


หน้าท่ี 2

วิสัยทัศน์ เราจะเป็นท่ีพ่ึงของโซนลุ่มน ้าปาว
พันธกิจ

1.พัฒนาระบบบริการตาม Service plan ให้มีคุณภาพ
2.พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
3.พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณค่า และมีความสุข
4.พัฒนาระบบส่งเสริม ป้องกันโรค ลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลกุมภวาปี
1.ยุทธศาสตร์ Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

จ้านวน.........16..........แผนงาน งบประมาณ  2,113,675 บาท
2.ยุทธศาสตร์ Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)

จ้านวน........21.........แผนงาน งบประมาณ  602,310 บาท
3.ยุทธศาสตร์ People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)

จ้านวน.........1............แผนงาน งบประมาณ  84,640 บาท
4.ยุทธศาสตร์ Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)

จ้านวน.........7........แผนงาน งบประมาณ  558,360 บาท

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ โรงพยาบาลกุมภวาปี ปีงบประมาณ 2564

..................................................
(นายแพทย์เกรียงศักดิ์  เอกพงษ์)

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี
ผู้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564

.......................................................
(นางสาวอัจฉรา   นินทราช)
เภสัชกรช านาญการพิเศษ

ผู้เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

ร้อยเอก............................................................
(จักรวาล  หารไชย)

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ
ผู้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
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ค าน า

คณะผู้จัดท้า

              ด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกุมภวาปี ปีงบประมาณ 2564 ได้ก้าหนดให้มีการบูรณาการยุทธศาสตร์
 กระทรวงสาธารณสุข โดยจัดกระบวนการกลไกการบูรณาการยุทธศาสตร์สาธารณสุขประจ้าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้
เกิดการบูรณาการการท้างานร่วมกันในประเด็นส้าคัญแต่ละด้านโดยใช้กลไกของ ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ
โรงพยาบาลกุมภวาปี ศูนย์สุขภาพชุมชนต้าบลกุมภวาปี ได้ร่วมพิจารณาจัดท้ารายละเอียดรองรับแต่ละประเด็นส้าคัญ 
และแนวทางการ ก้ากับ ติดตามการด้าเนินงาน และประเมินผลการด้าเนินการร่วมกัน ในรูปของคณะกรรมการขับเคล่ือน
และก้ากับ ติดตามการพัฒนางานสาธารณสุข เพ่ือให้การด้าเนินงานพัฒนาสาธารณสุขบรรลุเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลาท่ี
จะส่งผลถึงประชาชนได้อย่างชัดเจน
               กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลกุมภวาปี  จึงจัดท้าเอกสารฉบับนี  เพ่ือให้ทุก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ใช้เป็นกรอบแนวทางการด้าเนินงานในยุทธศาสตร์ท่ีเน้นหนักให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน น้าไปสู่
การปฏิบัติให้ตรงตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล คือ เราจะเป็นท่ีพ่ึงของโซนลุ่มน ้าปาว ภายใต้การปฏิบัติงาน 45 แผนงาน 
 68  โครงการ ตัวชี วัดเพ่ือก้ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ จ้านวน 202 ตัวชี วัด
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23
37
105

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพโรงพยาบาล
แผนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพโรงพยาบาล

สารบัญ

ข้อมูลท่ัวไป
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2564 - 2566

แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพโรงพยาบาล
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ข้อมูลท่ัวไปอ าเภอกุมภวาปี
ประวัติอ าเภอกุมภวาปี

สถานท่ีต้ัง 
  - ตั งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี 43 กิโลเมตร มีพื นท่ีประมาณ 660 ตารางกิโลเมตร

             เม่ือปลายรัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีกลุ่มชนจากท้องท่ีต่าง ๆ เช่น กลุ่มของ นาย
ชาญ นางเลา หม่ืนประเสริฐ ต้นตระกูล “ชาญนรา” และกลุ่มของมหาเสนา ต้นตระกูล “ฮามไสย์” 
เป็นต้น ได้อพยพมาตั งถ่ินฐาน อยู่บริเวณลุ่มน ้าหนองหาน เน่ืองจากอยู่ใกล้หนองน ้าใหญ่ มีปลาชุกชุม
ประชาชนจึง มีอาชีพป้ันหม้อดินเผา และจับปลาน ้าจืด หมู่บ้านนี มีช่ือว่า “บ้านบึงหม้อ” ในสมัยรัชกาล
ท่ี 5 พระวรฤทธิฤาไชย ผู้ครองเมืองได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานตราตั งช่ือเมืองนี เป็นทางการว่า 
“กุมภวาปี” เพ่ือให้สอดคล้องกับภูมิประเทศ และช่ือหมู่บ้านซ่ึงมาจาก  ค้าว่า “กุมภะ” แปลว่า หม้อ 
กับ “วาปี”  แปลว่า หนอง หรือ บึง จึงเรียกรวมกันว่า “กุมภวาปี”  
              ในปี พ.ศ. 2440 รัชกาลท่ี 5 โปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงมหาดไทย รวมกุมภวาปี  หนองหาน 
หนองบัวล้าภู และบ้านหมากแข้ง ตั งขึ นเป็นจังหวัดอุดรธานี กุมภวาปี จึงมีฐานะเป็นอ้าเภอ โดยมีท่ีว่า
การอ้าเภอกุมภวาปี ตั งอยู่ท่ี บ้านน ้าฆ้อง ต้าบลพันดอน ปัจจุบันชาวบ้านนิยมเรียกว่า “เมืองเก่า” 
ต่อมาได้ย้ายท่ีว่าการอ้าเภอกุมภวาปีจากบ้านน ้าฆ้อง มาตั งท่ีบ้านดงเมือง ต้าบลกุมภวาปี หรือท่ี

ต.หนอง
หว้า

ต.เวียงค า

ต.สีออ

ต.ท่าลี่

ต.แชแล

ต.เชียง
แหว

ต.ผาสุก

ต.เสอ
เพลอ

ต.พันดอน
ต.กุมภวาปี

ต.ปะโค
ต.ตูมใต้

ต.ห้วยเก้ิง

อ.หนองแสง

อ.กู่แก้ว

อ.ศรีธาตุ

อ.โนนสะอาด

อ.หนองหาน

อ. ประจักษ์ฯ

แผนที่อ าเภอกุมภวาปี

เครือข่ายบริการโซนลุ่มน  าปาว 5 รพ. ประชากร 300,187 คน
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เครือข่ายบริการโซนลุ่มน ้าปาว 5 รพ.ประชากร 300,187 คน
ข้อมูลการปกครอง

 - อ้าเภอกุมภวาปี ยกฐานะเป็นอ้าเภอเม่ือ พ.ศ. 2444 ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 ต้าบล
176 หมู่บ้าน 35,990 หลังคาเรือน แยกเป็น เทศบาลต้าบล 9 แห่ง องค์การบริหารส่วนต้าบล 6 แห่ง 
สภาพเศรษฐกิจ
การเกษตรกรรม

อ้าเภอกุมภวาปี มีพื นท่ีการเกษตรทั งสิ น 312,162 ไร่ สภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีส้าคัญ ๆ ได้แก่ 
การปลูกข้าว  ไร่อ้อย  มันส้าปะหลัง  ยางพารา เป็นต้น
การอุตสาหกรรม    มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีส้าคัญ  ดังนี 

1. โรงงานน ้าตาลทรายขาว 2 แห่ง
2. โรงงานน ้าตาลทรายแดง 1 แห่ง

สถาบันการเงิน   มีธนาคารของรัฐ 3 แห่ง ได้แก่
1.ธนาคารออมสิน  
2.ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
3.ธนาคารกรุงไทย   

ธนาคารเอกชน
 1. ธนาคารกรุงเทพ จ้ากัด (มหาชน)   

2. ธนาคารกสิกรไทย จ้ากัด (มหาชน)   
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ้ากัด (มหาชน)   
4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ้ากัด (มหาชน)

การพาณิชย์
- สถานบริการน ้ามันเชื อเพลิงขนาดใหญ่  
- สหกรณ์  

 - ห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่ 
 - ร้านสะดวกซื อ (7-11, Lotus, BigC)
การสาธารณสุข
 - โรงพยาบาลท่ัวไป ขนาด 180 เตียง 1 แห่ง

- โรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง 1 แห่ง
   - ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ 1 แห่ง
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 17 แห่ง
   - สถานพยาบาลเอกชน 13 แห่ง
   - ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ 17 แห่ง
ประชากรในเขตรับผิดชอบ

13 ต้าบล 176 หมู่บ้าน 35,990 หลังคาเรือน
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ข้อมูลโรงพยาบาลกุมภวาปี

- กรอบอัตราก าลังแพทย์เฉพาะทาง  ::  หอผู้ป่วยหนัก ปัจจุบันเปิดบริการ 8 เตียง วางแผนเปิดบริการเพ่ิมอีก 2 เตียงด้าน
ศัลยกรรมท่ัวไปและศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ในเดือนเมษายน 2563 เป็น 10 เตียง เน่ืองจากปัจจุบันมีผู้ป่วยหนักด้านศัลยกรรม
เพ่ิมขึ นเพราะมีศัลยแพทย์ท่ัวไปและศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพ่ิมขึ นอย่างรวดเร็ว อัตราก้าลังแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลกุม
ภวาปี ณ ปัจจุบัน มีดังนี  1.อายุรแพทย์ 3 คน(จบปี2563 สาขาอายุรกรรมโรคไต 1 คน) 2.ศัลยแพทย์ท่ัวไป 3 คน(จบปี 2563
 1 คน, ปี2565 1 คน) 3.ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 3 คน(จบปี 2563 1 คน)  4.กุมารแพทย์ 3 คน(จบปี 2565 1 คน) 5.โสต ศอ
 นาสิก 1 คน (จบปี 2564 1 คน) 6.จักษุแพทย์ 1 คน 7.สูติแพทย์ 4คน 8.วิสัญญีแพทย์ 2 คน 9.รังสีแพทย์ 2 คน 10.แพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว 2 คน 11.แพทย์เวชกรรมป้องกัน 1 คน 12.แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 0 คน(จบปี2563  2 คน ,  ปี2564 
 2 คน)  13.จิตแพทย์ 0 คน(จบปี 2564 1 คน) 14.แพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 0 คน (จบปี 2564  1 คน)

        บริบทการจัดบริการโรงพยาบาลกุมภวาปี :: ตั งแต่เดือนเมษายน 2558 ถึง  วันท่ี 30 กันยายน 2562 โรงพยาบาลกุม
ภวาปี จัดบริการเป็นโรงพยาบาลท่ัวไประดับ M1<200 เตียง  เปิดบริการ 180เตียง (1.ตึกกุมารเวชกรรม  30 เตียง  2.ตึก

ศัลยกรรมท่ัวไป  35 เตียง  3.ตึกสูติกรรม 24 เตียง 4.เปิดบริการ Sick newborn  8 เตียง  5.ตึกอายุรกรรมชาย 38 เตียง  
6.ตึกอายุรกรรมหญิง 37 เตียง 7.หอผู้ป่วยหนัก 8 เตียง)

     ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลกุมภวาปี เปิดบริการเพ่ิม 57 เตียง รวมเป็น 237 เตียง ดังนี  1.ตึกศัลยกรรมออร์
โธปิดิกส์ 30 เตียง ห้องพิเศษออร์โธปิดิกส์ 5 เตียง รวมเป็น 35 เตียง เน่ืองจากมีแพทย์เฉพาะทางเพ่ิมขึ น ในเดือนสิงหาคม 
2562 ดังนี  1.ศัลยแพทย์ท่ัวไป 2 คน   2.ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ 2 คน ท้าให้จ้านวนผู้ป่วยใน ด้านศัลยกรรมท่ัวไปและ
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์เพ่ิมมากขึ น ท้าให้มี Active bed ตึกศัลยกรรม = 46.23 , Active bed อายุรกรรมหญิง = 37.95 , 
Active bed อายุรกรรมชาย = 41.61

            2.ตึกห้องพิเศษ 22 ห้อง (เดิมมีห้องพิเศษเพียง 14 ห้องไม่เพียงพอส าหรับผู้รับบริการ เม่ือโรงพยาบาลได้รับมอบตึกและตกแต่งเสร็จ
สมบูรณ์พร้อมใช้ โรงพยาบาลจึงเปิดบริการห้องพิเศษอีก 22 ห้อง รวมเป็น 36 ห้อง ) นอกจากนี ในเดือนสิงหาคมยังมีแพทย์โสต ศอ นาสิกเพ่ิม 1
 คน   และกุมารแพทย์ 1 คน
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แผนบริหารจัดการทรัพยากร

    3.1 ผลด าเนินงานแผนการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลกุมภวาปีมีระดับความเส่ียงด้านการเงิน ระดับ 4 มีรายได้ทั งหมด  
569,445,150.93 บาท มีรายจ่ายทั งหมด  471,657,489.45 บาท มีก าไร 97,787,661.48 บาท  จ านวนผู้ป่วยในปี 2562 = 15,463 คน , Adj 
RWเฉล่ียต่อคน =1.09 ต้นทุนบริการผู้ป่วยใน/RW = 13,244.68 บาท/RW

3. แผนบริหารจัดการด้านการเงิน

- ศักยภาพด้านอาคาร/สถานท่ีส าหรับผู้ป่วยใน  ด้านห้องพิเศษ :: โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้รับมอบตึกพิเศษ 60 ห้องเม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 
2562 ซ่ึงโรงพยาบาลกุมภวาปีได้ด าเนินการตกแต่งห้องพิเศษเป็นห้อง VIP Deluxe 5 ห้อง, VIP Standard 50 ห้อง รวมเป็น 55 ห้อง (1ชั น
ประกอบด้วยVIP Deluxe 1 ห้อง, VIP Standard 10 ห้อง อาคารห้องพิเศษมี 5 ชั น)  ปัจจุบันเปิดบริการห้องพิเศษ 2 ชั น จ านวน 22 ห้อง  ยัง
ไม่เปิดด าเนินการอีก 3 ชั น จ านวน 33 ห้อง ในอนาคตหากผู้รับบริการมีความต้องการใช้ห้องพิเศษเพ่ิมขึ น โรงพยาบาลกุมภวาปีจะทยอยท าการ
เปิดบริการเพ่ิมขึ นต่อไป

       หมายเหตุ. โรงพยาบาลกุมภวาปีได้ด าเนินการตกแต่งห้องพิเศษให้สวยงาม  พร้อมใช้  และสอดคล้องกับคุณภาพบริการ  โดยมีเคร่ือง
อ านวยความสะดวกครบถ้วน ดังนี  1.เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 2.โซฟารับแขก 3.โต๊ะทานอาหาร 4.โทรทัศน์ 5.ตู้เย็น 6.เคร่ืองปรับอากาศ 7.เคร่ืองท า
น  าอุ่น

1.แผนบริหารจัดการด้านก าลังคน :: อัตราก าลังแพทย์เฉพาะทางเพียงพอ เภสัชกร เพ่ิม 1 คน เพ่ิมอัตราก าลัพยาบาลหอผู้ป่วยหนัก, : จัด
จ้างพยาบาลประจ าหอผู้ป่วยหนัก จ านวน 3 คน  และตึกพิเศษ    ในเดือนเมษายน 2563 เน่ืองจากโรงพยาบาลได้ท าสัญญานักเรียนทุนไว้แล้ว
ซ่ึงจะจบมาในเดือนเมษายน 2563 จ้านวน16 คน  และพยาบาลหมุนเวียนจากตึกอ่ืน ๆ

2. แผนบริหารจัดการด้านวัสดุ :: โรงพยาบาลกุมภวาปีมีวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพียงพอ พร้อมใช้ ส้าหรับการจัดบริหารท่ีเพ่ิมขึ น

ข้อมูลแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

2563 2564 2565 2566 2567
1  GP 3 3
2 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 0 2 1 1 4
3 ศัลยศาสตร์ 3 1 1 1 1 7
4 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 3 1 4
5 อายุรศาสตร์โรคไต 0 1 1
6 โสต  ศอ  นาสิกวิทยา 1 1 2
7 กุมารเวชศาสตร์ 3 1 4
8 รังสีวิทยา 2 1 3
9 วิสัญญีวิทยา 2 1 3
10 เวชศาสตร์ครอบครัว 2 2 4
11 อายุรกรรม 3 3
12 สูติกรรม 4 4
13 จักษุ 1 1
14 เวชกรรมป้องกัน 1 1
15 จิตเวชศาสตร์ 0 1 1
16 เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 0 1 1

รวม 28 5 2 2 6 1 46

ปีท่ีจบการศึกษา
ล าดับ ข้อมูลแพทย์เฉพาะทาง ปัจจุบัน รวม
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เป้าหมาย
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพท่ีรวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี

พันธกิจ
พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างม่ีวนร่วมและย่ังยืน

ค่านิยมร่วม
“MOPH”
“M” Mastery เป็นนายตนเอง
“O” Originality เร่งสร้างส่ิงใหม่
“P” People centered ใส่ใจประชาชน
“H” Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม

ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน
1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 4 แผนงาน 7 โครงการ

แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) (2 โครงการ)
1) โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
2) โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

แผนงานท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (1 โครงการ)
1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ (พชอ.)

แผนงานท่ี 3 การป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ (3 โครงการ)
1) โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
2) โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3) โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ บริการสุขภาพ

แผนงานท่ี 4 การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม (1 โครงการ)
1) โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
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2. บริการเป็นเลิศ 5 แผนงาน 23 โครงการ
แผนงานท่ี 5 การพัฒนาระบบ การแพทย์ปฐมภูมิ (2 โครงการ)

1) โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
2) โครงการพัฒนาเครือข่ายก้าลังคนด้านสุขภาพและ อสม.

แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) (18 โครงการ)
1) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื อรัง
2) โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ ้า
3) โครงการป้องกันและควบคุมการดื อยาต้านจุลชีพ และ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
4) โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
5) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
6) โครงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง และการดูแลผู้ป่วยก่ึงเฉียบพลัน
7) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 
8) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
9) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
10) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
11) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
12) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
13) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา
14) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
15) โครงการพัฒนาระบบบริการบ้าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
16) โครงการการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC)
17) โครงการพัฒนาระบบบริการ One day surgery 
18) โครงการกัญชาทางการแพทย์

แผนงานท่ี 7 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อ (1 โครงการ)
1) โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อ 

แผนงานท่ี 8 การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนท่ีเฉพาะ (1 โครงการ)
1) โครงการพระราชด้าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพื นท่ีเฉพาะ

แผนงานท่ี 9 อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพความงามและแพทย์แผนไทย (1 โครงการ)
1) โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และการแพทย์

3. บุคลากรเป็นเลิศ 1 แผนงาน 2 โครงการ 
แผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบบริการจัดการก าลังพลด้านสุขภาพ (2 โครงการ)

1) โครงการผลิตและพัฒนาก้าลังพลด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
2) โครงการบริหารจัดการก้าลังคนด้านสุขภาพ
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4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 5 แผนงาน 9 โครงการ
แผนงานท่ี 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล และองค์กรคุณภาพ (3 โครงการ)

1) โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส
2) โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
3) โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข

แผนงานท่ี 12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (2 โครงการ)
1) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ
2) โครงการ Smart Hospital

แผนงานท่ี 13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ (2 โครงการ)
1) โครงการลดความเหล่ือมล ้าของ 3 กองทุน
2) โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

แผนงานท่ี 14 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ (1 โครงการ)
1) โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

แผนงานท่ี 15 การปรับโครงสร้าง และการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ (1 โครงการ)
1) โครงการปรับโครงสร้าง และพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
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ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน
1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 4 แผนงาน 7 โครงการ

แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) (2 โครงการ)
1) โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
2) โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

แผนงานท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (1 โครงการ)
1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ (พชอ.)

แผนงานท่ี 3 การป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ (3 โครงการ)
1) โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
2) โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3) โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ บริการสุขภาพ

แผนงานท่ี 4 การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม (1 โครงการ)
1) โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม

2. บริการเป็นเลิศ 5 แผนงาน 23 โครงการ
แผนงานท่ี 5 การพัฒนาระบบ การแพทย์ปฐมภูมิ (2 โครงการ)

1) โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
2) โครงการพัฒนาเครือข่ายก้าลังคนด้านสุขภาพและ อสม.

แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) (18 โครงการ)
1) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื อรัง
2) โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ ้า
3) โครงการป้องกันและควบคุมการดื อยาต้านจุลชีพ และ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
4) โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
5) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
6) โครงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง และการดูแลผู้ป่วยก่ึงเฉียบพลัน
7) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 
8) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
9) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
10) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
11) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
12) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
13) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา
14) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
15) โครงการพัฒนาระบบบริการบ้าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
16) โครงการการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC)
17) โครงการพัฒนาระบบบริการ One day surgery 
18) โครงการกัญชาทางการแพทย์

แผนงานท่ี 7 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อ (1 โครงการ)
1) โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อ 

แผนงานท่ี 8 การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนท่ีเฉพาะ (1 โครงการ)
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1) โครงการพระราชด้าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพื นท่ีเฉพาะ
แผนงานท่ี 9 อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพความงามและแพทย์แผนไทย (1 โครงการ)

1) โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และการแพทย์
3. บุคลากรเป็นเลิศ 1 แผนงาน 2 โครงการ 

แผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบบริการจัดการก าลังพลด้านสุขภาพ (2 โครงการ)
1) โครงการผลิตและพัฒนาก้าลังพลด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
2) โครงการบริหารจัดการก้าลังคนด้านสุขภาพ

4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 5 แผนงาน 9 โครงการ
แผนงานท่ี 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล และองค์กรคุณภาพ (3 โครงการ)

1) โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส
2) โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
3) โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข

แผนงานท่ี 12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (2 โครงการ)
1) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ
2) โครงการ Smart Hospital

แผนงานท่ี 13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ (2 โครงการ)
1) โครงการลดความเหล่ือมล ้าของ 3 กองทุน
2) โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

แผนงานท่ี 14 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ (1 โครงการ)
1) โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

แผนงานท่ี 15 การปรับโครงสร้าง และการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ (1 โครงการ)
1) โครงการปรับโครงสร้าง และพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
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วิสัยทัศน์
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  เป็นองค์กรด้านสุขภาพท่ีรวมพลังสังคม  
เพ่ือประชาชนอุดรธานีสุขภาพดี 

พันธกิจ

1. จัดบริการสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ มีคุณภาพ และครอบคลุมแบบไร้รอยต่อ
2. บริหารจัดการระบบสุขภาพอย่างมีธรรมาภิบาล

ค่านิยม (Core Value)
“UDMOPH”  
U : Unity เป็นเอกภาพ   D : Diversity มีความหลากหลาย   
M : Mastery เป็นนายตนเอง   O : Originality เร่งสร้างส่ิงใหม่  
P : People center ใส่ใจประชาชน  H: Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม

เป้าประสงค์ (Goal)
1.ประชาชนสุขภาพดี

ตัวชี วัด
1.อายุคาดเฉล่ียเม่ือแรกเกิด (LE) ไม่น้อยกว่า 80 ปี

1.1 External causes
1.2 Chronic diseases

2.อายุคาดเฉล่ียของการมีสุขภาพดีเม่ือแรกเกิดไม่น้อยกว่า 75 ปี (HALE)
2.1 ลดปัจจัยเส่ียงและการเจ็บป่วย
2.2 ส่งเสริมสุขภาพของคนไทย

2.เจ้าหน้าท่ีมีความสุข
ตัวชี วัด
1.ดัชนีวัดความสุขด้วยตนเองของคนในองค์กร (Happy Work Life Index) ≥ 50
2.ดัชนีสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace Index) ≥ 57

3.ระบบสุขภาพย่ังยืน
ตัวชี วัด
1.  เข้าถึงบริการ (Access)
2. ความครอบคลุม (Coverage)
3. คุณภาพ (Quality)
4. ธรรมาภิบาล (Governance)

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
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นโยบาย สสจ.อุดรธานี
1. พัฒนา IT

- IT ส้าหรับประชาชน
- QOF
- โปรแกรมลดความรุนแรงในเด็ก
- โปรแกรมระบบคิวใน รพ.
- Dashboard
- E-Family Folder

