
แผนปฏิบติัการดา้นสขุภาพ คปสอ. นครชยัศรี 

ประจ าปีงบประมาณ 2562

โดย :  คณะท ำงำนจัดท ำแผน คปสอ.นครชยัศร ี



วสิยัทศัน์

พนัธกจิ

ประเด็นยทุธศาสตร์

เป้าประสงค์

● ประสทิธผิล

ตามยทุธศาสตร์

●ภาคเีครอืขา่ย

●กระบวน

บรหิารจัดการ

●การพัฒนาองคก์ร

     แผนทีท่างเดนิยทุธศาสตรต์ามแผนยทุธศาสตรก์ารสาธารณสขุ คปสอ.นครชยัศร ี พ.ศ. 2562 -  2564

  เป็นผูน้ าในการบรหิารจัดการสขุภาพระดบัอ าเภอทีม่คีณุภาพ  โดยการมสีว่นรว่มของภาคสีขุภาพ  น าไปสูก่ารมสีขุภาพดี 

พัฒนาระบบสง่เสรมิสขุภาพ  ป้องกนัโรค
และคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ  โดย

การมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น 

พัฒนาระบบบรกิารสขุภาพใหม้ี
คณุภาพและประชาชนเขา้ถงึ

บรกิารไดส้ะดวก 

พัฒนาระบบจัดการบคุลากรที่
มคีณุภาพแบบมอือาชพี 

 พัฒนาระบบคณุภาพหน่วยบรกิารทกุระดบัตาม
เกณฑม์าตรฐาน และยดึหลักธรรมาภบิาล  

 พัฒนาระบบสง่เสรมิสขุภาพ  
ป้องกนัโรคและคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้น

สขุภาพ อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 พัฒนาระบบบรกิารดา้นการแพทย์
และสาธารณสขุ ใหม้คีณุภาพ  

มาตรฐานเพือ่ใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิ 

บรหิารจัดการบคุลากรดา้น
สขุภาพ ใหม้คีณุภาพ และ

ประสทิธภิาพ 

พัฒนาระบบบรหิารจัดการดา้นการแพทยแ์ละ
การสาธารณสขุ  และระบบขอ้มลูอยา่งมี
ประสทิธภิาพ และยดึหลักธรรมาภบิาล 

พัฒนาระบบธรรมาภบิาลและคณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐ และระบบการตรวจสอบภายใน 

พัฒนาระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นสขุภาพ และการใช ้

เทคโนโลยดีจิทิัลในการดแูลสขุภาพ 

พัฒนาและสง่เสรมิงานวจัิยและองคว์ามรู ้
ดา้นสขุภาพ  

ประชาชนทกุกลุม่วยั มี
คณุภาพซวีติทีด่ ีไดรั้บการ 
สง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนั
ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ 

ประชาชนไดรั้บการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้น
สขุภาพทีม่คีณุภาพ 

ประชาชนเขา้ถงึบรกิาร
และไดรั้บบรกิารสขุภาพ
ทีม่คีณุภาพมาตรฐาน 

ประชาชนไดรั้บการบรกิารจาก
บคุลากรสาธารณสขุทีม่ี

คณุภาพ 

ระบบบรกิารมคีณุภาพ
ผา่นเกณฑม์าตรฐาน   
และ มธีรรมมาภบิาล 

ภาคสีขุภาพมสีว่นรว่ม และขบัเคลือ่นการด าเนนิงานดา้นสขุภาพ 

พัฒนาระบบบรกิารปฐมภมู ิ(Primary Care ) 

ใหม้คีณุภาพและผา่นเกณฑม์าตรฐาน 

พัฒนาระบบบรกิารตามแผนพัฒนา 
บรกิารสขุภาพ (Service Plan) ทีค่รอบคลมุทกุระบบ  

พัฒนาการบรหิารจัดการรปูแบบนครชยัศรโีมเดล 



ประเภทแผน                 ( √  )  แผนงาน/โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์      (   )  แผนงาน/โครงการแก้ไขปญัหาในพื้นที่         (   )  แผนงาน/โครงการปกติ

ผู้รับผิดชอบ

1 1.จดัท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะท างาน จากรพ. รพ.สต.
และสสอ.

   1 ค าส่ัง ม.ค.-61   นายสมบูรณ์  มีเอี่ยม

2.ประชมุทีมคณะท างาน
ส่งเสริมการวิจยัและนวัตกรรม

1 คร้ัง ม.ค.-62  -ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม  10คนๆละ
 30 บาท =300 บาท

คปสอ.   นายสมบูรณ์  มีเอี่ยม

3.จดัประชมุอบรมการจดัท า
นวัตกรรม และ R2R

รพ.สต.24 แห่ง
   รพช. 3 แห่ง

ก.พ.-62  -ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม30 คนๆละ
120  บาท=3,600 
บาท                      
 -ค่าวิทยากร 1 คน6
ชม.* 600บาท 
3,600บาท

 คปสอ. คณะท างาน

พัฒนางานวิจยั /
นวัตกรรม สุขภาพ
อ าเภอนครชยัศรี

เปา้หมาย
ระยะเวลา
ด าเนนิการ

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งงบประมาณ

1.เพือ่ส่งเสริมการจดัท า
นวัตกรรมและผลงานวิจยั
ของบุคลากร

แผนปฏบิตักิาร คปสอ.นครชยัศรี   ประจ าปงีบประมาณ  2562

ยุทธศาสตร์ :  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)

แผนงาน : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ

 โครงการ :พัฒนางานวิจัย /นวัตกรรม ผลิตภณัฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม



ผู้รับผิดชอบ

3.กจิกรรมการประกวด 
นวัตกรรม และ R2R

รพ.สต.24 แห่ง
   รพช. 3 แห่ง

พ.ค.-62 อาหารกลางวันอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม  30
 คนๆละ120  บาท =
3,600 บาท            
 -ค่าวิทยากร 1 คน6
ชม.* 600บาท 
3600บาท

 คปสอ. คณะท างาน

4.จัดส่งนวัตกรรม R2R เข้า
รับการประกวดคัดเลือกใน
เวทีต่างๆ

คณะท างาน

8,700

ระยะเวลา
ด าเนนิการ

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งงบประมาณล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เปา้หมาย

รวม



ประเภทแผน                 ( √  )  แผนงาน/โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์      (   )  แผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาในพืน้ที ่        (   )  แผนงาน/โครงการปกติ

ผู้รับผิดชอบ

1.การส ารวจดัชนีชี้วัด
ความสุข Happinometer 
ของบุคลากร

 รพ.สต.24แห่ง 
รพ. 3 แห่ง      
สสอ. 24 แห่ง

  พ.ย.61  รพ. / รพ.สต./ สสอ.

2.การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ผลของการวัดดัชนี
ความสุข

 รพ.สต.24แห่ง 
รพ. 3 แห่ง      
สสอ. 24 แห่ง

ม.ค.-62  รพ. / รพ.สต./ สสอ.

3.จดักจิกรรมส่งเสริม
ความสุขแกบุ่คลากร
สาธารณสุข  ภายใต้ค่านิยม 
MOPH และองค์กรแห่ง
คุณธรรม

 รพ.สต.24แห่ง 
รพ. 3 แห่ง      
สสอ. 24 แห่ง

ธ.ค.61  -กย.62 เงินบ ารุงของ
หน่วยงาน

 รพ. / รพ.สต./ สสอ.

4.จดัท าแผน และส่งเสริม
การพฒันาบุคลากรตามส่วน
ขาด และวิชาชีพ

 รพ.สต.24แห่ง 
รพ. 3 แห่ง      
สสอ. 24 แห่ง

ม.ค.-62 เงินบ ารุงของ
หน่วยงาน

 รพ. / รพ.สต./ สสอ.

5.คัดเลือกบุคคล และ
หน่วยงานต้นแบบองค์กรแห่ง
คุณธรรม

 รพ.สต.24แห่ง 
รพ. 3 แห่ง      
สสอ. 24 แห่ง

  คปสอ.

เป้าหมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งงบประมาณ

1 โครงการเสริมสร้าง
ความสุขแกบุ่คลากร  
สาธารณสขอ าเภอ
นครชัยศรี

1.เพือ่ส่งเสริมให้
บุคลากรสาธารณสุขม
ความพงึพอใจในการ
ปฏิบิติงาน

แผนปฏิบัติการ คปสอ.นครชัยศรี   ประจ าปีงบประมาณ  2562

ยุทธศาสตร์ :  ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

โครงการ :  Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข

แผนงาน :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม



ประเภทแผน                 ( √  )  แผนงาน/โครงการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์      (   )  แผนงาน/โครงการแกไ้ขปัญหาในพื้นที่         (   )  แผนงาน/โครงการปกติ

ผู้รับผิดชอบ

1 1.ประชุมชีแ้จงการปรับปรุงเกณฑ์
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

ทีมพีเ่ล้ียง รพ.สต. 3 แห่ง    
จนท.รพ.สต. 24 แห่ง         
50 คน

ม.ค.-61 ค่าอาหารวา่งผู้เข้าร่วม
ประชุม 50 คนๆละ 
25 บาท รวม 1,250
บาท

เงิบงบประมาณ
ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน สสอ.

นายสมบูรณ์ มีเอีย่ม

2.รพ.สต ประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ส่วนขาดและตามมาตรฐาน

 รพ.สต.  24  แห่ง  ธ.ค.61- ม.ค.62 รพ.สต.24 แห่ง

3.เครือข่าย สนับสนุการด าเนินงาน
 ของ รพ.สต.ในพืน้ที่

 รพ.สต.  24  แห่ง  ม.ค.- พ.ค.62 งบประมาณเครือข่าย รพ.สต.แม่ข่าย3 แห่ง

4.รพ.สต.ด าเนินการพัฒนาตาม
ส่วนขาด และ การคงสภาพ

 ม.ีค.62 เงินบ ารุง รพ.สต. รพ.สต.24 แห่ง

4.เยีย่มเสริมพลัง แก่รพ.สต.ใน
พืน้ทีเ่ป้าหมายปี 62

 เป้า62 รพ.สต  9 แห่ง        
 รพ.สต.คงสภาพ  15 แห่ง

ก.พ.-62 ค่าเบีย้เล้ียง 10 คนๆ
ละ 120 บาท 6 วนั
รวม 7,200บาท

 รพ.สต.แม่ข่าย3 แห่ง

5ประเมินคุณภาพหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ (รพ.สต.) ตามเกณฑ์
คุณภาพรพ.สต.ติดดาว 5 ดาว

พ.ค.-62  สสจ.นครปฐม

แผนปฏิบัตกิาร คปสอ.นครชัยศรี   ประจ าปีงบประมาณ  2562

ยทุธศาสตร์ :  บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมมาภิบาล ( Governance  Excellence)

แผนงาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการ  : .การพัฒนาองค์กรคุณภาพ

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งงบประมาณล าดับ โครงการ วัตถปุระสงค์ กจิกรรม เป้าหมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

โครงการพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
 จังหวดันครปฐม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

  เพือ่สนับสนุนการพัฒนาให้ 
รพสต.มีคุณภาพ และมาตรฐาน
ในการให้บริการแก่ประชาชน



ประเภทแผน                 ( √  )  แผนงาน/โครงการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์      (   )  แผนงาน/โครงการแกไ้ขปัญหาในพื้นที่         (   )  แผนงาน/โครงการปกติ

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทยฉ์กุเฉนิ
และระบบการส่งต่อ

1.ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเขา้ถงึบริการ
การแพทยฉ์กุเฉนิ

ประชาชนใน
อ าเภอนครชัยศรี

ต.ค.61-ก.ย.62 - - รพช 3 แห่ง

2.จดัต้ังระบบศูนย์
ประสานงานระบบส่ังการ 
EMS ในรพช.

รพช. ต.ค.61-ก.ย.62 - งบรพช. รพช 3 แห่ง

3.สนับสนุนบุคลากร/
อปุกรณ์และสถานที่ในการ
ให้บริการ

รพช. ต.ค.61-ก.ย.62 งบรพช. งบรพช. รพช 3 แห่ง

4.ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเขา้ถงึบริการ
การแพทยฉ์กุเฉนิ

ประชาชนใน
อ าเภอนครชัยศรี

ต.ค.61-ก.ย.62 - - รพช 3 แห่ง

5.จดัต้ังระบบศูนย์
ประสานงานระบบส่ังการ 
EMS ในรพช.

รพช. ต.ค.61-ก.ย.62 - งบรพช. รพช 3 แห่ง

6.สนับสนุนบุคลากร/
อปุกรณ์และสถานที่ในการ
ให้บริการ

รพช. ต.ค.61-ก.ย.62 งบรพช. งบรพช. รพช 3 แห่ง

ล าดับ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ.นครชัยศร ี  ประจ าปงีบประมาณ  2562

ยทุธศาสตร์ :  ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉ์กุเฉนิครบวงจรและระบบการส่งต่อ

โครงการ :โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉ์กุเฉนิครบวงจรและระบบการส่งต่อ

แหล่ง
งบประมาณ

โครงการ วัตถปุระสงค์ กจิกรรม เป้าหมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
มาตรฐานของระบบริการ
การแพทยฉ์กุเฉนิและระบบการ
ส่งต่อ



ผู้รับผิดชอบ

2 โครงการนครชัยศรีโมเดล 1.เพื่อลดอตัราการเสียชีวิตผู้
เจบ็ป่วยเสียชีวิตจากอบุัติเหตุ
ทางถนน

1.ประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งการขบัเคล่ือนRIT
ระดับอ าเภอ

ประชาชนใน
อ าเภอนครชัยศรี

ต.ค.61-ก.ย.62 - - รพช 3 แห่ง

2.เพื่อให้รพช.มีระบบการรักษา
ตามมาตรฐานที่คุณภาพ

2.วิเคราะห์ขอ้มูลจดุเส่ียง
และการน าเสนอขอ้มูล
อบุัติเหตุในระดับอ าเภอ

รพช.           
สสอ.

