
ตัวช้ีวดัผลลัพธ์

กลยมุธ์ที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทกุกลุม่วยั

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการมหัศจรรย ์1,000 วัน แม่ลูก
ผูกพัน ฉลาด สมบูรณ์ กองทุน
หลักประกันสุขภาพ ต าบลเจาทอง 
ปีงบประมาณ 2563

    การด าเนินงานมีการบูรณาการ 
โดยใช้รูปแบบ (พชอ.)  มีการส่งเสริม
การด าเนินงาน คลินิกฝากครรภ์
คุณภาพ (ANC) คลินิกเด็กสุขภาพดี
คุณภาพ (WCC) และครอบครัว
คุณภาพ

1.อตัราการฝากครรภ์คร้ังแรก
 > ร้อยละ 60  2. อตัรา
ทารกคลอด นน >2,500กรัม  
  3.อตัรา Hct หญิงต้ังครรภ์ 
4.ลดอตัราการคลอดกอ่น
ก าหนด

น.ส.สุรางค์  
อภัยฤทธิรงค์ 

กลุ่มงาน
บริการด้าน
ปฐมภูมิและ

องค์รวม

38,000 19,000 19,000

 ยทุธศาสตรดานสงเสรมิสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบรโิภคเปนเลิศ   (Promotion Prevention & Protection Excellence)

  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ปี 2563 โรงพยาบาลภักดีชุมพล

ประการพัฒนาที.่.1....การพัฒนาการส่งเสรมิสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บรโิภค และอนามัยสิง่แวดล้อม
เป้าประสงค์                                                                                                                                                                                            
 1.  เพื่อให้คู่สามีภรรยาที่แต่งงานใหม่มีความรู้และความพร้อมกอ่นการต้ังครรภ์     2.  เพื่อให้แกนน า CFT   ได้รับการอบรมเพิ่มพนูศักยภาพ
3. เพื่อให้หญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางได้รับยาเสริมธาตุเหล็กและมีการติดตาม Hct  อย่างต่อเนือ่ง    4. เพื่อให้หญิงต้ังครรภ์ที่มีน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ได้รับอาหารเสริมและ
มีการติดตามน้ าหนักอย่างต่อเนือ่ง  5. เพื่อให้มารดาหลังคลอดและทารกหลังคลอด ได้รับการเย่ียมหลังคลอด  มีการรับขวัญทารกแรกเกดิ โดยทีม CFT ต าบลเจาทอง 
6. เพื่อให้เด็ก ๐-๕ ปี  ที่มีภาวะโภชนาการต่ ากว่าเกณฑ์  ได้รับการอาหารเสริมตามวัยและมีการติดตามน้ าหนักอย่างต่อเนือ่ง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวดั (ผลผลิต) ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ (บาท)

1. หญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางได้รับยาเสริมธาตุเหล็กและมีการติดตาม Hct  อย่างต่อเนือ่ง   2. หญิงต้ังครรภ์ที่มีน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ได้รับอาหารเสริมและมีการติดตาม
น้ าหนักอย่างต่อเนือ่ง   3. เด็ก 0-5 ปี  ที่มีพฒันาการล่าชา้กว่าเกณฑ์ ได้รับการกระตุ้นและส่งต่อ    4. เด็ก 0-5 ปี  ที่มีภาวะโภชนาการต่ ากว่าเกณฑ์  ได้รับการอาหารเสริมตาม
วัยและมีการติดตามน้ าหนักอย่างต่อเนือ่ง



กลยมุธ์ที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทกุกลุม่วยั

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการมหัศจรรย ์1,000 วัน แม่ลูก
ผูกพัน ฉลาด สมบูรณ์ กองทุน
หลักประกันสุขภาพ ต าบลวังทอง 
ปีงบประมาณ 2563

การด าเนินงานมีการบูรณาการ โดยใช้
รูปแบบ (พชอ.)  มีการส่งเสริมการ
ด าเนินงาน คลินิกฝากครรภ์คุณภาพ 
(ANC) คลินิกเด็กสุขภาพดีคุณภาพ 
(WCC) และครอบครัวคุณภาพ

1.อตัราการฝากครรภ์คร้ังแรก
 > ร้อยละ 60    2. อตัรา
ทารกคลอด นน >2,500กรัม  
         3.อตัรา Hct หญิง
ต้ังครรภ์ 4.ลดอตัราการคลอด
กอ่นก าหนด

น.ส.สุรางค์  
อภัยฤทธิรงค์ 

กลุ่มงาน
บริการด้าน
ปฐมภูมิและ

องค์รวม

20,000 10,000 10,000

โครงการพัฒนาเด็ก 0-5 ปี เด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรอง
พฒันาการและมีพฒันาการสมวัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี 
ทั้งหมดตามช่วงอายุที่ก าหนด
มีพฒันาการสมวัย

คุณหนึ่งฤทัย 29,900 29,900

โครงการแก้ไขปัญหาโลหิตจางจากการ
ขาดธาตุเหล็กในเด็กอาย ุ6 เดือนถึง 5 ปี

เด็ก 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ าเสริม
ธาตุเหล็ก

ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน –
 5 ปี ได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก

คุณหนึ่งฤทัย 16,500 16,500

โครงการรักหนู รักษ์ฟัน  เด็กอายุ 0-2ปี ได้รับการตรวจช่อง
ปาก และทาฟลูออไรด์วานิช

 เด็กอายุ 0-2ปี ได้รับการ
ตรวจช่องปาก และทา
ฟลูออไรด์วานิช ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

คุณรัชนก 6,500 6,500

โครงการศูนยเ์ด็กฟันดี เด็กใน ศพด.ได้รับการตรวจและ
เคลือบฟลูออไรด์

จ านวนฟนัน้ านมผุในเด็กลดลง
 ไม่เกนิร้อยละ 50

คุณรัชนก 13,500 13,500

โครงการหนูน้อยฟันดี เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับฟลูออไรด์วานิช 
และได้รับการฝึกทักษะการดูแล
สุขภาพช่องปาก

