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ค ำน ำ


รายงานประจ าปี 2563 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมผล
การด าเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2563 สือ่สารและเผยแพร่ข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคีเครือข่าย และประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจในการเป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบ
ส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือสุขภาพของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 เนื้อหา
ของรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย ส่วนที ่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน และส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2563 ได้แก่ การจัดท าแผนปฏิบัติการและการบริหารจัดการงบประมาณ การ
ด าเนินงานตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย การด าเนินงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) การ
ด าเนินงานด้านวิจัยและพัฒนา และงานบริการสาธิตด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 
โอกาสนี้ขอขอบคุณผู้บริหาร นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  

ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนข้อมูลและข้อเสนอแนะทางวิชาการต่อการพัฒนางาน รวมทั้งภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ด้วยดีมาโดยตลอด 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจในการพัฒนางาน เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

 
 
 
   

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
    ตุลาคม 2563 
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สำรบัญ 

  หน้ำ 

ค ำน ำ ก 
สำรบัญตำรำง ค 
สำรบัญรูปภำพ ง 
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 - วิสัยทัศน์ พันธกิจ  1 
 - ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร 2 
 - โครงสร้าง 3 
 - อัตราก าลัง 4 
 - งบประมาณประจ าปี 2563 
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 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ 7 
 - การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 7 
 - กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 8 
 - แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนแรก 11 
 - แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนหลัง 42 
 - สรุปค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2563 69 
 กำรด ำเนินงำนตอบโต้สถำนกำรณ์ฉุกเฉินและสำธำรณภยั 

      กรณีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19)  
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 กำรด ำเนินงำนส่งเสริมสุขภำพตำมกลุ่มวัย 96 
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 - การส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น 107 
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 - โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  

  GREEN and CLEAN Hospital 
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 กำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (Performance  
      Agreement: PA) 
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1 แสดงงบที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2563 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 7 
2 แสดงแผนงานงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  (งบด าเนินงาน งบกลาง) 

ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
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3 แสดงการสรุปแผนงบประมาณประจ าป 2563 ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
งบด าเนินงานและงบกลาง หมวดแผนงาน/โครงการ 

10 

4 แสดงจ านวนสถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการผู้เข้าข่ายสอบสวนโรค (PUI) 78 
5 แสดงรายการวัสดุ COVID-19 81 
6 สรุปการลงพื้นที่รณรงค์สร้างความรอบรู้การป้องกัน COVID-19 85 
7 แสดงการประเมินและให้ค าแนะน าทางวิชาการ 85 
8 อัตรามารดาตาย เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2560 - 2563  

(ตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563) 
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9 ผลการด าเนินงานที่ส่งผลต่อคุณภาพการดูแลหญิงตั้งครรภ์ 97 
10 การด าเนินงานเพ่ือป้องกันมารดาเสียชีวิต ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

ปีงบประมาณ 2563 
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11 การด าเนินงานเพ่ือป้องกันมารดาเสียชีวิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563 99 
12 จ านวนและร้อยละเด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบพัฒนาการสงสัย

ล่าช้า และติดตามได้ จ าแนกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2563  (ตุลาคม 2562 – 
มิถุนายน 2563) 
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13 จ านวนและร้อยละเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ภาวะเตี้ย ผอม และส่วนสูงเฉลี่ย
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15 ปัญหาอุปสรรคและการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 110 
16 มาตรการและกิจกรรมส าคัญในการพัฒนา GREEN & CLEAN Hospital ปี 2563 114 
17 คะแนนผลการปฏิบัติราชการของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ  
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สำรบัญรูปภำพ 

รูปที่  หน้ำ 

1 เขตพ้ืนที่จังหวัดในความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
ปีงบประมาณ 2563 

1 

2 โครงสร้างศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 3 
3 จ านวนบุคลากรประเภทต่างๆ ของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  

ที่ปฏิบัติงานจริง 
4 

4 ร้อยละของบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  จ าแนกตามประเภท 4 
5 งบประมาณประจ าปี 2563 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 4 
6 การจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน (ก่อนอธิบดีกรมอนามัยอนุมัติแผนฯ) 8 
7 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN and 

CLEAN Hospital ปี 2563 
113 

8 เปรียบเทียบคะแนนตัวชี้วัดอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
ปีงบประมาณ 2560 - 2563 
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10 เปรียบเทียบคะแนนตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2559-2563 
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11 เปรียบเทียบคะแนนตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเพื่อสนับสนุน
กรมอนามัยสู่องค์กร HPO ตามแนวทาง PMQA ปีงบประมาณ 2560-2563 
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12 หัวข้อและระยะเวลาจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรยุค 4.0 (Learn and 
Meeting) 
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13 ผลการส ารวจความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ของบุคลากร 
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รายงานประจ าปี 2563  1 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลหน่วยงาน 

 
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นศูนย์วิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพระดับเขต สังกัดกรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเขต
สุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ และ
มุกดาหาร ครอบคลุมพ้ืนที่ 70 อ าเภอ 611 ต าบล 7,386 หมู่บ้าน มีจ านวนประชากรในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 4,619,916 คน  
 
 

 
 

รูปที่ 1 พ้ืนทีร่ับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  
 
วิสัยทัศน์ 

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพ และ
ระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพของประชาชนในเขตสุขภาพท่ี 10 
 
พันธกิจ  

สังเคราะห์ใช้ความรู้ดูภาพรวมเพ่ือก าหนดนโยบายและออกแบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม โดยการประสานงานสร้างความร่วมมือและก ากับดูแลเพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบต่อการ
ด าเนินงาน 
 



รายงานประจ าปี 2563  2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ใช้ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2563-2565) ฉบับปรับปรุง ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลักดังนี้  

1. ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย  
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ  
3. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
4. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
5. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะและมีธรรมาภิบาล  

 

 
 
รูปที่ 2  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
 
วัฒนธรรมองค์กร 

“HEALTH” ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนากรมอนามัยอย่างยั่งยืน 

H: Health Model  เป็นต้นแบบสุขภาพ 
ดูแลรักษาสุขภาพตนเอง เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น 

E: Ethics   มีจริยธรรม 
มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติและแสวงหา
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

A: Achievement  มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
มุ่งมั่น รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 
และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้ที่เก่ียวข้อง 



รายงานประจ าปี 2563  3 

L: Learning  เรียนรู้ร่วมกัน 
มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนางานร่วมกัน 

T: Trust   เคารพและเชื่อม่ัน 
มีความเคารพในสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 

H: Harmony  เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม และยอมรับผลส าเร็จของทีมงานร่วมกัน 

 
 
โครงสร้างศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
 

 
 
รูปที่ 3  โครงสร้างศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
           ที่มา : กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 
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อัตราก าลัง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง

จ านวน 172 คน เป็นข้าราชการ 106 คน (ร้อยละ 61.63) พนักงานราชการ 15 คน (ร้อยละ 8.72) 
ลูกจ้างประจ า 7 คน (ร้อยละ 4.07) พนักงานกระทรวง 21 คน (ร้อยละ 12.21) ลูกจ้างเหมาบริการ23 
คน (ร้อยละ 13.37) 

 
รูปภาพที่ 4 ร้อยละของบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธาน ี จ าแนกตามประเภท 
                ที่มา : กลุ่มอ านวยการ  (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563) 
 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
  

ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 

รูปที่ 5 งบประมาณประจ าปี 2563  ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
บทสรุปผู้บริหาร 

การด าเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 10
อุบลราชธานี กรณี การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย 
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงปัจจุบัน ซึ่งยอดผู้ติดเชื้อสะสม จ านวน 3135 ราย และ จังหวัดในเขต
สุขภาพที่ 10 มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 30 ราย เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ จาก
กรณีดังกล่าว ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะท างานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ซึ่งโครงสร้างประกอบด้วย 1) ผู้
บัญชาการ (Incident commander)               2) คณะท างานยุทธศาสตร์และวิชาการ (Strategic 
and technical advisory group) 3) คณะท างานปฏิบัติการ (Operation) 4) คณะท างาน
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง (Public information officer) 5) คณะท างานสนับสนุน 
(Supporter) 6) เลขานุการการ (Liaison) ซึ่งในกระบวนการด าเนินงานของคณะท างานฯ ด าเนินการ
ตามหลักการ 2P2R คือ การป้องกัน (Prevention) การเตรียมความพร้อม (Preparation) การรับมือ 
(Response) และ การฟื้นฟู (Recovery) 

1.การป้องกัน (Prevention) ด าเนินการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์โดยคณะท างาน
ยุทธศาสตร์และวิชาการ (Strategic and technical advisory group) โดยการจัดท าข้อมูลรายงาน
สถานการณ์ประจ าวันโรคติด เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก าหนดแผนการด าเนินงานของผู้
บัญชาการ 

2.การเตรียมความพร้อม (Preparation) 1) ด าเนินการเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้
และค าแนะน า โดยคณะท างานยุทธศาสตร์และวิชาการ (Strategic and technical advisory 
group) และจัดท าฐานข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของศูนย์ฯ 2) เตรียมความพร้อมของทีม
ปฏิบัติการ และองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติการ (operation) ส าหรับการปฏิบัติงาน 3) เตรียม
ความพร้อมด้านวัสดุและอุปกรณ์ โดยคณะท างานสนับสนุน (supporter) 
 3.การรับมือ (Response) 1) ให้ประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันโรค ล้างมือ กินร้อน ช้อน
กลางส่วนตัว สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อไปสถานที่แออัด รักษาระยะห่างทางระหว่างบุคคล สังเกต
อาการผิดปกติ และพบแพทย์เมื่อมีไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจล าบาก ในพ้ืนที่ 12 setting เป้าหมายร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย  2) ประเมินการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน local quarantine 8 แห่ง ซึ่งมีการ
จัดที่พักอาศัยได้ตามมาตรฐานการสุขาภิบาลที่พักอาศัย และมีการจัดการระบบการบริหารจัดการผู้
เข้าพักตามมาตรการของแต่ละจังหวัดก าหนด 3) ส่งเสริมการใช้ platform Thai Stop COVID ใน
ผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันการป้องกัน COVID – 19 4) ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมในการป้องกันตนเอง จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประชาชนใน
เขตสุขภาพที่ 10 ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม–30 มีนาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ประชาชนมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพและการป้องกันตนเองจาก COVID-19 ในระดับสูง โดยรู้ว่าละอองเชื้อ COVID-19 ผ่าน
ทางการไอ จาม สามารถไปได้ไกลในระยะ 1-2 เมตร ร้อยละ 98.9 การใส่หน้ากากอนามัย สามารถ
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ช่วยลดความเสี่ยงการติด COVID-19 ร้อยละ 99.1 การล้างมือ 7 ขั้นตอน ด้วยสบู่หรือใช้เจล
แอลกอฮอล์ สามารถช่วยลดความเสี่ยงการติด COVID-19 ร้อยละ 99.5  ช่องทางการรับรู้ข้อมูล/
สถานการณ์โรคฯ ที่เข้าถึงมากท่ีสุดคือ Facebook และ โทรทัศน์ ร้อยละ 95.5 และ 95 ตามล าดับ 
 ในส่วนของการป้องกันและควบคุมโรค จากรายงานผลสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เขตสุขภาพท่ี 10 โดยส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ ถึง เดือน กันยายน 2563 พบว่ามีผู้ป่วยยืนยันสะสม จ านวน 30 ราย และจ านวนผู้ติดเชื้อ
รายใหม่ เป็น 0 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 
 4.การฟื้นฟู (Recovery) 1) ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและ
แพร่กระจายเชื้ออย่างต่อเนื่อง และปรับให้เข้าสู่วิถีการด าเนินชีวิตใหม่ (New Normal) 2) ประเมิน
มาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด19 ใน 6 setting ที่มีการผ่อนปรน ระยะที่ 1 เพ่ือ
ประเมินความเป็นไปได้ในการเปิดให้ประกอบกิจการดังกล่าวในระยะต่อไป ผลการประเมินพบว่า 
สวนสาธารณะผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานร้อยละ 66.66 ร้านอาหาร ผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยมร้อยละ 
11.77 ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน ร้อยละ 41.17 ตลาดผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยมร้อยละ 25 ผ่านเกณฑ์
ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 6.25 สปาผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยมร้อยละ 57.14 ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน ร้อย
ละ 14.29 ร้านเสริมสวยผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยมร้อยละ 30 ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน ร้อยละ 40
ร้านค้าปลีก ผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยมร้อยละ 12.50 ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน ร้อยละ 50 ระยะที่ 2 
กลุ่มร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ มีการด าเนินการตามมาตรการหลัก ร้อยละ 66
ภัตตาคาร มีการด าเนินการตามมาตรการหลัก ร้อยละ 64.50 ห้างสรรพสินค้า มีการด าเนินการตาม
มาตรการหลัก ร้อยละ 100 และฟิตเนส มีการด าเนินการตามมาตรการหลัก ร้อยละ 100 ระยะที่ 3 
กลุ่มร้านเสริมสวย มีการด าเนินการตามมาตรการหลัก ร้อยละ 18 นวดแผนไทย สปา มีการ
ด าเนินการตามมาตรการหลัก ร้อยละ 68.75 และโรงภาพยนตร์ มีการด าเนินการตามมาตรการหลัก 
ร้อยละ 100 ระยะที่ 4 กลุ่มโรงแรมห้องประชุม มีการด าเนินการตามมาตรการหลัก ร้อยละ 58.30 
ขนส่งสาธารณะ มีการด าเนินการตามมาตรการหลัก ร้อยละ 83.30 ร้านอาหาร มีการด าเนินการตาม
มาตรการหลัก ร้อยละ 42.86 และตลาด มีการด าเนินการตามมาตรการหลัก ร้อยละ 50 
 ข้อเสนอแนะต่อกรมอนามัย ดังนี้ 
 1.กรมอนามัยควรจัดท าแนวทางการด าเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ในทุกระดับในการด าเนินงาน
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
 2.ในช่วงแรกของการระบาดกรมอนามัยขาดความชัดเจนในการแจ้งทิศทางแก่ศูนย์อนามัย 
ท าให้เกิดความสับสน 
 3.ในช่วงแรกของการระบาดวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการด าเนินงานเกิดการขาดแคลน 

4.กรมอนามัยควรมีการสรุปบทเรียน และ จัดการพัฒนาศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่กรมอนามัยใน
ส่วนภูมิภาคเพ่ือรองรับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคระบาด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และ 
เตรียมพร้อมด้านบุคลากร 
 
 
 



  
 

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ                                                         ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธาน ี

 

การจัดท าแผนปฏิบัติการและการบริหารงบประมาณปี 2563 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธาน ี

การจัดท าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จัดท าแผนฯ รอบ
ที่ 1 ด าเนินการในวันที่ 10 – 12 กันยายน 2562 ณ เดอะวินเทจ เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 แบบบูรณาการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์แห่งความส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา/ อุปสรรค ของการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตสุขภาพที่ 10 และน ามาพัฒนาให้ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นองค์กรที่มี
คุณภาพและมีธรรมาภิบาล ซึ่งในการจัดท าแผนใช้รูปแบบ Sandwich Model (Project Design 
Management: PDM และ Objective and Key Result: OKR) รวมทั้งมีภาคีเครือข่ายร่วมให้ข้อคิดเห็น
เพ่ือให้แผนปฏิบัติการของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มีความเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งร่วมกันวางแผนเพ่ือสร้างความสมดุลระหว่าง Risk factors and Protective factors  
Cluster จัดท าแผนฯ ตาม Life Course Approach: LCA โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละ setting ชีวิต 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน รวมทั้งก าหนด Small success ด้วย การตั้งเป้าหมายต้องมี Evidence based 
ที่ชัดเจนมาสนับสนุน รวมทั้งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กรมอนามัย  

ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้รับจัดสรรจ านวน 20,577,937 บาท  โดย
ศูนยฯ์ ไดจ้ัดท าแผนปฏิบัติการและบันทึกในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC) ตามกรอบ
การจัดสรรงบประมาณรายหน่วยงานและ Cluster (ตารางท่ี 1 และ 2) 

ตารางท่ี 1 แสดงงบที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2563 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  

การจัดสรร
งบประมาณ 

งบประมาณ
จัดสรรทั้งสิ้น 

งบด าเนินงาน 
งบกลาง งบลงทุน ค่าใช้จ่าย 

ขั้นต่ าตามสิทธ์ิ 
ค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินงาน 

รวมงบ
ด าเนินงาน 

6 เดือนแรก 7,999,393 1,615,314 6,384,079 7,999,393 - - 
6 เดือนหลัง 12,784,544 1,030,800 6,568,624 7,599,424 300,000 4,885,120 
รวมท้ังป ี 20,783,937 2,646,114 12,952,703 15,598,817 300,000 4,885,120 

ตารางท่ี 2 แสดงแผนงานงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบด าเนินงาน งบกลาง) ปีงบประมาณ 2563  
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  

ที่ แผนงาน 
งบจัดสรร 

6 เดือนแรก 
15 ต.ค.2562 

6 เดือนหลัง 
8 พ.ค.2563 

รวม 
8 พ.ค.2563 

1 แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต 2,958,334 3,344,592 6,302,926 
2 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี    254,000  504,725 758,725 
3 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 2,136,000    2,075,275 4,211,275 
4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า      80,000  14,000 94,000 
5 แผนงานบูรณาการจัดการมลพษิและสิ่งแวดล้อม 490,745    459,632 950,377 
6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 450,000  148,000 598,000 
7 แผนงานพืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 15,000 - 15,000 
8 งบกลาง   - 300,000 300,000 
9 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1,615,314 1,030,800 2,646,114 
รวมงบประมาณจัดสรรทัง้สิ้น 7,999,393 7,899,024 15,898,817 
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กระบวนการและขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563 

1. ทบทวนเปาหมายการดําเนินงาน กลยุทธ มาตรการ และแผนงาน โครงการ กิจกรรมสําคัญ โดย
วิเคราะหผลการดําเนินงานที่ผานมา 

2. กําหนดเปาหมายและกรอบแผนงาน โครงการ กิจกรรมสําคัญ ใหสอดคลองกับเปาหมายของกรม
อนามัย โดยวิเคราะหและพิจารณารวมกันระหวางกลุมงาน รวมทั้งผานการเห็นชอบจากผูชวยผูอํานวยการใน
แตละ Cluster กอนการบันทึกในระบบ DOC เพื่อผูอํานวยการอนุมัติแผนของหนวยงาน 

3. จัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการประจําปศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (รูปที่ 1) 

 

รูปที่ 1 การจัดทําแผนปฏิบัตกิารของหนวยงาน (กอนอธิบดกีรมอนามัยอนุมัติแผนฯ) 
4. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ในระบบศูนยติดตามผลการ

ปฏิบัติงานกรมอนามัย (ระบบ DOC) 
4.1 โครงการของหนวยงานที่จะดําเนินการ มีความเชื่อมโยง สอดคลองการดําเนินงานตามกรอบ

การดําเนินงาน แผนงาน โครงการ กิจกรรมสําคัญของกรมอนามัย สอดรับกับเปาหมายชาติและนโยบายรัฐบาล 
โดยบูรณาการเชิงยุทธศาสตรที่สอดคลองสนับสนุนซึ่งกันและกันในทุกระดับ  

4.2 ขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมในทิศทางเดียวกันในการ
อภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ทั้งมิตินโยบายสําคัญและมิติพื้นที่เพื่อใหประสาน
สอดคลองกันภายใตยุทธศาสตรและนโยบายกรมอนามัย 

4.3 สามารถบูรณาการโครงการ กิจกรรมที่มีความเกี่ยวของกัน กลุมเปาหมายเดียวกันที่สามารถ
สะทอนถึงเปาหมายรวมกัน และทบทวนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ แตยัง
บูรณาการกิจกรรมเชื่อมโยงสอดคลองไมครบทุกมิติอยางสมบูรณ ในประเด็นกิจกรรมการประชุม อบรม 
สัมมนา ซึ่งใชงบประมาณเกินรอยละ 50 ของวงเงินงบดําเนินงานที่ไดรับจัดสรรโดยไมรวมคาใชจายขั้นต่ําตาม
สิทธิ  

4.4 ปรับเปลี่ยนกลวิธีการดําเนินงานใหเหมาะสม ประหยัด คุมคา และมีประสิทธิภาพ ไมซ้ําซอน 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง คือ มีการบูรณาการกิจกรรมเชื่อมโยงสอดคลองบทบาทใหมกรม มีกิจกรรมการใช 
Digital transformation และสามารถลดคาใชจายพื้นฐานหนวยงานไมเกินรอยละ 30 ของวงเงินงบดําเนินงาน
ที่ไดรับจัดสรรโดยไมรวมคาใชจายขั้นต่ําตามสิทธิ์  
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ในการจัดทําแผนปงบประมาณ 2563 ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ไดมีการบูรณาการโครงการ 
กิจกรรมที่มีความเกี่ยวของกัน กลุมเปาหมายเดียวกันที่สามารถสะทอนถึงเปาหมายรวมกัน และทบทวนการ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการดําเนินงานตามนโยบายของกรมอนามัยโดยใชกลยุทธ PIRAB ในการวางแผนขับเคลื่อน
งานใหตรงกับบริบทของพื้นที่ และบันทึกแผนฯ ในระบบ DOC (เฉพาะงบดําเนินงาน) ซึ่งมีการจัดทําแผนฯ    
2 ครั้ง ครั้งที่ 1 แผนฯ รอบ 6 เดือนแรก (ใชงบประมาณป 2562 ไปพลางกอน) และครั้งที่ 2 แผนฯ รอบ 6 
เดือนหลังซึ่งมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จึง
ไดรับจัดสรรงบประมาณงบกลางสําหรับสถานการณฉุกเฉิน รวมทั้งปรับแผนฯ ใหสอดรับกับสถานการณฯ 
ดังกลาวดวย 
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ตารางท่ี 3 แสดงการสรุปแผนงบประมาณประจําป 2563 ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี งบดําเนินงานและงบกลาง หมวดแผนงาน/โครงการ 

ลําดับ ยุทธศาสตร 6 เดือนแรก  
(15 ต.ค.2562) 

6 เดือนหลัง 
(8 พ.ค.2563) 

รวมปงบประมาณ 2563 
(8 พ.ค.2563) 

จํานวน 
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน  
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1 สงเสริมสุขภาพ สรางความรอบรูดานสุขภาพ 4 กลุมวัย และอภิบาลระบบอนามัย
สิ่งแวดลอม 

      

 - สตรีและเด็กปฐมวัย 4 607,217 5 698,951 9 1,306,168 
 - วัยเรียนวัยรุน 3 868,450 3 950,000 6 1,818,450 
 - วัยทํางาน 3 213,000 4 1,151,950 7 1,364,950 
 - วัยสูงอายุ 4 1,235,800 2 658,886 6 1,894,686 
 - HL - - 3 395,099 3 395,099 
 - งบกลางสําหรับสถานการณฉุกเฉิน - - 1 300,000 1 300,000 
2 สรางความเขมแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดลอมยั่งยืน 3 562,757 3 689,475 6 1,252,232 
3 ปฏิรูประบบงานสูองคกรที่มีสมรรถนะสูง       
 - ขับเคลื่อนนโยบายกรมฯ สูการปฏิบัติ 3 929,950 1 112,132 4 1,042,082 
 - Human Resource Development 5 709,770 - - 5 709,770 
 - Research Development 1 113,300 1 52,700 2 166,000 
4  คาใชจายพื้นฐาน 4 1,143,835 4 1,859,031 8 3,002,866 
5 คาใชจายตามสิทธิ์ 1 1,615,314 1 1,030,800 2 2,646,114 

รวมทั้งสิ้น 31 7,999,393 28 7,899,024 59 15,898,417 
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แผนปฏิบัติการ 
ปงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนแรก 

ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

11



ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำร กลุ่ม/งำน ผู้รบัผิดชอบ

1 โครงการบริหารหน่วยงานค่าใช้จ่ายขั้นต ่า/ตามสิทธิ 1,615,314 ต.ค. 2562-มี.ค. 2563 อ่านวยการ

2
โครงการพฒันาสุขภาพและอนามัยสิ งแวดล้อมประชาชนในพื้นที 
โครงการพระราชด่าริและโครงการเฉลิมพระกียรติ 254,000 ต.ค. 2562-มี.ค. 2563

ช่วงวยัแรกของชีวติ      
 วยัท่างานและผู้สูงอายุ 

อนามัยสิ งแวดล้อม
3 ขับเคลื อนการด่าเนินงานเพื อปอ้งกันมารดาเสียชีวติ 172,262 ต.ค. 2562-มี.ค. 2563 ช่วงวยัแรกของชีวติ

4
โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพฒันาการเด็กปฐมวยัอย่างมี
คุณภาพ 220,105 พ.ย. 2562-มี.ค.2563 ช่วงวยัแรกของชีวติ

5 โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กปฐมวยั วยัเรียนวยัรุ่น 323,500 ต.ค. 2562-มี.ค. 2563 ช่วงวยัแรกของชีวติ
6 ผนึกภาคีสร้างเด็กดีมีคุณภาพ 169,400 ต.ค. 2562-มี.ค. 2563 ช่วงวยัแรกของชีวติ

7
โครงการขับเคลื อนพระราชบญัญัติการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการ
ต้ังครรภใ์นวยัรุ่น พ.ศ.2559 290,950 พ.ย. 2562-มี.ค.2563 ช่วงวยัแรกของชีวติ

8 พฒันารูปแบบการแก้ไขปญัหาทพุโภชนาการช่วงวยัแรกของชีวติ 45,450 ต.ค. 2562-มี.ค. 2563 ช่วงวยัแรกของชีวติ

9

ประชุมเชิงปฏบิติัการพฒันารูปแบบการสร้างความรอบรู้สู่การ
ปรับเปลี ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 10 Packages ในสถาน
ประกอบการ เขตสุขภาพที  10 102,335 22 ต.ค. 2562-พ.ย. 2562 วยัท่างานและผู้สูงอายุ

10 โครงการชะลอชรา ชีวายืนยาว 127,000 18 พ.ย. 2562-7 ก.พ. 2563 วยัท่างานและผู้สูงอายุ

11
ขับเคลื อนนโยบาย รณรงค์สร้างกระแส สื อสารและประชาสัมพนัธ ์
โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกก่าลังกายเพื อสุขภาพ 74,665 พ.ย. 2562-ก.พ. 2563 วยัท่างานและผู้สูงอายุ

12 โครงการพระสงฆ์กับการ พฒันาสุขภาวะ 140,000 ธ.ค. 2562-ม.ค. 2563 วยัท่างานและผู้สูงอายุ

13
โครงการประชารัฐร่วมใจเตรียมรองรับประชากรไทยเข้าสู่สังคมสูงวยั
อย่างมีคุณภาพ 36,000  พ.ย. 2562-มี.ค. 2563 วยัท่างานและผู้สูงอายุ

14
โครงการพฒันาระบบการ ดูแลส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ในชุมชน 823,200 ธ.ค. 2562-มี.ค. 2563 วยัท่างานและผู้สูงอายุ

15
พฒันาระบบการดูแล ส่งเสริมทนัตสุขภาพและอนามัยสิ งแวดล้อมใน
เขตสุขภาพที  10 145,600 พ.ย. 2562-มี.ค.2563 งานทนัตสาธารณสุข

16
โครงการเฝ้าระวงั เตือนภยัสุขภาพและตอบโต้ความเสี ยงด้านอนามัย
สิ งแวดล้อมในพื้นที เขตสุขภาพที  10 259,230 ต.ค. 2562-มี.ค. 2563 อนามัยสิ งแวดล้อม

17

โครงการขับเคลื อน GREEN & CLEAN Hospital และส่งเสริมการ
คิดค้นนวตักรรมพฒันาต้นแบบโรงพยาบาลจัดการอนามัย
สิ งแวดล้อมรองรับการเปลี ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 193,327 ต.ค. 2562-มี.ค. 2563 อนามัยสิ งแวดล้อม

18 โครงการปอ้งกันและลดปจัจัยเสี ยงด้านอนามัยสิ งแวดล้อมเพื อสุขภาพ 110,200  พ.ย.2562 อนามัยสิ งแวดล้อม
5,102,538

แผนปฏบิตัิกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมอนำมัย(งบด ำเนินงำน)
หน่วยงำน ศูนย์อนำมัยที่ 10 กรมอนำมัย

งบจัดสรร 7,999,393 บำท

งบประมำณในแผนงำนโครงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตรห์ลัก
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ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำร กลุ่ม/งำน ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏบิตัิกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมอนำมัย(งบด ำเนินงำน)
หน่วยงำน ศูนย์อนำมัยที่ 10 กรมอนำมัย

งบจัดสรร 7,999,393 บำท

19
ประชุมเชิงปฏบิติัการขับเคลื อนแผนสร้างเสริมสุขภาพและปอ้งกัน
โรค (PP&P) เขตสุขภาพที  10 231,400  พ.ย.2562 ขับเคลื อนยุทธศาสตร์ฯ

20
โครงการพฒันาคุณภาพองค์กรสู่การเปน็องค์กรที มีสมรรถนะสูง 
(HPO) 102,400 ธ.ค. 2562-มี.ค. 2563 ขับเคลื อนยุทธศาสตร์ฯ

21
ประชุมเชิงปฏบิติัการบรูณาการแผนงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวยัและ
อนามัยสิ งแวดล้อม เขตสุขภาพที  10 596,150   พ.ย. 2562 ขับเคลื อนยุทธศาสตร์ฯ

22
โครงการขับเคลื อนการพฒันาและยกระดับคุณภาพงานวชิาการ KM 
นวตักรรม ศูนย์อนามัยที  10 กรมอนามัย 113,300 พ.ย. 2562-ก.พ. 2563 พฒันาวชิาการ สื อสารฯ

23
โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และบริหารความเสี ยง ของศูนย์อนามัยที  10 อุบลราชธานี 190,770   ธ.ค. 2562 อ่านวยการ

24
โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรเพื อยกระดับประสิทธภิาพการ
ปฏบิติังาน ศูนย์อนามัยที  10อุบลราชธานี ปงีบประมาณ 2563 44,000 ต.ค.-ธ.ค. 2562 อ่านวยการ

25 การประชุมเชิงปฏบิติัการการวางแผนทางการเงิน (Happy Money) 15,000   ม.ค. 2563 อ่านวยการ

26
โครงการการพฒันา เพิ มพนู ทกัษะ ความรู้ ขยายโอกาส 
ความก้าวหน้าต่าแหน่งทางการบริหารและทางวชิาการ 380,000 ต.ค. 2562-มี.ค. 2563 อ่านวยการ

27 โครงการเพิ มพนู ทักษะ ความรู้ ตามความสมัครใจ 80,000 ต.ค. 2562-มี.ค. 2563 อ่านวยการ
28 โครงการบริหารหน่วยงานไปราชการ/ประชุมราชการ 450,000 ต.ค. 2562-มี.ค. 2563 ขับเคลื อนยุทธศาสตร์ฯ
29 โครงการบริหารหน่วยงาน (ค่าวสัดุ) 187,218 ต.ค. 2562-มี.ค. 2563 อ่านวยการ
30 โครงการบริหารหน่วยงาน (ค่าสาธารณูปโภค) 259,650 ต.ค. 2562-มี.ค. 2563 อ่านวยการ
31 โครงการบริหารหน่วยงาน (ค่าใช้สอย) 246,967 ต.ค. 2562-มี.ค. 2563 อ่านวยการ

2,896,855
7,999,393รวมทั้งสิ้น

โครงกำรที่ใช้เงนิในกำรบรหิำรจัดกำรหน่วยงำน

งบประมำณในแผนงำนโครงกำรที่ใช้บรหิำรจัดกำรหน่วยงำน
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
กรมอนามัย  

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัย(งบดําเนินงาน)  
หนวยงาน ศูนยอนามยัที่ 10 อุบลราชธาน ี 

ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคญั ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ชื่อจํานวน/หนวยนับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

  รวมงบประมาณ ศูนยอนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี  7,999,393.00   

- แผนงานบุคลากรภาครฐั 1,615,314.00 - 

1 19.โครงการ
ยกระดับ
บริหารงานคลัง
และงบประมาณ  

47)19.2 
บริหารจัดการ
คาใชจายขั้นต่ํา
ตามสิทธิ  

1. โครงการบริหาร
หนวยงานคาใชจาย
ขั้นต่ํา/ตามสิทธิ  

เพื่อเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานภาครัฐ  

1.หนวยงานผานเกณฑ
คุณภาพการบริหารงาน
ภาครัฐและไดรับการ
พัฒนาสูการเปนองคกร
ที่มีสมรรถนะสูง /  
1 (หนวยงาน ) 

รวมงบประมาณ  1,615,314.00  1 ต.ค. 2562-
31 มี.ค. 
2563  

1.1.จายคาใชจายขั้นต่ํา/ตาม
สิทธิ - พตส./คาไมทําเวช
ปฏิบัติ/สมทบประกันสังคม  

1,615,314.00  1 ต.ค. 2562-
31 มี.ค. 
2563  
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ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ชื่อจํานวน/หนวยนับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

2.หนวยงานมีการ
บริหารคาใชจายขั้นต่ํา
ตามสิทธิ /  
1 (หนวยงาน ) 
 

- แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 15,000.00 - 

2 21.โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร  

52)21.2 พัฒนา
สมรรถนะ
กําลังคนรองรับ
ระบบสุขภาพ  

1. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการการ
วางแผนทางการเงิน 
(Happy Money)  

เพื่อเพิ่มพูนความรู
แนวทางดานการเงิน 
การออม การลงทุน 
การวางแผนการเงินใน
อนาคต  

1.บุคลากรการพัฒนา 
ความรู ทักษะ ดาน
การเงิน การลงทุน /  
120 (คน ) 
2.รอยละความผูกพัน
ของบุคลากรตอองคกร 
/  
75 (รอยละ ) 
 

รวมงบประมาณ  15,000.00  1 ม.ค. 2563-
31 ม.ค. 
2563  

1.1.การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การวางแผนทางการเงิน 
(Happy Money)  

15,000.00  1 ม.ค. 2563-
31 ม.ค. 
2563  

- แผนงานยุทธศาสตรสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี 254,000.00 - 

3 1. โครงการ
พัฒนาและ

1)1.1 สงเสริม
โภชนาการและ

1. โครงการพัฒนา
สุขภาพและอนามัย

การพัฒนาการ
ดําเนินงานตาม

1.จํานวนจังหวัดที่ไดรับ
การควบคุมและปองกัน

รวมงบประมาณ  254,000.00  1 พ.ย. 2562-
30 มิ.ย. 2563  
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ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ชื่อจํานวน/หนวยนับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

บริการการ
สงเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดลอมท่ี
เหมาะสมกับ
ประชาชนใน
พื้นท่ีโครงการ
พระราชดําริ
และโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ  

สุขภาพอนามัย
เด็กและ
เยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร 
(กพด.)4)1.4 
ควบคุมและ
ปองกันโรคขาด
สารไอโอดีน
แหงชาติ6)1.6 
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอม
พื้นท่ีโครงการ
พระราชดําริ
และโครงการ
เฉลิมพระ
เกียรติ  

สิ่งแวดลอมประชาชน
ในพื้นท่ีโครงการ
พระราชดําริและ
โครงการเฉลิมพระ
กียรติ  

พระราชดําริ ดานการ
สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอมใน
เขตบริการสุขภาพท่ี 10  

โรคขาด สารไอโอดีน /  
5 (จังหวัด ) 
2.จํานวนโรงเรียน 
กพด.ที่ไดรับการ
สงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 
/  
29 (แหง ) 
3.จํานวนโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมที่ไดรับการ
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอม /  
9 (แหง ) 
 

1.1.เยี่ยมติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม (9แหง 
จ.ศรีสะเกษ)  

10,000.00  1 พ.ย. 2562-
29 พ.ย. 
2562  

1.2.ประเมินผลติดตามการ
ดําเนินงานการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานโรงเรียนตนแบบรอบ
รูดานสุขภาพในโรงเรียนสังกัด 
ตชด.22  

30,000.00  1 พ.ย. 2562-
29 พ.ย. 
2562  

1.3.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สุขภาพสตรีเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร  

40,000.00  2 ธ.ค. 2562-
31 ธ.ค. 2562  

1.4.พัฒนาศักยภาพแกนนํา
ความรอบรูสุขภาพโรงเรียนใน
ถิ่นทุรกันดาร  

70,000.00  2 ธ.ค. 2562-
31 ธ.ค. 2562  

1.5.ซื้อชุดตรวจเกลือเสริม
ไอโอดีน รณรงควันไอโอดีน
แหงชาติ  

75,000.00  1 พ.ย. 2562-
30 มิ.ย. 2563  
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ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ชื่อจํานวน/หนวยนับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

1.6.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม  

29,000.00  2 ธ.ค. 2562-
31 ธ.ค. 2562  

- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 450,000.00 - 

4 21.โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร  

51)21.1 
ยกระดับการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคลกรม
อนามัย52)21.2 
พัฒนา
สมรรถนะ
กําลังคนรองรับ
ระบบสุขภาพ  

1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดวาง
ระบบการควบคุม
ภายในและบริหาร
ความเสี่ยง ของศูนย
อนามัยที่ 10 
อุบลราชธานี  

เพื่อใหบุคลากรมีความรู
ความเขาใจหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวา
ดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑการควบคุม
ภายใน  

1.บุคลากรไดรับการ
พัฒนา ความรู ทักษะ 
สมรรถนะ ดานการ
ควบคุมภายใน /  
120 (คน ) 
2.รอยละของบุคลากรที่
มีสมรรถนะในการ
ขับเคลื่อนระบบ
สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม /  
60 (รอยละ ) 
 

รวมงบประมาณ  190,770.00  1 ธ.ค. 2562-
31 ธ.ค. 2562  

1.1.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง ของศูนยอนามัยที่ 10 
อุบลราชธาน ี 

122,400.00  1 ธ.ค. 2562-
31 ธ.ค. 2562  

1.2.อบรมผูนํารุนใหม และ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหมศูนย
อนามัยที่ 10 อุบลราชธาน ี 

68,370.00  1 ธ.ค. 2562-
31 ธ.ค. 2562  

5 17.โครงการเฝา
ระวัง เตือนภัย
สุขภาพและ

41)17.1 พัฒนา
ระบบเฝาระวัง 
การจัดการ

2. โครงการเฝาระวัง 
เตือนภัยสุขภาพและ
ตอบโตความเสี่ยงดาน

1.สงเสริมใหเกิดการ
ขับเคลื่อนการบังคับใช
กฎหทายดานอนามัย

1.รอยละของจังหวัด
ระบบจัดการปจจัย
เสี่ยงผลกระทบสุขภาพ

รวมงบประมาณ  259,230.00  1 ต.ค. 2562-
31 ก.ค. 
2563  
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ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ชื่อจํานวน/หนวยนับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

ตอบโตความ
เสี่ยงดาน
อนามัย
สิ่งแวดลอม  

ขอมูล
สารสนเทศ 
และการ
ประเมินความ
เสี่ยงตอสุขภาพ
ดานอนามัย
สิ่งแวดลอม
42)17.2 สราง
ความรอบรู 
พัฒนาตนแบบ
และเสริมสราง
ความเขมแข็ง
ภาคีเครือขาย
ประชาชนการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดลอม
43)17.3 พัฒนา
ขอเสนอเชิง
นโยบาย 