ธ.ค.61,เม.ย.62 - งบ รพช. รพช 3 แห่ง

3.ก าหนดมาตรการการดูแล
ผู้ป่วยวิกฤตฉกุเฉนิ

รพช. ต.ค.61-ก.ย.62 - - รพช 3 แห่ง

4.การรณรงค์ให้ความรู้
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ส่ือต่างๆ

ประชาชนใน
อ าเภอนครชัยศรี

ต.ค.61-ก.ย.62 - - รพช 3 แห่ง

5.ซ้อมแผนอบุัติทางถนนใน
ระดับอ าเภอช่วงเทศกาลขึ้นปี
ใหม่และวันสงกรานต์

สสอ./ รพ.สต.   
 อสม./ ผู้น า
ชุมชน/ฝ่าย
ปกครอง/  อบต. 
ต ารวจ/ทหาร    
มูลนิธ/ิกู้ภัย

ธ.ค.61,เม.ย.62 - งบ รพช. รพช 3 แห่ง

6.จดัต้ังจดุตรวจ จดุบริการ
ในถนนสายหลักและสายรอง
ในชุมชนช่วงเทศกาลส าคัญ

สสอ./รพ.สต.    
อสม./ ผู้น า
ชุมชน/ฝ่าย
ปกครองอบต.    
 ต ารวจ/ทหาร    
 มูลนิธ/ิกู้ภัย

ธ.ค.61,เม.ย.62 - - สสอ. /รพ.สต. /อสม.  
 ผู้น าชุมชน /ฝ่าย
ปกครอง /อบต.

งบประมาณ
(บาท)

ล าดับ โครงการ วัตถปุระสงค์ กจิกรรม เป้าหมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ



ผู้รับผิดชอบ

7จดัระบบการรักษาและการ
ส่งต่อตามมาตรฐานในรพช.
ทั้ง 3 แห่ง

รพช. ต.ค.61-ก.ย.62 - - รพช.

8.สรุป ติดตาม ประเมินผล รพช. ต.ค.61-ก.ย.62 งบรพช. รพช 3 แห่ง           
สสอ.

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

รวม

ล าดับ โครงการ วัตถปุระสงค์ กจิกรรม เป้าหมาย
แหล่ง

งบประมาณ



ประเภทแผน                 ( √  )  แผนงาน/โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์      (   )  แผนงาน/โครงการแกไ้ขปญัหาในพื้นที่         (   )  แผนงาน/โครงการปกติ

1 โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
สุขภาพจิตและจิตเวช

1.เพื่อใหป้ระชาชนตระหนกัถึง
ปญัหาสุขภาพจิต จิตเวชและยา
เสพติดที่มคีวามเกีย่วข้อง
เชือ่มโยงกนั

1.ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
สุขภาพจิต การคัดกรอง
เบือ้งต้นสู่ อสม.

เจ้าหนา้ที่ รพ.สต.  
โรงพยาบาลชุมชน  
คณะกรรมการเครือข่ายดูแล
สุขภาพจิตระดับอ าเภอ

ตุลาคม 2561 -
 กนัยายน 2562

 -  - รพช./รพ.สต./สสอ.

2.เพื่อค้นหากลุ่มเส่ียงต่อปญัหา
สุขภาพจิตและจิตเวช

2. คัดกรองปญัหาสุขภาพจิต
ตามกลุ่มวัย  และส่งต่อตาม
ระบบบริการเมือ่พบกลุ่มเส่ียง

ประชาชนกลุ่มวัยต่างๆ ตุลาคม 2561 -
 กนัยายน 2562

 -  - เจ้าหนา้ที่ รพ.สต. และ
 รพช.

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยและญาติสามารถ
เข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวก ลด
ภาระค่าใช้จ่าย

3.รพช.ทั้งสามแหง่จัดใหบ้ริการ
โครงการรับยาใกล้บา้น           
                                4.
รพ.สต.มกีารติดตามการกนิยา
ตามโครงการรับยาใกล้บา้น

ผู้ปว่ยที่มอีาการคงที่ สามารถ
ส่งต่อเพิ่อรับยาในสถาน
บริการระดับ รพช. ใกล้บา้นได้
 โดยผ่านการพิจารณาจาก
จิตแพทย์

ตุลาคม 2561 -
 กนัยายน 2562

 -  - ผู้รับผิดชอบงาน
สุขภาพจิตและจิตเวช
ทั้ง สาม รพช./รพ.สต.

4.เพื่อใหร้ะบบบริการด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวชที่มคุีณภาพ

5. พัฒนาสถานบริการด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวชส าหรับ
โรงพยาบาลชุมชนใหไ้ด้
มาตรฐานระดับ 3 และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้
ได้ระดับ 2

เจ้าหนา้ที่ รพ.สต.  เจ้าหนา้ที่
โรงพยาบาลชุมชน

ตุลาคม 2561 -
 กนัยายน 2562

ผู้รับผิดชอบงาน
สุขภาพจิตและจิตเวช
ทั้ง สาม รพช./รพ.สต.

เปา้หมาย
ระยะเวลา
ด าเนนิการ

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรม

แผนปฏบิัตกิาร คปสอ.นครชยัศรี   ประจ าปีงบประมาณ  2562

ยุทธศาสตร์ :  ด้านบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการ  : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

แหล่ง
งบประมาณ



เพื่อใหเ้กดิมาตรฐานการ
ด าเนนิงานสุขภาพจิตและเวชจิต
เวชเปน็แนวทางเดียวกนั

6.น าเสนอข้อมลูสุขภาพสุขจิต
แกผู้่ที่เกีย่วข้องในระดับ พชอ .
นครชัยศรี                      7.
ประชุมหารือเร่ืองการใช้บญัชี
ยาจิตเวชร่วมกบัแพทย์ เภสัช 
และพยาบาลจิตเวช              
8.ประชุมสัญจรในระดับอ าเภอ
เร่ีองการบริหารยาจิตเวช        
 9.การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
Conference case ร่วมกนัใน
ระดับอ าเภอ

หนว่ยบริการด้านสุขภาพจิต
และจิตเวชระดับ รพช.ทั้งสาม
แหง่ และ รพ.สต.

ตุลาคม 2561 -
 กนัยายน 2562

 -  - ผู้รับผิดชอบงาน
สุขภาพจิตและจิตเวช
ทั้งสาม รพช./สสอ./
รพ.สต.

ระยะเวลา
ด าเนนิการ

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

รวม

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรม เปา้หมาย



ประเภทแผน                 ( √  )  แผนงาน/โครงการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์      (   )  แผนงาน/โครงการแกไ้ขปัญหาในพื้นที่         (   )  แผนงาน/โครงการปกติ

ผู้รับผิดชอบ

1 พัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแส
เลือด

ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วย 
Sepsis แกแ่พทย ์พยาบาล และ
จนท.ที่เกี่ยวขอ้ง

แพทย ์พยาบาล
 และจนท.

ทุก 3 เดือน - - รพช.

จดัอบรมบุคลากร รพ.สต.เร่ือง
แนวทางการดูแลผู้ป่วย Sepsis

จนท.รพ.สต. ต.ค.61-ก.ย.
62

รพช. รพช. รพช.

ให้การดูแลและรักษาพยาบาล
ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย Sepsis

รพช.          
รพ.สต.

ต.ค.61-ก.ย.
62

- - รพช./รพ.สต.

ติดตามและรายงานผลอตัราผู้ป่วย
 Sepsis ที่มารับการรักษาใน รพ.
และ รพ.สต.

รพช. ต.ค.61-ก.ย.
62

- - รพช.

แผนปฏบิตักิาร คปสอ.นครชัยศร ี  ประจ าปงีบประมาณ  2562

ยทุธศาสตร์ :  ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงาน  :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan )

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก

ล าดับ โครงการ วัตถปุระสงค์ กจิกรรม เป้าหมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

รวม

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุขให้มี
ความร็และปฎิบัติตาม
แนวทางการรักษาได้อยา่ง
มีคุณภาพ



ประเภทแผน                 (  )  แผนงาน/โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์      (   )  แผนงาน/โครงการแกไ้ขปญัหาในพื้นที่         (  √  )  แผนงาน/โครงการปกติ

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาการดูแล
ผู้ปว่ยระยะกลาง

1.เพื่อติดตาม/ค้นหา/ดูแล
ต่อเนือ่ง ผู้ปว่ยstroke,TBI และ
SCIที่พ้นระยะเฉียบพลันและ
เข้าสู่ระยะฟื้นฟูใหไ้ด้รับการ
ฟื้นฟูสภาพที่เหมาะสม

1.รวบรวมข้อมลูผู้ปว่ยstroke,TBI 
และSCI ในพื้นที่ที่พ้นระยะวิกฤติ
และถูกส่งกลับจากรพศ.

พื้นที่ ๒๔ ต าบล
 รพช ๓ แหง่ 
รพ.สต. ๒๔ แหง่

ตค.๖๑- กย 
๖๒

กภ.ฐิติมา สิงหเ์รือง   
กภ.วิจันทรา ตุลาวงษ ์ 
กภ.มารินทร์ นราแกว้

2.เพื่อใหบ้ริการฟื้นฟูสภาพที่
เหมาะสมกลับผู้ปว่ยในกลุ่มที่มี
ศักยภาพในการฟื้นฟู(ท าตาม
ค าส่ังได้ 1-2 ขัน้ตอน) ใหม้ี
สมรรถนะที่ดีขึน้

2.ให ้intensive rehab.( 15 ชม./
สัปดาห)์ ในรูปแบบของ IPD 
(ระยะเวลา admit 3 สัปดาห ์)

รพ.หลวงพ่อเปิน่ ตค.๖๑- กย 
๖๒

กภ.วิจันทรา ตุลาวงษ์

3.เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ปว่ยกลุ่มที่ไมม่ศัีกยภาพใน
การฟื้นฟ(ูbedridden)

3.อบรมใหค้วามรู้ผู้ดูแล(care giver) รพช. 3 แหง่ ตค.๖๑- กย 
๖๒

12,500 เงินบ ารุง กภ.ฐิติมา สิงหเ์รือง   
กภ.วิจันทรา ตุลาวงษ ์ 
กภ.มารินทร์ นราแกว้

4.เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
บริการการบริบาลฟื้นสภาพให้
มคุีณภาพได้มาตรฐาน

4.ต้ังคณะท างาน IMC ระดับอ าเภอ ต.ค.-ธ.ค.๖๑

5.ควบคุม ติดตามผลการด าเนนิงาน
ในระดับอ าเภอ

ตค.๖๑- กย 
๖๒

กภ.วิจันทรา ตุลาวงษ์

รวม

แผนปฏิบัตกิาร คปสอ.นครชยัศร ี  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ยุทธศาสตร์ :  ด้านบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่  :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  (  Service Plan )

โครงการ : การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรม เปา้หมาย
ระยะเวลา
ด าเนนิการ

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ



ประเภทแผน                 ( √  )  แผนงาน/โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์      (   )  แผนงาน/โครงการแกไ้ขปญัหาในพื้นที่         (   )  แผนงาน/โครงการปกติ

งบประมาณ
(บาท)

1.ใหค้วามรู้เร่ืองการใช้ยาสมนุไพรแก่
ผู้ที่มาเข้ารับบริการ                      
2.เปดิบริการคลินกิ opd คู่ขนาน

.ผู้ที่มารับบริการที่
รพ.และรพ.สต.ใน

3.ใหค้วามรู้แกอ่สม.ที่รับผิดชอบ อสม.ในพื้นที่

2.เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่
รพ.สต.ในพื้นที่
รับผิดชอบจ่ายยา
สมนุไพรมากขึน้

4.ใหค้วามรู้เร่ืองการใช้ยาสมนุไพรแก่
เจ้าหนา้ที่รพ.สต.ในพื้นที่รับผิดชอบ

เจ้าหนา้ที่รพ.สต.ใน
พื้นที่ร

5.จัดท าคู่มอืการใช้ยาสมนุไพรแกร่พ.
สต.ในพื้นที่รับผิดชอบ
6.ติดตามการใช้ยาสมนุไพรใน
โรงพยาบาลและรพ.สต.ที่รับผิดชอบ

ตุลาคม 2561 – 
กนัยายน 2562

นายณัฐพงศ์     
เอีย่มพงษไ์พบลูย์

1.เพื่อใหป้ระชาชนใน
หนว่ยพื้นที่ใหบ้ริการ
เข้าถึงการใช้ยา
สมนุไพร

โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก

ล าดับ ระยะเวลาด าเนนิการโครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรม เปา้หมาย

3.เพื่อใหย้อดการใช้
ยาสมนุไพรในสถาน
บริการเพิ่มมากขึน้

                                                                                          รวม

แผนปฏิบัตกิาร คปสอ.นครชยัศร ี  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ยุทธศาสตร์ :  ด้านบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

โครงการ  : โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 ยาสมนุไพรที่
ได้รับการ
สนบัสนนุใน
โครงการเมอืง
สมนุไพร จังหวัด
นครปฐม จาก
สสจ. นครปฐม



ประเภทแผน                 ( √  )  แผนงาน/โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์      (   )  แผนงาน/โครงการแกไ้ขปญัหาในพื้นที่         (   )  แผนงาน/โครงการปกติ

ผู้รับผิดชอบ

2.ทบทวนCPGและจัดอบรมบคุลากร
ทางการแพทย์ พยาบาล

บคุลากรทางการแพทย์
 พยาบาล

กพ 62 - - รพช.