2. ภาคีเข้มแข็ง
- One Province One Hospital
- พชอ.เข้มแข็งผ่านการประเมิน DHSA
- มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรอย่างน้อยอ้าเภอละ 1 แห่ง
- ขยาย Green & Clean Hospital จนถึงระดับชุมชน
- การควบคุมโรคเข้มแข็ง ไข้เลือดออก ซิการ์ (ต้าบลปลอดลูกน ้ายุงลาย) วัคซีนในเด็ก

3. พัฒนาระบบปฐมภูมิ
- PCC
- รพ.สต.ติดดาว 100%

4. เมืองสมุนไพรครบวงจร
- กัญชาทางการแพทย์

5. ต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพ
- ออกก้าลังกาย (ว่ิงทดสอบสมรรถภาพ)
- ลดอ้วนด้วยสูตรคีโตจีนิก

Excellence
1. STEMI
2. Stroke
3. Mother & Child
4. พัฒนาการเด็กปฐมวัย
5. DHF
6. RTI
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Strength
1. Sepsis
2. TB
3. TO BE NUMBER ONE/ยาเสพติด
4. DM/HT
5. LTC
6. แพทย์แผนไทย
7. RDU

Support
1. HRH Transformation
2. Digital Transformation
3. Financial Management
4. Quality Organization (PMQA / HA / รพ.สต.ติดดาว)

ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)
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ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพโรงพยาบาลกุมภวาปี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

วิสัยทัศน์
เราจะเป็นท่ีพ่ึงของโซนลุ่มน ้าปาว

พันธกิจ
1.พัฒนาระบบบริการตาม Service plan ให้มีคุณภาพ
2.พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
3.พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณค่า และมีความสุข
4.พัฒนาระบบส่งเสริม ป้องกันโรค ลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม

ค่านิยม (Core Value)
“UDMOPHS”
U = Unity มีความสามัคคี
D = Diversity มีทักษะท่ีหลากหลาย
M = Mastery/ Management by fact ฝึกตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด, ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ
O = Originality สร้างสรรค์นวัตกรรมส่ิงใหม่ๆ
P = People - centered approach ยึดประชาชนเป็นท่ีตั ง
H = Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผู้อ่ืน
S = Safety ยึดหลักความปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพโรงพยาบาลกุมภวาปี
1. Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
4. Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)

รายละเอียดยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

1. DHF
   1.PCUกุมภวาปีหมู่บ้านท่ีมีผลส้าเร็จของการด้าเนินงานหมู่บ้านปลอดลูกน ้ายุงลาย

   ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563 (เป้าหมาย ≥ร้อยละ50)
2. EOC

1.รพ.มีระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดโรคระบาด เช่น โรคไข้เลือดออก SAR ZIKA ฯลฯ 

3. LTC
1. ร้อยละผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ได้รับการดูแลตามแผนการดูแล Care plan (เป้าหมายร้อยละ 80)
2. รพ.มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) ผ่านเกณฑ์ (เป้าหมายระดับดีเด่น)
3. ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการท้ากิจวัตรประจ้าวันพื นฐาน (Healthy Ageing) (เป้าหมายร้อยละ 0)
4. ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ (เป้าหมายร้อยละ 40)
5. ร้อยละของผู้สูงอายุติดบ้าน(กลุ่ม2)ADLเพ่ิมขึ นเปล่ียนเป็นกลุ่มติดสังคม (กลุ่ม1) (เป้าหมายร้อยละ 10)
6. ร้อยละของผู้สูงอายุติดเตียง(กลุ่ม3)ADLเพ่ิมขึ นเปล่ียนเป็นกลุ่มติดบ้าน(กลุ่ม2) (เป้าหมายร้อยละ 15)
7. ผู้สูงอายุ60ปีขึ นไป มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  20 ซ่ี และฟันหลัง (แท้) ใช้งานไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ (เป้าหมายร้อยละ 50)
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4. Mother & Child Health
1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย (เป้าหมาย 0 ต่อการเกิดมีชีพ แสนคน )
2. อัตราตายปริก้าเนิดลดลง (เป้าหมาย ลดลงร้อยละ ≥ 20)
3. อัตราตายปริก้าเนิดจากสาเหตุ DFIU  ลดลงจาก ฐานข้อมูลเดิม (เป้าหมาย ลดลงร้อยละ ≥ 20)
4. อัตราตายปริก้าเนิดจากสาเหตุภาวะการขาดออกซิเจน (Birth asphyxia ) น ้าหนักมากกว่า 2,000 กรัม (เป้าหมาย 0 )
5. อัตราการเกิด Severe Birth Asphyxia ลดลง (เป้าหมาย ลดลงร้อยละ ≥ 50)
6. ลดอัตราการคลอดก่อนก้าหนดจากฐานข้อมูลเดิม (เป้าหมาย ลดลงร้อยละ ≥ 20)
7. ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั งแรกภายใน 12 สัปดาห์ (เป้าหมาย ร้อยละ ≥ 60)
8. ร้อยละทารกแรกเกิดท่ีมีน ้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม(เป้าหมาย ร้อยละ 7)

5. RTI (pre-crash)
1. อัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (เป้าหมาย ไม่เกิน 16 ต่อแสนประชากร)
2. ต.กุมภวาปีผ่านเกณฑ์ต้าบลต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระดับดีมาก (เป้าหมาย ผ่าน)
3. รพ.ผ่านมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน(ต้นแบบ)  (เป้าหมาย  ผ่าน)
4. PCUกุมภวาปีผ่านมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน(ต้นแบบ) (เป้าหมาย  ผ่าน)
5. ต.กุมภวาปีมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเมาแล้วขับลดลง (เป้าหมาย ลดลงร้อยละ ≥ 30)
6. ต.กุมภวาปีมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตไม่สวมหมวกนิรภัยลดลง (เป้าหมาย ลดลงร้อยละ ≥ 30)
7. ต.กุมภวาปีมีโรงเรียนประถมศึกษาสร้างจิตส้านึกการป้องกันอุบัติเหตุ  ทางถนนผ่านเกณฑ์ (เป้าหมาย ร้อยละ70)
8. อัตราการเสียชีวิตจากบาดเจ็บอุบัติเหตุทางถนน ค่า PS>0.75.<1% (เหมาย PS Score>0.75.<1%)

6. การควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
1.ต.กุมภวาปีมีอัตราตายจากการจมน ้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี (เป้าหมาย ไม่เกิน 5ต่อแสนประชากรอายุน้อยกว่า 15ปี)

7. การคุ้มครองผู้บริโภค
1. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด (เป้าหมายร้อยละ 97)
2. ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพท่ีได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ ท่ีก้าหนด
    (เป้าหมายร้อยละ 100)
3. ร้อยละของสถานประกอบการด้านยาท่ีได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ (เป้าหมายร้อยละ 100)

8.การจัดการภัยคุกคาม ความม่ันคงทางสุขภาพ
1. รพ.มีการขับเคล่ือนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ีมีอันตรายสูง (เป้าหมาย มี)

2. PCUกุมภวาปีมีการขับเคล่ือนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ีมีอันตรายสูง (เป้าหมาย มี)

3. รพ.มีระบบแจ้งข่าว การใช้ / การป่วยจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต  คลอร์ไพริฟอส  ไกลโฟเสต) 

โดยประชาชน / อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (เป้าหมาย มี)

4. PCUกุมภวาปี มีระบบแจ้งข่าว การใช้ / การป่วยจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร  3  ชนิด (พาราควอต  คลอร์ไพริฟอส  ไกลโฟเสต))

 โดยประชาชน / อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (เป้าหมาย มี

5. รพ.กุมภวาปีผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อม ซ่ึงครอบคลุมการจัดท้าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม 

(Occupational and Environmental Health Profile : OEHP ) ด้านเกตรกรรมและมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตทางการเกษตร (รหัสโรค T60) ระดับดีขึ นไป

6. รพ.กุมภวาปีมีการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อมผ่านเกณฑ์(ผ่านองค์ประกอบท่ี 1-3 ร้อยละ 70 และผ่านองค์ประกอบท่ี 5 ร้อยละ 60)

7. PCUกุมภวาปีมีการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อมผ่านเกณฑ์(ผ่านองค์ประกอบท่ี 1-3 ร้อยละ50)

8. PCUกุมภวาปีมีการจัดท้าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP ) ด้านเกตรกรรม

9. PCUกุมภวาปีมีการจัดท้ารายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร(รหัสโรค T60)
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9. การพัฒนาโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
1. ความส้าเร็จของการพัฒนาโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (เป้าหมาย ระดับ 5)

2. ต.กุมภวาปีมีการตรวจสอบเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในสถาน ประกอบการด้านอาหารและน ้า ทั งด้านกายภาพและชีวภาพในพื นท่ี ปีละ 1 ครั ง

10. การส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (เป้าหมาย ร้อยละ 90 )

2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย (เป้าหมาย ร้อยละ 85)

3. ร้อยละการค้นพบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า (เป้าหมายร้อยละ 25 )

4. ร้อยละเด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามภายใน30วัน (เป้าหมายร้อยละ 100)

5. ร้อยละเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I  (เป้าหมาย ร้อยละ 100)

6. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน  (เป้าหมาย ร้อยละ 60)

7. ร้อยละศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพตามมาตรฐาน  (เป้าหมาย ร้อยละ 70)

8. ร้อยละเด็กแรกเกิดอายุ 2 วันขึ นไปมีปริมาณ TSH ในเลือด มากกว่า 11.25 มล.ยูนิต/ลิตร  (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 3)

9. ร้อยละหญิงตั งครรภ์ท่ีมีปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร (เป้าหมาย ร้อยละ ≤ 50)

10. ร้อยละครัวเรือนได้บริโภคเกลือเสริมไอโอดีนท่ีมีคุณภาพ (เป้าหมายร้อยละ 90)

11. การส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน
1. ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีรพ.และจนท.PCUกุมภวาปี วัยท้างานอายุ 18-59 ปี  มีค่าดัชนีมวลกายปกติ   (เป้าหมาย ร้อยละ 49)

2. ร้อยละของประชาชนวัยท้างานอายุ 18-59 ปีต.กุมภวาปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ  (เป้าหมาย ร้อยละ 49)

3. ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีอ้าเภอกุมภวาปีอายุ 18-59 ปีว่ิงทดสอบสมรรถภาพระยะทาง 2.4 กม.จับเวลาเทียบเกณฑ์ประเมินสมรรถภาพร่างกาย 

    (เป้าหมาย ≥ร้อยละ 85)

4. ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีรพ.กุมภวาปีอายุ 18-59ปีออกก้าลังกายต่อเน่ืองอย่างน้อย 30นาที/วัน 5วันต่อสัปดาห์ (เป้าหมาย ≥ร้อยละ 5)

5. ร้อยละของครอบครัวต.กุมภวาปีมีความรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกาย (เป้าหมาย ≥ร้อยละ 5)

6. ร้อยละเจ้าหน้าท่ีกลุ่มเส่ียงของรพ.กุมภวาปีมี BMI ดีขึ น (เป้าหมาย ≥ร้อยละ 5)

7. ร้อยละประชาชนกลุ่มเส่ียงของต.กุมภวาปีมี BMI ดีขึ น (เป้าหมาย ≥ร้อยละ 5)

8. ร้อยละเจ้าหน้าท่ีกลุ่มเส่ียงของรพ.กุมภวาปีได้รับการติดตามอย่างต่อเน่ือง (เป้าหมาย ≥ร้อยละ 49)

9. ร้อยละประชาชนกลุ่มเส่ียงของต.กุมภวาปีได้รับการติดตามอย่างต่อเน่ือง (เป้าหมาย ≥ร้อยละ 49)

10. มีจ้านวน Health Leader ในชุมชนต.กุมภวาปี (เป้าหมาย ≥3 คน)

12. การส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน วัยรุ่น
1. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14ปี) สูงดีสมส่วน (เป้าหมาย ร้อยละ 70)

2. ร้อยละของเด็กนักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ (เป้าหมายร้อยละ 100)

3. ร้อยละของเด็กป.1 ท่ีสายตาผิดปกติได้รับการช่วยเหลือ (เป้าหมาย ร้อยละ 100)

4. ร้อยละของเด็ก 6-12 ปีได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละ 1ครั ง  (เป้าหมาย ร้อยละ 100)

5. จ้านวนโรงเรียนท่ีรอบรู้ด้านสุขภาพ ( HLS )

6. อัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 10-14 ปี (เป้าหมาย <1.3 ต่อประชากรหญิงอายุ  10-14 ปี 1,000 คน)

7. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (เป้าหมาย < 38 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน) 

8. ร้อยละการตั งครรภ์ซ ้าในหญิงอายุต้่ากว่า 20 ปี (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10)            

13. โรคติดต่อทางเพศมัมพันธ์
1. ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักท่ีเข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิกรุก (เป้าหมาย ร้อยละ 50)

2. ร้อยละของผู้ติดเชื อท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื อและได้รับยาต้านไวรัส (เป้าหมาย ร้อยละ 90)

3. ร้อยละของผู้ติดเชื อท่ีได้รับยาต้านไวรัสกดปริมาณไวรัสในกระแสเลือดได้) VL<1,000 copies/ML (เป้าหมาย ร้อยละ 90)

14. วัคซีน
1.ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของเด็กอายุ 0-5 ปี (เป้าหมาย ร้อยละ 90)

1.1 BCG (เป้าหมาย ร้อยละ 90)

1.2 HBV (เป้าหมาย ร้อยละ 90)

1.3 DTP - HBV 3 (เป้าหมาย ร้อยละ 90)

1.4 OPV 3 (เป้าหมาย ร้อยละ 90)

1.5 MMR1 (เป้าหมาย ร้อยละ 95)
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15. สุขภาพช่องปาก
1. เด็กอายุ 0-12 ปี มีฟันดีไม่มีผุ (Cavity Free) (ร้อยละ 67)

2. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพ (ร้อยละ 45)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)

1. 5 สาขาหลัก
1. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีมีกระดูกหักไม่ซับซ้อนได้รับการดูแลรักษาใน รพ .ระดับ M1-F3 (เป้าหมาย ร้อยละ 70 )
2. การลดลงของอัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคท่ีควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก (ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคลมชัก (Epilepsy)

 ปอดอุดกั นเรื อรัง (COPD) หืด (Asthma) เบาหวาน (Diabetes Mellitus) และ ความดันโลหิตสูง (Hypertension)

3. การลดลงของอัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคท่ีควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก (ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคลมชัก (Epilepsy)

4. การลดลงของอัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคท่ีควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก (ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคปอดอุดกั นเรื อรัง (COPD)

5. การลดลงของอัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคท่ีควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก (ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคหืด (Asthma)

6. การลดลงของอัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคท่ีควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก (ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคหืดเด็ก (Asthma)

7. การลดลงของอัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคท่ีควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก (ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus)

8. การลดลงของอัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคท่ีควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก (ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)

2. DM / HT
1. ร้อยละการติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง (เป้าหมาย > ร้อยละ1.6)

2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง (เป้าหมาย ลดลงร้อยละ ≥10)

3. อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน (เป้าหมาย ร้อยละ ≥60)

4. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมได้ (HbA1C<7 mg%) (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 40)

5. ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้(BP<140/90mmHg)  (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 50)

6. อัตราผู้ป่วยเบาหวานถูกตัดเท้า/ขา รายใหม่= 0 

7. ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มเท้าเส่ียงสูงได้รับการเย่ียมบ้าน (เป้าหมาย  ร้อยละ 100)

8. ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน ้าตาลในเลือด (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 80)

9. ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 80)

3. ECS (post crash)
1. ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน(สีแดง) มาโดยระบบ EMS (เป้าหมาย > ร้อยละ 60 )

2. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24  ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ นไป (ทั งท่ี ER และ Admit) (เป้าหมาย <ร้อยละ 8)

3. อัตราการรอดชีวิตผู้ป่วย OHCA มี ROSC>20 นาที (เป้าหมาย > ร้อยละ  30)

4. ผู้ป่วยบาดเจ็บวิกฤต(สีแดง) ได้รับการผ่าตัดฉุกเฉิน ER Pass to OR ภายใน 60 นาทีเป้าหมาย > ร้อยละ 50)

5. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บท่ีป้องกันได้ PS>0.75 (เป้าหมาย < ร้อยละ 1)

6. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย severe traumatic Brain injury (เป้าหมาย < ร้อยละ 20)

7. จ้านวนผู้ป่วยท่ีไม่ฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non Truama) ลดลง

4. Intermediate Care
1. รพ.มีการให้การบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (IMC bed/ward) (เป้าหมาย มี)

2. ร้อยละ ของผู้ป่วย stroke , Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ท่ีรอดชีวิต และมีคะแนน Barthel Index < 15 

  รวมทั งคะแนน Barthel Index  ≥ 15 with multiple impaiment ได้รับการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง 
  และติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน  Barthel Index = 20 (เป้าหมาย ร้อยละ 20)

5. Palliative care
1. ร้อยละผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายท่ีได้รับการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid อย่างมีคุณภาพ 

   (เป้าหมาย ร้อยละ 60)

2. ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีการดูแลแบบประคับประครอง ( Palliative care )  (เป้าหมาย ร้อยละ 100)

3. ระดับความส้าเร็จการด้าเนินงาน Palliative Care ระดับ 4   ขึ นไป (เป้าหมาย ร้อยละ 100)

4. ร้อยละของผู้ป่วยเตียง 3 และเตียง 4 ทั งหมดได้รับการเย่ียมบ้านตามเกณฑ์ (เป้าหมาย ร้อยละ 100)

5. ร้อยละของผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค (Stroke, Traumatic Brain  Injury, Spinal Cord Injury, Stemi และ CAPD) มีคุณภาพ

     ชีวิตดีขึ นตามรายโรค และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน (เป้าหมาย ร้อยละ 70)
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6. PCC
1. PCU กุมภวาปีเปิดบริการคลินิกหมอครอบครัว (PCC)

2. ร้อยละผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ้าบ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี (เป้าหมาย ร้อยละ 70)

3.ร้อยละประชาชนในต.กุมภวาปีท่ีได้รับบริการPCC(มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ท่ีผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว)(เป้าหมาย ร้อยละ 10)

4. จ้านวนอสม.ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นอสม.หมอประจ้าบ้าน

7. RDU
1. รพ.กุมภวาปี ท่ีใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล(RDU) (เป้าหมาย ผ่านขั นท่ี 2)

2. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื อท่ีระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก (เป้าหมาย ≤ ร้อยละ30)

3. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (เป้าหมาย ≤ ร้อยละ30)

4. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ (เป้าหมาย ≤ ร้อยละ50)

5. ร้อยละของผู้ป่วยความดันเลือดสูงท่ัวไป ท่ีใช้ RAS blockage (ACEIs / ARBs / Renin inhibitor) 2 ชนิดร่วมกัน ในการรักษาภาวะความดันเลือดสูง (เป้าหมาย ≤ ร้อยละ 0)

6. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ีใช้ยา metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอ่ืนเพ่ือควบคุมระดับ น ้าตาล โดยไม่มีข้อห้ามใช้ (เป้าหมาย ≥ร้อยละ80)

7. ร้อยละผู้ป่วยโรคหืดเรื อรังท่ีได้รับยา inhaled corticosteroid  (เป้าหมาย ≥ร้อยละ80)

8. จ้านวนสตรีตั งครรภ์ท่ีได้รับยาท่ีห้ามใช้ ได้แก่ ยา Warfarin/Statins/ Ergot เม่ือรู้ว่าตั งครรภ์แล้ว (เป้าหมาย ≤ ร้อยละ 0)

9. รพ.มีคะแนนระบบการจัดการเชื อดื อยาอยู่ในระดับ Modurate

10. อัตราการติดเชื อดื อยาในกระแสเลือดลดลง (เป้าหมาย ลดลงร้อยละ ≥ 10)

8. Sepsis
1. อัตราตายของผู้ป่วยติดเชื อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community-acquired (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 30)

2. อัตราการส่งต่อผู้ป่วยติดเชื อในกระแสเลือดจากโรงพยาบาลกุมภวาปีมาโรงพยาบาลอุดรธานีลดลง จากปี2562 (เป้าหมาย ลดลงร้อยละ ≥ 30)

3. อัตราผู้ป่วย Pneumonia เสียชีวิตลดลง (เป้าหมาย ลดลงร้อยละ ≥ 10)

4. อัตราการเกิด severe sepsis / septic shock ลดลงจากปี 2562   (เป้าหมาย ลดลงร้อยละ ≥ 10)

9. STEMI
1. ร้อยละผู้ป่วย STEMI ได้รับ SK ภายใน 30 นาทีเม่ือมาถึง (เป้าหมาย ≥ร้อยละ50)

2. อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วย STEMI (I21-I21.3) ในรพ. (เป้าหมาย ≤ ร้อยละ9)

3. ร้อยละของผู้ป่วย NSTEMI ท่ีได้รับการประเมิน GRACE Risk Score (เป้าหมาย ≥ร้อยละ80)

4. ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยในกลุ่ม Intermediate to High Risk NSTEMI เพ่ือท้าการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ(CAG)ภายใน 72 ช่ัวโมง 

   (เป้าหมาย ≥ร้อยละ50)

5. ร้อยละผู้ป่วยSTEMI ได้รับการส่งต่อไปรพ.ท่ีท้าPCIได้ ให้ได้ท้า PPCI ภายใน 120 นาที นับจากได้รับการวินิจฉัยแล้ว (เป้าหมาย ≥ร้อยละ50)

10. Stroke
1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (เป้าหมาย <ร้อยละ 7)

2. อัตราป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ (เป้าหมาย < ร้อยละ2.5)

3. อัตราเข้าถึงระบบ Stroke Fast Track (เป้าหมาย > ร้อยละ50)

4. อัตราการได้ยา rt-PA (เป้าหมาย > ร้อยละ 6)

5. ลดความพิการถาวรหลังจ้าหน่ายใน 6 เดือน (เป้าหมาย <ร้อยละ 5)

11. TB
1. อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (เป้าหมาย ≥ร้อยละ  85)

2. ความครอบคลุมของการค้นพบและขึ นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 82.5)

12. Thalassemia
1. รพ.สามารถ ให้บริการผู้ป่วยThalassemiaเด็ก/ผู้ใหญ่ ในพื นท่ีอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ (เป้าหมาย ร้อยละ 100)

2. รพ.ได้รับผู้ป่วยส่งกลับ จากโรงพยาบาลศูนย์ อย่างมีประสิทธิภาพ (เป้าหมาย ร้อยละ 100)

3. ร้อยละของผู้ป่วยThalassemia เด็กมี hemoglobin ≥9g/dl (เป้าหมาย ร้อยละ 50)

4. ร้อยละของผู้ป่วยThalassemia เด็กมีน ้าหนัก/ส่วนสูงตามเกณฑ์ (เป้าหมาย ร้อยละ 80)

5. ร้อยละของผู้ป่วยThalassemia เด็กมีค่า Ferritin ≤2500mg (เป้าหมาย ร้อยละ 80)
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13. TO BE NUMBER ONE/ยาเสพติด
1. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ้าบัดรักษาครบได้รับการติดตามดูแลต่อเน่ือง 1 ปี (Retention Rate) (เป้าหมาย ร้อยละ 50)

2. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเส่ียงก่อความรุนแรงได้รับการประเมินบ้าบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเน่ือง

     (3 Month Remission Rate) (เป้าหมาย ร้อยละ 60)

3. รพ.มีการพัฒนาระบบยาเสพติดจังหวัดอุดรธานีตามเกณฑ์ก้าหนด  (เป้าหมาย มี)

4. ร้อยละผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ้าบัดระบบสมัครใจแบบผู้ป่วยนอกโปรแกรมกายจิตสังคมบ้าบัดครบตามเป้าหมายก้าหนด 

   (เป้าหมาย ร้อยละ 100)

5. รพ.ผ่านประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาลให้บริการบ้าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติด (เป้าหมาย ผ่าน)

6. รพ.มีการบันทึกข้อมูลบ้าบัดมีความถูกต้อง ความทันเวลา และความต่อเน่ืองเป็นปัจจุบัน (เป้าหมาย ถูกต้อง ทันเวลา เป็นปัจจุบัน)

7. รพ.มีการบันทึกข้อมูลการติดตามหลังผ่านบ้าบัดมีความถูกต้อง ความทันเวลา และความต่อเน่ืองเป็นปัจจุบัน