อนามัยสิ่งแวดลอมใน
พื้นท่ีเขตสุขภาพที่ 10  

สิ่งแวดลอมและพัฒนา
ขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย มาตรการ  

ผานเกณฑระดับดีขึ้นไป 
/  
60 (รอยละ ) 
 

2.1.1.สํารวจขอมูล และเฝา
ระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ําใน
พื้นท่ีเขตสุขภาพที่ 10  

76,180.00  1 พ.ย. 2562-
31 ธ.ค. 2562  

2.2.ประชุมเชิงปฏิบติการเพ่ือ
พัฒนาระบบตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติดานอนามัย
สิ่งแวดลอม เขตสุขภาพท่ี 10  

59,100.00  1 ต.ค. 2562-
31 ธ.ค. 2562  

2.3.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ชุมชนตนแบบในการเฝาระวัง
มลพิษทางอากาศในพ้ืนที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

13,300.00  1 พ.ย. 2562-
31 ก.ค. 
2563  

2.4.พัฒนาตนแบบประปาดื่มได  28,200.00  1 ม.ค. 2563-
31 พ.ค. 
2563  

2.5.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนงานอนามัย
สิ่งแวดลอมชมรมอนามัย
สิ่งแวดลอม ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

58,000.00  1 ก.พ. 2563-
29 ก.พ. 
2563  
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ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ชื่อจํานวน/หนวยนับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

มาตรการและ
ขับเคลื่อนการ
บังคับใช
กฎหมายดาน
อนามัย
สิ่งแวดลอม  

2.6.สรางกระแสการขับเคลื่อน
อนามัยสิ่งแวดลอม  

1,500.00  1 ต.ค. 2562-
31 ต.ค. 
2562  

2.7.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนารูปแบบการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลใหถูกหลักสุขภิบาลดวย
ระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลแบบบอ
ทรายกรอง  

22,950.00  1 ธ.ค. 2562-
30 มิ.ย. 2563  

- แผนงานบูรณาการพัฒนาศกัยภาพคนตลอดชวงชีวติ 2,958,334.00 - 

6 21.โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร  

53)21.3 
ยกระดับองคกร
สูองคกรที่มี
สมรรถนะสูง 
(High 
Performance 
Organization : 
HPO)  

1. โครงการขับเคลื่อน
ศูนยอนามัยที่ 10 
อุบลราชธานี สูการ
เปนองคกรที่มี
สมรรถนะสูง  

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
องคกรตามแนวทางการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
และขับเคลื่อน
หนวยงานเปนองคกรที่
มีคุณภาพและมีธรรมาภิ
บาล  

1.หนวยงานผานเกณฑ
คุณภาพการบริหารงาน
ภาครัฐและไดรับการ
พัฒนาสูการเปนองคกร
ที่มีสมรรถนะสูง /  
1 (หนวยงาน ) 
 

รวมงบประมาณ  102,400.00  1 ธ.ค. 2562-
31 มี.ค. 
2563  

1.1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ถายทอดตัวชี้วัดระดับ
หนวยงาน/กลุมงานสูระดับ
บุคคล และจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการภายใน ศูนย
อนามัยที่ 10 อุบลราชธาน ี 

39,200.00  1 ธ.ค. 2562-
31 ธ.ค. 2562  
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ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ชื่อจํานวน/หนวยนับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

1.2.ประชุมเชิงปฏิบัติการรอบ 5 
เดือน  

31,600.00  1 ก.พ. 2563-
29 ก.พ. 
2563  

1.3.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน
หลัง ปงบประมาณ 2563  

31,600.00  1 มี.ค. 2563-
31 มี.ค. 
2563  

7 2. โครงการ
มหัศจรรย 
1,000 วันแรก
ของชีวิต  

7)2.1 
ขับเคลื่อน
นโยบายและ
ยุทธศาสตรเพื่อ
สรางแมลูก
คุณภาพ  

2. ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานเพื่อปองกัน
มารดาเสียชีวิต  

1. พัฒนาคุณภาพระบบ
บริการสาธารณสุขทุก
ระดับ 2. พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใน
การพัฒนาอนามัยแม
และเด็ก  

1.อัตราสวนการตาย
มารดาในเขตสุขภาพที่ 
10 ตอการเกิดมีชีพ ไม
เกิน 17 ตอแสนการ
เกิดมีชีพ /  
1 (เรื่อง ) 
 

รวมงบประมาณ  172,262.00  1 ต.ค. 2562-
31 มี.ค. 
2563  

2.1.ประชุมคณะทํางานพัฒนา
ระบบปองกันมารดาเสียชีวิต  

15,000.00  1 ต.ค. 2562-
31 ธ.ค. 2562  

2.2.ประชุมชี้แจงระบบคัดกรอง
ความเสี่ยงSafe mom เขต
สุขภาพท่ี10  

25,000.00  1 ต.ค. 2562-
31 ธ.ค. 2562  

2.3.พัฒนาระบบเฝาระวังและ
ฐานขอมูลดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม Data center  

26,750.00  1 ต.ค. 2562-
31 มี.ค. 
2563  

2.4.พัฒนาคลินิกบริการเปน 
Premium service ปรับปรุง

85,512.00  1 ต.ค. 2562-
31 มี.ค. 
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ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ชื่อจํานวน/หนวยนับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

หอง self learning  2563  

2.5.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
“ทบทวนมารดาเสียชีวิต ระดับ
เขต ประจําปงบประมาณ 2563  

20,000.00  1 ต.ค. 2562-
31 มี.ค. 
2563  

8 3. โครงการ
สงเสริมการ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยอยางมี
คุณภาพ  

10)3.1 Health 
literate สราง 
“Smart 
Parents To 
Smart 
kids”11)3.2 
ขับเคลื่อน
มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแหงชาต ิ 

3. โครงการสงเสริม
การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
อยางมีคุณภาพ  

1.เพื่อสรางการมีสวน
รวมภาคีเครือขายและ
ภาคทองถิ่นในการ
พัฒนาศักยภาพมนุษยสู
ศตวรรษที่ 21 2.เพื่อ
พัฒนาศูนยเด็กเล็ก ใน
เขตสุขภาพที่ 10 ผาน
มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแหงชาติและ
เปนศูนยฝกทักษะสมอง
เด็กปฐมวัย อยางนอย
อําเภอละ 1 แหง 3.เพื่อ
ติดตามการดําเนินงาน

1.เด็กอายุ 0-5 ป มีการ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการสมวัย /  
85 (รอยละ ) 
 

รวมงบประมาณ  220,105.00  15 ต.ค. 
2562-30 มิ.ย. 
2563  

3.1.ขับเคลื่อนมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ เขต
ฯ 10 ป 2563 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการบูรณาการสรางสวน
รวมภาคีเครือขายและภาคสวน
ทองถิ่น  

60,000.00  1 ธ.ค. 2562-
30 ธ.ค. 2562  

3.2.ติดตามการดําเนินงาน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ของกระทรวง
สาธารณสุข ใหไดตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยหงชาติ  

2,080.00  1 ม.ค. 2563-
30 มิ.ย. 2563  
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ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ชื่อจํานวน/หนวยนับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

สงเสริมพัฒนาการเด็ก 
ดวยคูมือ DSPM/DAIM 
ในระดับจังหวัด อําเภอ 
4. เพื่อประเมินผลการ
ใชคูมือ DSPM ของ
ผูปกครอง 5.เพื่อการ
ขับเคลื่อนการบูรณา
การความรวมมือการ
พัฒนาศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย ในเขตภาค
อีสาน 6. เพื่อพัฒนา
ศูนย EF ใหไดมาตรฐาน 
มีคณภาพ มุงสูการ
พัฒนาเดก็ใน ศตวรรษ
ที่ 21  

3.3.ประเมินผลโครงการสงเสริม
พัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ
ฯ (DSPM)  

90,750.00  1 พ.ย. 2562-
31 มี.ค. 
2563  

3.4.ปรับปรุงลานเลนตามรอย
พระยุคลบาท  

44,375.00  15 ต.ค. 
2562-31 ธ.ค. 
2562  

3.5.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะสมอง EF เพื่อเตรียมเด็ก
ใหพรอมในศตวรรษที่ 21  

10,650.00  1 พ.ย. 2562-
30 พ.ย. 
2562  

3.6.รณรงคงานวันเด็ก  10,000.00  1 ม.ค. 2563-
31 ม.ค. 
2563  

3.7.ประชุมทีมวิจัยประเมินผล
ประเมินผลโครงการสงเสริม
พัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

2,250.00  1 ธ.ค. 2562-
31 ธ.ค. 2562  

9 5. โครงการ
โรงเรียนรอบรู
ดานสุขภาพ 

13)5.1 
เสริมสรางความ
รอบรูดาน

4. โครงการสงเสริม
ความรอบรูดาน
สุขภาพเด็กปฐมวัย วัย

เพื่อสงเสริมความรอบรู
ดานสุขภาพใหแกเด็ก
ปฐมวัย วัยเรียนวัยรุน

1.โรงเรียนรอบรูดาน
สุขภาพ(HLS) /  
290 (แหง ) 

รวมงบประมาณ  323,500.00  1 ต.ค. 2562-
31 มี.ค. 
2563  
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ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ชื่อจํานวน/หนวยนับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

(Health 
Literacy 
School : HLS)  

สุขภาพเด็กวัย
เรียนวัยรุน
14)5.2 สงเสริม
ใหเด็กวัยเรียน
วัยรุนสูงดีสม
สวนและ
แข็งแรง15)5.3 
สงเสริมสุขภาพ
เด็กพิเศษ  

เรียนวัยรุน  และครอบครัวไทย   4.1.พัฒนาโรงเรียนรอบรูดาน
สุขภาพ  

120,000.00  1 ต.ค. 2562-
31 มี.ค. 
2563  

4.2.สรางกระแสรณรงคสงเสริม
ความรอบรูดานสุขภาพ 
มหกรรมรวมพลรณรงคเด็กไทย
สูงดีสมสวน “กิน กระโดด รอบ
รู คูหู ดูฟน”  

157,500.00  1 ต.ค. 2562-
31 มี.ค. 
2563  

4.3.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลสุขภาพวัยเรียน
ฯ  

26,000.00  1 ต.ค. 2562-
31 มี.ค. 
2563  

4.4.ประชุมปฏิบัติการพัฒนา
แนวทางสงเสริมสุขภาพเด็ก
พิเศษ  

20,000.00  1 ต.ค. 2562-
31 มี.ค. 
2563  

10 2. โครงการ
มหัศจรรย 
1,000 วันแรก
ของชีวิต  

8)2.2 
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน
มหัศจรรย 
1,000 วันแรก

5. ผนึกภาคีสรางเด็ก
ดีมีคุณภาพ  

เพื่อพฒันาคุณภาพ
บุคลากร ระบบบริการ 
ระบบเฝาระวัง ตาม
มาตรฐานการ
ดําเนินงานอนามัยแม

1.รอยละของเด็ก 0-5 
ป สูงดีสมสวน /  
60 (รอยละ ) 
 

รวมงบประมาณ  169,400.00  1 ต.ค. 2562-
31 มี.ค. 
2563  

5.1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน MCH 

150,000.00  1 ต.ค. 2562-
31 ธ.ค. 2562  
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ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ชื่อจํานวน/หนวยนับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

ของชีวิต9)2.3 
ขับเคลื่อน 
พรบ.ควบคุม
การสงเสริม
การตลาด
อาหารสําหรับ
ทารกและเด็ก
เล็ก พ.ศ.2560 
และการ
สงเสริมการ
เลี้ยงลูกดวยนม
แม  

และเด็ก  Growing Up  

5.2.นิเทศติดตาม/ประเมินผล
การละเมิด พ.ร.บ.Milk code 
ทุกไตรมาส  

4,400.00  1 ต.ค. 2562-
31 มี.ค. 
2563  

5.3.อบรมเชิงปฏิบัติการนมแม 
CPR และ NCPR  

15,000.00  1 ต.ค. 2562-
31 ธ.ค. 2562  

11 6. โครงการ
ขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติ
การปองกันและ
แกไขปญหาการ
ตั้งครรภใน
วัยรุน พ.ศ. 

16)6.1 
ขับเคลื่อน 
พรบ.การ
ปองกันและ
แกไขปญหาการ
ตั้งครรภใน
วัยรุน  

6. โครงการขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติการ
ปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุน พ.ศ.2559  

1.เพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานการปองกัน
และแกไขปญหาการ
ตั้งครรภวัยรุน พ.ศ.
2559 2.เพื่อบูรณาการ
สรางความเข็มแข็งของ
เครือขาย (สธ. สพป. 

1.อัตราการคลอดมีชีพ
ในหญิงอายุ15-19ป ไม
เกิน 34 ตอพัน
ประชากรหญิงอายุ 15-
19 ป /  
34 (หนวยนับ ) 

รวมงบประมาณ  290,950.00  1 พ.ย. 2562-
31 มี.ค. 
2563  

6.1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อน พ.ร.บ.การ
ดําเนินงานการปองกันและแกไข
ปญหาตั้งครรภวัยรุน คัดเลือก 

137,950.00  1 ม.ค. 2563-
31 ม.ค. 
2563  
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ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ชื่อจํานวน/หนวยนับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

2559  สพม.พมจ.)ระดับ
จังหวัด สูอําเภออนามัย
การเจริญพันธุ สงเสริม
เพศวิถีศึกษาสราง
คุณคาวัยรุน และเปน
กลไก สนับสนุน พ.ร.บ.
การปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภ
วัยรุน  

 อปท.แหลงเรียนรู /เครือขาย
Teen idol  

6.2.ประชุมพัฒนาศักยภาพทีม
ประเมินครู ข. YFHS และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดําเนินงานพัฒนาระบบบริการ
เปนมิตรเขาถึงวัยรุนเพื่อการ
ตัดสินใจคุมกําเนิด ลดปญหา
การตั้งซ้ําในวัยรุน  

100,000.00  1 ม.ค. 2563-
31 ม.ค. 
2563  

6.3.ประชุมพัฒนาศักยภาพ
เครือขายแหลงฝกปฏิบัติการลด
ปญหาการตั้งซ้ําในวัยรุน  

6,000.00  1 ก.พ. 2563-
29 ก.พ. 
2563  

6.4.อบรมการใหบริการยาฝง
คุมกําเนิดสําหรับพยาบาล เพื่อ
ปองกันการตั้งครรภและ
ตั้งครรภซ้ําในวัยรุน  

44,000.00  1 มี.ค. 2563-
31 มี.ค. 
2563  

6.5.พัฒนาคลินิกบริการตนแบบ 
ตามมาตรฐาน YFHS ประชุม
คณะกรรมการฯ ศอ. 10  

3,000.00  1 พ.ย. 2562-
30 พ.ย. 
2562  
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ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ชื่อจํานวน/หนวยนับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

12 23. โครงการ
พัฒนาและ
ขับเคลื่อนกรม
อนามัย 4.0 
องคกรคุณภาพ
คูคุณธรรม  

59)23.4 
ขับเคลื่อนและ
บริหารจัดการ
หนวยงาน  

7. โครงการบริหาร
หนวยงานไปราชการ/
ประชุมราชการ  

เพื่อขับเคลื่อนงานตาม
บทบาท ภารกิจ
หนวยงาน  

1.หนวยงานเปนองคกร
ที่มีสมรรถนะสูงผาน
เกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ /  
1 (หนวยงาน ) 
 

รวมงบประมาณ  450,000.00  1 ต.ค. 2562-
31 มี.ค. 
2563  

7.1.ไปราชการ/ประชุมราชการ  450,000.00  1 ต.ค. 2562-
31 มี.ค. 
2563  

13 7. โครงการ
สงเสริมสุขภาพ
วัยทํางานใน
สถาน
ประกอบการ
เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดี: CSR in 
Health for 
happy& 
healthy work 
place  

18)7.2 พัฒนา
ระบบ
เทคโนโลยีและ
การสนับสนุน
การสงเสริม
สุขภาพวัย
ทํางานในสถาน
ประกอบการ  

8. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
รูปแบบการสราง
ความรอบรูสูการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพตามแนวทาง 
10 Packages ใน
สถานประกอบการ 
เขตสุขภาพที่ 10  

เพื่อขับเคลื่อนสนับสนุน
การดําเนินงาน 10 
package และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีและ
การสนับสนุนการ
สงเสริมสุขภาพวัย
ทํางานในสถาน
ประกอบการ  

1.รอยละของวัยทํางาน
อายุ 18-59 ป มีดัชนี
มวลกายปกติ /  
50 (รอยละ ) 
2.รอยละของวัยทํางาน
อายุ 25-59 ป ที่มีการ
เตรียมการเพื่อยาม
สูงอายโุดยการมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค /  
30 (รอยละ ) 
 

รวมงบประมาณ  102,335.00  22 ต.ค. 
2562-30 
พ.ย. 2562  

8.1.ประชุมบูรณาการ
แผนปฏิบัติการภาคีเครือขาย
ศูนยวิชาการเขตสุขภาพท่ี 10  

7,600.00  22 ต.ค. 
2562-30 
พ.ย. 2562  

8.2.ประชุมเชิงปฏิบัติการวัย
ทํางานสุขภาพแข็งแรง ฉลาด
รอบรู และเตรียมความพรอม
เขาสูวัยผูสูงอายุ (Smart 
People to Smart City)  

94,735.00  1 ธ.ค. 2562-
31 ต.ค. 
2562  
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ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ชื่อจํานวน/หนวยนับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

14 13.โครงการ
ชะลอชรา ชีวา
ยืนยาว  

34)13.3 
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน 
Health 
literacy ใน
กลุมผูสูงอายุ  

9. โครงการชะลอชรา 
ชีวายืนยาว  

เพื่อขับเคลื่อน
กระบวนการสงเสริม
พฤติกรรมสุขภาพวัย
ทํางานและผูสูงอายุใน
ดานพฤติกรรมลดการ
บริโภคอาหาร หวาน 
มัน เค็ม และพฤติกรรม
ออกกําลังกาย  

1.รอยละของผูสูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค /  
60 (รอยละ ) 
 

รวมงบประมาณ  127,000.00  18 พ.ย. 
2562-7 ก.พ. 
2563  

9.1.ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ขับเคลื่อนงานสงเสริม
พฤติกรรมการออกกําลังกาย
และพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มและอาหารหวานไขมัน
สูงวัยทํางานและผูสูงอายุ 
ผูบริหารระดับจังหวัดจาก
ภาครัฐและเอกชน 5 จังหวัด ใน
เขตสุขภาพที่ 10  

65,000.00  18 พ.ย. 
2562-22 
พ.ย. 2562  

9.2.ประชุมประสานความ
รวมมือขับเคลื่อนงานสงเสริม
พฤติกรรมการออกกําลังกาย
และพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มและอาหารหวานไขมัน
สูงวัยทํางานและผูสูงอายุ
ผูรับผิดชอบงานระดับจังหวัด 5 

52,000.00  18 พ.ย. 
2562-22 
พ.ย. 2562  

27



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ชื่อจํานวน/หนวยนับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10  

9.3.การติดตามการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนงานสงเสริม
พฤติกรรมการออกกําลังกาย
และพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มและอาหารหวานไขมัน
สูงวัยทํางานและผูสูงอายุ  

10,000.00  3 ก.พ. 2563-
7 ก.พ. 2563  

15 3. โครงการ
สงเสริมการ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยอยางมี
คุณภาพ  

10)3.1 Health 
literate สราง 
“Smart 
Parents To 
Smart kids”  

10. พัฒนารูปแบบ
การแกไขปญหาทุพ
โภชนาการชวงวัยแรก
ของชีวิต  

เพื่อจัดทําระบบการ
แกไขปญหาทุพ
โภชนาการในหญิง
ตั้งครรภ เด็กปฐมวัย วัย
เรียน วัยรุน  

1.รอยละของเด็ก 0-5 
ป สูงดีสมสวน และ
สวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป 
/  
60 (รอยละ ) 
 

รวมงบประมาณ  45,450.00  1 ต.ค. 2562-
31 มี.ค. 
2563  

10.1.สํารวจสถารณการแกไข
ปญหาทุพโภชนาการของหญิง
ตั้งครรภ เด็กปฐมวัย วัยเรียน 
วัยรุน และวิเคราะห สังเคราะห
ขอมูลในพื้นท่ี  

45,450.00  1 ต.ค. 2562-
31 มี.ค. 
2563  

16 8. โครงการ 10 
ลานครอบครัว
ไทยออกกําลัง

20)8.2 
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน

11. ขับเคลื่อน
นโยบาย รณรงคสราง
กระแส สื่อสารและ

เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 
รณรงคสรางกระแส 
สื่อสารและ

1.จํานวนครัวเรือนท่ี
เขารวมโครงการ 10 
ลานครอบครัวออก

รวมงบประมาณ  74,665.00  1 พ.ย. 2562-
29 ก.พ. 
2563  
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ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ชื่อจํานวน/หนวยนับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

กายเพ่ือสุขภาพ  สงเสริมการ
ออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ
21)8.3 รณรงค
สรางกระแส 
และขับเคลื่อน
กิจกรรม 
Thailand 
National 
Steps 
Challenge  

ประชาสัมพันธ 
โครงการ 10 ลาน
ครอบครัวไทยออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ  

ประชาสัมพันธ 
โครงการ 10 ลาน
ครอบครัวไทยออกกําลัง
กายเพ่ือสุขภาพ  

กําลังกาย /  
50000 (ครอบครัว ) 
2.รอยละของวัยทํางาน
อายุ 18-59 ป มีดัชนี
มวลกายปกติ /  
49 (รอยละ ) 
 

11.1.ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
สงเสริมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพวัยทํางานเขตสุขภาพที่
10  

14,665.00  1 พ.ย. 2562-
31 ม.ค. 
2563  

11.2.รณรงคสรางกระแสการ
สงเสริมสุขภาพสรางความรอบรู
และเปนตนแบบดานสุขภาพใน
องคกร ศูนยอนามัยที่ 10 กรม
อนามัย  

60,000.00  1 ธ.ค. 2562-
29 ก.พ. 
2563  

17 12.โครงการ
พระสงฆกับการ
พัฒนาสุขภาวะ  

29)12.1 
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน
พระสงฆกับการ
พัฒนา สุข
ภาวะและพระคิ
ลานุปฏฐาก

12. โครงการพระสงฆ
กับการ พัฒนาสุข
ภาวะ  

1 เพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานวัดสงเสริม
สุขภาพและวัดรอบรู
ดานสุขภาพ 2 พัฒนา
พระอาสาสมัครสงเสริม
สุขภาพประจําวัด 3 
พัฒนาระบบขอมูลดาน

1.รอยละของผูสูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค /  
60 (รอยละ ) 
 

รวมงบประมาณ  140,000.00  2 ธ.ค. 2562-
31 ม.ค. 
2563  

12.1.ประชุมชี้แจงแนวทาง
ขับเคลื่อนงานวัดสงเสริม
สุขภาพและพระอสว. ระดับ
จังหวัด  

15,000.00  23 ธ.ค. 
2562-24 ธ.ค. 
2562  
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ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ชื่อจํานวน/หนวยนับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

30)12.2 พัฒนา
ระบบขอมูล
พระสงฆ/
สามเณร  

สุขภาพพระสงฆ 4. 
พฒันานวัตกรรมเพื่อ
การสงเสริมสุขภาพ
พระสงฆ  

12.2.ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพประ
สงฆและวัดสงเสริมสุขภาพ
ระดับอําเภอ  

95,000.00  25 ธ.ค. 
2562-27 ธ.ค. 
2562  

12.3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนา พระนักสื่อสารสงเสริม
สุขภาพ  

20,000.00  27 ม.ค. 
2563-31 
ม.ค. 2563  

12.4.การพัฒนาโนโมแกรมการ
ประเมินดัชนีมวลกายสําหรับ
พระสงฆ  

10,000.00  2 ธ.ค. 2562-
6 ธ.ค. 2562  

18 21.โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร  

52)21.2 พัฒนา
สมรรถนะ
กําลังคนรองรับ
ระบบสุขภาพ  

13. โครงการการ
พัฒนา เพิ่มพูน ทักษะ 
ความรู ขยายโอกาส 
ความกาวหนา
ตําแหนงทางการ
บริหารและทาง
วิชาการ  

เพื่อพัฒนาทักษะ 
ความรู สมรรถนะ
บุคลากร ดานการ
บริหาร  

1.รอยละของบุคลากรที่
มีสมรรถนะในการ
ขับเคลื่อนระบบ
สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม /  
60 (รอยละ ) 
 

รวมงบประมาณ  380,000.00  1 ต.ค. 2562-
31 มี.ค. 
2563  

13.1.อบรมการพัฒนา เพิ่มพูน 
ทักษะ ความรู ขยายโอกาส 
ความกาวหนาตําแหนงทางการ
บริหารและทางวิชาการ  

380,000.00  1 ต.ค. 2562-
31 มี.ค. 
2563  

19 20.โครงการ
พัฒนาระบบเฝา

49)20.2 
บริหารจัดการ

14. โครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา

1. พัฒนาระบบเฝา
ระวัง การจัดการความรู

1.จํานวนงานวิจัยหรือ
ผลงานวิชาการ หรือ

รวมงบประมาณ  113,300.00  1 พ.ย. 2562-
29 ก.พ. 
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ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ชื่อจํานวน/หนวยนับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

ระวัง การ
จัดการความรู 
และนวัตกรรม
ดานการสงเสริม
สุขภาพและ
อนามัย
สิ่งแวดลอม  

ขอมูลและ
ระบบเฝาระวัง
การสงเสริม
สุขภาพและ
อนามัย
สิ่งแวดลอม
50)20.3 
ขับเคลื่อน
พัฒนาการ
จัดการความรู 
วิจัย และ
นวัตกรรม  

และยกระดับคุณภาพ
งานวิชาการ KM 
นวัตกรรม ศูนย
อนามัยที่ 10 กรม
อนามัย  

และนวัตกรรมดานการ
สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม 2.
แลกเปลี่ยนเรียนรูและ
สงเสริมสนับสนุน
นักวิจัยใหพัฒนา
คุณภาพงานวิจัยที่ 
สามารถนําการวิจัยมา
ประยุกตใชประโยชน/
สรางนวัตกรรมในพื้นที่
หรือระดับประเทศ 3 .
เผยแพรผลงานวิชาการ 
งานวิจัย เทคโนโลยีของ
บุคลากรศูนยอนามัยที่ 
10 กรมอนามัย  

นวัตกรรมที่ดําเนินการ
ไดอยางนอย 1 เรื่องใน
รอบป /  
7 (เรื่อง ) 
2.หนวยงานเปนองคกร
แหงการเรียนรู /  
1 (หนวยงาน ) 
 

2563  

14.1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาผลงาน
วิชาการเพ่ือแกไขปญหาดาน
สงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม เขตสุขภาพท่ี10  

44,100.00  1 พ.ย. 2562-
30 พ.ย. 
2562  

14.2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนางานวิชาการวิจัย 
นวัตกรรม KM EC ของบุคลากร
ศูนยอนามัยที่ 10 กรมอนามัย  

50,000.00  1 พ.ย. 2562-
29 ก.พ. 
2563  

14.3.ประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย
ระดับเขต เดือนละ 1 ครั้ง  

19,200.00  1 พ.ย. 2562-
29 ก.พ. 
2563  

20 23. โครงการ
พัฒนาและ
ขับเคลื่อนกรม

59)23.4 
ขับเคลื่อนและ
บริหารจัดการ

15. โครงการบริหาร
หนวยงาน (คาใชสอย)  

เพื่อบริหารจัดการ
หนวยงาน (คาใชสอย)  

1.หนวยงานผานเกณฑ
คุณภาพการบริหารงาน
ภาครัฐและไดรับการ

รวมงบประมาณ  246,967.00  1 ต.ค. 2562-
31 มี.ค. 
2563  
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ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ชื่อจํานวน/หนวยนับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

อนามัย 4.0 
องคกรคุณภาพ
คูคุณธรรม  

หนวยงาน  พัฒนาสูการเปนองคกร
ที่มีสมรรถนะสูง /  
1 (หนวยงาน ) 
 

15.1.คาใชสอย  246,967.00  1 ต.ค. 2562-
31 มี.ค. 
2563  

- แผนงานบูรณาการสรางความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ 2,136,000.00 - 

21 23. โครงการ
พัฒนาและ
ขับเคลื่อนกรม
อนามัย 4.0 
องคกรคุณภาพ
คูคุณธรรม  

58)23.3 
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูป นโยบาย 
ยุทธศาสตร 
และแผน
ปฏิบัติการกรม
อนามัย  

1. ประชุมเชิงปฏิบัติ
การบูรณาการ
แผนงานสงเสริม
สุขภาพกลุมวัยและ
อนามัยสิ่งแวดลอม 
เขตสุขภาพที่ 10  

เพื่อบูรณาการแผน
ยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติการดาน
สงเสริมสุขภาพ และ
อนามัยสิ่งแวดลอม 
ระหวางสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และ
ศูนยวิชาการ ในเขต
สุขภาพท่ี 10 ใหมีความ
สอดคลองตรงกับสภาพ
ปญหาของพื้นที่ และ
ชี้แจงตัวชี้วัดการ
ดําเนินงาน และกําหนด
แนวทางการขับเคลื่อน

1.ภาคีเครือขายจาก
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 
10 นําแผนบูรณาการ
ดานสงเสริมสุขภาพ 
ปองกันโรคและ
คุมครองผูบริโภคดาน
สุขภาพ ไปสูการปฏิบัติ
ครอบคลุมพ้ืนที่
เปาหมายรอยละ 80 /  
80 (รอยละ ) 
 

รวมงบประมาณ  596,150.00  1 พ.ย. 2562-
30 พ.ย. 
2562  

1.1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนแผนงานสงเสริม
สุขภาพกลุมวัยและอนามัย
สิ่งแวดลอม เขตสุขภาพท่ี 10  

596,150.00  1 พ.ย. 2562-
30 พ.ย. 
2562  
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ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ชื่อจํานวน/หนวยนับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

งานดานสงเสริมสุขภาพ 
และอนามัยสิ่งแวดลอม 
ตอสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และ
ศูนยวิชาการ ในเขต
สุขภาพท่ี 10 รวมทั้ง
เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณ
ความสําเร็จในการ
ดําเนินงานระหวางภาคี
เครือสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ทั้ง
ในและนอกเขตสุขภาพ
ที่ 10  

22 10.โครงการ
ประชารัฐรวมใจ
เตรียมรองรับ
ประชากรไทย
เขาสูสังคม สูง

24)10.1 การ
พัฒนาระบบ
เฝาระวัง
พฤติกรรม
สุขภาพ ความ

2. โครงการประชารัฐ
รวมใจเตรียมรองรับ
ประชากรไทยเขาสู
สังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ  

เพื่อประชากรวัยทํางาน
สุขภาพดี มีคาดัชนีมวล
กายปกติ และมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงคเตรียมรองรับ

1.รอยละของ 25-59 ป 
ที่มีการเตรียมการเพื่อ
ยามสูงอายุโดยการมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค /  

รวมงบประมาณ  36,000.00  1 พ.ย. 2562-
31 มี.ค. 
2563  

2.1.จัดเก็บขอมูลพฤติกรรม
สุขภาพ  

24,000.00  1 พ.ย. 2562-
31 มี.ค. 
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ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ชื่อจํานวน/หนวยนับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

วัยอยางมี
คุณภาพ  

รอบรูและ
ปจจัยแวดลอม
ที่สงผลตอ
สุขภาพวัย
ทํางาน  

ประชากรไทยเขาสู
สังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ  

30 (รอยละ ) 
 

2563  

2.2.จัดประชุมแลกเปลี่ยนการ
ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพวัย
ทํางานในเขตสุขภาพที่10  

12,000.00  1 พ.ย. 2562-
31 มี.ค. 
2563  

23 11.โครงการ
พัฒนาระบบ
การดูแลสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ
ระยะยาว 
(Long Term 
Care) ในชุมชน 

13.โครงการ
ชะลอชรา ชีวา
ยืนยาว  

26)11.1 
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน 
Long Term 
Care / 
Intermediate 
Care ชุมชน 
27)11.2 พัฒนา
มาตรฐาน
หลักสูตร และ
มาตรฐาน
ผูปฏิบัติงาน
ดานการดูแล

3. โครงการพัฒนา
ระบบการ ดูแล
สงเสริมสุขภาพ 
ผูสูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) 
ในชุมชน  

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู 
ทักษะ เทคโนโลยีใหม
ใหผูจัดการการดูแล
ผูสูงอายุ (Care 
Manager) ใหสามารถ
นําความรูไปบริหาร
จัดการการดูแลผูสูงอายุ
ในชุมชนใหครอบคลุม 
และมีคุณภาพมากขึ้ 2. 
เพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานพัฒนาระบบ
สงเสริมสุขภาพดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว

1.รอยละของตําบลที่มี
ระบบการสงเสริม
สุขภาพดูแลผูสูงอายุ /  
80 (รอยละ ) 
2.รอยละของผูสูงอายุที่
มีภาวะพ่ึงพิงไดรับการ
ดูแลตาม Care Plan /  
80 (รอยละ ) 
3.รอยละของผูสูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค /  
60 (รอยละ ) 
 

รวมงบประมาณ  823,200.00  2 ธ.ค. 2562-
31 ส.ค. 2563  

3.1.พัฒนาศักยภาพCM (ฟนฟูท่ี
ผานการอบรมในป2559-2560)  

321,400.00  2 ธ.ค. 2562-
13 ธ.ค. 2562  

3.2.พัฒนาศักยภาพ Health 
Coach ระดับจังหวัด  

231,200.00  16 ธ.ค. 
2562-20 ธ.ค. 
2562  

3.3.พัฒนารูปแบบการ
ดําเนินงาน Intermediate 
Care ในชุมชน อําเภอนํารอง  

10,000.00  2 มี.ค. 2563-
31 มี.ค. 
2563  

3.4.ประเมินสถานการณสุขภาพ
เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูวัย
ผูสูงอายุเขต10  

140,000.00  2 มี.ค. 2563-
31 ส.ค. 2563  
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ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ชื่อจํานวน/หนวยนับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

สงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุใน
ระดับพ้ืนที่และ
หนวยบริการ
28)11.3 สราง
และพัฒนา
ระบบขอมูล
ผูสูงอายุ
33)13.2 พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรในการ
สงเสริมดูแล
สุขภาพผูสูงอายุ  

(Long Term Care)ใน
ตําบลโดยการมีสวนรวม
ของภาคีเครือขายที่
เกี่ยวของในเขตสุขภาพ
ที่ 10 3. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูรับผิดชอบ
งานระดับอําเภอในการ
ขับเคลือ่นการ
ดําเนินงานพัฒนาระบบ
สงเสริมสุขภาพดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว
(Long Term Care)ใน
ตําบล ใหมีคุณภาพมาก
ขึ้น1. เพื่อเพิ่มพูน
ความรู ทักษะ 
เทคโนโลยีใหมให
ผูจัดการการดูแล
ผูสูงอายุ (Care 
Manager) ใหสามารถ

3.5.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
สงเสริมการดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุในพื้นที่ (บูรณาการกับ
งานทันตฯ)  

46,000.00  3 ส.ค. 2563-
7 ส.ค. 2563  

3.6.ประเมินรับรองมาตรฐาน
ตําบลที่มีการดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุระยะยาว  

17,600.00  1 ก.ค. 2563-
10 ก.ค. 
2563  

3.7.ประเมินสถานการณและ
พัฒนาคุณภาพการดูแลผูสูงอายุ
ที่มีภาวะพ่ึงพิงรายบุคคล (Care 
plan)ในเขตสุขภาพท่ี 10  

57,000.00  1 เม.ย. 
2563-28 ส.ค. 
2563  
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ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ชื่อจํานวน/หนวยนับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

นําความรูไปบริหาร
จัดการการดูแลผูสูงอายุ
ในชุมชนใหครอบคลุม 
และมีคุณภาพมากขึ้น  

24 13.โครงการ
ชะลอชรา ชีวา
ยืนยาว 14.
โครงการพัฒนา
ระบบการดูแล
สุขภาพชองปาก
ผูสูงอายุ  

33)13.2 พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรในการ
สงเสริมดูแล
สุขภาพผูสูงอายุ 
35)14.1 พัฒนา
ระบบกลไกการ
ดูแลสุขภาพ
ชองปาก
ผูสูงอายุ
36)14.2 พัฒนา
ระบบ/
นวัตกรรม
บริการ เพื่อการ
ดูแลสุขภาพ

4. พัฒนาระบบการ
ดูแล สงเสริมทันต
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอมในเขต
สุขภาพท่ี 10  

เพื่อพัฒนา 
Application และ
เผยแพรความรูเรื่องการ
เตรียมความพรอมกอน
เขาสูผูสูงอายุ และการ
ทําภาพพลิกการฟนฟู
สภาพชองปากของ
ผูสูงอายุที่มีการสูญเสีย
ฟน  

1.ผูสูงอายุสามารถดูแล
สุขภาพชองปากได /  
60 (รอยละ ) 
2.รอยละของผูสูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค /  
60 (รอยละ ) 
 

รวมงบประมาณ  145,600.00  1 พ.ย. 2562-
30 ก.ย. 2563  

4.1.นวัตกรรม Application 
การเตรียมความพรอมกอนเขาสู
ผูสูงอายุ และการทําภาพพลิก
การฟนฟูสภาพชองปากของ
ผูสูงอายุที่มีการสูญเสียฟน  

75,800.00  1 พ.ย. 2562-
31 มี.ค. 
2563  

4.2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ
ชองปากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบดเคี้ยวในผูสูงอายุเขต
สุขภาพท่ี 10  

69,800.00  1 พ.ย. 2562-
30 ก.ย. 2563  
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ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ชื่อจํานวน/หนวยนับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

ชองปาก ใน
ประเด็นสําคัญ 
ในกลุมผูสูงอายุ
และกอนวัย
สูงอายุ  

25 23. โครงการ
พัฒนาและ
ขับเคลื่อนกรม
อนามัย 4.0 
องคกรคุณภาพ
คูคุณธรรม  

59)23.4 
ขับเคลื่อนและ
บริหารจัดการ
หนวยงาน  

5. โครงการบริหาร
หนวยงาน (คา
สาธารณูปโภค)  

เพื่อบริหารจัดการ
หนวยงาน คา
สาธารณูปโภค  

1.หนวยงานผานเกณฑ
คุณภาพการบริหารงาน
ภาครัฐและไดรับการ
พัฒนาสูการเปนองคกร
ที่มีสมรรถนะสูง /  
1 (หนวยงาน ) 
2.หนวยงานมีการ
บริหารจัดการคา
สาธารณูปโภคไดอยาง
มีประสิทธิภาพ /  
1 (หนวยงาน ) 
 

รวมงบประมาณ  259,650.00  1 ต.ค. 2562-
31 มี.ค. 
2563  

5.1.คาสาธารณูปโภค  259,650.00  1 ต.ค. 2562-
31 มี.ค. 
2563  

26 21.โครงการ
ยกระดับ

52)21.2 พัฒนา
สมรรถนะ

6. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อ

เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการ

1.รอยละของบุคลากรที่
มีสมรรถนะในการ

รวมงบประมาณ  44,000.00  1 ต.ค. 2562-
31 ธ.ค. 2562  
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ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ชื่อจํานวน/หนวยนับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

