุยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหติสูง (เปาูหมาย > ร้อยละ1.6)

2. อัตราผู้ปวุยเบาหวานรายใหม่ลดลง (เปาูหมาย ลดลงร้อยละ ≥10)

3. อัตราประชากรกลุ่มสงสัยปวุยความดันโลหติสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหติทีบ่า้น (เปาูหมาย ร้อยละ ≥60)

4. ร้อยละของผู้ปวุยเบาหวานทีค่วบคุมได้ (HbA1C<7 mg%) (เปาูหมาย ≥ ร้อยละ 40)

5. ร้อยละผู้ปวุยความดันโลหติสูงทีค่วบคุมได้(BP<140/90mmHg)  (เปาูหมาย ≥ ร้อยละ 50)

6. อัตราผู้ปวุยเบาหวานถูกตัดเทา้/ขา รายใหม่= 0


7. ร้อยละผู้ปวุยเบาหวานกลุ่มเทา้เส่ียงสูงได้รับการเยี่ยมบา้น (เปาูหมาย  ร้อยละ 100)

8. ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ป ีได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด (เปาูหมาย ≥ ร้อยละ 80)

9. ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ป ีได้รับการคัดกรองความดันโลหติสูง (เปาูหมาย ≥ ร้อยละ 80)

3. ECS (post crash)
1. ผู้ปวุยวิกฤตฉุกเฉิน(สีแดง) มาโดยระบบ EMS (เปาูหมาย > ร้อยละ 60 )

2. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บปวุยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24  ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทัง้ที ่ER และ Admit) (เปาูหมาย <ร้อยละ 8)

3. อัตราการรอดชีวิตผู้ปวุย OHCA มี ROSC>20 นาท ี(เปาูหมาย > ร้อยละ  30)

4. ผู้ปวุยบาดเจ็บวิกฤต(สีแดง) ได้รับการผ่าตัดฉุกเฉิน ER Pass to OR ภายใน 60 นาทเีปาูหมาย > ร้อยละ 50)

5. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทีป่อูงกันได้ PS>0.75 (เปาูหมาย < ร้อยละ 1)

6. อัตราการเสียชีวิตของผู้ปวุย severe traumatic Brain injury (เปาูหมาย < ร้อยละ 20)

7. จ านวนผู้ปวุยทีไ่ม่ฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non Truama) ลดลง



4. Intermediate Care
1. รพ.มีการใหก้ารบริบาลฟืน้สภาพระยะกลางแบบผู้ปวุยใน (IMC bed/ward) (เปาูหมาย มี)

2. ร้อยละ ของผู้ปวุย stroke , Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ทีร่อดชีวิต และมีคะแนน Barthel Index < 15 

  รวมทั้งคะแนน Barthel Index  ≥ 15 with multiple impaiment ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง 
  และติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน  Barthel Index = 20 (เปูาหมาย ร้อยละ 20)

5. Palliative care
1. ร้อยละผู้ปวุยประคับประคองระยะทา้ยทีไ่ด้รับการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid อย่างมีคุณภาพ 

   (เปาูหมาย ร้อยละ 60)

2. ร้อยละของโรงพยาบาลทีม่ีการดูแลแบบประคับประครอง ( Palliative care )  (เปาูหมาย ร้อยละ 100)

3. ระดับความส าเร็จการด าเนินงาน Palliative Care ระดับ 4   ขึ้นไป (เปาูหมาย ร้อยละ 100)

4. ร้อยละของผู้ปวุยเตียง 3 และเตียง 4 ทัง้หมดได้รับการเยี่ยมบา้นตามเกณฑ์ (เปาูหมาย ร้อยละ 100)

5. ร้อยละของผู้ปวุย 5 กลุ่มโรค (Stroke, Traumatic Brain  Injury, Spinal Cord Injury, Stemi และ CAPD) มีคุณภาพ

     ชีวติดีขึ้นตามรายโรค และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน (เปูาหมาย ร้อยละ 70)

6. PCC
1. ร้อยละของการเปดิบริการคลินิกหมอครอบครัว (PCC)อ าเภอกุมภวาป ี(ร้อยละ 40)

2. ร้อยละประชาชนในอ าเภอกุมภวาป ีมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ทีผ่่านการอบรมและคณะผู้ใหบ้ริการสุขภาพปฐมภมูิ

   ดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว (เปาูหมาย ≥ร้อยละ40)

3. ร้อยละอสม.ของคลินิกหมอครอบครัว(PCC)อ าเภอกุมภวาปไีด้รับการพฒันาศักยภาพเปน็อสม.หมอประจ าบา้น (เปาูหมาย ร้อยละ 10)

4. ร้อยละผู้ปวุยกลุ่มเปาูหมายทีไ่ด้รับการดูแลจากอสม.หมอประจ าบา้น มีคุณภาพชีวิตทีดี่ (เปาูหมาย ร้อยละ 70 )

7. RDU
1. รพ.กุมภวาป ีทีใ่ช้ยาอย่างสมเหตุสมผล(RDU) (เปาูหมาย ผ่านขั้นที ่2)

2. รพ.หว้ยเกิ้ง ทีใ่ช้ยาอย่างสมเหตุสมผล(RDU) (เปาูหมาย ผ่านขั้นที ่3)

3. ร้อยละรพ.สต.ทีม่ีการใช้ยาปฏชิีวนะในโรคติดเชื้อทีร่ะบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ปวุยนอก ≤ร้อยละ20 

    (เปาูหมาย ร้อยละ 100)

4. ร้อยละรพ.สต.ทีม่ีการใช้ยาปฏชิีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ≤ร้อยละ20 (เปาูหมาย ร้อยละ 100)

5. รพ.กุมภวาปมีีคะแนนระบบการจัดการเชื้อด้ือยาอยู่ในระดับ Modurate (เปาูหมาย ระดับ Modurate)

6. อ าเภอกุมภวาปมีี RDU ชุมชน = 1 ต าบลทีผ่่านเกณฑ์การใช้ยาปลอดภยั ในชุมชน ระดับ 5 ของ อย. = 1 หมูบ่า้น (เปาูหมาย 1 หมูบ่า้น)

7. อัตราการติดเชื้อด้ือยาในกระแสเลือดลดลง (เปาูหมาย ลดลงร้อยละ ≥ 10)

8. Sepsis
1. อัตราตายของผู้ปวุยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community-acquired (เปาูหมาย ไม่เกินร้อยละ 30)

2. อัตราการส่งต่อผู้ปวุยติดเชื้อในกระแสเลือดจากโรงพยาบาลกุมภวาปมีาโรงพยาบาลอุดรธานีลดลง จากปี2562 (เปาูหมาย ลดลงร้อยละ ≥ 30)

3. อัตราผู้ปวุย Pneumonia เสียชีวิตลดลง (เปาูหมาย ลดลงร้อยละ ≥ 10)

4. อัตราการเกิด severe sepsis / septic shock ลดลงจากป ี2562   (เปาูหมาย ลดลงร้อยละ ≥ 10)



9. STEMI
1. ร้อยละผู้ปวุย STEMI ได้รับ SK ภายใน 30 นาทเีมือ่มาถึง (เปาูหมาย ≥ร้อยละ50)

2. อัตราเสียชีวิตของผู้ปวุย STEMI (I21-I21.3) ในรพ. (เปาูหมาย ≤ ร้อยละ9)

3. ร้อยละของผู้ปวุย NSTEMI ทีไ่ด้รับการประเมิน GRACE Risk Score (เปาูหมาย ≥ร้อยละ80)

4. ร้อยละการส่งต่อผู้ปวุยในกลุ่ม Intermediate to High Risk NSTEMI เพือ่ท าการฉีดสีหลอดเลือดหวัใจ(CAG)ภายใน 72 ชั่วโมง 

   (เปาูหมาย ≥ร้อยละ50)

5. ร้อยละผู้ปวุยSTEMI ได้รับการส่งต่อไปรพ.ทีท่ าPCIได้ ใหไ้ด้ท า PPCI ภายใน 120 นาท ีนับจากได้รับการวินิจฉัยแล้ว (เปาูหมาย ≥ร้อยละ50)

10. Stroke
1. อัตราตายของผู้ปวุยโรคหลอดเลือดสมอง (เปาูหมาย <ร้อยละ 7)

2. อัตราปวุยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ (เปาูหมาย < ร้อยละ2.5)

3. อัตราเข้าถึงระบบ Stroke Fast Track (เปาูหมาย > ร้อยละ50)

4. อัตราการได้ยา rt-PA (เปาูหมาย > ร้อยละ 6)

5. ลดความพกิารถาวรหลังจ าหน่ายใน 6 เดือน (เปาูหมาย <ร้อยละ 5)

11. TB
1. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปวุยวัณโรคปอดรายใหม่ (เปาูหมาย ≥ร้อยละ  85)

2. ความครอบคลุมของการค้นพบและขึ้นทะเบยีนรักษาผู้ปวุยวัณโรคทกุประเภท (เปาูหมาย ≥ ร้อยละ 82.5)

12. Thalassemia
1. รพ.สามารถ ใหบ้ริการผู้ปวุยThalassemiaเด็ก/ผู้ใหญ่ ในพืน้ทีอ่ย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ (เปาูหมาย ร้อยละ 100)

2. รพ.ได้รับผู้ปวุยส่งกลับ จากโรงพยาบาลศูนย์ อย่างมีประสิทธิภาพ (เปาูหมาย ร้อยละ 100)

3. ร้อยละของผู้ปวุยThalassemia เด็กมี hemoglobin ≥9g/dl (เปาูหมาย ร้อยละ 50)

4. ร้อยละของผู้ปวุยThalassemia เด็กมีน้ าหนัก/ส่วนสูงตามเกณฑ์ (เปาูหมาย ร้อยละ 80)

5. ร้อยละของผู้ปวุยThalassemia เด็กมีค่า Ferritin ≤2500mg (เปาูหมาย ร้อยละ 80)

13. TO BE NUMBER ONE/ยาเสพตดิ
1. ร้อยละของผู้ปวุยยาเสพติดเข้ารับการบ าบดัรักษาครบได้รับการติดตามดูแลต่อเนือ่ง 1 ป ี(Retention Rate) (เปาูหมาย ร้อยละ 50)

2. ร้อยละของผู้ปวุยยาเสพติดกลุ่มเส่ียงก่อความรุนแรงได้รับการประเมินบ าบดัรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนือ่ง

     (3 Month Remission Rate) (เปาูหมาย ร้อยละ 60)

3. อ าเภอกุมภวาปมีีการพฒันาระบบยาเสพติดจังหวัดอุดรธานีตามเกณฑ์ก าหนด (เปาูหมาย มี)

4. ร้อยละผู้ปวุยยาเสพติดเข้ารับการบ าบดัระบบสมัครใจแบบผู้ปวุยนอกโปรแกรมกายจิตสังคมบ าบดัครบตามเปาูหมายก าหนด 

   (เปาูหมาย ร้อยละ 100)

5. รพ.ผ่านประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาลใหบ้ริการบ าบดัฟืน้ฟยูาเสพติด (เปาูหมาย ผ่าน)

6. อ าเภอกุมภวาปมีีการบนัทกึข้อมูลบ าบดัมีความถูกต้อง ความทนัเวลา และความต่อเนือ่งเปน็ปจัจุบนั (เปาูหมาย ถูกต้อง ทนัเวลา เปน็ปจัจุบนั)

7. อ าเภอกุมภวาปมีีการบนัทกึข้อมูลการติดตามหลังผ่านการบ าบดัมีความถูกต้อง ความทนัเวลา และความต่อเนือ่งเปน็ปจัจุบนั 

   (เปาูหมาย ถูกต้อง ทนัเวลา เปน็ปจัจุบนั)



8. มีชมรมTO BE NUMBER ONE ด าเนินงาน  ศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ครบทัง้ 2 setting (เปาูหมาย ≥1แหง่) 

9. ร้อยละของผู้ทีม่ีอายุ 6 – 24 ปขีองอ.กุมภวาปเีปน็สมาชิก TO BE NUMBER ONE (เปาูหมาย ร้อยละ 98)

10. มีชมรมTO BE NUMBER ONE ผ่านระดับจังหวัด (เปาูหมาย ≥1แหง่)

14. กัญชาทางการแพทย์
1. รพ.กุมภวาปมีีการพฒันาคลินิกการใหบ้ริการกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาล  (เปาูหมาย ระดับดี)

2. รพ.หว้ยเกิ้งเปน็รพ.แม่ข่ายทีใ่หบ้ริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์น าร่อง

3. รพ.หว้ยเกิ้งเปน็สถานทีน่ าร่องในการปลูกกัญชาทางการแพทย์

4. รพ.หว้ยเกิ้งเปน็สถานทีผ่ลิตกัญชาทางการแพทย์น าร่อง

15. การส่งตอ่
1. ร้อยละการส่งต่อผู้ปวุยนอกเขตสุขภาพลดลง (เปาูหมาย ร้อยละ 10 )

16. แพทย์แผนไทย
1. ร้อยละประชาชนได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทีไ่ด้มาตรฐาน (เปาูหมาย ร้อยละ 10)