3.จัดหาเคร่ืองมอื/อปุกรณ์/ยาเวชภณัฑ์ 
ใหเ้อือ้ต่อการดูแลรักษาผู้ปว่ย

รพ ในอ าเภอนครชัยศรี กพ 62 รพช 3 แหง่ รพช 3 แหง่ รพช.

4.พัฒนา BLS ส าหรับประชาชน เนน้
กลุ่ม อฉช.

อฉช มคี 62 รพช 3 แหง่ รพช 3 แหง่ รพช.

2.คัดกรองผู้ปว่ยที่มปีจัจัยเส่ียงต่อโรคตัว
ใจและหลอดเลือด

ประชาชนในอ าเภอ
นครชัยศรี

ต.ค.61-ก.ย.62 - - รพช.             
รพ.สต.

3.ทบทวนCPGและจัดท าแนวทางการ
ดูแลรักษาผู้ปว่ยโรคตัวใจและหลอดเลือด

ทีมสหสาขาวิชาชีพ ต.ค.61-ก.ย.62 - - รพช 3 แหง่

4.จัดช่องทางการประสานงานการติดต่อ
ในแต่ละเครือข่าย

ทีมสหสาขาวิชาชีพ ต.ค.61-ก.ย.62 - - รพช 3 แหง่

แผนปฏบิัตกิาร คปสอ.นครชยัศรี   ประจ าปีงบประมาณ  2562

ยุทธศาสตร์ :  ด้านบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

แผนงาน  :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan )

โครงการ :  พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหวัใจ

ล าดับ โครงการ

-

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งงบประมาณกจิกรรม

มค 62

ระยะเวลาด าเนนิการ

 -เพื่อใหผู้้ปว่ยSTEMIเข้าถึง
บริการที่รวดเร็ว ปลอดภยั 
และลดอตัราการเสียชีวิต
ด้วยSTEMI

1.ประชาสัมพันธ์อาการส าคัญและระบบ
EMSเพื่อใหเ้ข้าถึงบริการที่รวดเร็ว

ประชาชนในอ าเภอ
นครชัยศรี

-

 -

วัตถุประสงค์

มค62

เปา้หมาย

รพช.             
รพ.สต.

                        รวม

รพช. /รพ.สต.

2 พัฒนาระบบริการ
ดูแลผู้ปว่ยสาขา
โรคหวัใจ

เพื่อใหผู้้ปว่ยโรคหวัใจ 
เข้าถึงบริการที่รวดเร็ว ลด
อตัราการเสียชีวิต

1.ประชาสัมพันธ์ผู้ปว่ย STEMIอาการ
ส าคัญและระบบEMSเพื่อใหเ้ข้าถึง
บริการที่รวดเร็ว

ทีมสหสาขาวิชา ชีพ

1 พัฒนาระบบ
บริการผู้ปว่ย
STEMI



ประเภทแผน                 ( √  )  แผนงาน/โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์      (   )  แผนงาน/โครงการแกไ้ขปญัหาในพื้นที่         (   )  แผนงาน/โครงการปกติ

ผู้รับผิดชอบ

1 การส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผลในโรงพยาบาล
และ รพ.สต.

๑.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างความเข้าใจในการ
ใช้ยาปฎชิีวนะอย่าง
สมเหตุสมผลใหผู้้ปว่ยและ
ประชาชน

รพ.ในอ าเภอ
นครชัยศรีและ
รพ.สต.ใน คป
สอ.นครชัยศรี
ทุกแหง่

 ต.ค.61 - ก.ย.62

๒.มแีผนเฝ้าระวังการ
จ าหนา่ยยาปฏชิีวนะ ยาส
เตียรอยด์และยาลดการ
อกัเสบกลุ่ม NSAID และ
ผลิตภณัฑ์ที่เปน็อนัตราย เช่น
ผลิตภณัฑ์ลดน้ าหนกั ยา
สมนุไพรผสมเสตรียรอยด์     
  ๓.มกีารพัฒนาด้าน
สารสนเทศใหส้ามารถเกบ็
รายงานตามตัวชีว้ัด

แหล่งงบประมาณ

แผนปฏิบัตกิาร คปสอ.นครชยัศร ี  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ยุทธศาสตร์ :  ด้านบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการ  : การปอ้งกนัและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ล าดับ โครงการ

รวม

วัตถุประสงค์ กจิกรรม เปา้หมาย
ระยะเวลา
ด าเนนิการ

งบประมาณ
(บาท)

1.เพื่อผลักดันใหก้ารด าเนนิงาน
ไปสู่เปา้หมายการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล                   
1.1ติดตามตัวชีว้ัดการ
ด าเนนิงานโรงพยาบาลส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล      
1.2ควบคุมการส่ังใช้ยาในการ
รักษาโรคติดเชือ้ 4 โรค และ
ประชากรกลุ่มเส่ียง 3 กลุ่มคือ 
CKD ผู้สูงอายุ สตรีและต้ังครรภ์
 ใหเ้ปน็ไปอย่างสมเหตุผล      
2.การควบคุมการกระจายยา
ต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลและชุมชน



ประเภทแผน                 ( √  )  แผนงาน/โครงการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์      (   )  แผนงาน/โครงการแกไ้ขปัญหาในพื้นที่         (   )  แผนงาน/โครงการปกติ

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
โรคหลอดเลือดสมอง

1.ประชาสัมพันธ์ เตือนให้
ประชาชนตระหนักถงึโรค
หลอดเลือดสมอง

ประชาชนใน
อ าเภอนครชัยศรี

ต.ค.61-ก.ย.62 - - รพช.              รพ.
สต.

2.จดัท าแนวทางการ
ด าเนินงานโรคหลอดเลือด
สมองในสถานบริการของ
รพช.และรพ.สต.

ทีมสหสาขา
วิชาชีพ

ต.ค.61-ก.ย.62 - - รพช.

3.ถา่ยทอดความรู้วิชาการใน
ระดับเครือขา่ยให้แกร่พช.
และรพ.สต.

รพช.         
รพ.สต.

ต.ค.61-ก.ย.62 งบ รพช. งบ รพช. รพช.

4.สนับสนุนเคร่ืองมือและ
อปุกรณ์แกเ่ครือขา่ย

รพช. ต.ค.61-ก.ย.62 งบ รพช. งบ รพช. รพช.

5.จดัให้แพทย ์พยาบาล 
และบุคลากรเขา้รับการ
ฝึกอบรมด้านการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

รพช.         
รพ.สต.

ต.ค.61-ก.ย.62 งบ รพช./  รพ.สต. งบ รพช./  รพ.สต. รพช.              รพ.
สต.

ล าดับ โครงการ วัตถปุระสงค์ กจิกรรม เป้าหมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งงบประมาณ

แผนปฏิบัตกิาร คปสอ.นครชัยศรี   ประจ าปีงบประมาณ  2562

ยทุธศาสตร์ :  ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงาน  :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan )

โครงการ :  พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคติดต่อไม่เร้ือรัง

เพื่อลดอตัราตายของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง(Fast Track : 
stroke)



ผู้รับผิดชอบ

6.ให้การรักษาตามแนวทาง
ของCPG

รพช.         
รพ.สต.

ต.ค.61-ก.ย.62 - - รพช.              รพ.
สต.

7.จดัท าและบันทึกรายงาน
ให้ถกูต้องและรวดเร็ว

รพช.         
รพ.สต.

ต.ค.61-ก.ย.62 - - รพช.              รพ.
สต.

8.ติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพของขอ้มูลอยา่ง
สม่ าเสมอ

รพช.         
รพ.สต.

ต.ค.61-ก.ย.62 - - รพช.              รพ.
สต.

2.ประชาสัมพันธ์อาการ
ส าคัญและระบบEMSเพื่อให้
เขา้ถงึบริการที่รวดเร็ว

- - รพช 3 แห่ง

3.แลกเปล่ียน เรียนรู้หน้างาน
 MM Conference

บุคลากรทาง
การแพทย ์
พยาบาล

ทุก 3 เดือน - - รพช 3 แห่ง

4.ติดตาม นิเทศ เยี่ยมเสริมพลังบุคลากรทาง
การแพทย ์
พยาบาล

ทุก 6 เดือน - - รพช 3 แห่ง

แหล่งงบประมาณ

- -

งบประมาณ
(บาท)

1 พัฒนาระบบริการผู้ป่วย
Stroke

เพื่อให้ผู้ป่วยStroke 
เขา้ถงึบริการที่รวดเร็ว 
ลดอตัราการพิการและ
เสียชีวิต

1.การจดับริการแบบบูรณา
การ ไร้รอย ต่อ เครือขา่ย
NCD/DPAC/ stroke/COC/
กายภาพบ าบัด/โภชนาการ

ทีมสหสาขา
วิชาชีพ

มค62 รพช 3 แห่ง

ประชาชนใน
อ าเภอนครชัยศรี

มค 62

                                                                                    รวม

ล าดับ โครงการ วัตถปุระสงค์ กจิกรรม เป้าหมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ



ประเภทแผน                 ( √  )  แผนงาน/โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์      (   )  แผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาในพืน้ที ่        (   )  แผนงาน/โครงการปกติ

ผู้รับผิดชอบ

-รพช. 3 แหง่ -รพช.

-สสอ. 1 แหง่ -รพ.สต.

-รพ.สต. 24 แหง่ -สสอ. 
-รพช. 3 แหง่ -รพช.

-รพ.สต. 24 แหง่ -รพ.สต.

-รพช. 3 แหง่ -รพช.

-รพ.สต. 24 แหง่ -รพ.สต.

-อสม./ผู้น า
ชุมชน/อบต. 24
 แหง่

-อสม./ ผู้น าชุมชน/อบต.

 4.เพื่อก ากับ ติดตามและประเมิน
ระบบสารสนเทศใหม้ีประสิทธภิาพ

 4.ประสานการส่งต่อผู้ปว่ยโรค
เร้ือรังได้รับบริการคลินิกอดบหุร่ี
จากหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องตาม
สภาพปญัหาของผู้ปว่ย

รพช. 3 แหง่รพ.
สต. 24 แหง่

ม.ค.-ส.ค.62    - - -รพช.

 - 3.เพื่อพฒันาคุณภาพด้านการ
บริการในสถานบริการ

 3.ตรวจสุขภาพ/ติดตามผู้ปว่ย 
HT/DM ในพื้นที่ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าป ีBUN,Cr,Lipid 
profile,HbA1C,FBS,fundus 
camera,foot

ต.ค.-มี.ค.62    -

ต.ค.61   -  -

2. เพื่อพฒันาบคุลากรและสร้าง
กลไกการขับเคล่ือนการด าเนินงาน

 2.ขึ้นทะเบยีนผู้ปว่ย HT/DM 
ในพื้นที่ชองหน่วยบริการทกุแหง่
ใหไ้ด้รับการประเมิน CKD risk

 ต.ค.-ธ.ค.61  -   -

แหล่ง
งบประมาณ

แผนปฏบิัติการ คปสอ.นครชัยศรี   ประจ าปีงบประมาณ  2562

ยุทธศาสตร์ :  ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงาน  :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan )

โครงการ  :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไต

ล าดับ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

1  โครงการพฒันารูปแบบ
บริการ CKD Clinic ใน
อ าเภอนครชัยศรี ป ี2562

โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย

 1.เพื่อพฒันาระบบข้อมูลผู้ปว่ยโรค
เร้ือรัง

 1.ทบทวนความถูกต้องเวช
ระเบยีบโรค HT/DM แต่ละ
สถานบริการทกุแหง่ใน HDC



ผู้รับผิดชอบ

-รพช. 3 แหง่ -รพช.
-รพ.สต. 24 แหง่ -รพ.สต. 

-รพช. 3 แหง่  -รพช.
-รพ.สต. 24 แหง่ -รพ.สต.

-รพช. 3 แหง่ -รพช.
-รพ.สต. 24 แหง่ -รพ.สต.

-สสอ. 1 แหง่ -สสอ. 

ก.พ.62,
ส.ค.62    

-   -

-รพช.8.ประเมิน NCD Clinic Pluse 
จากหน่วยบริการภายนอก

 -รพช. 3 แหง่ - 

ต.ค.-ก.ย.62    -  -

 

 -

                                                                                           รวม

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย

7.นิเทศติดตามผลการด าเนินจาก
 HDC ทกุเดือน

 -

งบประมาณ
(บาท)

6.แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
 Mini Case Manager (NCD)ใน
ระดับ รพ.สต.