   (เป้าหมาย ถูกต้อง ทันเวลา เป็นปัจจุบัน)

8. มีชมรมTO BE NUMBER ONE ด้าเนินงาน  ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ครบทั ง 2 setting (เป้าหมาย ≥1แห่ง) 

9. ร้อยละของผู้ท่ีมีอายุ 6 – 24 ปีของต.กุมภวาปีเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE (เป้าหมาย ร้อยละ 98)

10. มีชมรมTO BE NUMBER ONE ผ่านระดับจังหวัด (เป้าหมาย ≥1แห่ง)

14. กัญชาทางการแพทย์
1. รพ.กุมภวาปีมีการพัฒนาคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาล  (เป้าหมาย ระดับดี)

15. การส่งต่อ
1. ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง (เป้าหมาย ร้อยละ 10 )

16. แพทย์แผนไทย
1. ร้อยละประชาชนได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ท่ีได้มาตรฐาน (เป้าหมาย ร้อยละ 10)

2. ร้อยละการส่ังใช้ยาสมุนไพรเพ่ิมขึ น (เป้าหมาย ร้อยละ 10)

18. ศัลยกรรม
1. รพ.มีทีม Refracture Preventation (M1ขึ นไป)

19. สาขาตา
1. ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract)  ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน (เป้าหมาย ร้อยละ 98 )

2. ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองต้อกระจกเบื องต้น (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 90)

20. สาขาไต
1. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<5  ml/min/ 1.73m2/yr (เป้าหมาย >ร้อยละ 67)

2. อัตราการเปล่ียนแปลงระยะของ CKD จากระยะ 3b สู่ระยะท่ี 4 (เป้าหมาย ≤ร้อยละ 14)

21. สาขามะเร็ง
1. ต้าบลกุมภวาปีมีการจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน ้าดี

2. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเส่ียงอายุ 40 ปี ขึ นไป ได้รับการตรวจคัดกรองด้วยวิธีอัลตราซาวด์ (เป้าหมาย ร้อยละ 100)

3. ร้อยละของประชากรสตรี อายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (จ้านวนสะสม ปี 2563-2567) (เป้าหมาย ร้อยละ 100)

4. ร้อยละของประชากรสตรี อายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง (BSE) (เป้าหมาย ร้อยละ 100)

5. ร้อยละของประชากรสตรี อายุ 40-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข (CBE) (เป้าหมาย ร้อยละ 100)

22. สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต (เป้าหมาย ร้อยละ 65)

2. อัตราฆ่าตัวตายส้าเร็จ (เป้าหมาย ≤ 6.0 ต่อประชากรแสนคน)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
1. HRH Transformation 

1. รพ.เป็นองค์กรแห่งความสุขต้นแบบ

2. ร้อยละของหน่วยงานในอ้าเภอกุมภวาปี ท่ีมีการตอบแบบประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) (เป้าหมาย  ≥ร้อยละ 85)

3. ร้อยละของหน่วยงานในอ้าเภอกุมภวาปี ท่ีมีการตอบแบบประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) ≥ร้อยละ 85 (เป้าหมาย ร้อยละ 100)

4. รพ.กุมภวาปี ท่ีมีการวิเคราะห์ผลการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) (เป้าหมาย มี)

5. รพ.กุมภวาปี  มีแผนงาน/โครงการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนความสุขในการท้างานในประเด็นท่ีพร่อง  (เป้าหมายมี)

6. รพ.กุมภวาปีมีกิจกรรมส่งเสริมนับสนุนความสุขในการท้างานอย่างน้อย 1 กิจกรรม (เป้าหมาย 1 กิจกรรม)
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)
1. Digital Transformation

1. รพ.กุมภวาปี มีการด้าเนินงาน Digital Tranformation และเป็น Smart Hospital (เป้าหมาย มี)

2. PCCกุมภวาปี มีการจัดท้าข้อมูลคุณภาพตามเกณฑ์ของ โปรแกรม e-Family Folder (เป้าหมาย ร้อยละ70)

3. รพ.มีการติดตั ง Loop back web service และพร้อมใช้งาน (เป้าหมาย มี)

4. รพ.ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล(เป้าหมาย ผ่าน )

2. Financial  Management
1. ร้อยละหน่วยบริการอ้าเภอกุมภวาปีท่ีไม่มีภาวะวิกฤตการเงิน Risk Score 7 (เป้าหมาย <Risk Score 7)

2. ร้อยละโรงพยาบาลมีคุณภาพบัญชี  ระดับ A (เป้าหมาย ระดับ A)

3. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ(งบด้าเนินงาน) เป็นไปตามเป้าหมายท่ีส้านักงบประมาณก้าหนด (เป้าหมาย ร้อยละ 100)

4. ร้อยละของรายการครุภัณฑ์ งบค่าบริการทางการแพทย์ท่ี เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563  วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 

    ด้าเนินการจัดซื อ และเบิกจ่าย แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ (เป้าหมาย ร้อยละ 100)

5. ร้อยละรายการส่ิงก่อสร้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ท่ี เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563  วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

    ด้าเนินการจัดจ้างและก่อหนี ผูกพันเสร็จภายใน 5 วันท้าการ นับจากวันท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณและด้าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

    ภายใน 5 วันท้าการหลังจากตรวจรับ (เป้าหมาย ร้อยละ 100)

6. ร้อยละของรายการครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 

    วงเงินเกิน  500,000 บาท ท่ีด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างและก่อหนี ผูกพันแล้วเสร็จภายใน 45 วันนับจากวันท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ 

     (เป้าหมาย ร้อยละ 100)

7. ร้อยละของรายการครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563

      วงเงินเกิน  500,000 บาท ด้าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน 5 วันท้าการหลังจากตรวจรับ (เป้าหมาย ร้อยละ 100)

8. ร้อยละของการเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ และส่ิงก่อสร้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2563 

   ภายในไตรมาส สอง (ภาพรวม) (เป้าหมาย ร้อยละ 100)

3. ITA
1. รพ.ผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA (เป้าหมาย ร้อยละ 100)
2. รพ.มีข้อร้องเรียน (เป้าหมาย ลดลงร้อยละ ≥ 80)

4. R506 Dashboard
1. ร้อยละผลส้าเร็จของการด้าเนินงาน ข้อมูลโรคติดต่อในระบบ R506 Dashboard  ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563 (เป้าหมาย >ร้อยละ 95)

5. ตรวจสอบภายใน
1. รพ.ผ่านเกณฑ์การประเมินระบบควบคุมภายใน (เป้าหมาย ผ่าน)

6. รพ.สต.ดดาว
1. PCCกุมภวาปีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ธ้ารงรักษา

7. องค์กรคุณภาพ
1. รพ.มีคุณภาพ  มาตรฐานผ่านการรับรอง HA (เป้าหมาย ผ่าน)

2. รพ.ผ่านมาตรฐานการรับรองคุณภาพ LA (เป้าหมาย ผ่าน)

3. ร้อยละตัวชี วัดของรพ.กุมภวาปีท่ีบรรลุเป้าหมาย (เป้าหมาย ร้อยละ 90)

4. ร้อยละแผนงาน/โครงการของรพ.กุมภวาปีท่ีมีการด้าเนินงาน (เป้าหมาย ร้อยละ 90)
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ. Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ. Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ. DHF
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ. 1.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ≤ 18 ต่อแสน 2.อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก เท่ากับ 0 3.อ้าเภอมีผลส้าเร็จของการด้าเนินงานหมู่บ้านปลอดลูกน ้ายุงลาย (มากกว่า ร้อยละ 50)
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. DHF
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี. 1.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ≤ 18 ต่อแสน 2.อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก เท่ากับ 0 3.อ้าเภอมีผลส้าเร็จของการด้าเนินงานหมู่บ้านปลอดลูกน ้ายุงลาย (มากกว่า ร้อยละ 50)
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ. Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ. DHF
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี.  1.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ≤ 18 ต่อแสน 2.อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก เท่ากับ 0 3.อ้าเภอมีผลส้าเร็จของการด้าเนินงานหมู่บ้านปลอดลูกน ้ายุงลาย (มากกว่า ร้อยละ 50)
งาน. ควบคุมโรค รพ.กุมภวาปี
แหล่งงบประมาณ (./) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. () งบ อ่ืน ๆ.

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้ 1.เพ่ือให้ จนท.มีความรู้และทักษะ 1.เจ้าหน้าท่ีรพ.กุมภวาปี 1.กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 1.ค่าทรายอะเบท 1% ชนิดถัง (บรรจุซอง)  นายสมพร สาบุตร
เลือดออก ก าจัดลูกน  ายุงลาย 2.ผู้ป่วยและญาติ การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  จ านวน 1 ถังละ เป็นเงิน 4,000 บาท 4,000                   

2.เพ่ือจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม ในรพ. 2.น  ายาเคมีก าจัดยุง 25% จ านวน 2 ขวดละ 2,600                   
ท่ีเนแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน  ายุงลาย 2.กิจกรรมแจกทรายอะเบท จนท. 1,300 บาทเป็นเงิน 2,600 บาท
3.เพ่ือป้องกันการแพร่เชื อในรพ. ท่ีมีภาชนะขังน  า 3.น  ามันเชื อเพลิง (น  ามันดีเซล,น  ามันเบนซิน) 1,000                   

3.กิจกรรมพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย  จ านวน 1,000 บาท 5,000                   
4.ค่ายาทากันยุงจ านวน 1,000 ซองละ
5 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
5.มุ้งป้องกันยุง จ านวน 10 หลังละ 200 2,000                   
บาท เป็นเงิน 2,000 บาท

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 14,600 บาท 14,600                 -                      
หน่ึงหม่ืนส่ีพันหกร้อยบาทถ้วน 14,600                 

ผู้รับผิดชอบ
(7)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)
วิธีด าเนินงาน

(4)
รายละเอียดงบประมาณ

(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางสาวกฤษณา ทวีทรัพย์)

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านบรกิารปฐมภมูิ

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
( นายสมพร สาบุตร)

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ. Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ.  Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ. งานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ≤ 18 ต่อแสนประชากร
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. งานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี.  อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ≤ 18 ต่อแสนประชากร
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ. Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ.  งานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ≤ 18 ต่อแสนประชากร

งาน  ป้องกันควบคุมโรค คลินิกหมอครอบครัวต้าบลกุมภวาปี
แหล่งงบประมาณ (   ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (  / ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  ........

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
โครงการก าจัดลูกน  ายุงลาย 1.เพ่ือลดอัตราป่วยไข้เลือดออก 6 หมู่บ้าน 1.ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 1.ค่าพาหนะ อสม.สุ่มลูกน  ายุงลาย  -                      3,000 นางดัชนี  สาบุตร
ป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก 2.เพ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน  า 4 โรงเรียน เทศบาล/อบต.  โรงเรียน  ชุมชน และอ่ืนๆ ไขว้ลูกน  ายุงลาย50บาทx10คน
คลินิกหมอครอบครัวต าบล ยุงลายในชุมชน โรงเรียน วัดและ 1 ศพด. ร่วมกันวางแผนด าเนินการ x1ครั งx6หมู่บ้าน=3,000บาท
กุมภวาปีปีงบประมาณ สถานท่ีราชการ วัด 6 แห่ง 2.ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวใน 2.ค่าอาหารกลางวัน60บาทx60คน                      3,600
2563 (งบกองทุนฯ อบต.) 3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ แกนน า  หมู่บ้าน เก่ียวกับการควบคุมป้องกันโรค x1มื อx1วัน=3,600บาท

ในการป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก รวมเป็นเงิน6,600 บาท
ไข้เลือดออก 3.รณรงค์ให้มีการก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุและยุง
4.เพ่ือประชาชนตระหนักในการ 4.กิจกรรม สุ่มไขว้ส ารวจลูกน  ายุงลายโดยแกนน า รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 6,600 บาท 0 6,600
ป้องกันไข้เลือดออก หกพันหกร้อยบาทถ้วน

ผู้รับผิดชอบ
(7)

6,600

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งป

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
(นางปิยะนุช  ไชยสาส์น)

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางสาวกฤษณา ทวีทรัพย์)

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านบรกิารปฐมภมูิ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ. Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย (ผู้สูงอายุ)
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ. ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลระยะยาว ร้อยละ 80
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.  พัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและบูรณาการระบบบริการการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับภาคีเครือข่ายใช้มาตราการ DHB
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี.  ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลระยะยาว ร้อยละ 80
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย (ผู้สูงอายุ)
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี.  : ร้อยละผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ได้รับการดูแลตามแผนการดูแล Care plan  ร้อยละ 80

: ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการท้ากิจวัตรประจ้าวันพื นฐาน (Healthy Ageing)(ด้านสุขภาพ) ≥ 0
: ร้อยละของผู้สูงอายุติดบ้าน(กลุ่ม2)ADLเพ่ิมขึ นเปล่ียนเป็นกลุ่มติดสังคม (กลุ่ม1)  เพ่ิมขึ นร้อยละ≥10
: ร้อยละของผู้สูงอายุติดเตียง(กลุ่ม3)ADLเพ่ิมขึ นเปล่ียนเป็นกลุ่มติดบ้าน(กลุ่ม2) เพ่ิมขึ นร้อยละ≥15

งาน. คนพิการ และผู้สูงอายุ คลินิกหมอครอบครัวต าบลกุมภวาปี
แหล่งงบประมาณ (   ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม ( ./  ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  .......

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
1 จัดซื ออุปกรณ์การแพทย์ เคร่ืองอ้านวยความสะดวก กายอุปกรณ์เพ่ือการบ้าบัด
และฟ้ืนฟู โดยให้ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ท่ีมีความจ้าเป็นใช้ หรือยืมใช้ และรับบริการ
หมุนเวียนกัน

นายสถาพร อาบสุวรรณ

 - ไม้เท้าชนิด 3 ปุ่มจ้านวน  3 อัน x 330 บาท เป็นเงิน  990 บาท 990
 - เคร่ืองช่วยเดินชนิด 4 ขา จ้านวน 1 อัน x 470 บาท เป็นเงิน 470 บาท 470
 - กระดานบริหารเข่า (quadriceps board) จ้านวน  1 อัน x 2500 บาท  เป็นเงิน 
2500 บาท

2,500

 - รถเข็นน่ัง จ้านวน 2 คัน x 3900 บาท เป็นเงิน 7800 บาท 7,800
 - ชุดเคร่ืองช่วยฟัง จ้านวน 2 อัน x 2370 บาท เป็นเงิน 4740 บาท 4,740

 - กระบอกปัสสาวะพกพา 2 อัน x 100 บาท เป็นเงิน 200 บาท 200
 - ชุดช่วยบริหารปอด (Triflow meter) 4 อัน x 500 บาท  เป็นเงิน 2000 บาท 2,000
 - อุปกรณ์ฝึกหายใจด้วยน ้า (BreatheMAX) 3 อัน x 750 บาท  เป็นเงิน 2250 บาท 2,250
 - ชุดรอกออกก้าลังกาย 5 อัน x 500 บาท  เป็นเงิน 2500 บาท 2,500
 - กระเป๋าน ้าร้อน 4 ชิ น x 138 บาท  เป็นเงิน 552 บาท 552
 - ถุงทรายออกก้าลังกาย 0.5 kg. 3 ชิ น x 200 บาท เป็นเงิน 600 บาท 600
 - ถุงทรายออกก้าลังกาย 1 kg. 3 ชิ น x 300 บาท  เป็นเงิน 900 บาท 900
 - ท่ีพยุงข้อเข่า (knee support L) 1 ชิ น x 700 บาท  เป็นเงิน 700 บาท 700
 - ท่ีพยุงเอว (Lumbar support L) 1 ชิ น x 850 บาท  เป็นเงิน 850 บาท 850
 - ท่ีพยุงเอว (Lumbar support XL) 3 ชิ น x 850 บาท เป็นเงิน 2550 บาท 2,550
 - ท่ีพยุงเอว (Lumbar support XL) 1 ชิ น x 850 บาท เป็นเงิน 850 บาท 850

โครงการเพ่ือจัดบริการดูแล
ระยะยาวด้านสาธารณสุข
ส้าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง
ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เร่ืองการก้าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินด้าเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถ่ินหรือพื นท่ี (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2559งบประมาณปี 2563
 ของคลินิกหมอครอบครัวต้าบล
กุมภวาปี โรงพยาบาลกุมภวาปี 
ต้าบลกุมภวาปี อ้าเภอกุมภวาปี
 จังหวัดอุดรธานี (เทศบาล
ต้าบลกุมภวาปี)

ผู้รับผิดชอบ
(7)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง
ได้รับการบริการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขส้าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงโดยหน่วยบริการสถานบริการ
และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิง (caregiver) 

2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ได้รับ
อุปกรณ์ท่ีจ้าเป็นเพ่ือการบ้าบัดและ
ฟ้ืนฟูตามความเหมาะสม

1. กลุ่มท่ีเคล่ือนไหวได้
บ้างมีปัญหาการกินการ
ขับถ่ายแต่ไม่มีภาวะ
สับสนทางสมอง
2. กลุ่มท่ีเคล่ือนไหวได้
บ้างมีภาวะสับสนทาง
สมองและอาจมีปัญหา
การกินการขับถ่าย
3. กลุ่มท่ีเคล่ือนไหวเอง
ไม่ได้ไม่มีปัญหาการกิน
การขับถ่ายหรือเจ็บป่วย
รุนแรง
4. กลุ่มท่ีเคล่ือนไหวเอง
ไม่ได้เจ็บป่วยรุนแรงหรือ
อยู่ในระยะท้ายของชีวิต
 ทั งนี จ้านวนคนของแต่
ละกลุ่มเป็นไปตาม
แผนการดูแลรายบุคคล
ส้าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิง (care plan)

2 ขออนุมัติด้าเนินโครงการตาม
ระเบียบเงินบ้ารุงโรงพยาบาล

3. ให้บริการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขโดยบุคลากรทีมหมอ
ครอบครัว ผู้ช่วยเหลือผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ (caregiver) และ
คณะอนุกรรมการฯ

1. ส่งรายช่ือผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงให้ อปท. และอนุมัติขอ
สนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. 
แล้วโอนมายัง อปท.และส่งขอ
อนุมัติโครงการจาก
คณะอนุกรรมการฯ เพ่ือน้า
งบประมาณเข้าเงินบ้ารุง
โรงพยาบาล
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งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
ผู้รับผิดชอบ

(7)
แผนงาน/โครงการ

(1)
วัตถุประสงค์

(2)
กลุ่ม

เป้าหมาย
(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

 - ผ้าอ้อมส้าหรับผู้ใหญ่ M 8 แพ็ค x 366 บาท เป็นเงิน 2928 บาท 2,928
 - ผ้าอ้อมส้าหรับผู้ใหญ่ L 24 แพ็ค x 360 บาท เป็นเงิน 8640 บาท 8,640
 - ผ้าอ้อมส้าหรับผู้ใหญ่ XL 16 แพ็ค x 365 บาท เป็นเงิน 5840 บาท 5,840
 - ผ้าอ้อมส้าหรับผู้ใหญ่ XXL 4 แพ็ค x 365 บาท F38เป็นเงิน 1460 บาท 1,460
รวมเป็นเงิน 49,320 บาท (ส่ีหม่ืนเก้าพันสามร้อยย่ีสิบบาทถ้วน)
2 การออกปฏิบัติงานการดูแลฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในเขตเทศบาล
ส่วนต้าบลกุมภวาปี (จ้านวน 12 เดือน )

1. ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (caregiver) ในการออก
ให้บริการการดูแลฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุท่ีบ้าน
 - CGรับผิดชอบผู้สูงอายุตั งแต่ 5 คนไม่เกิน 10 คน 18,000
 จ้านวน 1 คน x 1500 บาท x 12 เดือน   เป็นเงิน 18,000 บาท
 - CGรับผิดชอบผู้สูงอายุไม่เกิน 4 คน 50,400
 จ้านวน 7 คน x 600 บาท x 12 เดือน    เป็นเงิน 50400 บาท

 2 ค่าตอบแทนทีมสหวิชาชีพ ในการออกติดตามและคอยช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในการปฏิบัติงานตั งแต่เวลา 13.00-17.00  น. (กลุ่ม 2 จ้านวน
 1ครั ง/เดือน กลุ่ม 3,4 จ้านวน 2 ครั ง/เดือน ทั งสิ น 12 เดือน)
  - จพ.ทันตสาธารณสุขจ้านวน 1 คน x 240 บาท x 12 เดือน    เป็นเงิน 2880 บาท 2,880
  - พยาบาลวิชาชีพ, นักวิชาการสาธารณสุข, นักกายภาพบ้าบัด 11,520
 จ้านวน 3 คน x 320 บาทx 12 เดือน        เป็นเงิน 11520 บาท
 - แพทย์ จ้านวน 1 คน x 480 บาท x 6 เดือน      เป็นเงิน 2880   บาท 2,880
รวมเป็นเงิน 85,680 บาท (แปดหม่ืนห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 135,000 บาท 49,320 85,680
หน่ึงแสนสามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน 135,000

5. ประเมินปรับเปล่ียนแผน care 
plan รายบุคคล และรายงานต่อ
คณะอนุกรรมการฯ ในการบริการ

4. ติดตามและค่อยช่วยเหลือ CG 
ในการปฏิบัติงาน และด้าเนินการ
จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ และ
อุปกรณ์ช่วยท่ีเหมาะสม และเย่ียม
บ้านต่อเน่ือง

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
(นางปิยะนุช  ไชยสาส์น)

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางสาวกฤษณา ทวีทรัพย์)

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านบรกิารปฐมภมูิ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ. Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย (ผู้สูงอายุ)
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ. ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลระยะยาว ร้อยละ 80
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.  พัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและบูรณาการระบบบริการการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับภาคีเครือข่ายใช้มาตราการ DHB
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี.  ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลระยะยาว ร้อยละ 80
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย (ผู้สูงอายุ)
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี.  : ร้อยละผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ได้รับการดูแลตามแผนการดูแล Care plan  ร้อยละ 80

: ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการท้ากิจวัตรประจ้าวันพื นฐาน (Healthy Ageing)(ด้านสุขภาพ) ≥ 0
: ร้อยละของผู้สูงอายุติดบ้าน(กลุ่ม2)ADLเพ่ิมขึ นเปล่ียนเป็นกลุ่มติดสังคม (กลุ่ม1)  เพ่ิมขึ นร้อยละ≥10
: ร้อยละของผู้สูงอายุติดเตียง(กลุ่ม3)ADLเพ่ิมขึ นเปล่ียนเป็นกลุ่มติดบ้าน(กลุ่ม2) เพ่ิมขึ นร้อยละ≥15

งาน. คนพิการ และผู้สูงอายุ คลินิกหมอครอบครัวต าบลกุมภวาปี
แหล่งงบประมาณ (   ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม ( ./ ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  .........................