ร้อยละ 80 ของเด็กนักเรียน
ชั้นอนุบาลในโรงเรียน
ประถมศึกษา  ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก
 และลงบันทึกในฐานข้อมูล

คุณรุ่งอรุณ 10,000 10,000

แผนการใช้งบประมาณ (บาท)แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวดั (ผลผลิต) ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ



กลยมุธ์ที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทกุกลุม่วยั

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการยิม้สดใส เด็กไทยฟันดี เด็กประถมศึกษาได้รับการตรวจ
ส่งเสริม ป้องกนั และรักษาทางทันตก
รรมที่เหมาะสม

ร้อยละ 90 ของเด็ก ป.1 
ได้รับบริการตรวจฟนัคัดกรอง
เพื่อท าการเคลือบหลุมร่องฟนั

คุณรุ่งอรุณ 33,600 33,600

โครงการผู้พิการฟันดี ห่างไกลโรคช่องปาก ผู้พกิารได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ปากและได้รับการรักษาทางทันตก
รรมตามความเหมาะสม

ผู้พกิารได้รับการตรวจฟนัไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

คุณปานจติร 9,500 9,500

โครงการแข่วงาม กินข้าวแซ่บ ประชาชนที่จ าเป็นต้องได้รับการท าฟนั
เทียมในเขตต าบลบ้านเจยีง

กลุ่มประชาชนที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการท าฟนัเทียมในเขต
ต าบลบ้านเจยีงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

คุณฉันทลักษณ์ 6,600 6,600

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและ
ช่วยเหลือเด็กจมน้ า

1. จดักจิกรรมให้ความรู้เด็กจมน้ าการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ  2. แบ่งกลุ่มฝึก
ปฏิบัติการลอยตัวป้องกนัจมน้ า  3. 
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ

ร้อยละ80 ของผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั
การป้องกนัการจมน้ า การ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
-มีทีมผู้กอ่การดีสามารถ
ช่วยเหลือเด็กจมน้ าได้เมื่อมีเหตุ

คุณพลจรีุ 21,500 21,500

โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ประชาชน
สุขภาพดี ต าบลเจาทอง รพ.ภักดีชุมพล    
  ปี 2563

ประชาชนในเขตรับผิดชอบได้รับการ
ดูแลและส่งเสริมสุขภาพ

คุณรุจริา 54,250 √ √ √ √

โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ประชาชน
สุขภาพดี ต าบลเจาทอง  รพ.ภักดีชุมพล   
    ปี 2563

ประชาชนในเขตรับผิดชอบได้รับการ
การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ

คุณรุจริา 25,300 √ √ √ √

ประการพัฒนาที.่.1....การพัฒนาการส่งเสรมิสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บรโิภค และอนามัยสิง่แวดล้อม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวดั (ผลผลิต) ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ (บาท)



กลยมุธ์ที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทกุกลุม่วยั

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1.เกษตรกรในต าบลเจาทอง มีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัสารเคมีก าจดั
ศัตรูพชื และมีพฤติกรรมการใช้
สารเคมีที่ถูกต้อง

10,000 5,000 5,000

2.ผลการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือด
ของประชาชนกลุ่มเส่ียงและไม่
ปลอดภัยหลังรับประทานยา
สมุนไพรรางจดื มีแนวโน้มดีขึ้น
1.บุคลากรกลุ่มเส่ียงได้รับการตรวจ
สุขภาพจากการท างาน

1.บุคลากรกลุ่มเส่ียงจากการ
ท างานได้รับการตรวจสุขภาพ

3,000 3,000

2.บุคลากรกลุ่มเส่ียงได้รับอปุกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล

2.หน่วยบริการการผ่านเกณฑ์
 ส าหรับการจดับริการอาชีวอ
นามัย และเวชกรรม
ส่ิงแวดล้อม

โครงการเกษตรกรยคุใหม่ ปลอดภัยจาก
สารเคมี ต าบลเจาทอง ปี 2563

นางสาวพกิลุ 
สีหะ กลุ่มงาน
บริการด้าน
ปฐมภูมิและ

องค์รวม

แผนการใช้งบประมาณ (บาท)แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวดั (ผลผลิต) ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ

โครงการสิ่งแวดล้อมสดใส ใส่ใจสุขภาพ ปี
 2563

นางสาวพกิลุ 
สีหะ กลุ่มงาน
บริการด้าน
ปฐมภูมิและ

องค์รวม



กลยมุธ์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
ไทยทุกกลุ่มวัย

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการปรับพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิต พิชิต
โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ตามวิถี
ชุมชน ปีงบประมาณ 2563

1. ประชาชนกลุ่มเปา้หมายอายุ 35 ปขีึ้นไป
ได้รับการคัดกรองความดันโลหติ และน้ าตาล
ในเลือด
2. ประชาชนกลุ่มเปา้หมายอายุ 35 ปไีด้รับ
ความรู้ในการปฏิบติัและปอ้งกนัการเกดิโรค
ความดันโลหติสูงและโรคเบาหวาน รวมทั้ง
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคดังกล่าว
3. ผู้ที่ตรวจคัดกรองพบความเส่ียงได้รับการ
ส่งต่อเพือ่พบแพทย์วินิจฉัยและรับการรักษา
อย่างต่อเนื่อง
4. ประชาชนกลุ่มเส่ียง และกลุ่มปว่ย 
สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองได้
สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของชุมชน
5. ลดภาวะแทรกซ้อนใหม่ในกลุ่มปว่ย

1. ร้อยละของประชากรอายุ 35 ป ี
ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดัน
โลหติสูง มากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ
 90
2. ร้อยละของประชากรอายุ 35 ป ี
ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน
มากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 90
3. อตัรากลุ่มสงสัยปว่ยความดัน
โลหติสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการ
วัดความดันโลหติที่บา้น มากกว่า
หรือเท่ากบัร้อยละ 40
4. อตัราประชากรกลุ่มเส่ียง
เบาหวานในพืน้ที่รับผิดชอบของปทีี่
ผ่านมาได้รับการตรวจน้ าตาลซ้ า
มากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 90