2. ร้อยละการส่ังใช้ยาสมุนไพรเพิม่ขึ้น (เปาูหมาย ร้อยละ 10)

3. อ าเภอกุมภวาปมีีระดับความส าเร็จการพฒันาภมูิปญัญาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พืน้บา้นไทยในระบบสุขภาพ (เปาูหมาย ระดับ5)

4. รพ.หว้ยเกิ้งมีการขับเคล่ือนเมืองสมุนไพร (เปาูหมายระดับ 5)


17. สาขาตา
ร้อยละของผู้ปวุยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract)  ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน (เปาูหมาย ร้อยละ 98 )

ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองต้อกระจกเบือ้งต้น (เปาูหมาย ≥ ร้อยละ 90)

18. สาขาไต
1. ร้อยละของผู้ปวุย CKD ทีม่ีอัตราการลดลงของ eGFR<5  ml/min/ 1.73m2/yr (เปาูหมาย >ร้อยละ 67)

2. อัตราการเปล่ียนแปลงระยะของ CKD จากระยะ 3b สู่ระยะที ่4 (เปาูหมาย ≤ร้อยละ 14)

19. สาขามะเรง็
1. อ าเภอกุมภวาปมีีการจัดการสุขภาพในการเฝูาระวัง ปอูงกัน แก้ไขปญัหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งทอ่น้ าดี

2. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเส่ียงอายุ 40 ป ีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองด้วยวิธีอัลตราซาวด์ (เปาูหมาย ร้อยละ 100)

3. ร้อยละของประชากรสตรี อายุ 30-60 ป ีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (จ านวนสะสม ป ี2563-2567) (เปาูหมาย ร้อยละ 100)

4. ร้อยละของประชากรสตรี อายุ 30-70 ป ีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง (BSE) (เปาูหมาย ร้อยละ 100)

5. ร้อยละของประชากรสตรี อายุ 40-70 ป ีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข (CBE) (เปาูหมาย ร้อยละ 100)

20. สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
1. ร้อยละของผู้ปวุยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต (เปาูหมาย ร้อยละ 65)

2. อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ (เปาูหมาย ≤ 6.0 ต่อประชากรแสนคน)

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)



1. HRH Transformation

1. คปสอ.กุมภวาป ีมีองค์กรแหง่ความสุขต้นแบบ (เปาูหมาย 5 แหง่)

2. ร้อยละของหน่วยงานในอ าเภอกุมภวาป ีทีม่ีการตอบแบบประเมินความสุขบคุลากร (Happinometer) ≥ร้อยละ 85 (เปาูหมาย ร้อยละ 100)

3. ร้อยละของหน่วยงานในอ าเภอกุมภวาป ีทีม่ีการตอบแบบประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) ≥ร้อยละ 85 (เปาูหมาย ร้อยละ 100)

4. ร้อยละของหน่วยงานในอ าเภอกุมภวาป ีทีม่ีการวิเคราะหผ์ลการประเมินความสุขบคุลากร (Happinometer)

   และสุขภาวะองค์กร (HPI) (เปาูหมาย ร้อยละ 80)

5. ร้อยละของหน่วยงานในอ าเภอกุมภวาป ี มีแผนงาน/โครงการเพือ่ส่งเสริมสนับสนุนความสุขในการท างานในประเด็นทีพ่ร่อง 

    (เปาูหมายร้อยละ 50)

6. ร้อยละของหน่วยงานในอ าเภอกุมภวาปทีีม่ีกิจกรรมส่งเสริมนับสนุน ความสุขในการท างานอย่างน้อย 1กิจกรรม (เปาูหมาย ร้อยละ 30)

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 Governance Excellence (บรหิารจัดการเป็นเลิศ)
1. Digital Transformation

1. รพ.กุมภวาป ีมีการด าเนินงาน Digital Tranformation และเปน็ Smart Hospital (เปาูหมาย มี)

2. ร้อยละของ รพ.สต./PCU/ศสม. ในการจัดท าข้อมูลคุณภาพตามเกณฑ์ของ โปรแกรม e-Family Folder (เปาูหมาย ร้อยละ70)

3. รพ.มีการติดต้ัง Loop back web service และพร้อมใช้งาน (เปาูหมาย มี)

4. ร้อยละรพ.สต.อ าเภอกุมภวาปทีีผ่่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลมีความถูกต้องร้อยละ 80 (เปาูหมายร้อยละ 100)

2. Financial
 Management
1. ร้อยละหน่วยบริการอ าเภอกุมภวาปทีีไ่ม่มีภาวะวิกฤตการเงิน Risk Score 7 (เปาูหมาย ร้อยละ 100)

2. ร้อยละโรงพยาบาลมีคุณภาพบญัชี  ระดับ A (เปาูหมาย ร้อยละ 100)

3. ร้อยละของการเบกิจ่ายงบประมาณ(งบด าเนินงาน) เปน็ไปตามเปาูหมายทีส่ านักงบประมาณก าหนด (เปาูหมาย ร้อยละ 100)

4. ร้อยละของรายการครุภณัฑ์ งบค่าบริการทางการแพทย์ที ่เบกิจ่ายในลักษณะงบลงทนุ ปงีบประมาณ 2563  วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 

    ด าเนินการจัดซ้ือ และเบกิจ่าย แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับจากวันทีไ่ด้รับอนุมัติงบประมาณ (เปาูหมาย ร้อยละ 100)

5. ร้อยละรายการส่ิงก่อสร้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที ่เบกิจ่ายในลักษณะงบลงทนุ ปงีบประมาณ 2563  วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

    ด าเนินการจัดจ้างและก่อหนีผู้กพนัเสร็จภายใน 5 วันท าการ นับจากวันทีไ่ด้รับอนุมัติงบประมาณและด าเนินการเบกิจ่ายแล้วเสร็จ

    ภายใน 5 วันท าการหลังจากตรวจรับ (เปาูหมาย ร้อยละ 100)

6. ร้อยละของรายการครุภณัฑ์และส่ิงก่อสร้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ทีเ่บกิจ่ายในลักษณะงบลงทนุ ปงีบประมาณ 2563 

    วงเงินเกิน  500,000 บาท ทีด่ าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและก่อหนีผู้กพนัแล้วเสร็จภายใน 45 วันนับจากวันทีไ่ด้รับอนุมัติงบประมาณ 



     (เปาูหมาย ร้อยละ 100)

7. ร้อยละของรายการครุภณัฑ์และส่ิงก่อสร้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ทีเ่บกิจ่ายในลักษณะงบลงทนุ ปงีบประมาณ 2563

      วงเงินเกิน  500,000 บาท ด าเนินการเบกิจ่ายแล้วเสร็จภายใน 5 วันท าการหลังจากตรวจรับ (เปาูหมาย ร้อยละ 100)

8. ร้อยละของการเบกิจ่ายค่าครุภณัฑ์ และส่ิงก่อสร้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ทีเ่บกิจ่ายในลักษณะงบลงทนุปงีบประมาณ 2563 

   ภายในไตรมาส สอง (ภาพรวม) (เปูาหมาย ร้อยละ 100)

3. องค์กรคุณภาพ
1. ร้อยละของโรงพยาบาลกุมภวาปแีละรพ.หว้ยเกิ้งมีคุณภาพ มาตรฐานผ่านการรับรอง HA (เปาูหมายร้อยละ 100)

2. ระดับความส าเร็จของสสอ.กุมภวาปทีีด่ าเนินการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนดหมวด 3 และหมวด 6 

    (เปาูหมาย ระดับ 5)

3. ร้อยละของรพ.สต.ทีผ่่านเกณฑ์การพฒันา  คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 (เปาูหมาย ร้อยละ 100)

4. ร้อยละรพ.กุมภวาป ีรพ.หว้ยเกิ้งและสสอ.กุมภวาปผ่ีานเกณฑ์ประเมินITA  ร้อยละ 90 (เปาูหมาย ร้อยละ 100)

5. ร้อยละหน่วยบริการในอ าเภอกุมภวาปทีีม่ีข้อร้องเรียนลดลงร้อยละ 80  (เปาูหมาย ร้อยละ 100)

6. คปสอ.กุมภวาป ีมีผลด าเนินงาน 1 ใน 5 ล าดับแรกของจังหวัดอุดรธานี  (เปาูหมาย ล าดับ 1-5)

7. ร้อยละตัวชี้วัดของคปสอ.กุมภวาปทีีบ่รรลุเปาูหมาย  (เปาูหมาย ร้อยละ 90)

8. ร้อยละแผนงาน/โครงการของคปสอ.กุมภวาปทีีม่ีการด าเนินงาน  (เปาูหมาย ร้อยละ 90)

4. R506 Dashboard
1. อ าเภอมีผลส าเร็จของการด าเนินงาน ข้อมูลโรคติดต่อในระบบ R506 Dashboard  
   ระหวา่งเดือน ตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563 (เปูาหมาย มากกวา่ ร้อยละ 95)

5. งานวิจัย
1. คปสอ.กุมภวาปมีี จ านวนผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมทีคิ่ดค้นใหม่ หรือพฒันาต่อยอดการใหบ้ริการด้านสุขภาพ (เปาูหมาย 4 เร่ือง)

2. รพ.กุมภวาป ีหรือ รพ.หว้ยเกิ้งมีจ านวนผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมทีคิ่ดค้นใหม่ หรือพฒันาต่อยอดการใหบ้ริการด้านสุขภาพ (เปาูหมาย 2เร่ือง)

3. ร้อยละรพ.สต./PCUทีม่ีมีผลงาน R2R / นวัตกรรม อย่างน้อย 1 เร่ือง (เปาูหมาย ร้อยละ 100)

6. ตรวจสอบภายใน
1. หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอุดรธานี ผ่านเกณฑ์การประเมินระบบควบคุมภายใน (เปูาหมาย ร้อยละ 100)



หน้าที่ 24

1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปอูงกนัโรคเปน็เลิศ)2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปอูงกนัโรคเปน็เลิศ)
3.ประเดน็มุง่เน้น สสจ.อุดรธานี  การควบคุมปอูงกนัโรค Covid-19 4. ตวัชีว้ัด สสจ.อุดรธานี  การควบคุมปอูงกนัโรค Covid-19
5.ยทุธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาป ีPrevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปอูงกนัโรคเปน็เลิศ)6. ประเดน็มุง่เน้น คปสอ.กุมภวาป ีการควบคุมปอูงกนัโรค Covid-19
7.ตวัชีว้ัด คปสอ.กุมภวาป ี    การควบคุมปอูงกนัโรค Covid-19
งาน  การควบคุมปอ้งกันโรคโควิค-19 
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ ารุง ( /  ) งบกลาง คปสอ. (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบ อปท. (  ) งบ อ่ืน ๆ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

นายวิรัตน ์ ทาสะโก

      360,000  360,000

       36,000    36,000 นายวิรัตน ์ ทาสะโก

รวมเปน็เงินทัง้สิ้น 792,000 บาท 396,000 396,000
เจ็ดแสนเก้าหมืน่สองพันบาทถ้วน

การควบคุมปอูงกนัโรค
 Covid-19

1. การประชุมรับนโยบายการด าเนนิงาน
กรณีการติดเชื้อ COVID-19 กกัตัวรักษาทีบ่า้น

2. การจัดต้ัง HI ในพืน้ทีร่่วมกบัภาคีเครือข่าย
ในชุมชน

3. การแต่งต้ังคณะท างาน HI  ระดับอ าเภอ 
ต าบล และหมู่บา้น

4. การด าเนนิงาน ก ากบั ติดตาม และให้
ค าแนะน าการปฏบิติัตัวแกผู้่ปวุยติดเชื้อ 
Covid-19 ทีบ่า้น (HI)

5. การดูแลและติดตามรักษาผู้ปวุยทีบ่า้น
โดยการมอบ Box set และบนัทกึข้อมูลผ่าน
โปรแกรมการดูแล วันละ 2 คร้ัง

792,000

แผนการด าเนนิงาน
ปอูงกนั และ
ควบคุมการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา COVID
 -19   คปสอ.กมุ
ภวาป ีป ี2565

1. เพือ่การด าเนนิงานจัดต้ัง 
Home Isolation :HI ตาม
มาตรการการเฝูาระวัง 
ปอูงกนั และควบคุมการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 COVID-19 เปน็ไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ

1.ค่าตอบแทนจนท. การตดิตาม
ผู้ปว่ยกักตวัทีบ่า้น

 1. หมู่บา้นในอ าเภอกมุ
ภวาป ีจ านวน 176 หมู่

 2. รพ.สต.และ PCU รวม
 18 แหง่

 - พยาบาลวิชาชีพ/นกัวิชาการ
สาธารณสุข  จ านวน 20 คนx75บาท 
x8ชม.x30วัน =360,000บาท

2.ค่าตอบแทน จนท.ในการออก
ตดิตาม สนับสนุน การด าเนินงาน
ประจ าจุดบริการ/ดา่นชมุชน

6.การเกบ็รวบรวมข้อมูล สถานการณ์ และ
วิเคราะหผ์ลการด าเนนิงาน

7. สรุปผลการด าเนนิงานเสนอผู้บงัคับบญัชา
และหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง

  - พยาบาลวิชาชีพ/นกัวิชาการ
สาธารณสุข จ านวน 2 คนx75บาทx8
ชม.x30วัน =36,000บาท

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสุข คปสอ .กุมภวาป ีประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา /งบประมาณ (6) ผู้รบัผิดชอบ
(7)



1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข  Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปอูงกันโรคเปน็เลิศ) 2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานีPrevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี.Mother & Child Health 4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ..อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อแสนการเกิดมชีพี
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี.Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ.กุมภวาปี..Mother & Child Health
7.ตัวชีว้ัด  คปสอ.กุมภวาปี.......................................................................................1.อัตราส่วนการตายมารดาไทยเทา่กับ 0 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 2.อัตราทารกตายปริก าเนดิลดลงร้อยละ 20 3.อัตราทารกตายปริก าเนดิสาเหตุจาก DFIU ลดลงร้อยละ20 

4.อัตราการคลอดก่อนก าหนดลดลง ร้อยละ 20 5.อัตราทารกตายปริก าเนดิจากสาเหตุ BA นน.>2000 กรัม = 0 6. อัตราการเกิด SBA ลดลงร้อยละ 50
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี.Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
งานอนามยัแมแ่ละเด็ก กลุม่ภารกิจ  บริการปฐมภมูิ
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ ารุง (./   ) งบกลาง คปสอ. (  ) งบประกันสังคม (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบ อปท. (  ) งบ อ่ืน ๆ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรม 1 ประชมุเชงิปฏบิัติการ มณีรัตน์ เลิศศิริ
2,400

2. ฝึกทกัษะการฝากครรภคุ์ณภาพ 2,800

รวมเป็นเงิน 5,200 บาท

กิจกรรม 2 ซ้อมแผนวิกฤติมารดาทารกในชมุชน

6,000 6,000
รวมเป็นเงิน 12,000 บาท

8.จัดกิจกรรมอสม.ถามไถ่บา้นนีม้ีไผทอ้งบน่อ้

รวมเป็นเงินทั้งสิน้  17,200 บาท 0 6,000 5,200 6,000
หน่ึงหมืน่เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน

แผนปฏบิัติราชการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลกุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัดโครงการ กลุม่เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา /งบประมาณ (6) ผู้รับผิดชอบ
(7)

1.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 40คนx30บาทx2มือ้x1
วนั=2,400บาท

2. เพื่อใหภ้าคีเครือข่าย สามารถดูแล
และส่งต่อหญิงต้ังครรภ ์หญิงหลัง
คลอด ในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ

2.ค่าอาหารกลางวนั 40คนx70บาทx1มือ้x1วนั =
2,800 บาท2.หญิงต้ังครรภ์,หญิงหลังคลอดและ

ทารก กลุ่มเส่ียงสูงได้รับการส่งต่อและ
ติดตามเยีย่มที่บา้น ร้อยละ 100

3.ทบทวนและจัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้การ
เฝูาระวงัความเส่ียง เมือ่เกิดอุบติัการณ์

1.โครงการพัฒนาระบบการ
ฝากครรภคุ์ณภาพการดูแล
หญิงต้ังครรภห์ญิงหลัง
คลอดกลุ่มเส่ียงสูง คปสอ.
กุมภวาป ีป ี2565

1.เพื่อใหบ้คุลากรด้านอนามัยแม่และ
เด็กมีความรู้และทกัษะการดูแลหญิง
ต้ังครรภแ์ละมารดาทารกหลังคลอด

1.พยาบาลวชิาชีพและนกัวชิาการ
สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานอนามัย
แม่และเด็กในรพ.สต.และรพ.กุมภวาปี
 จ านวน 40 คน ผ่านการอบรม 100 %

1.พยาบาลวชิาชีพและ
นกัวชิาการสาธารณสุขที่
รับผิดชอบงานอนามัยแม่
และเด็กในรพ.สต.และ
รพ.กุมภวาป ีจ านวน 40 
คน

 1.จัดประชุมวชิาการการฝากครรภคุ์ณภาพ
และการดูแลหญิงต้ังครรภ ์หญิงหลังคลอด
กลุ่มเส่ียงสูง , กลุ่มติดเชือ้Covid-19

7.ประชาสัมพันธก์ารฝากครรภก์่อน12wks.
ทางหอกระจายข่าวทกุหมูบ่า้น

9.จัดซ้อมแผนวกิฤติฉุกเฉินมารดาและทารก 
และหญิงต้ังครรภใ์นชุมชนร่วมกับภาคี
เครือข่ายในชุมชน

17,200

2. ภาคีเครือข่าย อสม.,
ผู้น าชุมชุมชน FR จ านวน 
 10 คน ต าบลเปาูหมาย 
4แหง่ ตามประเด็นส าคัญ
สสจ.ก าหนด

3. เพื่อใหห้ญิงต้ังครรภ ์หญิงหลัง
คลอดและทารก กลุ่ม วกิฤติฉุกเฉิน
ได้รับการส่งต่อ และดูแลต่อเนือ่งใน
ชุมชน อย่างมีประสิทธภิาพ

4.ส่งคืนข้อมูลครรภเ์ส่ียงสูงใหร้พ.สต.ติดตาม
เยีย่มดูแลต่อเนือ่ง3.อัตราการเกิดอุบติัการความเส่ียงใน

หญิงต้ังครรภแ์ละหญิงหลังคลอดใน
ชุมชน = 0

1.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม50คนx30บาทx2 มือ้x1
วนัx4 คร้ัง  = 12,000 บาท5.นเิทศติดตามประเมินผลANC คุณภาพ ใน

รพ.สต.2คร้ัง/ปี

6.จัดหาสนบัสนนุทะเบยีนฝากครรภ ์บตัร
อนามัยสีฟูา คู่มือแผ่นพับความรู้งานอนามัย
แม่และเด็ก



1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข  Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกนัโรคเป็นเลิศ) 2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานีPrevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเปน็เลิศ)
3.ประเด็นมุง่เน้น สสจ.อุดรธานี.Mother & Child Health 4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ..อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อแสนการเกิดมีชีพ
5.ยทุธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาป.ีPrevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเปน็เลิศ) 6. ประเด็นมุง่เน้น คปสอ.กุมภวาป.ี.Mother & Child Health
7.ตัวชีว้ัด  คปสอ.กุมภวาป.ี......................................................................................1.อตัราส่วนการตายมารดาไทยเท่ากบั 0 ต่อการเกดิมีชีพแสนคน 2.อตัราทารกตายปริก าเนิดลดลงร้อยละ 20  3.อตัราทารกตายปริก าเนิดสาเหตุจาก DFIU ลดลงร้อยละ20 

4.อตัราการคลอดกอ่นก าหนดลดลง ร้อยละ 20 5.อตัราทารกตายปริก าเนิดจากสาเหตุ BA นน.>2000 กรัม = 0 6. อตัราการเกดิ SBA ลดลงร้อยละ 50
8.ยทุธศาสตร์ รพ.กุมภวาป.ีPrevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเปน็เลิศ)
งานอนามัยแม่และเด็ก กลุม่ภารกิจ  บริการปฐมภมูิ
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ ารุง ( /  ) งบกลาง คปสอ. (  ) งบประกันสังคม (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบ อปท. (  ) งบ อ่ืน ๆ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

มณีรัตน์  เลิศศิริ

1.1 แพทย์ 1คนx120บาทx4ชม.x10วนั = 4,800บาท 1,600 1,600 1,600
3,200 16,000 16,000

960 960 1,280

3,000 3,000 3,000

รวมเปน็เงินทัง้สิน้ 52,200 บาท 0 8,760 21,560 21,880
หา้หมืน่สองพันสองร้อยบาทถ้วน 52,200

1.หญงิต้ังครรภ์ 
หญงิหลังคลอด
และทารก กลุ่ม
เส่ียงสูง จ านวน  
180 ราย

1.ค่าตอบแทนเจา้หน้าทีอ่อกติดตามเยี่ยมหญงิต้ังครรภ ์
หญงิหลังคลอดและทารก กลุ่มเส่ียงสูงทีบ่้าน ในชุมชน

1. วเิคราหข์้อมูลหญงิต้ังครรภ ์หญงิหลัง
คลอด ทารก กลุ่มเส่ียงสูง ปี 64

แผนปฏบิตัิราชการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลกุมภวาป ีอ าเภอกุมภวาป ีจังหวัดอดรธานี ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัดโครงการ กลุม่เปา้หมาย วิธดี าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา /งบประมาณ (6) ผู้รับผิดชอบ
(7)

4. จดัท าแผน ,ประสานแผน ,ออกติดตาม
เยี่ยมหญงิต้ังครรภ ์หญงิหลังคลอดกลุ่มเส่ียง
สูง ทีบ่้าน โดยทีมสหวชิาชีพ ร่วมกบัภาคี
เครือข่ายในชุมชน

1.3 พยาบาลวชิาชีพคลินิกHight risk 1คนx80บาทx4ชม.
x10วนั=3,200บาท

5. ตอบกลับข้อมูลการเยี่ยม  สรุปและ
วเิคราะหข์้อมูลการเยี่ยม

1.4 พนักงานขับรถ 1คนx37.5บาทx4ชม.x60วนั=9,000
บาท

2. แผนปฏบิัติงานการ
ติดตามเยี่ยมหญงิต้ังครรภ์
หญงิหลังคลอดและทารก
กลุ่มเส่ียงสูง ในชุมชน คป
สอ.กมุภวาปี ปี2564

1.เพือ่ประสานส่งต่อ/ติดตามเยี่ยม/
ตอบกลับข้อมูล หญงิต้ังครรภ ์หญงิ
หลังคลอดกลุ่มเส่ียงสูงระหวา่ง
โรงพยาบาลแม่ข่ายไปยังเครือข่าย
บริการปฐมภมูิและภาคีเครือข่ายใน
ชุมชน
2.เพือ่ใหห้ญงิต้ังครรภห์ญงิหลังคลอด
และทารก ได้รับการดูแลติดตาม
เยี่ยมทีบ่้านอย่างต่อเนือ่งและมี
ประสิทธภิาพ และสามารถดูแล
ตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

1.หญงิต้ังครรภ,์หญงิหลังคลอด
และทารกกลุ่มเส่ียงสูงได้รับการ
ส่งต่อและติดตามดูแลที่บ้าน 
ร้อยละ 100

2.การเกิดอุบัติการความเส่ียง
ในหญงิต้ังครรภ์และหญงิหลัง
คลอดกลุ่มเส่ียงสูงร้อยละ 0

2. ประชุมชี้แจงแนวทางการส่งต่อ/ติดตาม
เยี่ยม/ตอบกลับ การเยี่ยมเคส เส่ียงสูงทีบ่้าน 1.2พยาบาลวชิาชีพ/นวก.สาธารณสุข 2คนx80บาทx4

ชม.x55วนั = 35,200 บาท3. ประสานข้อมูล หญงิต้ังครรภ ์หญงิหลัง
คลอด กลุ่มเส่ียงสูง จากคลินิกครรภเ์ส่ียงสูง,
 ตึกคลอด,ตึกหลังคลอดและลงทะเบียน ส่ง
ต่อข้อมูล ไปเครือข่ายบริการปฐมภมูิ



1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข  Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปอูงกนัโรคเปน็เลิศ) 2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานีPrevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเปน็เลิศ)
3.ประเดน็มุง่เน้น สสจ.อุดรธานี.Mother & Child Health 4. ตวัชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ..อัตราส่วนการตายและการเกิดความพิการในทารกแรกเกิดจากภาวะการขาดออกซิเจนไมเ่กิน 25 : 1000 LB
5.ยทุธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาป.ีPrevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเปน็เลิศ) 6. ประเดน็มุง่เน้น คปสอ.กุมภวาป.ี.Mother & Child Health
7.ตวัชีว้ัด  คปสอ.กุมภวาปี 1.อตัราส่วนการตายของทารกแรกเกดิที่เกดิจากการขาดออกซิเจน ไม่เกนิ 25 : 1000 LB 2.อตัราการเกดิความพกิารในทารกแรกเกดิจากภาวะการขาดออกซิเจนไม่เกนิ 25 : 1000 LB
8.ยทุธศาสตร์ รพ.กุมภวาป.ีPrevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเปน็เลิศ)

งานอนามยัแมแ่ละเดก็ 

แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ ารุง ( /  ) งบกลาง คปสอ. (  ) งบประกันสังคม (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบ อปท.(  ) งบ อ่ืน ๆ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

จิตราวดี  นารัตนโ์ท
กรองแกว้ อคัเนตร

13,200

15,400

5,500

รวมเปน็เงินทั้งสิน้ 34,100 บาท 0 0 34,100 0
สามหมืน่สีพั่นหน่ึงร้อยบาทถ้วน

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสุข โรงพยาบาลกุมภวาป ีอ าเภอกุมภวาป ีจังหวัดอดรธานี ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัดโครงการ กลุม่เปา้หมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา /งบประมาณ (6) ผู้รับผิดชอบ
(7)

1.3 ค่าวัสดุในการประชุม 110คน
x50บาท  = 5,500 บาท

3.โครงการพฒันาศักยภาพ
บคุลากรด้านงานอนามัย
แม่และเด็ก เร่ืองการช่วย
ฟื้นคืนชีพทารกแรกเกดิ