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
1 จัดซื ออุปกรณ์การแพทย์ เคร่ืองอ้านวยความสะดวก กายอุปกรณ์เพ่ือการบ้าบัดและฟ้ืนฟู โดยให้ผู้สูงอายุ
ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ท่ีมีความจ้าเป็นใช้ หรือยืมใช้ และรับบริการหมุนเวียนกัน
 - ไม้เท้าชนิด 3 ปุ่มจ้านวน  4อัน x 330 บาท เป็นเงิน  1320 บาท

1,320 นายสถาพร อาบสุวรรณ

 - ไม้เท้าชนิด 1 ปุ่มจ้านวน  1 อัน x 190 บาท  เป็นเงิน  190 บาท 190

 - เคร่ืองช่วยเดินชนิด 4 ขา จ้านวน  1 อัน x 450 บาท เป็นเงิน 450 บาท 450

 - เคร่ืองวัดความดันโลหิต อัตโนมัติ จ้านวน 1 เคร่ือง x 2190 บาท   เป็นเงิน 2190 บาท 2,190

 - เคร่ืองวัดออกซิเจน ชีพจรปลายนิ วมือ จ้านวน 3เคร่ือง x 1200 บาท    เป็นเงิน 3600 บาท 3,600

 - รถเข็นน่ังถ่ายได้ จ้านวน 1 คัน x 4485 บาท  เป็นเงิน 4485 บาท 4,485

 - ชุดเคร่ืองช่วยฟัง จ้านวน 2 อัน x 1500 บาท เป็นเงิน 3000 บาท 3,000
 - กระบอกปัสสาวะพกพา 2 อัน x 100 บาท  เป็นเงิน 200 บาท 200
 - ชุดช่วยบริหารปอด (Triflow meter) 2 อัน x 500 บาท  เป็นเงิน 1000 บาท 1,000
 - อุปกรณ์ฝึกหายใจด้วยน ้า (BreatheMAX) 2 อัน x 750 บาท   เป็นเงิน 1500 บาท 1,500
 - ชุดรอกออกก้าลังกาย 2 อัน x 500 บาท เป็นเงิน 1000 บาท 1,000
 - ท่ีนอนลม 1 เคร่ือง x 3500 บาท เป็นเงิน 3500 บาท 3,500
 - เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้าทางกายภาพบ้าบัด ชนิดพกพา 1 เคร่ือง x 4160 บาท  เป็นเงิน 4160 บาท 4,160
 - เคร่ืองบริหารกล้ามเนื อไหล่ แขนศอก (Push up box) 1 เคร่ือง x1000บาท เป็นเงิน 1000 บาท 1,000
 - กระเป๋าน ้าร้อน 2 ชิ น x 140 บาท    เป็นเงิน 280 บาท 280
 - แผ่นเจลประคบเย็น ใหญ่ 2 ชิ น x 250 บาท  เป็นเงิน 500 บาท 500
 - ถุงทรายออกก้าลังกาย 0.5 kg. 6 ชิ น x 150 บาท เป็นเงิน 900 บาท 900
 - ถุงทรายออกก้าลังกาย 1 kg. 6 ชิ น x 250 บาท เป็นเงิน 1500 บาท 1,500
 - ถุงทรายออกก้าลังกาย 2 kg.2 ชิ น x 300 บาท   เป็นเงิน 600 บาท 600

โครงการเพ่ือจัดบริการดูแล
ระยะยาวด้านสาธารณสุข
ส้าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง
ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เร่ืองการก้าหนดหลักเกณฑ์
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
ด้าเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถ่ินหรือพื นท่ี (ฉบับท่ี
 2) พ.ศ. 2559งบประมาณปี 
2564 ของคลินิกหมอ
ครอบครัวต้าบลกุมภวาปี 
โรงพยาบาลกุมภวาปี 
ต้าบลกุมภวาปี อ้าเภอกุมภวาปี
 จังหวัดอุดรธานี (องค์การ
บริหารส่วนต้าบลกุมภวาปี)

ผู้รับผิดชอบ
(7)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งป

1. กลุ่มท่ีเคล่ือนไหวได้บ้าง
มีปัญหาการกินการขับถ่าย
แต่ไม่มีภาวะสับสนทางสมอง
2. กลุ่มท่ีเคล่ือนไหวได้บ้าง
มีภาวะสับสนทางสมอง
และอาจมีปัญหาการกิน
การขับถ่าย
3. กลุ่มท่ีเคล่ือนไหวเอง
ไม่ได้ไม่มีปัญหาการกินการ
ขับถ่ายหรือเจ็บป่วยรุนแรง
4. กลุ่มท่ีเคล่ือนไหวเอง
ไม่ได้เจ็บป่วยรุนแรงหรืออยู่
ในระยะท้ายของชีวิต
 ทั งนี จ้านวนคนของแต่ละ
กลุ่มเป็นไปตามแผนการ
ดูแลรายบุคคลส้าหรับ
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 
(care plan)

1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง
ได้รับการบริการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขส้าหรับผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิงโดยหน่วยบริการสถาน
บริการและผู้ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 
(caregiver) 
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ได้รับ
อุปกรณ์ท่ีจ้าเป็นเพ่ือการบ้าบัด
และฟ้ืนฟูตามความเหมาะสม 2 ขออนุมัติด้าเนินโครงการตาม

ระเบียบเงินบ้ารุงโรงพยาบาล

3. ให้บริการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขโดยบุคลากรทีมหมอ
ครอบครัว ผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุ
 (caregiver) และคณะอนุกรรมการฯ

4. ติดตามและค่อยช่วยเหลือ CG 
ในการปฏิบัติงาน และด้าเนินการ
จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ และ
อุปกรณ์ช่วยท่ีเหมาะสม และเย่ียม
บ้านต่อเน่ือง

1. ส่งรายช่ือผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง
ให้ อปท. และอนุมัติขอสนับสนุน
งบประมาณจาก สปสช. แล้วโอน
มายัง อปท.และส่งขออนุมัติ
โครงการจากคณะอนุกรรมการฯ 
เพ่ือน้างบประมาณเข้าเงินบ้ารุง
โรงพยาบาล
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งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)

ผู้รับผิดชอบ
(7)

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งป

 - ท่ีพยุงข้อเข่า (knee support M) 2 ชิ น x 750 บาท  เป็นเงิน 1500 บาท 1,500
 - ท่ีพยุงข้อเข่า (knee support L) 2 ชิ น x 750 บาท  เป็นเงิน 1500 บาท 1,500
 - ท่ีพยุงเอว (Lumbar support L) 2 ชิ น x 850 บาท   เป็นเงิน 1700 บาท 1,700
 - ท่ีพยุงเอว (Lumbar support XL) 2 ชิ น x 850 บาท   เป็นเงิน 1700 บาท 1,700
 - ผ้าอ้อมส้าหรับผู้ใหญ่ M 15 แพ็ค x 336 บาท เป็นเงิน 5040 บาท 5,040
 - ผ้าอ้อมส้าหรับผู้ใหญ่ L 23 แพ็ค x 330 บาท เป็นเงิน 7590 บาท 7,590
 - ผ้าอ้อมส้าหรับผู้ใหญ่ XL 22 แพ็ค x 330 บาท  เป็นเงิน 7260 บาท 7,260
 - ผ้าอ้อมส้าหรับผู้ใหญ่ M ชนิดสวม 7 แพ็ค x 345 บาท เป็นเงิน 2415 บาท 2,415
รวมเป็นเงิน 60,080 บาท (หกหม่ืนแปดสิบบาทถ้วน)
2 การออกปฏิบัติงานการดูแลฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล
กุมภวาปี (จ้านวน 12 เดือน )
 1. ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (caregiver) ในการออกให้บริการการดูแลฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้สูงอายุท่ีบ้าน

 - CGรับผิดชอบผู้สูงอายุ 5 คนไม่เกิน 10 คน จ้านวน 5 คน x1500 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 90000 บาท 90,000

 2. ค่าตอบแทนทีมสหวิชาชีพ ในการออกติดตามและคอยช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง
ในการปฏิบัติงานตั งแต่เวลา 13.00-17.00 น. (กลุ่ม 2 จ้านวน 1 ครั ง/เดือน กลุ่ม 3,4 จ้านวน 2 ครั ง/เดือน
 ทั งสิ น 12 เดือน)

  - เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จ้านวน 1 คน x 240 บาท x 8 ครั ง      เป็นเงิน 1920   บาท 1,920
  - ทีมสหวิชาชีพ(พยาบาลวิชาชีพ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักกายภาพบ้าบัด) 5,120
    จ้านวน  320 บาทx 16 ครั ง   เป็นเงิน 5120 บาท
 - แพทย์จ้านวน 1 คน x 480 บาทx 6 เดือน        เป็นเงิน 2880   บาท 2,880
รวมเป็นเงิน 99,920 บาท (เก้าหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยย่ีสิบบาทถ้วน)

3 การเหมาจ่ายตามแผนการดูแลรายบุคคลส้าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในพื นท่ี (care plan) รายใหม่ท่ี
ทดแทนรายเดิมท่ีมีการเสียชีวิตระหว่างการโอนเงินสมทบหน่วยบริการ โดยเป็นการจัดซื ออุปกรณ์
การแพทย์ เคร่ืองอ้านวยความสะดวก กายอุปกรณ์เพ่ือการบ้าบัดและฟ้ืนฟู และค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือ
และทีมสหวิชาชีพในการดูแลเพ่ิมเติมจากรายการ 9.1-9.2 ตามความเหมาะสม จ้านวน 3 คน x 5000 บาท
   เป็นเงิน 15000   บาท 15,000
รวมเป็นเงิน 15,000  บาท (หน่ึงหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 175,000 บาท 175,000 0
หน่ึงแสนเจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน 175,000

5. ประเมินปรับเปล่ียนแผน care 
plan รายบุคคล และรายงานต่อ
คณะอนุกรรมการฯ ในการบริการ

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
(นางปิยะนุช  ไชยสาส์น)

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ลงชื่อ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางสาวกฤษณา ทวีทรัพย์)

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านบรกิารปฐมภมูิ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ.  Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ. Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ.  3.Mother & Child Health
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ.  1.อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อแสนการเกิดมีชีพ
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.  Mother & Child Health
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี.  1.อัตราส่วนการตายมารดาไทยเท่ากับ 0 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ,2.อัตราทารกตายปริก้าเนิดลดลงร้อยละ 20, 3.อัตราทารกตายปริก้าเนิดสาเหตุจาก DFIU ลดลงร้อยละ20
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ.  Mother & Child Health
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี.  1.อัตราส่วนการตายมารดาไทยเท่ากับ 0 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ,2.อัตราทารกตายปริก้าเนิดลดลงร้อยละ 20, 3.อัตราทารกตายปริก้าเนิดสาเหตุจาก DFIU ลดลงร้อยละ20
                                  4.อัตราการคลอดก่อนก้าหนดลดลง ร้อยละ 20,5.อัตราทารกตายปริก้าเนิดจากสาเหตุ BA นน.>2000 กรัม = 0 ,6. อัตราการเกิด SBA ลดลงร้อยละ 50 , 
งาน.  อนามัยแม่และเด็ก
แหล่งงบประมาณ (./ ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  ...........

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกทักษะ
 NCPR  2รุ่นๆละ35คน *1 วัน

1.ค่าอาหารกลางวัน 70คนx70บาทx1วัน 
เป็นเงิน 4,900 บาท

4900 กรองแก้ว อัคเนตร

2.จัดซ้อมแผนสถานการณ์วิกฤติ 
มารดาทารก ในห้องคลอด

2.ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 70 คนx30
บาทx2มื อx1วัน เป็นเงิน 4,200 บาท

4200 รัศมี พิริยะสุทธ์ิ

3. ค่าเอกสารการจัดประชุมจ้านวน 70ชุด
x25บาทเป็นเงิน 1,750บาท

1750

4.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 30 คน x30 
บาทx1 มื อ เป็นเงิน 900  บาท(ซ้อมแผน
วิกฤติในห้องคลอด)

900

รวม 11,750  บาท 11,750 0

หน่ึงหม่ืนหน่ึงพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน

ผู้รับผิดชอบ
(7)

1.โครงการอบรม
ฟ้ืนฟูวิชาการ เชิง
ปฏิบัติการ NCPR 
โรงพยาบาลกุมภวาปี
 ปี 2563

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร    2.เพ่ือเพ่ิม
ทักษะและประสิทธิภาพ
ในการNCPR

1.พยาบาลวิชาชีพท่ี
ปฏิบัติงานในANC ,ห้อง
คลอด , หลังคลอด , 
NS,ER ,OR จ้านวน 70 
คน

 3.จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
ทบทวนอุบัติการณ์เม่ือเกิดความ
เส่ียง

11,750

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งปม.) 
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งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
ผู้รับผิดชอบ

(7)
แผนงาน/โครงการ

(1)
วัตถุประสงค์

(2)
กลุ่ม

เป้าหมาย
(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

1ค่าอาหารว่างประชุม จ้านวน 45คนx30
บาท x4ครั ง เป็นเงิน 5,400 บาท

5400 กรองแก้ว  อัคเนตร

2.ค่าอาหารว่างประชุมระดับโซน จ้านวน 45
 คนx30บาท x4ครั ง เป็นเงิน 5,400บาท

5400 มณีรัตน์  วิชาฤทธ์ิ

รวม 10,800  บาท 10,800 0

หน่ึงหม่ืนแปดร้อยบาทถ้วน 10,800

2.แผนการประชุม
ประจ้าเดือน งาน
อนามัยแม่และเด็ก 
ปี2563

1.เพ่ือวางระบบและ
ติดตามความก้าวหน้า
ของงาน  2.เพ่ือส่ือสาร
นโยบายและแนว
ทางการด้าเนินงาน

1.คณะกรรมการ MCH  
Board 15คน              
2. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
งานระดับรพ.สต.18 คน 
3.เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
งานอนามัยแม่และเด็ก 
ในโรงพยาบาลลูกโซน 12
 คน  รวม 45 คน

1.จัดประชุมกรรมการงานอนามัย
แม่และเด็ก คปสอ. 4 ครั ง/ปี      
2.ประชุมกรรมการงานอนามัยแม่
และเด็ก ระดับโซน 4 ครั ง/ปี 3. 
ประชุม MM conference ตาม
อุบัติการณ์ความเส่ียง  ทุก 3เดือน

ลงช่ือ......................................................... ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางสาวกฤติยา  ด่านคอนสกุล)
ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ

ประธานคณะกรรมการ MCH Board

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
(นางกรองแก้ว  อัคเนตร)

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี



หน้าท่ี 33

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ.  Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ. Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ(1) Mother & Child Health
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ.(3) ร้อยละของทารกแรกเกิดน ้าหนักน้อยกว่า 2,500 (เป้าหมาย < 7 % )

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. Mother & Child Health

7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี. ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 (เป้าหมาย < 7 % )
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ. Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ.   Mother & Child Health
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี.  ร้อยละของทารกแรกเกิดน ้าหนักน้อยกว่า 2,500 (เป้าหมาย < 7 % )

งาน.  อนามัยแม่และเด็ก คลินิกหมอครอบครัวต าบลกุมภวาปี..
แหล่งงบประมาณ (   ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม ( ./) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  .........................

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)

1.โครงการแม่ปลอดภัย 1.เพ่ือค้นหาหญิงตั ง หญิงตั งครรภ์ 1.จัดกิจกรรมค้นหาหญิงตั งครรภ์ ฝากครรภ์เร็ว                    1,200 นางสาวมยุรา แสนสุข
ลูกเกิดรอดน  าหนักตามเกณฑ์ ครรภ์รายใหม่และกระ ในเขตองค์การ ก่อน 12 สัปดาห์

ตุ้นให้ไปฝากครรภ์เร็ว บริหารส่วน 2.ให้ความรู้หญิงตั งครรภ์ สมาชิกในครอบครัว                    1,200

ท่ีสุดก่อน 12 wks ต าบลกุมภวาปี เก่ียวกับการดูแลสุขภาพขณะตั งครรภ์
2.เพ่ือให้หญิงตั งครรภ์ จ านวน 20 คน 2.1.การปฏิบัติตัวขณะตั งครรภ์ ฝากครรภ์                    1,800

มีความรู้ในเร่ืองการดู 2.2 ความรู้ด้านโภชนาการของหญิงตั งครรภ์
แลสุขภาพขณะตั งครรภ์ 2.3 ความรู้เร่ืองภาวะโลหิตจางกับหญิงตั งครรภ์                    4,600

3.เพ่ือให้หญิงตั งครรภ์ 3.การเย่ียมเฝ้าระวังและติดตามความเส่ียง
และหญิงหลังคลอด ของหญิงตั งครรภ์                       450

ได้รับการเฝ้าระวังและ 3.1 เจ้าหน้าท่ีร่วมกับ อสม.ทบทวนทะเบียน
ติดตามภาวะส่ียง หญิงตั งครรภ์ในการออกเย่ียม
4.เพ่ือให้ทารกปลอด
ภัยน  าหนักตามเกณฑ์

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 9,250 บาท 9,250 0
เก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน 9,250

1.ค่าอาหารกลางวัน 20คนx60บาทx1มื อ
x1วัน เป็นเงิน 1,200 บาท

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 20 คนx30
บาทx2มื อx1วัน เป็นเงิน 1,200 บาท

3.ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คนx600บาทx3
ชม.x1วัน เป็นเงิน 1,800 บาท

4. ค่าชุดโมเดลอาหารหญิงตั งครรภ์ 1ชุด
x4,600บาทเป็นเงิน 4,600 บาท

5. ป้ายไวนิล 1x3เมตรx150บาท เป็นเงิน 
450 บาท

3.2 แจ้งหญิงตั งครรภ์ของวัตถุประสงค์ในการ
ออกเย่ียม

ผู้รับผิดชอบ
(7)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
(นางปิยะนุช  ไชยสาส์น)

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางสาวกฤษณา ทวีทรัพย)์

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านบรกิารปฐมภมูิ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี



หน้าท่ี 34

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ.  Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ. Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ. การคุ้มครองผู้บริโภค
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ. 1.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด ( อ้าเภอมีต้าบลต้นแบบ  โซนละ 1 แห่ง ) 2.ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย

3. ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพท่ีได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.  Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. การคุ้มครองผู้บริโภค
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี. 3. ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพท่ีได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ. 3พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้มาตรฐาน
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ.  การคุ้มครองผู้บริโภค
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี.  1.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด ( อ้าเภอมีต้าบลต้นแบบ  โซนละ 1 แห่ง ) 2.ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย

3. ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพท่ีได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด
งาน. เภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค
แหล่งงบประมาณ ( ./  ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  ..........

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
1.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี             ภญ.วงค์นคร ฤทธิลี
เภสัชกร 1 คน x3ชม x 90บาทx30ครั ง= 
8,100บาท

                   8,100

จพ.เภสัชกร 1 คนx3ชม x 60บาทx30
ครั ง=5,400บาท

                   5,400

พนักงานขับรถ 1คนx3ชม.x35บาทx30
ครั ง=3,150บาท

                   3,150

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 16,650 บาท 0 16,650
หน่ึงหม่ืนหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน

ผู้รับผิดชอบ
(7)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

1. จัดท้าแผนการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
2. แต่งตั งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคแต่ละรพ.สต.
3. ไตรมาส 2 ด้าเนินการตามแผนเฝ้าระวังฯ ได้ 
ร้อยละ 65
4. ไตรมาส 3 ด้าเนินการตามแผนเฝ้าระวังฯ ได้ 
ร้อยละ 100
5. ไตรมาส 4 สรุปและประเมินผลการด้าเนินงาน
ตามแผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ

1. เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถ
เลือกผลิตภัณฑ์ อาหาร 
เคร่ืองส้าอาง ท่ีมีคุณภาพ จ้าหน่าย
ให้กับ
ประชาชนในชุมชนได้
2. เพ่ือให้ผู้รับอนุญาตประกอบ
กิจการสถานพยาบาลได้ทราบ
มาตรฐานตามท่ีก้าหนด
3.เพ่ือให้เครือข่ายรพ.สต.มีส่วนร่วม
ในการตรวจเฝ้าระวัง และมี
กิจกรรมเฝ้าระวังปัญหาในพื นท่ี
ของตนเอง

ร้านยา 15 ร้าน  
สถานพยาบาล 35 แห่ง 
 และสถานท่ีผลิตอาหาร
ท่ีบรรจุเสร็จ 41 แห่ง 
(เช่น น ้าด่ืม น ้าแข็ง)

1.โครงการตรวจเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
สถานพยาบาล 
โรงพยาบาลกุมภวาปี 
ปีงบประมาณ 2563

16,650

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( จักรวาล  หารไชย)

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านบรกิารทุติยภมูิและตตยิภมูิ

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
( นางสาวอัจฉรา  นินทราช )

ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการพิเศษ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี



หน้าท่ี 35



หน้าท่ี 36

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ.  Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ. Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ. การจัดการภัยคุกคามความม่ันคงทางสุขภาพ
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ. รพ.กุมภวาปีมีการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อมผ่านเกณฑ์(ผ่านองค์ประกอบท่ี 1-3 ร้อยละ 70 และผ่านองค์ประกอบท่ี 5 ร้อยละ 60)
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.  Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. การจัดการภัยคุกคามความม่ันคงทางสุขภาพ
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี. รพ.กุมภวาปีมีการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อมผ่านเกณฑ์(ผ่านองค์ประกอบท่ี 1-3 ร้อยละ 70 และผ่านองค์ประกอบท่ี 5 ร้อยละ 60)
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ. 3พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้มาตรฐาน
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ.  การจัดการภัยคุกคามความม่ันคงทางสุขภาพ
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี.  รพ.กุมภวาปีมีการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อมผ่านเกณฑ์(ผ่านองค์ประกอบท่ี 1-3 ร้อยละ 70 และผ่านองค์ประกอบท่ี 5 ร้อยละ 60)
งาน.อาชีวนามัย
แหล่งงบประมาณ ( ./  ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  ..........

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
1.โครงการพัฒนาการ 1.เพ่ือให้วัยท้างานได้รับ

การดูแลสุขภาพ
1.ประชากรวัยท้างาน
อายุ18-59 ปี

1.ค่าอาหารกลางวัน 135 คนx70บาทx1
มื อx1วัน=9,450บาท

9,450 นางนริศรา  คล่ืนแก้ว

จัดบริการอาชีวอนา
มัยและ

ส่งเสริมการป้องกัน ควบคุม
โรค

ทั งในระบบและนอก
ระบบจ้านวน 135 คน

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม135 คน
x30บาทx2มื อx1วัน=8,100บาท

8,100

เวชกรรมส่ิงแวดล้อม และฟ้ืนฟูสุขภาพ อ.กุมภวาปี รวมเป็นเงิน 17,550 บาท
 2.เพ่ือค้นหาผู้ป่วยหรือผู้ท่ี กิจกรรมท่ี2.ตรวจคัดกรอง 1.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีตรวจคัดกรอง
สงสัยโรคจากกรท้างาน โรคจากการท้างานเชิงรุก โรคจากการท้างาน =22,950 บาท
และส่ิงแวดล้อม แพทย์1คนx120บาทx8ชม.x15วัน =

14,400บาท
14,400

พยาบาลวิชาชีพ3คนx75บาทx8ชม.x15
วัน =27,000บาท

27,000

เภสัชกร1คนx90บาทx8ชม.x15วัน =
10,800บาท

10,800

นักวิชาการธารณสุข2คนx75บาทx8ชม.
x15วัน =18,000บาท

18,000

จพ.เภสัชกรรม1คนx60บาทx8ชม.x15วัน
 =7,200บาท

7,200

ผู้รับผิดชอบ
(7)

2. เจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบงานอาชีวอ
นามัย ในรพ.สต. 
อ้าเภอกุมภวาปี และ
ในโรงพยาบาลกุม
ภวาปี  จ้านวน 50 คน

กิจกรรมท่ี 1 อบรมเครือข่าย
คลินิกโรคจากการท้างานภายใน
และภายนอกโรงพยาบาล ได้แก่
รพช. รพ.สต. และเจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยประจ้าโรงงานฯ

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งป
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งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
ผู้รับผิดชอบ

(7)
แผนงาน/โครงการ

(1)
วัตถุประสงค์

(2)
กลุ่ม

เป้าหมาย
(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งป

พนักงานช่วยเหลือคนไข้1คนx50บาทx8
ชม.x15วัน =6,000บาท

6,000

พนักงานขับรถ1คนx35บาทx8ชม.x15วัน
 =4,200บาท

4,200

รวมเป็นเงิน 87,600 บาท
3.เพ่ือสร้างเครือข่ายและ
พัฒนาคลินิกโรคจากการ
ท้างาน

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม50คนx30
บาทx1มื อx5 ครั ง = 7,500บาท

7,500

รวมเป็นเงิน 7,500 บาท
1.ค่าวัสดุ อุปกรณ์พัฒนาบริการคลินิก
โรคจากการท้างาน =18,000 บาท

18,000

รวมเป็นเงิน 18,000 บาท
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 130,650 บาท 0 130,650

หน่ึงแสนสามหม่ืนหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน
2.โครงการตรวจ
สุขภาพวัยท้างานเชิงรุก

เพ่ือวัยท้างานได้รับการ
สุขภาพ ตรวจตามความ
เส่ียงตามภาระงาน

กิจกรรมท่ี 1 การอ่านผลตรวจ
สุขภาพ

1.ค่าอ่านผลตรวจสุขภาพส้าหรับ 
แพทย์เคสละ 50 บาทX1,000 คน=
50,000 บาท

50,000 นางนริศรา  คล่ืนแก้ว

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 50,000 บาท 0 50,000
ห้าหม่ืนบาทถ้วน

กิจกรรมท่ี1 ให้ความรู้การดูแล
ตนเองเพ่ือป้องกันโรคท่ีเกิดจาก
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 500คน
x30บาทx1มื อx1วัน=.15,000บาท