นางสาวอนุชิ
ดา เฮมโนนท
อง กลุ่มงาน
บริการด้าน
ปฐมภูมิและ

องค์รวม

68,800 20,000 20,000 28,000

โครงการเค็มน้อย อร่อยดี ด าเนินการในกลุ่ม จนท. รพ., อาหาร
ผู้ป่วย , กจิกรรมใน โรงเรียน

ผ่านเกณฑ์ รพ.เค็มน้อย อร่อย
 3 ดี

คุณกฤติกาพร
,คุณทับทิม,
คุณพกิลุ

20,000 20,000

งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ (บาท)

เป้าประสงค์ 
ประการพัฒนาที.่.1....การพัฒนาการส่งเสรมิสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บรโิภค และอนามัยสิง่แวดล้อม

1. ประชาชนกลุ่มเส่ียงต่อโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมีผลการตรวจระดับน้ าตาลในเลือด/ระดับความดันโลหิต เปล่ียนแปลงอยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. กลุ่มป่วยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน สามารถควบคุมโรคได้ ลดอตัราการเกดิภาวะแทรกซ้อน  3. มีเครือข่าย/แกนน าด้านสุขภาพในชุมชน    4. เกดินวัตกรรมสุขภาพในชุมชน

 1.ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง        2. ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน  
3. อตัรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน        4.อตัราประชากรกลุ่มเส่ียงเบาหวานในพื้นที่รับผิดชอบของปีที่ผ่านมาได้รับการตรวจน้ าตาลซ้ า 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวดั (ผลผลิต) ผู้รบัผิดชอบ



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง 1. ผู้ปวยมีความรู้ในการดูแลตนเอง 1. ร้อยละของผู้ป่วย DM คุณสมเกตน์ 10,000 10,000

โรคหลอดสมองและหลอดเลือดหัวใจ 2. ผู้ป่วยมีระดับ CVD risk ≥ 20% และ/หรือ HT ที่มี CVD risk
   ลดลง 50 %  ≥ 20 % หลังได้รับการ

ปรับเปล่ียนความเส่ียงแล้ว
มี CVD risk ลดลง

โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรูแ้กนน ากลุ่ม
ชมรมเบาหวานความดันโลหิตสูง

1. แกนน ามีความรู้ในการดูแลผู้ป่วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง

1. ร้อยละของผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงรายใหม่จาก

คุณสมเกตน์ 9,000 9,000

2. แกนน าสามารถตรวจ DTX และ
สามารถวัดความดันโลหิตผู้ป่วย ผู้สงสัยป่วย ( ท า Home BP)
เบาหวานและความดันโลหิตสูงที่
บ้านได้ถูกต้อง

โครงการควบคุมระดับน้ าตาลในผู้ป่วยบา
หวานด้วยการท า  SMBG

คุณนรินทร์พร 5,000 5,000

กิจกรรมหลัก: 

1) ส่งเสริมให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถ
ติดตามระดับน้ าตาลด้วยตนเองได้

1) ผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถเจาะ FBS
 ด้วยตนเองเท่าไหร่

มีผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการ ≥ 10
 คน

2) ส่งเสริมให้ผู้ป่วยเบาหวานปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการด าเนินชีวิตด้วยตนเองได้

2) ผู้ป่วยสามารถเปลียบเทียบ
พฤติกรรมของตนเองในการเพิ่มขึ้น
และลดลงของระดับน้ าตาลในกระแส
เลือด

กลุ่มตัวอย่างมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการ
ควบคุมระดับน้ าตาลเพิ่มมาก
ขึ้น

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด (ผลผลิต) ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ (บาท)



เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวดัผลลัพธ์

กลยมุธ์ที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทกุกลุม่วยั

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการสูงวัย ใจสบาย ร่างกายแข็งแรง  
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต าบลเจาทอง
 ปีงบประมาณ 2563

1. ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพ 
โดยทีมสหวิชาชีพ และกลุ่มที่มีความ
ผิดปกติ ได้รับการส่งต่อ เพื่อเข้ารับ
การรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป
2. สร้างแกนน าสุขภาพผู้สูงอายุใน
ชุมชนHealthy aging  Model 
3. ความพงึพอใจของผู้สูงอายุและ
ครอบครัวในการด าเนินกจิกรรม
 

1. ผู้สูงอายุได้รับการตรวจ
สุขภาพ โดยทีมสหวิชาชีพ 
และกลุ่มที่มีความผิดปกติ 
ได้รับการส่งต่อ เพื่อเข้ารับ
การรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม 
ร้อยละ90
2. สร้างแกนน าสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชนHealthy 
aging  Model 
3. ความพงึพอใจของผู้สูงอายุ
และครอบครัวในการด าเนิน
กจิกรรม > ร้อยละ  80 
 

น.ส.สุรางค์  
อภัยฤทธิรงค์ 

กลุ่มงาน
บริการด้าน
ปฐมภูมิและ

องค์รวม

7,000 7,000

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพ โดยทีมสหวิชาชพี และกลุ่มที่มีความผิดปกติ ได้รับการส่งต่อ  เพื่อเขา้รับการรักษาที่ถกูต้องเหมาะสมต่อไป
2. เพื่อสร้างแกนน าสุขภาพผู้สูงอายุในชมุชน Healthy aging  Model      3. เพื่อพฒันาการป้องกนัการผลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 4. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลภักดีชมุพลได้รับการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ ตามชดุสิทธิประโยชน์และดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล ( Care Plan)

แผนการใช้งบประมาณ (บาท)

ประการพัฒนาที.่.1....การพัฒนาการส่งเสรมิสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บรโิภค และอนามัยสิง่แวดล้อม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวดั (ผลผลิต) ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ

1. ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพ โดยทีมสหวิชาชพี และกลุ่มที่มีความผิดปกติ ได้รับการส่งต่อ เพื่อเขา้รับการรักษาที่ถกูต้องเหมาะสมต่อไป
2. สร้างแกนน าสุขภาพผู้สูงอายุในชมุชนHealthy aging  Model      3. ความพงึพอใจของผู้สูงอายุและครอบครัวในการด าเนินกจิกรรม  4.ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ
ได้รับการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ ตามชดุสิทธิประโยชน์และดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล ( Care Plan)
 



กลยมุธ์ที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทกุกลุม่วยั

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการเพ่ือจัดการบริการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายทุี่มีภาวะ
พ่ึงพิง  ต าบลเจาทอง ปีงบประมาณ 2562

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิในเขต
รับผิดชอบโรงพยาบาลภักดีชุมพล 
ต าบลเจาทอง ได้รับการบริการดูแล
ระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ ตามชุดสิทธิ
ประโยชน์และดูแลตามแผนการดูแล
รายบุคคล( Care Plan)ครบถ้วน
หรือไม่

ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพงิได้รับการบริการดูแล
ระยะยาวด้านสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ
 ตามชุดสิทธิประโยชน์และ
ดูแลตามแผนการดูแล
รายบุคคล( Care Plan)

น.ส.สุภาพร  
บุญช่ว  กลุ่ม
งาน บริการ
ด้านประฐม
ภูมิและองค์รวม

75,000 18,000 18,000 18,000 21,000

โครงการเพ่ือจัดการบริการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายทุี่มีภาวะ
พ่ึงพิง  ต าบลวังทอง ปีงบประมาณ 2562

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิในเขต
รับผิดชอบโรงพยาบาลภักดีชุมพล 
ต าบลวังทอง ได้รับการบริการดูแล
ระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ ตามชุดสิทธิ
ประโยชน์และดูแลตามแผนการดูแล
รายบุคคล( Care Plan)ครบถ้วน
หรือไม่

ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพงิได้รับการบริการดูแล
ระยะยาวด้านสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ
 ตามชุดสิทธิประโยชน์และ
ดูแลตามแผนการดูแล
รายบุคคล( Care Plan)

น.ส.สุภาพร  
บุญช่วย  กลุ่ม
งาน บริการ
ด้านประฐม
ภูมิและองค์รวม

55,000 10,200 10,200 10,200 24,400

โครงการจัดหาเครือ่งช่วยความพิการและ
อุปกรณ์ฟ้ืนฟูสภาพให้คนพิการ  ผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยระยะฟ้ืนฟูในเขตรับผิดชอบ

ณัชกานต์ 
อนิต๊ะรินทร์

134,620 134,620

กิจกรรมหลัก: 

เพื่อจดัหาเคร่ืองช่วยความพกิารให้คนพกิาร
ในอ าเภอภักดีชุมพล

กลุ่มเป้าหมายได้รับเคร่ืองช่วยความ
พกิารครอบคลุม

 กลุ่มเป้าหมายได้รับ
เคร่ืองช่วยความพกิาร
ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
 80

ผู้รบัผิดชอบ แผนการใช้งบประมาณ (บาท)แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวดั (ผลผลิต) งบประมาณ



เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวดัผลลัพธ์

กลยมุธ์ที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทกุกลุม่วยั

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ปีงบประมาณ 2563

ร้อยละของผู้ป่วย 
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแล
จากอสม.หมอประจ าบ้านมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

คุณรุจริา 45,200 45,200

ยทุธศาสตรด้์านบรกิารเป็นเลิศ (Service Excellence)

ประการพัฒนาที.่.1..การพัฒนาการแพทยป์ฐมภูมิ

1. ฟื้นฟคูวามรู้ อสม.ให้มีศักยภาพในการด าเนินงานสาธารณสุข ได้รับการพฒันาเป็นอสม.หมอประจ าบ้าน

1. จ านวนอสม.ที่ได้รับการพฒันาเป็นอสม.หมอประจ าบ้าน จ านวนอสม.ที่ได้รับการพฒันาเป็นอสม.หมอประจ าบ้าน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวดั (ผลผลิต) ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ (บาท)



กลยมุธ์ที ่2 : การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการอบรมให้ความรูเ้รือ่งโรคหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลันและโรคหลอดเลือดสมอง

Stroke Faftac ภายใน 30 
นาที มากกว่า ร้อยละ 50

คุณพลจรีุ 4,000 4,000

โครงการควบคุมป้องกันวัณโรค คุณวิภาวดี 32,000 32,000

กิจกรรมหลัก: 

1) จดัประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ
ด าเนินงานป้องกนัควบคุมวัณโรคเจา้หน้าที่
โรงพยาบาลภักดีชุมพลและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ

1) ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ได้รับการ
รักษาต้ังแต่เร่ิมแรก

1) อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80

2) จดัประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ
ป้องกนัควบคุมวัณโรคอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

2) เพิ่มอตัราความส าเร็จในการรักษา
วัณโรค

2) อตัราความส าเร็จการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ร้อยละ 
85

3) ค้นหาคัดกรองวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัสร่วม
บ้าน ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยโรคเร้ือรัง      
 4) จดัรณรงค์ประชาสัมพนัธ์และออกค้นหา
คัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน                
  5) เย่ียมบ้านผู้ป่วยวัณโรคโดยเจา้หน้าที่
คลินิกวัณโรคและแกนน าอาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

3) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานป้องกนัควบคุมวัณโรคใน
ชุมชน

ประการพัฒนาที.่.2..การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวดั (ผลผลิต) ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ (บาท)



กลยมุธ์ที ่2 : การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการอบรมการใช้ยาอยา่งสมเหตุผล 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

คุณอภัสศร,
คุณนุจรี

10,000 5,000 5,000

กิจกรรมหลัก:
1) จดัอบรมให้ความรู้เร่ืองการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลแกบุ่คลากรสาธารณสุขอ าเภอภักดี
ชุมพล

1) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 80

ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้
ยาอย่าสมเหตุผล

2) จดัเสวนาเร่ืองการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม
เหตุผลแกส่หวิชาชีพโดยให้แพทย์มีส่วนร่วม
ทุกคร้ังที่มีการหมุนเวียนแพทย์ใหม่

2) ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติด
เชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและ
หลอดลมอกัเสบเฉียบพลันในผู้ป่วย
นอก ระดับโรงพยาบาล (RI) ≤20

3) จดัท าส่ือและกจิกรรมรณรงค์ส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างเหมาะสมในอ าเภอภักดีชุมพล

3) ประชาชนมีความรู้เร่ืองยาปฏิชีวนะ
 และอนัตรายจากสเตียรอยด์เพิ่มมาก
ขึ้นร้อยละ 60

โครงการการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย Sepsis เจา้หน้าที่มีความรู้และทักษะในการ
ดูแลผู้ป่วย Sepsis

อตัราการตายในผู้ป่วย Sepsis
 shock น้อยกว่าร้อยละ 28

คุณภาลินี ไม่ใช่งบ

แผนการใช้งบประมาณ (บาท)

ประการพัฒนาที.่.2..การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวดั (ผลผลิต) ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ



กลยมุธ์ที ่2 : การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการเพ่ิมศักยภาพการพยาบาลฟ้ืนคืน
ชีพทารกแรกเกิด  (Neonatal  
resuscitation)

ศรัณย์ภัทร/
น้ าฝน

1,350 1,350

กิจกรรมหลัก: 

1) วัดความรู้กอ่นบรรยาย 1) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถ
ในการดูแลทารกแรกเกดิ

2) บรรยายวิชาการ   3) ฝึกปฏิบัติ  4) วัด
ความรู้หลังบรรยาย

2) ผู้ปฏิบัติงานสามารถให้การดูแล
ทารกแรกเกดิ ได้อย่างปลอดภัย

การพัฒนาการดูแลฟ้ืนฟูสภาพระยะกลาง 
ในกลุ่มผู้ป่วย Trama ,HI, Stroke

ผู้ป่วย IMC (Stroke,Brain 
injury,Spinal cord injury) ได้รับ
การบริบาลฟื้นฟสูภาพระยะกลางและ
ติดตามจนครบ 6 เดือน

ร้อยละผู้ป่วย IMC ได้รับการ
เย่ียมตามเกณฑ์ (6 คร้ัง/6 
เดือน) ≥50%

คุณทับทิม ไม่ใช่งบ

โครงการน าร่องปลูกพืชสมุนไพร ในพ้ืนที่
ป่าชุมชน

ชุมชนมีศูนย์เรียนรู้ด้านสมุนไพร คุณพนิดา 131,000 131,000

ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ (บาท)

ประการพัฒนาที.่.2..การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวดั (ผลผลิต)ผลผลิตโครงการ

อตัราตายของทารกแรกเกดิ
อายุต่ ากว่าหรือเท่ากบั 28 วัน
 < 3.7 ต่อ 1,000 ทารกแรก
เกดิมีชีพ



กลยมุธ์ที ่2 : การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการบูรณาการงานสุขภาพจิต 50,000 25,000 25,000

กิจกรรมหลัก : จากสปสช.

1) พฒันาศักยภาพภาคีเครือข่ายระดับรพ.
สต.และในชุมชน

1) ภาคีเครือข่ายได้รับการพฒันา
ศักยภาพ

1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคจติ
เข้าถึงบริการ 67%

2) ติดตามเย่ียมบ้านผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ระดับสูงพยายามฆ่าตัวตายและจติเวชกลุ่ม 
SMI

2) จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าระดับสูง 
 พยายามฆ่าตัวตาย

2) ร้อยละของโรคซึมเศร้า
เข้าถึงบริการ 60%

3) พฒันาระบบบันทึกข้อมูลในโปรแกรม 3) จ านวนผู้ป่วยที่ให้บริการได้รับการ
บันทึกข้อมูลในโปรแกรมต่างๆ

3) อตัราการฆ่าตัวตายส าเร็จ
ไม่เกนิ 6.3 ต่อแสนประชากร

4) ร้อยละของผู้ป่วยพยายาม
ฆ่าตัวตายได้รับการเฝ้าระวัง 
ติดตามดูแล 85%
5.) ผู้ป่วยจติเวชเร้ือรังกลุ่ม 
SMI ได้รับการติดตามเย่ียม
บ้านมากกว่า 85%

นางสาวล าเพย
 ไทยภักดี     
งานสุขภาพจติ

ประการพัฒนาที.่.2..การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวดั (ผลผลิต) ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ (บาท)



กลยมุธ์ที ่2 : การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการผ่าตัดต้อกระจก
นางปัฐมาภรณ์
  สีเสน

404,500      √      √

กิจกรรมหลัก:
1. เชิญหน่วยงานที่เกีย่วข้องประชุมเพื่อหา
แนวทางปฏิบัติร่วมกนั

ผู้เข้าร่วมประชุมมีเข้าใจแนวทาง
ปฏิบัติร่วมกนั

ทีมผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติ
ตามแนวทางได้ถูกต้องร้อยละ
100

2. คัดกรองผู้ป่วยต้อกระจกตามหลักเกณฑื
และขึ้นทะเบียนไว้

มีผู้ป่วยต้อกระจกขึ้นทะเบียนไว้ตาม
จ านวนที่ต้องการ

อตัราการคัดกรองต้อกระจก
ในผู้สูงอายุในผู้สูงอายุ60ปีขึ้น
มากกว่าร้อยละ60

3.ด าเนินการผ่าตัดต้อกระจก ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดตามเป้าหมาย ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจาก
ต้อกระจกได้รับการผ่าตัด
ภายใน30วัน

4.ติดตามผลการรักษาหลังผ่าตัดต้อกระจก ผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด อตัราการเกดิภาวะแทรกซ้อน
หลังผ่าตัดต้อกระจกน้อยกว่า
ร้อยละ85