1.เพื่อลดอตัราการตายและการ
เกดิความพกิารในทารกแรกเกดิ
จากภาวะการขาดออกซิเจนไม่
เกนิ 25 : 1000 LB
2.เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมได้รับ
ความรู้และมีทกัษะในการ
ปฏบิติัการช่วยฟื้นคืนชีพทารก
แรกเกดิร้อยละ 100               
3.เพื่อใหเ้กดิทมี NCPR และ
แนวทางการปฏบิติัในการช่วย
ฟื้นคืนชีพทารกแรกเกดิที่มี
ประสิทธิภาพ

1. วิเคราหข์้อมูลทารกแรก
เกดิที่มีภาวะการขาดออกซิเจน
2. ประชุมชีแ้จงแนวทางการ
ช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกดิ
3. ติดต่อประสานงานกบัทมี
วิทยากรในการจัดประชุมเชิง
ปฏบิติัช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรก
เกดิ
4. จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการประชุม พร้อม
แบบประเมินผล
5. จัดประชุมวิชาการเชิง
ปฏบิติัการ เร่ืองการช่วยฟื้น
คืนชีพทารกแรกเกดิและปนะ
เมินผลโครงการ

34,100

1.พยาบาลวิชาชีพ 
100% ในหนว่ยงาน
 OPD PED, ER, LR.
 ANC, PP, Nursery,
 ตึกพเิศษ จ านวน 
90 คน.และ
เจ้าหนา้ที่ รพ.สต. 
จ านวน 20 คน รวม
ทั้งส้ิน 110 คน

1.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
110คนx30บาทx2มือ้x2วัน = 
13,200บาท

1.2 ค่าอาหารกลางวัน 110คนx70
บาทx1มือ้x2วัน = 15,400 บาท

กิจกรรม การประชุมเชิงปฏบิติัการ
เร่ืองการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกดิ

1.อตัราการตายและการเกดิ
ความพกิารในทารกแรกเกดิจาก
ภาวะการขาดออกซิเจนไม่เกนิ 
25 : 1000 LB

2.บคุลากรที่เข้ารับการอบรมมี
ความรู้และทกัษะในการ
ปฏบิติัการช่วยฟื้นคืนชีพทารก
แรกเกดิร้อยละ 100



1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ  Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกนัโรคเป็นเลิศ) 2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานีPrevention&Promotion Excellence (สง่เสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลศิ)
3.ประเดน็มุง่เน้น สสจ.อุดรธานี.Mother & Child Health 4. ตวัชีว้ดั สสจ.อุดรธานี ..อัตราสว่นการตายมารดาไทยตอ่แสนการเกิดมีชพี
5.ยทุธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี.Prevention&Promotion Excellence (สง่เสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลศิ) 6. ประเดน็มุง่เน้น คปสอ.กุมภวาปี..Mother & Child Health
7.ตวัชีว้ดั  คปสอ.กุมภวาปี.......................................................................................1.อตัราส่วนการตายมารดาไทยเท่ากบั 0 ต่อการเกดิมชีีพแสนคน 2.อตัราทารกตายปริก าเนิดลดลงร้อยละ 20  3.อตัราทารกตายปริก าเนิดสาเหตุจาก DFIU ลดลงร้อยละ20 

4.อตัราการคลอดกอ่นก าหนดลดลง ร้อยละ 20 5.อตัราทารกตายปริก าเนิดจากสาเหตุ BA นน.>2000 กรัม = 0 6. อตัราการเกดิ SBA ลดลงร้อยละ 50
8.ยทุธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี.Prevention&Promotion Excellence (สง่เสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลศิ)
งานอนามัยแม่และเดก็ กลุม่ภารกิจ  บริการปฐมภมูิ
แหลง่งบประมาณ (    ) เงินบ ารุง ( /  ) งบกลาง คปสอ. (  ) งบประกันสงัคม (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบ อปท. (  ) งบ อ่ืน ๆ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

1.เพือ่วางระบบและ
ติดตามความกา้วหน้า
ของงาน

1.เจ้าหน้าที่งานอนามัย
แม่และเด็กเข้าร่วมประชุม
 ร้อยละ 100

1.คณะกรรมการ MCH 
Board 12 คน

1.จดัประชุมกรรมการงานอนามยั
แมแ่ละเด็ก คปสอ. 4 คร้ัง/ ปี

1.ค่าอาหารว่างประชุมระดับ คปสอ. 
จ านวน 30 คนx 30 บาทx1มือ้x 3คร้ัง      
               เป็นเงิน 2,700 บาท

900 900 900 มณีรัตน์ เลิศศิริ

2.เพือ่ส่ือสารนโยบาย
แนวทางการด าเนินงาน

2.มีแนวทางปฏบิัติในการ
ด าเนินงานอนามัยแม่และ
เด็ก

2.เจา้หน้าทีผู้่รับผิดชอบ
งานระดับ รพ.สต. 18คน

2.ประชุมกรรมการงานอนามยัแม่
และเด็ก ระดับโซน 4 คร้ัง /ปี

 2.ค่าอาหารว่างประชุมระดับโซน จ านวน   
 40 คนx 30 บาทx1มือ้x 3คร้ัง               
       เป็นเงิน  3,600 บาท

1,200 1,200 1,200 กรองแก้ว อัครเนตร

3.ประชุมMM conferrence ตาม
อบุัติการณ์ ความเส่ียง 4คร้ัง/ปี

 3.ค่าอาหารว่างประชุมMM conference 
จ านวน 40 คนx 30 บาทx1มือ้x 3คร้ัง      
      เป็นเงิน 3,600 บาท

1,200 1,200 1,200 กรองแก้ว อัครเนตร

รวมทั้งหมด  40 คน
รวมเป็นเงินทัง้สิน้  บาท 0 3,300 3,300 3,300
เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน

4.แผนการประชุม
ประจ าเดือนงานอนามยัแม่
และเด็กปี 2565

3.เจา้หน้าทีผู้่รับผิดชอบ
งานอนามยัแมแ่ละเด็กใน
โรงพยาบาลลูกโซน 10 
คน

9,900

แผนปฏบิัตริาชการดา้นสาธารณสขุ โรงพยาบาลกุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี จงัหวดัอดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ วตัถุประสงค์ ตวัชีว้ดัโครงการ กลุม่เป้าหมาย วธิีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา /งบประมาณ (6) ผู้รับผิดชอบ
(7)



1.ยทุธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุข Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปอูงกนัโรคเปน็เลิศ) 2. ยทุธศาสตร ์สสจ.อุดรธานี Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปอูงกนัโรคเปน็เลิศ)
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี  เด็กปฐมวัย 0-5 ป ี , หญิงต้ังครรภ ์,หญิงหลังคลอด 4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี  1. เด็กแรเกดิอายุ 2 วันขึ้นไป มีปริมาณ TSH ในเลือดมากกว่า 11.25 มล.ยูนิต/ลิตร ไม่เกนิร้อยละ 3
5.ยทุธศาสตร ์คปสอ.กุมภวาปี Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปอูงกนัโรคเปน็เลิศ) 6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี Mother & Child Health

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ.กุมภวาป.ี 1.เด็กแรเกดิอายุ 2 วันขึ้นไป มีปริมาณ TSH ในเลือดมากกว่า 11.25 มล.ยูนิต/ลิตร ไม่เกนิร้อยละ 3  2. ปริมาณไอโอดีนในปสัสาวะหญิงต้ังครรภน์้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร ≤ ร้อยละ 50
3. ครัวเรือนได้บริโภคเกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพอย่างน้อย ร้อยละ 90 8.ยทุธศาสตร ์รพ.กุมภวาป.ีPrevention&Promotion Excellence (ส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

งาน อนามัยแม่และเด็ก (งานไอโอดีน) กลุ่มภารกิจ  บรกิารปฐมภมูิ
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ ารงุ ( /  ) งบกลาง คปสอ. (  ) งบประกันสังคม (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบ อปท. (  ) งบ อ่ืน ๆ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

1.เพือ่ส่งเสริมระบบจดัการ เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1.อบรมฟืน้ฟูความรู้ ไอโอดีนเพือ่พัฒนาศักยภาพบคุลากร กิจกรรม1 อบรมฟ้ืนฟูความรูไ้อโอดีน มณีรัตน์ เลิศศิริ
ข้อมูลสุขภาพด้านไอโอดีน งานไอโอดีนใน PCU 2.แลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) ในพืน้ที่สีแดง (ผลTSH สูงที่สุด) 1,750
ในหญิงต้ังครรภ/์ทารกแรกเกดิ และรพ.สต.17 แหง่ และพืน้ที่ สีเหลือง (ผลTSHต่ า)

2.เพือ่ส่งเสริมระบบเฝูาระวัง ในสสอ., หน่วยงาน 3.พัฒนาระบบการดูแลหญิงต้ังครรภใ์นสถานบริการ 1,500
คุณภาพไอโอดีนในหญิงต้ังครรภ์ ใน รพ.ANC,LR,PP 3.1 จดัมุมสาธิตอาหารไอโอดีน

3.เพือ่ศึกษารูปแบบการแกไ้ข ,เวชกรรมสังคม 3.2จา่ยยาObimin AZ และติดตามการกนิยาระบบDot 3.ค่าจดัซ้ือชุดตรวจ I-kit จ านวน40ชุดx80บาท
 = 3,200 บาท 3,200

ปญัหาการขาดสารไอโอดีนใน จ านวน 25 คน 3.3.หญิงต้ังครรภท์ุกรายได้รับความรู้เร่ืองไอโอดีน,ส่ือแผ่นพับ รวมเป็นเงิน 6,450 บาท

หญิงต้ังครรภ์ ,ประเมินความเส่ียงต่อการขาดสารไอโอดีน

4.พัฒนาหมู่บา้นไอโอดีนตาม7มาตรการ อย่างต่อเนื่อง

4.1 สุ่มตรวจคุณภาพเกลือไอโอดีน 10% ของหลังคาเรือน

4.2ส ารวจการใช้เกลือไอโอดีนในทุกครัวเรือน ทุก 6เดือน 5,760 5,760
(ธันวาคม , มิถุนายน )

5.รณรงค์กจิกรรมวันไอโอดีนแหง่ชาติ ในทุกรพ.สต.และPCU รวมเป็นเงินทัง้สิ้น  บาท 0 12,210 5,760 0
หน่ึงหมื่นเจ็ดพันเก้ารอ้ยเจ็ดสิบบาทถ้วน

แผนปฏบิัติราชการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลกุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย วิธดี าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา /งบประมาณ (6) ผู้รบัผิดชอบ
(7)

17,970

1.โครงการแกป้ญัหาโรค
ขาดสารไอโอดีนอย่างยั่งยืน
 คปสอ.กมุภวาปี

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25คนx30บาท
x2มื้อx1วัน = 1,500 บาท

กิจกรรม2 ออกติดตามเยี่ยมหญงิตั้งครรภ ์
และทารกกลุ่มเสี่ยงขาดสารไอโอดีนในชมุชน

 -พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข 2คน
x80บาทx4ชม.x18วัน=10,800บาท

1.ค่าตอบแทนเจา้หน้าที่ในการออกติดตาม
เยี่ยมหญิงต้ังครรภ ์และทารกกลุ่มเส่ียง ขาด
สารไอโอดีนในชุมชน

3.4 ติดตามเยี่ยมหญิงต้ังครรภท์ี่มีผลไอโอดีนในปสัสาวะ
<150 ไมโครกรัม/ลิตร หรือเส่ียงขาดสารไอโอดีน ในชุมชน

1.ครัวเรือนได้บริโภคเกลือ
เสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ
อย่างน้อยร้อยละ 90

1. ค่าอาหารกลางวัน 25คนx70บาทx1มื้อx1วัน
 = 1,750 บาท

2.หญิงต้ังครรภไ์ด้รับวิตามิน
เสริมธาตุไอโอดีน ร้อยละ100

3.ทารกแรกเกดิอายุ2วันขึ้น
ไป มีปริมาณ TSH ในเลือด
มากกว่า11.25มล.ยูนิต/ลิตร 
ไม่เกนิร้อยละ 3



1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกนัโรคเป็นเลิศ) 2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกนัโรคเป็นเลิศ)
3.ประเดน็มุง่เน้น สสจ.อุดรธานี การส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน วัยรุ่น 4. ตวัชีว้ดั สสจ.อุดรธานี 1. อตัราการคลอดในวัยรุ่น 10-14 ปี <1.3ต่อพนัประชากรหญิงอาย ุ10-14ปี ,

2.อตัราการคลอดในวัยรุ่น 15-19 ปี <36ต่อพนัประชากรหญิงอาย ุ15-19ปี 
3.อตัราการต้ังครรภ์ซ้ าในหญิงอายตุ่ ากว่า20 ปี ไม่เกนิร้อยละ10

5.ยทุธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาป ีPrevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกนัโรคเป็นเลิศ) 6. ประเดน็มุง่เน้น คปสอ.กุมภวาป ีการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน วัยรุ่น