15,000 นางนริศรา  คล่ืนแก้ว

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 15,000  บาท 0 15,000
หน่ึงหม่ืนห้าพันบาทถ้วน

กิจกรรมท่ี 3.ประชุมชี แจง
คณะท้างานเครือข่ายการ
จัดบริการอาชีวอนามัย

130,650

50,000
3.โครงการเฝ้าระวัง
สุขภาพประชาชนท่ี
สัมผัสส่ิงแวดล้อมใกล้
เขตพื นท่ีโรงงาน
อุตสาหกรรม

ประชาชนกลุ่มเส่ียง
เขตพื นท่ีใกล้เคียง
โรงงานอุตสาหกรรม 
จ้านวน 500 ราย

ประชากรวัยท้างาน
อายุ18-59 ปีทั งใน
ระบบและนอกระบบ 
จ้านวน 1,000 คน

กิจกรรมท่ี 2 .ตรวจสุขภาพรักษา
โรคเบื องต้น

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ 
มีทัศนคติ และการดูแล
ตนเองในการป้องกันโรคท่ี
ได้รับผลกระทบจาก
ส่ิงแวดล้อมในเขตพื นท่ี
โรงงานอุตสาหกรรม

กิจกรรมท่ี 4. พัฒนานระบบ
บริการในคลินิกโรคจากการท้างาน

15,000
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งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
ผู้รับผิดชอบ

(7)
แผนงาน/โครงการ

(1)
วัตถุประสงค์

(2)
กลุ่ม

เป้าหมาย
(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งป

1.ค่าอาหารกลางวัน 120คนx70บาทx1
วัน=8400บาท

8,400 นางประภาพร  ศรีวงษา

 7,200
3.ค่าชุดทดสอบโคลีเอสเตอเรส15,600บาท 15,600

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 15,600  บาท 0 15,600
หน่ึงหม่ืนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม500คนx30
บาทx1มื อ=15,000บาท

15,000 นางประภาพร  ศรีวงษา

2.ค่าวัสดุ 12,500บาท 12,500

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 27,500  บาท
สองหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน 0 27,500

 1.ปรับปรุงโถส้วมให้เป็นแบบชักโครก 
2.ปรับเปล่ียนประตูเป็นแบบเปิดออก 3.
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในและนอกห้องน ้าให้
สดช่ืน =400,000 บาท

400,000                       ทพ.ภาณุพงษ์  ภิญโญ 
(ประธาน ENV)         
นางนริศรา  คล่ืนแก้ว

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 400,000  บาท 0 400,000
ส่ีแสนบาทถ้วน

1.ค่าไม้ดอก ไม้ประดับ 10,000 บาท 10,000
18,000

 3. ค่าวัสดุในการท้าน ้าตก 30,000บาท 30,000
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 58,000  บาท 0 58,000

ห้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน

7.โครงการ GREEN 
and CREEN 
HOSPITAL

พื นท่ี หน้า
โรงพยาบาลบริเวณ
หน้าอาคาร 3 และ
พื นท่ีระหว่าตึก 114 
เตียง และอาคาร 3

1.ปลูกต้นไม้ประดับจัดสวน   2.
จัดหาม้าน่ังส้าหรับผู้รับบริการ    
                3.ท้าน ้าตกจ้าลอง

1.เพ่ือเพ่ิมพื นท่ีสีเขียวละ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในรพ. 2. ค่าม้าน่ังในสวน 3,000 บาท X 6 ตัว=

 18,000 บาท2.เพ่ือสร้างส่ิงแวดล้อม เพ่ือ
การเยียวแก่บุคลากรและ
ผู้รับบริการ

ทพ.ภาณุพงษ์  ภิญโญ 
(ประธาน ENV)         
นางนริศรา  คล่ืนแก้ว

58,000

15,600

27,500

400,000

 6.ปรับปรุงห้องน ้า
ตามมาตรฐาน HAS 
ให้มีความเพียงพอ 
สะอาด ปลอดภัย 
และมีอารยสถาปัตย์

 ปรับปรุงห้องน ้าตาม
มาตรฐาน HAS ให้มีความ
เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย 
และมีอารยสถาปัตย์

 ปรับปรุงห้องน ้าตาม
มาตรฐาน HAS ให้มี
ความเพียงพอ สะอาด
 ปลอดภัย และมี
อารยสถาปัตย์

5.โครงการอนุรักษ์การ
ได้ยิน โครงการลด
การบาดเจ็บกล้ามเนื อ
ด้วยหลักการยศาสตร์
ร่วมกับเวชกรรมฟ้ืนฟู

กิจกรรมท่ี 1 ออกให้ความรู้ด้าน
การอนุรักษ์การได้ยินและ
หลักการยศาสตร์เชิงรุกในสถาน
ประกอบการ 12 แห่ง

วัยท้างานในสถาน
ประกอบการ 12 แห่ง
 จ้านวน 500 คน

สร้างเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค์

 กิจกรรมท่ี 1 การปรับปรุง
ห้องน ้า                        1.
ปรับปรุงโถส้วมให้เป็นแบบชัก
โครก 2.ปรับเปล่ียนประตูเป็น
แบบเปิดออก 3.ปรับปรุงภูมิทัศน์
ในและนอกห้องน ้าให้สดช่ืน

4.โครงการให้ความรู้
ด้านสารเคมีก้าจัดศต
รูพืชในเกษตรกร
ร่วมกับPCCกุมภวาปี

เพ่ือให้ความรู้ป้องกันโรค
จากสารเคมีในเกษตรกร

เกษตรกรในพื นท่ี
ต้าบลกุมภวาปีจ้านวน
 120 คน

ให้ความรู้เร่ืองอันตรายจากการ
ใช้สารเคมีในยาปราบศัตรูพืช 
และตรวจหาสารเอ็นไซด์โคลีน
เอสเตอเรสในเกษตรกร
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งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
ผู้รับผิดชอบ

(7)
แผนงาน/โครงการ

(1)
วัตถุประสงค์

(2)
กลุ่ม

เป้าหมาย
(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งป

8. โครงการสวนสมุนไพร 1.เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพร 1.ผู้มารับบริการทั งผู้ป่วย 1.จัดท าโครงการเพ่ือ ค่าจัดซื อวัสดุอุปกรณ์
GREEN AND CLEAN ส าหรับผู้มารับบริการ และญาติ เสนออนุมัติ 1กระถางปูนเปลือย350×60ใบ 21,000
รพ.กุมภวาปี 2.จัดให้มีโซนพื นท่ีสีเขียวส าหรับ 2. ออกแบบการจัดสวน 2.ต้นสมุนไพร 5,000

เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 3.ด าเนินการจัดซื ออุปกรณ์ 3.ดินส าหรับปลูก 4,000
ส าหรับผู้มารับบริการ 4.ปลูกสมุนไพรและจัดสวนร่วมกับ 4.จัดท าป้ายสมุนไพรอะคลีลิก 5,000
3.เพ่ือส่งเสริมการใช้สมุนไพร 5.วัสดุตกแต่งอ่ืนๆ 4,000
ในการดูแลสุขภาพของประชาชน 6.ค่าอุปกรณ์สเปรย์น  า 5,000
ในพท.เพ่ิมมากขึ น 7.น  าตกและวัสดุส าหรับติดตั งน  าตก 7,000

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 51,000 บาท 0 51,000
ห้าหม่ืนหน่ึงพันบาทถ้วน

ทพ.ภาณุพงษ์  ภิญโญ 
(ประธาน ENV)              
นางกัลยาณี  ตาแก้ว

จนท.สนามร่วมทั งการติดตั งระบบน  า
โดยซ่อมบ ารุง

51,000

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
( นางนริศรา คลื่นแก้ว)

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางสาวกฤษณา ทวีทรัพย)์

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านบรกิารปฐมภมูิ

ลงช่ือ............................................................
ผู้อนุมัติแผนฯ

( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ.  Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ. Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ. การจัดการภัยคุกคามความม่ันคงทางสุขภาพ
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ. รพ.กุมภวาปีมีการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อมผ่านเกณฑ์(ผ่านองค์ประกอบท่ี 1-3 ร้อยละ 70 และผ่านองค์ประกอบท่ี 5 ร้อยละ 60)
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.  Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. การจัดการภัยคุกคามความม่ันคงทางสุขภาพ
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี. รพ.กุมภวาปีมีการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อมผ่านเกณฑ์(ผ่านองค์ประกอบท่ี 1-3 ร้อยละ 70 และผ่านองค์ประกอบท่ี 5 ร้อยละ 60)
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ. 3พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้มาตรฐาน
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ.  การจัดการภัยคุกคามความม่ันคงทางสุขภาพ
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี.  รพ.กุมภวาปีมีการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อมผ่านเกณฑ์(ผ่านองค์ประกอบท่ี 1-3 ร้อยละ 70 และผ่านองค์ประกอบท่ี 5 ร้อยละ 60)
งาน.อาชีวนามัย
แหล่งงบประมาณ ( ./  ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  ..........

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
1. ค่าใช้จ่ายในการท าน้ าหมักชีวภาพ นางนริศรา  คล่ืนแก้ว
ค่ามะกรูด  1000 บาท 1,000

2.เพ่ือเพ่ิมการใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน ค่ามะนาว  1000 บาท 1,000
ค่าน ้าตาลทราย  1250 บาท 1,250
ค่าน ้าEM  300 บาท 300
2.ค่าท าน้ ายาเอนกประสงค์
ค่าN70 80 กก x ๗๐ บาท X 12 ด.67,200 บาท 67,200
ค่าเกลือ  25 กระสอบ(25 กก) x 190 บาท4,750บาท 4,750
ค่ากล่ินมะนาว 780 บาท x 2 ขวด 1560 บาท 1,560
ค่าผงฟอง  200 บาท 200
ค่าสต๊ิกเกอร์ติดขวด  3200  บาท 3,200

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 80,460 บาท 80,460 0
แปดหม่ืนส่ีร้อยหกสิบบาทถ้วน

ผู้รับผิดชอบ
(7)

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

11.ประชุมรับทราบนโยบาย
ตัวชี วัดแนวทางการด้าเนินโครงการ
 2.วางแผนการด้าเนินงานและ
เขียนโครงการ
 3.จัดท้าแผนการด้าเนินกิจกรรม
 ๔.ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
 ๕.ด้าเนินกิจกรรมตามแผน
 ๖.สรุปประเมินผลโครงการ

1.โรงครัว     
2.แม่บ้าน 
พนักงานท้า
ความสะอาด

โครงการท้าน ้ายา
เอนกประสงค์
โรงพยาบาลกุมภวาปี

80,460

1.เพ่ือลดการใช้สารเคมีใน
โรงพยาบาล ลดความเส่ียงต่อการ
เป็นมะเร็ง

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
( นางนริศรา คลื่นแก้ว)

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางสาวกฤษณา ทวีทรัพย)์

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านบรกิารปฐมภมูิ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ.  .(1.)ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(Promotion Prevention & Protection Excellence)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ.  (1.) Promotion Prevention &Protection Excellence
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ.  …การจัดการภัยคุกคามความม่ันคงทางสุขภาพ
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ. PCU กุมภวาปีมีการขับเคล่ือนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ีมีอันตรายสูง
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. Promotion Prevention &Protection Excellence
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.  การจัดการภัยคุกคามความม่ันคงทางสุขภาพ
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี.  .PCU กุมภวาปีมีการขับเคล่ือนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ีมีอันตรายสูง
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ.    Promotion Prevention &Protection Excellence
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ. .การจัดการภัยคุกคามความม่ันคงทางสุขภาพ
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี.  ..PCU กุมภวาปีมีการขับเคล่ือนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ีมีอันตรายสูง
งาน.  ..คลินิกหมอครอบครัวต้าบลกุมภวาปี.
แหล่งงบประมาณ ( /  ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  .........................

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
1.โครงการเกษตรกรปลอด 1.เพ่ือให้เกษตรกรกลุ่มเส่ียงมี 15 หมู่บ้านท่ีอยู่ใน  การเตรียมการ ค่าป้ายไวนิลพร้อมโครง 6,750
โรคจากการใช้สารเคมีก้าจัด ความรู้ เก่ียวกับการใช้สารเคมี เขตพื นท่ีต้าบลกุม

ภวาปี
1.จัดท้าโครงการและก้าหนด การยุติการใช้ สารเคมีทาง นางสาวระริสา แก้วเก็บค้า

ศัตรูพืช เขตพื นท่ีต้าบลกุม ก้าจัดศัตรูพืช ระยะเวลาด้าเนินงาน เกษตรอันตรายจากการ
ภวาปี จ.อุดรธานี 2.เพ่ือให้เกษตรกรกลุ่มเส่ียง 2.ชี แจงโครงการแก่ผู้เก่ียวข้อง ใช้สารเคมี ขนาด3x1เมตร
ประจ้าปี 2563 มีการปฏิบัติตัวท่ีถูกต้องในการ และประสานงาน วิทยากรใน  x150 บาทx 15ป้าย

ใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช การอบรม  = 6,750    บาท
3.เพ่ือเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ 3. ประชุมคณะกรรมการ

สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชในเกษตรกร ด้าเนินงาน พื นท่ีเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
(7)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน 
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งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
ผู้รับผิดชอบ

(7)
แผนงาน/โครงการ

(1)
วัตถุประสงค์

(2)
กลุ่ม

เป้าหมาย
(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน 

ขั นด้าเนินการ
1.จัดให้มีเสียงตามสายใน
หมู่บ้าน ให้สุขศึกษาเร่ืองการ
ป้องกันอันตรายจากการใช้สาร
ก้าจัดศัตรูพืชแนะน้าวิธีการ
ดูแลสุขภาพและพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมในการใช้สารเคมี
ก้าจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
4.ส่งต่อเพ่ือการรักษาในกรณีท่ี
 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 6,750 บาท 6,750 0

มีอาการรุนแรง หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 6,750

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางสาวกฤษณา ทวีทรัพย์)

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านบรกิารปฐมภมูิ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
(นางปิยะนุช  ไชยสาส์น)

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี   Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี อาหารปลอดภัย
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ.  ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี อาหารปลอดภัย
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี .ความส้าเร็จของการพัฒนาโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี.อาหารปลอดภัย
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี.  ความส้าเร็จของการพัฒนาโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

งาน. เวชกรรมสังคม
แหล่งงบประมาณ ( / ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  ........

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
กิจกรรม การลงพื นท่ีตรวจสอบสถานท่ีส่งวัตถุดิบให้รพ. รัชฎาภรณ์ หลักค้า

4,500

3.ชุดทดสอบสารโพล่า2 ชุดx 900 บาท=1,800บาท 1,800

6,750                   

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 13,050 บาท 0 13,050
หน่ึงหม่ืนสามพันห้าสิบบาทถ้วน

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

13,050

1. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีลงพื นท่ีตรวจสอบสถานท่ีส่ง
วัตถุดิบให้ รพ. นักวิชาการสาธารณสุข 3 คนx 75 บาท
 x 4ชม. X5 ครั ง = 4,500 บาท

ผู้รับผิดชอบ
(7)

4.ชุดทดสอบยาฆ่าแมลง 5 ชุดx1,350 บาท=6,750บาท

โครงการพัฒนาโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย ลดความเส่ียง
จากการบริโภคอาหารและน ้า ปี
 2563

1.เพ่ือพัฒนาและยกระดับสถาน
ประกอบการอาหารและน ้าใน
โรงพยาบาลและรอบร่ัวโรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์ประเมิน

1.ร้านอาหารและแผงลอย 
จ้านวน 30 ร้าน/แผง

1.การควบคุมมาตรฐาน             
 -ผัก ผลไม้ ผ่านการรับรองจาก
ส้านักเกษตรไม่มีสารเคมี            
 -อาหารแปรรูปมีเคร่ืองหมาย อย.  
  -อาหารสดไม่พบสารปนเป้ือน

2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอ้าเภอ
กุมภวาปี2.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวกุม

ภวาปีบริโภคอาหารและน ้าสะอาด
ปลอดภัย มีสุขภาพดี 2.ประเมินมาตรฐาน รพ.อาหาร

ปลอดภัย3.ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่ม
เกษตรกรจากอันตรายจากสารเคมี
ก้าจัดศัตรูพืชและยาฆ่าแมลง

3.รณรงค์งดใช้ภาชนะโฟมบรรจุ
อาหาร

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
( นางสาวรัชฎาภรณ์  หลักค า)

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางสาวกฤษณา ทวีทรัพย)์

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านบรกิารปฐมภมูิ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ   (PP&P Excellence)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ. Promotion Prevention & Protection Excellence
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ.   การพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5 ปี & อนามัยแม่และเด็ก

4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ. ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ร้อยละ 66
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.Promotion Prevention & Protection Excellence

6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5 ปี & อนามัยแม่และเด็ก   
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี.ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ร้อยละ 66
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ. Promotion Prevention & Protection Excellence 
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ.  การพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5 ปี & อนามัยแม่และเด็ก   
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี. ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ร้อยละ 66  ,ร้อยละของเด็กอุดร(ป.1)มีระดับสติปัญญาเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 100, มี EQ  ปกติ
งาน.  ส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน คลินิกหมอครอบครัวต าบลกุมภวาปี
แหล่งงบประมาณ (   ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  .........................

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)

1. ส่งเสริมสุขภาพ 1. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับ 1.เด็กและเยาวชน 1.การเขียนโครงการ 1.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการท้า นางสาวปิยะพร นิลดาศรี
เด็กและเยาวชน บริการตรวจสุขภาพ  ท่ีมีอายุไม่เกิน 18 ปี เพ่ือขออนุมัติ กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการ                 5,000

เน่ืองในงานฉลอง การแนะแนว และให้ค้าปรึกษา  บริบูรณ์ ในเขตและ 2. จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เด็กจ้านวน 5 ฐาน x 1,000 บาท = 5,000 บาท
วันเด็กแห่งชาติ เก่ียวกับ สุขภาพ นอกเขตรับผิดชอบ ฐานท่ี1. ช่ังน ้าหนักวัดส่วนสูง 2. ค่านมกล่องรสจืด (200 มิลลิลิตร)                 5,000

คลินิกหมอครอบครัว 2. เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ 2. บุคลากรจาก ประเมินโภชนาการ  จ้านวน 500 กล่อง x 10 บาท
ต้าบลกุมภวาปี ท่ีดีในครอบครัว ระหว่างเด็กและ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ฐานท่ี2. ตรวจสุขภาพช่องปาก  = 5,000 บาท 

ผู้ปกครอง 
/อปท./ อสม./

ฐานท่ี3. รักษ์โลกกิจกรรมแยกขยะ 
ปลูกต้นไม้ 3. ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วันเด็ก 

                  450

3. เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ผู้น้าชุมชน/ครู ฐานท่ี4. สมาธิดีเร่ิมต้นท่ีระบายสี (ขนาด 1 เมตร x 3 เมตร) 3ตรม.x150 บาท = 450 บาท
ดีมีโอกาสแสดงความสามารถ /องค์กรเอกชน/ ฐานท่ี5. เวทีคนเก่ง 4. ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ผู้ปกครอง/ เด็ก 3. สรุปผล  - แพทย์ จ้านวน 1 คน x 1 วัน  = 1,100 บาท                 1,100

และผู้ดูแลเด็กใน การด้าเนินงาน  - พยาบาลวิชาชีพ จ้านวน 3 คน x 1 วัน                 1,800

 x 600 บาท  = 1,800 บาท 
-นักวิชาการสาธารณสุข จ้านวน 4 คน x 1 วัน                 2,400

x 600 บาท = 2,400 บาท

ผู้รับผิดชอบ
(7)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน 
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งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)

ผู้รับผิดชอบ
(7)

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน 

-นักกายภาพบ้าบัด จ้านวน 1 คน                   600

 x 1 วัน x 600 บาท  = 600 บาท 
-เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข                   480

จ้านวน 1 คน x 1 วัน x 480 บาท  = 480  บาท
-พนักงานลูกจ้าง จ้านวน  1 คน                   300

 x 1 วัน x 300 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 17,130 บาท 17,130 0

หน่ึงหม่ืนเจ็ดพันหน่ึงร้อยสามสิบบาทถ้วน 17,130

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางสาวกฤษณา ทวีทรัพย)์

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านบรกิารปฐมภมูิ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
(นางปิยะนุช  ไชยสาส์น)

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ   (PP&P Excellence)

2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ. Promotion Prevention & Protection Excellence

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ.   การพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5 ปี & อนามัยแม่และเด็ก

4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ. ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ร้อยละ 70

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.Promotion Prevention & Protection Excellence

6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5 ปี & อนามัยแม่และเด็ก   

7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี.ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ร้อยละ 70

8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ. Promotion Prevention & Protection Excellence 

9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ.  การพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5 ปี & อนามัยแม่และเด็ก   

10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี. ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ร้อยละ 70

งาน.  ส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน คลินิกหมอครอบครัวต าบลกุมภวาปี

แหล่งงบประมาณ (   ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม ( ./  ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  ........

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)

1. อบรมเชิงปฎิบัติ 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ในการ 1. นักเรียนชั นประถม 1.การเขียนโครงการ 1. ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 3 กลุ่ม 5,400 นางสาวปิยะพร นิลดาศรี
การ Walk Rally แลตัวเองในด้านร่างกาย ศึกษาปีท่ี6 จ้านวน 3 เพ่ือขออนุมัติ  - 3คนx600บาทx3ซม. = 5,400บาท

Healthy School และจิตใจ ได้อย่างถูกต้อง แห่ง 27 คน 2. จัดกิจกรรม 2. ค่าอาหารกลางวัน 1800

เขตพื นท่ีองค์การ 2. เพ่ือให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน 2. ครูประจ้าชั นประถม Walk Rally  - 30คนx60บาทx1มื อx1วัน=1,800บาท
บริหารส่วนต้าบล ทางสังคม ก่อนเข้าสู่วัยรุ่น ศึกษาปีท่ี6 จ้านวน 3 Healthy School 3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1800
กุมภวาปี 3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถรับมือ แห่ง 3 คน 3. สรุปผล  - 30คนx30บาทx2มื อx1วัน=1,800บาท

การเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย การด้าเนินงาน

และจิตใจ ท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 9,000 บาท 9,000 0

รวดเร็วของตัวเองได้ เก้าพันบาทถ้วน 9,000

ผู้รับผิดชอบ
(7)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน 

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางสาวกฤษณา ทวีทรัพย์)

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านบรกิารปฐมภมูิ

ลงช่ือ............................................................ ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
(นางปิยะนุช  ไชยสาส์น)

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ   (PP&P Excellence)

2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ. Promotion Prevention & Protection Excellence

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ.   การพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5 ปี & อนามัยแม่และเด็ก

4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ. ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ร้อยละ 70

5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.Promotion Prevention & Protection Excellence

6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5 ปี & อนามัยแม่และเด็ก   

7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี.ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ร้อยละ 70

8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ. Promotion Prevention & Protection Excellence 

9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ.  การพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5 ปี & อนามัยแม่และเด็ก   

10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี. ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ร้อยละ 70

งาน.  ส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน คลินิกหมอครอบครัวต าบลกุมภวาปี

แหล่งงบประมาณ (   ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม ( ./) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  .......