คุณภาพชีวิต 
การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร  

กําลังคนรองรับ
ระบบสุขภาพ  

ยกระดับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ศูนย
อนามัยที่ 10
อุบลราชธานี 
ปงบประมาณ 2563  

ปฏิบัติงานของบุคลากร
ในหนวยงาน ดานงาน
สารบรรณ ระบบ 
ระเบียบ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
กับภารกิจของ
หนวยงาน  

ขับเคลื่อนระบบ
สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม /  
60 (รอยละ ) 
2.หนวยงานมีการ
พัฒนาสมรรถนะ
กําลังคนรองรับระบบ
สุขภาพ /  
1 (หนวยงาน ) 
 

6.1.การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ศูนยอนามัยที่ 10
อุบลราชธานี ปงบประมาณ 
2563  

44,000.00  1 ต.ค. 2562-
31 ธ.ค. 2562  

27 23. โครงการ
พัฒนาและ
ขับเคลื่อนกรม
อนามัย 4.0 
องคกรคุณภาพ
คูคุณธรรม  

58)23.3 
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูป นโยบาย 
ยุทธศาสตร 
และแผน
ปฏิบัติการกรม
อนามัย  

7. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการขับเคลื่อน
แผนสรางเสริม
สุขภาพและปองกัน
โรค (PP&P) เขต
สุขภาพท่ี 10  

เพื่อบูรณาการ
ขับเคลื่อนแผนสราง
เสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค (PP&P) 
เขตสุขภาพที่ 10  

1.มีการขับเคลื่อนงาน 
PP&P ในเขตสุขภาพท่ี 
10 /  
1 (แผน ) 
2.หนวยงานผานเกณฑ
คุณภาพการบริหารงาน
ภาครัฐและไดรับการ
พัฒนาสูการเปนองคกร
ที่มีสมรรถนะสูง /  

รวมงบประมาณ  231,400.00  1 พ.ย. 2562-
30 พ.ย. 
2562  

7.1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนแผนสรางเสริม
สุขภาพและปองกันโรค (PP&P) 
เขตสุขภาพที่ 10  

231,400.00  1 พ.ย. 2562-
30 พ.ย. 
2562  
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ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ชื่อจํานวน/หนวยนับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

1 (หนวยงาน ) 
 

- แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรัพยากรน้ํา 80,000.00 - 

28 21.โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร  

52)21.2 พัฒนา
สมรรถนะ
กําลังคนรองรับ
ระบบสุขภาพ  

1. โครงการเพิ่มพูน 
ทักษะ ความรู ตาม
ความสมัครใจ  

เพื่อบุคลากรศูนย
อนามัยที่ 10 
อุบลราชธาน ี 

1.บุคลากรไดรับการ
พัฒนา ความรู ทักษะ 
สมรรถนะ /  
100 (รอยละ ) 
 

รวมงบประมาณ  80,000.00  1 ต.ค. 2562-
31 มี.ค. 
2563  

1.1.อบรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ิมพูน ทักษะ 
ความรู ตามความสมัครใจ  

80,000.00  1 ต.ค. 2562-
31 มี.ค. 
2563  

- แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม 490,745.00 - 

29 23. โครงการ
พัฒนาและ
ขับเคลื่อนกรม
อนามัย 4.0 
องคกรคุณภาพ
คูคุณธรรม  

59)23.4 
ขับเคลื่อนและ
บริหารจัดการ
หนวยงาน  

1. โครงการบริหาร
หนวยงาน (คาวัสดุ)  

เพื่อบริหารจัดการ
หนวยงาน (คาวัสดุ)  

1.หนวยงานผานเกณฑ
คุณภาพการบริหารงาน
ภาครัฐและไดรับการ
พัฒนาสูการเปนองคกร
ที่มีสมรรถนะสูง /  
1 (หนวยงาน ) 
 

รวมงบประมาณ  187,218.00  1 ต.ค. 2562-
31 มี.ค. 
2563  

1.1.บริหารจัดการหนวยงาน 
(คาวัสดุ)  

187,218.00  1 ต.ค. 2562-
31 มี.ค. 
2563  
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ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ชื่อจํานวน/หนวยนับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

30 15.โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดลอม
สถานบริการ
การสาธารณสุข
ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม  

37)15.1 
ขับเคลื่อน 
GREEN & 
CLEAN 
Hospital และ
พัฒนา
นวัตกรรม
ตนแบบอนามัย
สิ่งแวดลอม
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพ
ภูมิอากาศ
38)15.2 
สงเสริมการ
บริหารจัดการ
มูลฝอยติดเชือ้
และมูลฝอย
ประเภทอื่นใหมี

2. โครงการขับเคลื่อน 
GREEN & CLEAN 
Hospital และ
สงเสริมการคิดคน
นวัตกรรมพัฒนา
ตนแบบโรงพยาบาล
จัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

เพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมสถาน
บริการสาธารณสุขเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม  

1.รอยละของสถาน
บริการการ สาธารณสุข
จัดการอนามัย สิง
แวดลอมไดมาตรฐาน 
รอยละ 30 ผานเกณฑ
ระดับดีมาก Plus /  
30 (รอยละ ) 
2.รอยละของสถาน
บริการการ สาธารณสุข
จัดการอนามัย สิง
แวดลอมไดมาตรฐาน 
รอยละ 75 ผานเกณฑ 
ระดับดีมากข้ึนไป /  
75 (รอยละ ) 
 

รวมงบประมาณ  193,327.00  1 ต.ค. 2562-
31 มี.ค. 
2563  

2.1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สถานบริการสาธารณสุขใหมี
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
ไดตามเกณฑมาตรฐานและ
กฎหมายกําหนด  

59,727.00  8 ต.ค. 2562-
31 ธ.ค. 2562  

2.2.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให
สามารถเปน Env.Health 
Inspector  

112,400.00  1 ต.ค. 2562-
31 ธ.ค. 2562  

2.3.ประเมินประสิทธิภาพของ
รูปแบบการบริหารจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อ  

21,200.00  1 ก.พ. 2563-
31 มี.ค. 
2563  
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ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ชื่อจํานวน/หนวยนับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

ประสิทธิภาพไม
สงผลกระทบ
ตอสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม  

31 16.โครงการ
ปองกันและลด
ปจจัยเสี่ยงดาน
อนามัย
สิ่งแวดลอมเพ่ือ
สุขภาพ  

39)16.1 
สงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการ
อนามัย
สิ่งแวดลอม 
และขับเคลื่อน
การพัฒนา
อนามัย
สิ่งแวดลอมสู
ทองถิ่น ชุมชน
นาอยู  

3. โครงการปองกัน
และลดปจจัยเสี่ยง
ดานอนามัย
สิ่งแวดลอมเพ่ือ
สุขภาพ  

เพื่อสงเสริมใหเกิด
ปองกันและลดปจจัย
เสี่ยงดานอนามัย
สิ่งแวดลอมเพ่ือสุขภาพ  

1.องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมที่มี
ประสิทธิภาพ /  
65 (รอยละ ) 
 

รวมงบประมาณ  110,200.00  1 พ.ย. 2562-
30 พ.ย. 
2562  

3.1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพภาคีเครือขายในการ
พัฒนาระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดลอมองคกรปกครงสวน
ทองถิ่น  

110,200.00  1 พ.ย. 2562-
30 พ.ย. 
2562  
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กลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ                                                         ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

 

 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการ 
ปงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนหลัง 

ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
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หนวยงาน ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ลําดับ โครงการ งบประมาณ กลุม/งานที่รับผิดชอบ

1

โครงการพัฒนาตําบลรอบรูสุขภาพปลอดภัย รวมใจตาน COVID–19 ภายใตโครงการพระราชดําริและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ ในถิ่นทุรกันดาร เขตสุขภาพที่ 10 ปงบประมาณ 2563 283,750 สงเสริมสุขภาพวัยแรกของชีวิต

2 โครงการพัฒนาระบบการดําเนินงานดาวนซินโดรม เขตสุขภาพท่ี 10 20,000    สงเสริมสุขภาพวัยแรกของชีวิต

3 โครงการแกไขปญหาภาวะเสี่ยงในหญิงต้ังครรภเขตสุขภาพที่ 10 (Save mom) 35,000    สงเสริมสุขภาพวัยแรกของชีวิต

4

โครงการยกระดับการจัดการดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid -19 )ในศูนยสาธิตสงเสริมพัฒนาทักษะทางสมอง (EF) 252,451 สงเสริมสุขภาพวัยแรกของชีวิต

5

โครงการยกระดับการจัดการดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid -19 ) ในแมและเด็ก 300,000 สงเสริมสุขภาพวัยแรกของชีวิต

6

โครงการยกระดับการจัดการดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid -19 ) ในคลินิกบริการอนามัยแมและเด็ก 91,500 สงเสริมสุขภาพวัยแรกของชีวิต

7

โครงการขับเคลื่อนการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 สําหรับเด็กวัยเรียนวัยรุน เขตสุขภาพที่ 
10 ภายใตการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.2559 170,000 สงเสริมสุขภาพวัยแรกของชีวิต

8

โครงการพัฒนาชุดโปรแกรมสงเสริมความรอบรูเฝาระวัง คัดกรองและปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019(COVID-19 Hunter Operation Packing) สําหรับเด็กวัยเรียนวัยรุน เขตสุขภาพที่ 10 680,000 สงเสริมสุขภาพวัยแรกของชีวิต

9 โครงการพัฒนายกระดับรับรองมาตรฐานสถานศึกษารอบรูสุขภาพ และปองกันโรค COVID-19 เขตสุขภาพท่ี 10 100,000 สงเสริมสุขภาพวัยแรกของชีวิต

10

โครงการรณรงคสื่อสารสรางความรอบรูและมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 3อ2ส1ฟ1น เพื่อตานโควิด19 เขต
สุขภาพท่ี 10 300,000 สงเสริมสุขภาพวัยทํางานฯ

11 โครงการพัฒนาสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมตานไวรัสโคโรนา(COVID-19) ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 181,200 สงเสริมสุขภาพวัยทํางานฯ

12

โครงการยกระดับการจัดการดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยการออกกําลังกายที่บานรูปแบบ Virtual Exercises at Home เขตสุขภาพที่ 10 387,000 สงเสริมสุขภาพวัยทํางานฯ

13 โครงการเฝาระวังและติดตามการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุเขตสุขภาพที่ 10 139,700 สงเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ

14 โครงการสงเสริมสุขภาพ ดูแลผูสูงอายุ และพระสงฆ ในสถานการณ COVID-19 เขตสุขภาพที่ 10 519,186 สงเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ

15

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสถานบริการสาธารณสุขที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เขต
สุขภาพท่ี 10 148,000 พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม

16 โครงการปองกันและลดปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขตสุขภาพที่ 10 383,500 พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม

17 โครงการพัฒนาสุขภาพประชาชนและอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่โครงการพระราชดําริ ฯ 157,975 พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม

18

พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสรางความรอบรูแกประชาชนและเครือขายใน
สถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 262,099 สื่อสารฯ

19 โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อเสริมสรางความรอบรูแกประชาชนและเครือขายเขตสุขภาพท่ี10 63,000 สื่อสารฯ

20 โครงการจัดการอบรมวิจัยคลินิกในงานประจํา เขตสุขภาพที่ 10 52,700 วิชาการ วิจัยฯ

21 โครงการบริหารหนวยงาน (ไปราชการ/ประชุมราชการ) 220,000 ขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ

22 โครงการบริหารหนวยงานคาใชจายขั้นต่ํา/ตามสิทธิ์ 1,030,800 อํานวยการ

23 โครงการบริหารหนวยงาน (คาสาธารณูปโภค) 679,642 อํานวยการ

24 โครงการบริหารหนวยงาน (คาใชสอย) 500,000 อํานวยการ

25 โครงการบริหารหนวยงาน (คาวัสดุ) 459,389 อํานวยการ

26 โครงการประเมินผลแผนงานโครงการการขับเคลื่อนงานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค COVID – 19 เขตสุขภาพที่ 10 112,132 EOC_HPC10

27 โครงการการจัดการความรู เพื่อปองกันและลดปจจัยเสี่ยงจาก COVID-19 70,000 EOC_HPC10 (NGT)

28

โครงการตอบโตภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) 300,000 EOC_HPC10

7,899,024

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง

รวมงบประมาณจัดสรรทั้งหมด
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สรุปแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25632 กรมอนามัย(งบดําเนินงาน)  
หนวยงาน ศูนยอนามัยท่ี 10 อุบลราชธาน ี 

ท่ี 
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ช่ือโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ช่ือจํานวน/หนวย

นับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

  รวมงบประมาณ ศูนยอนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี  7,899,024.00   

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1,030,800.00 - 

1 19.โครงการ
ยกระดับ
บริหารงานคลัง
และ
งบประมาณ  

48)19.2 
บริหารจัดการ
คาใชจายข้ันต่ํา
ตามสิทธ ิ 

1. โครงการบริหาร
หนวยงานคาใชจาย
ข้ันต่ํา/ตามสิทธิ  

เพ่ือเปนคาใชจายใน
การดําเนินงานภาครัฐ  

1.หนวยงานผานเกณฑ
คุณภาพการบริหารงาน
ภาครัฐและไดรับการ
พัฒนาสูการเปนองคกร
ท่ีมีสมรรถนะสูง /  
1 (หนวยงาน ) 
2.หนวยงานมีการ
บริหารคาใชจายข้ันต่ํา
ตามสิทธ ิ/  

รวมงบประมาณ  1,030,800.00  1 เม.ย. 
2563-30 ก.ย. 
2563  

1.1.จายคาใชจายข้ันต่ํา/ตาม
สิทธิ - พตส./คาไมทําเวช
ปฏิบัต/ิสมทบประกันสังคม  

1,030,800.00  1 เม.ย. 
2563-30 ก.ย. 
2563  
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ท่ี 
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ช่ือโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ช่ือจํานวน/หนวย

นับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

1 (หนวยงาน ) 
 

- แผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 148,000.00 - 

2 24.โครงการ
ยกระดับการ
จัดการดาน
สงเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดลอมเพ่ือ
ปองกันการแพร
ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19)  

(64)24.4 
พัฒนา
แนวทาง/
มาตรการ/
มาตรฐาน 
ยกระดับรับรอง
มาตรฐานสถาน
ประกอบกิจการ 
และสถานท่ี
สาธารณะ ท่ี
สอดคลองตาม
สถานการณ  

1. โครงการยกระดบั
คุณภาพการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอม
สถานบริการ
สาธารณสุขท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม เขต
สุขภาพท่ี 10  

เพ่ือใหสถานบริการและ
สถานประกอบกิจการ
ปฏิบัติตามแนวทาง 
มาตรการ มาตรฐานท่ี
กําหนด ใหมีความ
ปลอดภัยจากการติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  

1.จังหวัดในเขต
เศรษฐกิจพิเศษมีการ
จัดการดานอนามัย
สิ่งแวดลอม /  
1 (แหง ) 
2.โรงพยาบาลมีการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมไดตาม
เกณฑมาตรฐาน 
GREEN & CLEAN 
ระดับดีมากข้ึนไป รอย
ละ 75 ผานเกณฑ และ
ผานเกณฑระดับดีมาก 
Plus รอยละ 30 /  
74 (แหง ) 
 

รวมงบประมาณ  148,000.00  1 พ.ค. 2563-
31 ก.ค. 2563  

1.1.คัดเลือกโรงพยาบาล
นวัตกรรม GREEN & CLEAN  

57,000.00  1 พ.ค. 2563-
31 ก.ค. 2563  

1.2.จางเหมาทําใบประกาศ  3,000.00  1 มิ.ย. 2563-
31 ก.ค. 2563  

1.3.พัฒนายกระดับรานใน
โรงพยาบาล (จางเหมาทําปาย)  

73,000.00  1 พ.ค. 2563-
31 ก.ค. 2563  

1.4.พัฒนายกระดับ Local 
quarantine ใหมีการจัดการ
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม ใน
สถานการณ COVID 19  

15,000.00  1 พ.ค. 2563-
31 ก.ค. 2563  
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ท่ี 
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ช่ือโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ช่ือจํานวน/หนวย

นับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

- แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและส่ิงแวดลอม 495,632.00 - 

3 24.โครงการ
ยกระดับการ
จัดการดาน
สงเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดลอมเพ่ือ
ปองกันการแพร
ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19)  

(61)24.1 
พัฒนาระบบ
ฐานขอมูล เฝา
ระวัง และ
พฤติกรรม
สุขภาพท่ีแสดง
ถึงความรอบรู
ของประชาชน  

1. โครงการ
ประเมินผลแผนงาน
โครงการการ
ขับเคลื่อนงานสงเสริม
สุขภาพ ปองกันโรค 
COVID – 19 เขต
สุขภาพท่ี 10  

เพ่ือทราบปญหา 
อุปสรรค ในการ
ขับเคลื่อนงานสงเสริม
สุขภาพ ปองกันโรค 
COVID – 19 เขต
สุขภาพท่ี 10 และนํา
ขอมูลมาใชในการ
แกปญหาและพัฒนา
งานใหตรงกับบริบท
ของพ้ืนท่ี  

1.หนวยงานมีผลงาน
วิชาการท่ีนําไปใช
ประโยชน /  
1 (หนวยงาน ) 
 

รวมงบประมาณ  112,132.00  1 เม.ย. 
2563-30 มิ.ย. 
2563  

1.1.ประเมินผลแผนงาน
โครงการการขับเคลื่อนงาน
สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค 
COVID – 19 เขตสุขภาพท่ี 10  

112,132.00  1 เม.ย. 
2563-30 มิ.ย. 
2563  

4 16.โครงการ
ปองกันและลด
ปจจัยเสี่ยงดาน
อนามัย
สิ่งแวดลอมเพ่ือ
สุขภาพ 17.
โครงการเฝา

(66)24.6 
สนับสนุนกลไก
ระดับพ้ืนท่ี/
ทองถ่ินในการ
สงเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดลอมท่ีได

2. โครงการปองกัน
และลดปจจัยเสี่ยง
ดานอนามัย
สิ่งแวดลอมในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
เขตสุขภาพท่ี 10  

1. เพ่ือยกระดับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตสุขภาพท่ี 10 ใหมี
คุณภาพผานการรับรอง
คุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอม
องคกรปกครองสวน

1.พ้ืนท่ีและทองถ่ิน
นําะบบปฏิบัติการ 
THAI STOP COVID 
ไปขับเคลื่อนฯ ให
ครอบคลุม /  
50 (รอยละ ) 
2.องคกรปกครองสวน

รวมงบประมาณ  383,500.00  1 พ.ค. 2563-
31 ก.ค. 2563  

2.1.ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการรับรอง EHA  

18,075.00  1 พ.ค. 2563-
31 ก.ค. 2563  

2.2.จางเหมาจัดทําเกียรติบัตร 
อปท.ท่ีดําเนินการ Clean Zone 

12,500.00  1 ก.ค. 2563-
31 ก.ค. 2563  
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ท่ี 
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ช่ือโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ช่ือจํานวน/หนวย

นับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

ระวัง เตือนภัย
สุขภาพและ
ตอบโตความ
เสี่ยงดาน
อนามัย
สิ่งแวดลอม 24.
โครงการ
ยกระดับการ
จัดการดาน
สงเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดลอมเพ่ือ
ปองกันการแพร
ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19)  

มาตรฐาน
(67)24.7 
สงเสริม
สนับสนุนความ
เขมแข็งภาค
ประชาชนใหมี
สวนรวมในการ
ปองกันและ
ควบคุมไวรัสโค
โรนา 2019 
(COVID-
19)40)16.1 
สงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการ
อนามัย
สิ่งแวดลอม 
และขับเคลื่อน
การพัฒนา

ทองถ่ิน (EHA) 2. เพ่ือ
สนับสนุนองคความรู
และตัวอยางการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมใน
สถานการณการระบาด
ของ COVID-19 แก
ภาคีเครือขาย  

ทองถ่ินผานการรับรอง
คุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอม
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (EHA) /  
80 (รอยละ ) 
3.อปท.ไดรับการ
สนับสนุนองคความรู
และตัวอยางการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอม 
กรณี COVID-19 /  
80 (รอยละ ) 
 

for COVID-19  

2.3.สนับสนนุรางวัล อปท.ท่ี
ดําเนินการ Clean Zone for 
COVID-19  

140,000.00  1 พ.ค. 2563-
31 ก.ค. 2563  

2.4.จัดซ้ืออุปกรณ การ
ดําเนินงานปองกันและควบคุม 
COVID-19  

57,500.00  1 พ.ค. 2563-
31 ก.ค. 2563  

2.5.คาจางเหมาจัดทําเสื้อ
รณรงคการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมเพ่ือปองกันและ
ควบคุม COVID-19  

70,000.00  1 พ.ค. 2563-
31 ก.ค. 2563  

2.6.เก็บขอมูลการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลตนแบบ 2 แหง  

6,950.00  1 พ.ค. 2563-
31 ก.ค. 2563  

2.7.เก็บขอมูลการขับเคลื่อนการ
จัดการสิ่งปฏิกูลพ้ืนท่ีใหม  

3,475.00  1 พ.ค. 2563-
31 ก.ค. 2563  

2.8.จัดทํา E-book การพัฒนา
รูปแบบการจัดการสิ่งปฏิกูล  

15,000.00  1 พ.ค. 2563-
31 ก.ค. 2563  
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ท่ี 
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ช่ือโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ช่ือจํานวน/หนวย

นับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

อนามัย
สิ่งแวดลอมสู
ทองถ่ิน ชุมชน
นาอยู43)17.2 
สรางความรอบ
รู พัฒนา
ตนแบบและ
เสริมสรางความ
เขมแข็งภาคี
เครือขาย
ประชาชนการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดลอม  

2.9.รณรงคการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมเพ่ือปองกันและ
ควบคุม COVID-19 เนื่องในวัน
อนามัยสิ่งแวดลอมไทย (ผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ ชุดสาธิตฯ)  

60,000.00  1 ก.ค. 2563-
31 ก.ค. 2563  

- แผนบูรณาการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 2,075,275.00 - 

5 8. โครงการ 10 
ลานครอบครัว
ไทยออกกําลัง
กายเพ่ือสุขภาพ  

21)8.2 
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน
สงเสริมการ
ออกกําลังกาย

1. โครงการยกระดับ
การจัดการดาน
สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม
เพ่ือปองกันการแพร

สงเสริมใหประชาชนมี
กิจกรรมทางกายดวย
การออกกําลังกายท่ี
บานตานโควิด19  

1.ประชาชนวัยทํางาน
อายุ 15-59 ป ในพ้ืนท่ี
เขตสุขภาพท่ี 10 
ลงทะเบียนผาน 
Virtual Exercises /  

รวมงบประมาณ  387,000.00  20 เม.ย. 
2563-30 ก.ย. 
2563  

1.1.1) จัดกิจกรรมรณรงคสราง
กระแสการดําเนินงานการ

387,000.00  20 เม.ย. 
2563-30 ก.ย. 
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ท่ี 
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ช่ือโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ช่ือจํานวน/หนวย

นับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

เพ่ือสุขภาพ  ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ดวยการ
ออกกําลังกายท่ีบาน
รูปแบบ Virtual 
Exercises at Home 
เขตสุขภาพท่ี 10  

10 (รอยละ ) 
2.วัยทํางานอายุ 18-59 
ป มีดัชนีมวลกายปกติ 
/  
49 (รอยละ ) 
3.วัยทํางานอายุ 25-59 
ป ท่ีมีการเตรียมการ
เม่ือยามสูงอายุดาน
สุขภาพโดยการมี
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
/  
30 (รอยละ ) 
 

สงเสริมการสงเสริมการออก
กําลังกายท่ีบานตานโควิด19 ใน
รูปแบบ Virtual Exercises at 
Home ผานสื่อตางๆ 2) 
ประชาชนในชุมชนเขารวม
กิจกรรมโดยมีการลงทะเบียน
ผานโซเชียลมีเดีย 3) ประเมินผล
การดําเนินงานผาน Digital 
platform  

2563  

6 23. โครงการ
พัฒนาและ
ขับเคลื่อนกรม
อนามัย 4.0 
องคกรคุณภาพ
คูคุณธรรม  

60)23.4 
ขับเคลื่อนและ
บริหารจัดการ
หนวยงาน  

2. โครงการบริหาร
หนวยงาน (คาใชสอย)  

เพ่ือบริหารจัดการ
หนวยงาน (คาใชสอย)  

1.หนวยงานเปนองคกร
ท่ีมีสมรรถนะสูงผาน
เกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ /  
1 (หนวยงาน ) 
 

รวมงบประมาณ  500,000.00  1 เม.ย. 
2563-30 ก.ย. 
2563  

2.1.คาใชสอย  500,000.00  1 เม.ย. 
2563-30 ก.ย. 
2563  
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ท่ี 
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ช่ือโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ช่ือจํานวน/หนวย

นับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

7 23. โครงการ
พัฒนาและ
ขับเคลื่อนกรม
อนามัย 4.0 
องคกรคุณภาพ
คูคุณธรรม  

60)23.4 
ขับเคลื่อนและ
บริหารจัดการ
หนวยงาน  

3. โครงการบริหาร
หนวยงาน (คาวัสดุ)  

ขับเคลื่อนงานตาม
บทบาท ภารกิจ 
หนวยงาน  

1.หนวยงานเปนองคกร
ท่ีมีสมรรถนะสูงผาน
เกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ /  
1 (หนวยงาน ) 
 

รวมงบประมาณ  459,389.00  1 เม.ย. 
2563-30 ก.ย. 
2563  

3.1.คาวัสดุ  459,389.00  1 เม.ย. 
2563-30 ก.ย. 
2563  

8 11.โครงการ
พัฒนาระบบ
การดูแล
สงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุระยะ
ยาว (Long 
Term Care) 
ในชุมชน 13.
โครงการชะลอ
ชรา ชีวายืนยาว  

27)11.1 
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน 
Long Term 
Care / 
Intermediate 
Care ชุมชน 
28)11.2 พัฒนา
มาตรฐาน
หลักสูตร และ
มาตรฐาน
ผูปฏิบัติงาน
ดานการดูแล

4. โครงการเฝาระวัง
และติดตามการ
สงเสริมสุขภาพดูแล
ผูสูงอายุเขตสุขภาพท่ี 
10  

เพ่ือเฝาระวังและ
ติดตามการสงเสริม
สุขภาพ ดูแลผูสูงอายุใน
เขตสุขภาพท่ี 10  

1.ผูสูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค /  
60 (รอยละ ) 
 

รวมงบประมาณ  139,700.00  1 มิ.ย. 2563-
30 มิ.ย. 2563  

4.1.คัดเลือกบุคคล องคกรและ
นวัตกรรมดีเดนดานสงเสริม
สุขภาพ ดูแลผูสูงอายุเขตสุขภาพ
ท่ี 10 จากเอกสาร  

139,700.00  1 มิ.ย. 2563-
30 มิ.ย. 2563  

50



ท่ี 
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ช่ือโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ช่ือจํานวน/หนวย

นับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

สงเสรมิสุขภาพ
ผูสูงอายุใน
ระดับพ้ืนท่ีและ
หนวยบริการ
33)13.1 พัฒนา
ระบบการดูแล
ผูสูงอายุระยะ
ยาวเชิงปองกัน 
(Preventive 
Long Term 
Care)  

9 24.โครงการ
ยกระดับการ
จัดการดาน
สงเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดลอมเพ่ือ
ปองกันการแพร
ระบาดโรคติด

(61)24.1 
พัฒนาระบบ
ฐานขอมูล เฝา
ระวัง และ
พฤติกรรม
สุขภาพท่ีแสดง
ถึงความรอบรู
ของประชาชน

5. โครงการสงเสริม
สุขภาพ ดูแลผูสูงอายุ 
และพระสงฆ ใน
สถานการณ COVID-
19 เขตสุขภาพท่ี 10  

เพ่ือสงเสริมสุขภาพ 
ดูแลผูสูงอายุ และ
พระสงฆในเขตสุขภาพ
ท่ี 10 ในสถานการณ 
COVID-19  

1.ผูสูงอายุในเขต
สุขภาพท่ี 10 มีความ
รอบรูในการสงเสริม
สุขภาพและปองกันการ
ติดเชื้อ COVID-19 /  
10 (รอยละ ) 
 

รวมงบประมาณ  519,186.00  1 พ.ค. 2563-
30 มิ.ย. 2563  

5.1.จัดทําสื่อและเผยแพรความรู
การสงเสริมสุขภาพและปองกัน
โควิดในผูสูงอายุกลุมติดสังคมสื่อ
สปอตความรู COVID-19  

312,780.00  1 พ.ค. 2563-
30 มิ.ย. 2563  

5.2.ประเมินผลการไดรับและใช
สื่อ  

206,406.00  1 พ.ค. 2563-
30 มิ.ย. 2563  
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ท่ี 
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ช่ือโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ช่ือจํานวน/หนวย

นับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

เชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19)  

(62)24.2 
พัฒนาชุด
ความรู/
ขอแนะนําหรือ
แนวทางปฏิบัติ
ของประชาชน
ในการใช
ชีวิตประจําวัน
(67)24.7 
สงเสริม
สนับสนนุความ
เขมแข็งภาค
ประชาชนใหมี
สวนรวมในการ
ปองกันและ
ควบคุมไวรัสโค
โรนา 2019 
(COVID-19)  
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ท่ี 
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ช่ือโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ช่ือจํานวน/หนวย

นับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

10 24.โครงการ
ยกระดับการ
จัดการดาน
สงเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดลอมเพ่ือ
ปองกันการแพร
ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19)  

(61)24.1 
พัฒนาระบบ
ฐานขอมูล เฝา
ระวัง และ
พฤติกรรม
สุขภาพท่ีแสดง
ถึงความรอบรู
ของประชาชน  

6. โครงการการ
จัดการความรู เพ่ือ
ปองกันและลดปจจัย
เสี่ยงจาก COVID-19  

เพ่ือถอดบทเรียนการ
ดําเนินงาน ตลอดจน
ปญหาอุปสรรค และ
แนวทางในการแกไข
ปญหาการดําเนินงาน
ปองกันและลดปจจัย
เสี่ยงจาก COVID-19 
ในเขตสุขภาพท่ี 10  

1.หนวยงานมีผลงาน
วิชาการท่ีนําไปใช
ประโยชน /  
1 (เรื่อง ) 
 

รวมงบประมาณ  70,000.00  1 เม.ย. 
2563-30 มิ.ย. 
2563  

6.1.ถอดบทเรียนการดําเนินงาน
เพ่ือปองกันและลดปจจัยเสี่ยง
จาก COVID-19 ในเขตสุขภาพท่ี 
10  

70,000.00  1 เม.ย. 
2563-30 มิ.ย. 
2563  

- แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 3,344,592.00 - 

11 24.โครงการ
ยกระดับการ
จัดการดาน
สงเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดลอมเพ่ือ
ปองกันการแพร

(67)24.7 
สงเสริม
สนับสนุนความ
เขมแข็งภาค
ประชาชนใหมี
สวนรวมในการ
ปองกันและ

1. โครงการขับเคลื่อน
การปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อ 
COVID-19 สําหรับ
เด็กวัยเรียนวัยรุน เขต
สุขภาพท่ี 10 ภายใต
การขับเคลื่อน

1.เพ่ือขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานการปองกัน
และแกไขปญหาการ
ตั้งครรภวัยรุน ภายใต
พระราชบัญญัติการ
ปองกันและแกไขปญหา
ตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.

1.วัยเรียนวัยรุนมีสวน
รวมในกิจกรรมรณรงค
สรางกระแสผานสื่อ
สังคมออนไลน การ
ปองกันการติดเชื้อ 
COVID-19 /  
80 (รอยละ ) 

รวมงบประมาณ  170,000.00  1 พ.ค. 2563-
30 มิ.ย. 2563  

1.1.1) จางเหมาจัดทําแคมเปญ
เชิญชวนวัยรุนแสดงบทบาทการ
ปองกันโรคโควิด "รวมพลังวัยรุน
ไทยหยุดเชื้อโควิด19 - Teen 
Thai Stop Covid-19" ผานสื่อ

100,000.00  1 พ.ค. 2563-
30 มิ.ย. 2563  
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ท่ี 
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ช่ือโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ช่ือจํานวน/หนวย

นับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19)  

ควบคุมไวรัสโค
โรนา 2019 
(COVID-
19)(68)24.8 
ยกระดับการ
ปฏิบัติการใน
สถานการณ
ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-
19) ของกรม
อนามัย  

พระราชบัญญัติการ
ปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุน พ.ศ.2559  

2559 2.เพ่ือบูรณาการ
สรางความเข็มแข็งภาคี
เครือขาย 5 กระทรวง 
ระดับจังหวัด ภายใต
พระราชบัญญัติการ
ปองกันและแกไขปญหา
ตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.
2559 3. เพ่ือใหสถาน
บริการและสถาน
ประกอบกิจการปฏิบัติ
ตามแนวทาง มาตรการ 
มาตรฐานท่ีกําหนด ให
มีความปลอดภัยจาก
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  

2.อัตราการคลอดมีชีพ
ในหญิงอายุ15-19ป ไม
กิน 34 ตอพันคลอดมี
ชีพ /  
34 (หนวยนับ ) 
3.เด็กวัยเรียนวัยรุนมี
ความรอบรูในการ
ปองกัน COVID-19 /  
80 (รอยละ ) 
 

โซเชียล พรอมกันท้ังประเทศ 
รวมท้ังติดแฮชแท็ก 
#TEENTHAISTOPCOVID  
1.2.ขับเคลื่อนรูปแบบการ
ปองกันโควิด-19 สําหรับเด็กวัย
เรียน วัยรุน ในสถานท่ีศึกษา
ดวย Teen Idol โดยจางเหมา
ทําแพลตฟอรม Teen Idol 
Stop Covid 19  

65,000.00  1 พ.ค. 2563-
31 พ.ค. 
2563  

1.3.พัฒนาคลินิกบริการสาธิต
ตนแบบในศูนยอนามัยท่ี 10  

5,000.00  1 พ.ค. 2563-
30 มิ.ย. 2563  

12 20.โครงการ
พัฒนาระบบ
เฝาระวัง การ

51)20.3 
ขับเคลื่อน
พัฒนาการ

2. โครงการจัดการ
อบรมวิจยัคลินิกใน
งานประจํา เขต

1.เพ่ือใหผูเขาอบรมมี
ความรูความเขาใจ
หลักการ กระบวนการ

1.จํานวนงานวิจัยหรือ
ผลงานวิชาการ หรือ
นวัตกรรมท่ีดําเนินการ

รวมงบประมาณ  52,700.00  1 เม.ย. 
2563-31 ก.ค. 
2563  
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ท่ี 
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ช่ือโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ช่ือจํานวน/หนวย

นับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

จัดการความรู 
และนวัตกรรม
ดานการสงเสริม
สุขภาพและ
อนามัย
สิ่งแวดลอม  

จัดการความรู 
วิจัย และ
นวัตกรรม  

สุขภาพท่ี 10  ทําวิจัยทางคลินิกท่ี
ถูกตองเหมาะสม 2.
เพ่ือใหผูเขาอบรมมี
ความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติงานวิจัยตาม
กฎเกณฑมาตรฐานใน
การวิจัยทาง คลินิกท่ีดี 
3.เพ่ือใหผูเขาอบรมมี
การฝกทักษะในการทํา
วิจัยทางคลินิก และ
สามารถนําเสนอโครง
รางวิจัยได 4.เพ่ือ
สงเสริมสนับสนุน
นักวิจัยใหพัฒนา
คุณภาพงานวิจัยท่ี
สามารถนําการวิจัยมา
ประยุกตใชประโยชน/ 
สรางนวัตกรรมในพ้ืนท่ี
หรือระดับประเทศ ๕. 