ส.ค.62     -   -

โครงการพฒันารูปแบบ
บริการ CKD Clinic ใน
อ าเภอนครชัยศรี ป ี2562 
(ต่อ )

5จัดอบรมใหค้วามรู้ในเร่ืองการ
จัดการโรคเร้ือรัง

ม.ค.-ส.ค.62    -

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลา
ด าเนินการ



ประเภทแผน                 ( √  )  แผนงาน/โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์      (   )  แผนงาน/โครงการแก้ไขปญัหาในพื้นที่         (   )  แผนงาน/โครงการปกติ

ผู้รับผิดชอบ

1.ประชุมวางแผนการ
ด าเนนิงานของทีมงาน

 ทีม PCC 2แหง่  ต.ค.61 เงินบ ารุง รพ. รพ.นครชัยศรี        
รพ.หว้ยพลู

2.จัดเตรียมอุปกรณ์และทีม
บคุลากรเพื่อปฏบิติังานใน 
PCC เปา้หมาย

 ทีม PCC 2แหง่  ต.ค- พ.ย.61  รพ.นครชัยศรี        
รพ.หว้ยพลู

3.จัดกระบวนการท างานและ
เปดิใหบ้ริการคลินคิหมอ
ครอบครัว  โดยทีมสหวิชาชีพ

 ทีม PCC 2แหง่  ต.ค- พ.ย.61 รพ.นครชัยศรี        
รพ.หว้ยพลู

4.ทีมหมอครอบครัว
ด าเนนิการใหบ้ริการตาม
สภาพปญัหาและบริบทของ
พื้นที่

 ทีม PCC 2แหง่  ต.ค-61 ก.ย.62 ทีมหมอครอบครัว
ต าบลลานตากฟ้า 
ทีมหมอครอบครัว
ต าบลบางระก า

5.ด าเนนิการพัฒนางานและ
นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปญัหาใน
การด าเนนิงาน

 ทีม PCC 2แหง่  ต.ค-61 ก.ย.62 ทีมหมอครอบครัว
ต าบลลานตากฟ้า 
ทีมหมอครอบครัว
ต าบลบางระก า

6.ประชุมถอดบทเรียนและ
สรุปผลการด าเนนิงาน

ทีม PCC/ คปสอ.  ต.ค-61 ก.ย.62 คปสอ.นครชัยศรี

แผนปฏบิตักิาร คปสอ.นครชยัศรี   ประจ าปงีบประมาณ  2562

ยุทธศาสตร์ :  ด้านบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

โครงการ  : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภมูิ

                                                                                    รวม

โครงการพัฒนาและ
จัดต้ังคลินคิหมอ
ครอบครัวอ าเภอนครชัย
ศรี ป2ี562

1 1.เพื่อจัดต้ังคลินคิหมอ
ครอบครัวในการ
ใหบ้ริการแก่ประชาชน
 2.เพื่อใหป้ระชาชน
เข้าถึงบริการท่ีมี
คุณภาพ โดยทีมหมอ
ครอบครัว

แผนงาน :  การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภมูิ

ล าดับ แหล่งงบประมาณโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เปา้หมาย
ระยะเวลา
ด าเนนิการ

งบประมาณ
(บาท)



ประเภทแผน                 ( √  )  แผนงาน/โครงการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์      (   )  แผนงาน/โครงการแกไ้ขปัญหาในพื้นที่         (   )  แผนงาน/โครงการปกติ

ผู้รับผิดชอบ

1.ทบทวนจดัท าค าส่ัง
แต่งต้ังคณะกรรมการ

  1 ค าส่ัง ธ.ค.-61  นายสมบูรณ์  มีเอี่ยม

2.ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระกบั
อ าเภอ

4คร้ัง  25  คน คร้ังที่ 1  ม.ค.62
คร้ังที่ 2 มี.ค.62
คร้ังที่ 3 พ.ค.62
คร้ังที่4  ส.ค.62

1.ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 25 คน 4
คร้ังๆล  30 บาท      
 = 3,000 บาท          
  2.ค่าตอบแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการ
คร้ังละ  200 บาท 4
คร้ัง21 คน=16,800
บาท

 สสจ.นครปฐม นายสมบูรณ์  มีเอี่ยม

3.คณะกรรมการสนับสนุน
การขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานในพื้นที่ตาม
ประเด็นปัญหา 2 ประเด็น
หลัก

 ม.ค. - ส.ค.62  คณะกรรมการ พชอ.

4.สรุปผลการด าเนินงาน  ก.ย.62 นายสมบูรณ์  มีเอี่ยม

19,600  บาท

โครงการ วัตถปุระสงค์ กจิกรรม เป้าหมาย

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภออ าเภอนครชัยศรี
 ปี 2562

1 1. เพื่อขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
   2.เพื่อสร้างภาคีเครือขา่ย
ในการด าเนินงานแกไ้ข
ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งงบประมาณ

รวม

แผนปฏบิตักิาร คปสอ.นครชัยศร ี  ประจ าปงีบประมาณ  2562

ยทุธศาสตร์ :  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

แผนงาน : พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

โครงการ  : พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

ล าดับ



ประเภทแผน                 ( √  )  แผนงาน/โครงการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์      (   )  แผนงาน/โครงการแกไ้ขปัญหาในพื้นที่         (   )  แผนงาน/โครงการปกติ

ผู้รับผิดชอบ

1.ชี้แจงนโยบาย GREEN & 
CLEAN Hosoital ลงสู่ผู้ปฏิบัติ

บุคลากรใน
สถานบริการ
ทราบ ร้อยละ
 100

ธค.2561 นายทนง  แดงอบุล

2.สถานบริการทุกแห่งประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์  GREEN & 
CLEAN Hosoital

ประเมิน
ตนเองครบ 
ร้อยละ 100

ธค.2561

3.วางแผนปฏิบัติงานเพื่อ
ขบัเคล่ือน ให้ผ่านเกณฑ์GREEN &
 CLEAN Hosoital ในแต่ละตัวชี้วัด

มีแผนพัฒนา
เป็นรูปธรรม
ทุกแห่ง

มค.2562

4.ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
ที่วางไว้ ติดตาม ประเมินผล

ธค.2561 -
กย.2562

5.ปรับปรุง แกไ้ข และหรือพัฒนา
ต่อยอด นวัตกรรม ในตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์

ธค.2561 -
กย.2562

แหล่ง
งบประมาณ

แผนปฏบิตักิาร คปสอ.นครชัยศร ี  ประจ าปงีบประมาณ  2562

ยทุธศาสตร์ :  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

แผนงาน :  การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการ : บริหารจดัการส่ิงแวดล้อม

ล าดับ โครงการ

รวม

วัตถปุระสงค์ กจิกรรม เป้าหมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

เพื่อส่งเสริมให้สถานพยาบาล
ในคปสอ.นครชัยศรีมีการพัฒนา
อนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN Hosoital

พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมใน
สถานพยาบาลให้ได้ตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital

1



ผู้รับผิดชอบ

๑. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนพัฒนาอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในหมูบ่้าน/ชุมชน

๑.ประสานความร่วมมือชุมชน 
อปท. ผู้น าหมูบ่้าน คัดเลือกชุมชน
เขา้ร่วมกขิกรรม

๒. ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมภายใน
ชุมชนได้รับการแกไ้ข

๒.แต่งต้ังคณะกรรมการระดับ
หมูบ่้าน ประกอบด้วย อปท. ผู้น า
ชุมชน อสม และแกนน า

๓. ชุมชนสามารถจดัการขยะได้
ถกูต้องตามหลักสุขาภิบาล

๓.สนับสนุนและเป็นทีป่รึกษาและจัดท า
โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน

๔. ลดอตัราการเกดิโรคที่มีปัจจยั
ด้านส่ิงแวดล้อมเป็นตัวสนับสนุน

๔.ร่วมก าหนดแผน กลวิธี และ
ด าเนินกจิกรรมในพื้นที่อยา่งใกล้ชิด

๕. ผู้สูงอายไุด้รับการดูแลด้าน
สภาพแวดล้อม

๕.สนับสนุนองค์ความรู้

๖. ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพดี มี
ความสุข

รวม

นายศิริศักด์ิ ปิยธโร

ล าดับ โครงการ วัตถปุระสงค์ กจิกรรม เป้าหมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

การจดัการหมูบ่้าน/ชุมชน
ต้นแบบสะอาด ส่ิงแวดล้อมดี
 ผู้สูงอายปุลอดภัย

48 ชุมชน ต.ค.61-ก.ย.
62

อปท.



ประเภทแผน                 (   )  แผนงาน/โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์      (   )  แผนงาน/โครงการแกไ้ขปญัหาในพื้นที่         ( √   )  แผนงาน/โครงการปกติ

ผู้รับผิดชอบ

1.จัดต้ังคณะกรรมการอาหารปลอดภยัระดับ
อ าเภอ

 12  คน ม.ค.-62 งาน คบส.สสจ.
นครปฐม

นายอนชุามหานลิ

2.ประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภยัระดับ
อ าเภอ

 12  คน ม.ค.-62

3.พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ/ผู้บริโภคในการ
ตรวจเฝ้าระวังสารปนเปือ้นอาหาร 4 ชนดิ ( สาร
ฟอกขาว, สารกนัรา ,บอแรกซ์ , ยาฆา่แมลง )

100 คน ก.พ.-62

4.ตรวจเฝ้าระวังสารปนเปือ้นในร้านอาหาร 24 คน

2 1.ตรวจเฝ้าระวังร้านจ าหนา่ยยาร้านช า และ
สถานที่ผลิต

 ต.ค.61- ก.ย.62

2.เกบ็ตัวอย่างผลิตภณัฑ์สุขภาพ เคร่ืองส าอาง  ต.ค.61- ก.ย.62

3.พัฒนาช่องทางการรับข้อร้องเรียนของผู้บริโภค  ต.ค.61- ก.ย.62

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาความปลอดภยั
ด้านอาหาร

ระยะเวลา
ด าเนนิการ

1

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรม เปา้หมาย

1.เพื่อส่งเสริมพัฒนา
และเฝ้าระวังความ
ปลอดภยัด้านอาหาร

1.เพื่อส่งเสริมพัฒนา
และเฝ้าระวังความ

ปลอดภยัด้านยาและ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ

โครงการเฝ้าระวังความ
ปลอดภยัยาและ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

                                                                                       รวม

แผนปฏิบัตกิาร คปสอ.นครชยัศร ี  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ยุทธศาสตร์ :  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกนัโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที่  : การควบคุมปอ้งกนัโรคและลดปจัจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการ : เฝ้าระวังความปลอดภยัด้านอาหารและผลิตภณัฑ์สุขภาพ



ประเภทแผน                 ( √  )  แผนงาน/โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์      (   )  แผนงาน/โครงการแกไ้ขปญัหาในพื้นที่         (   )  แผนงาน/โครงการปกติ

ผู้รับผิดชอบ

1.เข้าร่วมประชุมชีแ้จงแนวทางการ
ขับเคล่ือนการด าเนนิงานในระดับ
อ าเภอ

๑ แหง่ 14-ธ.ค.-61 ศูนย์อนามยัที่๕ นางอมร สว่างจิตร

๒.ประชุมชีแ้จงนโยบายจนท.รพ.สต.
ในระดับอ าเภอ

๒๔ แหง่   ธ.ค. ๖1 -

3.คัดเลือกทีมสมคัรผู้กอ่การดีใน
ระดับอ าเภอ

๑ แหง่   ธ.ค. ๖1 -
๔.สอนทักษะความปลอดภยัทางน้ า 
การช่วยเหลือ ฝึกทักษะ CPR แกท่ีม
สมคัรผู้กอ่การดีในระดับอ าเภอ

 -แกนน านกัเรียน๕๐ คน
 -ผู้ปกครองเด็ก ๕๐ คน  
  -ครูผู้ดูแลเด็ก ๒ คน     
  -อสม.ในพื้นที่ระดับ
ทองแดง5คน

สสจ.

5.สนบัสนนุและติดตามการ
ด าเนนิงานของพื้นที่

 

6.การประกวดคัดเลือกต าบลที่มผีล
การด าเนนิงาน

สสจ.

แผนปฏบิัตกิาร คปสอ.นครชยัศรี   ประจ าปีงบประมาณ  2562

ยุทธศาสตร์ :  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกนัโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที่  :  การควบคุมปอ้งกนัโรคและลดปจัจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการ  : การควบคุมปอ้งกนัโรคและลดปจัจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

วัตถุประสงค์
ระยะเวลา
ด าเนนิการ

งบประมาณ
(บาท)

1.เพื่อสร้างเครือข่ายการ
มส่ีวนร่วมในการการ
ด าเนนิงานปอ้งกนัเด็ก
จมน้ า

โครงการการปอ้งกนั
เด็กจมน้ า

สสจ.  ก.พ.-ก.ย.๖2

1

ล าดับ โครงการ กจิกรรม เปา้หมาย
แหล่ง

งบประมาณ



ประเภทแผน                 ( √  )  แผนงาน/โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์      (   )  แผนงาน/โครงการแก้ไขปญัหาในพื้นที่         (   )  แผนงาน/โครงการปกติ

ผู้รับผิดชอบ

1 1.จัดท าค าส่ังคณะกรรมการด าเนนิ    1   ค าส่ัง  พ.ย.61   นายสมบรูณ์  มีเอี่ยม
งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภยั
สุขภาพ

2จัดเตรียมแผนความพร้อมในการ     1 แผน ธ.ค.-61 คณะกรรการฯ

ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ

3.จัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ ต.ต.61- ก.ย.
62

คณะกรรมการ

เพื่อเตรียมความพร้อมด าเนนิงาน

4.ด าเนนิการซ้อมแผนตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน

มี.ค.-เมย.62 คปสอ.

