
เภสัชกร มะโนตร์   นาคะวจันะ

ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดั

คณะกรรมการนิเทศงาน คปสอ. จ.อุดรธานี

ครังที 1

ปีงบประมาณ 2561(ตค.60-มค.61)



...ยนิด ีต้อนรับสู่ อาํเภอศรีธาตุ ......

“พระธาตุเป็นศรี วารีลาํปาว

ประเพณชีนสามเผ่า ลาว ญ้อ ผู้ไทย

ธารนําใสบึงคาํศรี บารมีศาลหลกัเมือง

ลอืเลอืงผ้าหมีขิด เนรมิตเมืองคาร์บอนตํา”

การปกครอง  

 แบ่งเป็น  7 ตาํบล  

 86 หมู่บ้าน 11,437 หลังคาเรือน

 เทศบาล 4 แห่ง 

 องค์การบริหารส่วนตาํบล 4 แห่ง     

 โรงพยาบาลชุมชน 30 เตยีง

 รพ.สต. 12 แห่ง



ประเภทบุคลากร สสอ. รพ.สต. รพ. รวม สัดสวนตอ ปชก. เกณฑ

แพทย - - ๕ ๕ ๑:๘๘๕๗ ๑ : ๑o,ooo

ทันตแพทย - - ๓ ๓ ๑:๑๔๗๒ ๑:๑๕,ooo

เภสัชกร - - ๕ ๕ ๑:๑๑o๗๑ ๑:๑๕,ooo

พยาบาลวิชาชีพ - ๑๓ ๓๕ ๔๗ ๑:๑oo๖

นักวิชาการ

สาธารณสุข

๒ ๑๒ ๓ ๑๘ ๑:๔๘๗๖

จพ.สาธารณสุข - ๑๖ ๑ ๒๓

จพ.เภสัชกรรม - - ๔ ๔

ทันตาภิบาล - ๖ ๒ ๗

ลูกจาง ๒ ๓๔ ๖๔ ๙๓

ขอมูลดานบุคลากร



จํานวนประชากรสิทธิUC
 ลําดับ  สถานบริการ  ประชากร

1  รพ.สต.ศรีสง่าเมือง                  3,493 

2  รพ.สต.ท่าไฮ                  3,014 

3  รพ.สต.โนนม่วง                  2,015 

4  รพ.สต.บ้านโปร่ง                  1,974 

5  รพ.สต.หัวนาคาํ                  3,170 

6  รพ.สต.คาํค้อ                  2,966 

7  รพ.สต.หนองนกเขียน                  3,526 

8  รพ.สต.นายูง                  3,657 

9  รพ.สต.ตาดทอง                  1,822 

10  รพ.สต.ห้วยผงึ                  1,969 

11  รพ.สต.นาเรียง                  2,749 

12  รพ.สต.คาํเมย                  2,706 

13 PCUรพ.ศรีธาตุ                  4,676 

 ทังcup                37,737 

 รพ.สต.                33,061 
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ประเดน็เร่งรัด ปี 2561ประเดน็เร่งรัด ปี 2561



ประเดน็เร่งรัดจงัหวดั 19ประเดน็  ปีงบประมาณ 2561

ลําดับ ประเด็น Project  Manager

1 District Health Board คุณ สนธยา  ศรีมาตร  คุณ สุวรรณา ร่มวาปี

2  ส่งเสริมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน(RTI ) คุณ สนธยา  ศรีมาตร คุณพูนมณี อุ่มสัมฤทธิ

3  การควบคุมป้องกันโรคและลดปัจจัยเสียงด้านสุขภาพ

3.1 NCD (DM/HT)

3.2 EOC

คุณ วัชรินทร์  หอมอ้ม 

คุณ กิตติพงษ์ ศิลปชัย

4
การพฒันาและสร้างเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย 0-5 ปี &แม่และเด็ก

คุณนันทภรณ์  วงคะจันทร์ /คุณรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ

คุณ อัจณราพรรณ  แก้วสังข์

5
การบริหารจัดการด้านสิงแวดล้อมGreen&Clean Hospital

คุณ สมศักดิ ศรีอนงค์

คุณ พงษ์พนัธ์  ทํามา/คุณฐิติยา เกษจ้อย

6
 พฒันาระบบบริการปฐมภูมิPrimary Care Cluster(PCC)

คุณ สุวรรณา ร่มวาปี

คุณ ภูมิพฒัน์  เชิญชม

7 พฒันาระบบบริการวัณโรค(TB) คุณ กอบแก้ว สุภาษร/คุณสุรศักดิ  คุยบุตร

8  การป้องกันการดือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตRุDU คุณ เฉลิมชัย สถาวรินทุ/คุณสุรศักดิ  คุยบุตร

9  พฒันาระบบบริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน(ECS) คุณ สนธยา  ศรีมาตร คุณพูนมณี อุ่มสัมฤทธิ



ประเดน็เรงรดัจงัหวดั 19 ประเดน็  ปงบประมาณ 2561

ลําดับ ประเด็น Project  Manager

10  พัฒนาระบบ One day surgery คุณสมบุญ ธนบดีวิวัฒน/คุณสุจินดา  คําดวง

11  พัฒนาระบบริการแพทยแผนไทย 
คุณ บดินทร  ศรีลุนชาง/คุณนันทินี  โคตรมณี

12 พัฒนาระบบบริการโรคไมติดตอ

12.1DM

12.2HT

12.3เทา

12.4ตา

12.5ไต

คุณ พรพรรณ  พิมพวาป/คุณ มณีกานต สิงหรา

คุณ วัชรินทร  หอมอม /คุณ กิตติพงษ ศิลปะชัย

13 พัฒนาระบบบริการโรคหัวใจ(Stemi) คุณ พูนมณี  อุมสัมฤทธิ์

14  พัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดในสมอง(Stroke) คุณ พูนมณี  อุมสัมฤทธิ์



ประเดน็เรงรดัจงัหวดั 19 ประเดน็  ปงบประมาณ 2561

ลําดับ ประเด็น Project  Manager

15  พัฒนาระบบบริการโรคติดเช้ือ(sepsis) คุณ จันธิมา  หันรุด

16  การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ

(Happy UDMOPH)