7.ตวัชีว้ดั คปสอ.กุมภวาป.ี 1. อตัราการคลอดในวัยรุ่น 10-14 ปี <1.3ต่อพนัประชากรหญิงอาย ุ10-14ปี 2.อตัราการคลอดในวัยรุ่น 15-19 ปี <36ต่อพนัประชากรหญิงอาย ุ15-19ปี
3.อตัราการต้ังครรภ์ซ้ าในหญิงอายตุ่ ากว่า20 ปี ไม่เกนิร้อยละ10 8.ยทุธศาสตร์ รพ.กุมภวาป.ีPrevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคเปน็เลิศ)

งาน อนามัยแม่และเดก็ (งานวยัรุน่) กลุ่มภารกิจ  บริการปฐมภูมิ
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ ารุง ( /  ) งบกลาง คปสอ. (  ) งบประกันสังคม (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบ อปท. (  ) งบ อ่ืน ๆ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

1.เพือ่ลดปัญหารการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 1. อตัราการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 
10-14 ปี น้อยกว่า 1.3 ต่อพนั
ประชากรหญิงอายุ10-14 ปี

ค่าตอบแทนเจา้หน้าทีใ่นการออกปฏิบัติงาน
(กจิกรรม Mobile YFHS Clinic)

มณีรัตน์ เลิศศิริ

8,640 8,640

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น  บาท 0 8,640 8,640 0
หน่ึงหมืน่เจด็พันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน

 -พยาบาลวิชาชพี /นักวิชาการสาธารณสุข 
3คนx80บาทx4ชม.x18วัน=16,200 บาท

3.เพือ่ให้วัยรุ่นเขา้ถงึบริการทีเ่ป็น
มิตรสะดวกและครอบคลุม

แผนปฏิบตัริาชการดา้นสาธารณสุข โรงพยาบาลกุมภวาป ีอ าเภอกุมภวาป ีจงัหวดัอดรธานี ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ วตัถุประสงค์ ตวัชีว้ดัโครงการ กลุ่มเปา้หมาย วธิีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา /งบประมาณ (6) ผู้รับผิดชอบ
(7)

4.นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 2
 คร้ัง/ปี

17,280

1.โครงการขยายเครือขา่ย
บริการสุขภาพทีเ่ป็นมิตร
ส าหรับวัยรุ่นในชมุชน คป
สอ.กมุภวาปี ปี 2565

1.กลุ่มวัยรุ่น 10-19ปี ใน
อ าเภอกมุภวาปี จ านวน 
300 คน

2.จดัหาสนับสนุน คู่มือ ส่ือส่ิงพมิพ ์
 อปุกรณ์ป้องกนั แกเ่ครือขา่ย
บริการ
3.พฒันาระบบ คลินิกบริการ
สุขภาพทีเ่ป็นมิตรส าหรับวัยรุ่น

2.เพื่อให้ครอบครัว ชมุชน
สถานศึกษาและภาคีเครือขา่ยมี
ส่วนร่วมแกป้ัญหาวยัรุ่น

1.ออกท ากจิกรรมMobile YFHS 
Clinic ในภาคีเครือขา่ย 
สถานศึกษา , ชมุชน ของชมุชน 
และ รพ.สต.ในเขตอ าเภอกมุภวาปี2.อตัราการคลอดในวัยรุ่น

15-19ปี น้อยกว่า 36ต่อพนั
ประชากรหญิงอาย ุ15-19ปี



1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อPrevention&Promotion Excellence(ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเป็นเลิศ)         
2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อPrevention&Promotion Excellence(ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเป็นเลิศ)
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ……สุขภาพช่องปาก.......               4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ……ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ.......
5.ยุทธศาสตร์ คปสอPrevention&Promotion Excellence(ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเป็นเลิศ)           6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ............ข้อ…....สุขภาพช่องปาก..........
7.ตัวชี้วัด  คปสอ.....ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ....... งาน...............ทันตกรรม...............
แหล่งงบประมาณ(    ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท.( /  ) งบ อ่ืน ๆ.  .....กองทุนทันตกรรม.....

ผู้รับผิดชอบ
(7)ไตรมาส 1

(ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-
ก.ย.)

1.โครงการประชุม 1.เพื่อให้เกิดการ ร้อยละ 80 ของครูผู้ 1.ครูผู้ดูแลเด็ก35  คน 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1.ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ดารา  ฤทธิง์าม

เชิงปฏิบัติการครู แลกเปล่ียนเรียนรู้ ดูแลเด็ก และตัวแทน2.ตัวแทนจาก อปท. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 50คนx30บาทx2มื้อx1วัน=3,000 บาท 3,000 ปนัดดา  ถ าวาปี

ศูนย์พัฒนาเด็ก ระหว่างกันของครูผู้ดูแลเด็ก จาก อปท. เข้าร่วม จ านวน 15 คน และสร้างแนวทาง 2.ค่าอาหารกลางวัน

เล็กส่งเสริมทันต เด็กอปท.และทันตบุคลากร ประชุม 2.ตัวแทนจาก อปท. แนวทาง 50คนx70บาทx1มื้อx1วัน=3,500 บาท 3,500

สุขภาพ 2.เพื่อคืนข้อมูลผลการ จ านวน 15 คน การด าเนินงานส่งเสริม 3.ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม
ด าเนินงานส่งเสริมทันต รวม 50 คน ทันตสุขภาพ 50คนx100บาท=5,000บาท 5,000
ทันตสุขภาพใน ศพด.ปีงบ 4.ค่าสมนาคุณวิทยากร
ประมาณ2565 และจัดท า    4.1วิทยาการบรรยาย
แผนการด าเนินงานส่งเสริม       2คนx1ชม.x600บาท=1,200บาท 1,200
ทันตสุขภาพปีงบ    4.2 วิทยากรกลุ่ม
ประมาณ2566 ร่วมกัน       2คนx1ชม.x600บาท=1,200บาท 1,200
3.เพื่อหา ศพด.ปลอดขวด 5.ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงานใช้ในการ
นมและขนมกรุบกรอบ ประชุม1,000บาท 1,000

6.ค่ากระเป๋าเอกสาร50ใบx50บาท
 =2,500บาท 2,500
7.ปูายประกาศศพด.ปลอดขวดนมและกรุบ
กรอบ(ปูายไวนิลพร้อมโครงไม้ 1x2 เมตร)
15 ปูายx500บาท=7,500บาท 7,500

รวมทั้งสิ้น 24,900 บาท 24,900

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข คปสอ.กุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) 



1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ขอ้Prevention&Promotion Excellence(สง่เสริมสขุภาพ และปอ้งกันโรคเปน็เลศิ)         
2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ขอ้Prevention&Promotion Excellence(สง่เสริมสขุภาพ และปอ้งกันโรคเปน็เลศิ)
3.ประเดน็มุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ขอ้……สขุภาพชอ่งปาก.......               4. ตวัชี้วดั สสจ.อุดรธานี ขอ้……ประชาชนเขา้ถึงบริการสขุภาพชอ่งปากที่มคุีณภาพ.......
5.ยทุธศาสตร์ คปสอPrevention&Promotion Excellence(สง่เสริมสขุภาพ และปอ้งกันโรคเปน็เลศิ)           6. ประเดน็มุ่งเน้น คปสอ............ขอ้…....สขุภาพชอ่งปาก..........
7.ตวัชี้วดั  คปสอ.....ประชาชนเขา้ถึงบริการสขุภาพชอ่งปากที่มคุีณภาพ.......
งาน...............ทนัตกรรม...............
แหลง่งบประมาณ(    ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสงัคม (   ) งบ อปท.( /  ) งบ อ่ืน ๆ.  .....กองทนุทนัตกรรม.....

ผู้รับผิดชอบ
(7)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-
ก.ย.)

โครงการฟันสวย 1.เพื่อใหเ้ด็กในศูนยพ์ฒันา ร้อยละ 90 ของเด็ก เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็ก 1.ออกตรวจฟนั และคัด 1.ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที่ออกปฏบิติังาน ดารา  ฤทธิง์าม

ยิ้มใสศูนยพ์ัฒนา เด็กเล็กได้ ใน ศพด. ได้รับการ เล็กในอ.กมุภวาป ี กรองกลุ่มเส่ียงโรค 1.1ทนัตแพทย์ ปนัดดา  ถ าวาปี

เด็กเล็กฟัน รับการตรวจชอ่งปาก และ ตรวจสุขภาพชอ่งปากจ านวน 32แหง่ ฟนัผุในศพด.     1คนx120บาทx4ชม.x32ศูนย์x2คร้ัง 15,360 15,360
แขง็แรง คัดกรอง กลุ่มเส่ียงโรคฟนัผุ และทาฟลูออไรด์ (ปฏบิติังานแหง่ละ 2.ทาฟลูออไรด์วานชิใน     =30,720บาท

2.เพื่อใหเ้ด็กในศูนยพ์ฒันา ปอูงกนัฟนัผุ 2 คร้ังต่อป)ี เด็กกลุ่มเส่ียงโรคฟนัผุ 1.2 นกัวิชาการสาธารณสุข
เด็กเล็กได้ 3.ใหท้นัตสุขศึกษา     1คนx80บาทx4ชม.x32ศูนย์x2คร้ัง
เปน็กลุ่มเส่ียงโรคฟนัผุ ได้รับ     =20,480บาท 10,240 10,240
การทาฟลูออไรด์วานชิ 1.3 จพ.ทนัตสาธารณสุข
ปลีะ 2 คร้ัง     1คนx60บาทx4ชม.x32ศูนย์x2คร้ัง

    =15,360บาท 7,680 7,680
1.4 ผู้ชว่ยทนัตแพทย์
    1คนx50บาทx4ชม.x32ศูนย์x2คร้ัง
    =12,800บาท 4,480 4,480
1.5 พนกังานขบัรถ
    1คนx35บาทx4ชม.x32ศูนย์x2คร้ัง
    =8,960บาท

รวมทั้งสิ้น 88,320 บาท 44,160 44,160

รวมเปน็เงิน 88,320

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ คปสอ.กุมภวาป ีอ าเภอกุมภวาป ีจงัหวดัอดรธานี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/
โครงการ

วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดัโครงการ กลุ่มเปา้หมาย วธิดี าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

(6)



2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ขอ้Prevention&Promotion Excellence(สง่เสริมสขุภาพ และปอ้งกันโรคเปน็เลศิ)
3.ประเดน็มุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ขอ้……สขุภาพชอ่งปาก.......               4. ตวัชี้วดั สสจ.อุดรธานี ขอ้……ประชาชนเขา้ถึงบริการสขุภาพชอ่งปากที่มคุีณภาพ.......
5.ยทุธศาสตร์ คปสอPrevention&Promotion Excellence(สง่เสริมสขุภาพ และปอ้งกันโรคเปน็เลศิ)           6. ประเดน็มุ่งเน้น คปสอ............ขอ้…....สขุภาพชอ่งปาก..........
7.ตวัชี้วดั  คปสอ.....ประชาชนเขา้ถึงบริการสขุภาพชอ่งปากที่มคุีณภาพ.......
งาน...............ทนัตกรรม...............
แหลง่งบประมาณ(    ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสงัคม (   ) งบ อปท.( /  ) งบ อ่ืน ๆ.  .....กองทนุทนัตกรรม.....

ผู้รับผิดชอบ
(7)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-
ก.ย.)

3.สร้างเสริมทนัต 1. เพื่อใหค้วามรู้และทกัษะ 1.ร้อยละ 80 ของ 1. เด็กที่มารับวัคซีน 1. ใหค้วามรู้และสาธิต 1. ค่าแปรงสีฟนั 20 โหลx180บาท วรเนตร 
สุขภาพเด็ก ในการดูแลสุขภาพชอ่งปาก เด็ก WBC ได้รับ อายรุะหว่าง 6 เดือน ถงึ การดูแลสุขภาพชอ่งปาก  =3,600 บาท 3,600 ณัฐนนท์
กอ่นวัยเรียน เด็กกอ่นวัยเรียน ตรวจชอ่งปาก 3 ป ีจ านวน 200 คน เด็กกอ่นวัยเรียน 2. ค่ายาสีฟนั 20 โหล x300บาท

2. เพื่อเพิ่มการเขา้ถงึการได้ 2.ร้อยละ 80 ของ 2. ผู้ดูแลเด็กจ านวน พร้อมฝึกปฏบิติั =6,000 บาท 6,000
รับฟลูออไรด์ในเด็กอายุ เด็ก WBC ได้รับ 200 คน 2. ทาฟลูออไรด์ในเด็ก 3. ค่าฟลูออไรด์วานชิ 5 หลอด x720บาท 
ต่ ากว่า 3 ปี อปุกรณ์ดูแล อายตุ่ ากว่า 3 ปี =3,600 บาท 3,600

ชอ่งปาก 4. ค่าแผ่นพบัใหค้วามรู้ 200 ชดุ x15บาท=
3,000 บาท 3,000
5. ค่าฟลูออไรด์วานชิแบบซอง 2,000
200 ซอง x 10 บาท = 2,000 [km

รวมทั้งสิ้น 18,200 บาท

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ คปสอ.กุมภวาป ีอ าเภอกุมภวาป ีจงัหวดัอดรธานี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/
โครงการ

วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดัโครงการ กลุ่มเปา้หมาย วธิดี าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

(6)



1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ขอ้Prevention&Promotion Excellence(สง่เสริมสขุภาพ และปอ้งกันโรคเปน็เลศิ)         
2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ขอ้Prevention&Promotion Excellence(สง่เสริมสขุภาพ และปอ้งกันโรคเปน็เลศิ)
3.ประเดน็มุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ขอ้……สขุภาพชอ่งปาก.......               4. ตวัชี้วดั สสจ.อุดรธานี ขอ้……ประชาชนเขา้ถึงบริการสขุภาพชอ่งปากที่มคุีณภาพ.......
5.ยทุธศาสตร์ คปสอPrevention&Promotion Excellence(สง่เสริมสขุภาพ และปอ้งกันโรคเปน็เลศิ)           6. ประเดน็มุ่งเน้น คปสอ............ขอ้…....สขุภาพชอ่งปาก..........
7.ตวัชี้วดั  คปสอ.....ประชาชนเขา้ถึงบริการสขุภาพชอ่งปากที่มคุีณภาพ.......
งาน...............ทนัตกรรม...............
แหลง่งบประมาณ(    ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสงัคม (   ) งบ อปท.( /  ) งบ อ่ืน ๆ.  .....กองทนุทนัตกรรม.....