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)

1. อบรมเชิงปฎิบัติ 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ในการ 1. นักเรียนชั นประถม 1.การเขียนโครงการ 1. ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 3 กลุ่ม 9,000 ปิยะพร นิลดาศรี
การ Walk Rally แลตัวเองในด้านร่างกาย ศึกษาปีท่ี 6 จ้านวน 5 เพ่ือขออนุมัติ  - 3 คนx 600 บาท x 5 ซม. = 9,000 บาท

Healthy School และจิตใจ ได้อย่างถูกต้อง แห่ง 50 คน 2. จัดกิจกรรม 2. ค่าอาหารกลางวัน 
เขตพื นท่ีเทศบาล 2. เพ่ือให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน 2. ครูประจ้าชั นประถม Walk Rally  - 60 คนx 50 บาทx1มื อx1วัน = 3,000บาท 3000
ต้าบลกุมภวาปี ทางสังคม ก่อนเข้าสู่วัยรุ่น ศึกษาปีท่ี6 จ้านวน 5 Healthy School 3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถรับมือ แห่ง 10 คน 3. สรุปผล  - 60 คนx 25 บาทx2มื อx1วัน = 3,000บาท 3000

การเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย การด้าเนินงาน 4. ค่าวัสดุอุปกรณ์

และจิตใจ ท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง  - 4,500 บาท 4500

รวดเร็วของตัวเองได้ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 19,500 บาท 19,500 0

หน่ึงหม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน 19,500

ผู้รับผิดชอบ
(7)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางสาวกฤษณา ทวีทรัพย)์

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
(นางปิยะนุช  ไชยสาส์น)

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ.Promotion Prevention & Protection Excellence           
2.ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ข้อ. .Promotion Prevention & Protection Excellence          
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ..............การส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย

4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ............ร้อยละเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I ร้อยละ 100
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. .Promotion Prevention & Protection Excellence          
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. พัฒนาการเด็กปฐมวัย
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี.  ร้อยละเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I  ร้อยละ 100........
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ. .Promotion Prevention & Protection Excellence          
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ.............การส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย............
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี.  .....ร้อยละเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I  ร้อยละ 100........
งาน.  ............คลินิกพัฒนาการ.......โรงพยาบาลกุมภวาปี.........
แหล่งงบประมาณ (   ) เงินบ ารุง ( ./ ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)

การติดตามเด็กปฐมวัย  - เด็กปฐมวัยท่ีมีพัฒนาการสงสัย เด็กอายุ 0-5 ปี ( เน้นกลุ่มอายุ ฐานิตา พรหมสิทธ์ิ

0-5 ปี ท่ีมีพัฒนาการ ล่าช้าท่ีได้รับการส่งต่อจาก รพสต. 9,18,30,42 และ 60 เดือน )  2,000 2,000   

ล่าช้าและได้รับการส่งต่อ ได้รับการแก้ไขพัฒนาการด้วยคู่มือ  -  เด็กปฐมวัยท่ีมีพัฒนาการสงสัย
เพ่ือแก้ไขพัฒนาการโดย ประเมินเพ่ือช่วยเหลือเด็กปฐมวัย ล่าช้าได้รับการแก้ไขพัฒนาการ
ใช้คู่มือประเมินเพ่ือช่วย ท่ีมีปัญหาพัฒนาการ ( TEDA 4I ) ด้วยคู่มือประเมินเพ่ือช่วยเหลือ
เหลือเด็กปฐมวัยท่ีมี 2) ชี แจงผลการประเมินพัฒนาการเด็ก เด็กปฐมวัยท่ีมีปัญหาพัฒนาการ 
ปัญหาพัฒนาการ TEDA4I ครบ 3 เดือนอย่างน้อย
( TEDA 4I ) เดือนละ 1 ครั ง ทุกราย

ปี62 มีจ้านวนคนไข้ 15 ราย

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและ

ผู้รับผิดชอบ
(7)

1) ตรวจสอบข้อมูลในระบบ HDC เพ่ือความถูกต้อง 
ตรงกันของข้อมูล ระหว่างรพสต. กับ รพ.
2) รับการประสานจาก รพสต.ในกรณีส่งเด็กเข้ารับการ
ประเมินและกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA 4I และส่งกลับ
วันนัดเด็กเข้ารับการประเมินและกระตุ้นพัฒนาการผ่าน 
รพสต.ในการติดตามเด็ก
3) บริการประเมินพัฒนาการเด็กด้วยคู่มือประเมินเพ่ือ
ช่วยเหลือเด็กปฐมวัยท่ีมีปัญหาพัฒนาการ TEDA4I  จน
ครบ เดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั ง ทุกราย
 - กรณีสมวัย ให้ติดตามและส่งเสริมพัฒนาการต่อท่ี รพสต.
 ได้
- กรณีไม่สมวัย ให้เข้าคลินิกพัฒนาการเพ่ือพบแพทย์หา
สาเหตุความผิดปกติและฟ้ืนฟูพัฒนาการกับนัก
กิจกรรมบ้าบัดต่อไปและติดตามประเมินพัฒนาการด้วย 
TEDA 4I  เป็นระยะ เพ่ือดูความก้าวหน้าของการฝึก
กระตุ้นพัฒนาการ

1.ค่าตอบแทนในการคีย์ข้อมูลนอก
เวลา 1คนx50บาทx4ชม.x20วัน
 =4,000 บาท
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งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
แผนงาน/โครงการ

(1)
วัตถุประสงค์

(2)
กลุ่ม

เป้าหมาย
(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและ

ผู้รับผิดชอบ
(7)

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน4,000บาท 2,000 2,000 
ส่ีพันบาทถ้วน

4) ให้ข้อมูลและค้าแนะน้าแก่ ญาติ/ผู้ดูแลเด็ก  ในการดูแล
และช่วยเหลือกระตุ้นพัฒนาการเด็กต่อเน่ืองท่ีบ้านตาม
แบบรายงานผลการประเมินเพ่ือช่วยเหลือเด็กปฐมวัยท่ีมี
ปัญหาพัฒนาการ ( TEDA 4I ) ของสถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึง
ประกอบด้วยรายงานการประเมินพัฒนาการ,การบ้านและ
แนวทางการฝึกทักษะทั ง 5 ด้านและแนวทางพัฒนาการ
ด้านต่างๆอย่างละเอียด
5) บันทึกข้อมูลการประเมินและติดตามการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าในระบบ HDC ให้
ครบถ้วนถูกต้องทันเวลา
6) ออกติดตามเย่ียมบ้านในกรณีเด็กท่ีมีความยุ่งยากและมี
อุปสรรคในการกระตุ้นพัฒนาการต่อเน่ือง
7) สรุป วิเคราะห์ และรายงานผลการด้าเนินงาน

4,000

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางสาวนุชรี มะลิซ้อน)

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสขุภาพสาขากุมารเวชกรรมโรงพยาบาลกุมภวาปี

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
( นางฐานิตา พรหมสิทธิ์)

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี   Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ.  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าท่ี
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ. ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีรพ.กุมภวาปีอายุ 18-59 ปีว่ิงทดสอบสมรรถภาพระยะทาง 2.4 กม.จับเวลาเทียบเกณฑ์ประเมินสมรรถภาพร่างกาย
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าท่ี
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี. ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีรพ.กุมภวาปีอายุ 18-59 ปีว่ิงทดสอบสมรรถภาพระยะทาง 2.4 กม.จับเวลาเทียบเกณฑ์ประเมินสมรรถภาพร่างกาย
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ.Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ.  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าท่ี
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี.  .ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีรพ.กุมภวาปีอายุ 18-59 ปีว่ิงทดสอบสมรรถภาพระยะทาง 2.4 กม.จับเวลาเทียบเกณฑ์ประเมินสมรรถภาพร่างกาย
งาน.  สุขศึกษาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ
แหล่งงบประมาณ ( ./  ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  ...........

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
1.เพ่ือให้เจ้าหน้าเกิดการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ 3อ

เจ้าหน้าท่ี รพ.กุมภวาปี กิจกรรมท่ี1 ทดสอบความฟิต พิชิต 2.4 
กิโลเมตร เจ้าหน้าท่ี รพ.กุมภวาปี

1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 500 x 30 x 2 ครั ง= 30,000 บาท 30,000 ปิยาภรณ์

2.เพ่ือลดกลุ่มเส่ียงไม่ให้กลายเป็น
กลุ่มป่วย

กิจกรรมท่ี2 เดิน ว่ิง เพ่ือสุขภาพประจ้าเดือน
 (มกราคม63-สิงหาคม63)

3.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเกิดการใช้เวลาใน
การดูแลสุขภาพตนเอง

กิจกรรมท่ี 3 ประกวดหน่วยงานลดพุง ขยับ
 ปรับ เพ่ือเปล่ียน

เงินรางวัลการประกวดหน่วยงานท่ีมีการลดพุง ขยับ ปรับ เพ่ือเปล่ียน
พฤติกรรม รางวัลท่ี1 3,000บาท  รางวัลท่ี2 2,500บาท รางวัลท่ี3 
1,000บาท รวม 6,500 บาท

6,500

1.ค่าอาหาร 50 คน x 70 บาทx1มื อx1วัน=3,500 บาท 3,500
2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 คน x 30 บาทป2มื อx1วัน=3,000 บาท 3,000

กิจกรรมท่ี5 ประชาสัมพันธ์สุขภาพ ค่าวัสดุ  เช่น สต๊ิกเกอร์ บอร์ด ป้ายไวนิล สื อประชาสัมพันธ์สุขภาพ  
จ้านวน 20,000 บาท

20,000

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 63,000 บาท 0 63,000
หกหม่ืนสามพันบาทถ้วน

ผู้รับผิดชอบ
(7)

63,000

โครงการสร้างสรร 
ส่งเสริม เพ่ิมเติมภาวะ
สุขภาพกายและใจ

กิจกรรมท่ี 4 ประชุมเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
งานปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพใน
โรงพยาบาล

4.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมีกิจกรรมทางกาย
เพ่ิมขึ น

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งปม .) 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
(นางสาวปิยาภรณ์ สวรรยาวิสุทธ์ิ )
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางสาวกฤษณา ทวีทรัพย)์

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านบรกิารปฐมภมูิ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี



หน้าท่ี 51

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ.Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ. 
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ. ไม่มี
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี.  ...................................................................................
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ. Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ.  
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี.  ...................................................................................ร้อยละผู้ป่วย NCD ท่ีสูบบุหร่ีได้รับการให้ค้าปรึกษา

งาน.  คลินิกเลิกบุหร่ี ร้อยละผู้ป่วย STIME, Storke ท่ีสูบบุหร่ีได้รับการให้ค้าปรึกษา
ร้อยละของผู้ป่วยขึ นทะเบียนคลินิกเลิกบุหร่ีสามารถเลิกบุหร่ีต่อเน่ืองมากกว่า 3 เดือน

แหล่งงบประมาณ (./  ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  ...........

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)

1.โครงการพัฒนางานคลินิก 1.เพ่ือพัฒนาความรู้และ 1.ผู้ท่ีสูบบุหร่ี 1.ประชุมคณะกรรมการ 1.จัดอบรมเจ้าหน้าท่ี 1 วัน ตะวัน  ดาศักด์ิ
เลิกบุหร่ี ทักษะของเจ้าหน้าท่ี 2.ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ด้าเนินงานบุหร่ีโรงพยาบาล    - ค่าอาหารกลางวัน  25 คนx70 บาทx1 มื อ = 1,750 บาท 1,750

ในการดูแลผู้ป่วยเลิก จากการสูบบุหร่ี 2.จัดท้าทะเบียน    - ค่าอาหารว่าง 25 คนx30 บาทx2 มื อ       = 1,500 บาท 1,500

บุหร่ี 3.เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง และระบบรายงาน รวมเป็นเงิน 3,250 บาท
2.เพ่ือพัฒนาระบบการ ผู้ป่วยเลิกบุหร่ี 2.จัดท้าส่ือและกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหร่ีโลก
ติดตามดูแลผู้ป่วย และกลุ่มผู้สูบบุหร่ี   - ไวนิลพร้อมขาตั ง(ขนาด80*180) 5x800 = 4,000 บาท 4,000

3.เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโย่ง 3.จัดกิจกรรมรณรงค์ รวมเป็นเงิน 4,000บาท
ระหว่างหน่วยงานในการ วันงดสูบบุหร่ีโลก
ส่งต่อผู้ป่วยมารับบริการ รวมท้ังส้ิน 7,250 บาท 7,250 0

3.สร้างการมีส่วนร่วม เจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน 7,250

ผู้รับผิดชอบ
(7)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งปม .) 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
(นายตะวัน  ดาศักดิ์)

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางสาวกฤษณา ทวีทรัพย์)

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านบรกิารปฐมภมูิ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี



หน้าท่ี 52

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ.Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ.  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ. ไม่มี
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.   โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี.  ...................................................................................
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ. Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ.  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี. ร้อยละของผู้ติดเชื อท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื อและได้รับยาต้านไวรัส
งาน.  ป้องกัน/ควบคุมโรคเอดส์
แหล่งงบประมาณ (./  ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  ...........

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
1. ค่าอาหารกลางวัน 100 คน × 70 บาท × 1 วัน=7,000 บาท 7,000 สุกัญญา  บัณฑิตกุล
2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 100 คน ×30 บาท ×2 มื อ× 1 วัน=6,000 บาท 6,000
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,000 บาท 2,000
4. ค่าเอกสารการประชุม 100 ชุด × 30 บาท=3,000 บาท 3,000

รวมท้ังส้ิน 18,000 บาท 0 18,000
หน่ึงหม่ืนแปดพันบาทถ้วน

โครงการพัฒนาเครือข่าย
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบใน
การดูแลผู้ติดเชื อเอชไอวี/
เอดส์ รพ.กุมภวาปี ปึ63

1.พัฒนาแนวทางการดูแล
ผู้ติดเชื อเอชไอวี/เอดส์ครบ
วงจร/2.พัฒนาเครือข่ายผู้
ให้บริการให้การปรึกษา
แบบครบวงจร3.พัฒนา
ระบบการดูแลผู้ติดเชื อเอช
ไอวี/เอดส์แบบ 4.พัฒนา
ระบบการส่งต่อ

 - แพทย์/พยาบาล
วิชาชีพ/นวก.
สาธารณสุข/นักเทคนิค
การแพทย์/นัก
กายภาพบ้าบัด

1.จัดท้าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 2.
วางแผนการด้าเนินงาน 3.จัดตั ง
คณะท้างาน 4.จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 5.ปรับปรุงแนวทาง
การดูแลผู้ติดเชื อเอชไอวี/เอดส์ 
6.พัฒนาระบบส่งต่อใน รพ.

18,000

ผู้รับผิดชอบ
(7)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางสาวสุพัตรา  เบญจธัญญลักษณ)์

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านการพยาบาล

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
( นางสุกัญญา  บัณฑิตกุล)

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี



หน้าท่ี 53

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี   Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ. ทันตกรรม    
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ.   เด็ก 0 - 12 ปี มีฟันดีไม่มีผุ 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. Promotion Prevention & Protection Excellence   
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.  ทันตกรรม
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี.   เด็ก 0 - 12 ปี มีฟันดีไม่มีผุ 
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ. Promotion Prevention & Protection Excellence       
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ.  ทันตกรรม
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี.  1. เด็ก 0 - 12 ปี มีฟันดีไม่มีผุ 
งาน.  งานทันตกรรมคลินิกหมอครอบครัว
แหล่งงบประมาณ (   ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม ( /  ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  .........................

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
1.Glass Ionomer sement (Fuji IX) 1 ชุด x3,000 บาท=3,000บาท 3,000 นางสาวสาวิตรี ราชมะโฮง
2. Dentine conditioner 1 x1,045 บาท=1,045บาท 1,045
3.ค่าแปรงสีฟัน 4 โหลx 150 บาท = 600 บาท 600
4.ค่ายาสีฟัน 4 โหลx150 บาท = 600 บาท 600

1. ออกตรวจช่องปากและสรุปผลการตรวจ
สุขภาพช่องปากรวมถึงคัดกรองเด็กท่ีมีฟันผุ

 - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีออกปฏิบัติงานส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเชิง
รุกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2. แจ้งผลตรวจฟันให้ผู้ปกครองได้รับทราบ 
และขออนุญาตในการท้าหัตถการ

1. จพ.ทันตสาธารณสุข 4 คน x 7 ชม. x 60 บาท x 1 ศูนย์ x 4 ครั ง=
 6,720 บาท

6,720

3. จัดหาวัสดุทางทันตกรรม ท่ีใช้ในการอุด
ฟันด้วย SMART Technique

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 11,965 บาท 0 11,965
หน่ึงหม่ืนหน่ึงพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน

ผู้รับผิดชอบ
(7)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งป

11,965

4. ออกด้าเนินการอุดฟันในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและติดตามผลหลังการอุดฟัน 2 เดือน

5. สรุป/ประเมินผลการด้าเนินโครงการ และ
แจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ

1.โครงการเด็กเล็กฟันสวย 
ยิ มใส ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฟันดี ปีงบประมาณ 2563

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลกุมภวาปี 
จ้านวน 1 ศูนย์

1.เพ่ือให้เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ได้รับบริการทางทัน
ตกรรมท่ีจ้าเป็น

2.เพ่ือให้เด็กท่ีมีฟันผุระยะ
เร่ิมต้น ได้รับการอุดฟัน 
ป้องกันการลุกลามของโรค
ฟันผุ

1. ประสานงานกับผู้บริหารของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในการด้าเนินกิจกรรม

2. ประสานทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแจ้งให้
ผู้ปกครองทราบ และเข้าใจก่อนเข้าให้บริการ

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
( นางปิยะนุช  ไชยสาส์น )

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางสาวกฤษณา ทวีทรัพย์)

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านบรกิารปฐมภมูิ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี



หน้าท่ี 54

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี   Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ. การส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ. อ่ืนๆ ร้อยละความเจ็บปวดจนต้องรับการรักษาด้วยยาลดปวดลดลง (ร้อยละ 60)
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)     
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. อ่ืนๆ พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มวัยท างาน
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี.  อ่ืนๆ ร้อยละความเจ็บปวดจนต้องรับการรักษาด้วยยาลดปวดลดลง (ร้อยละ 60)
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ. PP&P ส่งเสริมคุณภาพทุกกลุ่มวัย (วัยท างาน)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย (วัยท างาน)
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี. อ่ืนๆ ร้อยละความเจ็บปวดจนต้องรับการรักษาด้วยยาลดปวดลดลง (ร้อยละ 60)
งาน.กายภาพบ าบัด คลินิกหมอครอบครัวต าบลกุมภวาปี

แหล่งงบประมาณ (   ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  .........................

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
1. ค่าจัดท้าป้ายไวนิลโครงการ จ้านวน 1 แผ่น x 675 บาท (ขนาด 1.5x3ม.
x150บาท) เป็นเงิน 675  บาท

                      675  นายสถาพร อาบสุวรรณ

2. ค่าจัดท้าไวนิลนิทรรศการให้ความรู้จ้านวน 6 ชุด x 450   บาท 
  (ขนาด 1x3ม.x150บาท) เป็นเงิน 2,700 บาท

                   2,700

3. ค่าจัดท้าเอกสารให้ความรู้ แบบสอบถามจ้านวน 60ชุดx20บาท เป็นเงิน 
1,200 บาท

                   1,200

4. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 60คนx30บาทX2มื อx 1วันเป็นเงิน 3,600 บาท                    3,600

5. ค่าอาหารกลางวัน60คนx70บาทx1มื อx1วันเป็นเงิน4,200บาท                    4,200
6. ค่าสมนาคุณวิทยากร1 คนx 600บาทx6 ชม.เป็นเงิน 3,600บาท                    3,600
7. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชน 60คนx30บาทX
 1 มื อx 1 วัน เป็นเงิน 1,800 บาท

                   1,800

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 17,775 บาท 17,775 0
หน่ึงหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน

 ผู้รับผิดชอบ
(7)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 แผนงาน/โครงการ
(1)

 วัตถุประสงค์
(2)

 กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

 วิธีด าเนินงาน
(4)

 รายละเอียดงบประมาณ
(5)

 ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

 โครงการบูรณาการความ
เจ็บปวดกับกายภาพบ้าบัดใน
ชีวิตประจ้าวัน เทศบาลต้าบล
กุมภวาปี ปี 2563

1. เพ่ือให้วัยท้างานในเขตเทศบาลต้าบลกุมภวาปี มี
ความรู้ความเข้าใจในท่าทางการท้างานท่ีถูกต้องตาม
หลักการยศาสตร์  การออกก้าลังกายยืดเหยียด
กล้ามเนื อ และการดูแลตนเองเม่ือมีอาการปวด 
2. เพ่ือให้วัยท้างานในเขตเทศบาลนต้าบลกุมภวาปี 
สามารถปฏิบัติตนในท่าทางท่ีถูกต้องตามหลักการย
ศาสตร์  สามารถออกก้าลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื อ 
และสามารถการดูแลตนเองเบื องต้นเม่ือมีอาการ ปวด
ได้
3. เพ่ือส่งเสริมให้วัยท้างานในเขตเทศบาลนต้าบลกุม
ภวาปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ลดอัตราการเจ็บป่วย
ในโรคทางระบบกระดูกฯ ท่ีสามารถป้องกันได้และ
แนะน้าบุคคลรอบข้างได้

ประชาชนกลุ่มวัยท้างาน
ท่ีมีอายุระหว่าง 15-59 ปี
 ทีมีอาการปวด  และ
หรือทานยาแก้ปวด หรือ
มีภาวะเส่ียงต่อการ
บาดเจ็บของระบบ
กระดูกและกล้ามเนื อ
จากท่าทางการท้างานท่ี
ไม่ถูกต้อง ในเขตเทศบาล
ต้าบลกุมภวาปี จ้านวน 
60 คน ประชาชนใน
ชุมชนผู้สนใจจ้านวน 20 
ราย รวม 80 ราย

1. จัดประชุม ให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ
ท่าทางการท้างานท่ีถูกต้องตาม
หลักการยศาสตร์ การยืดเหยียด
กล้ามเนื อ และการดูแลตนเองเฉพาะ
ราย      2. ติดตามประเมินผลในกลุ่ม
ประชาชนท่ีมีอาการปวดจนต้องพ่ึงยา
ลดปวด ภายหลังให้ความรู้ 1 เดือน      
      3. ติดตามขยายผลกลุ่มบุคคลท่ีลด
อาการปวดมีความรู้ ความสามารถใน
การป้องกันตนเองสู่คนรอบข้างจากส่ือท่ี
แจกจ่ายในชุมชน ในระยะเวลา3 เดือน

17,775

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
( นางปิยะนุช  ไชยสาส์น )

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ลงช่ือ......................................................... ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางสาวกฤษณา ทวีทรัพย์)

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านบรกิารปฐมภมูิ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ.Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ.Stroke
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ. Stroke ลดความพิการถาวรหลังจ้าหน่าย 6 เดือน
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.  Stroke
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี. Stroke ลดความพิการถาวรหลังจ้าหน่าย 6 เดือน
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ.Prevention&Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย (แรกเกิด จนถึงวัยชรา)
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี. 1. ลดความพิการถาวรหลังจ้าหน่าย6เดือน ≤5% 2. ร้อยละ Stroke การมีอาการดีขึ นหรือคงท่ี  ≥90% (ADL)     3. จัดหากายอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับคนพิการ ร้อยละ100
งานเวชกรรมฟ้ืนฟู (กายภาพบ าบัด)
แหล่งงบประมาณ (  / ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  .........................