คุณ สมบุญ ธนบดีวิวัฒน/คุณพรพรรณ พิมพวาป

17 การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ คุณ สนธยา  ศรีมาตร 

คุณ สุภาวดี  วิไชยวงค /คุณพงษพันธ  ทํามา

18 การพัฒนาระบบธรรมภิบาลและองคกรสุขภาพ

18.1องคกรคุณภาพ HA

18.2 รพ.สต.ติดดาว

18.3 PMQA

คุณ สมบุญ  ธนบดีวิวัฒน

คุณณัฐตนิชา  หนูทอง/คุณสุวรรณา รมวาป

คุณ สนธยา  ศรีมาตร

19  การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ คุณ สนธยา  ศรีมาตร /คุณ พงศธร  สีนานนท



ประเด็น.. District Health Board...

• ร้อยละ 50 ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชวีิตระดับอาํเภอ (พชอ.) ทีมี

คุณภาพ

1.มคีณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอําเภอ

2.มกีารประชมุกําหนดประเด็นปัญหาของอาํเภอ
 
        คอื

  2.1 อบุตัเิหตุ

  2.2 พฒันาการเด็กปฐมวยั



ประเด็น..ลดอตัราการตายจากอบัุติเหตุทางถนน

(Road Traffic Injury : RTI)…

.อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนน(เป้าหมาย ไม่เกิน 18 ต่อ 

ประชากร แสนคน)





งานเบาหวาน
1.อตัราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสียงเบาหวาน 

(เป้าหมาย ไม่เกนิร้อยละ 2.40)

2.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานทคีวบคุมได้

 (เป้าหมายร้อยละ 40)
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ประเด็น.. ..การควบคุมป้องกนัโรคและลดปัจจัยเสียงด้านสุขภาพ...

Base line ปี2560 เป้าหมาย ปี2561 ผลการดําเนินงาน

 คน ร้อยละ (รอบ ตค.60-มค.61)

1.43  <  58 คน     <  ร้อยละ 2.40 ร้อยละ0.46   (11คน)

    

ร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปีขึนไปทีได้รับการคัดกรองเบาหวาน จังหวัดอุดรธานี 

ปีงบประมาณ 2561 แยกรายอําเภอ 1 ตุลาคม 2560 – 27 มกราคม 2561

Base line ปี2560 เป้าหมาย ปี2561 ผลการดาํเนินงาน

 คน ร้อยละ (รอบ ตค.60-มค.61)

 ร้อยละ 14.08 873 ≥ 40  ร้อยละ 7.79
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ความดนัโลหิตสูง

1.อตัราประชากรกลุ่มเสียงและสงสัยป่วยความดนัโลหิตสูง 

ได้รับการวดัความดันโลหติทีบ้าน (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 10)

2. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทีควบคุมได้ (เป้าหมาย

ร้อยละ 50)

ประเด็น.. ..การควบคุมป้องกนัโรคและลดปัจจัยเสียงด้านสุขภาพ...

Base line ปี2560 เป้าหมาย ปี2561 ผลการดาํเนินงาน

 คน ร้อยละ (รอบ ตค.60-มค.61)

0 ≥  56 ≥   10 0

Base line ปี2560 เป้าหมาย ปี2561 ผลการดาํเนินงาน

 คน ร้อยละ (รอบ ตค.60-มค.61)

ร้อยละ 56 ≥ 1407 ≥ 50  ร้อยละ  37.36

    

ร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปีขึนไปทีได้รับการคดักรองความดันโลหิต จงัหวดัอุดรธานี

ปีงบประมาณ 2561 แยกรายอาํเภอ 1 ตุลาคม 2560 – 27 มกราคม  2561



4. เด็กปฐมวยั



เด็กปฐมวัย (0-5 ป)

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม

โรงพยาบาลหนองหาน

พ.ศ.

2559

2560

2561 

จํานวนเด็ก
 0-5 ปี                                              กลุม่ดี เสยีง ป่วย

คน รอ้ยละ

2136

76.76

3,098

2,566

2,575

1967

82.95

76.76
2,37

8

คน รอ้ยละ คน รอ้ยละจํานวน

384

20.53527

14.9

22.08684

55

2.81 72

2.13

1.1937



เด็กชุมขน1,030 (40.%)

เด็กในศูนยพฒันาเด็กเล็ก/
เตรียมอนุบาล 795 

(30.88%)

เด็กในโรงเรียน(อนบุาล)
750 (29.12%)

เด็กในชุมชน 

เด็กในศนูยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก/เตรยีมอนบุาล

เด็กในโรงเรยีน(อนบุาล)

เดก็ 0 – 5 ปี 

ทังหมด 2,575 คน



พ่อแม่ 1,926 

(74.80%)

ปู่ย่า,ตายาย   571 

(22.17%)

บุคคลอนื 78

(23.02%)

พอ่แม่

ปู่ ยา่, ตายาย

บคุคลอนื



สมวยั, 1,046 

(81.72%)

ล่าชา้, 233  (18.2%) ส่งต่อ, 1 (0.08%)

สมวยั ล่าชา้ ส่งต่อ ทีมา: ข้อมลูรายงาน พฒันาการ7 ก.พ. 2561

รอยละของเด็กอายุ0-5ปมีพัฒนาการสมวัย รอยละ 85

จํานวนเดก็ 0- 5 ปี ทังหมด 2,575

ได้รับการตรวจ 1,280 คน ร้อยละ  

49.70 
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ร้อยละ

นาเรียง คาํคอ้ ท่าไฮ นายงู คาํเมย รพ.ศรีธาตุ หว้ยผึง

หวันาคาํ ตาดทอง บา้นโปร่ง โนนม่วง ศรีสง่าเมือง หนองนกเขียน ทีมา: ข้อมลูรายงานเดก็กลุม่เสียง 2561