5.เปดิศูนย์ EOC ในการณีเกิด
ภาวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพในพื้นที่

งบฉุกเฉิน
เร่งด่วน

ประธาน

6.ขอรับการการช่วยเหลือสนบัสนนุ ต.ต.61- ก.ย.
62

 คณะกรรมการ

จากหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏบิตักิาร คปสอ.นครชยัศรี   ประจ าปงีบประมาณ  2562

ยุทธศาสตร์ :  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที่  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

โครงการ  :  การพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เปา้หมาย
ระยะเวลา
ด าเนนิการ

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

รวม

เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการ ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินและภยัสุขภาพ

โครงการระบบการ
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินและภยั
สุขภาพอ าเภอนคร
ชัยศรีป ี2562



ประเภทแผน                 ( √  )  แผนงาน/โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์      (   )  แผนงาน/โครงการแกไ้ขปญัหาในพื้นที่         (   )  แผนงาน/โครงการปกติ

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาแนว
ทางการตรวจวินจิฉัยและ
ดูแลรักษาผู้ปว่ยวัณโรค

1 เพื่อพัฒนาความรู้ในคัด
กรองและดูแลรักษาผู้ปว่ย
ตามมาตรฐาน
2.เพื่อก าหนดแนวทางการ
ค้นหาผู้ปว่ยวัณโรคใน
ประชากรกลุ่มเปา้หมาย ได้แก่
 บคุคลที่มโีรคหรือภาวะเส่ียง 
ประชากรเส่ียง และผู้ที่มี
อาการสงสัยผู้ปว่ยวัณโรค 
และแนวทางดูแลรักษาผู้ปว่ย
ตามมาตรฐาน

1.พัฒนาความรู้และสร้าง
ทัศนคติที่ถูกต้องในการใหดู้แล
ผู้ปว่ยวัณโรค
2.ประชุมหาแนวทางการค้นหา
ผู้ปว่ยและวินจิฉัยผู้ปว่ยวัณโรคใน
ประชากรกลุ่มเส่ียงด้วยวิธีการที่
รวดเร็ว
3. แต่งต้ังคณะท างานและ
มอบหมายบทบาทหนา้ที่ในการ
ด าเนนิงาน

 -ผู้รับผิดชอบ
งานวัณโรค 
และสหวิชาชีพ
ของรพ.

เดือนต.ค.
61-ก.ย.62

รพช.ในเครือข่าย
อ าเภอนครชัยศรี

วัตถุประสงค์ กจิกรรม เปา้หมาย
ระยะเวลา
ด าเนนิการ

โครงการ  : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคติดต่อ

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

แผนปฏบิัตกิาร คปสอ.นครชยัศรี   ประจ าปีงบประมาณ  2562

ยุทธศาสตร์ :  ด้านบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ล าดับ โครงการ



ผู้รับผิดชอบ

2 โครงการตรวจคัดกรองวัณ
โรคในกลุ่มประชากรกลุ่ม
เส่ียง

1.เพื่อเร่งรัดการค้นหาผู้ปว่ย
วัณโรคในประชากร
กลุ่มเปา้หมาย ได้แก ่บคุคลที่
มโีรคหรือภาวะเส่ียง 
ประชากรเส่ียง และผู้ที่มี
อาการสงสัยผู้ปว่ยวัณโรค
2.เพื่อน าผู้ที่ได้รับการคัด
กรองแล้วเข้าสู่ระบบการ
ตรวจวินจิฉัย และเข้าสู่ระบบ
การรักษาตามมาตรฐานโดยเร็ว

1.ค้นหาผู้ปว่ยวัณโรคใน
ประชากรกลุ่มเปา้หมาย ได้แก ่
บคุคลที่มโีรคหรือภาวะเส่ียง 
ประชากรเส่ียง และผู้ที่มอีาการ
สงสัยผู้ปว่ยวัณโรคโดยทีมสห
วิชาชีพ และใช้กลไกการมส่ีวน
ร่วมของชุมชน
2.บนัทึกข้อมลูการคัดกรองลง
โปรแกรม TBCM online
3.ขึน้ทะเบยีนดูแลรักษาผู้ปว่ย
ตามมาตรฐาน

ประชากร
กลุ่มเปา้หมาย 
ได้แก ่บคุคลที่มี
โรคหรือภาวะ
เส่ียง ประชากร
เส่ียง และผู้ที่มี
อาการสงสัย
ผู้ปว่ยวัณโรค

เดือนต.ค.
61-ก.ย.62

ขอสนบัสนนุ
จากกองทุน

สุขภาพท้องถิน่

รพช./รพ.สต./กลุ่มอ
สม.และกลุ่มอาสาสมคัร

ในชุมชน

3 โครงการดูแลรักษาผู้ปว่ย
เปน็ศูนย์กลางโดยดูแล
ผู้ปว่ยแบบมีพี่เล้ียง(DOT)

1.เพื่อดูแลรักษาผู้ปว่ยตาม
มาตรฐาน
2.เพื่อสร้างการมส่ีวนร่วมของ
ชุมชนในการดูแลผู้ปว่ย

1. ดูแลรักษาโดยยึดผู้ปว่ยเปน็
ศูนย์กลาง
2. จัดช่องทางด่วนในการ
ใหบ้ริการผู้ปว่ยวัณโรค/one 
stop service
3. ดูแลผู้ปว่ยโดยทีมสหวิชาชีพ  
ของรพ./รพ.สต./อสม.ร่วมกบั
อปท./ผู้น าชุมชน/เพื่อนบา้น
4. สร้างการมส่ีวนร่วมที่เข้มแข็ง
ในชุมชนโดยประสานงานกบัอปท.
 และชุมชนในการดูแลผู้ปว่ย และ
ใหก้ารช่วยเหลือทางด้าน
เศรษฐกจิและสังคม 

 -ผู้ปว่ยวัณโรคที่
ได้รับการขึน้
ทะเบยีนใน
สถานพยาบาล
 - บคุลากรรพ./
รพ.สต./อสม./
อปท./ผู้น า
ชุมชน/เพื่อนบา้น

เดือนต.ค.
61-ก.ย.62

รพช./รพ.สต./กลุ่มอ
สม./อปท./ผู้น าชุมชน/

เพื่อนบา้น

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

รวม

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรม เปา้หมาย
ระยะเวลา
ด าเนนิการ



ประเภทแผน                 ( √  )  แผนงาน/โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์      (   )  แผนงาน/โครงการแก้ไขปญัหาในพื้นที่         (   )  แผนงาน/โครงการปกติ

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการป้องกนัควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออกอ าเภอนครชยั
ศรี ปี2562

1.ประชมุคณะกรรการ SRRT  
ไตรมาสละ 4 คร้ัง

 30 คน ต.ต.- ธ.ค.61
ม.ค.- มี.ค.62
เม.ย.-มิ.ย.62
ก.ค.-ก.ย.62

 - นางภาวณี  รอดผล

2. การปรับปรุงบ้าน วัด โรงเรียน รพ.สต. 24 แห่ง พ.ย.-61 ค่าอาหรว่าง
ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม
20คนๆละ 30 
บาท 4 คร้ัง 24 
แห่ง  67,200บาท

สสจ.นครปฐม  รพ.สต. /รพ.

3.การสุ่มไขว้ค่า HI CI ระหว่าง
หมูบ่้านภายในต าบล

เดือนละ 1 คร้ัง ต.ค.61 -ส.ค.
62

งบกองทุน
ต าบล         
เงินบ ารุง
หน่วยงาน

 รพ.สต. /รพ.

4.จติอาสาท าลายแหล่งเพาะพันธ์
ยงุลาย

เดือนละ 1 คร้ัง ต.ค.61 -ส.ค.
61

     -  รพ.สต. /รพ.

5. อบรมการบ ารุงรักษาเคร่ืองพ่น
สาเคมี แกผู้่ปฏิบัตงาน ของ อปท

 อปท. 27 แห่ง   อบจ.

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เปา้หมาย
ระยะเวลา
ด าเนนิการ

1. เพือ่ลดอตัราการป่วยด้วย
โรคไขเ้ลือดออก        2.
เพือ่สร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งในการ
ด าเนินงานควบคุมป้องกนัโรค

แผนปฏิบตักิาร คปสอ.นครชยัศรี   ประจ าปงีบประมาณ  2562

ยุทธศาสตร์ :  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)

แผนงาน : การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการ : พัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ



ผู้รับผิดชอบ

6.สนับสนุน ทรายอะเบท 
สารเคมีพ่นหมอกควัน

รพ.สต. 2 แห่ง  
รพ. 3 แห่ง

ทรายอะเบทหมู่
ละ2 ลัง 108 หมู ่

รวม 216 ลัง

อบจ.

7.การด าเนินงานหมูบ่้านสะอาด 
ในพืน้ที ่รพ.สต.ละ 2 หมู่

48  หมู่ ธ.ค.61-สค.62  อปท.

67,200รวม

กิจกรรม เปา้หมาย
ระยะเวลา
ด าเนนิการ

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์



ประเภทแผน                 ( √  )  แผนงาน/โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์      (   )  แผนงาน/โครงการแกไ้ขปญัหาในพื้นที่         (   )  แผนงาน/โครงการปกติ

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนา
และส่งเสริม
ทันตสุขภาพทุก
กลุ่มวัย

1.กลุ่มหญิงต้ังครรภใ์นคลินกิฝากครรภ์
-การตรวจสุขภาพช่องปาก
-บริการฝึกแปรงฟันแบบลงมอืปฏบิติัและplaque 
control
-การใหบ้ริการทันตกรรม เช่น ขูดหนิน้้าลาย อดุฟัน

 -ตรวจ ร้อยละ 80
 -ฝึก แปรงฟันร้อย
ละ 20
 -บริการ ทันตกรรม
ร้อยละ 20 

ต.ค61-ก.ย.62   รพ. /รพ.สต.

2.คลินกิส่งเสริมสุขภาพเด็กดี
-การตรวจช่องปากอย่างนอ้ยร้อยละ 50
-การฝึกพ่อแม/่ผู้ดูแลเด็กแบบลงมอืปฏบิติั
-การทาฟลูออไรด์วานชิใหเ้ด็กในคลินกิส่งเสริม
สุขภาพเด็กดี

 -ร้อยละ 50

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-การตรวจช่องปากเด็ก 3-5 ปี
-การทาฟลูออไรด์วานชิใหเ้ด็กในกลุ่มเส่ียงอย่าง
นอ้ยปลีะ 2 คร้ัง
-ใหบ้ริการทันตกรรมในเด็ก 3-5 ปี

 -ตรวจ ช่องปาก 
ร้อยละ80
 -ทา ฟลูออไรด์ วา
นชิร้อยละ 50

แผนปฏิบัตกิาร คปสอ.นครชยัศร ี  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ยุทธศาสตร์ :  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกนัโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการ :  โครงการพัฒนาและส่งเสริมทันตสุขภาพทุกกลุ่มวัย

งบประมาณ
(บาท)

กจิกรรม เปา้หมาย

เพื่อใหสุ้ขภาพ
ช่องปากของ
ประชาชนได้รับ
การดูแลทุกกลุ่ม
วัย

ล้าดับ
แหล่ง

งบประมาณ
วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ด้าเนนิการ

โครงการ



ผู้รับผิดชอบ

4.โรงเรียนประถมศึกษา
-การตรวจช่องปากเด็กอายุ 6-12 ปี
-การเคลือบหลุมร่องฟันแท้ในฟันกรามแท้ซ่ีที่ 1 ใน
เด็กอายุ6 ปี
-ใหบ้ริการทันตกรรมในเด็ก 6-12 ปี

 -ตรวจ และเคลือบ
หลุมร่องฟันร้อยละ 
50
 -ใหบ้ริทันตกรรม 
ร้อยละ 45

5.กลุ่มผู้ปว่ยเร้ือรัง
-การคัดกรองสุขภาพช่องปากในผู้ปว่ยเบาหวาน

 -ร้อยละ33

6.กลุ่มผู้สูงอายุ
-การตรวจช่องปากผู้สูงอายุ

 -ร้อยละ 50

แหล่ง
งบประมาณ

เปา้หมาย
ระยะเวลา
ด้าเนนิการ

งบประมาณ
(บาท)

กจิกรรม

รวม

ล้าดับ โครงการ วัตถุประสงค์



ประเภทแผน                 ( √  )  แผนงาน/โครงการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์      (   )  แผนงาน/โครงการแกไ้ขปัญหาในพื้นที่         (   )  แผนงาน/โครงการปกติ

ผู้รับผิดชอบ

1 พัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทยกลุ่มวัย
ผู้สูงอายุ

1.เพือ่ติดตามความ ก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน/ประเมินรับรองต าบล 
LTC

1.จดัประชุมท างานผู้สูงอายุ
ระดับอ าเภอทุก ๔ เดือน     
 2.นิเทศติดตาม/ประเมิน
รับรองต าบล LTC

จนท.รพ.สต.24 แห่ง
 จนท.รพช. 3 แห่ง

ม.ค.62-ก.ค.62       6300         -
 ค่าอาหารว่างคนละ 
30 บาทคร้ังละ 30 
คน 3 คร้ัง      - ค่า
เบีย้เล้ียงการออก
นิเทศติดตาม5 วันๆ
ละ 6 คนๆละ120

สสจ.นครปฐม นางบุหงา   ปิน่เกล้า

2.เพือ่ให้แกนน าผู้สูง อายมุีความรู้/
ทักษะ ในการจัดกิจกรรมให้กับ
สมาชิกชมรมผู้สูงอายใุนพืน้ทีไ่ด้อยา่ง
เหมาะสม