5.สรุปโครงการ

ประการพัฒนาที.่.2..การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวดั (ผลผลิต) ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ (บาท)



กลยมุธ์ที ่2 : การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการบูรณาการงานยาเสพติด นายมานิตย์  
ชิดชัยภูมิ

30,000 30,000

กิจกรรมหลัก: 

1) พฒันาศักยภาพภาคีเครือข่ายระดับ
เจา้หน้าที่ในโรงพยาบาล/รพ.สต.และใน
ชุมชน

1) ภาคีเครือข่ายได้รับการพฒันา
ศักยภาพ

1) ร้อยละของผู้ติดยาเสพติด
ที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่
ก าหนดและได้รับการติดตาม
ดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี
(Retension rate) 50%
ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี
(Retension rate) 50%

2) การดูแลอย่างต่อเนื่องและติดตามเย่ียม
บ้านผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเส่ียงกอ่ความรุนแรง

2) ผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเส่ียงกอ่ความ
รุนแรงได้รับการตูแลและติดตามเย่ียม
บ้าน

2) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติด
กลุ่มเส่ียงกอ่ความรุนแรง
ได้รับการประเมินบ าบัดรักษา
และติดตามดูแลช่วยเหลือ
ตามระดับความรุนแรงอย่าง
ต่อเนื่อง
บ าบัดรักษาและติดตามดูแล
ช่วยเหลือตามระดับความ
รุนแรงอย่างต่อเนื่อง 60%

3) รับการประเมิน HA ยาเสพติด 3) ผ่านการประเมิน HA ยาเสพติด

แผนการใช้งบประมาณ (บาท)

ประการพัฒนาที.่.2..การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวดั (ผลผลิต) ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ



กลยมุธ์ที ่2 :  การพัฒนาระบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการอบรมให้ความรูเ้รือ่งการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้น การช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ัน
พ้ืนฐาน

คุณณัฐริกา 15,000 15,000

กิจกรรมหลัก: 

1.จดัท าแผนโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณสนับสนุน
2.ประสานงานขอความร่วมมือกบัโรงเรียน
เพื่อจดัสรรเด็กเพื่อเข้ารับการอบรม
-จดักจิกรรมให้ความรู้เกีย่วกบัการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพ
-แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
-ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเมื่อ
ส้ินสุดโครงการ

ร้อยละ80 ของผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

ประการพัฒนาที.่.2..การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวดั (ผลผลิต) ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ (บาท)



เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวดัผลลัพธ์

กลยมุธ์ที ่1 : การพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการโครงการพัฒนาระบบงานป้องกัน
และควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล

คณะกรรมการ
 IC

6,000 6,000

กิจกรรมหลัก: 

1) ให้ความรู้บุคลากรทางการแพทย์ คปสอ.ภักดีชุมพล1) บุคลากรทางการแพทย์เข้ารับการ
อบรมและมีความรู้ เร่ืองป้องกนัและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

บุคลากรทางการแพทย์ คป
สอ.ภักดีชุมพล มีความรู้เร่ือง
การป้องกนัและควบคุมการติด
เชื้อ ร้อยละ 90 ,อตัราการติด
เชื้อในโรงพยาบาลลดลง ร้อย
ละ 52)นิเทศติดตาม รพ.สต. 2) รพ.สต ในเขต คปสอ.ภักดีชุมพล 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน IC  รพ.สต.ติดดาว
รพ.สต ในเขต คปสอ.ภักดีชุม
พล ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน IC  
รพ.สต.ติดดาว

โครงการธ ารงรักษามาตรฐานห้องปฏิบัติการ รับการประเมินมาตรฐาน LA,MOPH ผ่านการประเมินมาตรฐาน LA คุณนภัสกร 50,000 50,000

แผนการใช้งบประมาณ (บาท)

ยทุธศาสตรบ์รหิารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

ประการพัฒนาที.่.1..การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

1. พฒันาองคกรคุณภาพ

1. รอยละของโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวดั (ผลผลิต) ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ



กลยมุธ์ที ่1 : การพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
ตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

กลุ่มการ
พยาบาล

7,500 7,500

กิจกรรมหลัก: 
จดัประชุมเพื่อหาแนวทางการประเมิน
คุณภาพการพยาบาล
ด าเนินการประเมินคุณภาพการพยาบาล
แบบไขว้ทีม  จ านวน 3  คร้ัง

แนวทาง / คู่มือการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการพยาบาลรายโรค

รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ
ประเมิน  QA  ระดับจงัหวัดโซนใต้

ประเมิน QA ประจ าปีงบประมาณ  
2563

โครงการพัฒนาตวามรูก้ารใช้และการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกันเครือ่งมือแพทย์
ประเภทเสี่ยงสูง

ทีมเคร่ืองมือ
แพทย์

20,000 20,000

กิจกรรมหลัก: 

1) อบรมให้ความรู้การใช้และการบ ารุงรักษา
เชิงป้องกนัเคร่ืองมือแพทย์ประเภทเส่ียงสูง

1) เจา้หน้าที่เกีย่วข้องเข้าร่วมอบรมใน
โครงการ ร้อยละ  80

ร้อยละ  80 จนท.ที่เกีย่วข้อง
เข้าร่วมอบรมในโครงการ

2) ฝึกปฏิบัติการใช้งานเคร่ืองมือแพทย์ประเภทเส่ียงสูง2) เจา้หน้าที่เกีย่วข้องได้รับการฝึก
ปฎิบัติการใช้งานเคร่ืองมือแพทย์
ประเภทเส่ียงสูง ร้อยละ  80

ร้อยละ  80 จนท. ฃที่
เกีย่วข้องมีความรู้ด้านการใช้
เคร่ืองมือแพทย์ประเภทเส่ียง
สูง3) ทดสอบความรู้กอ่นและหลังการอบบรม 1) เจา้หน้าที่เกีย่วข้องที่เข้าร่วมอบรม