จํานวนเดก็ 0- 5ปี ทังหมด 

2,575

ผลงาน 233 คน ร้อยละ 

9.04 



ผลการตรวจพัฒนาการ ชวง อายุ 9 , 18 , 30 และ 42 เดือน   

เดก็ 4 กลุ่ม ทังหมด 1,527 คน

คัดกรอง 447 คน ร้อยละ 29.27

สมวยั, 321 

(71.8%)

ล่าชา้, 125  

(27.96%)
ส่งต่อ, 1 (0.22%)

สมวยั ล่าชา้ ส่งต่อ
ทีมา: ข้อมลูรายงาน HDC  7 ก.พ. 2561



ตอ่พฒันาการ อดุรธาน ี2560

กลุ่มเสียง ข้อมูลปีงบประมาณ2560 ข้อมูลปีงบประมาณ2561

จํานวน(คน) ร้อยละ จํานวน(คน) ร้อยละ

BA 0 0 0 0

LBW 14 0.5 5 0.19

Preterm 9 0.35 3 0.12

Tsh>11.25mU/L 3 0.11 7 0.27

อ้วน 96 3.74 78 3.03

ผอม 202 7.87 165 6.41

เตีย 139 5.42 112 4.35

ภาวะเสียงธาลัสซีเมีย 2 0.08 0 0

เกิดจากมารดาติดเชือ HIV 0 0.00 0 0

เด็กทีเกิดจากแม่วัยรุ่น 33 1.29 14 0.54

   อําเภอศรีธาตุเด็กสียง 498 19.40 384 14.9
ทีมา: ขอ้มลูจาก43แฟ้ม,2561ณ วนัที 7 ก.พ. 61

ประชากรกลางปี เด็ก0-5ปี ปี2560 จํานวน 2,566คน

ร้อยละของเด็กกลุ่มเสียงทีมีผลกระทบต่อพฒันาการ อาํเภอศรีธาตุ



0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00

7.87

5.42

3.74

1.29
0.5 0.35 0.08 0.04 0 0

ร้อยละ

ผอม เตีย อว้น เดก็ทีคลอดจากแม่วยัรุ่น

LBW Preterm มีภาวะเสียงธาลสัซีเมีย TSH>11.25mU/L

BA จากแม่ติดเชือHIV ทีมา: ข้อมลูรายงานเดก็กลุม่เสียง 2561



ปวยโรคเรื้อรัง ขอมูลสะสมถึงปงบประมาณ2560 ขอมูลเด็กปวยใหมปงบประมาณ2561

จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ

Down syndrome 1 0.04 0 0

CP 0 0 0 0

GDD 2 0.08 0 0

Delay Speech 0 0 0 0

โรคหัวใจ 5 0.19 0 0

มะเร็ง 2
008

0 0

ธาลัสซีเมีย 10 0.39 0 0

ทีมา: ขอ้มลูจาก43แฟ้ม,2561ณ วนัที 7 ก.พ. 61
ประชากรกลางปี เด็ก0-5ปี ปี2561 จํานวน 2,575คน

ร้อยละเด็กป่วยทีมีผลกระทบต่อพฒันาการ  อาํเภอศรีธาตุ



• 1.  ขอ้มูลทีพบจริง  ไม่สัมพนัธ์กบัผลงานในระบบ HDC
• 2.  ตวัชีวดับางตวัยากทีจะควบคุมใหไ้ดต้ามเกณฑเ์ป้าหมาย

• 3.  จาํนวนบุคลากรลดลง  กบัภาระงานทุกดา้นทีเพิมขึน ไม่

สัมพนัธ์กนั



• 1.   ทบทวนและเรียนรู้แนวทางการบนัทึกขอ้มูลทีเป็นปัจจุบนั  

     เพือใหเ้กิดความถูกตอ้งในระบบและคุณภาพของขอ้มูล

• 2.  ปรับกิจกรรมทีตอ้งใชใ้นการดาํเนินงาน  ตามตวัชีวดั  ให้

สอดคลอ้ง

       กบับริบทของแต่ละพืนที  เพือเอือต่อการเก็บขอ้มูลดา้นสุขภาพ

• 3.  ปัญหาบุคลากรไม่สามารถแกไ้ขได ้ เพราะขึนอยูก่บัริบทความ

     เหมาะสมในหว้งเวลานนัๆ



การดาํเนินงานในตาํบลต้นแบบการดูแลเดก็

ปฐมวัย 
คณะกรรมการสง่เสรมิ

พฒันาการ
เด็กปฐมวยัระดบัตําบล
ตําบลจําปี,ตําบลนายงู,

ตําบลบา้นโปรง่

โรงเรยีน 
โรงเรยีนประถมศกึษา
ทมีเีด็กอนุบาลในเขต
ตําบลจําปี ตําบลนายงู
ตําบลบา้นโปรง่  
จํานวน 13 แหง่ 

ภาคเีครอืขา่ยอนื
-เกษตร
-กศน.
-วฒันธรรม
อาํเภอ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ
-เทศบาลตําบลจําปี
-องคก์ารบรหิารสว่นตําบลนายงู
-เทศาลตําบลบา้นโปรง่

ชุมชน
 จํานวน 12 หมูบ่า้น
- ผูน้ําชุมชน
-  อสม.
- ผูส้งูอายุ
- ปราชญ์

ชาวบา้น

สาธารณสขุ
-รพ.ศรธีาตุ
-รพ.สต.ทา่ไฮ
-รพ.สตโนน่มว่ง
-รพ.สต.นายงู
-รพ.สต.บา้นโปรง่
-รพ.สต.หว้ยผงึ



กระบวนการ

ขับเคลือน

คณะ
กรรม
การ

สง่เสรมิ
พฒันา
การเด็ก
ระดบั
ตาํบล

เด็ก
ศรธีาตุ
แข็งแรง 
เกง่ ด ี
มวีนิยั 

มคีวามสขุ
(Srithat
Smart 
Kids )







ประเด็น.แม่และเด็ก.
ตัวชีวดัสําคญั เป้าหมาย ผลงาน

1) ห้องคลอดมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ อยู่ระหว่างประเมิน