ไดอยางนอย 1 เรื่องใน
รอบป /  
1 (เรื่อง ) 
 

2.1.อบรมวิจยัคลินิกในงาน
ประจํา เขตสุขภาพท่ี 10 
Intensive Courses Routine 
To Clinical Research R10" 
ผานระบบทางไกล (Zoom)  

45,500.00  1 เม.ย. 
2563-5 มิ.ย. 
2563  

2.2.ประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยัในมนุษยระดับ
เขตสุขภาพ  

7,200.00  1 พ.ค. 2563-
31 ก.ค. 2563  
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ท่ี 
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ช่ือโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ช่ือจํานวน/หนวย

นับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูท่ี
ตองการเขาสูตําแหนง
ดานสาธารณสุข
ทางการวิจัยทางคลินิก  

13 24.โครงการ
ยกระดับการ
จัดการดาน
สงเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดลอมเพ่ือ
ปองกันการแพร
ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19)  

(62)24.2 
พัฒนาชุด
ความรู/
ขอแนะนําหรือ
แนวทางปฏิบัติ
ของประชาชน
ในการใช
ชีวิตประจําวัน
(64)24.4 
พัฒนา
แนวทาง/
มาตรการ/
มาตรฐาน 
ยกระดับรับรอง
มาตรฐานสถาน

3. โครงการพัฒนา
ยกระดับรับรอง
มาตรฐานสถานศึกษา
รอบรูสุขภาพ และ
ปองกันโรค COVID-
19 เขตสุขภาพท่ี 10  

เพ่ือพัฒนามาตรฐาน
สถานศึกษารอบรู
สุขภาพ และปองกัน
โรค COVID-19 เขต
สุขภาพท่ี 10  

1.เด็กวัยเรียนวัยรุนมี
ความรอบรูในการ
ปองกัน COVID-19 /  
80 (รอยละ ) 
2.โรงเรียนเขาใชระบบ 
THAI STOP COVID มี
สวนรวมในการ
ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพ สถาน
ประกอบกิจการและ
สถานท่ีสาธารณะ /  
20 (รอยละ ) 
3.โรงเรียนเปนโรงเรียน
รอบรูดานสุขภาพ /  
10 (รอยละ ) 

รวมงบประมาณ  100,000.00  1 พ.ค. 2563-
31 ส.ค. 2563  

3.1.จัดทําคูมือการใชหนวยการ
เรียนรูโรงเรียนรอบรูสุขภาพและ
ปองกันโรค COVID-19 (สําหรับ
ครูผูสอน)  

70,000.00  1 พ.ค. 2563-
30 มิ.ย. 2563  

3.2.ขยายผลคูมือฯ โดยรูปแบบ
หนังสือคูมือและรูปแบบ E-
book ใหกับ สพป. สพม. ในเขต
สุขภาพท่ี 10  

30,000.00  1 ก.ค. 2563-
31 ส.ค. 2563  

56



ท่ี 
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ช่ือโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ช่ือจํานวน/หนวย

นับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

ประกอบกิจการ 
และสถานท่ี
สาธารณะ ท่ี
สอดคลองตาม
สถานการณ
(67)24.7 
สงเสริม
สนับสนนุความ
เขมแข็งภาค
ประชาชนใหมี
สวนรวมในการ
ปองกันและ
ควบคุมไวรัสโค
โรนา 2019 
(COVID-19)  

 

14 24.โครงการ
ยกระดับการ
จัดการดาน

(62)24.2 
พัฒนาชุด
ความรู/

4. โครงการพัฒนาชุด
โปรแกรมสงเสรมิ
ความรอบรูเฝาระวัง 

เพ่ือเสริมสรางความ
รอบรูดานสุขภาพ
เก่ียวกับ COVID-19 

1.มีชุดโปรแกรม
สงเสริมความรอบรูฯ 
COVID-19 Hunter /  

รวมงบประมาณ  680,000.00  1 เม.ย. 
2563-30 ก.ย. 
2563  
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ท่ี 
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ช่ือโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ช่ือจํานวน/หนวย

นับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

สงเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดลอมเพ่ือ
ปองกันการแพร
ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19)  

ขอแนะนําหรือ
แนวทางปฏิบัติ
ของประชาชน
ในการใช
ชีวิตประจําวัน  

คัดกรองและปองกัน
การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019(COVID-19 
Hunter Operation 
Packing) สําหรับเด็ก
วัยเรียนวัยรุน เขต
สุขภาพท่ี 10  

ของวยัเรียนวัยรุนใน
พ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 10  

30 (ชุด ) 
2.เด็กวัยเรียนวัยรุนมี
ความรอบรูในการ
ปองกัน COVID-19 /  
80 (รอยละ ) 
3.เด็กวัยเรียนวัยรุนมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค และการ
ปองกันโรค COVID-19 
/  
60 (รอยละ ) 
 

4.1.1) จัดทําชุด COVID-19 
Hunter Operation packing 
สําหรับเด็กวัยเรียนวัยรุน 2) 
สนับสนนุชดุโปรแกรม COVID-
19 Hunter Operation 
Packing ใหกับกลุมเปาหมาย
นําไปใช 3) กํากับติดตามผาน
ชองทางออนไลน 4) สรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการ  

680,000.00  1 เม.ย. 
2563-30 ก.ย. 
2563  

15 23. โครงการ
พัฒนาและ
ขับเคลื่อนกรม
อนามัย 4.0 
องคกรคุณภาพ
คูคุณธรรม  

60)23.4 
ขับเคลื่อนและ
บริหารจัดการ
หนวยงาน  

5. โครงการบริหาร
หนวยงาน (ไป
ราชการ/ประชุม
ราชการ)  

ขับเคลื่อนงานตาม
บทบาท ภารกิจ 
หนวยงาน  

1.หนวยงานเปนองคกร
ท่ีมีสมรรถนะสูงผาน
เกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ /  
1 (หนวยงาน ) 
 

รวมงบประมาณ  220,000.00  1 เม.ย. 
2563-30 ก.ย. 
2563  

5.1.ไปราชการ/ประชุมราชการ  220,000.00  1 เม.ย. 
2563-30 ก.ย. 
2563  
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ท่ี 
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ช่ือโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ช่ือจํานวน/หนวย

นับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

16 24.โครงการ
ยกระดับการ
จัดการดาน
สงเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดลอมเพ่ือ
ปองกันการแพร
ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19)  

(68)24.8 
ยกระดับการ
ปฏิบัติการใน
สถานการณ
ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-
19) ของกรม
อนามัย  

6. โครงการยกระดับ
การจัดการดาน
สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม
เพ่ือปองกันการแพร
ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid -19 )ในศูนย
สาธิตสงเสริมพัฒนา
ทักษะทางสมอง (EF)  

1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ความสามารถและ
ทักษะในการดําเนินงาน
พัฒนาศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย 2. เพ่ือ
ยกระดับการจัดการ
ดานสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดลอม
ในสถานการณการแพร
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid -
19 )ในศูนยสาธิต
สงเสริมพัฒนาทักษะ
ทางสมอง (EF)  

1.ศูนยสาธิตสงเสริม
พัฒนาทักษะทางสมอง 
(EF) มีมาตรฐาน/
แนวทางในการปองกัน
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid -19) /  
1 (แหง ) 
2.เด็กอายุ 0-5 ป สูงดี
สมสวน /  
62 (รอยละ ) 
3.เด็กอายุ 0-5 ปมี
พัฒนาการสมวัย /  
85 (รอยละ ) 
 

รวมงบประมาณ  252,451.00  1 พ.ค. 2563-
31 ก.ค. 2563  

6.1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาทักษะสมองEFเพ่ือเตรียม
เด็กใหพรอมในศตวรรษท่ี 21  

9,600.00  1 พ.ค. 2563-
31 พ.ค. 
2563  

6.2.จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณในการ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการของ
ศูนยสาธิตสงเสริมพัฒนาทักษะ
ทางสมอง (EF)  

61,515.00  1 พ.ค. 2563-
31 ก.ค. 2563  

6.3.จัดทําสื่อความรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัยและประชาสัมพันธการ
ปองกันการแพรระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -
19)  

181,336.00  1 พ.ค. 2563-
31 ก.ค. 2563  

17 24.โครงการ
ยกระดับการ
จัดการดาน
สงเสริมสุขภาพ
และอนามัย

(63)24.3 
พัฒนาระบบ
การสื่อสารและ
ตอบโตความ
เสี่ยง (RRHL) 

7. พัฒนาระบบการ
สื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
เสริมสรางความรอบรู
แกประชาชนและ

เพ่ือสงเสริมและผลักดัน
การใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสําหรับการ
ยกระดับสมรรถนะเพ่ือ
สรางความรอบรูดาน

1.รอยละของประชาชน
ท่ีมีความรอบรูดาน
สุขภาพเพ่ิมข้ึน /  
50 (รอยละ ) 
2.หนวยงานมีชองทาง

รวมงบประมาณ  262,099.00  1 มิ.ย. 2563-
30 มิ.ย. 2563  

7.1.พัฒนาระบบสื่อสารเพ่ือ
เสริมสรางความรอบรูแก
ประชาชนและความเขมแข็ง

262,099.00  1 มิ.ย. 2563-
30 มิ.ย. 2563  
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ท่ี 
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ช่ือโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ช่ือจํานวน/หนวย

นับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

สิ่งแวดลอมเพ่ือ
ปองกันการแพร
ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19)  

ใหครอบคลุม
และเขาถึง
กลุมเปาหมาย  

เครือขายใน
สถานการณการ
ระบาดของโรคโควิด-
19  

สุขภาพ  การสื่อสารท่ีรวดเร็ว
และมีคุณภาพ /  
1 (หนวยงาน ) 
 

เครือขายเขตสุขภาพท่ี 10 ใน
สถานการณการระบาดของ 
COVID-19 (จัดซ้ือวัสดุอุปกรณท่ี
สงเสริมสนับสนุนการสื่อสารและ
เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ)  

18 23. โครงการ
พัฒนาและ
ขับเคลื่อนกรม
อนามัย 4.0 
องคกรคุณภาพ
คูคุณธรรม  

60)23.4 
ขับเคลื่อนและ
บริหารจัดการ
หนวยงาน  

8. โครงการบริหาร
หนวยงาน (คา
สาธารณูปโภค)  

เพ่ือบริหารจัดการ
หนวยงานใชจายคา
สาธารณูปโภค  

1.หนวยงานเปนองคกร
ท่ีมีสมรรถนะสูงผาน
เกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ /  
1 (หนวยงาน ) 
 

รวมงบประมาณ  679,642.00  1 เม.ย. 
2563-30 ก.ย. 
2563  

8.1.คาสาธารณูปโภค  679,642.00  1 เม.ย. 
2563-30 ก.ย. 
2563  

19 2. โครงการ
มหัศจรรย 
1,000 วันแรก
ของชีวิต  

8)2.1 
ขับเคลื่อน
นโยบายและ
ยุทธศาสตรเพ่ือ
สรางแมลูก
คุณภาพ  

9. โครงการแกไข
ปญหาภาวะเสี่ยงใน
หญิงตั้งครรภเขต
สุขภาพท่ี 10 (Save 
mom)  

1. เพ่ือหาแนวทางใน
การแกไขปญหาภาวะ
เสี่ยงในหญิงตั้งครรภใน
เขตสุขภาพท่ี 10 2. 
เพ่ือเสริมสรางความรู
และสื่อสารแนวทางการ
แกไขปญหาภาวะเสี่ยง

1.อัตราสวนมารดาตาย
ไมเกิน 17 ตอแสนการ
เกิดมีชีพ /  
17 (หนวยนับ ) 
 

รวมงบประมาณ  35,000.00  1 พ.ค. 2563-
31 พ.ค. 
2563  

9.1.จัดทําคูมือ และ E-Book 
การแกไขปญหาภาวะเสี่ยงใน
หญิงตั้งครรภเขตสุขภาพท่ี 10 
(Save mom)  

35,000.00  1 พ.ค. 2563-
31 พ.ค. 
2563  
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ท่ี 
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ช่ือโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ช่ือจํานวน/หนวย

นับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

ในหญิงตั้งครรภ (Save 
mom) ใหแกเจาหนาท่ี
ท่ีรับผิดชอบงานในเขต
สุขภาพท่ี 10  

20 10.โครงการ
ประชารัฐรวมใจ
เตรียมรองรับ
ประชากรไทย
เขาสูสังคม สูง
วัยอยางมี
คุณภาพ  

25)10.1 การ
พัฒนาระบบ
เฝาระวัง
พฤติกรรม
สุขภาพ ความ
รอบรูและ
ปจจัยแวดลอม
ท่ีสงผลตอ
สุขภาพวัย
ทํางาน  

10. โครงการรณรงค
สื่อสารสรางความรอบ
รูและมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค 
3อ2ส1ฟ1น เพ่ือตาน
โควิด19 เขตสุขภาพท่ี 
10  

เพ่ือรณรงคสื่อสารสราง
ความรอบรูและมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค 3อ2ส1ฟ1น 
เพ่ือตานโควิด19 ใน
ประชาชนกลุมวัย
ทํางาน  

1.ประชาชนวัยทํางาน
เขตสุขภาพท่ี 10 มี
ความรอบรูดานสุขภาพ
และมีพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค 3อ2ส1ฟ1น 
เพ่ือตานโควิด19 /  
30 (รอยละ ) 
 

รวมงบประมาณ  300,000.00  1 พ.ค. 2563-
30 ก.ย. 2563  

10.1.1)จางเหมาจัดทําสื่อสราง
ความรอบรูและมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค 3อ2ส1ฟ1
น เพ่ือตานโควิด19 ในประชาชน
กลุมวัยทํางาน 2) เผยแพร
ประชาสัมพันธในพ้ืนท่ีผาน
ชองทางตางๆ 3) ประเมินการ
เขาถึง การรับรูและการใชงาน 
4) ประเมินผลการดําเนินงาน
ผาน Digital platform 5) 
สรุปผลการดําเนินงานโครงการ  

300,000.00  1 พ.ค. 2563-
30 ก.ย. 2563  

21 24.โครงการ
ยกระดับการ

(68)24.8 
ยกระดับการ

11. โครงการพัฒนา
สงเสริมสุขภาพและ

1. เพ่ือสรางความรอบรู
และสงเสริมให

1.รอยละของ 25-59 ป 
ท่ีมีการเตรียมการเพ่ือ

รวมงบประมาณ  181,200.00  20 เม.ย. 
2563-30 มิ.ย. 
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ท่ี 
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ช่ือโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ช่ือจํานวน/หนวย

นับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

จัดการดาน
สงเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดลอมเพ่ือ
ปองกันการแพร
ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19)  

ปฏิบัติการใน
สถานการณ
ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-
19) ของกรม
อนามัย  

อนามัยสิ่งแวดลอม
ตานไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ศูนย
อนามัยท่ี 10 
อุบลราชธานี  

ประชาชนวัยทํางานมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค 3อ 2ส 1ฟ 1น 
เพ่ือตานโควิด19 2. 
เพ่ือยกระดับการบริการ
ใหประชาชนลดปจจัย
เสี่ยงตอ COVID-19  

ยามสูงอายุโดยการมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค /  
30 (รอยละ ) 
2.รอยละของวัยทํางาน
อายุ 18-59 ป มีดัชนี
มวลกายปกติ /  
49 (รอยละ ) 
 

2563  

11.1.พัฒนาสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอมตานไวรัสโค
โรนา(COVID-19) -จัดซ้ือ
อุปกรณ สําหรับปองกันเชื้อไวรัส
โคโรนา - ปรับปรุงและพัฒนา
คลินิกบริการสําหรับใหบริการ
เพ่ือปองกันและคัดกรองเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  

181,200.00  20 เม.ย. 
2563-30 มิ.ย. 
2563  

22 2. โครงการ
มหัศจรรย 
1,000 วันแรก
ของชีวิต  

9)2.2 
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน
มหัศจรรย 
1,000 วันแรก
ของชีวิต  

12. โครงการพัฒนา
ระบบการดําเนินงาน
ดาวนซินโดรม เขต
สุขภาพท่ี 10  

เพ่ือพัฒนาระบบการ
ดําเนินงานดาวนซินโด
รม เขตสุขภาพท่ี 10  

1.อัตราสวนการตาย
มารดาในเขตสุขภาพท่ี 
10 ตอการเกิดมีชีพ ไม
เกิน 17 ตอแสนการ
เกิดมีชีพ /  
17 (หนวยนับ ) 
 

รวมงบประมาณ  20,000.00  1 พ.ค. 2563-
31 ก.ค. 2563  

12.1.ประชุมคณะทํางาน สูติ
แพทยผูเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวของ  

5,000.00  1 พ.ค. 2563-
5 มิ.ย. 2563  

12.2.จัดทําแนวทาง/คูมือ /E-
Book การดําเนินงาน ดาวนซิน
โดรม เขตสุขภาพท่ี 10  

15,000.00  1 ก.ค. 2563-
31 ก.ค. 2563  

62



ท่ี 
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ช่ือโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ช่ือจํานวน/หนวย

นับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

23 24.โครงการ
ยกระดับการ
จัดการดาน
สงเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดลอมเพ่ือ
ปองกันการแพร
ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19)  

(62)24.2 
พัฒนาชุด
ความรู/
ขอแนะนําหรือ
แนวทางปฏิบัติ
ของประชาชน
ในการใช
ชีวิตประจําวัน  

13. โครงการยกระดับ
การจัดการดาน
สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม
เพ่ือปองกันการแพร
ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid -19 ) ในแม
และเด็ก  

1. เพ่ือใหประชาชนมี
ความรอบรูดานสุขภาพ
ในการปฏิบัติตนท่ี
เหมาะสมกับ
สถานการณการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) 2. เพ่ือ
ยกระดับการจัดการ
ดานสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดลอม
ในสถานการณการแพร
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid -
19 ) ในแมและเด็ก  

1.ประชาชนกลุมแม
และเด็กในเขตสุขภาพ
ท่ี 10 มีความรอบรูใน
การปองกันตนเอง จาก
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid -19) /  
80 (รอยละ ) 
2.อัตราสวนการตาย
มารดาในเขตสุขภาพท่ี 
10 ตอการเกิดมีชีพ ไม
เกิน 17 ตอแสนการ
เกิดมีชีพ /  
17 (หนวยนับ ) 
3.เขตสุขภาพท่ี 10 มี
สื่อ/สิ่งพิมพ ความรอบ
รูทางสุขภาพ ในกลุม
หญิงตั้งครรภและเด็ก
ปฐมวัย /  
2 (เรื่อง ) 

รวมงบประมาณ  300,000.00  1 พ.ค. 2563-
30 มิ.ย. 2563  

13.1.ผลิตสื่อ สิ่งพิมพ สราง
ความรอบรูทางสุขภาพใน 
COVID 19 สําหรับกลุมหญิง
ตั้งครรภ เด็กปฐมวัยในเขต
สุขภาพท่ี 10  

300,000.00  1 พ.ค. 2563-
30 มิ.ย. 2563  
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ท่ี 
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ช่ือโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ช่ือจํานวน/หนวย

นับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

 

24 24.โครงการ
ยกระดับการ
จัดการดาน
สงเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดลอมเพ่ือ
ปองกันการแพร
ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19)  

(68)24.8 
ยกระดับการ
ปฏิบัติการใน
สถานการณ
ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-
19) ของกรม
อนามัย  

14. โครงการยกระดับ
การจัดการดาน
สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม
เพ่ือปองกันการแพร
ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid -19 ) ใน
คลินิกบริการอนามัย
แมและเด็ก  

เพ่ือปองกันการแพร
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid -
19 ) ในคลินิกบริการ
อนามัยแมและเด็ก  

1.มีมาตรฐาน/แนวทาง
ในการปองกันการติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid -19) สําหรับ
คลินิกบริการอนามัยแม
และเด็ก /  
1 (ระบบงาน ) 
 

รวมงบประมาณ  91,500.00  1 พ.ค. 2563-
30 มิ.ย. 2563  

14.1.จัดทําอุปกรณสาธิตฉาก
ก้ันอะคลิลิก (เคลื่อนท่ีได) 
สําหรับจุดทําหัตถการ  

70,000.00  1 พ.ค. 2563-
30 มิ.ย. 2563  

14.2.จัดทําสื่อใหความรูและ
ประชาสัมพันธเรื่องโรคไวรัสโค
วิด19 ในคลินิกบริการสาธิตแม
และเด็ก  

11,500.00  1 พ.ค. 2563-
30 มิ.ย. 2563  

14.3.จัดซ้ืออุปกรณสาธิตและ
ปองกันการใหบริการในคลินิก
บริการอนามัยแมและเด็ก  

10,000.00  1 พ.ค. 2563-
30 มิ.ย. 2563  

- แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 504,725.00 - 

25 24.โครงการ
ยกระดับการ

(63)24.3 
พัฒนาระบบ

1. โครงการพัฒนา
ระบบการสื่อสารเพ่ือ

เพ่ือสงเสริมและผลักดัน
ระบบการสรางความ

1.จังหวัดในเขตเขต
สุขภาพท่ี 10 มีการ

รวมงบประมาณ  63,000.00  5 พ.ค. 2563-
30 มิ.ย. 2563  
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ท่ี 
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ช่ือโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ช่ือจํานวน/หนวย

นับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

จัดการดาน
สงเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดลอมเพ่ือ
ปองกันการแพร
ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19)  

การสื่อสารและ
ตอบโตความ
เสี่ยง (RRHL) 
ใหครอบคลุม
และเขาถึง
กลุมเปาหมาย  

เสริมสรางความรอบรู
แกประชาชนและ
เครือขายเขตสุขภาพท่ี
10  

รอบรูดานสุขภาพของ
ประชาชนในเขต
สุขภาพท่ี10  

ขับเคลื่อนองคกรรอบรู
ดานสุขภาพ /  
5 (จังหวัด ) 
2.หนวยงานมีระบบ
และชองทางการสื่อสาร
เพ่ือสรางความรอบรู
ดานสุขภาพท่ี
ครอบคลุม ทันเวลา
และมีคุณภาพ /  
1 (หนวยงาน ) 
 

1.1.สงเสริมสนับสนุน
กระบวนการผลิตสื่อสาร 
สนับสนนุชองทางและเทคโนโลยี
ท่ีเอ้ือตอการสรางความรอบรู
ดานสุขภาพของประชาชน  

63,000.00  5 พ.ค. 2563-
30 มิ.ย. 2563  

26 24.โครงการ
ยกระดับการ
จัดการดาน
สงเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดลอมเพ่ือ
ปองกันการแพร
ระบาดโรคติด

(67)24.7 
สงเสริม
สนับสนุนความ
เขมแข็งภาค
ประชาชนใหมี
สวนรวมในการ
ปองกันและ
ควบคุมไวรัสโค

2. โครงการพัฒนา
ตําบลรอบรูสุขภาพ
ปลอดภัย รวมใจตาน 
COVID–19 ภายใต
โครงการพระราชดําริ
และโครงการเฉลิม
พระเกียรติ ในถ่ิน
ทุรกันดาร เขตสุขภาพ

1.ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยเด็กและเยาวชน
ในถ่ินทุรกันดาร 2.
รณรงคสรางสราง
กระแสความรอบรูดาน
สุขภาพอนามัยเด็กและ

1.มีการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพและลดความ
เสี่ยงดานสุขภาพและ
สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี
โครงการพระราชดําริ /  
3 (เรื่อง ) 
2.มีการพัฒนาตําบล

รวมงบประมาณ  283,750.00  1 มิ.ย. 2563-
30 มิ.ย. 2563  

2.1.สนับสนนุชดุโปรแกรมเฝา
ระวัง คัดกรอง ปองกัน COVID-
19  

283,750.00  1 มิ.ย. 2563-
30 มิ.ย. 2563  
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ท่ี 
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ช่ือโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ช่ือจํานวน/หนวย

นับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

เชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19)  

โรนา 2019 
(COVID-19)  

ท่ี 10 ปงบประมาณ 
2563  

เยาวชนโรงเรียนกพด.
ในเขตสุขภาพท่ี 10 3. 
เพ่ือเฝาระวัง และ
ติดตามสถานการณการ
ควบคุมและปองกันโรค
ขาดสารไอโอดีน 4. 
เพ่ือพัฒนาและขยายผล
ของระบบคัดกรอง
มะเร็งเตานม ท่ีเริ่มดวย
การตรวจเตานมดวย
ตนเอง 5. เพ่ือสงเสริม
ใหสตรีไทยมีพฤติกรรม
การตรวจเตานมตนเอง
อยางถูกตองและสมา
เสมอ 6. เพ่ือเฝาระวัง
สุขาภิบาลอาหารและ
น้ําในพ้ืนที  

รอบรูสุขภาพ ปลอดภัย 
รวมใจตาน COVID-19 
ภายใตโครงการ
พระราชดําริ และ
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ /  
6 (ตําบล ) 
 

27 1. โครงการ
พัฒนาและ

7)1.7 พัฒนา
อนามัย

3. โครงการพัฒนา
สุขภาพประชาชนและ

เพ่ือเฝาระวังคุณภาพน้ํา
บริโภคในพ้ืนท่ีโครงการ

1..ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานสงเสริม

รวมงบประมาณ  157,975.00  1 พ.ค. 2563-
31 ก.ค. 2563  
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ท่ี 
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ช่ือโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ช่ือจํานวน/หนวย

นับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

บริการการ
สงเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดลอมท่ี
เหมาะสมกับ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีโครงการ
พระราชดําริ
และโครงการ
เฉลิมพระ
เกียรติ  

สิ่งแวดลอม
พ้ืนท่ีโครงการ
พระราชดําริ
และโครงการ
เฉลิมพระ
เกียรติ  

อนามัยสิ่งแวดลอมใน
พ้ืนท่ีโครงการ
พระราชดําริ ศูนย
อนามัยท่ี 10 กรม
อนามัย  

พระราชดําริและพ้ืนท่ี
เสี่ยงในเขตสุขภาพท่ี 
10  

สุขภาพและลดความ
เสี่ยงดานสุขภาพและ
สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี
โครงการพระราชดําริ /  
1 (เรื่อง ) 
 

3.1.เก็บตัวอยางน้ําบริโภคใน
พ้ืนท่ีโครงการพระราชดําริและ
พ้ืนท่ีเสี่ยงในเขตสุขภาพท่ี 10  

157,975.00  1 พ.ค. 2563-
31 ก.ค. 2563  

- แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 300,000.00 - 

28 24.โครงการ
ยกระดับการ
จัดการดาน
สงเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดลอมเพ่ือ

(62)24.2 
พัฒนาชุด
ความรู/
ขอแนะนําหรือ
แนวทางปฏิบัติ
ของประชาชน

1. โครงการตอบโต
ภาวะฉุกเฉินและสา
ธารณภัยดานสงเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม กรณี โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

1. เพ่ือปองกันและลด
ปจจัยเสีย่งโรค COVID-
19 เขตสุขภาพท่ี 10 2. 
เพ่ือสรางความรอบรูใน
การปองกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

1.ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรับความคุมครอง
สุขภาพ /  
5 (จังหวัด ) 
2.ระดับความเขาใจของ
ประชาชนตอขอปฏิบัติ

รวมงบประมาณ  300,000.00  1 เม.ย. 
2563-31 
พ.ค. 2563  

1.1.ผลิตสื่อเพ่ือเสริมสรางความ
รอบรูในการปองกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

128,000.00  1 เม.ย. 
2563-31 
พ.ค. 2563  
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ท่ี 
แผนจัดสรร/ 

โครงการสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ ช่ือโครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

เปาหมาย  
(ช่ือจํานวน/หนวย

นับ) 

กิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

ปองกันการแพร
ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19)  

ในการใช
ชีวิตประจําวัน  

2019 (COVID-19)  (COVID-19) ใหแก
ประชาชนในเขต
สุขภาพท่ี 10  

ดานสุขอนามัยและการ
เวนระยะหางทางสังคม
ระดับดี /  
80 (รอยละ ) 
 

1.2.จัดซ้ือวัสดุอุปกรณดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมในการตอบโต
ภาวะฉุกเฉิน  

162,000.00  1 เม.ย. 
2563-31 
พ.ค. 2563  

1.3.จางเหมาจัดเย็บหนากากผา
และสกรีน  

10,000.00  1 เม.ย. 
2563-31 
พ.ค. 2563  
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กลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ                                                         ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

 

 
 
 
 
 

สรุปคาใชจายปงบประมาณ 2563 
ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
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กลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ                                                         ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

 

 
สรุปคาใชจายงบประมาณปงบประมาณ 2563 

ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
 

ลําดับ รายการ 
เงินงบประมาณ 

(บาท) 
เงินบํารุง 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1 คาใชจายขั้นต่ําตามสิทธิ์    2,159,332.26  - 2,159,332.26  
2 คาตอบแทน  1,000  3,380,240  3,381,240  
3 คาใชสอย   1,001,022.44  2,942,915.48  3,943,937.92  
4 คาวัสดุ 546,050.09  4,716,790.70  5,262,840.79  
5 คาสาธารณูปโภค 1,753,821.08      391,479.19    2,145,300.27  
6 ไปราชการ 1,541,430.56 156,678.01  1,698,108.57  
7 ออกหนวย                  -            326,450  326,450  
8 แผนงานโครงการ     

  
8.1 โครงการเงินงบประมาณ (ไมรวมโครงการ
บริหารหนวยงานและคาใชจายขั้นต่ําตามสิทธิ์)     13,442,342                   -       13,442,342  

  8.2 โครงการใชเงินบํารุง                  -            197,825           197,825  
9 คาครุภัณฑ  4,885,120  308,190        5,193,310  
10 คาที่ดินสิ่งกอสราง                  -            574,200           574,200  
11 งบกลาง          300,000                   -            300,000  
12 งบรายจายอื่น     171,862.92                   -       171,862.92  

รวม 25,801,981.35  12,994,768.38 38,796,749.73 

 
สรปุโดย กลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ 
วันที่ 30 กันยายน 2563
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รายการ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมป 2563
งบบุคลากร

คาใชจายข้ันต่ําตามสิทธ์ิ 171,219          185,969          201,326.52      187,217.74      187,250        187,250            148,250         161,100         179,250            176,250           187,750          186,500          2,159,332.26       

คาตอบแทนแพทย ทันตแพทย เภสัชกร ที่
ไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว 35,000            40,000            45,000            40,000             40,000           40,000              30,000            30,000            40,000              40,000             50,000             50,000            480,000             

คาตอบแทน พตส. 123,500           134,000           132,064.52       132,967.74       133,000         133,000             108,500          118,500          123,500             123,500            125,000           132,000          1,519,532.26       

คาตอบแทน คตส. พนักงานราชการ -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

เงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ 12,719            11,969            24,262            14,250             14,250           14,250              9,750             12,600            15,750              12,750             12,750             4,500              159,800             

1.  คาตอบแทน -                 -                 -                 -                 -               -                   -                500               -                   500                 -                 -                1,000                 

1.1 คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                  -                 -                 -                    

1.2 คาตอบแทนผูทบทวนโครงการวิจัย -                 -                 -                 -                 -               -                   -                500                -                   500                 -                 -                 1,000                 

1.3 เงินเดือนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

2.  คาใชสอย 66,971.77       212,733.00      -                 -                 -               -                   88,444.00       95,490.00       140,240.00        87,540.00        238,412.88      138,162.56     1,001,022.44       

2.1 จางเหมาบริการ 61,300            8,824              -                 -                 -               -                   80,944            67,240            73,440              73,440             87,313             134,823          587,323.44         

     - พนักงานรักษาความปลอดภัย 20,000            -                 -                 -                 -               -                   24,800            24,000            24,800              24,800             24,800.00         38,800.00        182,000             

     - พนักงานทําความสะอาด  33,600            -                 -                 -                 -               -                   38,720            34,240            40,000              40,000             39,680.00         40,960.00        267,200             

     - คนสวน 7,040              -                 -                 -                 -               -                   8,960             8,640             8,640                8,640               8,320.00          26,560.00        76,800               

     - ชางเทคนิค -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

     - พนักงานขับรถยนต  -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

     - พนักงานบริการทั่วไป -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

     - ครูพี่เลี้ยงเด็ก -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

     - ผูชวยทันตแพทย -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

     - คนครัว -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

    - เจาหนาที่รังสีการแพทย -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

    - เจาหนาที่บันทึกขอมูล -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

    - เจาหนาที่ธุรการ -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

    - นวดแผนไทย -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

    - ชางซอมบํารุงทั่วไป -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

    - นวก.สาธารณสุข (งาน สวล.) -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 9,600.00          

    - จางเหมาถายเอกสาร/ผลิตเอกสาร -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  12,484.88         17,318.56        29,803               

    - จางเหมาตรวจทางหองปฏิบัติการทาง
ทันตกรรม -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

    - จางเหมาตรวจวิเคราะหทางเซลลวิทยา -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

    - จางเหมาตรวจวินิจฉัยฯ วิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการ -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

    - จางเหมากําจัดขยะติดเชื้อ 660                1,824              -                 -                 -               -                   1,464             360                -                   -                  2,028.00          1,584.00          7,920                 

    - จางเหมาบริการอื่นๆ -                 7,000              -                 -                 -               -                   7,000             -                -                   -                  -                 -                 14,000               

2.2 คาซอมแซม บํารุงรักษาหรือปรับปรุง
ระบบประปา -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  25,500.00         -                 25,500               

2.3 คาซอมแซม บํารุงรักษาหรือปรับปรุง
ระบบบอบําบัดน้ําเสีย -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

2.4 คาเดินสายไฟฟาเพิ่มเติม ซอมแซม 
บํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟา 5,672              -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 5,672                 

2.5 ซอมแซมอาคารสิ่งกอสราง -                 3,000              -                 -                 -               -                   -                -                -                   10,000             -                 -                 13,000               

2.6 ซอมแซมยานพาหนะ -                 100,820           -                 -                 -               -                   6,500             18,450            -                   -                  -                 -                 125,770             

สรุปคาใชจายโดยใช เงินงบประมาณ ปงบประมาณ 2563 ศูนยอนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี
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รายการ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมป 2563

สรุปคาใชจายโดยใช เงินงบประมาณ ปงบประมาณ 2563 ศูนยอนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี

2.7 ซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ -                 99,089            -                 -                 -               -                   -                9,800             66,800              4,100               125,600           3,340              308,729             

2.8 จางเหมาตอประกันระบบจําลองการ
คลอดและชวยฟนคืนชีพขั้นสูง -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

2.9  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
(ในประเทศ) -                 -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

    - ออกหนวยเชิงรุก -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

2.10 คาใชจายในการจัดประชุม -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

2.11 เงินประกันสังคมในฐานะนายจาง -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

    - สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

    - สมทบกองทุนเลี้ยงชีพพนักงาน
กระทรวง -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

    - สมทบกองทุนทดแทนประกันสังคม -                 -                 -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

2.12 คาพวงมาลา พวงมาลัย ชอดอกไม 
กระเชาดอกไม -                 1,000              -                 -                 -               -                   1,000             -                -                   -                  -                 -                 2,000                 

2.13 คาตออายุบริการแผนวัดรังสีบุคคล
ชนิดโอเอสแอล -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

2.14 คาเบี้ยประกันรถยนตราชการ -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

3.  คาวัสดุ 83,227            20,214            -                 -                 -               79,468.35          16,584.00       56,427.88       108,697.00        88,717.15        54,985.00        37,729.99       546,050.09         

3.1 วัสดุสํานักงาน 17,623            1,640              -                 -                 -               28,962              280                2,706             27,423              14,050             10,824             31,649.99        135,157.99         

3.2 วัสดุงานบานและครัว 26,601            13,718            -                 -                 -               20,577              9,807             8,052             10,191              35,340             27,160             6,080              157,526             

3.3 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง                  29,238.22        -                 -                 -                 -               7,573.35            -                17,734.88        21,776.00          35,387.15         -                 -                 111,709.60         

3.4 วัสดุคอมพิวเตอร           577                -                 -                 -                 -               19,610              -                14,820            39,790              -                  12,406             -                 87,203               

3.5 วัสดุกอสราง                                    2,285              -                 -                 -                 -               256                  -                3,307             7,037                -                  -                 -                 12,885               

3.6 วัสดุโฆษณาเผยแพร 690                -                 -                 -                 -               -                   180                -                -                   -                  -                 -                 870                   

3.7  วัสดุไฟฟา/วิทยุ 3,553              -                 -                 -                 -               1,348                505                8,535             2,480                3,360               558                 -                 20,339               

3.8 วัสดุการเกษตร -                 -                 -                 -                 -               -                   -                1,273             -                   -                  -                 -                 1,273                 

3.9 วัสดุงานบานเครื่องบริโภค -                 4,855.50          -                 -                 -               -                   5,812             -                -                   580                 4,037              -                 15,284.50           

 - วัสดุงานบานเครื่องบริโภค (อาหาร EF) -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

 - วัสดุงานบานเครื่องบริโภค (สมุนไพรสด-
แหง) -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

3.10 วัสดุยานพาหนะ 2,660              -                 -                 -                 -               1,142                -                -                -                   -                  -                 -                 3,802                 

3.11 คาเชาระบบสัญญาน internet -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

 3.12 คาเชาครุภัณฑเครื่องอานแปลง
สัญญาณภาพเอ็กซเรยเปนดิจิตอล -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

3.13 วัสดุเวชภัณฑยา / มิใชยา -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

       - วัสดุเวชภัณฑยา -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

       - วัสดุเวชภัณฑมิใชยา -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

3.14 วัสดุวิทยาศาสตรน้ํายาตรวจทาง
หองปฏิบัติการ -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

3.15 วัสดุทันตกรรม -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

3.16 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

3.17 วัสดุอื่นๆ -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    
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4.  คาสาธารณูปโภค 162,827.02      200,740.01      -                 -                 -               153,363.40        198,503.18     157,846.34     171,172.61        178,383.41       177,467.13      353,517.98     1,753,821.08       

4.1 คาไฟฟา   146,363.51       174,373.14       -                 -                 -               130,536.27         179,984.33      147,066.84      161,320.89         168,541.53        177,467.13       330,569.00      1,616,222.64       

4.2 คาโทรศัพท 6,026.51          4,491.87          -                 -                 -               9,721.13            7,657.99         4,586.57         9,851.72            4,494.02           -                 1,835.05          48,664.86           

4.3 คาไปรษณีย    7,869              20,591            -                 -                 -               10,538              8,081             5,445             -                   -                  -                 20,366            72,890               

4.4 คาอินเตอรเนต 2,568              1,284              -                 -                 -               2,568.00            2,779.86         747.93            -                   5,347.86           -                 747.93            16,043.58           
งบรายจายอื่น -                 171,862.92      -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 171,862.92         
1. คาจางที่ปรึกษาเพื่อการวิจัย -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราว 171,862.92       -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 171,862.92         

งบลงทุน -                 -                 -                 -                 -               2,491,310          -                -                519,800            1,874,010        -                 -                4,885,120           

1. คาครุภัณฑ -                 -                 -                 -                 -               2,491,310          -                -                519,800             1,874,010         -                 -                 4,885,120           

2. คาท่ีดินสิ่งกอสราง -                 -                 -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                -                    

     - รายจายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งกอสราง -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

     - รายจายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รายจาย
เพื่อดัดแปลง ตอเติม/ปรับปรุงสิ่งกอสราง 
ซึ่งทําใหที่ดิน สิ่งกอสรางมีมูลคาเพิ่มขึ้น -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

     - รายจายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟาหรือ
ระบบประปา รวมทั้งอุปกรณตางๆ ที่ติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคาร -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

     - รายจายเพื่อจางออกแบบ คุมงาน -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

     - รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาในการ
จัดหาหรือปรับปรุงที่ดิน สิ่งกอสราง -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

     - รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินหรือ
สิ่งกอสราง -                 -                 -               -                   -                -                -                   -                  -                 -                 -                    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 484,245.01      791,518.43      201,326.52      187,217.74      187,250.00    2,911,391.75     451,781.18     471,364.22     1,119,159.61     2,405,400.56    658,615.01      715,910.53     10,585,180.56     

สรุปโดย กลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ

วันที่ 30 กันยายน 2563
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1.  คาตอบแทน 296,720        267,230          276,230         309,760          305,220          352,090          293,905            226,670        226,670         281,010          318,065          226,670            3,380,240           

1.1 คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 68,640           39,150              48,150             81,680              77,140              86,930              67,235                -                -                  54,340             91,395              -                     614,660             

1.2 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัย -                -                   -                  -                   -                   -                   -                     -                -                  -                  -                   -                     -                   

1.3 เงินเดือนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 228,080          228,080            228,080           228,080            228,080            265,160            226,670              226,670         226,670           226,670           226,670            226,670              2,765,580           

2.  คาใชสอย 89,093.37      188,901.60      237,121.60     922,095          434,095.35       241,155.68       131,557.14        55,581.64      158,862.40     531,749.06      335,009.65       100,821            3,426,043.49       

2.1 จางเหมาบริการ 47,310.00       160,190.00        165,150           752,956            221,470.74        192,427.48        99,216.54            41,981.24       68,510             44,801.66         159,410.65        -                     1,953,424.31       

     - พนักงานรักษาความปลอดภัย -                25,200.00         24,000             49,600              24,800              23,200              -                     -                -                  -                  -                   -                     146,800             

     - พนักงานทําความสะอาด  -                36,160.00         38,720             63,360              37,760              38,080              -                     -                -                  -                  -                   -                     214,080             

     - คนสวน -                8,000.00           8,640              16,640              8,320                8,320                -                     -                -                  -                  -                   -                     49,920               

     - ชางเทคนิค -                -                   -                  -                   -                   -                   -                     -                -                  -                  -                   -                     -                   

     - พนักงานขับรถยนต  -                -                   -                  -                   -                   -                   -                     -                -                  -                  -                   -                     -                   

     - พนักงานบริการท่ัวไป -                -                   -                  -                   -                   -                   -                     -                -                  -                  8,980.65           -                     8,980.65            

     - ครูพี่เล้ียงเด็ก 23,970.00       29,140.00         28,200             53,580              28,670              29,140              29,610                25,380           29,610             -                  25,380              -                     302,680             

     - ผูชวยทันตแพทย 5,440.00         6,720.00           6,400              12,160              6,720                6,720                6,720                  5,760             5,760              -                  18,950              -                     81,350               

     - คนครัว 5,440.00         6,720.00           5,440              12,160              6,400                6,720                6,720                  5,760             8,000              -                  7,360                -                     70,720               

    - เจาหนาที่รังสีการแพทย -                -                   -                  -                   -                   -                   -                     -                -                  -                  -                   -                     -                   

    - เจาหนาที่บันทึกขอมูล -                -                   -                  -                   -                   -                   -                     -                -                  -                  -                   -                     -                   

    - เจาหนาที่ธุรการ -                -                   -                  -                   -                   -                   -                     -                -                  -                  -                   -                     -                   