 3.จดัอบรมทีมแกนน าชมรม
ผู้สูงอายเุพื่อเพิ่มพูนทักษะใน
การจดักจิกรรมส่งเสริม
สุขภาพให้กบัสมาชิกในชมรม

แกนน าผู้สูงอายทุุก
ชมรมในเขตอ าเภอ
นครชัยศรีจ านวน 
35 คน

มี.ค.-62        4,200            -
 ค่าอาหารวา่วางคนละ
100 บาท            - 
ค่าวสัดุคนละ 20 บาท

สสจ.นครปฐม

3.เพือ่ให้ Care giver ได้รับการ
พัฒนาความรู้/ทักษะอยา่งต่อเนือ่ง

4.จดัอบรมฟื้นฟูความรู้/
ทักษะ Care giver ที่ผ่าน
การอบรม ปี ๕๙ – ๖๐

Care giver ที่ผ่าน
การอบรม ปี ๕๙ – 
๖๐จ านวน 60 คน

มี.ค.-62         9000        -
 ค่าอาหารว่าวางคน
ละ100 บาท     - 
ค่าวัสดุคนละ 50 

บาท

สสจ.นครปฐม

19,500

กจิกรรม เป้าหมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

รวม

แผนปฏบิตักิาร คปสอ.นครชัยศร ี  ประจ าปงีบประมาณ  2562

ยทุธศาสตร์ :  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย

โครงการ  : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

ล าดับ โครงการ วัตถปุระสงค์



ประเภทแผน                 ( √  )  แผนงาน/โครงการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์      (   )  แผนงาน/โครงการแกไ้ขปัญหาในพื้นที่         (   )  แผนงาน/โครงการปกติ

ผู้รับผิดชอบ

1 1. เพื่อลดการเกดิผู้ป่วย 
DM,HTรายใหม่

 1.ประชุมชี้แจงคณะท างานพัฒนาระบบ
บริการจดัท าแผนการด าเนินงาน

รพช. 3 แห่ง       รพ.
สต. 24 แห่ง   สสอ. 1 
แห่ง

ต.ค.-ม.ค.62   -  - รพช. /รพ.สต.

2.เพื่อคัดกรองคันหาผู้ป่วย
DM,HT รายใหม่เขา้สู่ระบบ
บริการสาธารณสุข

 2.  ค้นหาคัดกรองDM,HT ในประชาชนใน
กลุ่มเป้าหมายและผู้น าศาสนา ในพื้นที่

ประชาชนกลุ่มเส่ียง
เบาหวาน/ความดันใน
พื้นที่

 ต.ค.-มี.ค.62  -   - รพช.               
รพ.สต.             
อสม./ ผู้น าชุมชน/
อบต.

3.เพื่อพัฒนาระบบบริการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้
มาตรฐาน

 3.จดักจิกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกลุ่ม
เส่ียง DM,HT ในทุกหน่วยบริการ

ประชาชนกลุ่มเส่ียง
เบาหวาน/ความดันใน
พื้นที่

ม.ค.-ส.ค.62    -  - รพช.                
รพ.สต.             
อสม./ ผู้น าชุมชน/
อบต.

4.เพื่อขบัเคล่ือนการด าเนิน
ลงสู่ชุมชน

 4.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กลุ่มเส่ียง/
ญาติและร้านค้าในชุมชนเร่ืองการบริโภค
อาหารที่มีฉลากสุขภาพในช่องทางต่างๆ

 ประชาชน/ญาติกลุ่ม
เส่ียงเบาหวาน/ความดัน
ในพื้นที่             
ร้านค้าในพื้นที่

ม.ค.-ก.ย.62    - - รพช.            รพ.
สต.

แผนปฏบิตักิาร คปสอ.นครชัยศร ี  ประจ าปงีบประมาณ  2562

ยทุธศาสตร์ :  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

แผนงาน :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

โครงการ :  โครงการขบัเคล่ือนการด าเนินงาน NCD ระดับอ าเภอนครชัยศรี ปี 2562

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ล าดับ โครงการ วัตถปุระสงค์ กจิกรรม เป้าหมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

 โครงการขบัเคล่ือน
การด าเนินงาน NCD 
ระดับอ าเภอนครชัย
ศรี ปี 2562



ผู้รับผิดชอบ

5.สรุปบทเรียน น าเสนอด าเนินงานในระดับ พชอ. รพช. 3 แห่ง               
รพ.สต. 24 แห่ง           
สสอ. 1 แห่ง

ก.พ.-ก.ย.62    - - รพช.                    
 รพ.สต.                 
 สสอ.

6.ก ากับ ติดตามการด าเนินการของหน่วยบริการใน
ระดับ คปสอ. 

รพช. 3 แห่ง               
รพ.สต. 24 แห่ง           
สสอ.

ต.ค.-ก.ย.62    -  - รพช.                    
รพ.สต.                 
 สสอ.

วัตถปุระสงค์ กจิกรรม เป้าหมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

รวม

ล าดับ โครงการ



ประเภทแผน                 ( √  )  แผนงาน/โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์      (   )  แผนงาน/โครงการแกไ้ขปญัหาในพื้นที่         (   )  แผนงาน/โครงการปกติ

1 โครงการการพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพคน
ไทยกลุ่มวัยรุ่น อ าเภอ
นครชัยศรี

เพื่อใหป้ระชาชนตระหนกัถึง
ปญัหาการต้ังครรภใ์นวัยรุ่นใน
ชุมชน

1. มกีารรณรงค์ประชาสัมพันธ์
และสร้างเครือข่ายการด าเนนิใน
สภาเด็กเด็ก/เยาวชนต าบล/
สถานศึกษาและในสถาน
ประกอบการ

เจ้าหนา้ที่ รพ.สต.  
โรงพยาบาลชุมชน  
คณะกรรมการสภาเด็ก
และเยาวชน 24 แหง่

ตุลาคม 2561 -
 กนัยายน 2562

 -  งบท้องถิน่         อบต.

เพื่อหญิงต้ังครรภว์ัยรุ่นวาง
แผนการคุมก าเนดิต้ังแต่กอ่น
คลอด                     เพื่อ
ปอ้งกนัการต้ังครรภซ้์ า

2. จัดบริการใหค้ าปรึกษาเร่ือง
การคุมก าเนดิในหญิงต้ังครรภ์
วัยรุ่นที่มาฝากครรภ/์คลอดหรือ
แท้งทุกราย

หญิงต้ังครรภว์ัยรุ่น ตุลาคม 2561 -
 กนัยายน 2562

 -  - เจ้าหนา้ที่ รพ.สต. และ
 รพช.

เพื่อใหผู้้ปว่ยและญาติสามารถ
เข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวก ลด
ภาระค่าใช้จ่าย

3. รพช. ทั้งสามแหง่จัดเวชภณัฑ์
และใหบ้ริการคุมก าเนดิกึง่ถาวรใน
 รพชทั้ง 3 แหง่

มารดาวัยรุ่นและญาติ ตุลาคม 2561 -
 กนัยายน 2562

 -  - รพช. 3 แหง่

เพื่อกระตุ้นเตือนมารดาวัยรุ่นให้
รับบริการคุมก าเนดิอย่างต่อเนือ่ง

4.ติดตามเยีย่มบา้นมารดาวัยรุ่น
ใหรั้บบริการคุมก าเนดิอย่าง
ต่อเนือ่ง ไมใ่หเ้กอดการต้ังครรภซ้์ า

มารดาวัยรุ่น ตุลาคม 2561 -
 กนัยายน 2562

เจ้าหนา้ที่ รพ.สต. และ
 รพช.

เพื่อใหส้ถานบริการที่เปน็มติร
กบัวัยรุ่นที่มคุีณภาพ

5.ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพ
และพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามยั
การเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น(YFHS )

คลินกิวัยรุ่นหรือ Teen
 centerใน รพ.ทั้งสาม
แหง่

ตุลาคม 2561 -
 กนัยายน 2562

 -  - ผู้รับผิดชอบงาน
สุขภาพจิตและจิตเวช
ทั้งสาม รพช.

โครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรม เปา้หมาย
ระยะเวลา
ด าเนนิการ

รวม

แผนปฏบิัตกิาร คปสอ.นครชยัศรี   ประจ าปีงบประมาณ  2562

ยุทธศาสตร์ :  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกนัโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

โครงการ  : การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ล าดั
บ



ประเภทแผน                 ( √  )  แผนงาน/โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์      (   )  แผนงาน/โครงการแกไ้ขปญัหาในพื้นที่         (   )  แผนงาน/โครงการปกติ

ผู้รับผิดชอบ

1 การพัฒนาและสร้าง
เสริมศักยภาพคนไทย
กลุ่มวัยเรียน

1.เพื่อชีแ้จงแนวทางการ
ท างาน /รับทราบ
ปญัหา/วางแผนการ
ด าเนนิงานแกไ้ขปญัหา

 1. จัดประชุมชีแ้จง/การ
ด าเนนิงานเด็กวัยเรียน

จนท.รพ.สต.24แหง่
เจ้าหนา้ที่รพช.3แหง่

ม.ค.-62 - - นางบหุงา  ปิน่เกล้า

2.เพื่อสร้างต้นแบบ การ
จัดกจิกรรมลดอว้นในวัย
เรียน

2.ประสาน/สนบัสนนุ
โรงเรียนในการจัดกจิกรรม
อบรมแกนน านร.ออกก าลัง
กายเพื่อเด็กวัยเรียนสูงดีสม
ส่วน

โรงเรียนวัดไทร (สิน
ศึกษาลัย)ต.ท่ากระชับ

ม.ย.62 11,120         
ค่าใช้จ่ายในการจัด
กจิกรรมอบรมแกน
น านร.ออกก าลังกาย
เพื่อเด็กวัยเรียนสูงดี

สมส่วน

สสจ.นครปฐม
ด าเนนิงาน

3.เพื่อรักษาสภาพการ
ด าเนนิงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาไปสูโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับ
เพชร

3.นเิทศ ติดตามการ
ด าเนนิงานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ

โรงเรียน 4 แหง่  วัด
ไทยาวาส,    โคกพระ
เจดีย์,    เมง่ฮ้ัวกงฮัก, 
     วัดส าโรง

ม.ค.-62 - -

กจิกรรม เปา้หมาย ระยะเวลาด าเนนิการ
งบประมาณ

(บาท)
แหล่งงบประมาณ

แผนปฏบิัตกิาร คปสอ.นครชยัศรี   ประจ าปีงบประมาณ  2562

ยุทธศาสตร์ :  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกนัโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการ  :  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์



ผู้รับผิดชอบ

4.เพื่อใช้เปน็ข้อมลู/
วางแผนแกไ้ขปญัหาเด็ก
วัยเรียนมนี้ าหนกัเกนิอนั
จะน าไปสู่โรคเร้ือรัง

4.ประสาน/สนบัสนนุ/
ติดตาม การคัดกรองเด็กกลุ่ม
เส่ียงและกลุ่มอว้นเพื่อคัด
กรอง obesity signและเจาะ
 dtx

เด็กชัน้ประถม1-6
และมธัยม 1-3 ของ
ทุกโรงเรียนในเขต
อ าเภอนครชัยศรี

ม.ค.62-ก.พ.62 ค่าคัดกรองรายละ 
100 บาทและค่า

เจาะ dtx.รายละ 30
 บาท เบกิ-จ่ายตาม

ผลงานจริง

สสจ.นครปฐม นางบหุงา  ปิน่เกล้า

11,120

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ กจิกรรม เปา้หมาย ระยะเวลาด าเนนิการ
งบประมาณ

(บาท)
แหล่งงบประมาณ

รวม



ประเภทแผน                 ( √  )  แผนงาน/โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์      (   )  แผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาในพืน้ที ่        (   )  แผนงาน/โครงการปกติ

ผู้รับผิดชอบ

1 การพัฒนาและสร้าง
เสริมศักยภาพคนไทย
กลุ่มเด็กปฐมวัย

1.เพือ่ชี้แจงแนวทางการ
ท างาน /รับทราบปัญหา/
วางแผนการด าเนินงาน
แก้ไขปัญหา

1.จัดประชุมชี้แจง/การ
ด าเนินงานเด็กปฐมวัย

จนท.รพ.สต. 
24 แห่ง 
เจ้าหน้าทีร่พช.
 3 แห่ง

ม.ค.62,ม.ิย.
62

- บูรณาการ
ร่วมกับการ
ประชุม
ประจ าเดือน

1.นางเจริญศรี  ทอง
สวัสด์ิ    2.นางฐนิษฐา  
บูส่ามสาย   3.น.ส.สุ
ประภา  ช้างโต      4.
นางบุหงา  ปิน่เกล้า

2.เพือ่ประเมินความรู้
และทักษะในการตรวจ
ประเมินพัฒนาการเด็ก
ของเจ้าหน้าที ่รพ.สต.

2.Audit การตรวจ
ประเมินพัฒนาการของ
เจ้าหน้าที ่รพ.สต ใน
เครือข่าย

รพ.สต.โซนละ
 1 แห่ง(6 
รพ.สต.)