2) อัตราส่วนมารดาตาย ไม่เกิน20:เกิดมีชีพแสน

คน

0 ราย

3) อัตราตายทารกแรกเกิด < 3.4ต่อพนัทารกเกิดมี

ชีพ

0 ราย

ปัญหา/อุปสรรค  

ควรมีการฝึกทักษะบุคลากรในระดับ รพสต.  เข้าร่วมเรียนรู้  ในวนัทีสูตแิพทย์

ออกตรวจครรภ์เสียง

ข้อเสนอแนะ    1.ตวัชีวดัหรือเกณฑ ์ควรให้มาศึกษาสกัระยะก่อน   

ค่อยให้นาํมาใชเ้พราะช่วงเวลาในการเก็บขอ้มูลสนัคนทีทาํแบบประเมินไม่ใช่ทาง

หน่วยงานของสาธารณสุข

              



KPI เป้าหมาย

1) รอ้ยละ รพ.ทพีฒันาอนามยั
สงิแวดลอ้มไดต้ามเกณฑG์REEN&CLEAN

รอ้ยละ 100

2.รพ.สต.ผา่นเกณฑG์REEN&CLEAN
ระดบัพนืฐาน

รอ้ยละ 50

GOAL :ผ่านการเกณฑ์ GREEN&CLEANHospital

แผนการดําเนนิงานปี2561

ผลการดําเนนิงาน

ประเด็น..การบริหารจัดการด้านสิงแวดล้อมGreen&Clean Hospital

รพ.ผ่าน

มาตรฐานใน

ระดับดีเมือปี

2560

รพ.สต.ผ่าน

มาตรฐาน

ระดับพนืฐา

น 6แห่ง

อบรมมาตรฐานGREEN&CLEANHospital

ผลักดันการประเมินมาตรฐาน

GREEN&CLEANครบทุกรพ.สต.



7. วณัโรคปอด (Tuberculosis : TB)

Base line ปี2560 เป้าหมาย ปี2561 ผลการดําเนินงาน

 คน ร้อยละ (รอบ ตค.60-มค.61)

ร้อยละ 85  84 คน     ร้อยละ 85 อยู่ระหว่างการรักษา

    

Base line ปี2560 เป้าหมาย ปี2561 ผลการดําเนินงาน

 คน ร้อยละ (รอบ ตค.60-มค.61)

 ร้อยละ 85  72 ร้อยละ 85    19 คิดเป็นร้อยละ 26.38

    

งานวณัโรคปอด

1.อตัราความสําเร็จการรักษาผู้ป่วยวณัโรคปอดรายใหม่ (มากกว่า

ร้อยละ 85) 

2.Case finding ร้อยละ 85 (เป้าหมาย 172 ต่อแสนประชากร)  84 

ราย

- ผู้ ป่วยหยดุยาเอง เนืองจากคิดวา่อาการดีขนึแล้ว

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ผู้ ป่วยไมส่ามารถทนต่อความรุนแรงของยาได้เลยไมย่อม

รับประทานยาต่อเนือง

-ผู้ ป่วยเป็นผู้สงูอายุ

- ผู้ ป่วยไมม่ีผู้ดแูล 

- ผู้ ป่วยหยดุยาเอง เนืองจากคิดวา่อาการดีขนึแล้ว



• RDU ขนัที 3 หมายถึง มีการดาํเนินการผา่นเงือนไขต่อไปนี

RDU 1 RDU 2

โรงพยาบาลผา่นเงือนไขต่อไปนี 

1. ตวัชีวดั RDU ผา่นเกณฑท์งั 18 ตวัชีวดั 

1. จาํนวน รพ.สต./หน่วย บริการปฐมภูมิทุกแห่งใน 

เครือข่ายระดบัอาํเภอ ทีมี อตัราการใชย้าปฏิชีวนะ ใน

กลุ่มโรคติดเชือทางเดิน หายใจส่วนบนและโรค 

อุจจาระร่วงเฉียบพลนั ผา่นเกณฑเ์ป้าหมายทงั 2 โรค 

ประเด็น.. RDU...

13.1 โรงพยาบาลมีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) ขันที 3

13.2 โรงพยาบาลมีระบบจัดการเชือดือยาอย่างบูรณาการ(AMR)



ผลการดําเนินงาน RDU1

ลาํดบั ตวัชีวดั RDU เกณฑ์
ผลงาน 

(ม.ค.61)

1 ร้อยละการสงัใชย้าในบญัชียาหลกัแห่งชาติ >=90% 93.67

2

ประสิทธิผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการ(PTC) ในการ

ชีนาํสือสารและส่งเสริมเพือนาํไปสู่การเป็นโรงพยาบาล

ส่งเสริมการใชย้าอยา่งสมเหตุผล

ระดบั 3 ขึนไป 3

3
การดาํเนินงานในการจดัทาํฉลากยามาตราฐาน ฉลากยาเสริม 

และเอกสารขอ้มูลยาใน13กลุ่ม ทีมีรายละเอียดครบถว้น
ระดบั 3 ขึนไป 3

4
รายการยาทีควรพิจารณาตดัออก 8 รายการ ซึงยงัคงมีอยูใ่น

บญัชีรายการยาของโรงพยาบาล
≤ 1รายการ 0

5
การดาํเนินงานเพือส่งเสริมจริยธรรมในการจดัซือและส่งเสริม

การขายยา
ระดบั 3 ขึนไป 3



ผลการดําเนินงาน RDU1

ลาํดบั ตวัชีวดั RDU เกณฑ์
ผลงาน 

(ม.ค.61)

6
ร้อยละการใชย้าปฎิชีวนะในโรคติดเชือทีระบบการหายใจ

ส่วนบนและหลอดลมอกัเสบเฉียบพลนัในผูป่้วยนอก
≤ ร้อยละ 20 17.48

7 ร้อยละการใชย้าปฎิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลนั ≤ ร้อยละ 20 18.18
8 ร้อยละการใชย้าปฎิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบติัเหตุ ≤ ร้อยละ 40 39.78

9
ร้อยละการใชย้าปฎิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกาํหนดทาง

ช่องคลอด
≤ ร้อยละ 10 0

10

ร้อยละของผูป่้วยความดนัสูงทวัไป ทีใช ้RAS 
blockade (ACEI/ARB/Renin inhibitor) 
2ชนิดร่วมกนัในการรักษาภาวะความดนัโลหิตสูง

= ร้อยละ 0% 0



ผลการดําเนินงาน RDU1

ลาํดบั ตวัชีวดั RDU เกณฑ์
ผลงาน 

(ม.ค.61)

11
ร้อยละของผูป่้วยทีใช ้glibenclamide ในผูป่้วยทีมีอายมุากกวา่ 

65ปี หรือมี eGFR นอ้ยกวา่ 60 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร
≤ ร้อยละ 5 0

12

ร้อยละของผูป่้วยเบาหวานทีใชย้า metfomin เป็นยาชนิดเดียว

หรือร่วมกบัยาอืนเพิอควบคุมระดบันาํตาล โดยไม่มีขอ้ห้ามใช ้

(eGFR<=30มล./นาที/1.73 ตารางเมตร)

≥ ร้อยละ 80 67.79

13 ร้อยละของผูป่้วยทีมีการใชย้ากลุ่ม NSAIDs ซาํซอ้น ≤ ร้อยละ 5 0.18

14
ร้อยละของผูป่้วยโรคไตเรือรังระดบั3 ขึนไปทีไดรั้บ NSAIDs

≤ ร้อยละ10 0.79

15
ร้อยละของผูป่้วยโรคหืดเรือรังทีไดรั้บยา inhaled corticosteroid

≥ ร้อยละ 80 93.33



ผลการดําเนินงาน RDU1

ลาํดบั ตวัชีวดั RDU เกณฑ์
ผลงาน 

(ม.ค.61)

16

ร้อยละของผูป่้วยนอกสูงอาย(ุมากกวา่65ปี) ทีใชย้ากลุ่ม long-

acting benzodiazepine ไดแ้ก่ chlordiazepoxide , diazepam , 

dipotassium chlorazepate

≤ ร้อยละ 5 0.53

17

จาํนวนสตรีตงัครรภที์ไดรั้บยาทีห้ามใช ้ไดแ้ก่ 

warfarin,statin,ergots เมือรู้วา่ตงัครรภแ์ลว้ (*ยกเวน้กรณีใส่ 

mechanical heart value)

0 คน 0

18

ร้อยละของผูป่้วยเด็กทีไดรั้บการวินิจฉยัเป็นโรคติดเชือทางเดิน

หายใจ (คลอบคลุมโรคตามรหสั ICD-10 ตาม RUA-URI) และ

ไดรั้บยาตา้นฮีสตามีนชนิด non-sedating

≤ ร้อยละ 20 2.75



ผลการดําเนินงาน RDU2

จาํนวน 

รพ.สต.

ผ่านเกณฑ์

URI
ร้อยละ

ผ่านเกณฑ์ 

AD
ร้อยละ

ผ่านเกณฑ์ 

URI & AD
ร้อยละ

12 12 100 10 83.33 10 83.33



ผลการดําเนินการ

• RDU ผา่นขนั 2 แต่ยงัไม่ผา่นขนั 3

• การผา่น RDU ขนั 3

– ตอ้งผา่นเกณฑร้์อยละของผูป่้วยเบาหวานทีใชย้า metfomin เป็นยาชนิดเดียว

หรือร่วมกบัยาอืนเพือควบคุมระดบันาํตาล โดยไม่มีขอ้หา้มใช ้(eGFR<=30

มล./นาที/1.73 ตารางเมตร) ≥ ร้อยละ 80 (ปัจจุบนัได ้67.79)

– รพ.สต. ทุกแห่งมีอตัราการใชย้าปฏิชีวนะ ใน URI และ AD ผา่นเกณฑ์

เป้าหมายทงั 2 โรค (เหลือ รพ.สต.ศรีสง่าเมือง และ รพ.สต.นาเรียง)



ระบบจัดการเชือดือยา (AMR)

• คณะกรรมการ IC ทาํงานร่วมกบั PCT โดยกาํหนดบทบาทหนา้ทีครอบคลุมการสงั

ใชย้าปฏิชีวนะทีอาจทาํใหเ้กิดเชือดือยา

– Augmentin 1 g tablet (ค)

– Ciprofloxacin 250 mg tablet (ง)

– Clarithromycin 500 mg tablet (ง)

• มีการติดตามผลจากการส่งตรวจ H/C ในกรณีทีเป็นเชือดือยา จะปฏิบติัตามแนว

ทางการดูแลผูป่้วยเชือดือยา

• แนวทางการบูรณาการ รอ รพศ.อุดรธานี และ รพท.กมุภวาปี วางระบบและ

ประสานขอ้มูล



ประเด็น. พฒันาระบบบริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน(ECS)..



KPI เป้าหมาย

1) โรงพยาบาลขนาดF3ขนึไปมรีะบบ
ECSทมีคีณุภาพ

คะแนนรอ้ย
ละ40

2.อตัราการเสยีชวีติของผูป่้วยวกิฟติ
ฉุกเฉนิภายใน24ชม.

รอ้ยละ 12

GOAL :ผ่านการเกณฑ์ GREEN&CLEANHospital

แผนการดําเนนิงานปี2561

ผลการดําเนนิงาน

ประเด็น. พฒันาระบบบริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน(ECS)..

อบรมมาตรฐานER/EMS

พฒันาระบบกาส่งต่อและมาตรฐานเครือข่าย

รับส่งต่อ

Base line ปี2560 เป้าหมาย ปี2561 ผลการดําเนินงาน

 คน ร้อยละ (รอบ ตค.60-มค.61)

ร้อยละ  0.65%  12 0  คน

 ( 6/919 )    



KPI เป้าหมาย

1 รอ้ยละผูป่้วยนอกไดร้บับรกิารแพทย์
แผนไทยและการแพทยท์างเลอืก ทไีด้
มาตรฐาน รอ้ยละ 35 

รอ้ยละ35

2.รพ.สต.ผา่นเกณฑก์ารประเมนิตาํบล
ตน้แบบดา้นการแพทยแ์ผนไทย

GOAL : ประชาชนเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยและรอบรู้ในการดูแล

สุขภาพด้วยสมุนไพร

แผนการดําเนนิงานปี2561

ผลการดําเนนิงาน

ประเด็น. การพฒันาระบบแพทย์แผนไทย.