    - นวดแผนไทย 11,800.00       15,900.00         13,500             480,160            35,490              19,110              -                     -                23,140             -                  55,380              -                     654,480             

    - ชางซอมบํารุงท่ัวไป -                -                   -                  -                   -                   -                   -                     -                -                  -                  -                   -                     -                   

    - จางเหมาถายเอกสาร/ผลิตเอกสาร -                -                   -                  -                   42,341.74          32,200.48          28,341.54            3,116.24        -                  18,586.66         -                   -                     124,586.66         

    - จางเหมาตรวจทางหองปฏิบัติการทาง
ทันตกรรม -                3,555.00           10,905             11,950              14,787              9,230                6,740                  -                -                  800                 7,010                -                     64,977               

    - จางเหมาตรวจวิเคราะหทางเซลลวิทยา -                12,040.00         4,920              8,140                5,720                10,640              11,680                680               120                 4,840               8,880                -                     67,660               

    - จางเหมาตรวจวินิจฉัยฯ วิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการ -                13,395.00         9,245              7,535                7,450                8,275                9,405                  1,285             1,880              3,475               9,195                -                     71,140               

    - จางเหมากําจัดขยะติดเชื้อ 660.00           720.00              180                 756                  1,512                792                  -                     -                -                  -                  -                   -                     4,620                

    - จางเหมาบริการอื่นๆ -                2,640.00           15,000             36,915              1,500                -                   -                     -                -                  17,100             18,275              -                     91,430               

    - จางเหมาตามแผนงานโครงการ -                -                   -                  -                   -                   -                   -                     -                -                  -                  -                   -                     -                   

2.2 คาซอมแซม บํารุงรักษาหรือปรับปรุง
ระบบประปา -                -                   -                  -                   -                   -                   -                     -                -                  -                  -                   -                     -                   

2.3 คาซอมแซม บํารุงรักษาหรือปรับปรุง
ระบบบอบําบัดน้ําเสีย -                -                   -                  -                   28,760              -                   -                     -                -                  -                  -                   -                     28,760               

2.4 คาเดินสายไฟฟาเพิ่มเติม ซอมแซม 
บํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟา 5,671.77         -                   -                  47,829              -                   -                   -                     -                -                  15,100             -                   -                     68,600.77           

2.5 ซอมแซมอาคารสิ่งกอสราง -                -                   -                  -                   -                   -                   -                     -                -                  -                  -                   -                     -                   

2.6 ซอมแซมยานพาหนะ -                -                   -                  29,900              -                   -                   -                     -                -                  -                  9,900                -                     39,800               

2.7 ซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ -                140.00              32,000             38,240              53,660              5,900                18,740                -                -                  14,000             59,586.60          55,190.60            277,457.20         

2.8 จางเหมาตอประกันระบบจําลองการ
คลอดและชวยฟนคืนชีพข้ันสูง -                -                     -                -                  375,000           -                   -                     375,000             

สรุปคาใชจายโดยใช เงินบํารุง ปงบประมาณ 2563 ศูนยอนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี
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2.9  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ใน
ประเทศ) -                -                   -                  -                   -                   -                   -                     -                -                  -                  -                   -                     -                   

     - คาเบี้ยเล้ียง คาเชาที่พัก คาพาหนะ 20,140.00       -                   -                  -                   85,433.01          -                   -                     -                -                  -                  17,540              33,565                156,678.01         

    - ออกหนวยเชิงรุก -                12,600.00         11,800             41,760              24,800              21,360              -                     -                74,480             63,950             72,700              3,000                  326,450             

2.10 คาใชจายในการจัดประชุม -                -                   -                  -                   -                   -                   -                     -                -                  -                  -                   -                     -                   

2.11 เงินประกันสังคมในฐานะนายจาง -                -                   -                  -                   -                   -                   -                     -                -                  -                  -                   -                     -                   

    - สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง 11,410.00       11,410.00         11,410             11,410              11,410              13,288              9,067                  9,067             11,339             11,339             11,339              4,532                  127,021             

    - สมทบกองทุนเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง 4,561.60         4,561.60           4,561.60          -                   4,561.60           5,303.20           4,533.60             4,533.40        4,533.40          4,533.40          4,533.40           4,533.40             50,750.20           

    - สมทบกองทุนทดแทนประกันสังคม -                -                   12,200             -                   -                   2,877                -                     -                -                  -                  -                   -                     15,077               

2.12 คาพวงมาลา พวงมาลัย ชอดอกไม 
กระเชาดอกไม -                -                   -                  -                   4,000                -                   -                     -                -                  -                  -                   -                     4,000                

2.13 คาตออายุบริการแผนวัดรังสีบุคคลชนิด
โอเอสแอล -                -                     -                -                  3,025               -                   -                     3,025                

2.14 คาเบี้ยประกันรถยนตราชการ -                -                   -                  -                   -                   -                   -                     -                -                  -                  -                   -                     -                   

3.  คาวัสดุ 82,920          252,413.05      157,732.19     459,352.53       197,517.23       560,360.80       1,151,234.84      44,805.22      208,477.00     172,966.77      474,460.34       1,037,470.73      4,716,790.70       

3.1 วัสดุสํานักงาน -                8,442.00           12,662             62,503              24,981              12,524              -                     -                -                  -                  52,332              28,485                201,929             

3.2 วัสดุงานบานและครัว 2,100.00         1,793.00           16,225             19,567              19,708              32,782              -                     -                -                  -                  40,148              20,064                152,387             

3.3 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง                  -                -                   23,833.19        16,516.59          33,322.73          27,542.50          -                     -                -                  -                  25,322.60          44,183.18            170,720.79         

3.4 วัสดุคอมพิวเตอร           -                34,980.00         -                  -                   24,000              17,310              -                     -                -                  -                  25,556              59,790                161,636             

3.5 วัสดุกอสราง                                    -                -                   2,783              -                   -                   3,844                -                     -                -                  -                  -                   -                     6,627                

3.6 วัสดุโฆษณาเผยแพร -                620.00              620                 288                  36                    -                   -                     -                -                  -                  -                   -                     1,564                

3.7  วัสดุไฟฟา/วิทยุ -                -                   11,780             3,973                1,187                14,555              -                     -                -                  -                  24,527              -                     56,022               

3.8 วัสดุการเกษตร -                -                   744                 -                   -                   -                   -                     -                -                  -                  2,200                -                     2,944                

3.9 วัสดุงานบานเครื่องบริโภค 50,820.00       1,280.00           1,280              5,842                4,868                4,175                -                     -                -                  -                  4,912                -                     73,177               

 - วัสดุงานบานเครื่องบริโภค (อาหาร EF) -                -                   22,084             11,748              14,807              12,820              -                     -                -                  -                  26,113              -                     87,572               

 - วัสดุงานบานเครื่องบริโภค (สมุนไพรสด-
แหง) -                -                   -                  1,643                3,336                -                   1,809                  -                -                  -                  -                   -                     6,788                

3.10 วัสดุยานพาหนะ -                -                   2,287              -                   -                   -                   -                     -                -                  -                  -                   -                     2,287                

3.11 คาเชาระบบสัญญาน internet -                -                   -                  -                   -                   -                   -                     -                -                  -                  -                   -                     -                   

 3.12 คาเชาครุภัณฑเครื่องอานแปลง
สัญญาณภาพเอ็กซเรยเปนดิจิตอล 30,000.00       30,000.00         30,000             90,000              -                   30,000              -                     -                -                  -                  -                   -                     210,000             

3.13 วัสดุเวชภัณฑยา / มิใชยา -                -                   -                  -                   -                   -                   -                     -                -                  -                  -                   -                     -                   

       - วัสดุเวชภัณฑยา -                56,298.05         -                  141,462.94        32,487.50          147,208.30        68,945.84            44,805.22       37,348.00        73,478.22         100,648.19        115,435.00          818,117.26         

       - วัสดุเวชภัณฑมิใชยา -                -                   32,959             82,019              38,784              32,000              -                     -                104,094           -                  23,567              25,110                338,533             

3.14 วัสดุวิทยาศาสตรน้ํายาตรวจทาง
หองปฏิบัติการ -                -                   -                  -                   -                   -                   1,080,480            -                -                  -                  -                   -                     1,080,480           

3.15 วัสดุทันตกรรม -                97,000.00         -                  23,790.00          -                   -                   -                     -                -                  74,378.55         71,084.55          68,929.55            335,182.65         

3.16 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย -                22,000.00         -                  -                   -                   225,600            -                     -                67,035             25,110             58,550              658,920              1,057,215           

3.17 วัสดุอื่นๆ -                -                   475                 -                   -                   -                   -                     -                -                  -                  19,500              16,554                36,529               

3.18 คาวัสดุตามแผนงานโครงการ -                -                   -                  -                   -                   -                   -                     -                -                  -                  -                   -                     -                   
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4.  คาสาธารณูปโภค 8,594.51        -                153,023.62     147,311.02       17,082.04        -                -                  -              -               -                65,468.00        -                  391,479.19         

4.1 คาไฟฟา   -                -                   140,469.05       122,370.80        -                   -                   -                     -                -                  -                  8,450.00           -                     271,289.85         

4.2 คาโทรศัพท 6,026.51         -                   5,470.64          10,559.36          3,363.18           -                   -                     -                -                  -                  38,230.00          -                     63,649.69           

4.3 คาไปรษณีย    -                -                   4,329              11,601              13,187              -                   -                     -                -                  -                  -                   -                     29,117               

4.4 คาอินเตอรเนต 2,568             -                   2,754.93          2,779.86           531.86              -                   -                     -                -                  -                  18,788.00          -                     27,422.65           

แผนงานโครงการที่ใชเงินบํารุง -              -                -               197,825          -                -                -                  -              -               -                -                -                  197,825             

1. โครงการ Premium Services -                -                   -                  -                   -                   -                   -                     -                -                  -                  -                   -                     -                   

 - จางเหมาในโครงการ Premium Services -                -                   -                  -                   -                   -                   -                     -                -                  -                  -                   -                     -                   

2. โครงการลงทะเบียน -                -                   -                  139,350            -                   -                   -                     -                -                  -                  -                   -                     139,350             

3. จางเหมาในโครงการลงทะเบียน -                -                   -                  58,475              -                   -                   -                     -                -                  -                  -                   -                     58,475               

งบลงทุน 495,000        140,100          60,000           29,200            60,000            69,000            7,990               13,600         7,500            -                -                -                  882,390             

1. คาครุภัณฑ -                140,100            60,000             -                   10,000              69,000              7,990                  13,600           7,500              -                  -                   -                     308,190             

2. คาท่ีดินสิ่งกอสราง 495,000        -                -               29,200            50,000            -                -                  -              -               -                -                -                  574,200             

     - รายจายเพื่อจัดหาท่ีดิน ส่ิงกอสราง -                -                   -                  -                   -                   -                   -                     -                -                  -                  -                   -                     -                   

     - รายจายเพื่อปรับปรุงท่ีดิน รายจายเพื่อ
ดัดแปลง ตอเติม/ปรับปรุงส่ิงกอสราง ซึ่งทํา
ใหท่ีดิน ส่ิงกอสรางมีมูลคาเพิ่มขึ้น 495,000          -                   -                  29,200              50,000              -                   -                     -                -                  -                  -                   -                     574,200             

     - รายจายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟาหรือ
ระบบประปา รวมทั้งอุปกรณตางๆ ท่ีติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคาร -                -                   -                  -                   -                   -                   -                     -                -                  -                  -                   -                     -                   

     - รายจายเพื่อจางออกแบบ คุมงาน -                -                   -                  -                   -                   -                   -                     -                -                  -                  -                   -                     -                   

     - รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาในการจัดหา
หรือปรับปรุงท่ีดิน ส่ิงกอสราง -                -                   -                  -                   -                   -                   -                     -                -                  -                  -                   -                     -                   

     - รายจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับที่ดินหรือ
สิ่งกอสราง -                -                   -                  -                   -                   -                   -                     -                -                  -                  -                   -                     -                   

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 972,327.88    848,644.65      884,107.41     2,065,543.55    1,013,914.62    1,222,606.48    1,584,686.98      340,656.86    601,509.40     985,725.83      1,193,002.99    1,364,961.73      13,077,688.38     

สรุปโดย กลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ

วันที่ 30 กันยายน 2563

76



ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวม

1 ผูอํานวยการ 29,860     17,400    28,565     72,453.43       14,358.98       19,426.20       -        11,099.24    -        21,996     11,015           19,122           245,295.85        

2 ผูชวยผูอํานวยการ 6,040       6,280     4,740       -                -                2,900.00        2,900     -              -        6,360       15,650           4,890.31        49,760.31         

3 ชวงวัยแรกของชีวิต 39,850     18,010    14,360     11,400           25,100           15,826           -        -              -        16,281     62,125           43,991           246,943            

4 การพยาบาลและวัยทํางานฯ -          -        2,191       103,682         18,200           11,640           -        -              17,300    -          27,560           7,922            188,495            

5 วัยสูงอายุ 25,100     8,080     35,360     4,045             -                -                -        -              -        -          -               -                72,585              

6 สิ่งแวดลอม 16,796     2,746     18,564     10,480           10,081           9,980            15,880   15,750         13,560    25,940     14,585           3,750            158,112            

7 ขับเคลื่อนยุทธฯ 21,406     23,080    4,884       16,137           10,370           -                -        -              -        19,030     25,896           -                120,803            

8 วิชาการ วิจัยฯ -          13,639    11,844     28,843           -                35,932           -        -              -        -          -               8,420            98,678              

ตรวจราชการ -          -        -          5,040             45,410           32,180           -        -              15,420    53,800     -               16,440           168,290            

9 อํานวยการ 25,870     160        -          -                7,860            23,157           -        1,120          -        9,140       8,005.90        -                75,312.90         

10 สํานักเลขา 7,350       -        1,990       26,736.50       1,680            -                -        12,485         360        12,830     3,843            5,360            72,634.50         

11 สื่อสารฯ -          -        35,360     -                -                -                -        -              -        -          2,926            -                38,286              

รวม 174,407   89,395   193,218   279,456.93    136,519.98    151,041.20    18,780   40,454.24   46,640   165,377   171,605.90   109,895.31    1,541,430.56    

ที่มา: ขออนุมัติ-สรุปรายงานการไปราชการ (Intranet)

สรุปโดย กลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ

วันที่ 30 กันยายน 2563

จํานวนเงิน (บาท)

สรุปจํานวนเงินการไปราชการปงบประมาณ 2563 จําแนกรายกลุม/งาน

ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ท่ี กลุม
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การด าเนินงานตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย กรณีการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับโลก ระดับประเทศ และระดับเขต 
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563)  
 2.1 สถานการณ์ระดับโลก  
  - ผู้ติดเชื้อทั่วโลก จ านวน 4,425,485 ราย 
  - เสียชีวิตทั่วโลก จ านวน 302,059 ราย 

2.2 สถานการณ์ระดับประเทศ 
 - ผู้ติดเชื้อสะสม จ านวน 3,025 ราย 
 - รักษาหาย จ านวน 2,855 ราย 
 - รักษาอยู่ในโรงพยาบาล จ านวน 114 ราย 
 - เสียชีวิต จ านวน 56 ราย 
2.3 สถานการณ์ระดับเขต 

  - ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค จ านวน 915 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19 จ านวน 
880 ราย และ รอผลตรวจ 5 ราย 
  - ผู้ป่วยยืนยันสะสม จ านวน 30 ราย จ าแนกรายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวน 15 ราย  จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 8 ราย  จังหวัด ยโสธร จ านวน 1 ราย จังหวัดอ านาเจริญ 
จ านวน 2 ราย และจังหวัดมุกดาหาร จ านวน 4 ราย 
  - รักษาหาย จ านวน 30 ราย 
 2.4 การจัดสถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการผู้เข้าข่ายสอบสวนโรค (PUI) 
 เขตสุขภาพท่ี 10 มีการจัด สถานที่กักตัวเพ่ือสังเกตอาการผู้ เข้าข่ายสอบสวนโรค (PUI) 
จ านวน 24 แห่ง สามารถรองรับผู้กักตัวได้ 572 ราย และมีผู้เข้ากักตัวสถานที่กักตัวทั้งหมด 337 ราย 
และไม่พบผู้มีอาการผิดปกติ รายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวนสถานที่กักตัวเพ่ือสังเกตอาการผู้เข้าข่ายสอบสวนโรค (PUI) 

จังหวัด 
จ านวน local 
quarantine 

(แห่ง) 

รองรับได้ 
(คน) 

ยอดปัจจุบัน 
(คน) 

ปกติ 
(คน) 

ผิดปกติ 
(คน) 

ยอดสะสม 
(คน) 

อุบลราชธานี 1 51 19 19 0 52 
ศรีสะเกษ 2 70 0 0 0 32 
อ านาจเจริญ 1 40 0 0 0 0 
มุกดาหาร 3 86 43 43 0 105 
ยโสธร 17 325 139 139 0 148 
รวม 24 572 201 201 0 337 

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 
ที่มา : ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 10 
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จากสถานการณ์ปัญหาข้างต้นเพ่ือเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับเขตสุขภาพท่ี 10 จึงได้แต่งตั้งคณะท างาน
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ขึ้น 

 
ผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์
อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ด าเนินงานโดยคณะท างานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ซึ่งโครงสร้างประกอบด้วย 

1) ผู้บัญชาการ (Incident commander) 
2) คณะท างานยุทธศาสตร์และวิชาการ (Strategic and technical advisory group) 
3) คณะท างานปฏิบัติการ (Operation) 
4) คณะท างานประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง (Public information officer) 
5) คณะท างานสนับสนุน (Supporter) 
6) เลขานุการการ (Liaison) 
ซึ่งในกระบวนการด าเนินงานของคณะท างานฯ ด าเนินการตามหลักการ  2P2R คือ การ

ป้องกัน (Prevention) การเตรียมความพร้อม (Preparation) การรับมือ (Response) และ การฟ้ืนฟู 
(Recovery) ดังนี้ 
1. การป้องกัน (Prevention) 
 1.1 วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ด าเนินการโดยคณะท างานยุทธศาสตร์และวิชาการ 
(Strategic and technical advisory group) โดยการจัดท าข้อมูลรายงานสถานการณ์ประจ าวันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับเขตสุขภาพที่ 10 และติดตามเฝ้า
ระวัง ประเมินสถานการณ์ และประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ก าหนดแผนการด าเนินงานของผู้บัญชาการ 
 1.2 ก าหนดแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด าเนินการโดยคณะท างานยุทธศาสตร์และ
วิชาการ (Strategic and technical advisory group) โดย 

1.2.1 เสนอมาตรการและแผนปฏิบัติการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ของ
กรมอนามัยและองค์กร ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
โดยบูรณาการการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ศูนย์อนามัยต่อผู้
บัญชาการเหตุการณ์ 

1.2.2 วิเคราะห์ ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึง
ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือเร่งรัดการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ ส่งผลให้
งบประมาณท่ีได้รับ 300,000 บาท สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนฯ 
2. การเตรียมพร้อม (Preparation)  
 การเตรียมความพร้อมเพ่ือการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของศูนย์อนามัยที่ 10 ตามแนวทาง 4 P 
(Plan Practice Prepare และ partner โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
 2.1 การวางแผน (Plan)  



รายงานประจ าปี 2563  80 

ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี โดยมีผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 2.2 การด าเนินการ (Practice) 

2.2.1 ด าเนินการเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้และค าแนะน า โดยคณะท างาน
ยุทธศาสตร์และวิชาการ (Strategic and technical advisory group) ดังนี้ 

2.2.1.1 ท าหน้าที่ทบทวนองค์ความรู้/มาตรการที่เกี่ยวข้องกับติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือสื่อสารทั้งภายนอกและภายในหน่วยงาน เพ่ือประโยชน์ส าหรับเป็น
แนวทางในการปฏิบัติเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค เช่น มาตรการการใช้น้ ายาฆ่าเชื้อ  มาตรการการ
ใช้อุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ มาตรการการคัดกรองผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ศูนย์  ซึ่งที่ผ่ านมาได้มี
การทบทวนทบทวนองค์ความรู้/มาตรการที่เกี่ยวข้องกับโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จ านวน  8 เรื่อง 

2.2.1.2 รวบรวม จัดท าฐานข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ ข้อมูลทางวิชาการ ข้อเท็จจริงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อมูลวิช าการที่มีความ
ถูกต้อง ซึ่งที่ผ่านมาได้เสนอมาตรการและน าขึ้นไว้บนเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ดังนี้   

1) ค าแนะน าส าหรับประชาชน         9   เรื่อง 
2) ค าแนะน าส าหรับสถานประกอบการ/พ้ืนที่สาธารณะ 10  เรื่อง 
3) ค าแนะน าส าหรับกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน  2   เรื่อง 
4) คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่   5   เรื่อง 
5) มาตรการการท างานของศูนย์อนามัยที่ 10  4   มาตรการ 
6) ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายช่วงการแพร่ระบาดโรคฯ 6   เรื่อง 
7) การเผยแพร่ความรู้/สื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา    

2019 (COVID-19) และการปฏิบัติตัว อื่นๆ  
      - สื่อวีดีโอ  4    เรื่อง 
       - สปอตรณรงค ์  5    เรื่อง 

       - สื่อ Info graphic    10  เรื่อง 
  2.2.2 เตรียมความพร้อมของทีมปฏิบัติการ ด าเนินการโดยคณะท างานปฏิบัติการ 
(operation) ดังนี้ 
   2.2.2.1 ก าหนดทีมลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานโดยก าหนดล าดับการลงพ้ืนที่ของ
เจ้าหน้าที่เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

2.2.2.2 เตรียมองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติการ (operation) 
ส าหรับการปฏิบัติงาน โดยการประชุมชี้แจงภารกิจและให้องค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
เช่น พฤติกรรมอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม การใช้งาน platform Thai Stop COVID การ
ตรวจการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารและน้ า ด้วยชุดทดสอบภาคสนาม เป็นต้น 
 2.3 การเตรียมการ (Prepare) 

2.3.1 ด าเนินการเตรียมความพร้อมด้านวัสดุและอุปกรณ์ โดยคณะท างานสนับสนุน 
(supporter) ดังนี้ 
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  2.3.3.1 ส ารวจความพร้อมด้านเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และยานพาหนะ 
และจัดท าบัญชีควบคุมการเบิกจ่าย ตรวจสอบสภาพการใช้งานให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

2.3.3.2 ประสานความต้องการจากทุกจุดบริการในหน่วยงาน และทีมลง
พ้ืนที่ เพ่ือวางแผนสนับสนุน เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และยานพาหนะ 

2.3.3.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน โดยการรับการ
สนับสนุนจากกรมอนามัย การจัดซื้อ และการรับบริจาคจากบุคคลทั่วไป ดังรายการดังนี้ 

 
ตารางท่ี 5  แสดงรายการวัสดุ COVID-19 

ล าดับ ประเภท 
จ านวนซื้อ/
รับบริจาค 

จ านวนใช้
ไป 

คงเหลือ 

1 หน้ากากอนามัย 143/60 143 203 กล่อง 

2 เจลล้างมือ (450ml) 100/0 0 100 ขวด 

3 แอลกอฮอล์ 95% 10/0 1 9 

4 แอลกอฮอล์ 75% (5ลิตร) (ส าหรับท า
แอลกอฮอล์สเปรย์) 

0/60ขวด 11 49 ขวด 

5 เจลล้างมือ 1,000 ml ส าหรับใส่เครื่อง
ล้างมืออัตโนมัติ 

15/0 2 13 ขวด 

6 เครื่องล้างมืออัตโนมัติ 0/ยืม 5 2 3 เครื่อง 

7 เครื่องล้างมือแบบเหยียบ 0/2 2 0 

8 หน้ากาก N95 0/39 7 32ชิ้น 

9 หน้ากากผ้าผลิตเอง 1,000 600 400 ชิ้น 

10 หน้ากากผ้าจากกรมอนามัย 2,000 ชิ้น 1,944 56ชิ้น 

11 เสื้อกันฝน 100/248 348 0 ตัว 

12 แกลลอน 5 ลิตร 40 0 40 ใบ 

13 สบู่เหลว 500ml 108/0 72 36 ขวด 

14 ไฮเตอร์ 102/0 6 96ขวด 

15 ขวดสเปรย์ 200/0 200 0 ใบ 

16 ชุดPPE 0/8 8 0 ชุด 

17 ถุงมือ 0/1,000 1,000 0 ชิ้น 
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ล าดับ ประเภท 
จ านวนซื้อ/
รับบริจาค 

จ านวนใช้
ไป 

คงเหลือ 

18  กลีเซอรีน (450 g)  10/0 1 9 ขวด 

19 ป้ายรณรงค์พร้อมด้ามจับ 19/0 0 19 ชิ้น 

20 สแตนดี้รณรงค์ 22/0 0 22 ชิ้น 

21 ไวนิลรณงค์ Covid19 1/0 0 1 ชิ้น 

22 ไวนิลรณงค์ ปอดอักเสบ 1/0 0 1 ชิ้น 

23 Hydrogen peroxide 6% (450ml) 100ขวด/0 0 100 ขวด 

24 เทอร์โมมิเตอร์ 5/0 5 0 

25 ชุดช้อน+ส้อม 204/0 204 0 

26 ตระกร้าพลาสติก 4 เหลี่ยม 24 24 0 

27 แฟลตไดร์ท 100/0 100 0 

28 แผนใสแบบเขียน 2กล่อง/0 2 0 

29 ถุงมือยางสีส้ม 100คู่/0 10 90 

30 ถุงแพคหน้ากากผ้า 10ห่อ/0 10 0 

31 ยางยืด 75ม้วน/0 75 0 

32 เข็มหมุด 50แผง/0 50 0 

33 ผ้าสาลู 6ม้วน/0 6 0 

34 ด้ายเย็บผ้า 24ม้วน/0 24 0 

35 สบู่เหลวล้างมือ 150ml 12/0 12 0 

36 กระบอกฉีด 112/0 112 0 

37 ฟิลม์ยืด 1แพค/0 1 0 

38 หน้ากากผ้า 2,000  ชิ้น 1,950 50 

39 เจลแอลกอฮอล์คิราอิ 960หลอด 960 0 

40 โฟมล้างมือคิราอิ(ปั๊ม) 84ขวด 84 0 

41 โฟมล้างมือคิราอิ(ถุง)  168ถุง 168 0 
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ล าดับ ประเภท 
จ านวนซื้อ/
รับบริจาค 

จ านวนใช้
ไป 

คงเหลือ 

42 ไลปอนเอฟเจแปนนิสพีช500ml. 48 ถุง 24 24 

43 ไลปอนเอฟกลิ่นชามะนาว500ml.  24ถุง 12 12 

44 น้ ายาท าความสะอาดห้องน้ าลุค500ml. 6ขวด 3 3 

45 น้ ายาท าความสะอาดห้องน้ าลุค400ml. 48ถุง 36 12 

46 น้ ายาท าความสะอาดห้องน้ าลุค800ml. 12ถุง 0 12 

47 แอลกอฮอล์ 72 % ขนาด30L/5y’ 2 1 1 

48 สบู่เหลวดพเทค ปั๊ม 350 350 0 

49 ถุงแดงเล็ก 5,100 0 5,100 

50 แมสทางการแพทย์ (เขต10) 1,000 1,000 0 

 ที่มา : กลุ่มภารกิจสนับสนุน 
 
  2.3.2 เตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง โดย
คณะท างานสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง (Public Information officer) ด าเนินการจัดท า
สื่อประชาสัมพันธ์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือสื่อสารออกทุกช่องทาง 
รวมทั้งสื่อออนไลน์ ดังรายการต่อไปนี้ 

2.3.2.1 การสร้างฐานข้อมูลให้ความรู้ COVID-19 โดยการรวบรวมสื่อ
ความรู้และและเผยแพร่ จัดท าเป็นลิงค์ QR Code เผยแพร่ออนไลน์ (ดังรายละเอียดตามคู่มือสื่อการ
ให้ความรู้ที่แนบมา) โดยท าการคัดลอกลงแฟลชไดร์ฟสนับสนุนเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
100 ชุด 

2.3.2.2 จัดท าสื่อรณรงค์ เช่น pop up และ ป้ายถือรณรงค์ เรื่อง การล้าง
มือ 7 ขั้นตอน และ กินร้อนช้อนกลางส่วนตัว  

 



รายงานประจ าปี 2563  84 

 
 
 2.4 การร่วมกับภาคีและเครือข่าย (partner) 
 การด าเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในเขตสุขภาพที่ 10 ของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
ได้มีการด าเนินงานร่วมกับภาคีและเครือข่าย ดังนี้ 

2.4.1 ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10  
2.4.2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 ทั้ง 5 จังหวัด โดยด าเนินการ

ผ่านกลไก 
 2.4.2.1 ระบบหนังสือราชการ 
 2.4.2.2 การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ทุกสัปดาห์ ผ่าน

ระบบการประชุมทางไกล 
2.4.3 สร้างความร่วมมือกับประธานสันนิบาตเทศบาล และ นายกสมาคมนายก 

อบต. ทั้ง 5 จังหวัด เพื่อการขยายผลการป้องกัน COVID-19 ในชุมชน 
2.4.4 ท าความเข้าในกับชมรมผู้ประกอบการให้ด าเนินการตามมารการป้องกัน 

COVID-19 
3. การเผชิญเหตุ (Response) 
 3.1 การรณรงค์เพื่อสร้างความรอบรู้ 

3.1.1 ลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือสร้างความรอบรู้ในการเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ZCOVID-19) ให้ประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันโรค ล้าง
มือ กินร้อน ช้อนกลางส่วนตัว สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อไปสถานที่แออัด รักษาระยะห่างทางระหว่าง
บุคคล สังเกตอาการผิดปกติ และพบแพทย์เมื่อมีไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจล าบาก ใน setting เป้าหมาย
ร่วมกับภาคีเครือข่าย จ านวน 124 แห่ง สรุปดังนี้ 
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ตารางที่ 6 สรุปการลงพ้ืนที่รณรงค์สร้างความรอบรู้การป้องกัน COVID-19 

บริเวณจุดเสี่ยง จ านวน 
1.สนามบินนานาชาติอุบลราชธานี (คัดกรองผู้โดยสารและให้ความรู้ในการ
ป้องกันโรค) 
2.สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี 
3.สถานีรถไฟวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
4.ห้างสรรพสินค้า 
5.บริเวณตลาดสด 
6.ร้านค้า/ร้านสะดวกซ้ือ/ร้านตัดผม 
7.โรงภาพยนตร์ 
8.ร้านแต่งผม/เสริมสวย 
9.ฟิตเนส 
10. ร้านเกมส์ 
11. ธุรกิจขนส่งอาหาร (delivery) 
12.ร้านอาหาร 

1 แห่ง 
 

2 แห่ง 
2 แห่ง 
6 แห่ง  
5 แห่ง 
50 แห่ง 
5 แห่ง 
28 แห่ง 
6 แห่ง 
6 แห่ง 
3 แห่ง 
10 แห่ง 

 
 3.2 ประเมินและให้ค าแนะน าทางวิชาการ 
  ลงพ้ืนที่ local quarantine ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่10 จ านวน 8 แห่ง ซึ่ง พบว่า 
local quarantine ทั้งหมดมีการจัดที่พักอาศัยได้ตามมาตรฐานการสุขาภิบาลที่พักอาศัย และมีการ
จัดการระบบการบริหารจัดการผู้เข้าพักตามมาตรการของแต่ละจังหวัดก าหนด แต่พบปัญหาการ
จัดการขยะ 1 แห่ง และ น้ าประปา ไม่ได้มาตรฐานสุขาภิบาล 1 แห่ง ตามล าดับ ซึ่งศูนย์อนามัยที่ 10 
อุบลราชธานี ได้ให้ค าแนะน าเพ่ือการพัฒนาต่อไป 
 
ตารางท่ี 7  แสดงการประเมินและให้ค าแนะน าทางวิชาการ 

จังหวัด จ านวน  
ทั้งหมด 

จ านวน ที่ให้
ค าแนะน า 

ผลประเมิน หมายเหตุ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

อุบลราชธานี 1 1 1  0  
ศรีสะเกษ 2 2 2  0  
อ านาจเจริญ 1 1 1  0  
มุกดาหาร 3 3 2  1  
ยโสธร 17 1 0 1 - LQ 16 แห่งเปิด

ภายหลัง 
- สสจ.ด าเนินการให้
ค าแนะน าตามแนวทาง
กรมอนามัย 

รวม 24 8 6 2  
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 3.3 ส่งเสริมการใช้ platform Thai Stop COVID 
  การส่งเสริมการใช้ platform Thai Stop COVID ในผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นการป้องกัน COVID – 19 ในกลุ่มผู้ประกอบการ สรุปผลการด าเนินงาน Thai Stop COVID  
ณ 29 กรกฎาคม 2563 ดังนี้ 

3.3.1 กลุ่มประเภทกิจการกลุ่มเตรียมความพร้อม 
มีการประเมินตนเองทั้งหมดจ านวน 1512 แห่ง  จ าแนกเป็น รถสาธารณะ 2 แห่ง 

โรงแรมที่พัก 60 แห่ง ส านักงาน 288 แห่ง ศาสนสถาน 1159 แห่ง ส่งอาหาร 3 แห่ง เมื่อพิจารณา
การด าเนินการตามเกณฑ์พบว่าสถานประกอบการมีการด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ดังนี้ รถสาธารณะ 
ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 100  โรงแรมที่พัก ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 53.33 ส านักงาน 
ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 60 ศาสนสถาน ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 74.35 ส่งอาหาร 
ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 66.67 
  ประเด็นที่ท าให้ไม่ผ่านตามมาตรการดังนี้ 

3.3.1.1 โรงแรม  
- จัดจุดยืนในลิฟท์ โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 เมตร และให้หันหน้าเข้า

ผนัง (ร้อยละ 28.33) 
- จัดให้มีสถานที่หรือห้องพักแยกเฉพาะผู้ที่มีอาการไข้ ไอ จาม หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง 

หรือมาจากพ้ืนที่เสี่ยง ออกจากผู้รับบริการทั่วไป (ร้อยละ 21.67) 
- มีป้ายประชาสัมพันธ์แนะน าการปฏิบัติตัว การสังเกตอาการ และการป้องกัน

โรคและอ่ืนๆเกี่ยวกับโรค COVID-19 (ร้อยละ 10.00) 
3.3.1.2 ส านักงาน 
- กรณีมีลิฟท์ ให้จัดจุดยืนในลิฟท์ โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 เมตร และให้

หันหน้าเข้าผนัง   (ร้อยละ 33.33) 
- จัดให้มีสถานที่หรือห้องพักแยกเฉพาะผู้ที่มีอาการไข้ ไอ จาม หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง 

หรือมาจากพ้ืนที่เสี่ยง ออกจากผู้รับบริการทั่วไป (ร้อยละ 14.24) 
- มีระบบระบายอากาศที่ดี มีการไหลของอากาศภายในอาคารที่ได้มาตรฐาน หรือ

มีการฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพ สามารถกรองฝุ่น PM2.5 แบคทีเรีย และ
ไวรัสได้ (ร้อยละ 6.94) 

3.3.1.3 ส่งอาหาร 
-    การรับช าระเงินจากลูกค้าควรช าระผ่านระบบพร้อมเพย์ หรือ Net Bank 
มากกว่าการช าระด้วยเงินสดเพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผัสธนบัตรหรือเงินเหรียญ (ร้อยละ 
33.33) 

  3.3.1.4 ศาสนสถาน 
- มีป้ายประชาสัมพันธ์แนะน าการปฏิบัติตัว การสังเกตอาการ และการป้องกัน

โรคและอ่ืนๆเกี่ยวกับโรค COVID-19 (ร้อยละ 52.91) 
- ได้รับการตรวจคัดกรองโดยวัดอุณหภูมิร่างกายหรือได้รับการซักประวัติ (ร้อยละ 

34.97) 
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- มีการท าความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อในบริเวณที่มีการใช้งานบ่อยหรือบริเวณที่
มีการสัมผัสบ่อยๆ (ร้อยละ 12.01) 

  3.3.2 กลุ่มประเภทกิจการที่ผ่อนปรนระยะที่ 4 
มีการประเมินตนเองทั้งหมดจ านวน 144 แห่ง จ าแนกเป็น สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย 

จ านวน 140 แห่ง สปา นวดหน้า นวดไทย 1 แห่ง ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ 1 แห่ง ฟิตเนส 2 
แห่ง  เมื่อพิจารณาการด าเนินการตามเกณฑ์พบว่าสถานประกอบการมีการด าเนินการได้ตามเกณฑ์ 
ดังนี้ สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 76.43 สปา นวดหน้า นวดไทย 
ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 100  ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 
0  ฟิตเนส ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 100 
  3.3.3 กลุ่มประเภทกิจการที่ผ่อนปรนระยะที่ 3 
  มีการประเมินตนเองทั้งหมดจ านวน 144 แห่ง จ าแนกเป็น โรงเรียน/สถานศึกษา 
จ านวน 1,315 แห่ง  ห้างสรรพสินค้า 59 แห่ง  ศูนย์การแสดงสินค้า ศูนย์จัดประชุม 21 แห่ง  ร้าน
เสริมสวยร้านตัดผม 63 แห่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 137 แห่ง  คลินิกเวชกรรมความงาม 3 แห่ง  สถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ สปา 17 แห่ง สถานที่ออกก าลังกายฟิตเนส 11 แห่ง โรงภาพยนตร์ 3 แห่ง  
เมื่อพิจารณาการด าเนินการตามเกณฑ์พบว่าสถานประกอบการมีการด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ดังนี้ 
โรงเรียน/สถานศึกษา ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 88.82 ห้างสรรพสินค้า ด าเนินการได้ตาม
เกณฑ์ ร้อยละ 91.53 ศูนย์การแสดงสินค้า ศูนย์จัดประชุม ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 90.48 
ร้านเสริมสวยร้านตัดผม ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 44.44 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด าเนินการได้
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 75.18  คลินิกเวชกรรมความงาม ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 100 สถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ สปา ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 88.24 สถานที่ออกก าลังกายฟิตเนส 
ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ  81.82 โรงภาพยนตร์ ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 100 
  3.3.4 กลุ่มประเภทกิจการที่ผ่อนปรนระยะที่ 2 
  มีการประเมินตนเองทั้งหมดจ านวน 712 แห่ง จ าแนกเป็น สวนอาหาร 288 แห่ง  
ห้างสรรพสินค้า 67 แห่ง ค้าปลีกค้าส่ง 260 แห่ง  สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 2 แห่ง  การจัดประชุมใน
โรงแรม  7แห่ง  คลินิคเวชกรรม 72 แห่ง  ฟิตเนส 11 แห่ง  สถานที่ออกก าลังกายในร่ม 2 แห่ง  สระ
ว่ายน้ า 2 แห่ง  พิพิธภัณฑ์ 1 แห่ง เมื่อพิจารณาการด าเนินการตามเกณฑ์พบว่าสถานประกอบการมี
การด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ดังนี้  สวนอาหาร ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ  60.07  
ห้างสรรพสินค้า ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 83.58 ค้าปลีกค้าส่ง  ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ร้อย
ละ 48.85  สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 50.00  การจัดประชุมใน
โรงแรม  ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 71.43  คลินิคเวชกรรม  ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 
93.06  ฟิตเนส  ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 72.73  สถานที่ออกก าลังกายในร่ม  ด าเนินการได้
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 100  สระว่ายน้ า ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 100  พิพิธภัณฑ์ ด าเนินการได้
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 100   
  3.3.5 กลุ่มประเภทกิจการที่ผ่อนปรนระยะที่ 1 
  มีการประเมินตนเองทั้งหมด จ านวน แห่ง  จ าแนกเป็น  ร้านอาหารและร้านสะดวก
ซื้อ 622 แห่ง  ซุปเปอร์มาร์เก็ต 105 แห่ง ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง 260 แห่ง ร้านเสริมสวย 251 แห่ง 
สนามกอล์ฟ 2 แห่ง สวนสาธารณะ 9 แห่ง  สถานที่ดูแลรักษาสัตว์ 26 แห่ง เมื่อพิจารณาการ



