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Service  Excellence
โครงการแพทยแ์ผนไทยและ
แพทยท์างเลือก

1 คลินิคดูแลผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
(ในสถารบริการ,ชุมชน)-พอก
เข่าด้วยยาสมุนไพร

1.ลดอาการขอ้เขา่เส่ือมในระยะ
เบื้องต้นในกลุ่มผู้สูงอาย ุ          
                                       
     2.เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ
รักษาให้กบัผู้มารับบริการ

1.ตามที่คัดกรองจากงาน
ส่งเสริม คัดเลือกจ านวน 
100 ราย ของเขต
รับผิดชอบรพ.แม่ลาน้อย 
ในโรงเรียนผู้สูงอายรุ่วมกบั
เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย  
                               
    2. ผู้ป่วยที่มารับบริการ
ในสถานบริการ

1 ต.ค.61-30 
ก.ย.62

 ท้องถิน่ นายชาญชัย 
กมลศรี

2 คลินิคดูแลหญิงหลังคลอด
(IPD,OPD)
 1.คลอดปกติดูแลหลังคลอดได้
ต้ังแต่ 1 สัปดาห์ แต่ไม่เกนิ 3 
เดือน                              
2. คลอดโดยวิธีการผ่าตัดและ
ท าหมันดูแลหลังคลอดได้ ต้ังแต่
 1 เดือน แต่ไม่เกนิ 3 เดือน

ส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอด มารดาหลังคลอดในเขต
บริการเครือขา่ยสุขภาพ
อ าเภอแม่ลาน้อย

1 ต.ค.61-30 
ก.ย.62

 - นางสาวอารี
พร พงศธร
คุณวุฒิ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอแม่ลาน้อย )
ตามยทุธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ( 4 Excellence )

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่วันที่-ถึง

วันที่)

 งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอแม่ลาน้อย )
ตามยทุธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ( 4 Excellence )

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่วันที่-ถึง

วันที่)

 งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

3 LTC. ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและเฝ้า
ระวังภาวะแทรกซ้อน

ผู้พิการทางการเคล่ือนไหว
(เน้นติดบ้านติดเตียง)

1 ต.ค.61-30 
ก.ย.62

ทีมสหวิชาชีพ

4 ส ารวจรวบรวมภูมิปัญญา      
                         ลงส ารวจ
หมอพื้นบ้าน พื้นที่ต าบลแม่ลา
หลวง ในเขตรับผิดชอบของรพ.
สต. แม่ลาหลวงและรพ.สต.แม่สุ

ส ารวจรวบรวมองค์ความรู้หมอ
พื้นบ้าน เพื่อน ามาต่อยอด/ใช้ใน
สถานบริการและชุมชน

 1.ต ารับต ารายา 20 
ขอ้มูล                       
2. ตัวอยา่งสมุนไพร 3 
ชนิด (ที่น ามาใช้ในงานวิจยั
,เศษฐกจิและสมุนไพรที่
หายาก)

1 ต.ค. 61- 30 
มี.ค. 62

 งานภูมิปัญญา
(สสจ.)

นายชาญชัย 
กมลศรี   
นางสาวอารี
พร พงศธร
คุณวุฒิ

5 นวัตกรรม/R2R/วิจัย  เครือ่ง
กลั่นสมุนไพรที่มีน้ ามันหอม
ระเหย               
1.ผลิตเคร่ืองกล่ันโดยใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่ราคาถกูและหาง่าย    
 2. น ามาใช้กล่ันสมุนไพรที่มี
น้ ามันหอมระเหย ในสถาน
บริการและขยายลงสู่ชุมชน

พัฒนาหน้างาน น ามาใช้ในสถานบริการ 
และขยายสู่ชุมชน

1 ต.ค.61- 28 
ก.พ. 62

 งานภูมิปัญญา
(สสจ.)

นางสาวอารี
พร พงศธร
คุณวุฒิ

6 จัดท า OPD คู่ขนาน             
 ตรวจ บ าบัด รักษาสุขภาพโดย
เน้นด้านการใช้ยาสมุนไพร

 - ส่งเสริมการเขา้ถงึการรับ
บริการด้าน การแพทยแ์ผนไทย

 1.การเขา้ถงึบริการด้าน
การแพทยแ์ผนไทย
ทั้งหมดร้อยละ 15 %      
         2.การใช้ยา
สมุนไพร ร้อยละ 5 %

1 ต.ค.61- 28 
ก.พ. 62

 - นายชาญชัย 
กมลศรี   
นางสาวอารี
พร พงศธร
คุณวุฒิ
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ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอแม่ลาน้อย )
ตามยทุธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ( 4 Excellence )

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่วันที่-ถึง

วันที่)

 งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

7 ติดตามการเข้าบริการด้านการ
ใช้ยาสมุนไพร ในรพ.สต.เขต
บริการเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ
แม่ลาน้อย

 - ส่งเสริมการเขา้ถงึการรับ
บริการด้านการแพทยแ์ผนไทย
(การใช้ยาสมุนไพร)

รพ.สต.เขตบริการ
เครือขา่ยสุขภาพอ าเภอ
แม่ลาน้อย รพ.สต. 11 แห่ง

1 ต.ค.61- 28 
ก.พ. 62

 ลงติดตามช่วง
ออกเยีย่มบ้านผู้

พิการ

นายชาญชัย 
กมลศรี   
นางสาวอารี
พร พงศธร
คุณวุฒิ

รวม