โครงการพฒันาแกนนํา อสม.ดูแลผู้ป่วย

เบาหวานด้วยการแพทย์แผนไทย

โครงการฟืนฟูสมรรถภาพผู้พกิาร ผู้สูงอายุ 

และผู้ป่วยเรือรังด้วยการแพทย์แผนไทยใน

ชุมชน

 ปี2560 (1 ตค.59-30 กย.60)  ปี2561 (1 ตค.60-7 กพ.61)

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน 

ครัง ร้อยละ ครัง ร้อยละ ครัง ร้อยละ ครัง ร้อยละ

110527 35 36937 33.42 38365 35 9439 24.6

        



ประเด็น.. ..โรคไต...

Base line ปี2560 เป้าหมาย ปี2561 ผลการดําเนินงาน แผนดําเนินงานปี 2561

 คน ร้อยละ (รอบ ตค.60-มค.61)  

ร้อยละ 51 ≥ 304 ≥ 66  ร้อยละ 49.24 1.โครงการการปรับเปลียนพฤตกิรรมเพอืการป้องกัน  

    และลดความรุนแรงของโรคไตเรือรังในผู้ป่วยเบาหวาน

    ความดันโลหิตสูงในชุมชน 

    2. มีระบบการตดิตามผู้ป่วย CKD stage 3b,4 โดยใช้คู่มือ

    ชะลอโรคไตเรือรัง

    3.ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจในการสร้างความตระหนัก

    เพอืให้ปรับเปลียนพฤตกิรรม

     

ปัญหา/อุปสรรค

จาํนวนผู้ป่วยมาก

ผู้ป่วยสูงอายุขาดผู้ดุแลทดีี



ประเด็น.. ..การควบคุมป้องกนัโรคและลดปัจจัยเสียงด้านสุขภาพ...

STIMI

อตัราตายจากโรคหลอดเลอืด

หัวใจ

ผลงาน 0 ราย

เป้าหมาย

27 ต่อแสน

ประชากร

ปัญหา.การเข้า

รับบริการช้า



ประเด็น.. ..การควบคุมป้องกนัโรคและลดปัจจัยเสียงด้านสุขภาพ...

STOKE

 อตัราตายของผู้ป่วยโรคหลอด

เลอืดสมอง(เป้าหมาย7ราย)

CDV Risk
ผลงานร้อยละ

89.44

ผลงาน

0 ราย

ปัญหา.การเข้า

รับบริการช้า



       ประเด็น.. พฒันาระบบบริการโรคติดเชือ (Sepsis)..

ตัวชีวดัสําคญั เป้าหมาย ผลงาน
( ข้อมูล 30 ม.ิย60)

1) อัตราตายผู้ป่วยติดเชือในกระแสเลือดชนิดCommunity acquired ไม่เกินร้อยละ30 0ราย ( 8ราย)

2) อัตราการเกิด Severe Sepsis/

Septic Shock ลดลงร้อยละ 30 จากปีทีผ่านมา

ร้อยละ9.50 ร้อยละ50

(4ราย/8ราย)

ปัญหา/อุปสรรค..แนวทางการวินิจฉยัโรค

ผลตรวจทางห้องปฏิบติัการ

การ Audit เวชระเบียน  

ข้อเสนอแนะ.. 1.พฒันาระบบการ Audit chart

2.ทบทวนแนวทางการวนิิจฉัยโรค sepsis

ผลการดาํเนินงานด้านสาธารณสุข คปสอ.ศรีธาตุ



การนําเสนอผลการดาํเนินงาน

คลนิิกหมอครอบครัวศรีสง่าเมือง

ต.ศรีธาตุ อ. ศรีธาตุ จ.อุดรธานี



พนืทีรับผดิชอบ “คลนิิกหมอครอบครัวศรีสง่าเมือง”

 ตาํบลศรีธาต ุประกอบดว้ย 12 หมู่บา้น แบ่งเป็น 2 เขตรับผิดชอบ คือ 

        รพ.สต.ศรีสง่าเมือง รับผิดชอบ 7 หมู่บา้น และเขต PCU รพ.ศรีธาต ุ

        จาํนวน 5 หมู่บา้น  จาํนวน 1,888 หลงัคาเรือน ประชากร 9,373 คน

 มีโรงเรียนมธัยม 1 แห่ง และโรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 3 แห่ง

 อสม 185 คน ( 1:10 ) 

 วดั 6 แห่ง 

  อปท. ประกอบดว้ย เทศบาล 1 แห่ง และ อบต. 1 แห่ง



กลุ่มวัยเด็ก 0-5 กลุ่มวัยเรียน 6-

14

กลุ่มวัยรุ่น 15- 

19 

กลุ่มวัยทํางาน 

20 - 59

60 ปีขึนไป

5.7

14.6

5.8

59.9

13.9

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละประชากรแยกตามกลุ่มวยั

คลินิกหมอครอบครัว ศรีสง่าเมือง

วัย
PCU รพ.ศรี

ธาตุ

ศรีสง่า

เมือง 
รวม

กลุ่มวัยเด็ก 0-5 230 307 537

กลุ่มวัยเรียน 6-14 388 983 1371

กลุ่มวัยรุ่น 15- 19 231 312 543

กลุ่มวัยทํางาน 20 - 59 2159 3460 5619

'60 ปีขึนไป 479 824 1303

รวม 3487 5886 9373

ข้อมูลประชากรแยกตามกลุ่มภาวะสุขภาพ



วิชาชีพ สัดส่วน 1Team 

(FCT)