ผู้รับผิดชอบ
(7)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-
ก.ย.)

4.แมฟ่นัดี ชวีีมสุีข1. หญงิต้ังครรภส์ามารถดูแล 1.ร้อยละ 80 ของ หญงิต้ังครรภท์ี่มาฝาก 1. ตรวจสุขภาพชอ่งปาก 1.ค่าแปรงสีฟัน จ านวน 20 โหลx180บาท= ภทัรสุดา
สุขภาพชอ่งปากตนเองได้ หญงิต้ังครรภ์ ครรภค์ร้ังแรก หญงิต้ังครรภ์ 3,600 บาท 3,600 กสุุมา
ถกูต้อง ได้รับการตรวจ ในรพ.กมุภวาปี 2.หญงิต้ังครรภท์ี่มปีญัหา 2.ค่ายาสีฟัน จ านวน 20 โหลx300บาท= อบงค์นาถ
2. ใหบ้ริการทนัตกรรมแก่ ชอ่งปาก จ านวน 200 คน สุขภาพชอ่งปากได้รับ 6,000 บาท 6,000
หญงิต้ังครรภอ์ายคุรรภ์ 2.ร้อยละ 50 ของ การรักษา 3. ค่าแผ่นพับให้ความรู้ 200 ชดุ x15บาท=

4-6 เดือน หญงิต้ังครรภไ์ด้รับ 3,000 บาท 3,000
บริการทนัตกรรม 4. ค่ากระเป๋าผ้า 200 ใบ x50บาท=

ที่จ าเปน็ 10,000 บาท 10,000
3.ร้อยละ 80 ของ รวมทั้งสิ้น 22,600 บาท 22,600
หญงิต้ังครรภไ์ด้รับ
ชดุอปุกรณ์ดูแล
ชอ่งปาก

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ คปสอ.กุมภวาป ีอ าเภอกุมภวาป ีจงัหวดัอดรธานี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/
โครงการ

วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดัโครงการ กลุ่มเปา้หมาย วธิดี าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

(6)



1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ขอ้Prevention&Promotion Excellence(สง่เสริมสขุภาพ และปอ้งกันโรคเปน็เลศิ)         
2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ขอ้Prevention&Promotion Excellence(สง่เสริมสขุภาพ และปอ้งกันโรคเปน็เลศิ)
3.ประเดน็มุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ขอ้……สขุภาพชอ่งปาก.......               4. ตวัชี้วดั สสจ.อุดรธานี ขอ้……ประชาชนเขา้ถึงบริการสขุภาพชอ่งปากที่มคุีณภาพ.......
5.ยทุธศาสตร์ คปสอPrevention&Promotion Excellence(สง่เสริมสขุภาพ และปอ้งกันโรคเปน็เลศิ)           6. ประเดน็มุ่งเน้น คปสอ............ขอ้…....สขุภาพชอ่งปาก..........
7.ตวัชี้วดั  คปสอ.....ประชาชนเขา้ถึงบริการสขุภาพชอ่งปากที่มคุีณภาพ.......
งาน...............ทนัตกรรม...............
แหลง่งบประมาณ(    ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสงัคม (   ) งบ อปท.( /  ) งบ อ่ืน ๆ.  .....กองทนุทนัตกรรม.....

ผู้รับผิดชอบ
(7)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-
ก.ย.)

5.สร้างเสริมสุขภาพ1.ผู้สูงอายใุนชมรมผู้สูงอายุ 1.ร้อยละ 100 ชมรมผู้สูงอาย ุ2 ต าบล 1.แจง้รายละเอยีดกจิ- 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 100 คน x 12,000 มนัทนา
ชอ่งปากอยา่งยั่งยนืได้รับการตรวจชอ่งปาก ของผู้สูงอายุ ได้แก ่บุ่งหมากลาน และ กรรม ประสานพื้นที่ 30บาท x 2 มื้อ x 1 วัน = 12,000 บาท กนัทมิา

2.ผู้สูงอายทุี่มปีญัหาสุขภาพ ที่เขา้ร่วมการ สีออ ต าบลละ 100 คน 2.ด าเนนิกจิกรรม 2.ค่าอาหารกลางวัน 200 คน x 70 บาท 14,000 ระริสา
ชอ่งปาก ได้รับบริการตามชดุ ประชมุได้รับ ทั้งหมด 200 คน 3.ตรวจสุขภาพชอ่งปาก x 1 มื้อ x2 วัน = 14,000 บาท พลประชา
สิทธิประโยชน์ การตรวจชอ่งปาก (แบง่เปน็กลุ่มยอ่ย และใหบ้ริการ 3.ค่าพาหนะ 200 คน x 100 บาทx2วัน = 20,000

2..มกีารจดักจิกรรม 2กลุ่มกลุ่มละ 50 คน 20,000 บาท
ขึ้นในชมรมผู้สูงอายุ ออก 2วันวันละ 1ต าบล) 4.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์สาธิต 22,000
2 ชมรม 5.ค่าแผ่นพบั 200 แผ่น x 10 บาท 2,000

=2,000 บาท
6.ค่าปาูยไวนลิขนาด1x3เมตรx150บาท= 450
450 บาท
7.ค่าสมนาคุณวิทยากร 2คนx3ชม.x600บาทx 2 วัน=2,400
2,400 บาท

รวมทั้งสิ้น 72,850 บาท 72,850

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ คปสอ.กุมภวาป ีอ าเภอกุมภวาป ีจงัหวดัอดรธานี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/
โครงการ

วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดัโครงการ กลุ่มเปา้หมาย วธิดี าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

(6)



1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ขอ้Prevention&Promotion Excellence(สง่เสริมสขุภาพ และปอ้งกันโรคเปน็เลศิ)         
2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ขอ้Prevention&Promotion Excellence(สง่เสริมสขุภาพ และปอ้งกันโรคเปน็เลศิ)
3.ประเดน็มุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ขอ้……สขุภาพชอ่งปาก.......               4. ตวัชี้วดั สสจ.อุดรธานี ขอ้……ประชาชนเขา้ถึงบริการสขุภาพชอ่งปากที่มคุีณภาพ.......
5.ยทุธศาสตร์ คปสอPrevention&Promotion Excellence(สง่เสริมสขุภาพ และปอ้งกันโรคเปน็เลศิ)           6. ประเดน็มุ่งเน้น คปสอ............ขอ้…....สขุภาพชอ่งปาก..........
7.ตวัชี้วดั  คปสอ.....ประชาชนเขา้ถึงบริการสขุภาพชอ่งปากที่มคุีณภาพ.......
งาน...............ทนัตกรรม...............
แหลง่งบประมาณ(    ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสงัคม (   ) งบ อปท.( /  ) งบ อ่ืน ๆ.  .....กองทนุทนัตกรรม.....

ผู้รับผิดชอบ
(7)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-
ก.ย.)

5.เบาหวานฟนัดี 1.เพื่อใหผู้้ปวุยเบาหวานได้รับ 1.ร้อยละ 60 ผู้ปวุย ผู้ปวยเบาหวานคลินคิ 1.ขั้นเตรียมการ 1.ค่าแปรงสีฟนั จ านวน 208โหลx180บาท= 57,600 มนัทนา
ชวีีมสุีข การตรวจสุขภาพชอ่งปาก เบาหวานได้รับการ โรคไมติ่ดต่อเร้ือรัง  -จดัเตียมเอกสารและ 37,440 บาท กนัทมิา

2.เพื่อใหผู้้ปวุยเบาหวานที่มี ตรวจชอ่งปาก รพ.กมุภวาปจี านวน แผนปฎบิติั 2.ค่ายาสีฟนั จ านวน 208โหลx300บาท= ระริสา
ปญัหาสุขภาพชอ่งปากได้รับ 2,500 คน  -ประสานงานกบัเจา้หนา้ที่62,400 บาท พลประชา
บริการทนัตกรรมตามชดุ 2.ด าเนนิกจิกรรม รวมทั้งสิ้น 57,600 บาท
สิทธิ 3.ติดตามประเมนิผล
3.เพื่อใหผู้้ปวุยเบาหวานได้รับ การด าเนนิงาน
ค าแนะน าและทกัษะในการ
ดูแลสุขภาพชอ่งปากตนเอง

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ คปสอ.กุมภวาป ีอ าเภอกุมภวาป ีจงัหวดัอดรธานี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/
โครงการ
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(ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

(6)
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7.ตวัชี้วดั  คปสอ.....ประชาชนเขา้ถึงบริการสขุภาพชอ่งปากที่มคุีณภาพ.......
งาน...............ทนัตกรรม...............
แหลง่งบประมาณ(    ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสงัคม (   ) งบ อปท.( /  ) งบ อ่ืน ๆ.  .....กองทนุทนัตกรรม.....

ผู้รับผิดชอบ
(7)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-
ก.ย.)

6.จดับริการ 1.เพื่อใหผู้้สูงอายทุี่ได้รับการ 1.ร้อยละ 100 ผู้สูงอายทุี่ได้รับการใส่ 1.การเตรียมการ 1.ค่าแผ่นพับ 150 แผ่นx15บาท=2,250บาท 14,670 มนัทนา
ทันตกรรมปูองกนั ใส่ฟนัทยีมสามารถดูแล ผู้สูงอายใุส่ฟนัเทยีม ฟนัเทยีมที่รพ.กมุภวาปี  -จดัเตรียมเอกสาร 2.ค่าแปรงสีฟัน จ านวน 13โหลx180บาท= กนัทมิา
แกผ้่สูงอายทุี่ใส่ สุขภาพชอ่งปากและตรวจ ได้รับค าแนะน า 150 คน และอปุกรณ์ 2,340 บาท ระริสา
ฟันเทียม ฟนัได้ด้วยตัวเอง การดูแลรักษา 2.ถา่ยทอดโครงการและ 3.ค่ายาสีฟัน จ านวน 13โหลx300บาท= พลประชา

2.เพื่อใหผู้้สูงอายทุี่ได้รับการ ฟนัเทยีม แนวปฎบิติั 3,900 บาท

ใส่ฟนัเทยีมมอีปุกรณ์ดูแล 2.ร้อยละ100 3.ด าเนนิการ 4.ค่าเมด็ฟูุฟันปลอม จ านวน 5โหลx1,210 

สุขภาพชอ่งปากเหมาะสม ผู้สูงอายใุส่ฟนัเทยีม 4.ติดตามประเมนิผล บาท =6,050 บาท

ได้รับอปุกรณ์ดูแล 5.ค่าถงุใส่ฟันปลอม จ านวน 150ถงุx20บาท

ชอ่งปากและฟนั  =3,000 บาท

เทยีมและฝึกใช้ รวมทั้งสิ้น 17,540 บาท

อปุกรณ์

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ คปสอ.กุมภวาป ีอ าเภอกุมภวาป ีจงัหวดัอดรธานี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
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โครงการ
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ผู้รับผิดชอบ
(7)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-
ก.ย.)

7.โรงเรียนฟนัดี 1.มกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้ ครูโรงเรียนประถม 1.ประชาสัมพนัธ์โครง 1.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 78 คน x สมติา
คปสอ.กมุภวาปี การด าเนนิงานส่งเสริม ศึกษาจ านวน 78 คน การ ออกหนงัสือเชญิคร 30 บาท x 2มื้อ x  1วนั=4,680บาท 25,200 ภทัรลภา

ทนัตสุขภาพของรร.ประถม ในรร.ประถมศึกษา 2.ค่าอาหารกลางวนั 78คนx70บาทx1มื้อ ภทัราภรณ์
ศึกษา 2.จดัการประชมุแลก  x 1วนั = 5,460 บาท

2.ครูสามารถตรวจชอ่งปาก เปล่ียนเรียนรู้การ 3.ค่าพาหนะครู78 คนx100บาท=7,800บาท

ได้อยา่งถกูต้อง ด าเนนิงานส่งเสริม 4.ค่าเอกสารประกอบการอบรม 78 ชดุ

3.ครูสามารถใชอ้ปุกรณ์ ทนัตสุขภาพในรร. x20บาท= 1,560บาท

ท าความสะอาดได้อยา่ง 3.สรุปและประเมนิผล 5.ค่าประเป๋าเอกสาร 78 ใบ x60 บาท

ถกูต้อง  = 4,680 บาท

4.เพื่อกระตุ้นใหค้รูตระหนกั 6.ค่าสมนาคุณวทิยกร 2 คน x 600 บาท=

ถงึบทบาทของครูในการ  1,200 บาท

ส่งเสริมทนัตสุขภาพในรร. 7.ค่าวสัดุฝึกสาธติการดูแลสุขภาพชอ่งปาก

(แปรงสีฟัน+ยาสีฟัน)78ชดุ x50[km

 =3,900 บาท

รวมทั้งส้ิน 29,280 บาท

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ คปสอ.กุมภวาป ีอ าเภอกุมภวาป ีจงัหวดัอดรธานี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
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(6)
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(7)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-
ก.ย.)