ในโครงการ มีความรู้เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 
 80

ร้อยละ  80 จนท. ที่เกีย่วข้อง
มีความรู้ด้านการบ ารุงรักษา
เคร่ืองมือแพทย์เชิงป้องกนั

1.ร้อยละ  100  หน่วยบริการ
ได้รับการเย่ียมจากเครือข่าย  
   2.ร้อยละ  25  ของหน่วย
บริการผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับร้อยละ 40.01 -50.00  
   3.หน่วยบริการพยาบาลมี
การพฒันาคุณภาพบริการ
อย่างต่อเนื่องเป็นไปตาม
มาตรฐาน   4.มีนวัตกรรม
หรือแนวทางปฏิบัติที่ดีใน
หน่วยบริการพยาบาล

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวดั (ผลผลิต) ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ (บาท)



กลยมุธ์ที ่2 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการพัฒนาระบบ  Digital 
Transformation สู่การเป็น Smart 
Hospital

จติติ 447,000 √ √ √ √

กิจกรรมหลัก: 

สร้างความมั่นคงและปลอดภัยของเครือข่ายคอมพวิเตอร์ฐานข้อมูลมั่นคง  ปลอดภัย ระบบฐานข้อมูลทาง
การแพทย์มีความมั่นคง  
ปลอดภัย

พฒันาระบบสู่มาตรฐานการพฒันาคุณภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล (HAIT)

มาตรฐานระบบสารสนเทศทาง
การแพทย์

ได้รับการรับรอง  HAIT

พฒันาระบบบริการนัดหมายผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลภักดีชุมพล ให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว และมีความถูกต้องในการรับบริการ

บริการนัดหมายรวดเร็ว  ถูกต้อง  สะดวกระบบบริการนัดหมายผู้ป่วย
นอกโรงพยาบาลภักดีชุมพล 
มีความสะดวก รวดเร็ว และมี
ความถูกต้องในการรับบริการ

พฒันาระบบบริการนัดหมายผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลภักดีชุมพล โดยการใช้อปุกรณ์ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย

มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบสนองต่อการให้บริการระบบบริการนัดหมายผู้ป่วย
นอกโรงพยาบาลภักดีชุมพล 
มีการน าอปุกรณ์ เทคโนโลยีที่
ทันสมัย มาใช้ในการพฒันาให้
มีประสิทธิผล

ลดระยะเวลาในการรอคอยของผู้มารับ
บริการและลดความแออดัของหน่วยบริการ

ระยะเวลารอคอยลดลง ผู้ป่วยได้กลับบ้านเร็วขึ้น

 โครงการ Analytic & Databases 
Cleaning For NHSO Foundations
โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

พฒันาคุณภาพของข้อมูลพื้นฐาน
บริการสุขภาพในหน่วยบริการทุกระดับ
ครอบคลุมหนวยบริการสุขภาพ

ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล คุณลิขิต 50,000 50,000

แผนการใช้งบประมาณ (บาท)แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวดั (ผลผลิต) ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ



กลยมุธ์ที ่3 : การพัฒนางานวจิยัและนวตักรรมด้านสุขภาพ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการพัฒนางานประจ าท าเป็นวิชาการ 
 งาน CQI  วิจัย  R2R  ครัง้ที่ 7

ศูนย์คุณภาพ 100,000 √ √ √

กิจกรรมหลัก: 
อบรมเจา้หน้าที่ในการเขียนงานวิชาการ เพิ่มศักยภาพในการเขียนงานวิชาการต่าง มๆีผลงานวิชาการ ≥ 20 ผลงาน
จดัเวทีประกวดผลงานวิชาการภายใน คป.
สอ.ภักดีชุมพล

เจา้หน้าที่มีเวทีในการน าเสนอผลงาน  
เตรียมตัวในการน าเสนอระดับนอก
โรงพยาบาล

มีผลงานที่ผ่านการน าเสนอ ≥ 
10 ผลงาน

สนับสนุนส่งผลงานออกประกวดหน่วยงาน
ภายนอกโรงพยาบาลทุกหน่วยที่มีสิทธ์ิส่ง
ผลงาน

เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลในการน า
ผลงานออกไปสู่ประชาชนภายนอก

มีผลงานที่เป็นตัวแทนในการ
น าเสนอ ≥ 5 ผลงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวดั (ผลผลิต) ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ (บาท)



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนเพ่ือพัฒนาสุขภาพและแผนปฏิบัติการ
 รพ.ภักดีชุมพล

คุณอมุาริน 10,350 10,350

กิจกรรมหลัก :
1.ทบทวนและสรุปผลการด าเนินงาน
สาธารณสุข ปี 2562

ได้ทบทวนผลการด าเนินงาน
สาธารณสุขปีที่ผ่านมา

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจดัท า
แผน รพ.ภักดีชุมพล

ก าหนดแผนงานโครงการและกจิกรรม
เพื่อพฒันาการบริการให้เกดิ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ต่อ
ผู้รับบริการและองค์กร

3.จดัท าเล่มพฒันาสุขภาพและแผนปฏิบัติ
การ ปี 2563

ด าเนินงานตามแผนพฒันาสุขภาพ
และแผนปฏิบัติการ ปี 2563

ร้อยละของการติดตาม
แผนงานโครงการ ตามก าหนด

โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
งานสาธารณสุข

คุณอมุาริน 12,250 12,250

กิจกรรมหลัก :
1.ชี้แจงแนวทางการรับนิเทศงาน  ได้ทราบแนวทางการรับนิเทศงาน
2. รวบรวมผลการด าเนินงาน ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลสถานะสุขภาพ ผลการด าเนินงานที่
ตอบสนองตัวชี้วัดส าคัญ
3. จดัท ารูปเล่มเอกสารรับนิเทศงาน/จดัท า 
Power point น าเสนอผลงานของอ าเภอ
4. รับนิเทศงานจากส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดชัยภูมิ

น าข้อเสนอแนะมาพฒันางานต่อไป

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวดั (ผลผลิต) ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ (บาท)