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
1.ค่าตอบแทน สู่ขวัญทิพย์  กาญจน์เบญญาภา

นักกายภาพบ้าบัด 2คนx8ชม.x75บาทx90วัน =108,000บาท 108,000

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1คนx8ชม.x50บาทx90วัน=36,000บาท 36,000

พนักงานขับรถ 1คนx8ชม.x35บาทx90วัน=25,200บาท 25,200

ช่างเคร่ืองช่วยคนพิการ 1คนx8ชม.x50บาทx40วัน=16,000บาท 16,000

นักกิจกรรมบ้าบัด 1คนx8ชม.x75บาทx40วัน=24,000บาท 24,000

พยาบาลจิตเวช 1คนx8ชม.x75บาทx40วัน=24,000บาท 24000
เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 2คนx50บาทx4ชม.x60วัน=24,000บาท 24000

2.ค่าจัดท้าคู่มือ จ้านวน250 เล่มx25บาท = 6,250บาท 6250

5. เพ่ือออกติดตามสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  263,450  บาท 263,450 0
สองแสนหกหม่ืนสามพันส่ีร้อยห้าสิบบาทถ้วน 263,450

6.สรุปและประเมินผลการด้าเนิน
โครงการ และรายงานผลให้ผู้บริหาร
รับทราบ6.เพ่ือออกติดตามสุขภาพผู้สูงอายุ 

เด็กทีมีพัฒนาการล่าช้าและสงสัย
ล่าช้า ในชุมชน

ผู้รับผิดชอบ
(7)

1.โครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยด้วย
โรคหลอดเลือดสมอง 
(Stroke)ในชุมชน โรงพยาบาล
กุมภวาปี ปีงบประมาณ 2563

1.เพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยด้วยโรคหลอด
เลือดสมอง (Stroke) ในชุมชน
โดยทีมสหวิชาชีพ

คนพิการ 2,042 คน
, สูงอายุ 2,109 คน,
 คนป่วย 1,358 คน,
 ผู้ป่วยStroke 249
 คน เด็กทีมี
พัฒนาการล่าช้า
และสงสัยล่าช้า รวม
 5,758 คน

2. เพ่ือเพ่ิมความสามารถและ
ศักยภาพการด้ารงชีวิตของคน
พิการในชุมชน

3.เพ่ือให้เครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การฟ้ืนฟู  ดูแลผู้ป่วยและคนพิการ
ในชุมชน

4. เพ่ือสร้างขวัญก้าลังใจและ
กระตุ้นให้เกิดการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการในผู้ป่วยและ
ญาติ

1.ทบทวนสภาพปัญหาจากการ
ด้าเนินงานปี2562เพ่ือน้ามาปรับปรุง

2.ส้ารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายท่ีออก
ให้บริการฟ้ืนฟู  ประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีจาก รพ.สต. และ
เครือข่ายคนพิการในชุมชนเพ่ือ
ก้าหนดวันออกเย่ียมฟ้ืนฟูคนพิการ

3.เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติจาก
ผู้บริหาร

4.ออกฟ้ืนฟูคนพิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง

5.น้าข้อมูลการเย่ียมบ้านมาลงใน
โปรแกรม Hos XP, สรุปเวช

ระเบียนผู้ป่วยนอก, เก็บข้อมูลใน
โปรแกรม excel เพ่ือน้ามาวิเคราะห์

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและ
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งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
ผู้รับผิดชอบ

(7)
แผนงาน/โครงการ

(1)
วัตถุประสงค์

(2)
กลุ่ม

เป้าหมาย
(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและ

ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ธนิตา  ธิวะโต
1.รถเข็นน่ังขนาดมาตรฐานจ้านวน30คันx4,400บาท=132,000บาท 132,000
2.รถเข็นเด็กขนาดมาตรฐานจ้านวน2คันx4,400บาท=8,800บาท 8,800
3.รถเข็นน่ังถ่ายและอาบน ้าได้จ้านวน10คันx4,400บาท=44,000บาท 44,000
4.โครงช่วยฝึกเดิน(walker)จ้านวน30ชิ นx700บาท=21,000บาท 21,000
5.ไม้เท้าฝึกเดิน3ขา(tripod cane)จ้านวน30ชิ นx600บาท=18,000บาท 18,000
6.ไม้เท้าฝึกเดิน1ขา(single cane)จ้านวน40ชิ นx190บาท=7,600บาท 7,600

 4.จัดซื อกายอุปกรณ์จากตัวแทน
จ้าหน่าย

5.มอบกายอุปกรณ์แก่คนพิการโดย
ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีหรือ
ผู้รับผิดชอบงานคนพิการทุกรพ.สต.

 6. คีย์ข้อมูลเบิกค่าอุปกรณ์/
ค่าบริการฟ้ืนฟูฯในโปรแกรมข้อมูล
ออนไลน์ ของสปสช.

รวมท้ังส้ิน 231,400 บาท 231,400 0
สองแสนสามหม่ืนหน่ึงพันส่ีร้อยบาทถ้วน

1.ขั นเตรียมการ 1.ค่าตอบแทน รัตนาภรณ์  คุรุวงศ์

1.1นักกายภาพบ้าบัด2คนx8ชม.x75บาทx90วัน=108,000 บาท          108,000

1.2ค่าคีย์ข้อมูล2คนx4ชม.x50บาทx100วัน=40,000บาท           40,000

2. ค่าวัสดุ

2.1Monofilamentจ้านวน200ชิ นx90บาท=18,000บาท           18,000

1.3ท้าแผนออกตรวจ 2.2เคร่ืองPodoscope1เคร่ืองx40,000บาท=40,000 บาท           40,000
3. ค่าจัดท้าเอกสารให้ความรู้ 5,000บาท             5,000

2.2 จัดซื อรองเท้าดัดแปลงส้าหรับ
ผู้ป่วยเบาหวานจากตัวแทนจ้าหน่าย
และมอบแก่ผู้ป่วยท่ีตรวจพบความ
เส่ียงสูง

2. ขั นด้าเนินการ

2. เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับ
ค้าแนะน้าในการดูแลเท้าและการ
นวดเท้าท่ีถูกต้องถูกวิธีตรวจ และ
ผู้ป่วยความเส่ียงท่ีเท้าระดับความ
เส่ียงสูงได้รับรองเท้าดัดแปลง
ส้าหรับผู้ป่วยเบาหวานตามความ
เหมาะสม

2.โครงการกายอุปกรณ์เพ่ือคน
พิการโรงพยาบาลกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี  ปีงบประมาณ 
2563

คนพิการสิทธ์ ท.74
 ท่ีจ้าเป็นต้องใช้
กายอุปกรณ์ จ้านวน
 142 คน

1.ทบทวนสภาพปัญหาจากการ
ด้าเนินงานปี 2562 เพ่ือน้ามา
ปรับปรุง

2. เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติจาก
ผู้บริหาร

3.เจ้าหน้าท่ีจาก รพ.สต.หรือคน
พิการหรือญาติย่ืนความจ้านงขอ
กายอุปกรณ์ตามแบบฟอร์มขอกาย
อุปกรณ์แก่หน่วยงานกายภาพบ้าบัด

3.โครงการตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนท่ีเท้า และการ
จัดหารองเท้าดัดแปลงส้าหรับ
ผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน 
โรงพยาบาลกุมภวาปี 
ปีงบประมาณ 2563

ผู้ป่วยเบาหวานใน
ชุมชนเขตอ้าเภอกุม
ภวาปี จ้านวน 
7,354 คน

1.1 ทบทวนปัญหาจากการ
ด้าเนินงานปีงบประมาณ 2562

1.2เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติจาก
ผู้บริหาร

2.1ออกตรวจคัดกรองเท้าผู้ป่วย
เบาหวานด้วย monofilament, 
podoscope และเคร่ืองตรวจ ABI

1.เพ่ือสนับสนุนกายอุปกรณ์แก่
คนพิการท่ีมีความจ้าเป็นต้องใช้ 
รถเข็น รถโยก เคร่ืองช่วยเดินใน
การเคล่ือนย้ายตัวและไปสถานท่ี
ต่างๆเพ่ิมความสะดวกและกระตุ้น
การสร้างเสริมศักยภาพแก่คน
พิการ และลดภาระการดูแลของ
ญาติ

2.เพ่ือสร้างขวัญและก้าลังใจแก่
คนพิการและชุมชน

1. เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับ
การตรวจเท้าตามแนวทาง
มาตรฐาน(complete foot 
exam) และตรวจสมรรถภาพ
หลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ankle
 brachial Index : ABI) ตามเกณฑ์

231,400
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งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
ผู้รับผิดชอบ

(7)
แผนงาน/โครงการ

(1)
วัตถุประสงค์

(2)
กลุ่ม

เป้าหมาย
(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและ

2.3ประเมินความพึงพอใจจากการ
ใช้รองเท้าดัดแปลง

รวมท้ังส้ิน 211,000 บาท 0 211,000
3.สรุปและประเมินผล สองแสนหน่ึงหม่ืนหน่ึงพันบาทถ้วน

1.ค่าขนส่งพัสดุอุปกรณ์ขาเทียม 6รอบx1,500บาท= 9,000 บาท             9,000 สวรรยา ค้าแก้ว
2.ค่ากาวเหลือง 10 กระป๋อง x 120บาท = 1,200 บาท             1,200
3.ค่ากรรไกรเหล็กตัดผ้า 1 ด้าม x 500บาท = 500 บาท                500
4.ค่าพลาสติกห่ออาหาร (ขนาด30x30 ซม.)12 ม้วนx 50บาท = 600บาท                600
5.ค่าปูนปาสเตอร์ (25 กิโลกรัม)  2 กระสอบx170บาท=340 บาท                340
6.ค่าถุงน่อง 50 คู่x 30บาท = 1,500 บาท             1,500
7.กาวสองหน้าแบบบาง (ขนาด 2 นิ ว) 1 ม้วน x 50บาท = 50 บาท                 50
8.แม็คลม 1 ตัว x 790บาท = 790 บาท                790
9.จักรเย็บผ้าไฟฟ้า 1 ตัว x 3,490บาท = 3,490 บาท             3,490
10. ตีนตุ๊กแก ตัวผู้ ตัวเมีย (18 เมตร) 2 ม้วน x 520บาท = 1,040 บาท             1,040
11.ปากกาเคมี 12 ด้าม x 10บาท = 120 บาท                120
12.ใบเล่ือยตัดเหล็ก 10 ใบ x10บาท = 100 บาท                100
13.กระดาษทราย (P60) 1 ม้วน x 140บาท = 140 บาท                140
14.น ้ายาท้าความสะอาด Sonax 2 กระป๋อง x 145บาท = 290 บาท                290
15.กาวร้อน 2 โหล x 420 บาท = 840 บาท                840
16.เทปใส (2 นิ ว) 10 ม้วน x 20บาท = 200 บาท                200

รวมท้ังส้ิน 20,200 บาท 20,200 0

สองหม่ืนสองร้อยบาทถ้วน

คนพิการขาขาดใน
เขตอ้าเภอกุมภวาปี
 75 คน และอ้าเภอ
ใกล้เคียง

1. เปิดบริการท้าขาเทียมใน
โรงพยาบาลกุมภวาปี

2. ประชาสัมพันธ์โครงการแก่อ้าเภอ
ใกล้เคียงในโซนลุ่มน ้าปาว

3. สรุปผลงานส่งมูลนิธิขาเทียมเพ่ือ 
ขอเบิกอุปกรณ์ในการท้าขาเทียมฟรี

4. น้าข้อมูลคีย์เบิกจ่ายค่าชดเชยจาก
 สปสช.

211,000

20,200

2.4 น้าข้อมูลการตรวจคัดกรองเท้า
มาลงในโปรแกรม 43 แฟ้ม, คีย์
ค่าบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
การแพทย์ ของเว็บไซต์ สปสช.เขต 8
 อุดรธานี

4.โรงงานขาเทียมพระราชทาน 
โรงพยาบาลกุมภวาปี

จัดท้าขาเทียมแก่คนพิการขาขาด
ทุกสิทธ์ิ ฟรี

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( จักรวาล  หารไชย)

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านบรกิารทุติยภมูิและตตยิภมูิ

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
(  นางสาวสู่ขวัญทิพย์  กาญจน์เบญญาภา )

ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัดช านาญการ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ.  1 ยุทธศาสตรด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (pp&p Excellence)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ(1)พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ. LTC
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ.  อ่ืนๆ ร้อยละของคนพิการได้รับการดูแลระยะยาว ร้อยละ 80
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.  พัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและบูรณาการระบบบริการการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับภาคีเครือข่ายใช้มาตราการ DHB
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี.  อ่ืนๆ ร้อยละของคนพิการได้รับการดูแลระยะยาว ร้อยละ 80
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ 3 ยุทธศาสตรด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (pp&p Excellence)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย (คนพิการ)
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี.  6. อ่ืนๆ ร้อยละของคนพิการได้รับการดูแลระยะยาว ร้อยละ 80
งาน. คนพิการ และผู้สูงอายุ คลินิกหมอครอบครัวต าบลกุมภวาปี
แหล่งงบประมาณ (   ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  .........................

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
 1. คนพิการ 211 ราย 9
 หมู่บ้าน

2,700 นายสถาพร อาบสุวรรณ

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 บาท x 27 คน x 2 มื อ x 2วัน   เป็นเงิน 2,700 บาท 2700
3. ค่าสมนาคุณวิทยากรในการอบรม 600 บาท x3คนx2ช่ัวโมงx2วัน เป็นเงิน7,200บาท 7200
4. ค่าเอกสารประกอบการอบรม 50 บาท x 27 ชุด     เป็นเงิน 1,350 บาท 1350

 รวม 271 ราย 5. ค่าใบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรม 10 บาท x 27 แผ่น   เป็นเงิน 270   บาท 270
6. ค่าจัดท้าป้ายไวนิลโครงการ จ้านวน 1 ป้าย (ขนาด 1.5X3ม.X150 บาท) เป็นเงิน675บาท 675
รวมเป็นเงิน 14,895 บาท (หน่ึงหม่ืนส่ีพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

570
2. ไม้เท้าชนิด 3 ปุ่มจ้านวน  3 อัน X 600บาท เป็นเงิน 1,800  บาท 1800
3. เคร่ืองช่วยเดินชนิด 4 ขา จ้านวน  3 อัน X 700บาท เป็นเงิน 2,100  บาท 2100
4. ไม้ค ้ายัน จ้านวน 2 คู่ x 250 บาท เป็นเงิน 500 บาท 500
5. รถเข็นน่ังพับได้ จ้านวน 1 คัน x 3,960 บาท  เป็นเงิน 3,960 บาท 3960
6. ผ้าอ้อมอนามัยส้าหรับผู้ใหญ่ จ้านวน 6 ถุง x 360 บาท เป็นเงิน 2,160  บาท 2160
รวมเป็นเงิน 11,150 บาท (หน่ึงหม่ืนเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
กิจกรรมท่ี 3 การออกปฏิบัติงานการดูแลฟ้ืนฟูสมรรถภาพติดตามผลการด าเนินงานคน
พิการ ใน 9 หมู่บ้าน  (จ านวน 6 เดือน )

  1. ค่าตอบแทน อสม.แกนน้า ในการออกให้บริการการดูแลฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการท่ีบ้าน 9720
    60 บาท x 6 เดือน x 27 คน         เป็นเงิน 9,720 บาท
2. ค่าตอบแทนทีมสหวิชาชีพ ในการออกติดตามเย่ียมบ้านและคอยช่วยเหลือ กลุ่มเป้าหมาย 3600
    ในการปฏิบัติงาน 300 บาท x 2 คน x 6 ครั ง                เป็นเงิน 3,600  บาท
รวมเป็นเงิน 13,320บาท (หน่ึงหม่ืนสามพันสามร้อยย่ีสิบบาทถ้วน)

ผู้รับผิดชอบ
(7)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งป

  3. เพ่ือสร้างเครือข่ายใน
ชุมชนมีความเข็มแข็ง
สามารถการดูแลสุขภาพ
ของคนในชุมชนได้เอง

 4. เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการท้างาน
ร่วมกันของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง

4.ออกติดตามและคอยให้ความ
ช่วยเหลือ คนพิการ ผู้สูงอายุ 
ครอบครัว อสม. ในการดูแลตนเอง
และปฏิบัติงานการดูแลฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ

 1. เพ่ือสนับสนุนให้เกิด
การรวมกลุ่มกันในการดูแล
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพระหว่าง
คนพิการ

โครงการเสริมสร้างศักยภาพ 
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ  
เทศบาลต้าบลกุมภวาปี 
ปีงบประมาณ 2563

  2. เพ่ือให้ผู้พิการสามารถ
ดูแลสุขภาพและแก้ปัญหา
ด้านสุขภาพด้วยตนเอง

๕.ทบทวนความรู้ให้กับ อสม. ผู้ดูแล 
ในโอกาสรับค่าตอบแทน ร่วม
วิเคราะห์ปัญหาหาแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยท่ีเป็นคนพิการ

กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการดูแลตนเอง ครอบครัว และ
อาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลคนพิการในชุมชน (จ านวน 2 วัน)
  1. ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท x 27 คน x 1 มื อ x 2 วัน เป็นเงิน 2,700 บาท

1.จัดตั งคณะท้างานการดูแล และ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน
เทศบาลกุมภวาปี2. อสม. แกนน้า ญาติ

ผู้ดูแล 9 หมู่บ้านในเขต 
เทศบาลต้าบลกุมภวาปี
จ้านวน 60 ราย

2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการดูแลตนเอง ครอบครัว
 และอาสาสมัคร สาธารณสุขในการ
ดูแลคนพิการในชุมชน และการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์  ระหว่าง
คนพิการ ครอบครัว อสม.ในการดูแล
ช่วยเหลือ

กิจกรรมท่ี 2 จัดซ้ือกายอุปกรณ์และส่ิงจ าเป็นเพ่ือการบ าบัดและฟ้ืนฟู โดยใช้ในการอบรม
เชิงปฏิบัติการและให้คนพิการท่ีมีความจ าเป็นลงทะเบียนยืมใช้หมุนเวียนกันภายในชุมชน
1. ไม้เท้า 1 ปุ่มจ้านวน  3 อัน X 190 บาท เป็นเงิน  570   บาท

3. การออกบ้าบัดและฟ้ืนฟูคนพิการ 
ผู้สูงอายุและใช้อุปกรณ์ช่วยท่ี
เหมาะสม
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งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
ผู้รับผิดชอบ

(7)
แผนงาน/โครงการ

(1)
วัตถุประสงค์

(2)
กลุ่ม

เป้าหมาย
(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งป

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรม แลกเปล่ียนเรียนรู้การดูแลตนเอง ครอบครัว และอาสาสมัคร
สาธารณสุขในการดูแลคนพิการในชุมชน  (จ านวน 1 วัน)

1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 บาท x 27 คน x 1 มื อ x 1วัน   เป็นเงิน 675 บาท 675
รวมเป็นเงิน 675 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

รวมท้ังส้ิน 39,980 บาท 0 39,980
สามหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน

๕.ทบทวนความรู้ให้กับ อสม. ผู้ดูแล 
ในโอกาสรับค่าตอบแทน ร่วม
วิเคราะห์ปัญหาหาแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยท่ีเป็นคนพิการ

39,980

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
( นางปิยะนุช  ไชยสาส์น )

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางสาวกฤษณา ทวีทรัพย์)

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านบรกิารปฐมภมูิ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ.  1 ยุทธศาสตรด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (pp&p Excellence)

2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ(1)พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ. LTC
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ.  อ่ืนๆ ร้อยละของคนพิการได้รับการดูแลระยะยาว ร้อยละ 80
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.  พัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและบูรณาการระบบบริการการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับภาคีเครือข่ายใช้มาตราการ DHB
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี.  อ่ืนๆ ร้อยละของคนพิการได้รับการดูแลระยะยาว ร้อยละ 80

8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ 3 ยุทธศาสตรด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (pp&p Excellence)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย (คนพิการ)
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี.  6. อ่ืนๆ ร้อยละของคนพิการได้รับการดูแลระยะยาว ร้อยละ 80

งาน. คนพิการ และผู้สูงอายุ คลินิกหมอครอบครัวต าบลกุมภวาปี
แหล่งงบประมาณ (   ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม ( ./  ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  ........

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
1. จัดตั งคณะท้างานการดูแล และฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการและ
ผู้สูงอายุในชุมชน อบต.กุมภวาปี

นายสถาพร อาบสุวรรณ

 2. ผู้สูงอายุ 927 ราย 7,200

7,200

 
7,200

1,200

กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการดูแล
ตนเอง ครอบครัว และอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลคน
พิการและผู้สูงอายุในชุมชน (จ้านวน 2 วัน)
 1. ค่าอาหารกลางวัน 60 บาท x 60 คน x 1 มื อ x 2 วัน เป็น
เงิน 7,200 บาท

  2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 30 บาท x 60 คน x 2 มื อ x 2
วัน   เป็นเงิน 7,200 บาท

 4. ค่าเอกสารประกอบการอบรม 20 บาท x 60 ชุด    เป็นเงิน
 1,200 บาท

รวมเป็นเงิน 22,800 บาท (สองหม่ืนสองพันแปดร้อยบาท
ถ้วน)

5.ทบทวนความรู้ให้กับ อสม. ผู้ดูแล ในโอกาสรับค่าตอบแทน ร่วม
วิเคราะห์ปัญหาหาแนวทางการดูแลผู้ป่วยท่ีเป็นคนพิการ ผู้สูงอายุ

 3. ค่าสมนาคุณวิทยากรในการอบรม 600 บาท x 3 คน x 2 
ช่ัวโมง x 2วัน  เป็นเงิน 7,200 บาท

 ๒. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุ คนพิการ มีความรู้ ความ
เข้าใจ และเกิดทักษะในการดูแล
ตนเอง

3. คนพิการ 168 ราย           
รวม 1,155 ราย

1. แกนน้า อสม. 6หมู่บ้านในเขต
 อบต.กุมภวาปี หมู่บ้านละ 10
รายจ้านวน 60 ราย

1.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มี 
อสม. ท่ีมีความรู้และทักษะในการ
ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการในชุมชน
เพ่ิมขึ น

4. ออกติดตามและคอยให้ความช่วยเหลือ คนพิการ ผู้สูงอายุ 
ครอบครัว อสม. ในการดูแลตนเองและปฏิบัติงานการดูแลฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ

3. เพ่ือจัดหา ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ได้รับอุปกรณ์อ้านวยความสะดวก
ท่ีจ้าเป็นเพ่ือการบ้าบัดและฟ้ืนฟู 
และหลากหลาย

โครงการเสริมสร้างศักยภาพใน
การดูแลตนเอง ครอบครัว และ
อาสาสมัครสาธารณสุขในการ
ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุใน
ชุมชน อบต.กุมภวาปี 
ปีงบประมาณ 2563

ผู้รับผิดชอบ
(7)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการดูแลตนเอง 
ครอบครัว และอาสาสมัคร สาธารณสุขในการดูแลคนพิการและ
ผู้สูงอายุในชุมชน และการแลกเปล่ียนประสบการณ์  ระหว่างคน
พิการ ผู้สูงอายุ ครอบครัว อสม.ในการดูแลช่วยเหลือ

3. การออกบ้าบัดและฟ้ืนฟูคนพิการ ผู้สูงอายุและใช้อุปกรณ์ช่วยท่ี
เหมาะสม
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งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
ผู้รับผิดชอบ

(7)
แผนงาน/โครงการ

(1)
วัตถุประสงค์

(2)
กลุ่ม

เป้าหมาย
(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

9,000

 2. ค่าตอบแทนทีมสหวิชาชีพ ในการออกติดตามเย่ียมบ้านและ
คอยช่วยเหลือ กลุ่มเป้าหมาย ในการปฏิบัติงาน 300 บาท x 2 
คน x12 ครั ง เป็นเงิน 7,200 บาท

7,200

รวมเป็นเงิน 16,200 บาท (หน่ึงหม่ืนหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

รวมท้ังส้ิน 39,000 บาท 0 39,000
สามหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน

 4. เพ่ือสร้างเครือข่ายในชุมชนมี
ความเข็มแข็งสามารถการดูแล
สุขภาพของคนในชุมชนได้เอง ใน
ระยะยาว

5.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดการท้างานร่วมกันของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง

39,000

กิจกรรมท่ี 2 การออกปฏิบัติงานการดูแลฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการ ผู้สูงอายุใน 6 หมู่บ้าน (จ้านวน 3 เดือน ) และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลตนเอง 
ครอบครัว และอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลคนพิการและ
ผู้สูงอายุในชุมชน
  1. ค่าตอบแทน อสม.ในการออกให้บริการการดูแลฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุท่ีบ้าน  50 บาท x 3วันx 3  เดือน
 x 20 คน เป็นเงิน 9,000 บาท

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
( นางปิยะนุช  ไชยสาส์น )

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ลงช่ือ......................................................... ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางสาวกฤษณา ทวีทรัพย์)

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านบรกิารปฐมภมูิ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ. NCDs (DM, HT)
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ.  อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ≥10
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.  ........................................................
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี.  ...................................................................................
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ.  NCDs (DM, HT)
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี   :  อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ≥10

: ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้(BP<140/90mmHg) ≥ ร้อยละ 50
งาน.  ควบคุมโรคไม่ติดต่อ คลินิกหมอครอบครัวต าบลกุมภวาปี
แหล่งงบประมาณ (   ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม ( / ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  .........................