ก.พ.-62 -

3.เพือ่พัฒนาการ
ด าเนินงานเด็กปฐมวัยให้
มีคุณภาพ

3.สนับสนุนการด าเนินงาน
เด็กปฐมวัยของหน่วย
บริการตามแนวทาง
มหัศจรรย์ 1000 วัน

รพ.สต. 24 
แห่ง

ม.ค.62-ก.ย.
62

-

ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ กิจกรรม เปา้หมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งงบประมาณ

                                                                              รวม

แผนปฏิบัตกิาร คปสอ.นครชยัศรี   ประจ าปีงบประมาณ  2562

ยุทธศาสตร์ :  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

โครงการ  :การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มเด็กปฐมวัย  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีารพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ
คนไทยกลุ่มเด็กปฐมวัย



ประเภทแผน                 ( √  )  แผนงาน/โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์      (   )  แผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาในพืน้ที ่        (   )  แผนงาน/โครงการปกติ

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ
กลุ่มสตรี

1.เพือ่ประชาสัมพันธ์การ
ฝากครรภ์คร้ังแรกก่อน 
๑๒ สัปดาห์
2.เพือ่ให้หญิงต้ังครรภ์ได้
ฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์
คุณภาพ

 1.ประชาสัมพันธ์การฝาก
ครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ทุก
สถานบริการและรณรงค์ใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
2.รพช.ทุกแห่งให้บริการฝาก
ครรภ์รายใหม่ทุกวันท าการใน
เวลาราชการ
3.รพ.สต.ทุกแห่งทดสอบการ
ต้ังครรภ์และขึ้นทะเบียนหญิง
ต้ังครรภ์รายใหม่พร้อมออก
สมุดสีชมพู และส่งต่อมาฝาก
ครรภ์ที ่โรงพยาบาล โดยมี
การติดตามการฝากครรภ์
อย่างต่อเนื่อง

 -พืน้ที ่๒๔ 
ต าบล รพช ๓
 แห่ง รพ.สต. 
๒๔ แห่ง

ตค.๖๑- กย
 ๖๒

เงินบ ารุง/
กองทุน
ท้องถิ่น

สสอ นครชัยศรี  รพ.
นครชัยศรี  รพ. ห้วย
พลู รพ. หลวงพ่อเปิน่ 
 รพ.สต. ๒๔ แห่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิาร คปสอ.นครชยัศรี   ประจ าปีงบประมาณ  2562

ยุทธศาสตร์ :  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม

โครงการ  :  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรี

เป้าหมาย



ผู้รับผิดชอบ

โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ
กลุ่มสตรี (ต่อ)

 4.ติดตามการฝากครรภ์ใน
คลินิคเอกชนเพือ่ติดตามดูแล
หญิงครรภ์ในพืน้ทีรั่บผิดชอบ

 -คลินิค ๒ 
แห่งในอ าเภอ
นครชัยศรี

ตค.๖๑- กย
 ๖๒

รพ.นครชัยศรี        
รพ.ห้วยพลู

 5.พัฒนา รพ.สต ทีม่ีความ
พร้อมให้สามารถฝากครรภ์ได้
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน

 - ๖ แห่ง มค.62-กย 
62

เงินบ ารุง สสอ นครชัยศรี  รพ.
นครชัยศรี  รพ. ห้วย
พลู รพ. หลวงพ่อเปิน่ 
 รพ.สต. ๖ แห่ง

3.เพือ่ให้หญิงต้ังครรภ์มี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ด้านแม่และเด็ก

 6.รพช ทุกแห่งพัฒนา
รูปแบบการด าเนินการ
โรงเรียนพ่อแม่โดย BBL

 -รพช. ๓ แห่ง มค.62-กย 
62

เงินบ ารุง

 7.หน่วยบริการทุกแห่ง
ด าเนินการตามนโยบาย
มหัศจรรย์ ๑๐๐๐ วัน ในด้าน
การป้องกันโลหิตจางในหญิง
ต้ังครรภ์เช่น การส่งเสริม
โภชนาการให้หญิงต้ังครรภ์
โดยขอสนับสนุนอาหารเสริม 
หรือจัดให้มีกองทุนไข่ นม ใน
ชุมชน   การส่งเสริมการเล้ียง
ลูกด้วยนมแม่ในชุมชน

 -รพช. ๓ แห่ง
 รพ.สต. ๒๔ 
แห่ง

ตค.๖๑- กย
 ๖๒

กองทุน
ท้องถิ่น

สสอ นครชัยศรี  รพ.
นครชัยศรี  รพ. ห้วย
พลู รพ. หลวงพ่อเปิน่ 
 รพ.สต. ๒๔ แห่ง

แหล่ง
งบประมาณ

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
(บาท)



ผู้รับผิดชอบ

โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ
กลุ่มสตรี (ต่อ)

8.จัดกิจกรรม/มหกรรมการ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพแม่และ
เด็กในช่วงวันส าคัญต่างๆเช่น 
วันเด็ก วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น

รพช ๓ แห่ง 
รพ.สต. ๒๔ 
แห่ง

มค และ สค
 62

งบจาก
เครือข่ายแต่

ละแห่ง

สสอ นครชัยศรี  รพ.
นครชัยศรี  รพ. ห้วย
พลู รพ. หลวงพ่อเปิน่ 
 รพ.สต. ๒๔ แห่ง

4.พัฒนาคุณภาพบริการ
แม่และเด็กให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน

 9.รพช.ทุกแห่ง ให้บริการ
ฝากครรภ์คุณภาพ ห้องคลอด
คุณภาพ ตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลแม่และเด็กและมี
การประเมินคุณภาพ

 -รพ.นครชัย
ศรี รพ. ห้วย
พลู รพ.หลวง
พ่อเปิน่

มค.62-กย 
62

เงินบ ารุง รพ.นครชัยศรี        
รพ.ห้วยพลู           
รพ.หลวงพ่อเปิน่

 10.มีการจ่ายยาTriferdine 
ให้หญิงต้ังครรภ์ทุกราย และ
ให้หญิงหลังคลอดทีเ่ล้ียงลูก
ด้วยนมแม่ จนถึง ๖ เดือน

 -รพช. และ 
รพ.สต ที่
ให้บริการฝาก
ครรภ์

ตค.6๑-กย 
62

เงินบ ารุง   รพ.นครชัยศรี       
รพ. ห้วยพลู            
รพ. หลวงพ่อเปิน่       
   รพ.สต. ๒๔ แห่ง

  11.พัฒนาเจ้าหน้าที ่รพ.สต 
ให้มีศักยภาพในการฝากครรภ์
ได้อย่างมีคุณภาพ

 -รพ.สต. ๒๔ 
แห่ง

มค -กพ 62 จากเครือข่าย   รพ.นครชัยศรี       
รพ. ห้วยพลู            
รพ. หลวงพ่อเปิน่       
   รพ.สต. ๒๔ แห่ง

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ



12.ด าเนินการตามแนว
ทางการป้องกันการคลอด
ก่อนก าหนดในสถานบริการ
ทุกแห่ง

 -รพช ๓ แห่ง
 รพ.สต. ๒๔ 
แห่ง

ตค.6๑-กย 
62

รพ.นครชัยศรี        
รพ.ห้วยพลู           
รพ.หลวงพ่อเปิน่

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ
กลุ่มสตรี (ต่อ)

 -พัฒนาคุณภาพบริการ
แม่และเด็กให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน (ต่อ)

 13.มีการคัดกรอง Down 
syndrom ใน รพช.ทุกแห่ง
ตามแนวทาง

 -รพช ๓ แห่ง สปสช รพ.นครชัยศรี        
รพ.ห้วยพลู           
รพ.หลวงพ่อเปิน่

14.ด าเนินการตามแนว
ทางการดูแล การส่งต่อหญิง
ต้ังครรภ์/หญิงคลอด ทีเ่ส่ียง

 -รพช ๓ แห่ง   รพ.นครชัยศรี       
รพ. ห้วยพลู            
รพ. หลวงพ่อเปิน่       
   รพ.สต. ๒๔ แห่ง

 15.ประชุม MCH อ าเภอ 
ควบคุม ติดตามผลการ
ด าเนินงานในระดับอ าเภอ

2 คร้ัง/ปี มีค ๖๒ และ
 สค 62

  สสอ.นครชัยศรี   
รพ.นครชัยศรี          
รพ. ห้วยพลู            
รพ. หลวงพ่อเปิน่       
   รพ.สต. ๒๔ แห่ง

   รวม

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ



๑ ๒ ๓ ๔ ๕
17 >17 15-16 13-14 11-12 <10 ๒ นางบุหงา ปิน่เกล้า

นางอญัชลี ป้อมปราณี

นางดนิตา มหารัตนวงศ์

นางดุษณีย ์ ทองเกล้ียง

5 1 2 3 4 5 ๒ นางบุหงา ปิน่เกล้า

นางธนิษฐา บูส่ามสาย

นางเจริญศรี  ทองสวัสด์ิ

น.ส.สุประภา ช้างโต

>90 50-59 60-69 70-79 80-89 90 ๒ นางบุหงา ปิน่เกล้า

นางธนิษฐา บูส่ามสาย

นางเจริญศรี  ทองสวัสด์ิ

น.ส.สุประภา ช้างโต

<20 >20 19-20 17-18 15-16 <15 ๒ นางบุหงา ปิน่เกล้า

นางธนิษฐา บูส่ามสาย

นางเจริญศรี  ทองสวัสด์ิ

น.ส.สุประภา ช้างโต

สรปุตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตรก์ารสาธารณสุข   คปสอ.นครชัยศร ี2562
วสิัยทัศน์ :  เป็นผู้น าในการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดบัอ าเภอทีม่ีคุณภาพ  โดยการมีส่วนร่วมของภาคีสุขภาพ
                     

ตวัชีว้ดั เป้า หมาย
ค่าคะแนน

น้ าหนัก ผู้รับผิดชอบ

1. อตัราส่วนการตายมารดา(ต่อการเกดิมีชีพแสนคน)

2. ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน

2.1) ร้อยละ ของเด็กอาย ุ0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ

2.2) ร้อยละ ของเด็กอาย ุ0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 
พบสงสัยล่าช้า



๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ตวัชีว้ดั เป้า หมาย

ค่าคะแนน
น้ าหนัก ผู้รับผิดชอบ

>90 50-59 60-69 70-79 80-89 >90 ๑ นางบุหงา ปิน่เกล้า

นางธนิษฐา บูส่ามสาย

นางเจริญศรี  ทองสวัสด์ิ

น.ส.สุประภา ช้างโต

>60 <54 45-49 50-54 55-59 60 ๑ นางบุหงา ปิน่เกล้า

นางธนิษฐา บูส่ามสาย

นางเจริญศรี  ทองสวัสด์ิ

น.ส.สุประภา ช้างโต

2.5) ร้อยละเด็กอาย ุ0-5 ปีสูงดีสมส่วน 57 < 45 45-48 49-52 53-56 ≥57 ๑ นางบุหงา ปิน่เกล้า

นางธนิษฐา บูส่ามสาย

นายเจริญศรี  ทองสวัสด์ิ
น.ส.สุประภา ช้างโต

60 <54 45-49 50-54 55-59 60 ๑ นางบุหงา ปิน่เกล้า

นางธนิษฐา บูส่ามสาย

นางเจริญศรี  ทองสวัสด์ิ

น.ส.สุประภา ช้างโต

4. ร้อยละเด็กอาย ุ6-14 ปี สูงดีสมส่วน       (68 ) 66 <50 50-54 55-59 60-65 66 ๒ นางบุหงา ปิน่เกล้า

น.ส.ชัญญนิษฐ์ วัคคียพ๊านิชย์

นางดุสิดา  กจิสกลุ

น.ส.อญัชลีกร ทองแช่ม

2.3 ) ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับ
การติดตาม

2.4) ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ
ด้วย TEDA4I

3.ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการ
ล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 



๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ตวัชีว้ดั เป้า หมาย

ค่าคะแนน
น้ าหนัก ผู้รับผิดชอบ

5.อตัราการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ15-19 ปี 38 <32 32-33 34-35 36-37 38 ๓ นางบุหงา ปิน่เกล้า

นางวงศา วิภากลู

นางเพ็ญประภา ทักษิณา

นางดุษณีย ์ ทองเกล้ียง

70 <55 55-59 60-64 65-69 >70 ๓ นางบุหงา ปิน่เกล้า

นางวิจติร วรรธนะวุฒิ

นางดุษณีย ์ ทองเกล้ียง

นางดุษณีย ์ ทองเกล้ียง

น.ส.อมร สว่างจติร

นางพรทิพา ทองไกรแสน

นางธิดารัตน์  วงศ์จริรัตน์

  7.1 ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน <2.05 >2.05 20.3 2.1 1.98 <1.98 ๓ น.ส.สุประภา ช้างโต

  7.2 กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัด
ความดันโลหิตที่บ้าน

>30 <14 15-19 21-24 25-29 >30 ๓

80 >65 65-69 70-74 75-79 80 ๒ นายอนุชา มหานิล

น.ส.ชุติมา ธนะพันธุ์เจริญ

นางศิริพรรณ รุ่งอรุณสุนทร

นาย.นาจ เขม็แขง็

6. ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายรุะยะ
ยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

7. อตัราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และอตัรา
กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความ
ดันโลหิตที่บ้าน

8. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงที่ได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด



๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ตวัชีว้ดั เป้า หมาย

ค่าคะแนน
น้ าหนัก ผู้รับผิดชอบ

80 >65 65-69 70-74 75-79 80 2 นายอนุชา มหานิล

น.ส.ชุติมา ธนะพันธุ์เจริญ

นางศิริพรรณ รุ่งอรุณสุนทร

นาย.นาจ เขม็แขง็

80 >65 65-69 70-74 75-79 80 2 นายอนุชา มหานิล

น.ส.ชุติมา ธนะพันธุ์เจริญ

นางศิริพรรณ รุ่งอรุณสุนทร

นาย.นาจ เขม็แขง็

5 1 2 3 4 5 ๓ นายสมบูรณ์  มีเอี่ยม

นางวิจติร วรรธนะวุฒิ

นางอมรรัตน์  โปยขนุทด

นายยิ่ง  แพสวัสด์ิ
40 <25 25-29 30-34 35-39 40 3 นายศิริศักด์ิ ปิยธโร

นายทนง แดงอบุล
นางชาญชัย  มหารัตนวงศ์

น.ส.วันเพ็ญ เจริญลักษณ์

18 14 15 16 17 18 1 นายสมบูรณ์  มีเอี่ยม

นางพรทิพา ทองไกรแสน

นายดนิตา มหารัตนวงศ์ ธิดา
นางดุษณีย ์ ทองเกล้ียง

8.1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงที่ได้รับการตรวจสอบมี
ความปลอดภัย

8.2 ร้อยละของยาแผนโบราณกลุ่มเส่ียงปลอดภัย ไม่พบการ
ปลอมปนสเตียรอยด์

9.ระดับอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มี
คุณภาพ

10. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospitalผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป

11.ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่ 
(Primary Care Cluster)



๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ตวัชีว้ดั เป้า หมาย

ค่าคะแนน
น้ าหนัก ผู้รับผิดชอบ

60
<54 54-59 50-54 55-59 60 3

นายสมบูรณ์  มีเอี่ยม

นางวิจติร วรรธนะวุฒิ

อมรรัตน์  โปยขนุทด

นายยิ่ง  แพสวัสด์ิ

*13) อตัราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

<5 % <5 4 3 2 1 1
น.ส.อมร สว่างจติร

นายธีรพงศ์ เตชะวิจติรจารุ

นางกรพินธุ์  ลีลาวิวัฒน์

นางสุจติรา ชัยสนิท
<25%

>25 20-24 15-19 .10-14 <10 1
น.ส.อมร สว่างจติร

นายธีรพงศ์ เตชะวิจติรจารุ

นางกรพินธุ์  ลีลาวิวัฒน์

นางสุจติรา ชัยสนิท
<7%

> 7 6 5 4 <7 1
น.ส.อมร สว่างจติร

นายธีรพงศ์ เตชะวิจติรจารุ

นางกรพินธุ์  ลีลาวิวัฒน์

นางสุจติรา ชัยสนิท

12.ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

13.1 อตัราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อดุตัน 
(Ischemic Stroke ;I63)

13.2 อตัราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก 
(Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)

13.3 อตัราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;
I60-I69)การรักษาใน Stroke Unit



๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ตวัชีว้ดั เป้า หมาย

ค่าคะแนน
น้ าหนัก ผู้รับผิดชอบ

>40%
<25 25-29 30-34 35-39 >40 1

น.ส.อมร สว่างจติร

นายธีรพงศ์ เตชะวิจติรจารุ

นางกรพินธุ์  ลีลาวิวัฒน์

นางสุจติรา ชัยสนิท
>50% >35 35-39 40-44 45-49 >50 1 น.ส.อมร สว่างจติร

นายธีรพงศ์ เตชะวิจติรจารุ

นางกรพินธุ์  ลีลาวิวัฒน์

นางสุจติรา ชัยสนิท
85% <70 70-74 75-79 80-84 >85 3 นางภาวณี  รอดผล

นางผุสดี พูลสุขโข
นายอาคม  ออ่นละเอยีด

นางวรียา แจม่นิยม

80% >65 65-69 70-74 75-79 80 2 นายอนุชา มหานิล

นางสาวชุติมา ธนะพันธุ์เจริญ

นางสาวพจนารถ  โตประศรี

นางธิดาวรรณ พันธ์มี
18.5 <17 17 17.5 18 18.5 1 นายอนุชา  มหานิล

น.ส.มารินทร์ นราแกว้

นางอรวรรณ ภิรมยฟ์อง

13.4 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่
เกนิ 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit ระยะเวลาที่ได้รับ
การรักษาที่เหมาะสม

13.5 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อดุตันระยะเฉยีบพลัน 
(I63) ที่มีอาการไม่เกนิ 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายล่ิม
เลือดทางหลอดเลือดด าภายใน 60 นาที (door to needle time)

*14) อตัราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่

*15) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอยา่งสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 2

16) ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉยั 
รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก



๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ตวัชีว้ดั เป้า หมาย

ค่าคะแนน
น้ าหนัก ผู้รับผิดชอบ

>63 <54 54 57 60 63 1 น.ส.อมร  สว่างจติ

นางวิจติร วรรธนะวุฒิ

นางเพ็ญประภา ทักษิณา

น.ส.บุญญาพร แพ่งผล
<30 %   <30 25-29 20-24 15-19 <15 3 น.ส.วาสนา พงษ์ขวัญ

นางสาวภคปภา รัตนภักดี

นางสิริพร จ าปาขาว

>50 30-34 35-39 40-44 45-49 >50 3 น.ส.อมร  สว่างจติ

นางดาราณี เทศนาบูรณ์

นางกรพินธุ์ ลีลาวิวัฒน์

นางสุจติรา ชัยสนิท

<26 >26 20-25 15-19 20-24 <19 3 น.ส.อมร  สว่างจติ

นางดาราณี เทศนาบูรณ์

นางกรพินธุ์ ลีลาวิวัฒน์

นางสุจติรา ชัยสนิท

>66 <54 50-54 55-60 61-65 >66 3 น.ส.อมร  สว่างจติ

นางกาญจนา อนิทร์คุ้มวงศ์

นางจอมขวัญ  นวพันธ์

น.ส.นงเยาว์ พรหมจนัทร์

17) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเขา้ถงึบริการสุขภาพจติ

*18) อตัราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired

19) ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐาน
เวลาที่ก าหนด

20) อตัราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง(ต่อแสน )

21) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอตัราการลดลงของ eGFR<4 
ml/min/1.73m2/yr



๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ตวัชีว้ดั เป้า หมาย

ค่าคะแนน
น้ าหนัก ผู้รับผิดชอบ

>20 >14 14-15 16-17 18-19 >20 3 นายอนุชา  มหานิล

นางวิจติร วรรธนะวุฒิ

นายธารทิพย ์ ใจเอยีด

นางบุญญาพร แพ่งผล

>40    <25 25-29 30-34 35-39 >40 3 นายอนุชา  มหานิล

นางวิจติร วรรธนะวุฒิ

นายธารทิพย ์ ใจเอยีด

นางบุญญาพร แพ่งผล

>50    <35 35-39 40-44 45-49 >50 3 นายธีรพงศ์ เตชะวิจติรจารุ

นางพูนทิพย ์ โฆษิตชัยมงคล

นางวิจนัทรา ตุลาวงษ์

>22 <15 16-17 18-19 20-21 >22 3 น.ส.อมร  สว่างจติ

นางดาราณี เทศนาบูรณ์

กรพินธุ์ ลีลาวิวัฒน์

นางสุจติรา ชัยสนิท
70 <65 65-69 70-74 75-79 <70 3 นายอนุชา  มหานิล

น.ส.ญาณิศา แกน่จนัทร์

จกัรพงษ์ เล็กเจริญ

น.ส.น้ าค้าง ศรีไต่ข า

*22.1) ร้อยละผู้ติดยาเสพติด ที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดและ
 ได้รับการติดตามดูแลต่อเนือ่ง 1 ปี (Retention Rate 1 year)

*22.2) ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของ
แต่ละระบบหยดุเสพต่อเนือ่งหลังจ าหน่ายจากการบ าบัด 3 เดือน  
(3 month remission rate)

23) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจงัหวัดที่ให้การ
บริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate 
bed/ward)

24) ร้อยละของประชากรเขา้ถงึบริการการแพทยฉ์กุเฉนิ

*25) ร้อยละหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข



๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ตวัชีว้ดั เป้า หมาย

ค่าคะแนน
น้ าหนัก ผู้รับผิดชอบ

90 <75 75-79 80-84 85-89 90 3 นายอนุชา  มหานิล

นายปติภัทร สายทอง

จกัรพงษ์ เล็กเจริญ

น.ส.พิชาภัค โห้นา

27) ระดับความส าเร็จในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด(ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ )

5 1 2 3 4 5 3 นายอนุชา  มหานิล

100 <70 70-79 80-89 90-99 100 3 นางพัณณฺภา  ชื่นกล่ินธูป

นางสุพัตรา ตันไพบูลย์
60 >45 45-49 50-54 55-59 >60 2 นายสมบูรณ์  มีเอี่ยม

นางพรทิพา ทองไกรแสน

นางดนิตา มหารัตนวงศ์
นายเอกลักษณ์  เอี่ยมประดิษฐ์

>30 <24 24-25 26-27 28-29 30 1 นายศิริศักด์ิ ปิยธโร
นางสุนีรัตน์ เปียถนอม
นายพิเชษฐ์  จริโอภาส
นายนาจ เขม็แขง็

>50 <35 35-39 40-44 45-49 >50 2 นายศิริศักด์ิ ปิยธโร
นางสุนีรัตน์ เปียถนอม
นางภาวดี แจม่จ ารัส
นายนาจ เขม็แขง็

*29) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว

30) ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพขอ้มูล

*31) ร้อยละ รพช.ที่ด าเนินงาน Digital Transformation เพื่อกา้ว
สู่การเป็น Smart Hospital

26) ร้อยละของหน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA

*28) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3



๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ตวัชีว้ดั เป้า หมาย

ค่าคะแนน
น้ าหนัก ผู้รับผิดชอบ

100 <70 70-79 80-89 90-99 100 1 นายศิริศักด์ิ ปิยธโร
นางสุนีรัตน์ เปียถนอม
นางภาวดี แจม่จ ารัส
นายนาจ เขม็แขง็

4 4 3 2 1 0 2 น.ส.ญาณิศา แกน่จนัทร์
นางพรทิพย ์บุญสุขเกดิ

3 1 2 3 4 5 2 นายสมบูรณ์  มีเอี่ยม

นายเอกลักษณ์  เอี่ยมประดิษฐ์

๑๐๐

           รวมตัวชี้วัดหลัก   34   ตัวชี้วัด

32. ร้อยละ PCC มีการใช้ Application ส าหรับ PCC ใน PCC ทุก
แห่ง(ขึ้นทะเบียน สปสช. )

 33.ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

34) จ านวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยสุีขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่
พัฒนาต่อยอด  ( ผลงาน)



พันธกิจ ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์    มาตรการ

1.ประชาชนทุกกลุ่มวัย มีคุณภาพซีวิตที่
ดี ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

1.จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาศักยภาพคน
ไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพทีม่ีคุณภาพ

2.ควบคุมก ากับ และประเมินผลด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพและพฤติกรรม สุขภาพ

3.ภาคีสุขภาพมีส่วนร่วม และขับเคล่ือน
การด าเนินงานด้านสุขภาพ

3. สร้างและพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพือ่
สนับสนุนการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและพฤติกรรม
 สุขภาพ

2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มี
คุณภาพและประชาชนเข้าถึงบริการ
ได้สะดวก

4. ประชาชนเข้าถึงบริการและได้รับ
บริการสุขภาพทีม่ีคุณภาพมาตรฐาน

4.พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care )
ให้มีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

5.พัฒนาระบบบริการตามแผนพัฒนา
บริการสุขภาพ (Service Plan) ทีค่รอบคลุมทุกระบบ 

6.พัฒนาการบริหารจัดการรูปแบบนครชัยศรีโมเดล

ทิศทางยทุธศาสตร์การสาธารณสุข คปสอ.นครชัยศรี   ปี  2562 -2564
วิสัยทัศน์  :   เป็นผู้น าในการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดบัอ าเภอทีม่คุีณภาพ  โดยการมสี่วนร่วมของภาคีสุขภาพ

 1.พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ  
ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ  โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ที ่1  พัฒนาระบบ
ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรคและ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อย่าง
มีประสิทธิภาพ (PP&P Excellence)

 ยุทธศาสตร์ที ่2  พัฒนาระบบ
บริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ให้มีคุณภาพ  
มาตรฐานเพือ่ให้บริการทีเ่ป็นเลิศ 
(Service Excellence)



พันธกิจ ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์    มาตรการ

3.พัฒนาระบบจัดการบุคลากรทีม่ี
คุณภาพแบบมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ที ่3  บริหารจัดการ
บุคลากรด้านสุขภาพ ให้มีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ ( People 
Excellence)

5. ประชาชนได้รับบริการจากบุคลากร
สาธารณสุขทีม่ีคุณภาพ

7.สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน

4 พัฒนาระบบคุณภาพหน่วย
บริการทุกระดับตามเกณฑ์มาตรฐาน
 และยึดหลักธรรมาภิบาล

6.ระบบบริการมีคุณภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน   และ มีธรรมมาภิบาล

8.พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ และระบบการตรวจสอบภายใน

9.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
สุขภาพ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแลสุขภาพ

10.พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยและองค์วามรู้ด้าน
สุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่4  พัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้านการแพทย์และ
การสาธารณสุข  และระบบข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ และยึดหลัก
ธรรมาภิบาล (Governance 
Excellence)