รายงานประจ าปี 2563  88 

ด าเนินการตามเกณฑ์พบว่าสถานประกอบการมีการด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ดังนี้ ร้านอาหารและร้าน
สะดวกซื้อ ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 79.79  ซุปเปอร์มาร์เก็ต ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 
97.16  ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 61.15  ร้านเสริมสวย ด าเนินการได้ตาม
เกณฑ์ ร้อยละ 86.06  สนามกอล์ฟ ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 100 สวนสาธารณะ ด าเนินการ
ได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 76.92  สถานที่ดูแลรักษาสัตว์ ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 78.35 

3.4 การจัดระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับโรคไวรัวโควิด-19 เพ่ือเป็นคลังความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรค 
สถานการณ์ วิชาการต่างๆรวมทั้งสื่อที่ผลิตทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนหรือ
บุคลากรที่สนใจได้เข้าถึงข้อมูล ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 
3.5 กิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงภายใต้ระบบการตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อสร้างความรอบ

รู้ด้านสุขภาพ (Risk Respond for Health Literacy) ของกรมอนามัย ในกรณีที่มีข่าวปลอมหรือ
ข่าวบิดเบือน กรมอนามัยจะท าการวิเคราะห์/สังเคราะห์ และวินิจฉัยสั่งการตามระบบและสุดท้าย
จะต้องตอบโต้ด้วยวิธีการสื่อสารรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประชาชน
ต่อไป โดยคณะท างานส่วนกลางและคณะท างานในระดับส่วนภูมิภาค คือ ศูนย์อนามัยเขตทั้ง 12 เขต 
สามารถน าสื่อเหล่านั้นเผยแพร่ต่อไป 

3.6 การติดตามประเมินผล เพ่ือวางแผนการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินฯ โดย 

3.6.1 ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมในการป้องกันตนเอง จาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 โดยคณะกรรมการ
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ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารความเสี่ยง (Public Information officer) ศูนย์อนามัยที่10 อุบลราชธานี 
ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม–30 มีนาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
การป้องกันตนเองจาก COVID-19 ในระดับสูง โดยรู้ว่าละอองเชื้อ COVID-19 ผ่านทางการไอ จาม 
สามารถไปได้ไกลในระยะ 1-2 เมตร ร้อยละ 98.9 การใส่หน้ากากอนามัย สามารถช่วยลดความเสี่ยง
การติด COVID-19 ร้อยละ 99.1 การล้างมือ 7 ขั้นตอน ด้วยสบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ สามารถช่วย
ลดความเสี่ยงการติด COVID-19 ร้อยละ 99.5  ช่องทางการรับรู้ข้อมูล/สถานการณ์โรคฯ ที่เข้าถึงมาก
ที่สุดคือ Facebook และ โทรทัศน์ ร้อยละ 95.5 และ 95 ตามล าดับ 

3.6.2 ประเมินพฤติกรรมส่วนบุคคลของประชาชนเขตสุขภาพที่ 10  เพ่ือป้องกัน
การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 
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 3.6.3 ประเมินผลจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เขตสุขภาพที่ 10 
  จากรายงานผลสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 10 โดย
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือน กันยายน 
2563 พบว่ามีผู้ป่วยยืนยันสะสม จ านวน 30 ราย รายละเอียดดังนี้ 
  

เดือน PUI สะสม Confirm case หมายเหตุ 
มีนาคม - 19  
เมษายน - 30  
พฤษภาคม 1013 30  
มิถุนายน 1137 30  
กรกฎาคม 1194 30  
สิงหาคม 1269 30  
กันยายน 1302 30  

 
 3.6.4 ลงพื้นที่ติดตามผลการด าเนินงานใน local state quarantine จ.อุบลราชธานี จ านวน 
1 ครั้ง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 พบว่า มีการด าเนินการได้ตามมาตรฐานการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐาน แต่ขาดแคลนถุงบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่  10 
อุบลราชธานี จึงได้สนับสนุนถุงบรรจุมูลฝอยติดเชื้อจ านวน 1000 ใบ และ สบู่เหลวส าหรับล้างมือ
จ านวน 27 ขวด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เพ่ือใช้ในการด าเนินงานจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน 
local quarantine ต่อไป 
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4. Recovery  

4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแพร่กระจายเชื้ออย่างต่อเนื่อง 
และปรับให้เข้าสู่วิถีการด าเนินชีวิตใหม่ (New Normal) 

4,2 ประเมินมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด19 ใน setting ที่มีการผ่อน
ปรน  

4.2.1 ระยะที่ 1 setting จ านวน 6 setting ในเขตสุขภาพที่ 10 จ านวน 5 จังหวัด 
ผ่าน Thai Stop COVID (ส าหรับเจ้าหน้าที่) เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ในการเปิดให้ประกอบกิจการ
ดังกล่าวในระยะต่อไป ผลการประเมินพบว่า  

1) สวนสาธารณะผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานร้อยละ 66.66 
2) ร้านอาหาร ผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยมร้อยละ 11.77 ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 

ร้อยละ 41.17 
3) ตลาดผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยมร้อยละ 25.00 ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 

ร้อยละ 6.25 
4) สปาผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยมร้อยละ 57.14 ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน ร้อย

ละ 14.29 
5) ร้านเสริมสวยผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยมร้อยละ 30.00 ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 

ร้อยละ 40.00 
6) ร้านค้าปลีก ผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยมร้อยละ 12.50 ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 

ร้อยละ 50.00 
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ผลการเฝ้าระวังกิจกรรมที่ผ่อนปรนระยะที่ 1 เขต 10 

 
  

4.2.2 ระยะที่ 2 กลุ่มร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ มีการด าเนินการ
ตามมาตรการหลัก ร้อยละ 66.00 ภัตตาคาร มีการด าเนินการตามมาตรการหลัก ร้อยละ 64.50 
ห้างสรรพสินค้า มีการด าเนินการตามมาตรการหลัก ร้อยละ 100.00 และฟิตเนส มีการด าเนินการ
ตามมาตรการหลัก ร้อยละ 100.00 รายละเอียดดังตาราง 
 

ผลการเฝ้าระวังกิจกรรมที่ผ่อนปรนระยะที่ 2 เขต 10 

 
 
 4.2.3 ระยะที่ 3 กลุ่มร้านเสริมสวย มีการด าเนินการตามมาตรการหลัก ร้อยละ 

18.00 นวดแผนไทย สปา มีการด าเนินการตามมาตรการหลัก ร้อยละ 68.75 และโรงภาพยนตร์ มี
การด าเนินการตามมาตรการหลัก ร้อยละ 100.00 รายละเอียดดังตาราง 
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ผลการเฝ้าระวังกิจกรรมที่ผ่อนปรนระยะที่ 3 เขต 10 

 
 

  4.2.4 ระยะที่ 4 กลุ่มโรงแรมห้องประชุม มีการด าเนินการตามมาตรการหลัก ร้อย
ละ 58.30 ขนส่งสาธารณะ มีการด าเนินการตามมาตรการหลัก ร้อยละ 83.30 ร้านอาหาร มีการ
ด าเนินการตามมาตรการหลัก ร้อยละ 42.86 และตลาด มีการด าเนินการตามมาตรการหลัก ร้อยละ 
50.00 รายละเอียดดังตาราง 

 
4.3 ประชุมหัวหน้ากลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการฟ้ืนฟูด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมของเขตสุขภาพที่ 10 โดยก าหนดกรอบ 4 ประเด็น ดังนี้ 
 4.3.1 การป้องกันการระบาดซ้ า 
 4.3.2 การท าลายเชื้อ 
 4.2.3 การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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ข้อเสนอแนะต่อกรมอนามัย 

 
 การด าเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตสุขภาพที่ 10 
ของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2563 มีข้อเสนอแนะ
ต่อกรมอนามัยดังนี้ 
 1. กรมอนามัยควรจัดท าแนวทางการด าเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ในทุกระดับในการด าเนินงาน
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
 2. ในช่วงแรกของการระบาดกรมอนามัยขาดความชัดเจนในการแจ้งทิศทางแก่ศูนย์อนามัย 
ท าให้เกิดความสับสน 
 3. ในช่วงแรกของการระบาดวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการด าเนินงานเกิดการขาดแคลน 
 4. กรมอนามัยควรมีการสรุปบทเรียน และ จัดการพัฒนาศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่กรมอนามัย
ในส่วนภูมิภาคเพ่ือรองรับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคระบาด เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และ 
เตรียมพร้อมด้านบุคลากร 
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การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 
 
การส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย 

1.อัตราส่วนการตายมารดา (ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) 
 สถานการณ์มารดาตายเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2560-2562 เท่ากับ 10.10, 13.20 
และ 5.41 ต่อแสนการเกิดมีชีพ ตามล าดับ (เป้าหมายไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) ขณะที่ปี 2563 
(ตุลาคม 2562 ถึง กรกฏาคม 2563) พบมารดาตายมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ 3 ปีที่ผ่านมา โดย
พบมารดาตาย จ านวน 7 ราย คิดเป็น 24.53 ต่อแสนการเกิดมีชีพ ข้อมูลดังตารางที่ 8  

 
ตารางท่ี 8 อัตรามารดาตาย เขตสุขภาพท่ี 10 ปีงบประมาณ 2560 - 2563  
     (ตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563) 

 

ปี 
งบประมาณ 

มารดาตาย 
(ราย) 

อัตราตาย 
(ต่อแสน LB) 

สาเหตุการตาย 
Direct Cause Indirect Cause 

2560 4 10.10 - Postpartum Hemorrhage     
(อุบลราชธานี 1 ราย)  

- Heart (อุบลราชธานี 1 ราย)  
- Dengue with PPH   
  (อุบลราชธานี 1 ราย) 
- Aids with TB (ศรีสะเกษ 1 ราย) 

2561 6 13.20  - Amniotic Fluid Embolism 
(อ านาจเจริญ 1 ราย,  
อุบลราชธานี 1 ราย) 

- Thalassemia + Herpes 
zoster (มุกดาหาร 1 ราย)  
- Heart (อุบลราชธานี 1 ราย, 
มุกดาหาร 1 ราย) 
- Hemophagozytic Syndrome 
(ศรีสะเกษ 1 ราย)  

2562 2 5.41 - Internal Bleeding R/O 
Uterine Rupture (อุบลราชธานี  
1 ราย) 

- Ruptured Brain AVM (ยโสธร 
1 ราย) 

2563 7 24.53 - Internal Bleeding 
(อุบลราชธานี 1 ราย) 
- Placenta Percreta 
(อุบลราชธานี 1 ราย) 
- PPH with Placenta Accreta 
with Coronary Occusion 
with Nalador Side Effect 
(อุบลราชธานี 1 ราย) 
- Placenta Previa with PPH 
(อุบลราชธานี 1 ราย) 
- Amniotic Fluid Embolism 
(ศรีสะเกษ 1 ราย) 
- Septic Abortion with Shock 
(มุกดาหาร 1 ราย)  

- Bacterial Pneumonia with 
RDS with Severe Sepsis with 
Septic Shock (ศรสีะเกษ 1 ราย) 
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 ส าหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ พบว่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย ดังนี้ หญิงตั้งครรภ์
ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเม่ืออายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 83.43 (เป้าหมาย ร้อยละ 75) 
ฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้ง ร้อยละ 85.50 (เป้าหมาย ร้อยละ 75) ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ 
ร้อยละ 13.86 (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 16) ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 32-34 
สัปดาห์ ร้อยละ 14.44 (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 16) หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตาม
เกณฑ์ ร้อยละ 85.50 (เป้าหมาย ร้อยละ 65) แต่อัตราความครอบคลุมการได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 
ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิกของหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดบุตรแล้วยังต่ ากว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 90.62 
(เป้าหมาย ร้อยละ 100) ส่วนอัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม คิดเป็นร้อยละ 6.97 
(เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 7) 
 
ตารางท่ี 9 ผลการด าเนินงานที่ส่งผลต่อคุณภาพการดูแลหญิงตั้งครรภ์ 
 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 - ก.ค.63) 
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ มุกดาหาร รวมเขต 

หญิงตั้งครรภ์ได้รับ
การฝากครรภ์ครั้งแรก
เมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 
สัปดาห์ 

ร้อยละ 
75 

เป้าหมาย 2,111 1,518 329 387 452 4,797 
ผลงาน 1,707 1,269 286 333 407 4,002 

อัตรา 80.86 83.60 86.93 86.05 90.04 83.43 

ฝากครรภ์คุณภาพ
ครบ 5 ครั้ง 

ร้อยละ 
75 

เป้าหมาย 2,102 1,509 328 386 449 4,774 
ผลงาน 1,543 1,167 251 311 367 3,639 
อัตรา 73.41 77.34 76.52 80.57 81.74 76.23  

ความครอบคลุมการ
ได้รับยาเม็ดเสริม
ไอโอดีน ธาตุเหล็ก 
และกรดโฟลิก ของ
หญิงตั้งครรภ์ท่ีคลอด
บุตรแล้ว ในเขต
รับผิดชอบ 

ร้อยละ 
100 

เป้าหมาย 1,887 1,398 323 380 427 4,415 

ผลงาน 1,707 1,299 305 324 366 4,001 

อัตรา 90.46 92.92 94.43 85.26 85.71 90.62 

ภาวะโลหิตจางใน
หญิงตั้งครรภ์ 

≤ร้อยละ 
16 

เป้าหมาย 10,788 7,977 2,125 2,421 1,471 24,782 
ผลงาน 1,263 1,255 307 345 265 3,435 
อัตรา 11.71 15.73 14.45 14.25 18.01 13.86 

ภาวะโลหิตจางใน
หญิงตั้งครรภ์ อายุ
ครรภ์ 32-34  
สัปดาห์ 

≤ร้อยละ 
16 

เป้าหมาย 969 737 651 248 158 2,763 
ผลงาน 124 138 80 27 30 399 

อัตรา 12.80 18.72 12.29 10.89 18.99 14.44 

หญิงหลังคลอดได้รับ
การดูแลครบ 3 ครั้ง
ตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 
65 

เป้าหมาย 2,097 1,497 369 360 405 4,728 
ผลงาน 1,542 1,121 300 306 327 3,596 
อัตรา 73.53 74.88 81.30 85 80.74 76.06  

 

ที่มา : HDC ณ วันท่ี 11 สิงหาคม 2563 
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 กลุ่มส่งเสริมสุขภาพวัยแรกของชีวิต ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานเพื่อป้องกันมารดาเสียชีวิต ตามแผนปฏิบัตกิารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
ปีงบประมาณ 2563 โดยใช้กรอบแนวคิด Objectives and Key Results (OKRs) ก าหนดเป้าหมาย
การด าเนินงาน ดังนี้ 
  Objective 1  :   ลดอัตรามารดาเสียชีวิต   
  Key Result 1  :   แม่ตายจากสาเหตุโดยอ้อม ลดลงร้อยละ 50   
  Key Result 2  :   ไม่มีมารดาเสียชีวิตจาก PPH 
 
ตารางที่ 10  การด าเนินงานเพ่ือป้องกันมารดาเสียชีวิต ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 
2563 
 

แผนงาน ผลการด าเนินงาน 
1.พัฒนาแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์
เสี่ยง 
  - ประชุมคณะท างานและผู้เชีย่วชาญ  

- ประชุมผู้เชี่ยวชาญ/สูติแพทย์ เพื่อ update แนวทางการดูแล
ครรภ์เสี่ยงโดยผู้เชี่ยวชาญ และปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรดา้น 
สูติกรรม ส าหรับแพทย์และพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 10 

2.การจัดการภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ 
  (Save Mom) 

- ทดลองใช้โปรแกรม Save Mom ในคลินิกบริการ ศอ.10 อบ. 
และจังหวัดยโสธร น าร่องที่ รพ.ทรายมูล  

3.อบรมเชิงปฏบิัติการ  
   - การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม  
     ส าหรับแพทย์และพยาบาล ประจ าปี  
     2563 รุ่นที่ 3 

- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ส าหรับแพทย์ พยาบาล 
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดา้นสูติ-นรีเวชศาสตร์ เขตสุขภาพที ่10 
ปีงบประมาณ 2563  
- จัดอบรมรุ่นที่ 3 วันที่  27-31 มกราคม 2563 (35 คน) 

4.ประชุม MCH board ระดับเขต - ประชุมติดตามผลการด าเนนิงาน และลงพืน้ที่ทบทวนสาเหตุ
มารดาตาย 

5.ประชุมทบทวนมารดาเสียชีวติ ระดับ
เขต 
 

- ประชุมทบทวนเคส ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้แนวทางใน
การก าหนดมาตรการส าคัญในการป้องกันมารดาเสียชีวติ เขต
สุขภาพที่ 10 และมาตรการกรณี Previous C/S เขตสุขภาพที ่10 

6.การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
และ พ.ร.บ.Milk code  
   - พัฒนาระบบขนสง่สาธารณะ   
   - นิเทศติดตาม  

- ประสานระบบขนส่งเร่ืองขอความร่วมมือส่งนมแม่ฟรี (นกแอร์  
ไลออนแอร์ แอร์เอเชีย นครชัยแอร์) 
- นิเทศติดตาม/ประเมินผลการละเมิด พ.ร.บ.Milk code ร่วมกับ
การตรวจราชการในแต่ละจังหวดั 

 
 ส าหรับการด าเนินการเฝ้าระวังการตายของมารดา เขตสุขภาพที่ 10 ได้ด าเนินการแบบบูรณา
การร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ MCH Board ระดับเขต และคณะกรรมการ Service plan ของ
เขตสุขภาพที ่10  
 ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 มีกระบวนการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหามารดาตายผ่านกลไก 
MCH Board ระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ โดยการถ่ายทอดนโยบาย สถานการณ์ปัญหา 
ผลการด าเนินงาน และติดตามการด าเนินงาน ผ่านการประชุม MCH Board ในแต่ละระดับ รวมทั้งมี
การวางระบบในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ ได้แก่  
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 1) มีแนวปฏิบัติ (CPG) การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันทั้งจังหวัด รวมถึง
การใช้ CPG PPH และ CPG PIH ของเขตสุขภาพท่ี 10 และปรับให้เข้ากับบริบทของโรงพยาบาล   
 2) มีการคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ทุกราย   
 3) มีการพัฒนาคุณภาพสถานบริการตามมาตรฐานโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก   
 4) มีระบบ Fast track ระบบส่งต่อ และจัดระบบการปรึกษาสูติแพทย์ทางโทรศัพท์ให้
สามารถประสานงานได้ตลอดเวลา   
 5) มีการใช้ถุงตวงเลือดในผู้คลอดทุกราย และมีการเฝ้าระวังภาวะตกเลือด เมื่อมีเลือดออก 
300 ซีซี   
 6) มีการเยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงาน/นิเทศติดตามงาน และจัดท า KPI  Ranking   
 7) มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยการจัดประชุมวิชาการ จ าลองสถานการณ์ฉุกเฉิน ท า 
case conference อย่างต่อเนื่อง   
 
 การด าเนินงานเพ่ือลดอัตรามารดาตายทั้ง 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพท่ี 10 ได้มีการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาในประเด็น ดังนี้  
 
ตารางที่ 11  การด าเนินงานเพ่ือป้องกันมารดาเสียชีวิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563 
 

ปัญหา/สาเหต ุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 
ความก้าวหน้า/ 

ผลการด าเนินงาน 
- อัตรามารดาตาย 7 ราย คิดเปน็ 
24.53 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 
- ภาวะเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ที่
พบส่วนใหญ่ คือ อายุมากกว่า
หรือเท่ากับ 35 ปี เคยผ่าตัด
อวัยวะสืบพนัธุ ์ อายุน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 17 ปี โลหิตจาง 
เบาหวาน 
- มารดาส่วนใหญ่ตายที่ Node 
และ 4 ใน 7 ราย เคยผ่าตัดคลอด
มาก่อน นอกจากนี้ยังพบ
ภาวะแทรกซ้อน และมีภาวะ
ฉุกเฉินทางอายุรกรรมร่วมด้วย 
- ขาดการดูแลตั้งครรภ์ที่มีภาวะ
ฉุกเฉินทางอายุรกรรมแบบสห
สาขาวชิาชีพ เช่น การจัดเตียงใน 
ICU ส าหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มา
คลอดที่มีภาวะฉุกเฉินทางอายุรก
รรม เป็นต้น 
- หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวยัง

- ใช้กลไก MCH Board ระดับเขต 
ถ่ายทอดลงสู่ระดับจังหวัด และระดับ
อ าเภอเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก และ
บูรณาการกับ Service Plan สาขา 
สูติ-นรีเวชกรรม 
- มีนโยบายให้สถานบริการทุกแห่ง
ยังคงด าเนนิงานตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และ
เด็กอย่างต่อเนื่อง 
- เน้นการคัดกรองความเสี่ยงหญิง
ตั้งครรภ์ทุกราย  
- ถ่ายทอด CPG PPH, PIH, LBW ของ
เขตสุขภาพที่ 10 ให้โรงพยาบาลทุก
แห่ง เพื่อไปใช้เป็นแนวทางเดียวกัน  
- ก าหนดให้ใช้ถุงตวงเลือดในผู้คลอด
ทุกราย 
- ก าหนดให้ทุกจังหวัดทบทวนระบบ 
Fast Track ในการส่งต่อระหว่าง
โรงพยาบาลลูกข่ายและโรงพยาบาล 
แม่ข่าย 

- มีข้อสั่งการให้โรงพยาบาลทุก
แห่ง ด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันมารดาเสยีชีวิต และกรณี 
Previous C/S ของเขตสุขภาพ
ที่ 10 
- มีการทบทวนคณะกรรมการ 
MCH Board โดยให้อายุรแพทย์
เข้ามามีส่วนร่วม 
- ปรับระบบ fast track ระบบ 
Refer และระบบ consult ให้มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วมาก
ขึ้น 
- MCH Board ระดับเขต ลง
พื้นที่ทบทวนสาเหตุมารดาตาย
แล้ว 6 ราย และรอทบทวน
สาเหตุการตายอีก 1 ราย 
- ได้มีการเชิญโรงพยาบาลนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มา
รับทราบนโยบายการด าเนนิงาน
เพื่อป้องกันมารดาตาย และเมื่อ
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ปัญหา/สาเหต ุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 
ความก้าวหน้า/ 

ผลการด าเนินงาน 
ไม่เห็นความส าคัญในการสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วย
ตนเอง  
- โรงพยาบาลที่อยู่นอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้
พัฒนาเป็นโรงพยาบาลมาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็ก 
 

- ให้โรงพยาบาลจังหวัดวิเคราะห์อัตรา
ผ่าตัดคลอด โดยใช้ Robson 
Classification 
- จังหวัดยโสธร ด าเนินการใชโ้ปรแกรม 
Save Mom เป็นพื้นที่น าร่องครบทุก
อ าเภอ 
- มีการท า Case Conference ทุกครั้ง
ในกรณีมารดาและทารกเสียชีวติ 
- จัดประชุมเชงิปฏบิัติการ เพื่อ
“ทบทวนมารดาเสียชีวิต เขตสุขภาพที่ 
10 ” ณ ห้องประชุมชัน้ 6  
โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค์ วันที่ 
27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย
กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นสูติแพทย์ 
พยาบาลห้องคลอด/ฝากครรภ์ และ
ผู้สนใจ  

ท า case conference 
- อยู่ในระหว่างการชี้แจงเพื่อ
ขยายผลให้ทุกจังหวัดใช้
โปรแกรม Save Mom ใน
ปีงบประมาณ 2564 

 
 ปัจจัยความส าเร็จ 
 - งานอนามัยแม่และเด็ก ก าหนดเป็นนโยบายส าคัญของเขตสุขภาพ ส่งผลให้ MCH board 
ทุกจังหวัดมีความเข้มแข็ง มีการประชุมติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทุก 1-2 เดือน/ครั้ง 
 - ทุกจังหวัดมีแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด 
 - สถานบริการทุกแห่งให้ความส าคัญในการคัดกรองความเสี่ยงในระยะตั้งครรภ์ 
 - ใช้ถุงตวงเลือดในผู้คลอดทุกราย ท าให้ประเมินการสูญเสียเลือดได้อย่างแม่นย ามากข้ึน 
 
 นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี     
 - จังหวัดอุบลราชธานี ปรับระบบการ Consult และ Fast track โดยให้โรงพยาบาลที่จะส่ง
ต่อ สามารถติดต่อแพทย์เวรได้โดยตรง  
 - โรงพยาบาลทรายมูล จังหวัดยโสธร จัดให้มีกรมธรรม์ฝากครรภ์ 9/24 คุ้มครองครรภ์จนวัน
คลอด ปลอดภัยทั้งแม่และลูก คือ การดูแล 9 เดือน จนคลอด ตลอด 24 ชั่วโมง ดูแลแบบ case 
management ส ารองห้องพิเศษ และมอบชุดของขวัญ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม  
 - อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร มี Teen Save Mom คือการประเมินความเสี่ยงหญิง
ตั้งครรภ์โดยการใช้โปรแกรม Save Mom โดยคัดเลือก อสม.วัยรุ่น เป็นแกนหลักในการด าเนินการ 
นอกจากนี้ยังมีการแจกไข่ นม และมีกองทุนนมจืดเพ่ือหญิงตั้งครรภ์ และต่อยอด Low Birth Weight 
แบบมืออาชีพ โดยการท าวิจัยขบวนการพิทักษ์ ลูกรักน้ าหนักดี ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ คือ การดูแลแบบ 
Case Management 24 ชั่วโมง โดยสหสาขาวิชาชีพ ร่วมกับการเยี่ยมบ้าน 
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 ข้อเสนอแนะ 
  ส าหรับพ้ืนที่ 
  1) เน้นการให้บริการตามนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ ตามนโยบายสาวไทย
แก้มแดง และวิวาห์สร้างชาติ ให้เข้มข้นทุกพ้ืนที่ เพ่ือลดปัญหาภาวะซีดก่อนตั้งครรภ์ 
  2) เน้นการติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อการเกิด Low Birth Weight โลหิตจาง หรือมีภาวะ
เสี่ยงต่างๆ แบบ case management 
  3) สื่อสาร และให้ข้อมูลแก่หญิงตั้งครรภ์และญาติ ให้ตระหนักถึงการดูแลตนเองทุกครั้งที่มา
รับบริการ รวมถึงการสังเกต early warning sign ด้วยตนเอง (อาการต่างๆ ที่ต้องเข้ารับบริการใน
โรงพยาบาลทันที) 
  4) ทบทวนระบบ และจัดท าแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม 
โดยสหสาขาวิชาชีพ 
  5) ใช้มาตรการส าคัญในการป้องกันมารดาเสียชีวิต กรณี Previous C/S เขตสุขภาพที่ 10 
อย่างเข้มข้น และการติดตามก ากับการด าเนินงานตามมาตรการของโรงพยาบาลทุกแห่งอย่างต่อเนื่อง
โดย MCH board จังหวัด 
  6) ทบทวน CPG การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง และภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่พบในปัจจุบัน 
  7) สื่อสารให้ทุกโรงพยาบาลใช้มาตรการด าเนินงานตามรูปแบบ PMMR-Health Model เพ่ือ
ลดปัญหามารดาตายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง 
 ส าหรับส่วนกลาง  
 1) ผู้เกี่ยวข้องกับระบบ HDC ควรปรับรหัสการลงข้อมูลยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก 
และโฟลิก ในหญิงตั้งครรภ์ (Triferdine/ Obimin/ Nataral) ในโปรแกรม HDC  ให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 
 2) ควรพิจารณาเพ่ิมรหัสการลงข้อมูลการจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก หรือโฟลิกเดี่ยว ในหญิง
ตั้งครรภ์ ในโปรแกรม HDC เนื่องจากบางรายที่ไม่สามารถทานยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และ  
โฟลิกชนิดรวมได้ (Triferdine/ Obimin/ Nataral) และในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่มียาเม็ดเสริม
ไอโอดีนแบบเม็ดเดี่ยว ซึ่งปัญหานี้อาจมีผลท าให้ข้อมูลการได้รับยาไม่ครอบคลุม 
 

2.เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

 สถานการณ์ข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัยรอบ 9 เดือน ของเขตสุขภาพที ่ 10 ปีงบประมาณ 
2563 (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563) มีผลงานใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยพบว่ามีความครอบคลุม
ในการคัดกรองพัฒนาการเด็ก ร้อยละ 94.38  (เป้าหมายร้อยละ 90) พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าจากการ
คัดกรองครั้งแรกซึ่งต้องพบไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในภาพรวมของเขต พบร้อยละ 26.86 การติดตาม
เด็กประเมินซ้ า ภายใน 1 เดือน โดยภาพรวมเขตฯ เท่ากับ ร้อยละ 93.57 (ข้อมูลปีงบประมาณ 2562 
คัดกรองร้อยละ 94.57 พบสงสัยล่าช้าร้อยละ 26.61 ติดตามได้ ร้อยละ 94.32) การติดตามเด็ก
พัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I ร้อยละ 75.75 (เป้าหมายร้อยละ 60) (ดังแสดงใน
ตารางที่ 12) 
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ตารางท่ี 12 จ านวนและร้อยละเด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
และติดตามได้ จ าแนกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2563  (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563)   
 

จังหวัด เป้าหมาย 
คัดกรอง สงสัยล่าช้า ติดตามได ้

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ศรีสะเกษ 43,630 41,538 95.21 12,373 29.79 11,740 94.88 
อุบลราชธาน ี 57,154 52,689 92.19 13,357 25.35 12,368 92.60 
ยโสธร 13,997 13,456 96.13 3,505 26.05 3,202 91.36 
อ านาจเจริญ 11,258 11,042 98.08 2,608 23.62 2,565 98.35 
มุกดาหาร 11,058 10,674 96.53 2,914 27.30 2,648 90.87 
รวม 137,097 129,399 94.38 34,757 26.86 32,523 93.57 
 

ที่มา : HDC  ณ วันท่ี 10  สิงหาคม 2563 
 
ส าหรับการติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้า ให้ได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I ในภาพรวมเขต

สุขภาพที่ 10 พบว่า เด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้า รวมทั้งสิ้น จ านวน 433 คน ได้รับการติดตามและกระตุ้น
พัฒนาการด้วย TEDA4I จ านวน 328 คน ร้อยละ 75.75 กระตุ้นครบเกณฑ์ที่ก าหนด (3 เดือน) 
จ านวน 154 คน ร้อยละ 46.95 กลับมาปกติ จ านวน 55 คน ร้อยละ 35.71 เมื่อแยกเป็นรายจังหวัด 
พบว่า จังหวัดอ านาจเจริญ สามารถติดตามและกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ได้มากที่สุดถึงร้อยละ 
100 รองลงมาคือ จังหวัดศรีสะเกษ ร้อยละ 87.13 จงัหวัดมุกดาหาร ร้อยละ 85.71 จังหวัด
อุบลราชธานี ร้อยละ 64.49 และจังหวัดยโสธร ร้อยละ 60.53 ยังมีเด็กพัฒนาการล่าช้าที่อยู่ระหว่าง
การติดตาม เพ่ือให้เข้าสู่บริการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 10 จ านวน 44 
คน ร้อยละ 10.16 ซ่ึงเด็กกลุ่มน้ีต้องเร่งด าเนนิการติดตาม และน าสง่ไม่เกิน 60 วนัภายหลังท่ีได้รหัส
พัฒนาการ (1B292 หรือ 1B2x2) แต่จากข้อมูลยังพบอีกว่า มีเด็กพัฒนาการล่าช้าที่ติดตามไม่ได้อยู่ถึง
จ านวน 61 คน ร้อยละ 14.09 เมื่อแยกเป็นรายจังหวัดก็พบว่า ติดตามไม่ได้มากที่สุด คือจังหวัด
อุบลราชธานี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 23.91 จังหวัดยโสธร จ านวน 12 คน ร้อยละ 15.79 
จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 13 คน ร้อยละ 7.60 จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 3 คน ร้อยละ 10.71 ส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญ สามารถติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้าได้ครบทุกคน 

ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการเด็ก อาทิ อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่าง
น้อย 6 เดือน ภาพรวมเขตเท่ากับร้อยละ 58.56 สูงที่สุดที่จังหวัดยโสธร (ร้อยละ 81.18) รองลงมาคือ
จังหวัดอ านาจเจริญ (ร้อยละ 76.83) จังหวัดศรีสะเกษ (ร้อยละ 62.14) จังหวัดอุบลราชธานี (ร้อยละ 
51.22) และจังหวัดมุกดาหาร (ร้อยละ 48.14) ตามล าดับ อัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 
กรัม ในภาพรวมของเขตฯ เท่ากับร้อยละ  6.96 ต่ ากว่าเกณฑ์เล็กน้อย (ไม่เกินร้อยละ 7) โดยพบสูง
ที่สุดที่จังหวัดมุกดาหาร (ร้อยละ 9.40) รองลงมาคือจังหวัดศรีสะเกษ (ร้อยละ 7.33) จังหวดั
อุบลราชธานี (ร้อยละ 7.22) จังหวัดอ านาจเจริญ (ร้อยละ 5.65) และจังหวัดยโสธร (ร้อยละ 3.32) 
ตามล าดับ การคัดกรองภาวะโลหิตจางในเด็ก 6-12 เดือน พบว่ามีภาวะโลหิตจางร้อยละ 25.13 
(เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 30) พบภาวะโลหิตจางมากที่สุดที่จังหวัดมุกดาหาร ร้อยละ 35.89 รองลงมา
จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 32.32 จังหวัดอ านาจเจริญ ร้อยละ 31.35 จังหวัดมุกดาหาร ร้อยละ 
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35.89 จังหวัดศรีสะเกษ ร้อยละ 25.62 และจังหวัดยโสธร ร้อยละ 12.03 ตามล าดับ (ข้อมูลจาก HDC  
ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563)    

ส าหรับภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยของเขตสุขภาพที่ 10 ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 
2563 (เมษายน - มิถุนายน 2563) พบว่า เด็กสูงดีสมส่วน ร้อยละ 67.31 (เป้าหมาย ร้อยละ 60) โดย
จังหวัดอ านาจเจริญมีเด็กสูงดีสมส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 71.17) รองลงมาคือจังหวัดศรีสะเกษ (ร้อยละ 
70.02) จังหวัดยโสธร (ร้อยละ 69.47) จังหวัดมุกดาหาร (ร้อยละ 64.93) และจังหวัดอุบลราชธานี 
(ร้อยละ 63.85) ตามล าดับ ปัญหาเด็กเตี้ย พบร้อยละ 8.79 (ไม่เกินร้อยละ 14) จังหวัดอุบลราชธานี มี
ปัญหาเด็กเตี้ยมากที่สุด (ร้อยละ 10.35) รองลงมาจังหวัดมุกดาหาร (ร้อยละ 9.15) จังหวัด
อ านาจเจริญ (ร้อยละ 7.84) จังหวัดศรีสะเกษ (ร้อยละ 7.73) และจังหวัดยโสธร (รอ้ยละ 7.11)  
ตามล าดับ ปัญหาเด็กผอม ร้อยละ 5.74 (ไม่เกินร้อยละ 6) จังหวัดมุกดาหาร พบเด็กผอมมากท่ีสุด 
(ร้อยละ 7.62) รองลงมาคือ จังหวัดอุบลราชธานี (ร้อยละ 6.44) จังหวัดศรีสะเกษ (ร้อยละ 5.20) 
จังหวัดยโสธร (ร้อยละ 4.89) และจังหวัดอ านาจเจริญ (ร้อยละ 4.56) ตามล าดับ   ปัญหาเด็กอ้วน 
ร้อยละ 7.39 (ไม่เกินร้อยละ 10) จังหวัดอุบลราชธานี  พบเด็กอ้วนมากท่ีสุด (ร้อยละ 8.26) รองลงมา
คือจังหวัดมุกดาหาร (ร้อยละ 8.22) จังหวัดยโสธร (ร้อยละ 6.92)  จังหวัดอ านาจเจริญ (ร้อยละ 6.80)  
และจังหวัดศรีสะเกษ (ร้อยละ 6.55) ตามล าดับ ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ในเด็กชาย เท่ากับ 109.96 
เซนติเมตร เด็กหญิง เท่ากับ 109.49 เซนติเมตร (ข้อมูลปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 เด็กสูงดีสม
ส่วน ร้อยละ 61.00 เด็กเตี้ย ร้อยละ 13.24 เด็กผอม ร้อยละ 6.90  เด็กอ้วน ร้อยละ 9.28) (ดังแสดง
ในตารางที่ 13)           
    
ตารางท่ี 13  จ านวนและร้อยละเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ภาวะเตี้ย ผอม และส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชาย 
เด็กหญิง จ าแนกรายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10  ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563  (เมษายน - 
มิถุนายน 2563)   
 

จังหวัด สูงดีสมส่วน เตี้ย ผอม อ้วน 
ส่วนสูงเฉลี่ย (ซม.) 
ชาย หญิง 

ศรีสะเกษ 70.02 7.73 5.2 6.55 111.09 110.39 
อุบลราชธาน ี 63.85 10.35 6.44 8.26 108.84 108.41 
ยโสธร 69.47 7.11 4.89 6.92 110.29 109.84 
อ านาจเจริญ 71.17 7.84 4.56 6.80 109.61 109.07 
มุกดาหาร 64.93 9.15 7.62 8.22 109.96 109.72 

ภาพรวม 67.31 8.79 5.74 7.39 109.96 109.48 
 

ที่มา : HDC  ณ วันท่ี 10 สิงหาคม 2563 
 
 เขตสุขภาพที่ 10 มีการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 14  ประเด็นการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10   
 

ปัญหา/สาเหต ุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 
ความก้าวหน้า/ 

ผลการด าเนินงาน 
1. เด็กอายุ 0-5 ปี (อายุ 9, 18, 30, 
42, 60 เดือน) พบพัฒนาการลา่ช้า
เพื่อส่งต่อเข้าสู่ TEDA4I 328 คน 
(เป้าหมาย 433 คน) คิดเปน็ร้อยละ 
75.75  (ควรจะพบเด็กพัฒนาการ
ล่าชา้ร้อยละ 10 ของเด็กที่พบสงสัย
ล่าชา้ (สงสัยล่าช้า 34,757 คน) 

1) ทุกจังหวัดมีการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายที่
เก่ียวข้องในการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ในการใช้คู่มือ DSPM และพฒันา
ศักยภาพบุคลากรครูผู้สอนเด็กนักเรียน
อนุบาลในการใช้คู่มือประกอบ การฝึก
เพื่อเพิ่มระดับสติปัญญาเด็กอายุ 2 - 15 
ปี ซึ่งได้รบัสนบัสนุนงบประมาณจากงบ 
PPA โดยการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของ PM สตรีและเด็กปฐมวัย เขต
สุขภาพที่ 10  
2) มีระบบการนิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานคัดกรองและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยในระดบัพื้นที่ โดย
การ Ranking/นิเทศผสมผสาน 
3) CPM มีการ Coaching ผู้ปฏบิัติงาน
ในระดับพืน้ที่อย่างต่อเนื่อง 

- เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด 
COVID-19 ส่งผลให้ทุกจังหวัดมี
การด าเนินงานตามแผนลา่ชา้กว่า
ที่วางแผนไว ้
- เด็กอายุ 0-5 ปี (อายุ 9, 18, 30, 
42, 60 เดือน) ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ ร้อยละ 94.38 
(เป้าหมาย ร้อยละ 90) ตรวจพบ
สงสัยลา่ชา้ ร้อยละ 26.86 เด็กที่
พบสงสัยลา่ชา้ (เป้าหมาย ร้อยละ 
20) ได้รับการติดตามมากระตุ้นซ้ า
ภายใน 1 เดือน ร้อยละ 93.57 
(เป้าหมาย ร้อยละ 90) และเด็กที่
มีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการ
กระตุ้นด้วย TEDA4I ร้อยละ 
75.75  (เป้าหมาย ร้อยละ 60) 

2.การคัดกรองภาวะโลหิตจางในเด็ก 
6-12 เดือน พบว่าสถานบริการ
สาธารณสุขมีการด าเนนิการเจาะ 
Hct เด็ก 6 เดือน - 1 ปี ยังไม่
ครอบคลุมทุกแห่ง และมีภาวะโลหิต
จาง ร้อยละ 25.13 (เป้าหมายไม่เกิน
ร้อยละ 30) แต่พบความครอบคลุม
ในการเจาะเพียงร้อยละ 32.17 
 

1) จังหวัดมีนโยบาย/มาตรการส าคัญใน
การส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้รับยาน้ า
เสริมธาตุเหล็กส าหรับเด็ก การคัดกรอง
ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ และเด็ก
อายุ 6 -12 เดือน โดยการเจาะ Hct ให้
ครอบคลุมทุกราย 
2) มีการจัดระบบการใหยาเสริมธาตุเหล็ก 
เด็กอายุ 6 เดือน - 5 ป ทุกสัปดาหใ์น
ศูนย์เด็กเล็กและในชุมชนตามบริบทของ
พื้นที ่
 

- จังหวัดมีการสนบัสนนุให้ทุก
สถานบริการมียาน้ าเสริมธาตุ
เหล็กส าหรับเด็ก มีการจัดระบบ
การให้ยาแก่เด็กในชุมชน และ
ศพด. ตามบริบทของแต่ละพื้นที ่
- จากการลงพืน้ที่ยังพบว่า สถาน
บริการสาธารณสุขมีการ
ด าเนินการคัดกรองภาวะโลหิตจาง 
(เจาะ Hct เด็ก 6-12 เดือน) ยังไม่
ครอบคลุมทุกแห่ง บางแห่งอยู่ใน
ระหว่างด าเนนิการ และพบวา่การ
เฝ้าระวังและแก้ไขภาวะโลหิตจาง
ในเด็กปฐมวัยไม่เปน็ไปในทิศทาง
เดียวกัน 

3.เด็กปฐมวัยในบางจงัหวัด สูงดสีม
ส่วน ภาวะเตี้ย ผอม และอ้วน ไม่
ผ่านตามเกณฑ ์

1) จังหวัดมีนโยบายเนน้หนักในการแก้ไข
ปัญหาเด็กอายุ 0-5 ปี โดย 
การขับเคลื่อนกิจกรรมมหัศจรรย์ 1,000 
วันแรกของชีวิต และ Smart Kids R10 
ในการพัฒนาเด็ก 0–5 ปี  มีพัฒนาการ

- ภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย เขต
สุขภาพที่ 10 ในช่วงไตรมาสที่ 3 
ปีงบประมาณ 2563 (เมษายน  - 
มิถุนายน 2563) พบวา่ เด็กสูงดี
สมส่วน ร้อยละ 67.31 (เป้าหมาย 
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ปัญหา/สาเหต ุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 
ความก้าวหน้า/ 

ผลการด าเนินงาน 
สมวัย รูปร่างสูงดี สมส่วน โดยทีมพัฒนา
เด็กและครอบครัว  Child Family 
Team (CFT) 
2) จังหวัดมีแผนงานโครงการส่งเสริมและ
แก้ไขปัญหาเด็กในชุมชน (เตี้ย ผอม อ้วน) 
อาทิ โครงการนม 90 วัน 90 กล่อง     
นมก้นบาตร กองทุนนมจืดเพื่อหญิง
ตั้งครรภ์ เพื่อแจกให้เด็กที่มีปัญหาด้าน
โภชนาการ การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์
ในการชั่งน้ าหนัก วัดสว่นสงูให้ได้
มาตรฐาน โดยใชง้บประมาณจากกองทุน
สุขภาพต าบล   
3) มีการส่งเสริมองค์ความรู้โภชนาการ
ของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร พ่อแม่  
และผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย การเล่น การนอน การดูแล
สุขภาพช่องปาก ที่สง่ผลต่อพฒันาการ
เด็กในช่วงที่มีการเจริญเติบโต 

ร้อยละ 60) ปัญหาเด็กเตี้ย พบ 
ร้อยละ 8.79 (ไม่เกินร้อยละ 14) 
ปัญหาเด็กผอม ร้อยละ 5.74  (ไม่
เกินร้อยละ 6) ปัญหาเด็กอ้วน 
ร้อยละ 7.39 (ไม่เกินร้อยละ 10) 
ส่วนสงูเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ใน
เด็กชาย เท่ากับ 109.96 
เซนติเมตร เด็กหญิง เท่ากับ 
109.49  เซนติเมตร 

4.พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ผู้เลี้ยงดู ขาด
ความรอบรู้ (HL) ในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กตามวัย 

1.) จังหวัดมีแผนในการการท างานเชิงรุก 
โดยการใช ้Care Plan ในค้นหาปัญหา 
ติดตามและดูแลเด็กอาย ุ0-5 ป ีทั้งด้าน 
Health Activity และ Social Activity 
อย่างต่อเนื่อง  
2) จัดให้มีมุมนิทานและของเล่นในหน่วย
บริการทุกแห่ง 
3) ประชาสัมพนัธ์ ให้พ่อแม่ผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลเด็ก เข้าถึง Application 9 ย่าง
เพื่อสร้างลูก เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กอย่างมีคุณภาพ 

- ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง/ผู้เลี้ยงดู 
ใช้ DSPM ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ตามวัย เพื่อเพิ่มความรอบรู้ (HL) 
แก่ผู้ปกครอง 
- พบว่า เขตสุขภาพที่ 10 มีผู้
ลงทะเบียนใช้ Application 9 
ย่าง เพื่อสร้างลูก ร้อยละ 17.98  
(เป้าหมาย ร้อยละ 50 ของจ านวน
เด็กเกิดมีชีพ ปี 2562) 

 
 ปัจจัยความส าเร็จ 
 - การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นนโยบายเน้นหนักของเขตสุขภาพที่ 10 และถ่ายทอด
นโยบายสู่การปฏิบัติในทุกระดับ 
 - ทุกจังหวัดขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านกลไก MCH Board/ 
อนุกรรมการพัฒนาการเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด/ พชอ.   
 - มีระบบการก ากับติดตาม โดยคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับเขต และ PM สตรี
และเด็กปฐมวัย อย่างต่อเนื่อง 



รายงานประจ าปี 2563  106 

 นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี    
      อุบลราชธานี :  

- โครงการใส่บาตรนมจืด และนมก้นบาตร ส าหรับเด็กในชุมชน 
- ระบบ Coaching  & Monitor ข้อมูลพัฒนาการ โภชนาการ โปรแกรม UB sim  

 ศรีสะเกษ : ระบบการก ากับติดตามงานอนามัยแม่และเด็กออนไลน์บนเว็บไซต์ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
 ยโสธร : บริการเชิงรุกในชุมชน อ าเภอทรายมูล  

 - กองทุนนมแม่ต าบลทรายมูล ออกติดตามเยี่ยมหลังคลอดของสมาชิกกองทุน มอบเงินหรือ
สิ่งของมูลค่า 300 บาท ต่อเคส  

 - กองทุนนมจืดเพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับนม เพ่ิมไอคิวในเด็กแรกเกิด โดยเจ้าคณะอ าเภอท า
เรื่องบิณฑบาตนมจืด ทุกรพสต. รับนโยบายด าเนินการ  
 อ านาจเจริญ : บริการเชิงรุกในชุมชน อ าเภอหัวตะพาน 
 - โรงพยาบาลหัวตะพาน มีการให้บริการเชิงรุก (PCU Mobile) โดยการจัดคลินิกกระตุ้น
พัฒนาการ/โรงเรียนพ่อแม่เคลื่อนที่ในชุมชน วันเสาร์-อาทิตย์ โดย PG เด็ก (คัดกรอง ประเมิน กระตุ้น
พัฒนาการ ให้ค าปรึกษาการเลี้ยงดูเด็ก)  

 - นวัตกรรม “ใบนัดการบ้านฝึกพัฒนาการเด็ก” ใบนัดฝึกกระตุ้นพัฒนาการที่บ้าน เพ่ือให้ผู้ที่
ฝึกเด็กท่ีบ้าน เข้าใจได้ง่ายๆ เพ่ือให้พ่อแม่  ผู้ปกครอง มีความรู้และทักษะ ในการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก ด้วยการให้ครอบครัวมีส่วนร่วมและเด็กได้รับการฝึกต่อเนื่อง  
 มุกดาหาร : การขับเคลื่อนสุขภาพกลุ่มวัยและพัฒนา IQ เด็ก อ าเภอดงหลวง : Dongluang 
Smart Kids 4.0 เด็กดงหลวง ไอคิวดี เติบโตดี เริ่มที่ครอบครัวคุณภาพ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะทางสมองเด็กปฐมวัย (EF) อสม.จิตอาสาพัฒนาการ/ จัดอบรมการใช้ DSPM ส าหรับผู้ปกครอง/
ครู ศพด./ จัดกิจกรรม Triple P ส าหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง 

 
ข้อเสนอแนะ 

 ส าหรับพื้นที่  
 - ก ากับติดตามและประเมินผล คุณภาพการประเมินพัฒนาการ DSPM ในพ้ืนที่อย่างเข้มข้น   
(โดยเฉพาะในการประเมินซ้ า) เพื่อค้นหาเด็กล่าช้าส่งต่อเข้าสู่กระบวนการ TEDA4I  
 - วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาโภชนาการเด็กเป็นรายบุคคล (Case 
management) เน้นการดูแลให้ครบทุกด้านตาม NEST Model  
    N: Nutrition อาหารให้เพียงพอ  
    E: Exercise ออกก าลังก าย/กิจกรรมทางกาย เน้นกระโดดโลดเต้น  
    S: Sleep การนอนให้เพียงพอ  
    T: Teeth การดูแลฟัน  
 - CPM ก ากับการจัดเมนูอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลัก Thai School 
Lunch/ การเฝ้าระวังภาวะซีดในเด็ก/ Coaching ทักษะการประเมินและการจุดกราฟโภชนาการ 
(น้ าหนัก/ส่วนสูง) ของ เจ้าหน้าที่/อสม./ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก  
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 - ระบบ M&E การแก้ไขปัญหาโภชนาการเด็กในแต่ละกิจกรรม  เช่น โครงการนม 90 วัน 90 
กล่อง นมก้นบาตร กองทุนนมจืดเพ่ือหญิงตั้งครรภ์  อสม.แม่ฮัก เป็นต้น 
 - ก ากับติดตาม CFT ให้มีการด าเนินงานต่อเนื่อง เน้นการจัดการปัญหาสุขภาพในระดับ
ครอบครัว (ระบบการคืนข้อมูล/การจัดการ Family folder/การสร้างแรงจูงใจ/มาตรการสังคม) 
 ส าหรับส่วนกลาง 
 เนื่องจากตัวชี้วัดการได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็กส าหรับเด็ก 0-5 ปี ในระบบ HDC ตาม
Template มีการใช้เป้าหมายเดียวกันกับการได้รับวัคซีน กรณีรับวัคซีนชนิดอ่ืนที่นอกเหนือวัคซีน
ส าหรับเด็กปฐมวัย ท าให้มีการนับเป้าหมายเพิ่มข้ึน   
 ข้อสังเกต ผู้ปฏิบัติงานสะท้อนข้อมูลปัญหาที่พบ ยกตัวอย่างเช่น เด็กมารับวัคซีน Rabie   
(วัคซีนพิษสุนัขบ้า) ซึ่งจะไปเพ่ิมเป้าหมายที่แฟ้ม EPI  แต่ไม่มีการจ่ายยาเสริมธาตุเหล็กในวันนั้น แต่
กลับไปเพ่ิมจ านวนเป้าหมายเด็กท่ีต้องได้รับยาเสริมธาตุเหล็กข้ึน ท าให้ผลงานการได้ยาเสริมธาตุเหล็ก
ลดลงต่ ากว่าความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบจากบันทึกในทะเบียนการให้บริการของหน่วยบริการ 
 ข้อเสนอ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในส่วนกลาง ควรพิจารณาปรับ Template ประเด็นการก าหนด
เป้าหมายการรับยาเสริมธาตุเหล็กในเด็กปฐมวัย โดยให้นับเป้าหมายเฉพาะการรับวัคซีน (EPI) ส าหรับ
เด็กปฐมวัยเท่านั้น ไม่ควรนับวัคซีนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณี เด็กมารับวัคซีน Rabie (วัคซีนพิษสุนัข
บ้า) หรืออ่ืนๆ เป็นต้น 
 

การส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น 

ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นในเขตสุขภาพท่ี 10 พบว่า ยังมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ไม่พึงประสงค์อันเป็นผลมาจากการมีความรอบรู้และทักษะสุขภาพที่ไม่เพียงพอ โดยพบว่า วัยเรียน
วัยรุ่นมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเพียงร้อยละ 30 มีการนอนที่เพียงพอ 
ร้อยละ 46.7 มีกิจกรรมทางกายร้อยละ 60 และมีการรับประทานอาหารที่เสี่ยงต่อฟันผุถึงร้อยละ 16 
พฤติกรรมดังกล่าวจึงส่งผลต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จากการวิเคราะห์ข้อมูล 3 
ปีย้อนหลัง ปี 2560-2562 ยังพบว่าเป็นปัญหา ได้แก่ เด็กวัยเรียน 6-14 ปี สูงดีสมส่วน พบร้อยละ 
66.48, 65.82, 67.27 (เป้าหมายร้อยละ 69) และมีภาวะเตี้ย ร้อยละ 7.86, 8.97, 7.49 ตามล าดับ 
(เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5) นอกจากนี้ยังพบปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยพบว่า วัยรุ่นยังมีอัตรา
ตั้งครรภ์ซ้ าสูง อัตราคลอด 10-14 ปี ยังไม่ลดลง การคุมก าเนิดวิธีกึ่งถาวรยังต่ า และอัตราป่วยด้วย 
STD สูงขึ้น   
 

ปัญหาอุปสรรค 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก
ในสังคม ส่งผลให้กระบวนการสื่อสาร Health Literacy บางครั้งไปถึงกลุ่มเป้าหมายล่าช้า ไม่ทันต่อ
การด าเนินมาตรการป้องกันโรค หรือการด าเนินมาตรการมีความล่าช้า ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
 

ปัจจัยความส าเร็จ 
 1.การวางแผนจัดท าโครงการให้สอดรับกับการเผชิญสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้
แผนงานโครงการสอดคล้องและเกิดประโยชน์กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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 2.การสื่อสารระบบการปฏิบัติงานขององค์กร ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 มีความชัดเจน 
รวดเร็ว ท าให้มีการจัดท าแผนงานโครงการที่ทันต่อสถานการณ์ 
 3.รูปแบบการบริหารจัดการโครงการภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ท าให้มีการก ากับติดตาม
งานในระยะสั้นๆ ทุกสัปดาห์ เพ่ือติดตามและปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์  โดยใช้การสื่อสารทั้ง
แบบประชุมออนไลน์ และออฟไลน์ 
 4.บุคลากรทุกคนมีความตื่นตัว ตระหนักในการปรับเปลี่ยนวิถีการท างานแบบ New normal 
และมีทักษะการปฏิบัติงานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 

การส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน 

จากการส ารวจพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ของประชาชนกลุ่มวัยท างาน โดยกรมอนามัย 
ปี พ.ศ.2563 พบว่าประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ปกต ิร้อยละ 39.07 อ้วน
อันตราย ร้อยละ 7.56 อ้วน ร้อยละ 23.72 ท้วม ร้อยละ 21.56 และผอม ร้อยละ 8.06 และ
ประชาชนวัยท างานอายุ 18-59 ปี เขตสุขภาพที่ 10 มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 46.07 (HDC วันที ่
4 สิงหาคม 2563)  
 อัตราตายต่อแสนประชากรของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส าคัญในพื้นที่เขต 10 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-
2561 พบว่า มีแนวโน้มการเสียชีวิตเพ่ิมข้ึนด้วยโรคหลอดเลือดสมอง จากร้อยละ 23.95 (พ.ศ. 2555) 
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 37.23 (พ.ศ.2561) โรคหัวใจขาดเลือด จากร้อยละ 16.62 (พ.ศ.2555) เพ่ิมข้ึนเป็น
ร้อยละ 22.88 (พ.ศ.2561) โรคเบาหวาน จากร้อยละ 19.11 (พ.ศ.2555) เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 24.75 
(พ.ศ.2561) โรคความดันโลหิตสูง จากร้อยละ 7.37 (พ.ศ.2555) เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 8.93 (พ.ศ.2561) 
และโรคไตเรื้อรัง จากร้อยละ 0.66 (พ.ศ.2555) เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 37.5 (พ.ศ.2559) (มรณะบัตร 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2563) และอัตราป่วยต่อแสน
ประชากรของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส าคัญในพ้ืนที่เขต 10 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2563 ประกอบด้วยโรค
ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคโรคไตเรื้อรัง และโรคหัวใจและหลอดเลือด 
พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจน (HDC 26 มิถุนายน 2563) ในปีงบประมาณ 2562 ได้ส ารวจข้อมูล
เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพประชาชนวัยท างานในเขตสุขภาพท่ี 10 ด้วยแอพพลิเคชั่น H4U พบว่า 
ทานผักน้อยกว่า 5 ทัพพี/วัน ร้อยละ 25.49 ดื่มหวานประจ า ร้อยละ 60.67 ปรุงเค็มทุกวัน ร้อยละ 
13.29 นอนน้อยกว่า 7 ชม./วัน ร้อยละ 34.69 แปรงฟันไม่ถูกหลัก 2 2 2 ร้อยละ 24.84 มีกิจกรรม
ทางกายน้อยกว่า 150 นาที น้อยกว่า 5 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 18.08 (ศูนย์อนามัยที่ 10, 2562) จะเห็น
ได้ว่าบางพฤติกรรมต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 30 เนื่องจากประชาชนยังขาดองค์ความรู้ 
ความตระหนัก และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนขาดแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติในแต่ละพ้ืนที่ ด้วยเหตุนี้ ท าให้รัฐบาลต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลและ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ ในกลุ่มนี้มากยิ่งข้ึน โดยใช้จ่ายไปกับการรักษาพยาบาลมากกว่า
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยพบว่าโรคเรื้อรังต่างๆ ที่พบส่วนใหญ่มีสาเหตุจากพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่เหมาะสม 
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การส่งเสริมสุขภาพวัยผู้สูงอายุ 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุในเขตสุขภาพท่ี 10 มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 
มีผู้สูงอายุเมื่อเทียบกับจ านวนประชากร คิดเป็นร้อยละ 13.55 โดยจังหวัดที่มีผู้สูงอายุเทียบกับจ านวน
ประชากรมากท่ีสุดคือ จังหวัดยโสธร คิดเป็นร้อยละ 15.12 รองลงมาคือ จังหวัดอ านาจเจริญ และ  
ศรีสะเกษ คิดเป็นร้อยละ 14.41 และ 13.70 ตามล าดับ  

จ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (ติดบ้านและติดเตียง) คิดเป็นร้อยละ 5.15 โดยจังหวัด
มุกดาหาร มีผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.46 มีการด าเนินการคัดกรองภาวะเสี่ยง
สมองเสื่อม (AMT) คิดเป็นร้อยละ 78.82 จังหวัดที่มีการด าเนินการคัดกรองได้สูงที่สุดคือ จังหวัด
อ านาจเจริญ คิดเป็นร้อยละ 90.01 รองลงมาคือ จังหวัดศรีสะเกษและมุกดาหาร คิดเป็นร้อยละ 
89.05 และ 83.43 ตามล าดับ พบผู้มีความเสี่ยงหรือผิดปกติ คิดเป็นร้อยละ 2.01 จังหวัดที่พบผู้มี
ความเสี่ยงหรือผิดปกติมากท่ีสุด คือ จังหวัดศรีสะเกษ คิดเป็นร้อยละ 2.75 การคัดกรองภาวะเสี่ยง
พลัดตกหกล้ม มีการคัดกรองคิดเป็นร้อยละ 79.10 จังหวัดที่ด าเนินการคัดกรองได้สูงที่สุดคือ จังหวัด
อ านาจเจริญ คิดเป็นร้อยละ 89.97 รองลงมาคือ จังหวัดศรีสะเกษและมุกดาหาร คิดเป็นร้อยละ 
88.83 และ 87.16 ตามล าดับ พบผู้มีความเสี่ยงหรือผิดปกติ คิดเป็นร้อยละ 5.34 โดยจังหวัดที่พบผู้มี
ความเสี่ยงหรือผิดปกติมากท่ีสุดคือ จังหวัดยโสธร คิดเป็นร้อยละ 8.46  

การคัดกรองประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน (ADL) มีการด าเนินการ
ร้อยละ 83.89 จังหวัดที่มีการด าเนินการคัดกรองได้สูงที่สุด คือ จังหวัดศรีสะเกษ คิดเป็นร้อยละ 
94.22 รองลงมาคือ จังหวัดอ านาจเจริญและมุกดาหาร คิดเป็นร้อยละ 90.76 และ 87.95 ตามล าดับ 
พบว่าเป็นกลุ่มติดสังคม ร้อยละ 94.85 กลุ่มติดบ้าน ร้อยละ 4.6 และกลุ่มติดเตียง ร้อยละ 0.56 (ท่ีมา 
: โปรแกรม HDC ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563) ทุกจังหวัดมีการด าเนินการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดย
บูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน มีการด าเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ “ไม่ล้ม ไม่ลืม 
ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย” และในจังหวัดมุกดาหารมีการด าเนินงานตาม “มุกดาหารโมเดล” และมี
การด าเนินงานตามแนวคิด “คนในชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน” 

การด าเนินงานต าบลที่มีระบบการส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ใน
ชุมชน เขตสุขภาพท่ี 10 มีจ านวน 613 ต าบล ผ่านเกณฑ์ทุกแห่ง โดยในเขตสุขภาพที่ 10 มีผู้ที่มีภาวะ
พ่ึงพิงทั้งสิ้น 32,722 ราย ได้รับการจัดท าแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) จ านวน 30,926 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 94.51 โดยจังหวัดที่มีการจัดท าแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan) สูงที่สุด
คือ จังหวัดยโสธร คิดเป็นร้อยละ 98.17 รองลงมาคือ จังหวัดอุบลราชธานีและอ านาจเจริญ คิดเป็น
ร้อยละ 94.90 และ 94.07 ตามล าดับ (ท่ีมา : โปรแกรม 3C ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563) การเบิกจ่าย
งบประมาณกองทุน LTC พบว่า มีเพียงจังหวัดยโสธรที่มีการเบิกจ่ายครบถ้วนทุกกองทุน (ท่ีมา : การ
ตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2563) 
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ตารางท่ี 15 ปัญหาอุปสรรคและการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เขตสุขภาพท่ี 10 
 

ปัญหา/สาเหต ุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 
ความก้าวหน้า/ 

ผลการด าเนินงาน 
1. การด าเนินคัดกรองผู้สูงอายทุี่มี
ภาวะเสี่ยงสมองเสื่อม ภาวะเสี่ยง
พลัดตกหกล้ม และการคัดกรองแบบ
ตามประเมินผู้สูงอายุตามกลุ่ม
ศักยภาพ ตามความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตรประจ าวัน (Barthel 
Activities of Daily Living: ADL) 
ยังมีการคัดกรองน้อย รวมทั้งยังมีการ
บันทึกข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเปน็
ปัจจุบนั ส่งผลให้ผลรายงานการคัด
กรองต่ ากว่าความเป็นจริง 

1) ควรมีการเร่งรัดการคัดกรองให้
ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 1 
2) ควรเร่งรัดการบันทึกข้อมูลให้
ครบถ้วนเป็นปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการเร่งรัดการคัดกรองและ
บันทึกข้อมูลลงในระบบ ส่งผล
ให้ร้อยละของการคัดกรองเพิ่ม
สูงขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 

2.ยังขาดแนวทางการส่งต่อและการ
ดูแลรักษา ผู้อายุภาวะสมองเสื่อม
และเสี่ยงพลดัตกหกล้ม เพื่อการส่ง
ต่อรักษา 
 
 

1) ควรวางแนวทางการสง่ต่อ 
และการดูแลรักษาผู้สูงอายุภาวะ
สมองเสื่อมและเสี่ยงพลัดตกหก
ล้มตามบรบิทของพื้นที่แตล่ะ
จังหวัด โดยค านึงถึงทรัพยากร
ทางสุขภาพที่มีในพืน้ที ่
 

- อยู่ระหว่างการด าเนนิการวาง
แนวทางการส่งต่อและการดูแล
รักษาผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม
และเสี่ยงพลดัตกหกล้มตาม
บริบทของพื้นที่ โดยรอ
ประยุกต์ใช้แนวทางของ
กรมการแพทย์ 

3.การจัดท าแผนการดูแลผู้สงูอายุ
รายบุคคล (Care Plan) และการ
เบิกจ่ายกองทุน LTC ยังไม่ครบถ้วน 
 
 

1) เร่งรัดการท าแผนการดูแล
ผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan) 
ให้ครบถ้วน 
2) เร่งรัดการเบิกจ่ายกองทุน LTC                       
ให้ครบถ้วนทุกแห่ง 

- มีการเร่งรัดการท าแผนการ
ดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care 
Plan) และการเบิกจ่ายกองทนุ 
LTC ส่งผลให้ร้อยละของการ
จัดท าแผน Care Plan และ
การเบิกจ่ายกองทุน LTC เพิ่ม
สูงขึ้น  

 
 ปัจจัยความส าเร็จ     
 - เป็นนโยบายส าคัญในการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุทุกระดับ และได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
 - มีกลไกการขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ
อย่างดี 
 - มีการด าเนินงานแบบบูรณาการในทุกระดับ 
 - มีการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลผ่านดิจิทัล Platform ได้แก่ โปรแกรม Long Term 
Care (3C) กรมอนามัย โปรแกรม Long Term Care สปสช. และ โปรแกรม H4U  
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 - มีการแก้ไขปัญหาโปรแกรม 3C มีทีมที่ปรึกษางานโปรแกรม 3C ของศูนย์อนามัยที่ 10 
อุบลราชธานีโดยตรง โดยการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ ด้วยการโทรศัพท์ กลุ่มไลน์ของ CM 
ทั้ง 5 จังหวัด และจัดท าสื่อเพ่ือสอนการแก้ปัญหาการใช้โปรแกรม 
 
 นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี   

- จังหวัดศรีสะเกษมีการน าตัวชี้วัดด้านผู้สูงอายุมาเป็น Ranking ท าให้มีการด าเนินงานด้าน
ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผล 

- จังหวัดมุกดาหารมีผู้สูงอายุดีเด่นระดับเขต (นายธนพันธ์ จันทรสาขา) และมีนวัตกรรม
ผู้สูงอายุดีเด่น “นาฬิกาเปลี่ยนท่าพลิกตะแคงตัว” โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกกตูม อ าเภอ
ดงหลวง 

- จังหวัดยโสธร มีผลงานชมรมผู้สูงอายุระดับเขตที่ต าบลหนองแซง อ าเภอเลิงนกทา และมี
นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่น “นวัตกรรมพ่ีช้างจับมือ” จากโรงพยาบาลค าเข่ือนแก้ว 
 
 ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับพื้นที่  
- ควรมีการเร่งรัดการคัดกรอง และเร่งรัดการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
- ควรมีมาตรการด าเนินการต่อเนื่องในจังหวัดที่คัดกรองพบผู้มีความเสี่ยงหรือผิดปกติ ในการ

ทวนสอบกระบวนการ หรือการด าเนินการแก้ไขปัญหาส่งต่อเพ่ือรับการดูแลรักษา  
- ควรวางแนวทางการส่งต่อ และการดูแลรักษาผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและเสี่ยงพลัดตกหก

ล้ม ตามบริบทของพ้ืนที่แต่ละจังหวัด  โดยค านึงถึงทรัพยากรทางสุขภาพที่มีในพ้ืนที่ 
- เร่งรัดการจัดท าแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan) ให้ครบถ้วน และเร่งรัดการ

เบิกจ่ายกองทุน LTC ให้ครบถ้วนทุกแห่ง 
- พัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพ และเน้นการจัดกิจกรรมทางกายในชมรม

ผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับกิจกรรม Wellness Plan โดยบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆในท้องถิ่นหรือชุมชน 

ส าหรับส่วนกลาง  
 - ควรจัดท าแนวทางในการส่งต่อและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและเสี่ยงพลัดตกหกล้ม 
(กรมการแพทย์) 
 - ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ เพ่ิมศักยภาพแก่แพทย์ พยาบาล หรือบุลากรสาธารณสุขใน
การคัดกรอง ดูแล และรักษาผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและเสี่ยงพลัดตกหกล้ม (กรมการแพทย์) 
 - ควรจัดท าโปรแกรมในการบันทึกข้อมูล (Aging Health Data) ที่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกับ
โปรแกรมบันทึกข้อมูลอื่นได้ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของผู้ปฏิบัติงาน และความสะดวกในการน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ประมวลผลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุในพ้ืนที่ (กรมการแพทย์) 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี 2563  112 

การด าเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1.โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital 

สถานการณ ์(สภาพปัญหา/ Evidence /Based)   
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพท่ี 10 มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ตามเกณฑ์

มาตรฐาน  GREEN & CLEAN Hospital ปี 2563 ตัวชี้วัดที่ 18 : ร้อยละโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ได้ถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวง
สาธารณสุขในยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) 
แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาศัยนโยบายกระทรวงฯ และการบูรณาการการ
ด าเนินงานจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงาน เพ่ือให้เกิด โรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital 
อย่างเป็นรูปธรรม แต่ยังพบอุปสรรคเชิงนโยบายในการด าเนินงานในเขตสุขภาพท่ี 10 เนื่องจาก
ตัวชี้วัดร้อยละโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN &  CLEAN Hospital 
ไม่ได้ถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 ทั้งในประเด็น Agenda  Based 
และ Function Based แต่ในการตรวจราชการของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ยังมีการติดตาม
การด าเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ของจังหวัดในงานตรวจราชการ ซึ่งพบว่าจังหวัดมีแผน
ในการด าเนินงานและโรงพยาบาลมีการด าเนินงานตามกิจกรรม แต่อาจไม่เป็นประเด็นเนื่องจาก
สถานการณ์ COVID- 19 จากรายงานผลการด าเนินงานพบว่า โรงพยาบาลผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป 
ร้อยละ 100 ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 100 และระดับดีมาก Plus ร้อยละ 31.08 ซึ่งทั้ง 3 ตัวชี้วัด 
ภาพรวมผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นระดับดีมาก Plus ที่พบว่ามี 2 จังหวัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตาม
ตัวชี้วัด (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ) ซึ่งตัวชี้วัดนี้จะต้องด าเนินการให้ผ่าน ในไตรมาสที่ 4   

 

ประเด็นปัญหาที่พบจากการวิเคราะห์ข้อมูล  
1.การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งก าเนิดไปยังแหล่งก าจัด ไม่มีข้อมูลยืนยันได้ว่า มีการ

ด าเนินการอย่างครบวงจรเนื่องจากโรงพยาบาลจ านวนมาก ไม่ลงบันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ
ในระบบก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อออนไลน์ หรือการบันทึกข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน  

2.อาคารส้วม OPD และ IPD ของโรงพยาบาล ที่ยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน โรงพยาบาล
บางส่วนยังขาดงบประมาณในการปรับปรุงโครงสร้าง รวมทั้งการดูแลรักษาความสะอาด และ
พฤติกรรมการใช้ส้วมของผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาล  

3.โครงสร้างอาคารโรงครัวยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน   
4.ระบบบ าบัดน้ าเสียมีสภาพเก่า ใช้งานไม่ได้ตามประสิทธิภาพ ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่

มีการปรับปรุงระบบให้มี Capacity ให้เพียงพอต่อการรองรับจ านวนผู้มารับบริการที่เพ่ิมมากขึ้นและ
จากการขยายตัวของโรงพยาบาล   

5.โรงพยาบาลมีการขยายกิจกรรม GREEN ลงสู่ชุมชนน้อย พบในบางประเด็น เช่น การ
จัดการ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์ เป็นต้น  

6.กรณี GREEN and CLEAN Plus (เพ่ิมประเด็นงานอาชีวอนามัย และอาหารปลอดภัย) มี
ปัญหาการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระดับเขตสุขภาพ เนื่องจากมีหน่วยงานต้น
สังกัดต่างกรม ระบบสนับสนุนและโครงสร้างงานและก าลังคน มีความแตกต่างกัน ท าให้การขับเคลื่อน 
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งาน GREEN & CLEAN Hospital มีปัญหาด้านการประสานความร่วมมือ เช่น การเข้าตรวจประเมิน
รับรองโรงพยาบาล อาจไม่สามารถไปพร้อมกันได้ เป็นต้น  

7.โรงพยาบาลส่งผลงานวิชาการและนวัตกรรม GREEN น้อย ซึ่งจากข้อมูลในปี 2562 ส่ง
ประกวดนวัตกรรม จ านวน 19 เรื่อง จังหวัดมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการหรือนวัตกรรม
น้อย   

8.การรับรองมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital และการรับรองมาตรฐานการจัดบริการ
อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาการรับรองหมดอายุไม่พร้อมกัน   

9.ผู้บริหารและบุคลากรยังขาดความเข้าใจ และไม่ให้ความส าคัญในการด าเนินงานตามเกณฑ์  
GREEN & CLEAN Hospital   

10.โรงพยาบาลส่วนใหญ่ขาดการด าเนินงานตามเกณฑ์ด้านอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม  
 

การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดปี 2563  
 

 
 
รูปที ่7 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN 
Hospital ปี 2563 
 

มาตรการการด าเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ปี 2563 ดังนี้   
1.การมุ่งพัฒนายกระดับมาตรฐาน  
ศูนย์อนามัยจัดท าสถานการณ์และข้อมูลรายเขต รายจังหวดั และวางแผนการพัฒนายกระดับ

และสนับสนุนการด าเนินงานของจังหวัด ติดตาม ให้ค าแนะน าและสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกในการตรวจ
ราชการและการนิเทศงาน ประเมินผลเชิงคุณภาพ ซึ่งป ี2563 มีกรอบทิศทางในการขับเคลื่อน ดังนี้ 
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1) GREEN & CLEAN Hospital ก าหนดเป้าหมาย โรงพยาบาลผ่านระดับดีมากข้ึน
ไป ร้อยละ 75 และระดับดีมาก Plus ร้อยละ 30  

2) การด าเนินงาน GREEN & CLEAN ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ก าหนด
เป้าหมาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตสุขภาพที่ 10 ทีส่มัครเข้าร่วมโครงการ ซ่ึง
มีการบูรณาการกับเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว  

3) Low Carbon and Climate Resilience Healthcare และมีการประเมินโดยใช้
โปรแกรมระบบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากข้อมูลเป้าหมายตัวชี้วัด โรงพยาบาล
จะต้องมีการยกระดับการพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากขึ้นไป จ านวน 58 แห่ง 
และผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก Plus จ านวน 27 แห่ง   
2.การเสริมสร้างความเข้มแข็ง กลไกความร่วมมือทุกภาคส่วน  

           มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับ เขต ศูนย์วิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล
ศูนย ์และโรงพยาบาลทั่วไป เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน พร้อมทั้งก าหนดให้จัดประชุม 4 ครั้ง/ปี   
 3.การรักษาคุณภาพพัฒนาสู่ความย่ังยืน 
          จัดท าแผนบูรณาการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลระดับเขต ร่วมกับส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพ้ืนที่ผ่าน Best  practices 
และประกวดนวัตกรรม GREEN ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และประกวดชุมชน
ต้นแบบ GREEN ระดับเขต ตลอดจนการวางระบบก ากับ ติดตาม และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
 
ตารางท่ี 16 มาตรการและกิจกรรมส าคัญในการพัฒนา GREEN & CLEAN Hospital ปี 2563 
   

ปัญหา/GAP มาตรการ/กิจกรรมส าคัญ 
1.การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งก าเนิดไปยัง
แหล่งก าจัด ไม่มีข้อมูลยืนยันไดว้่า มีการด าเนินการ
อย่างครบวงจร เนื่องจากโรงพยาบาลจ านวนมาก ไม่
ลงบนัทึกข้อมูลปริมาณมลูฝอยติดเชื้อในระบบก ากับ
การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อออนไลน์ หรือการบันทึกข้อมูล
ไม่เป็นปัจจุบนั 

- สนับสนนุวิชาการ เช่น กฎกระทรวงว่าดว้ยการก าจัด
มูลฝอยติดเชื้อ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เป็นต้น และ
การให้ค าแนะน าทางวิชาการในการพัฒนาโรงพยาบาล
ตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN  
- เร่งรัด/การก ากับติดตาม ให้โรงพยาบาลใช้โปรแกรม
การก ากับการขนส่งมลูฝอยติดเชื้อ 

2.โครงสร้างโรงครัว อาคารส้วม OPD และ IPD ของ
โรงพยาบาลที่ยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่ง
โรงพยาบาลบางส่วนยังขาดงบประมาณในการ
ปรับปรุงโครงสร้าง รวมทั้งการดูแลรักษาความสะอาด
และพฤติกรรมการใช้ส้วมของผูม้าใช้บริการของ
โรงพยาบาล  

- สนับสนนุความรู้เรื่องการจัดการส้วมให้ผ่านตาม
มาตรฐาน HAS พฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง รวมทั้ง
การจัดการสิ่งปฏิกูล และติดตามเยี่ยมให้ค าแนะน า  
- ด้านงบประมาณ ควรมีการวางแผนการบริหาร
จัดการด้านงบประมาณ ซึ่งต้องใช้เวลาวางแผนขา้ม
ปีงบประมาณ  

3.ระบบบ าบัดน้ าเสีย มีสภาพเก่า ใช้งานไมไ่ด้ตาม
ประสิทธิภาพ ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่มีการ
ปรับปรุงระบบให้ม ีCapacity ให้เพียงพอต่อการ
รองรับจานวนผู้มารบับริการที่เพิ่มมากข้ึน และจาก
การขยายตัวของโรงพยาบาล  