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการรับประเมินตรวจสอบภายใน น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง พฒันา
งานให้ถูกระเบียบ

คุณสมหทัย 3,000 3,000

โครงการซ้อมแผนอุบัตเหตุกลุ่มชน คุณพรีะ 18,300 18,300

กิจกรรมหลัก  :                                
      -ประชุมคณะท างาน                      
       -ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
        -ซ้อมแผนอบุัติเหตุกลุ่มชน             
            -ประเมินและสรุปผล

ร้อยละ 100 ของบุคลากร
ทางการแพทย์ใน
โรงพยาบาลได้รับความรู้
และฝึกสถานการณ์

โครงการอบรมการบันทึกเวชระเบียนและ
การให้รหัสโรคและหัตถการ

คุณเกยีรติสุดา 5,000 5,000

กิจกรรมหลัก:

1) อบรมฟื้นฟกูารบันทึกเวชระเบียน 1) ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการบันทึก
เวชระเบียนอย่างมีคุณภาพ

1) อตัราความสมบูรณ์เวช
ระเบียนผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ
 80

2) อบรมให้ความรู้การให้รหัสโรคและรหัส
หัตถการ

2) ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการวินิจฉัย 
การให้รหัสโรคและหัตถการ

2) อตัราร้อยละ DRG coding
 Audit มีความถูกต้องเพิ่ม
มากขึ้น

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวดั (ผลผลิต) ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ (บาท)



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการรักษ์คน รักษ์องค์กรคุณภาพ 
พัฒนาศักยภาพการท างานเป็นทีม  
โรงพยาบาลภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ

เจา้หน้าที่โรงพยาบาลภักดีชุมพล  
จ านวน 130   คน

ศูนย์คุณภาพ 500,000 500,000

กิจกรรมหลัก: 
กจิกรรม  walkranly เพื่อสร้างความสามัคคี
ในหน่วยงาน

ความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

ระดมสมองพฒันางานคุณภาพควบคู่
คุณธรรมของหน่วยงาน

ทุกหน่วยงานมีแผนในการพฒันางาน
ในปีงบ 2564

โครงการ พรบ.สัญจร   คุณพมิพอ์มุา 9,800
กิจกรรมหลัก: 
ประสานหน่วยงานที่เกีย่วข้อง/ออก
ประชาสัมพนัธ์โครงการ
-ให้ความรูประชาชน/รณรงค์การท า พรบ.
แกป่ระชาชนทั่วไปในอ าเภอภักดีชุมพล

รถจกัรยานยนต์ในอ าเภอภักดีชุมพล 
ได้รับการจดัท า พรบ.

รถจกัรยานยนต์ในอ าเภอภักดี
ชุมพล ได้รับการจดัท าพรบ.
รถจกัรยานยนต์ไม่น้อยกว่า  
จ านวน 300 คัน

โครงการอบรมสิทธิ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล คุณพมิพอ์มุา 2,000
กิจกรรมหลัก: 
 จดัประชุมอบรมสิทธิการรักษาพยาบาล/ให้
ความรู้เร่ืองสิทธิการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ
สรุป  ประเมินผลการด าเนินงาน

 เจา้หน้าที่สามารถเลือกใช้
สิทธิการรักษาพยาบาลของผู้
ที่มารับบริการได้อย่างถูกต้อง
มากกว่า ร้อยละ 95

แผนการใช้งบประมาณ (บาท)

1. ร้อยละ 95  ของเจา้หน้าที่
เข้าร่วมการอบรม
2. ความพงึพอใจต่อกจิกรรม
การพฒันาองค์กรไม่น้อยกว่า 
 ร้อยละ  80
3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน
ในโรงพยาบาลภักดีชุมพลมี
แผนพฒันาคุณภาพงาน
ประจ าสู่โรงพยาบาลคุณภาพ
4. ร้อยละ100 ของหน่วยงาน
ในโรงพยาบาลภักดีชุมพลมี
แผนพฒันาหน่วยงาน
คุณธรรมสู่โรงพยาบาล
คุณธรรมที่ย่ังยืน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวดั (ผลผลิต) ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการบูรณาการให้ความรูส้ิทธิผู้พิการ 
ตรวจรับรองความพิการและข้ึนทะเบียนผู้
พิการหู                                     
กิจกรรมหลัก:                                  
   1.ประชุมเตรียมความพร้อม 2.ออกคัด
กรอง 3.ให้ความรู้สิทธิ/ตรวจรับรองความ
พกิาร

1.ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุ
และผู้พกิารที่ได้รับการตรวจ
ประเมินความพกิารที่
เข้าเกณฑ์พกิารด้านหูได้รับ
การเปล่ียนสิทธิเป็นท.74

คุณพมิพอ์มุา 46,020 46,020

โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาระบบ  
GPS ส าหรับบริการทางการแพทยฉุ์กเฉิน

กลุ่มการ
พยาบาล

55,000 55,000

กิจกรรมหลัก: 
ศึกษาดูงานการพฒันาระบบ App  EMS + 
LTC บันทึกและดูรายงานผ่านมือถือ

น าความรู้และตัว app มาพฒันางาน 
EMS

พฒันาระบบ GPS ประชากรทุกคนในเขต
อ าเภอภักดีชุมเพื่อความรวดเร็วในการออก
เหตุ  การติดตามผู้ป่วย  การให้ภาคี
เครือข่ายออกเย่ียมผู้ป่วย

ความรวดเร็วในการเข้าถึงจดุเกดิเหตุ  
 ภาคีเครือข่ายสะดวกในการหา
เป้าหมายในการติดตามผู้ป่วย   การ
เตือนนัดในผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

ลงชือ่.......................................................... ลงชือ่.........................................................
(นายวิชติ  รุ่งพทุธิกลุ)

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภักดีชมุพล
ผู้เสนอแผน ผู้อนุมัติแผน

1.สามารถพฒันา App 
ตอบสนองระบบ GPS ของ
โรงพยาบาลภักดีชุมพลได้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวดั (ผลผลิต) ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ (บาท)


















