รพ.สต.ศรี

สง่าเมือง

PCU รวม

แพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัว/   แพทย์ทีผ่าน

การอบรมฯ

1:9,373 1 1 1

พยาบาล / เวชปฏิบัติ 1:2,343 4 1 3 4

ทันตาภิบาล 1:9,373 1 1(รพ) 1

นวก./จพง.สาธารณสุข 1:3,124 2 1 2 3

แพทย์แผนไทย (372 ชม.) 1:9,373 1 1 0 1

รวม 9 4 6 10

ทีมสหวิชาชีพ ทํางานเต็มเวลา ดูแล “คน” ดูแลความเจ็บปวย(Illness)  มากกวา ดูแล

เฉพาะโรค(Disease) จัดระบบขอมูล ทํางานรวมกับชุมชนอยางตอเนื่อง 

S 2 : STAFF



บริการทุกคน ให้บริการทุกกลุ่มวยั ทุกสิทธิ 

ทงักลุ่มดี เสียง ป่วย

บริการทุกท ี ให้บริการทงัเชิงรับในหน่วยบริการ และการ

ให้บริการเชิงรุกในชุมชน

บริการทุกอย่าง Comprehensive Care

ส่งเสริม ป้องกนั รักษา ฟืนฟู คุ้มครอง

ต่อเนือง ระบบส่งต่อ ไป-กลบั

บริการทุกเวลา

ด้วยเทคโนโลยี

เวลาราชการ เวลาราษฎร

ใช้เทคโนโลย ีเช่น Line group



พฒันาการด้านโครงสร้าง

5 ส. ก่อนดาํเนินการ

เปิดให้บริการ ระหว่างรอปรับปรุงห้อง



พฒันาการด้านโครงสร้าง



พฒันาการด้านโครงสร้าง

เปิดให้บริการหลังปรับปรุงห้องเสร็จ



ตวัชีวดัตามเกณฑ์คุณภาพบริการ ผ่านเกณฑ์ 90%

1. ลดแออดั – การมารับบริการที รพ. สดัส่วนการ

รับบริการ 60:40 

2. ผูป่้วยติดเตียง ไดรั้บการดูแลทีบา้น ๑๐๐ %

3. ลดอตัราการเกิด โรคเรือรังรายใหม่ < 20 % 

4. ประชาชนมีความรู้ดา้นสุขภาพและพฤติกรรมที

พึงประสงค ์อยา่งนอ้ย 50%



ตวัชีวดัตามเกณฑ์คุณภาพบริการ ผ่านเกณฑ์ 90%

ลดแออดั – การมารับบริการที รพ. 

สดัส่วนการรับบริการ 60:40

ผลงาน

รพ. :  รพ.สต.  1100  : 1171 

48.43 : 51.56



ตารางแสดงจาํนวนผู้มารับบริการที PCC ศรีสง่าเมือง

ตารางแสดงจาํนวนผูม้ารับบริการ ณ PCC ศรีสง่าเมือง

ประเภทผู้มารับบริการ

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61

โรคเบาหวาน 43 38 41 37 75 49 98 69

โรคความดนัโลหิตสูง 31 40 43 36 42 59 24 43

ผูรั้บบริการทวัไป 526 2073 1028 652 649 1032 2474 1227

         



แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงจาํนวนผู้มารับบริการ

ที PCC ศรีสง่าเมือง

0

20

40

60

80

100

120

DM
HT



ตารางการออกเยยีมผู้ป่วยโรคเรือรังโดยทีมpccศรีสง่าเมือง

เดือน

จาํนวน (คน/ครัง) รวม

(คน/ครัง)เตียง1 เตียง2 เตียง3 เตียง4

ต.ค 60   3/3  4/4  1/2  8/9 

พ.ย60  1/1  5/5  2/2  1/2  8/9 

ธ.ค 60   6/6  5/5  2/5  13/16 

มค,61   5/5  7/7  2/4  14/16 



ให้บริการของคลนิิกหมอครอบครัวศรีสง่าเมือง

เปิดให้บริการทุกวนั จันทร์  -  องัคาร

ให้บริการผู้ป่วยทัวไป ให้บริการผู้ป่วยเรือรัง DM, HT

ช่วงเช้า 07.00 น. – 12.00 น.

ช่วงบ่าย 13.00น. – 16.30 น.

ออกชุมชนเพอืเยียมผู้ป่วย เตียง 3 และ palliative care



การจัดบริการเชิงรุก



การจัดระบบการดูแลต่อเนืองในชุมชน



Consultation Line

Group line Personal line



การสร้างชุมชนให้มส่ีวนร่วม



โอกาสพฒันาในการดําเนินงาน

1. เพมิการเข้าถึงบริการให้ครบทุกกลุ่มวยั บริการทุกคน  ทุกท ีทุกอย่าง ทุกเวลาด้วย

เทคโนโลยี

2. การปรับปรุงด้านอาคารสถานท ีให้เป็นสัดส่วน เข้าถึงง่าย 

3. สร้างหุ้นส่วนในการแก้ไขปัญหาในพนืที

4. การสร้างกลุ่มผู้ดูแล

5. ขยายเครือข่ายการแก้ไขปัญหาวยัรุ่นในโรงเรียน

6. เขตพนืทบีริการทบัซ้อน เขต PCU รพ. ยงัต้องให้บริการเขตตาํบลจาํปีอกี 5 

หมู่บ้าน

7. ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม (โปรแกรม JHCIS/Hos-xp)



ประเด็น..พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ..

ตัวชีวัดสําคัญ เป้าหมาย ผลงาน

1) ร้อยละของหน่วยบริการทีผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

 1.1 คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตายทีไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ร้อยละ 28.91

1.2 คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพมีความถูกต้องครบถ้วน

       

ร้อยละ 50 ร้อยละ 61.53

แผนดําเนินงานปี 2561

 

1.กํากับติดตามคุณภาพข้อมูล ตัวชีวัดคุณภาพบริการ (QOF)และคุณภาพเวช

ระเบียนข้อมูลการตายอย่างถูกต้อง  เพอืให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตอบสนองการ

บริหารจัดการ

2.จัดเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ในด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี2561                                             

3.ติดตามผลงานระบบประมวลผล HDC ปี2561



ประเด็น..การบริหารจัดการการเงินการคลงั..