- ส ารวจและวิเคราะห์สถานการณ์ระบบบ าบัดน้ าเสีย
ในภาพรวมของเขต น าเสนอผูบ้ริหาร  
- เขตสุขภาพและโรงพยาบาลควรมีการวางแผนการ
บริหารจัดการด้านงบประมาณ ซึ่งต้องใช้เวลาวางแผน
ข้ามปีงบประมาณ  

4.โรงพยาบาลมีการขยายกิจกรรม GREEN ลงสูชุ่มชน - ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN & 
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ปัญหา/GAP มาตรการ/กิจกรรมส าคัญ 
น้อย ซึ่งพบในบางประเด็น เช่น การจัดการมูลฝอย
ทั่วไป มูลฝอยอินทรีย ์เป็นต้น และการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวชิาการหรือนวัตกรรมในระดับ
จังหวัด  

CLEAN Hospital สู่ชุมชนเพื่อส่งเสริมให้เกิด GREEN 
& CLEAN Community เช่น โรงพยาบาลสง่เสริม
สุขภาพต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน 
ชุมชน เป็นตน้  

5.กรณี GREEN and CLEAN Plus (เพิ่มประเด็นงาน
อาชีวอนามัย และอาหารปลอดภัย) มีปัญหาการบูรณา
การความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในระดับเขต
สุขภาพ เนื่องจากมีหน่วยงานตน้สังกัดตา่งกรม ระบบ
สนับสนนุ และโครงสร้างงานและก าลังคน มีความ
แตกต่างกัน ท าให้การขับเคลื่อนงาน GREEN & 
CLEAN Hospital มีปัญหาดา้นการประสานความ
ร่วมมือ เช่น การเข้าตรวจประเมินรับรองโรงพยาบาล 
อาจไม่สามารถไปพร้อมกันได ้เป็นตน้  

- แต่งตั้งคณะกรรมประเมินรับรองระดับเขต และ
ร่วมกันวางแผน/แนวทางการขับเคลื่อน  
- จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนกลไกการ
บริหารจัดการและประเมินรับรองมาตรฐาน GREEN & 
CLEAN Hospital  

6.โรงพยาบาลสง่ผลงานวิชาการและนวัตกรรม 
GREEN น้อย ซึ่งจากข้อมูลในป ี2562 ส่งประกวด
นวัตกรรม จ านวน 19 เร่ือง และจังหวัดมีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวชิาการหรือนวัตกรรมน้อย  
 

- ผลักดัน/สนบัสนุนให้โรงพยาบาลส่งผลงานและ
นวัตกรรมประกวดทั้งในเวทีระดับเขตและ
ระดับประเทศ  
- จัดประกวดนวตักรรมระดับเขตและระดับประเทศ 
ต่อเนื่องทุกปี  

7.การรับรองมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital 
และรับรองมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาการรับรองหมดอายุไม่
พร้อมกัน  

- ก าหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่างศูนย์อนามัยและ
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัด
อุบลราชธาน ี
 

8.ผู้บริหารและบุคลากรยังขาดความเข้าใจ และไม่ให้
ความส าคัญในการด าเนนิงานตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital  

- สรุปและวิเคราะห์สถานการณ์ GREEN & CLEAN 
น าเสนอผูบ้ริหารทุก 3 เดือน  
 

9.โรงพยาบาลส่วนใหญ่ขาดการด าเนินงานตามเกณฑ์
ด้านอาชีวอนามยัและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม  

- ส ารวจข้อมูลประเด็นที่โรงพยาบาลไมผ่่าน และ
ติดตาม/เยี่ยมให้ค าแนะนา  
 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนางาน GREEN & CLEAN Hospital ดังนี้   
1.เขตสุขภาพท่ี 10 ควรก าหนดให้มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานระดับเขต

สุขภาพ   
2.เขตสุขภาพท่ี 10 ควรหาแหล่งทุนการสนับสนุนจากเอกชน และวางแผนการบริหารจัดการ

ด้านงบประมาณ ซึ่งต้องใช้เวลาวางแผนข้ามปีงบประมาณ ในการพัฒนาโครงสร้างให้ได้มาตรฐาน เช่น 
โครงสร้างส้วม เป็นต้น นอกจากนี้ ควรประสานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในการก าหนดแบบแปลน
มาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
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3.เขตสุขภาพท่ี 10 ควรสร้างความเข้าใจกับคณะผู้บริหารโรงพยาบาลทุกสังกัด ให้เห็น
ประโยชน์  และเข้าใจแนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาลตามแนวทาง GREEN & CLEAN Hospital 
ตลอดก าหนดมาตรการจนสร้างแรงจูงใจ เชิดชูเกียรติ เพ่ือกระต้นการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
          4.ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ควรมีการบูรณาการการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยตาม
เกณฑ์  GREEN & CLEAN Hospital กับสานักงานควบคุมป้องกันโรคท่ี 10 จังหวัดอุบลราชธานี ใน
การส่งเสริม  สนับสนุน การด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยให้ครอบคลุมโรงพยาบาลทุกแห่ง 
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การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) 
ปีงบประมาณ 2559 - 2563 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  ได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงาน และร่วมลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างอธิบดีกรมอนามัย รอง
อธิบดีกรมอนามัย และผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ในพิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย เพ่ือถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับกรมอนามัยสู่
ระดับหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งจัดท าแบบมอบหมายงานเพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล 
(Individual KPI) และจัดระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานทางศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรม
อนามัย (ระบบ DOC/ ระบบ DOC 4.0) 2 รอบต่อปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นมา  
 
ผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559-2563 

ส าหรับคะแนนผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์อนามัยที่ 10 
อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2559 - 2563 มีแนวโน้มดีขึ้น โดยได้คะแนนมากท่ีสุด 4.6413 คะแนน 
ในผลงานรอบ 5 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2561 (มีนาคม - สิงหาคม พ.ศ.2561) และได้คะแนนน้อย
ที่สุด 3.0078 คะแนน ในผลงานรอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม พ.ศ.2559 - 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560) (ดังตารางที่ 17) โดยมีจ านวนตัวชีว้ดัตามค ารับรองฯ มากที่สุดในปีงบประมาณ 
2559 และ 2560 คือ 15 ตัวชี้วัด และจ านวนตัวชีว้ัดตามค ารับรองฯ น้อยที่สุดในปีงบประมาณ 2562 
คือ 10 ตัวชี้วัด 
 
ตารางท่ี 17 คะแนนผลการปฏิบัติราชการของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ  
              2559 - 2563 
 

ปีงบประมาณ จ านวนตัวช้ีวัด 
คะแนนที่ได้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

รอบครึ่งปีแรก รอบครึ่งปหีลัง 
2559 15 3.0078 4.2647 
2560 15 3.5633 3.7153 
2561 14 4.1680 4.6413 
2562 10 4.1646 4.6575 
2563 11 4.5435 4.7749 

 
หมายเหตุ: ปีงบประมาณ 2559-2563  ครึ่งปีแรก เป็นผลการด าเนินงาน เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ 
              และครึ่งปีหลังเป็นผลการด าเนินงาน เดือนมีนาคม-กรกฎาคม 
 

ในแต่ละปีงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มีจ านวนตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ (แยก
ตามรายมิติ) ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นกับนโยบายส าคัญ แผนบูรณาการและแผนงาน/โครงการส าคัญของ
กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงปัญหาส าคัญด้านการสาธารณสุขในปีนั้นๆ จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ 
2559 และ 2560 มีจ านวนตัวชี้วัดเท่ากันคือ 15 ตัวชี้วัด  แต่มีจ านวนตัวชี้วัดในแต่ละมิติไม่เท่ากัน (ดัง
ตารางที่ 18) นอกจากนี้ การวัดผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดมิติภายนอก ยังก าหนดเกณฑ์การวัดผลที่
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แตกต่างกัน กล่าวคือ ในปีงบประมาณ 2559 ทุกตัวชี้วัดประเมินผลความส าเร็จจากกระบวนการ
ด าเนินงาน มีเพียงบางตัวชี้วัดที่ประเมินผลการด าเนินงานร่วมด้วย ส่วนในปีงบประมาณ 2560 การ
วัดผลความส าเร็จของตัวชี้วัดมิติภายนอก ใช้การประเมินให้คะแนนโดยวัดผลการด าเนินงานที่พื้นที่
รายงานผ่านระบบ HDC  ท าให้คะแนนในภาพรวมและคะแนนรายตัวชี้วัดมีความแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 18 ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2559-2563 จ าแนกรายมิติ 
 

ปีงบประมาณ จ านวนตัวช้ีวัด 

จ านวนตัวช้ีวัด 
มิติภายนอก 

(นโยบายส าคัญเร่งด่วน 
ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลัก

กรมอนามัย) 

มิติภายใน  
(ภารกิจรอง/สนับสนุน 

กรมอนามัย) 

2559 15 8 7 
2560 15 9 6 
2561 14 6 8 
2562 10 5 5 
2563 11 6 5 

 
  
ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

           ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ระหว่าง ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กับอธิบดีกรมอนามัย เมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยรับมอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 10 ตัวชี้วัด ครอบคลุมนโยบายส าคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจ
รอง/สนับสนุนกรมอนามัย และศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธาน ี ได้จัดพิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ระหว่างผู้อ านวยการศูนย์ฯ กับหัวหน้ากลุ่มงาน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือให้การ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด และในรอบ 6 เดือนหลังเพ่ิมเติม 1 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น
เป็น 11 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด 
คะแนน

เต็ม 
ผลการด าเนินงาน 

6 ด.แรก 6 ด.หลัง 
นโยบายส าคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (บังคับ 4 ตัวชี้วัด) 
1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 5.0000 4.2000 4.1500 
1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่ก าหนด มี
พัฒนาการสมวัย 

5.0000 4.9565 5.0000 

1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญงิอายุ 15-19 ปี  ต่อประชากรหญิงอายุ 
15-19 ปี พันคน 

5.0000 4.2000 5.0000 

1.4 ร้อยละของผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม  Care Plan 5.0000 5.0000 5.0000 
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ตัวชี้วัด 
คะแนน

เต็ม 
ผลการด าเนินงาน 

6 ด.แรก 6 ด.หลัง 
1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พฒันาอนามัย สิ่งแวดล้อมได้ ตามเกณฑ์ 
GREEN &  CLEAN Hospital 

5.0000 5.0000 5.0000 

1.28 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 5.0000 - 4.3500 
ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย 
2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุม การก ากับดูแลการบริหารงาน 5.0000 4.9600 5.0000 
2.2.1 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (บุคลากรใน
องค์กรมีสุขภาพดี (Happy Body) 

1.5000 1.5000 1.1480 

2.2.2 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (การจัดการ
ข้อมูลและ ความรู้ ) 

1.5000 1.3180 1.5000 

2.2.3 ระดับความส าเร็จองค์กรสร้างสุข (ความผูกพันต่อองค์กร) 2.0000 2.0000 1.5000 
2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 5.0000 4.2000 4.9056 
2.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน เพื่อสนับสนุนกรมอนามัย
ก้าวสู่องค์กร ที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/ PMQA 4.0 

5.0000 5.0000 5.0000 

2.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏบิัติการหน่วยงาน 

5.0000 3.1000 4.9700 

สรุปคะแนนที่ได้จากคะแนนเตม็ 5  4.5435 4.7749 
 
 
 

ภาพพิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
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1.ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย 
 ตัวชี้วัดที่มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ อัตราการคลอดมีชีพในหญิง
อายุ 15 - 19 ป ี (ปีงบประมาณ 2560 – 2563) มีผลคะแนนการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 3.9 - 5 
คะแนน (ดังรูปที่ 8) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital มีผลคะแนนการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 1 - 5 คะแนน (ปีงบประมาณ 2560 – 
2563) (ดังรูปที่ 9) 
 ข้อสังเกตคือ ตัวชี้วัดที่เป็น PA ของกระทรวงสาธารณสุขและมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
หลายปี จะมีผลการด าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นผลมาจากการวางแผนงานและการมี
ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ ท าให้การต่อยอดการด าเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว เช่น ตัวชี้วดั 
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี และร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไดต้ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital  

 

 
รูปที่ 8 เปรียบเทียบคะแนนตัวชี้วัดอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ปีงบประมาณ  
          2560 - 2563 
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รูปที่ 9  เปรียบเทียบคะแนนตัวชี้วัดร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  
           GREEN & CLEAN Hospital ปีงบประมาณ 2560 – 2562 
 
2.ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย 

ตัวชี้วัดที่มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2559 – 2563) มีผลคะแนนอยู่ระหว่าง 0.99 - 5 คะแนน (ดัง
รูปที่ 10) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนกรมอนามัยสู่องค์กร HPO ตามแนวทาง 
PMQA (ปีงบประมาณ 2560 - 2563) มีผลคะแนนอยู่ระหว่าง 1.75 - 5 คะแนน (ดังรูปที่ 11)  

ข้อสังเกตคือ ตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หน่วยงานได้รับ
งบประมาณรายจ่ายลงทุนทุกปี หากไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้ตามก าหนด จะ
ส่งผลให้หน่วยงานได้คะแนนผลการด าเนินงานน้อย 
 

 
รูปที ่10  เปรียบเทียบคะแนนตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2559-2563 
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รูปที่ 11  เปรียบเทียบคะแนนตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนกรมอนามัยสู่ 
          องค์กร HPO ตามแนวทาง PMQA ปีงบประมาณ 2560-2563 
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การด าเนินงานด้านวิจัยและพัฒนา 
 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการ 
วิจัยและการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนางานวิชาการและวิจัยให้มีคุณภาพ ยกระดับงานวิชาการให้ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นวัตกรรม มีระบบจัดการ
ความรู้ การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
กระตุ้นให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรและเครือข่ายในพ้ืนที่ อันเป็น
การส่งเสริมการปฏิรูปหน่วยงานสู่องค์กรที่สมรรถนะสูง ซ่ึงในปี 2563 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
โดยกลุ่มวิชาการ วิจัย และสนับสนุนเขตสุขภาพ มีการขับเคลื่อนและพัฒนางานวิชาการของหน่วยงาน 
ดังนี้ 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
1.พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนางานวิชาการระดับหน่วยงาน 

ด าเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิชาการ การจัดการองค์ความรู้ 
(KM) และนวัตกรรม ศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัย ประจ าปี 2563 ระหว่างตุลาคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 

1.1 ประชุมน าเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขออนุมตัิและขอพิจารณารับรองจริยธรรมวิจัย
ในมนุษย์ เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2563 ณ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วม
ประชุมจ านวน 17 ราย น าเสนอโครงร่างการวิจัยจ านวน 9 เรื่อง  
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1.2 การด าเนินงานจริยธรรมการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการให้องค์ความรู้

เกี่ยวกับการขอจริยธรรมการวิจัยโดยการจัดกิจกรรมประชุมน าเสนอโครงวิจัยเพื่ออนุมัติและ
ขอพิจารณาจริยธรรมวิจัย กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และ
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับเขต จ านวน 5 ครั้ง ซึ่งมี
ผู้วิจัยส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จ านวน 18 เรื่อง 
จ าแนกเป็นพิจารณาผ่านการรับรองแล้ว จ านวน 12 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 5 เรื่อง 
ยกเลิกการด าเนินการ 1 เรื่อง 

 
1.3 การด าเนินงานจัดท าวารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (Regional Health 

Promotion Center 10 Journal) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
เพ่ือส่งเสริมการบริหารงานวิชาการ งานวิจัยของหน่วยงานและสนับสนุนภาคีเครือข่าย 
ประชาชนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการส่งเสริมสุขภาพและจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม โดยผลิตองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าและยกระดับมาตรฐานนักวิจัยให้เป็นที่ยอมรับ 
ได้มีบุคลากรเสนอผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ จ านวน 4 เรื่อง บทความวิชาการ จ านวน  4 เรื่อง 
พร้อมทั้งบทความเบ็ดเตล็ด/ปกิณกะ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน จากหน่วยงาน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการจัดตั้งวิทยา
เขตอ านาจเจริญ) และกรมอนามัย เป็นกรรมการกลั่นกรอง (Peer review) เพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองบทความวิชาการ บทวิทยาการ เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศูนย์อนามัยที่ 10 
กรมอนามัย ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลแบบ E-Book ผ่านเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
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2.พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิชาการอย่างมีส่วนร่วม 

  บริการปรึกษาด้านงานวิจัยและงานวิชาการ มีบุคลากรสนใจรับบริการจ านวน 10 เรื่อง 
(ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563) 

3.พัฒนาการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
3.1 สนับสนุนสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้เหมาะสมตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

โดยจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรยุค 4.0 (Learn and Meeting) ทุกบ่ายวันพุธของ
สัปดาห์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 9 ครั้ง มีบุคลากรร่วม
ประชุม 10-30 คนต่อครั้ง  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 12 หัวข้อและระยะเวลาจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรยุค 4.0 (Learn and Meeting) 
 
3.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้ KM  
การด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ได้มีการส ารวจความรู้ความเข้าใจเรื่องการ

จัดการความรู้ของบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2563 กลุ่ม
ตัวอย่างคือ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่
ปฏิบัติงานในศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2563  จ านวน 150 คน 
พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ส่วนใหญ่เคยได้รับรู้เรื่องการจัดการความรู้ KM 
ร้อยละ 91.3 รับรู้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา ร้อยละ 78.2 บุคลากรคิดว่าหน่วยงานมี
การจัดการความรู้ ร้อยละ 92.7 ประเมินตนเองว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 64.0 เลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ 
ประเภทจัดท าบทความ/เขียน CQI/KM ร้อยละ 66.0 มากที่สุด รองลงมาคือ Website KM 
ร้อยละ 24.5 มีทัศนคติต่อการจัดการความรู้อยู่ในระดับดี ร้อยละ 60.7 พฤติกรรมการจัดการ
ความรู้อยู่ในระดับเหมาะสม ร้อยละ 77.3 พบว่า พฤติกรรมของบุคลากรในเรื่องการอ่าน 
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วิเคราะห์ เรื่องราวต่างๆ ก่อนการตัดสินใจลงมือท าหรือปฏิบัติงานมากที่สุด (mean=4.37) 
จะหาความรู้โดยการเปิดเข้าเว็บไซต์ต่างๆ (mean=4.30) เมื่อมีคนต้องการข้อมูลเรื่องงาน
ของท่าน ท่านสามารถให้ข้อมูลได้ภายใน 2 ชั่วโมง (mean= 4.29) แต่พฤติกรรมที่มีการ
ปฏิบัติน้อย คือ ซื้อหนังสือเกี่ยวกับวิชาการ องค์ความรู้ต่างๆ ด้วยเงินของท่านเอง (mean= 
3.43) เมื่ออ่านหนังสือหรือความรู้ใดๆ จะน ามาบันทึกย่อ/ท าความเข้าใจ/ทบทวน (mean= 
3.62) และการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้จะเข้าร่วมกิจกรรมนั้น (mean= 3.83) จึงน ามา
จัดท าแนวทางและการจัดท าแผนการขับเคลื่อนและพัฒนางานวิชาการระดับหน่วยงานตาม
แบบฟอร์มที่ 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามกลยุทธ์ของหน่วยงาน ได้ 2 
กลยุทธ์ คือ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนาฐานข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการจัดการความรู้ หลังจากนั้น น าข้อมูลจัดท าแผนการจัดการข้อมูลและความรู้ของ
หน่วยงานโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ ตามแบบฟอร์มที่ 2 ได้แผนด าเนินงานพัฒนาการ
จัดการองค์ความรู้ได้ คือ แผนที ่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้ KM 
และแผนที่ 2 พัฒนาฐานข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการความรู้   

 

 
 
 

 
 

รูปที ่13  ผลการส ารวจความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ของบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 10 
อุบลราชธานี 

ปรับปรุง   
2% พอใช้  

42% ดี  
56% 

ระดับความรู้ 

ปรับปรุง(0-9 คะแนน) พอใช้ (10-12 คะแนน) 
ดี (13-15 คะแนน) 

ดี 
61% 

ปานกลาง 
39% 

ไม่ดี 
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ระดับทัศนคติ 

ดี ปานกลาง ไม่ดี 

เหมาะสมดี 
77% 

เหมาะสม
ปานกลาง 

22% 

ไม่เหมาะสม 
1% 

ระดับพฤติกรรม 

เหมาะสมดี เหมาะสมปานกลาง ไม่เหมาะสม 
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และจากผลการส ารวจจึงได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศและปรับพฤติกรรม

สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 2 ครั้ง ดังนี้  
  ครั้งที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการงานวิจัย 

การจัดการ ความองค์ความรู้ (KM) และนวัตกรรม พร้อมน าเสนอโครงร่างวิจัย เมื่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือพัฒนาระบบจัดการความรู้ การแบ่งปันความรู้ 
(Knowledge Sharing) และแผนการจัดการความรู้ขององค์กร   

  กิจกรรมส าคัญ ให้ความรู้เบื้องต้นการจัดการความรู้ในองค์กร กระบวนการ
จัดการความรู้ 7 ขั้นตอน และการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)       

    ผลการด าเนินการ จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 35 คน คะแนนความรู้ เต็ม 10 
คะแนน ก่อนค่าเฉลี่ย 7.9 (79%) และหลัง 8.4  (84%) ระดับความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรม ร้อยละ 84.5 ข้อเสนอแนะคืออยากให้มีการจัดต่อเนื่องทุกปี ด าเนินการ
อย่างจริงจังเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง สื่อสารให้ทั่วองค์กร ให้ทราบล่วงหน้า มีแผนให้
ทุกคนรับรู้ เพ่ือวางแผนให้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม มีแผนจัดการความรู้องค์กรจ านวน  
4 แผน คือ 1) พิชิตออฟฟิตซินโดรม2) การออกก าลังเพ่ือลด BMI 3) การสร้างวินัย
หนูน้อยแยกขยะ และ 4) องค์กรต้นแบบคัดแยกขยะลดโลกร้อน 

 
 

 
 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24  มีนาคม  2563 เพ่ือแบ่งปันความรู้ (Knowledge 
Sharing) เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน และจัดเวทีประกวดจัดการ
ความรู้ สู่เรื่องเล่าเร้าพลัง Like Talk เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างบุคลากร (Knowledge Sharing) กระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงาน ได้
แสดงออกซ่ึงความรู้ ความสามารถ และการถ่ายทอด   Best Practice ในรูปแบบ
การน าเสนอ “เรื่องเล่า เร้าพลัง” 

กิจกรรมส าคัญ การให้ความรู้ เทคนิคการเล่าเร้าพลัง และน าเสนอ Like 
Talk  
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ผลการด าเนินการ จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 36 คน ระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ 79.8  ส่งผลงานมา Like Talk จ านวน 3 เรื่องคือ  

-ประเภท R2R : 4 กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นศูนย์ EF  
-ประเภทนวัตกรรม : ขาตั้งสปริงเกอร์รดน้ าสนามหญ้าแบบล้อเลื่อน  
-ประเภทการจัดการความรู้: พ้ืนสะอาดปลอดภัยสู่สถานที่ท างานน่าอยู่น่า
ท างาน 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.3 การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยสาธารณสุข จ านวน 2 ครั้ง 

คือ   
ครั้งที่ 1 ด าเนินการกิจกรรมการอบรมวิจัยคลินิกในงานประจ า เขตสุขภาพที่ 10 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านงานวิจัยควบคู่กับการถ่ายทอดสด
รูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Program จ านวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 46 คน  

 

 
 
     
ครั้งที่ 2 ด าเนินการกิจกรรมการอบรมวิจัยคลินิกในงานประจ า เขตสุขภาพที่ 10 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 บุคลากรให้มีทักษะในการท างาน หรือสมรรถนะท่ี
ดีขึ้น สร้างนวัตกรรม การวิจัย จ านวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 50 คน 
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3.4 พัฒนาฐานข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ พัฒนา

ฐานข้อมูล  จัดการเรื่องเล่าเร้าพลัง จ านวน 3 เรื่อง และผลการจัดการข้อมูลและความรู้ของ
บุคลากร รวม 253 เรื่อง จ าแนกเป็น ประเภทวิจัย จ านวน 34 เรื่อง  ประเภท R2R จ านวน 
5 เรื่อง  ประเภท KM จ านวน 212 เรื่อง ประเภทนวัตกรรม จ านวน 2 เรื่อง  ซึ่งเป็นผลงาน
ของบุคลากร จ านวน 145 คน (ร้อยละ 96.67) โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 10 
อุบลราชธานี 

 

ผลลัพธ์การด าเนินงาน  
1.วิชาการและวิจัย 

ตารางท่ี 19 ผลงานวิชาการท่ีส่งพิจารณาน าเสนอในการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 
(กระทรวงสาธารณสุข) ปี 2560 - 2562 
 

ปี พ.ศ. ประเภท 
จ านวนผลงาน (เรื่อง) 

ส่งสมัคร ที่ได้รับคัดเลือก ได้รับรางวัล 
2560 น าเสนอด้วยโปสเตอร์ 20 6 - 

 น าเสนอด้วยวาจา 3 2 - 
2561 น าเสนอด้วยโปสเตอร์ 2 2 - 

 น าเสนอด้วยวาจา - - - 
2562 น าเสนอด้วยโปสเตอร์ 24 5 1 

 น าเสนอด้วยวาจา 2 2 1 
 หมายเหตุ: ปี 2563 ไม่ได้ส่งบุคลากรและผลงานเข้าร่วมการน าเสนอ  
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ตารางท่ี 20 ผลงานวิชาการท่ีส่งพิจารณาน าเสนอในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม  (กรมอนามัย) ปี 2561 - 2563 
 

ปี พ.ศ. ประเภท 
จ านวนผลงาน (เรื่อง) 

ส่งสมัคร ที่ได้รับคัดเลือก ได้รับรางวัล 
2561 น าเสนอด้วยโปสเตอร์ 10 10 1 

 น าเสนอด้วยวาจา 1 1 - 
2562 น าเสนอด้วยโปสเตอร์ 12 10 1 

 น าเสนอด้วยวาจา 4 2 - 
2563 น าเสนอด้วยโปสเตอร์ 19 8 2 

 น าเสนอด้วยวาจา 1 1 - 
 

การน าเสนอผลการด าเนินงาน ปี 2563 
  การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 
ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานได้ส่งผลงานเพ่ือน าเสนอ จ านวน 20 ผลงานและมีผลงานที่ได้รับรางวัลจ านวน 2 ผลงาน
ดังนี้  

ประเภท Poster Presentation 
1. กลุ่มการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  : ผลการใช้ยาหอมเทพจิตรและยาขิงในการช่วยลดความปวด
ของผู้รับบริการคลินิกแพทย์ แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  
โดย นางกนกรัศม์ จันทน์สุทธิประภา  เภสัชกรช านาญการ 
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2. กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  : การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้
ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงในเขต สุขภาพที่ 10  
โดยนายนิสิต  อินลี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 

 

 
 

 
ตารางท่ี 21  การส่งผลงานขอรับรองจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ฯ เขตสุขภาพท่ี 10 ปี 2563 
 

ปี พ.ศ. 
จ านวนผลงานขอรับรองจริยธรรมฯ (เรื่อง) 

ส่งเพื่อพิจารณา ผ่านการรับรอง 
อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
ยกเลิก 

2563 18 12 5 1 
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2. กิจกรรม LIKE Talk Award ปี 4 
ผลการด าเนินงาน กิจกรรม LIKE Talk กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้ส่ง

บุคลากรเข้าร่วมประกวดผลงานโดยส่ง Clip video น าเสนอและเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 8 
มิถุนายน 2563 ผ่านทางระบบ Video conference 

 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการจัดการความรู้ 
ผลงาน : 4  กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นศูนย์ EF  โดย นางศินีนาฏ โสวัตร  พยาบาล

วิชาชีพช านาญการ 
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งานบริการสาธิตด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 
การด าเนินงานบริการคลนิิกสาธิตฯ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561-2563 
 

ตารางท่ี 22  จ านวนผู้มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561-2563 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง 

ผู้ป่วยนอกทั้งหมด  18,989 32,937 20,171 25,002 17,770 25,834 
ผู้ป่วยนอกรายใหม่ ที่มารับ
บริการครัง้แรกของปี 

11,300  12,648  12,089  

 
 
ตารางท่ี 23  จ านวนผู้มารับบริการส าหรับแม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2561-2563 

 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง 

หญิงฝากครรภ์ 243 322 77 232 99 180 
หญิงมีครรภ์ฝากครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ 37  14  15  
หญิงมีครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง 18  32  20  
หญิงมีครรภ์ตรวจสุขภาพช่องปาก 26  23  22  
หญิงมีครรภ์ได้รับการฝึกท าความสะอาดช่อง
ปาก 

26  23  22  

หญิงมีครรภ์ได้รับการขูดหินน้ าลาย 2  N/A  1  
หญิงมีครรภ์ได้รับบริการ Complete case N/A  N/A  0  
(ไม่มีรอยโรคที่ท าให้เกิดการติดเชื้อในช่อง
ปาก) 

2  N/A  0  

ผู้มาใช้บริการคลอด 0  0  0  
หญิงหลังคลอดได้รับบริการเยี่ยมบ้าน 0  0  0  
ให้ค าปรึกษาในหญิงตั้งครรภ์  122  91  118 
ให้บริการคลินิกนมแม่  540  612  245 
จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่  145  277  156 
 
 
 



รายงานประจ าปี 2563  134 

 
ตารางท่ี  24  จ านวนผู้มารับบริการส าหรับเด็กอายุ 0-5 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563 

 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง 

เด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับบริการ WBC   281 346 104 296 154 304 
เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการ WBC 38 60 27 51 48 72 
เด็กอายุ 0-6 เดือน ทั้งหมด 86  28  37  
เด็กอายุ 0-6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว 30  16  18  
เด็กอายุ 9 เดือน ทั้งหมด 57  47  30  
เด็กอายุ 9 เดือน ได้รับการตรวจพัฒนาการสมวัย 53  40  29  
เด็กอายุ 9 เดือน สงสัยล่าช้า ที่ได้รับการกระตุ้นแล้ว
สมวัย 

4  7  1  

เด็กอายุ 18 เดือน ทั้งหมด 40  35  38  
เด็กอายุ 18 เดือน ได้รับการตรวจพัฒนาการสมวัย 38  25  33  
เด็กอายุ 18 เดือน สงสัยล่าช้า ที่ได้รับการกระตุ้น
แล้วสมวัย 

2  24  5  

เด็กอายุ 30 เดือน ทั้งหมด 35  42  33  
เด็กอายุ 30 เดือน ได้รับการตรวจพัฒนาการสมวัย 33  30  25  
เด็กอายุ 30 เดือน สงสัยล่าช้า ที่ได้รับการกระตุ้น
แล้วสมวัย 

2  11  6  

เด็กอายุ 42 เดือน ทั้งหมด 20  16  14  
เด็กอายุ 42 เดือน ได้รับการตรวจพัฒนาการสมวัย 15  13  9  
เด็กอายุ 42 เดือน สงสัยล่าช้า ที่ได้รับการกระตุ้น
แล้วสมวัย 

5  3  3  

เด็กอายุ 60 เดือน ทั้งหมด 45  12  12  
เด็กอายุ 60 เดือน ได้รับการตรวจพัฒนาการสมวัย 40  11  6  
เด็กอายุ 60 เดือน สงสัยล่าช้า ที่ได้รับการกระตุ้น
แล้วสมวัย 

5  7  4  

เด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการตรวจฟัน 159  98  110  
เด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับฟลูออไรด์ (ทุกประเภท) 0  0  6  
ผู้ปกครองของเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการฝึกแปรงฟัน 159  98  108  
เด็กอายุ 0-2 ปี ปราศจากฟันผุ 106  85  99  
คลินิกเด็กฉลาด  124  114  51 
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ตารางท่ี  25  จ านวนผู้มารับบริการส าหรับวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2561-2563 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง 

วัยรุ่นที่มารับบริการคลินิกวัยรุ่น (ทั้งหมด) 97 198 131 261 145 147 
   รับถุงยางอนามัย 77  47  21  
   รับการตรวจ Preg-test 1  1  1( 37*)  
   รับบริการฝังยาคุมก าเนิด 13  81  48  
   รับการตรวจ HIV 4  0  1  
   รับการตรวจ VDRL 3  0  0  
   รับการตรวจ Gram Stain 1  0  0  
   รับบริการให้ค าปรึกษา N/A  261 342 97 147 
   ขอค าปรึกษาทางเพศสัมพันธ์ 2  2  0  
   ขอค าปรึกษาหลังฝังยาคุม 1  0  6  
   ขอค าปรึกษาท้องไม่พร้อม 1  0  0  
 
หมายเหตุ :  ( *) หมายถึงข้อมูลการตรวจ preg –test ในกรณีตรวจการตั้งครรภ์ก่อนให้บริการ 
                 ฝังยาคุมก าเนิด 
 
 

ตารางท่ี  26  จ านวนผู้มารับบริการส าหรับวัยท างาน ปีงบประมาณ 2561-2563 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง 

ผู้รับบริการ DPAC 15 24 0 0 0 0 
ผู้รับบริการ Fitness 2,338 11,438 1,497 6,860 1,118 4,641 
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ตารางท่ี  27  จ านวนผู้มารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี ปีงบประมาณ 2561-2563 
 

รายการ 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 

หน่วย 
งาน 

ราย หน่วย 
งาน 

ราย หน่วย 
งาน 

ราย 

ผู้มารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี 
(ท้ังหมด) 

284 6,191 833 5,737 326 10,268 

ผู้มารับบริการตรวจสุขภาพภายใน
หน่วยงาน 

69 1,381 180 1,042 68 1,661 

ผู้มารับบริการตรวจสุขภาพภายนอก
หน่วยงาน 

215 4,810 653 4,695 258 8,607 

 
ตารางท่ี  28  จ านวนผู้มารับบริการคลินิกวางแผนครอบครัว ปีงบประมาณ 2561-2563 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
คน ครั้ง คน ครัง้ คน ครั้ง 

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 788 788 707 707 568 568 
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ทุกวิธี) 788 788 704 704 571 571 
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วย VIA 2 2 0 0 0 0 
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธ ี
Pap'smear 

725 725 621 621 
578 578 

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธ ี 
HPV test 

56 56 15 15 
11 11 

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธ ี 
Thin pap 

7 7 8 8 
2 2 

บริการตรวจหลังคลอด 6  14  12  
ตรวจทางนรีเวช 64  46  11  
ผู้รับบริการวางแผนครอบครัว 47 64 40 54 27 46 
รับยาเม็ดคุมก าเนิด 6 13 10 14 8 9 
รับยาฉีดคุมก าเนิด 14 23 11 21 15 33 
บริการฝังยาคุมก าเนิด 19 19 10 10 1 1 
บริการใส่ห่วงคุมก าเนิด 4 4 5 5 1 1 
รับถุงยางอนามัย 3 3 4 4 2 2 
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ตารางท่ี 29  จ านวนผู้มารับบริการส าหรับวัยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561-2563 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
คน ครั้ง คน ครัง้ คน ครั้ง 

ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ 113 114 109 110 102 102 
ผู้สูงอายุได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ  
(ทุกประเภท) 

113 114 128 128 102 102 

ผู้สูงอายุได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก 204 717 195 640 290 392 
 
ตารางท่ี  30  จ านวนผู้มารับบริการเวชศาสตร์ชันสูตร ปีงบประมาณ 2561-2563 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง 

ผู้ป่วยได้รับการตรวจ Lab 7,836 14,403 8,359 13,709 9,271 27,439 
ผู้ป่วยได้รับการ X-Ray 1,490 1,500 2,929 2,939 11,771 11,781 
 
ตารางท่ี 31 จ านวนผู้มารับบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน  ปีงบประมาณ 2561-2563 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง 

ผู้รับบริการที่มาจุดอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
(ท้ังหมด) 

 1,656  897  1,257 

ผู้รับบริการที่มาท าหัตถการ(ล้างแผล/ฉีดยา/
เย็บแผล/ใส่สายสวนปัสาวะ/ พ่นยา) 

 910  604  793 

   การบันทึกเครื่องไฟฟ้าหัวใจ (EKG)  67  59  126 
   สังเกตอาการ  217  92  163 
   ส่งต่อผู้ป่วย (Refer)  15  3  2 
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ตารางท่ี 32 จ านวนผู้มารับบริการคลินิกส่งเสริมทันตกรรม  ปีงบประมาณ 2561-2563 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง 

จ านวนผู้รับบริการทันตกรรม 2,310 4,220 2,467 4,538 1,715 3,218 
จ าแนกตามหัตถการ   
  ตรวจฟัน 2,545 7,208 2,228 6,578 1,494 4,828 
  อุดฟัน 1,703 2,160 910 1,908 1,543 2,003 
  ขูดหินปูน 933 933 687 849 366 600 
  ถอนฟัน 456 556 400 511 287 317 
  ใส่ฟันปลอม 250 284 209 250 152 608 
  ครอบฟัน 97 97 78 120 25 100 
  ผ่าฟันคุด 46 65 40 74 44 68 
  รักษารากฟัน 166 174 19 100 37 185 
  เคลือบฟลูออไรด์ 21 22 20 21 13 13 
  เคลือบหลุมร่องฟัน 5 12 5 14 10 20 
  X-ray ในช่องปาก 11 11 5 5 18 25 
  ตัดไหมในช่องปาก 34 41 42 51 37 37 
  อ่ืนๆ  284 337 101 447 113 237 
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ตารางท่ี 33 จ านวนผู้มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ  
               2561-2563 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง 

จ านวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย 550 2,356 675 2,456 696 2,772 
บริการด้านการรักษา       
  นวดและประคบสมุนไพรเพ่ือการ
บ าบัดรักษาโรค 

463 1,917 572 1,898 595 2,283 

  ประคบสมุนไพรเพ่ือการบ าบัดรักษา 32 42 23 33 44 48 
  นวดและประคบสมุนไพรเพ่ือฟ้ืนฟู 
  มารดาหลังคลอด 

14 32 16 50 5 17 

  นวดประคบแก้ไขปัญหาท่อน้ านมอุดตัน 20 36 30 67 12 22 
  ทับหม้อเกลือเพ่ือฟ้ืนฟูมารดาหลังคลอด 7 23 14 42 6 23 
  การรักษาด้วยวิธีการกัวซาบ าบัด 64 204 102 342 89 282 
  อบไอน้ าสมุนไพร 44 123 31 83 10 27 
  แช่มือแช่เท้า 2 3 1 2 0 0 
  การพอกยา 1 2 2 3 35 54 
  สั่งจ่ายยาสมุนไพร  482 838 408 672 573 1,082 
  ให้ค าแนะน าด้านแพทย์แผนไทยและ 
  แพทย์ทางเลือก 

168 256 214 400 130 231 

บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ       
  นวดและประคบสมุนไพรเพ่ือการ 
  ส่งเสริมสุขภาพ 

25 28 32 40 58 101 

  นวดฝ่าเท้า 3 3 0 0 0 0 
  อบสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 1 1 2 4 3 4 
  สปาหน้ายกกระชับ  17 44 16 34 10 19 
  บริการน้ าสมุนไพรปรับสมดุล 499 2,130 608 2,270 290 1,270 
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คณะผู้จัดท ำ 
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