8.แกนน านกัเรียน1.แกนน านกัเรียนมคีวามรู้ 1.ผู้เขา้ร่วมโครงการ 1.แกนน านกัเรียน 1.ประชมุวางแผนและ 1.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 173 คน x สมติา
ฟนัสวย และทศันคติที่ดีในการดูแล สามารถตรวจฟนัได้ ประถมศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการ 30 บาท x 2มื้อ x  1วนั=10,380บาท ภทัรลภา

สุขภาพชอ่งปาก อยา่งถกูต้อง 1.1. รร.เอกชนใน 2.ประชาสัมพนัธ์ไปยงั 2.ค่าอาหารกลางวนั173คนx70บาทx1มื้อ ภทัราภรณ์
2.แกนน ามทีกัษะในการ ร้อยละ 80 อ.กมุภวาป ี4 แหง่ สสอ.กมุภวาปี/  x 1วนั = 12,110 บาท ณัฐพร
แปรงฟนั 17 จดุ และการ 2.ผู้เขา้ร่วมโครงการ นกัเรียน 70 คน PCUกมุภวาปี/ 3.ค่าพาหนะครู13 คนx200บาท=2,600บาท

แปรงแหง้ที่ถกูต้อง มคีวามพงึพอใจ 1.2 รร.ในเขต โรงเรียนประถมศึกษา 4.ค่าเอกสารประกอบการอบรม 160 ชดุ

3.แกนน ามทีกัษะในการ ระดับดีขึ้นไป ต.เวียงค า 6 แหง่ ในเขตต.กมุภวาปี x10บาท= 1,600 บาท

ปฏเิสธค าชวนใหล้องบหุร่ี ร้อยละ 80 นกัเรียน 60 คน 3.ท าหนงัสือเชญิ 5.ค่าประเป๋าเอกสาร 160 ใบ x 50 บาท

4.แกนน าสามารถตรวจฟนั 1.3.  รร.ในความรับผิด วิทยากรในการด าเนนิ  =  8,000 บาท

ตนเองและผู้อื่น ชอบ รพ.สต.บา้นผือ งาน 6.ค่าสมนาคุณวทิยกร 2 คน x 600 บาท

3 แหง่ นกัเรียน 30 คน 4.ด าเนนิการอบรม x 3วนั = 3,600 บาท

4.ครูอนามยั 13 คน แกนน า 7.ค่าวสัดุฝึกสาธติการดูแลสุขภาพชอ่งปาก

5.สรุปผลการด าเนนิ 160 ชดุ x 30 บาท = 4,800 บาท

รวมทั้งหมด 173 คน โครงการ 8.ค่าปูายไวนิล 1 ปูาย 200 บาท

รวมทั้งสิ้น 43,290 บาท

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ คปสอ.กุมภวาป ีอ าเภอกุมภวาป ีจงัหวดัอดรธานี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/
โครงการ

วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดัโครงการ กลุ่มเปา้หมาย วธิดี าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

(6)



1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ขอ้Prevention&Promotion Excellence(สง่เสริมสขุภาพ และปอ้งกันโรคเปน็เลศิ)         
2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ขอ้Prevention&Promotion Excellence(สง่เสริมสขุภาพ และปอ้งกันโรคเปน็เลศิ)
3.ประเดน็มุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ขอ้……สขุภาพชอ่งปาก.......               4. ตวัชี้วดั สสจ.อุดรธานี ขอ้……ประชาชนเขา้ถึงบริการสขุภาพชอ่งปากที่มคุีณภาพ.......
5.ยทุธศาสตร์ คปสอPrevention&Promotion Excellence(สง่เสริมสขุภาพ และปอ้งกันโรคเปน็เลศิ)           6. ประเดน็มุ่งเน้น คปสอ............ขอ้…....สขุภาพชอ่งปาก..........
7.ตวัชี้วดั  คปสอ.....ประชาชนเขา้ถึงบริการสขุภาพชอ่งปากที่มคุีณภาพ.......
งาน...............ทนัตกรรม...............
แหลง่งบประมาณ(    ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสงัคม (   ) งบ อปท.( /  ) งบ อ่ืน ๆ.  .....กองทนุทนัตกรรม.....

ผู้รับผิดชอบ
(7)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-
ก.ย.)

ออกรณรงค์ด้าน 1.เพื่อใหร้พ.สต.ที่ไมม่ี 1.ร้อยละ 80ของ รพ.สต.ที่ไมม่จีพ./นวก. 1.จดัท าแผนฏบิติัการ ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที่รพ./รพ.สต. สายสุนยี์
สร้างเสริมทนัต จพ./นวก.ทนัตฯสามารถให้ รพ.สต.สามารถให้ จ านวน 11 แหง่ 2.ประสานผู้รับผิดชอบ 1.ทนัตแพทย ์1 คนx120 บาท x 7 ชม. ระริสา
สุขภาพในชมุชน บริการด้านทนัตสาธารณสุข บริการด้าน 3.ออกปฏบิติังาน  X 120 คร้ัง =100,800 บาท 33,600 33,600 33,600 ปนดัดา

ได้ตามมาตรฐาน ทนัตสาธารณสุข ตามแผน 2.นวก.ทนัตฯ 1  คนx80 บาท x 7ชม.
2.เพิ่มการเขา้ถงึบริการ ได้ตามมาตรฐาน 4.สรุปผลการด าเนนิงาน X 120 คร้ัง=  67,200 บาท 22400 22400 22400
ทนัตกรรม 2.การเขา้ถงึบริการ 3.จพ.ทนัตฯ 1  คนx60 บาท x 7ชม.

ทนัตกรรมร้อยละ 45 X 120 คร้ัง=  50,400 บาท 16,800 16,800 16,800
4.ผู้ชว่ยทนัตแพทย1์คนx50บาท x 7ชม.
x 120 คร้ัง= 42,000 บาท 14000 14000 14000
5.พขร. 1  คนx35 บาท x 7 ชม. 
x120 คร้ัง=  29,400 บาท 9800 9800 9800

รวม 289,800 บาท

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ คปสอ.กุมภวาป ีอ าเภอกุมภวาป ีจงัหวดัอดรธานี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/
โครงการ

วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดัโครงการ กลุ่มเปา้หมาย วธิดี าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

(6)



1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ขอ้Prevention&Promotion Excellence(สง่เสริมสขุภาพ และปอ้งกันโรคเปน็เลศิ)         
2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ขอ้Prevention&Promotion Excellence(สง่เสริมสขุภาพ และปอ้งกันโรคเปน็เลศิ)
3.ประเดน็มุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ขอ้……สขุภาพชอ่งปาก.......               4. ตวัชี้วดั สสจ.อุดรธานี ขอ้……ประชาชนเขา้ถึงบริการสขุภาพชอ่งปากที่มคุีณภาพ.......
5.ยทุธศาสตร์ คปสอPrevention&Promotion Excellence(สง่เสริมสขุภาพ และปอ้งกันโรคเปน็เลศิ)           6. ประเดน็มุ่งเน้น คปสอ............ขอ้…....สขุภาพชอ่งปาก..........
7.ตวัชี้วดั  คปสอ.....ประชาชนเขา้ถึงบริการสขุภาพชอ่งปากที่มคุีณภาพ.......
งาน...............ทนัตกรรม...............
แหลง่งบประมาณ(    ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสงัคม (   ) งบ อปท.( /  ) งบ อ่ืน ๆ.  .....กองทนุทนัตกรรม.....

ผู้รับผิดชอบ
(7)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-
ก.ย.)

โครงการผลิต 1.เพื่อผลิตส่ือที่ใชใ้นการ 1.ร้อยละ 100 ของ ประชาชนทกุกลุ่มวัย 1.จดัท าส่ือส่งเสริมทนัต 1.ค่าปาูยไวนลิสแตนพร้อมขาต้ัง ปนดัดา
ส่ือส่งเสริมทนัต ส่งเสริมทนัตสุขภาพแก่ ทกุกลุ่มวัย มส่ืีอ ได้แก่ สุขภาพ  โครงเหล็ก(สามารถพบัเกบ็ได้)
สุขภาพประชาชนประชาชน ส่งเสริมทนัตสุขภาพ 1.หญงิต้ังครรภ์ เปน็ไวนลิ พร้อมโครง ขนาด 80x180 เซนติเมตรx 22 ชิ้น
ทกุกลุ่มวัย 2.เพื่อใหเ้กดิความสะดวกใน 2.เด็กกอ่นวัยเรียน (พบัเกบ็) x1,000บาท เปน็เงิน 22,000 บาท

ใหค้วามรู้ในการออกส่งเสริม 3.เด็กวัยเรียน จ านวน 22 ชิ้นได้แก่
ทนัตสุขภาพแกป่ระชาชน 4.ผู้สูงอายุ

5.กลุ่มวัยท างาน

รวมเปน็เงิน 22,000 บาท

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ คปสอ.กุมภวาป ีอ าเภอกุมภวาป ีจงัหวดัอดรธานี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/
โครงการ

วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดัโครงการ กลุ่มเปา้หมาย วธิดี าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

(6)



1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ขอ้Prevention&Promotion Excellence(สง่เสริมสขุภาพ และปอ้งกันโรคเปน็เลศิ)         
2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ขอ้Prevention&Promotion Excellence(สง่เสริมสขุภาพ และปอ้งกันโรคเปน็เลศิ)
3.ประเดน็มุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ขอ้……สขุภาพชอ่งปาก.......               4. ตวัชี้วดั สสจ.อุดรธานี ขอ้……ประชาชนเขา้ถึงบริการสขุภาพชอ่งปากที่มคุีณภาพ.......
5.ยทุธศาสตร์ คปสอPrevention&Promotion Excellence(สง่เสริมสขุภาพ และปอ้งกันโรคเปน็เลศิ)           6. ประเดน็มุ่งเน้น คปสอ............ขอ้…....สขุภาพชอ่งปาก..........
7.ตวัชี้วดั  คปสอ.....ประชาชนเขา้ถึงบริการสขุภาพชอ่งปากที่มคุีณภาพ.......
งาน...............ทนัตกรรม...............
แหลง่งบประมาณ(    ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสงัคม (   ) งบ อปท.( /  ) งบ อ่ืน ๆ.  .....กองทนุทนัตกรรม.....

ผู้รับผิดชอบ
(7)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-
ก.ย.)

โครงการส่งเสริม 1.เพื่อสร้างสุขนสัิยในการ 1.ร้อยละ100 ของ ผู้สูงอายใุนโรงเรียนผู้ 1.กจิกรรมส่งเสริมทันตสุข 1.ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม 21,230 ระริสา

และฟื้นฟู ดูแลความสะอาดชอ่งปาก ผู้สูงอายไุด้รับ สูงอายเุทศบาลกมุภวาปี ภาพได้แกอ่บรมให้ความ 70คนx30บาทx2มื้อx1วนั=4,200 บาท

สุขภาพชอ่งปาก ทั้งฟนัแทแ้ละฟนัเทยีมแกผู้่ ตรวจชอ่งปาก จ านวน 70 คน รู้ฝึกปฏบิัติและตรวจสุข 2.ค่าอาหารกลางวนั

ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ และฝึกปฏบิติั ภาพชอ่งปากในโรงเรียน 70คนx70บาทx1มื้อx1วนั=4,900 บาท

ต าบล กมุภวาปี 2.เพื่อใหผู้้สูงอายทุี่มี การดูแลชอ่งปาก ผู้สูงอายุ 3.ค่าแปรงสีฟัน จ านวน 6โหลx180บาท= 

ปงีบประมาณ ปญัหาสุขภาพชอ่งปากได้รับ  -ตรวจฟันผู้สูงอายเุพื่อ 1,080 บาท

๒๕๖๔ บริการทนัตกรรม ตรวจฟันผู้สูงอายเุพื่อ 4.ค่ายาสีฟัน จ านวน 6โหลx300บาท= 

3เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน ประเมนิคู่สบฟันที่สามารถ 1,800 บาท

ส่งเสริมปอูงกนัทนัตสุขภาพ เค้ียวอาหารได้/ตรวจสุข 5.ค่าปูายไวนิลขนาด1x3เมตรx150บาท=