ตัวชีวัดสําคัญ เป้าหมาย ผลงาน

โรงพยาบาลไม่มีภาวะวิกฤติทางการเงิน 1 แห่ง Riskscore 3

คุณภาพบัญชีของโรงพยาบาล ระดับA A

รพ.สต.มีรายได้มากกว่ารายจ่าย(NI เป็นบวก) 12 แห่ง ร้อยละ 100

ปัญหา/อุปสรรค..  1 .จาํนวนผู้รับบริการสิทธิ UC ในอําเภอน้อยลง...

                        2. สิทธิ Non Uc.เข้ามาใช้บริการน้อย

3.มี รพ.สต. หลายแห่ง Fix cost มาก

ข้อเสนอแนะ.. 1.การจดัสรรเงนิสิทธิUc.ใหม่

2.การทําและบังคบัใช้ Planfin

3.เพมิมาตรการเชิงรุกในการหารายได้ในกลุ่ม NonUC.

4.การบันทึกข้อมูลและการ Audit chart. 



ประเด็น..การบริหารจัดการการเงินการคลงั..



ผ่านการปะเมินรับรองขัน3

• เมือวนัที19 ส.ค.59 

ครบรอบประเมนิ

• ส.ค.62

ประเด็น..องค์กรคุณภาพ (HA)..



Goal : โรงพยาบาลผานมาตรฐานโรงครัวปลอดภัย

KPI : โรงพยาบาลผานเกณฑการประเมินมาตรฐานโรงครัวมากกวารอยละ 80

ไตรมาส 1

แตงตั้งคณะกรรมและจัดทําแนวทางการ

ดําเนินการ

ไตรมาส 2

กําหนดแหลงวัตถุดิบสินคาเกษตรอินทรีย

จัดทําตลาดนัดเกษตรอินทรียในรพ.

ไตรมาส 3

ประเมินมาตรฐานโรงครัวและสถาน

ประกอบอาหารในโรงพยาบาล

ไตรมาส 4

พื้นที่สาธิตการปลูกเกษตรอินทรีย

ในพื้นที่โรงพยาบาล

…PP…

Excellence

สถานการณ
/ขอมูล
พ้ืนฐาน

กิจกรรม

หลัก

ระดับ

ความ

สําเร็จ

โรงพยาบาลศรีธาตุไดรับการประเมินมาตรฐานโรงครัว(ประเมินตนเอง )ในป 2559 ผานเกณฑรอยละ 90 แตป 2560 ไมไดประเมินเนื่องจากไมมีนักโภชนาการ

ยุทธศาสตร/
มาตรการ

ตวัชีวดั

เป้าหมาย/

ประเด็น .โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย.

มาตราการ 1 มาตราการ 2 มาตราการ 3 มาตราการ 4 มาตราการ 5

P: แตงตั้งคณะกรรมการ จาก

ตัวแทนทมีสหวิชาชีพใน

โรงพยาบาลและภายนอก

โรงพยาบาล

I: สนับสนุนใหเกิดการ 

บูรณาการการใช

ทรัพยากรในการพัฒนา

และขับเคล่ือนงานรวมกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

R:กําหนดนโยบายโรงพยาบาลอาหาร

ปลอดภัยและมีการช้ีแจงใหบุคลากร 

ผูปวย ญาติและหนวยงานภายนอก

ทราบ

-กําหนดเมนูอาหารลวงหนาอยางนอย2

เดือนหมุนเวียนลวงหนาอยางนอย1

เดือนตามวัตถุดิบที่มี

-จัดระบบการจัดซื้อจัดจางที่โปรงใส

A: ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบใน

การรับเขาโรงพยาบาล

-มีการตรวจสอบคุณภาพ

ประจําปรวมกับหนวยงาน

ภายนอก

-ตรวจประเมินมาตรฐานสถาน

ประกอบการในโรงพยาบาล

B:จัดใหมีพื้นที่จําหนายสินคา

เกษตรอินทรียในโรงพยาบาล

Partnership Investment Regulation/ Law Advocacy Building Capacity



แตงต้ังคณะกรรมและจัดทํา

แนวทางการดําเนินการ

กําหนดแหลงวัตถุดิบ

สินคาเกษตรอินทรีย

จัดทําตลาดนัดเกษตร

อินทรียในรพ.

พ้ืนที่สาธิตการปลูก

เกษตรอินทรีย

ในพ้ืนที่โรงพยาบาล

ประเมินมาตรฐานโรงครัว

และสถานประกอบอาหารใน

โรงพยาบาล

ไตรมาสที 

1

ไตรมาสที 

2

ไตรมาสที 

3

ไตรมาสที 

4



ลําดับ รายการ จํานวนรายการ
วงเงินคาดวาจะซื้อป 

61
วิธีซื้อ หมายเหตุ

1    ขาวสาร 2 รายการ  360,000.00 คัดเลือก-เฉพาะเจาะจง ซ้ือตามแผนป 61

      

2    เน้ือสัตว     

      2.1 ประเภทหมู 2 รายการ  86,400.00  

      2.2 ประเภทไก 3 รายการ  27,830.00 คัดเลือก-เฉพาะเจาะจง ซ้ือตามแผนป 61

      2.3 ประเภทไขไกไขเปด 1 รายการ  32,040.00  

      

3     ผักสด + ผลไม     

      3.1 ผักสดปลอดสารพิษ 23 รายการ  78,120.00  

      

      3.2 ผลไมปลอดสารพิษ 4 รายการ  19,200.00 คัดเลือก-เฉพาะเจาะจง ซ้ือตามแผนป 61

      

 
     3.3 ผักสด + ผลไม + ปลา 

อาหารทะเล
32 รายการ  165,480.00  

 และผลิตภัณฑเน้ือสัตว     

      

4      อาหารเบ็ดเตล็ด - -  

      

5      อาหารแหง 14 รายการ  32,226.00 คัดเลือก-เฉพาะเจาะจง ซ้ือตามแผนป 61

      

      