ในกลุ่มผู้สูงอายุ ภาพในชอ่งปาก/ตรวจสุข 450 บาท

ภาพชอ่งปากในผู้สูงอายุ 6.ค่าสมนาคุณวทิยากร 1คนx3ชม.x600บาท

 /เคลือบฟลูออไรด์  =1,800 บาท

2.แนะน าและส่งต่อเพื่อรับ 7.ค่าพาหนะ70 คนx100บาท=7,000บาท

บริการทันตกรรมฟื้นฟู

ประกอบด้วยการใส่ฟัน

เทียมทั้งปาก

3.สรุปผลและประเมนิผล รวม 21,230บาท

โครงการ 

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ คปสอ.กุมภวาป ีอ าเภอกุมภวาป ีจงัหวดัอดรธานี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/
โครงการ

วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดัโครงการ กลุ่มเปา้หมาย วธิดี าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบ ุเดอืนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

(6)



1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข Service Excellence (การบริการเป็นเลิศ) 2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี Service Excellence (การบริการเป็นเลิศ)
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี DM / HT /CKD 4. ตัวชีว้ัด สสจ.อุดรธานี  ร้อยละของ DM ที่ควบคุมได้
5.ยทุธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี Service Excellence (การบริการเป็นเลิศ) 6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี DM / HT /CKD

7.ตัวชีว้ัด  คปสอ.กุมภวาปี. ร้อยละของ DM ที่ควบคุมได้ 
งาน. NCD
แหล่งงบประมาณ (    ) เงินบ ารุง ( ./  ) งบกลาง คปสอ. (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบ อปท. (  ) งบ อ่ืน ๆ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

โครงการออกเยีย่มบา้น 1.เพื่อออกเยีย่มติดตามการรักษา ปรับ 1.ผู้ปวุยเบาหวานที่รับยา วิธีด าเนนิงาน ณฐมน สามเมือง
ผู้ปวุยเบาหวานที่ไม่สามารถ พฤติกรรมสุขภาพและส่งเสริม โรงพยาบาลกมุภวาป ี ที่ไม่ 1.จัดท าโครงการเพื่อขออนมุัติ
ควบคุมระดับน้ าตาลได้  ระบบผู้ดูแลที่บา้น ในผู้ปวุยเบาหวานที่ สามารถควบคุมระดับ 2.แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ  -ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่ออกเยีย่มบา้น
คปสอ .กมุภวาปี ไม่สามารถควบคุมระดับ น้ าตาลได้ 3.ก าหนดกลุ่มเปาูหมาย 1.พยาบาลวิชาชีพ 2คนx80บาทx4ชม.x20 คร้ัง= 12,800บาท 6,400 6,400
ปงีบประมาณ  2565 น้ าตาลได้ ปงีบประมาณ  2564 4.ด าเนนิกจิกรรม 2.นกัโภชนาการ 1คนx80บาทx4ชม.x20 คร้ัง=6,400บาท 3,200 3,200

2.เพื่อออกเยีย่มติดตามการรักษา ปรับ 2.ผู้ปวุยเบาหวานที่มีภาวะ รายละเอยีดงบประมาณ 3.เภสัชกร1คนx90บาทx4 ชม.x20 คร้ัง=7,200บาท 3,600 3,600
พฤติกรรมสุขภาพและส่งเสริม เทา้เส่ียงสูงและถูกตัดอวัยวะ 4.นกักายภาพบ าบดั1คนx80บาทx4ชม.x20คร้ัง=6,400บาท 3,200 3,200
การดูแลเทา้ ในผู้ปวุยเบาหวานที่ ปงีบประมาณ  2564 5.พนกังานขับรถ1คนx35บาทx4ชม.x20 คร้ัง=2,800บาท 1,400 1,400
มีภาวะเทา้เส่ียงสูงและถูกตัดอวัยวะ รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 35,600 บาท 0 17,800 17,800 0

สามหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน

กิจกรรม ออกเยีย่มบา้นผู้ปว่ยเบาหวานที่ไมส่ามารถควบคุม
ระดบัน้ าตาลได้

35,600

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข คปสอ.กุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี จงัหวัดอดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ (6) ผู้รับผิดชอบ
(7)

         ลงช่ือ................................................... ผูเ้สนอแผนฯ 
(นางโกศล  ศรีกงพาน) 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 

             ลงช่ือ....................................................... ผู้แห็นชอบแผนฯ 
(นายประพัทธ์  ธรรมวงศา) 
สาธารณสุขอ าเภอกุมภวาปี 

รองประธาน คปสอ.กุมภวาปี 

      ลงช่ือ....................................................... ผูอ้นุมัติแผนฯ 
(นายเกรียงศักดิ์  เอกพงษ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี 
ปราะธาน คปสอ.กุมภวาปี 



1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข สนบัสนนุด้านการบริการและวิชาการด้านสุขภาพทีม่ีประสิทธิภาพ 2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี การปฏริูประบบบริการสุขภาพ ดา้นการรักษาพยาบาล
3.ประเดน็มุง่เน้น สสจ.อุดรธานี พัฒนาระบบบริการ Service plan สาขาจักษุ 4. ตวัชีว้ัด สสจ.อุดรธานี ร้อยละ90ผู้ปวุยสูงอายไุด้รับการคัดกรองสายตา
5.ยทุธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาป ีปรับระบบบริการใหป้ระชาชนได้รับบริการสุขภาพทีม่ีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 6. ประเดน็มุง่เน้น คปสอ.กุมภวาป.ีพัฒนาระบบบริการ Service plan สาขาจักษุ
7.ตวัชีว้ัด  คปสอ.กุมภวาป ีร้อยละ90ผู้ปวุยสูงอายไุด้รับการคัดกรองสายตา, ร้อยละ90ของผู้ปวุย Blinding Cataractได้รับการผ่าตัดภายใน 30วัน
งาน จักษุ
แหล่งงบประมาณ ( ) เงินบ ารุง (./ ) งบกลาง คปสอ. (  ) งบประกันสังคม (   ) งบ สปสช. ( )งบอุดหนุน ( )งบ อปท. ( )งบ อ่ืน ๆ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

1.โครงการคัดกรองสายตา 1.เพิม่อัตราการเข้าถึงของผู้สูงอายุ 1.ผู้สูงอายใุนเขตอ าเภอ 1. จัดท าโครงการเพือ่ขออนมุัติ ค่าตอบแทนทีอ่อกคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ น.ส.มารยาท บตุรโท
ในผู้สูงอายแุละเยีย่มบา้น ในการตรวจสายตาการมองเหน็ จ านวน 18,000  คน 2. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ พยาบาลวิชาชีพ 3คนx8ชม.x80บาทx18วัน =34,560บาท 17,280 17,280
ผู้ปวุยหลังผ่าตัดต้อกระจก 2.เริงค้นหาตาบอด Blinding 2.ผู้ปวุยหลังท าหตัถการ 3.ก าหนดกลุ่มเปาูหมาย     4,320 4,320

Cataract เพือ่การรักษาคลอบคลุม ทางตาหรือผ่าตัด ประชุมเครือข่ายผู้รับผิด
ทกุพืน้ทีใ่นอ าเภอกมุภวาปี กระจกทีม่ีความเส่ียงสูง ชอบในรพ.สต./PCC ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1คนx8ชม.x50บาทx18วัน =7,200บาท 3,600 3,600
3.เพือ่ฟืน้ฟูพัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ เทา่ทีม่ีในพืท้ีแ่ต่ละแหง่ ร่วมกนัก าหนดวันออกคัด พนกังานขับรถ 1คนx8ชม.x37.5บาทx18วัน=5,400บาท 2,700 2,700
ทีผู้่รับผิดชอบงานผู้สูงอายแุละอสม กรองและวันเยีย่มบา้น
ใหม้ีความรู้ในการคัดกรอวสายตา และเกบ็ตกการคัดกรอง DR
เบือ้งต้น ในผู้ปวุยเบาหวานซ้ าอีกคร้ัง
4.ติดตามเยีย่มผู้ปวุยหลังผ่าตัดต้อ 4.ออกคัดกรองตามแผน
กระจกทีม่ีความเส่ียงสูงในพืน้ที่ 5.สรุปและประเมินผลโครงการ

รวมเปน็เงินทัง้สิ้น 55,800 บาท 0 0 27,900 27,900
ห้าหมืน่ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน 55,800

แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสุข คปสอ .กุมภวาป ีอ าเภอกุมภวาป ีจังหวัดอุดรธานี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ผู้สูงอาย ุ60ปขีึ้นไปได้รับ
การคัดกรองสายตาร้อยละ 
902.ผู้ปวุย Blinding Cataract
ได้รับการผ่าตัดภายใน 30วัน
 ร้อยละ 90

3. ผู้ปวุยหลังผ่าตัดต้อ
กระจกทีม่ีความเส่ียงสูง
ได้รับการเยีย่มบา้น

ผู้รับผิดชอบ
(7)

เจ้าหนา้ทีเ่คร่ืองมือพิเศษทางจักษุ 1คนx8ชม.x60บาท
x18วัน =8,640บาท

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัดโครงการ กลุ่มเปา้หมาย วิธีด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา /งบประมาณ (6)

            ลงชื่อ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ 
( นายประพัทธ์  ธรรมวงศา ) 

ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอกุมภวาป ี
รองประธาน คปสอ.กุมภวาป ี

           ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ 
(  นางสาวมารยาท  บุตรโท) 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

           ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ 
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ ) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี 
ประธาน  คปสอ.กุมภวาปี 



1.ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ สนับสนุนด้านการบริการและวชิาการด้านสุขภาพที่มปีระสิทธภิาพ 2. ยทุธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี การปฏิรูประบบบริการสขุภาพ ดา้นการรักษาพยาบาล
3.ประเดน็มุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี พัฒนาระบบบริการ Service plan สาขาจกัษุ 4. ตวัชี้วดั สสจ.อุดรธานี คนไขเ้บาหวานได้รับการคัดกรอง DR มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 60
5.ยทุธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี ปรับระบบบริการให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มคุีณภาพ และประสิทธภิาพ 6. ประเดน็มุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาป.ีพัฒนาระบบบริการ Service plan สาขาจกัษุ
7.ตวัชี้วดั  คปสอ.กุมภวาปี คนไขเ้บาหวานได้รับการคัดกรอง DR มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 80,คนไขเ้บาหวานที่ภาวะแทรกซ้อนทางตาได้รับการรักษา ร้อยละ 100

งาน จกัษุ
แหลง่งบประมาณ ( ) เงินบ ารุง (./ ) งบกลาง คปสอ. (  ) งบประกันสงัคม (   ) งบ สปสช. ( )งบอุดหนุน ( )งบ อปท. ( )งบ อ่ืน ๆ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

2.โครงการตรวจคัดกรอง 1ผู้ปุวยเบาหวานได้รับการคัดกรอง ผู้ปุวยเบาหวานในเขต 1. จดัท าโครงการเพื่อขออนุมัติ ค่าตอบแทนที่ออกคัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ปว่ยเบาหวาน น.ส.วไิลลักษณ์

ภาวะแทรกซ้อนทางตา ภาวะแทรกซ้อนประจ าปีตามแนว อ าเภอกุมภวาปี จ านวน 2. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ พยาบาลวชิาชพี 3คนx8ชม.x80บาทx40วนั =76,800บาท 25,600 25,600 25,600 ไกรตรี

ในผู้ปุวยเบาหวาน ทางมาตรฐาน 7,765 คน 3.ประชุมทีมกรรมการ 6,400 6,400 6,400

2ผู้ปุวยเบาหวานได้รับการคัดกรอง ผู้รับผิดชอบงานเบาหวาน

ภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแล ในเครือข่ายและก าหนด ผู้ชว่ยเหลือคนไข ้1คนx8ชม.x50บาทx40วนั =16,000บาท 4,000 6,000 6,000

รักษา เฝูาระวงัและติดตามอย่าง วนัออกคัดกรองในแต่ละพื้นที่ พนักงานขบัรถ 1คนx8ชม.x37.5บาทx40วนั=12,000บาท 4,000 4,000 4,000

เข้มงวด ชะลอการเกิด 4.ออกคัดกรองตามแผน รวมเปน็เงินทั้งสิน้ 124,000 บาท 0 40,000 42,000 42,000

ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง 5.สรุปและประเมินผลโครงการ หน่ึงแสนสองหมืน่สีพั่นบาทถ้วน

1.คนไข้เบาหวานได้รับ
การคัดกรอง DR ร้อยละ
 80

2. คนไข้เบาหวานที่
ภาวะแทรกซ้อนทางตา
ได้รับการรักษา ร้อยละ 
100

124,000

เจา้หน้าที่เคร่ืองมอืพิเศษทางจกัษุ 1คนx8ชม.x60บาทx40
วนั =19,200บาท

แผนปฏิบัตริาชการดา้นสาธารณสขุ คปสอ.กุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดัโครงการ กลุ่มเป้าหมาย วธิดี าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา /งบประมาณ (6) ผู้รับผิดชอบ
(7)

            ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ 
( นายประพัทธ์  ธรรมวงศา ) 

ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอกุมภวาปี 
รองประธาน คปสอ.กุมภวาปี 

           ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ 
(  นางสาวมารยาท  บุตรโท) 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

           ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ 
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ ) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี 
ประธาน  คปสอ.กุมภวาปี 