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
คนกุมภวาปีสุขภาพแข็งแรง 1.เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีเขต ประชาชนกลุ่มเส่ียงต่อ 1.จัดในกลุ่มเส่ียงต่อโรคNCDs คร้ังท่ี 1 จัดประชาคม / นางสาวจุรีพร สงวนนาม
ลดโรค NCDs อบต.กุมภวาปี ลดเส่ียง ลดโรค โรค NCDs 2.วิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงในพื นท่ี ปัจจัยเส่ียง/ออกแบบบริการ

NCDs (เบาหวาน/ ความดัน ท่ีมีผลต่อโรคNCDs 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2,700
2.เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของภาคี โลหิตสูง/ หลอดเลือด 3.ออกแบบบริการในการแก้ไข 30บาท*15คน *6หมู่บ้าน *1มื อ*1วัน
เครือข่ายในเขต อบต.กุมภวาปี สมอง/ หลอดเลือด ปัญหาNCDs ในพื นท่ี  =2,700 บาท

หัวใจ/ ไตเรื อรัง/ 4.จัดกิจกรรมเพ่ือลดปัจจัยเส่ียง 2.ค่าอาหารกลางวัน 5,400

มะเร็ง/ ถุงลมโป่งพอง) ต่อการเกิดโรค NCDs 60บาท*15คน*6หมู่บ้าน*1มื อ*1 วัน
5.แลกเปล่ียนเรียนรู้ในพื นท่ี  =5,400 บาท
อบต.กุมภวาปี รวม 8,100 บาท

ผู้รับผิดชอบ
(7)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน 
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งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
ผู้รับผิดชอบ

(7)
แผนงาน/โครงการ

(1)
วัตถุประสงค์

(2)
กลุ่ม

เป้าหมาย
(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน 

คร้ังท่ี2 จัดกิจกรรมเพ่ือลด
ปัจจัยเส่ียงต่อกลุ่มโรคNCDs
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2,700
30บาท*15คน *6หมู่บ้าน *1มื อ*1วัน
 =2,700 บาท
2.ค่าอาหารกลางวัน 5,400
60บาท*15คน*6หมู่บ้าน*1มื อ*1 วัน
 =5,400 บาท
รวม 8,100 บาท
คร้ังท่ี3 แลกเปล่ียนเรียนรู้

รวมท้ังส้ิน 16,200 บาท 16,200 0

หน่ึงหม่ืนหกพันสองร้อยบาทถ้วน 16,200

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
( นางปิยะนุช  ไชยสาส์น )

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางสาวกฤษณา ทวีทรัพย)์

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านบรกิารปฐมภมูิ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ  NCDs (DM, HT)
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ.  อัตรา DM รายใหม่
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. DM/HT
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี.  อัตรา DM รายใหม่
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ.  Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ.  NCDs (DM, HT)
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี :  อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ≥10

       : ร้อยละการติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง > ร้อยละ1.6
       : อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน ≥60

งาน.   ควบคุมโรคไม่ติดต่อ คลินิกหมอครอบครัวต าบลกุมภวาปี
แหล่งงบประมาณ ( / ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  ..........

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)

โครงการคาราวาน
คลินิกหมอ
ครอบครัวพบ
ประชาชน : ตรวจ
คัดกรองภาวะ
สุขภาพประจ าปี
งบประมาณ 2563

1. เพ่ือสร้างความต่ืนตัว ความตระหนัก
ให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการ
ดูแลสุขภาพตนเอง 2. เพ่ือให้
ประชาชนทราบปัจจัยเส่ียงท่ีจะ
ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและน าไปสู่การ
ปรับเปล่ียนหลีกเล่ียง พฤติกรรมเส่ียง
เหล่านั น

ประชาชนในกลุ่ม
อายุ 35 ปี ขึ นไป 
ในพื นท่ีต าบลกุม
ภวาปี (15 
หมู่บ้าน) จ านวน 
5,130 คน

ข้ันตอนการด าเนินงาน 
1. การเตรียมการ 
1.1) จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เพ่ือชี แจงให้รับทราบนโยบาย และวิธีการ
ด้าเนินงาน 
1.2) เตรียมจัดตั งทีมตรวจสุขภาพ 
1.3) เตรียมจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะท่ีใช้ในการด้าเนินงาน 
1.4) เตรียมเอกสารแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ 
1.5) เตรียมสถานท่ี ก้าหนดวัน แผนการด้าเนินงาน

1. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
ออกปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชน 
จ านวน 5 คน x 15 ครั ง x 4ช่ัวโมง x
 ช่ัวโมงละ 75บาท เป็นเงิน  22,500
 บาท

       22,500 น.ส.จุรีพร  สงวนนาม

ผู้รับผิดชอบ
(7)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)
วิธีด าเนินงาน

(4)
รายละเอียดงบประมาณ

(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการ
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งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)

ผู้รับผิดชอบ
(7)

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)
วิธีด าเนินงาน

(4)
รายละเอียดงบประมาณ

(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการ

3. เพ่ือให้ประชาชนทราบและสามารถ
วิเคราะห์สภาวะสุขภาพของตนเองและ
ชุมชน อันน าไปสู่การท างานร่วมกันใน
ชุมชน ในการวางแผนแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขของชุมชนได้  6.4. เพ่ือให้
เกิดการท างานเป็นระบบ ในการดูแล
สุขภาพภาคประชาชนในแต่ละกลุ่มวัย

 2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีบันทึก
ข้อมูลนอกเวลาราชการ   จ านวน 3 
คน x 30 วัน x 4 ช่ัวโมง x ช่ัวโมงละ
 50บาท   เป็นเงิน  18,000บาท

       18,000

รวมท้ังส้ิน 40,500 บาท 40,500 0
ส่ีหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน

1.6) ประสานแผนการด าเนินงานให้พื นท่ีทราบ 
1.7) ให้ อสม. ร่วมออกคัดกรองสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
2. การด าเนินงาน 
2.1) ซักประวัติช่ังน  าหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต ประเมินค่าดัชนี
มวลกาย
2.2) ตรวจร่างกายท่ัวไป ตรวจฟัน ตรวจสายตา ประเมินสุขภาพจิต ตรวจเต้านมใน
สตรี อายุ 35 ปี ขึ นไป
2.3) ตรวจระดับน  าตาลในเลือด 
2.4) สรุปผลการตรวจแจ้งให้ผู้มารับการตรวจคัดกรองร่างกายทราบ แนะน า ส่งต่อ 
2.5) บันทึกผลการตรวจในโปรแกรม Hosxp เพ่ือน าส่งข้อมูลใน 43 แฟ้ม
3. สรุปผลการด าเนินงาน 
3.1) สรุปภาวะสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการตรวจสุขภาพ ดังนี  สุขภาพดี 
สุขภาพเส่ียง และป่วย
3.2) ติดตามการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 3อ. 2ส. และการติดตามการรักษา

40,500

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
( นางปิยะนุช  ไชยสาส์น )

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางสาวกฤษณา ทวีทรัพย์)

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านบรกิารปฐมภมูิ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ . Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ  NCDs (DM, HT)
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ.  อัตรา DM รายใหม่
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.  Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. DM/HT
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี.  อัตรา DM รายใหม่
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ.  Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ.  NCDs (DM, HT)
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี :  1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ≥10 2. ร้อยละการติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง > ร้อยละ1.6      3. อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน ≥60

งาน.  .....คลินิกอายุรกรรม....(NCD)............................................................................
แหล่งงบประมาณ (  / ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  .........................

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
1.เพ่ือให้ผู้รับบริการเบาหวานปลอดภัย
จากภาวะ hypoglycemia

1.ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าข้าวต้ม
จ้านวน 199 วันX500 บาท รวม 99,500 บาท

49,750 49,750 นส.ณฐมน  สามเมือง

รวมท้ังส้ิน 99,500 บาท 49,750 49,750

เก้าหม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

99,500

ผู้รับผิดชอบ
(7)

1.โครงการอาหารเช้า
ส้าหรับผู้ป่วยเบาหวาน
โรงพยาบาลกุมภวาปี 
ปีงบประมาณ 2563

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน 

3. เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยโรค
เรื อรังอ่ืน ๆ ท่ีมารับบริการท่ีคลินิกอายุรก
รรมได้รับความรู้ในการส่งเสริมการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมได้ตามเวลาท่ีก้าหนด

ผู้ป่วยเบาหวานและความดัน
ท่ีมารับบริการคลินิกอายุรก
รรมทุกเช้าวันอังคาร พุธ 
พฤหัสบดี และวันศุกร์

1. จัดท้าโครงการเพ่ือขออนุมัติ
2. แต่งตั งผู้รับผิดชอบ
3.ก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย
4.ด้าเนินกิจกรรม

2. เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยโรค
เรื อรังอ่ืนๆท่ีมารับบริการท่ีคลิกอายุรก
รรมได้รับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับ
โรค รับประทานอาหารเป็นเวลา และได้
รับประทานยาและฉีดยาอินซูลินตาม
แผนการรักษา

กิจกรรม จัดท้าและใช้สมุด
ประจ้าตัวผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
( นางสาวณฐมน  สามเมือง)

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางโกศล ศรีกงพาน)

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ.Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ. DM/HT/CKD
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ.  ร้อยละการติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.  NCD,DM/HT/CKD
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี.  ร้อยละการติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง
งาน.  .....คลินิกอายุรกรรม....(NCD)............................................................................
แหล่งงบประมาณ ( ./ ) เงินบ ารุง (  ) งบกลาง คปสอ. (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  ..........

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
2.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน นส.ณฐมน  สามเมือง
- เทคนิคการแพทย์1คนx75บาทx8ชม.x45วัน= 27,000บาท                  13,500                  13,500
-จพ.วิทยาศาตร์การแพทย์1คนx60บาทx8ชม.x 45วัน=13,500 บาท                  10,800                  10,800

- เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บเวชระเบียน1คนx50 บาทx8ชม.x45วัน = 6,750 บาท                    9,000                    9,000

-พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้1คนx50 บาทx8ชม.x45วัน =6,750 บาท                    9,000                    9,000
2. เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูงท่ีตรวจพบภาวะเส่ียงต่อการ
เกิดโรคแทรกซ้อนได้รับการรักษาท่ี
เหมาะสม

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 84,600 บาท 42,300 42,300
แปดหม่ืนส่ีพันหกร้อยบาทถ้วน

ผู้รับผิดชอบ
(7)

1.โครงการควบคุมป้องกันความ
รุนแรงของโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงในระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า คปสอ.กุมภวาปี  
ปีงบประมาณ  2563

1. เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบอ้าเภอกุม
ภวาปี   ได้รับการคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนตามแนวทางมาตรฐาน

ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูงในเครือข่าย คปสอ.
กุมภวาปี ท่ีรับยาประจ้าท่ี 
รพ.สต.เครือข่ายทั งหมด

1. จัดท้าโครงการเพ่ือขออนุมัติ
2. แต่งตั งผู้รับผิดชอบ
3.ก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย
4.ด้าเนินกิจกรรม

3. เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูงท่ีพบผลตรวจผิดปกติได้รับ
การส่งเสริมการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับโรคเฝ้าระวัง
การเกิดภาวะแทรกซ้อนเพ่ิมขึ น 84,600

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
( นางสาวณฐมน  สามเมือง)

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางโกศล  ศรีกงพาน)

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ.Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ. Palliative care
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ. ร้อยละผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายท่ีได้รับการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid อย่างมีคุณภาพ
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.  Palliative care
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี. ร้อยละผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายท่ีได้รับการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid อย่างมีคุณภาพ
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ.  Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ.  Palliative care
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี. 

1.รพ.มีการให้การบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (IMC bed/ward)
2.ร้อยละของผู้ป่วย stroke,Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ท่ีรอดชีวิต และมีคะแนน Barthel Index < 15 รวมทั งคะแนน Barthel Index ≥ 15 with multiple impaiment 
ได้รับการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง และติดตามจนครบ 6 เดือนหรือจน Barthel Index = 20
3.ร้อยละผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายท่ีได้รับการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid อย่างมีคุณภาพ
4.ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีการดูแลแบบ ประคับประครอง ( Palliative care )  
5.ระดับความส้าเร็จการด้าเนินงาน Palliative Care ระดับ 4   ขึ นไป
6.ร้อยละของผู้ป่วยเตียง 3 และเตียง 4 ทั งหมดได้รับการเย่ียมบ้านตามเกณฑ์
7.ร้อยละของผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค (Stroke, Traumatic Brain  Injury, Spinal Cord Injury, Stemi และ CAPD) มีคุณภาพ  ชีวิตดีขึ นตามรายโรค และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

งาน.  Palliative care

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แหล่งงบประมาณ ( ./ ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  .........

งวดท่ี 1(ตค-มีค)งวดท่ี 2(เมย-กย)

1.โครงการติดตาม   เพ่ือให้ผู้ป่วยระยะ 1.ผู้ป่วยระยะท้ายท่ีได้ 1.จัดท้าแผนเพ่ือติดตาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี ทรรศนีย์ พราหมณ์ชูเอม

เย่ียมบ้านผู้ป่วย ท้ายได้รับการดูแล รับการวินิจฉัยว่าเป็น เย่ียมบ้านร่วมกับสหวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ 2คนx4ชม.x75บาทx200วัน =120,000บาท 60,000          60,000          
ระยะท้าย อย่างต่อเน่ืองและ ผู้ป่วยแบบประคับ 2.ออกติดตามเย่ียมบ้าน นักกายภาพบ้าบัด 1คนx4ชม.x75บาทx70วัน =15,000บาท 10,500          10,500          

จัดการอาการรบกวน ประคองท่ีกลับไปดูแล ร่วมกับสหวิชาชีพ เภสัชกร 1คนx4ชม.x90บาทx70วัน =18,000บาท 12,600          12,600          
อย่างเหมาะสมเพ่ือ ต่อเน่ืองท่ีบ้าน 3.ติดตามผลการผลเย่ียมบ้าน โภชนากร 1คนx4ชม.x75บาทx100วัน =24,000บาท 15,000          15,000          
เพ่ิมคุณภาพชีวิต 2.ผู้ป่วยระยะท้ายท่ีได้ 4.ประเมินผลการเย่ียมบ้าน พนักงานขับรถ 1คนx4ชม.x35บาทx200วัน=11,200บาท 14,000          14,000          
ของผู้ป่วยและครอบ รับส่งต่อจากสถาน 5.วิเคราะห์ปัญหาซับซ้อน
ครัวท่ีเผชิญกับภาวะ พยาบาลอ่ืน จาการติดตามเย่ียมบ้านเพ่ือ
การเจ็บป่วยท่ีคุกคาม 3.ผู้ป่วยระยะท้ายท่ีรับ ปรึกษาทีมสหฯผู้เก่ียวข้อง รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 224,200 บาท 112,100       112,100       
ต่อชีวิต ประสานจากรพ.สต สองแสนสองหม่ืนส่ีพันสองร้อยบาทถ้วน 224,200       

ผู้รับผิดชอบ
(7)

แผนงาน/
โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและ

ลงช่ือ.....................................................ผูเ้สนอแผนฯ
( นางทรรศนีย์  พราหมณ์ชูเอม )

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้หน็ชอบแผนฯ
( นางสาวกฤษณา ทวีทรัพย์)

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านบรกิารปฐมภมูิ
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)

2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ.Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ.  ………RDU
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ. รพ.ท่ีใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล(RDU)ผ่านขั นท่ี 2
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ…  RDU
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี.  รพ.ท่ีใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล(RDU)ผ่านขั นท่ี 2
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ...   RDU
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี.  รพ.ท่ีใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล(RDU)ผ่านขั นท่ี 2
งาน.  …RDU………
แหล่งงบประมาณ (  ./ ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  .......

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
1. Update รหัสโรคตาม 
ICD10 ท่ีไม่ควรใช้ และใช้ได้ใน
แต่ละกลุ่มโรค

เพ่ือปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน - - - - นส.นงค์ณภัทฐิณี  ธนเลิศกิตธาโสภณ

2. คัดกรองและตรวจสอบการ
ใช้รหัสโรคตาม ICD10 ในแต่
ละสัปดาห์

เพ่ือให้มีการลง ICD10 ได้ถูกต้อง - - - - ภญ.กิตลดา  กิตลคม
นส.นงค์ณภัทฐิณี  ธนเลิศกิตธาโสภณ

3. ให้แพทย์ intern ช่วยเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักตัวชี วัด

- - -

4. Feedback การส่ัง ATB ให้
เเพทย์ผ่านทาง Line ส่วนตัว/ 
Gr. line RDU

- - -

5. Orientation แพทย์ intern 
ในหัวข้อ RDU

เพ่ือให้แพทย์ทราบและตระหนัก
ตัวชี วัดและเลือกใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล

แพทย์ intern นิเทศน์แพทย์ intern ท่ีมา
เวียนใหม่ภายใน 3 วันแรก

- - -

ผู้รับผิดชอบ
(7)

งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอกคัด
กรองและตรวจสอบรหัสโรค
ตาม ICD10

เพ่ือให้แพทย์ตระหนักในการ
เลือกใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

แพทย์และพยาบาลผู้
ส่ังใช้ยา

ส่งรายงานผลตัวชี วัดให้แก่
แพทย์

ภญ.สุมิตรา งามอุรุเลิศ

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและ
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งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
ผู้รับผิดชอบ

(7)
แผนงาน/โครงการ

(1)
วัตถุประสงค์

(2)
กลุ่ม

เป้าหมาย
(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและ

6. ประชุมคณะกรรมการ RDU
 ทุก 1 เดือน

เพ่ือติดตามการด้าเนินงาน  
ความก้าวหน้าและปัญหาท่ี
เกิดขึ นในแต่ละตัวชี วัด

กรรมการRDU ประชุมกรรมการ ประชุมคณะกรรมการRDU 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 15 
คน x 30 บาท x 12 ครั ง  = 
5,400 บาท

2,700 2,700

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 5,400 บาท 2,700              2,700                 
ห้าพันส่ีร้อยบาทถ้วน 5,400

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( จักรวาล  หารไชย)

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านบรกิารทุติยภมูิและตตยิภมูิ

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
( นางสาวอัจฉรา นินทราช)

ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการพิเศษ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)

2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ.Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ.  ……การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ.  ..อัตราการติดเชื อในโรงพยาบาล (≤3ต่อ 1,000 วันนอน)
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.  Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. 
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี.  ...................................................................................
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ. 

งาน.ควบคุมและป้องการการติดเช้ือในโรงพยาบาล ...................................................................................................................................
แหล่งงบประมาณ (   ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  .........................

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
ร่วมกับทีม COC และ ทีม CAPD
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 30 บาทx30 คน x11 
เดือน = 9,900 บาท

9,900 ทีม IC

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 30 บาทx2 ครั งx300
 คน= 18,000 บาท

18,000

 ค่าอาหารกลางวัน70x300คน =21,000 บาท  21,000
ค่าเอกสาร 30 บาทx300 คน = 9,000 บาท 9,000
ค่าวิทยากรนอก 600x3ช่ัวโมง=1,800บาท 1,800

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 59,700 บาท 59,700                          -                        
ห้าหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน 59,700

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี.  1.อัตราการติดเชื อในโรงพยาบาล(≤3ต่อ 1,000 วันนอน)   2.อัตราการติดเชื อ CAUTI(≤3 ต่อ 1,000 cathday)  3.ร้อยละของการติดเชื อแผลผ่าตัดสะอาด (≤ร้อยละ 0.5)  4.ร้อยลการเกิด (SST) 4.การติดเชื อระบบผิวหนังและเนื อเย่ือ (≤ร้อย
ละ 5)  5.อัตราการเกิด (VAP) ปอดอักเสบจากการใส่เคร่ืองช่วยหายใจ (≤7 ครั ง ต่อ 1,000 วันคาสายสวน)  6.อัตราการเกิด (HAP) ปอดอักเสบจากการนอนโรงพยาบาล(≤1 ครั งต่อ 1,000 วันนอน)

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

ผู้รับผิดชอบ
(7)

1.การติดตามระบบเฝ้าระวังการติดเชื อในโรงพยาบาล การ
จัดเก็บข้อมูลและส่งรายงาน
2.ส้ารวจความชุกการติดเชื อในโรงพยาบาล
3.การจัดท้าคู่มือ/แนวปฏิบัติป้องกันการแพร่กระจายเชื อใน
โรงพยาบาลและชุมชน และคู่มือการวินิจฉัยการติดเชื อ
3.ติดตามเย่ียมบ้านในผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงต่อการติดเชื อท่ีบ้าน 
เช่น กลุ่มท่ีสอดใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์และผู้ป่วย 
Infected CAPD
3.จัดประชุม ICWN เพ่ือติดตามและประเมินผลการท้างาน
และแลกเปล่ียนเรียนรู้เคส NI ในหน่วยงานทุกเดือน
4.IC Round
5.จัดประชุมวิชาการการป้องกันและควบคุมการติดเชื อใน
โรงพยาบาลและชุมชน เป้าหมาย 300 คน (จนท.รพ.กุม
ภวาปี)

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการเฝ้า
ระวังการติดเชื อใน
โรงพยาบาล

1.เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ งานป้องกันและควบคุม 
การติดเชื อในโรงพยาบาล อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2.พัฒนาระบบเฝ้าระวัง และ
ตอบสนองการดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า และโรค
ติดเชื อท่ีเป็นปัญหา ส้าคัญ
3.พัฒนาศักยภาพ ICWN ใน
โรงพย่าบาลและรพ.สต เฝ้าระวัง
การติดเชื อและควบคุมและ
ป้องกันการติดเชื อให้มี
ประสิทธิภาพ

1.ICWN และบุคลากร
ในโรงพยาบาลกุมวาปี
2.ผู้ป่วยและ
ผู้ใช้บริการใน
โรงพยาบาลกุมภวาปี
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งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
แผนงาน/โครงการ

(1)
วัตถุประสงค์

(2)
กลุ่ม

เป้าหมาย
(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

ผู้รับผิดชอบ
(7)

ร่วมกับโครงการอบรม IC 
10บาทx1000 แผ่น=10,000บาท

ทีม AMR+ทีม IC

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการท้าป้ายประชาสัมพันธ์และ
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 20,000 บาท

20,000

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 30 บาทx1มื อx115 
คน= 3,450 บาท

3,450

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 23,420 บาท 23,450                          -                        
สองหม่ืนสามพันส่ีร้อยห้าสิบบาทถ้วน

โครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่กระจาย
เชื อดื อยาในโรงพยาบาล

1.พัฒนาแนวทางการเฝ้าระวัง การ
รายงานสอบสวน และการวิเคราะห์
ผู้ป่วยติดเชื อดื อยา      
2.ป้องกันการติดเชื อและการ
แพร่กระจายเชื อดื อยา            
3.บุคลากรทางสาธารณสุขและ
ประชาชนเห็นความส้าคัญและ
แนวทางในการป้องกันการ
แพร่กระจายเชื อดื อยา            
4.พัฒนาระบบเครือข่ายในการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่กะจาย
เชื อดื อยาในโซนลุ่มน ้าปาว

1.ICWN และเจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลกุมภวาปี  
จ้านวน 114 คน

1.อบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื อดื อยา
2.สุ่มส่งตรวจเพาะเชื อบริเวณเส่ียงต่อการหมักหมม ของเชื อดื อยา 
เช่น ส่ิงแวดล้อมของเขตผู้ป่วยเชื อดื อยา เคร่ืองช่วยหายใจ และ 
ส่ิงแวดล้อมบ้านของผู้ปวยท่ีติดเชื อดื อยา เป็นต้น
3.จัดท้าแผ่นพับการป้องกันและการป้องกันการแพร่กระจายเชื อดื อ
ยาเม่ือกลับไปอยู่บ้าน
4.แนะน้าการจัดหาอุปกรณ์เพ่ือแยกใช้ส้าหรับผู้ป่วยเชื อดื อยาให้
เพียงพอ
5สุ่มสังเกตการล้างมือของบุคลากร
6.จัดกิจกรรมการรณรงค์การล้างมือเพ่ือป้องกันการแพร่กระจาย
เชื อดื อยา 
-การรณรงค์หลักรวมทั งโรงพยาบาล
-การประกวดหน่วยงานในการรณรงค์การล้างมือ

23,450

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
(นางภูริกา สิงคลีประภา )

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นายนราศักดิ์  แจ้งรักษา)

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ
ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการตดิเชื อ
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ.Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ. Sepsis
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ. อัตราตายของผู้ป่วยติดเชื อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community-acquired
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ…Sepsis
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี. อัตราตายของผู้ป่วยติดเชื อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ชนิด Community-acquired
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ...Sepsis
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี.  อัตราตายของผู้ป่วยติดเชื อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ชนิด Community-acquired
งาน.  …Sepsis………
แหล่งงบประมาณ (  ./ ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  .......

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

โครงการพัฒนาระบบ เพ่ือพัฒนาระบบ ทีม สหวิชาชีพ 1.ทบทวน/แต่งตั งคณะกรรม MM Conference 
บริการสุขภาพโรค บริการ การดูแล ในคปสอ.กุมภวาปี การพัฒนาระบบบริการ 1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1,200 1,200 โสภา/ป่ินเพชร
SEPSIS การคัดกรอง และ ประชาชนใน สุขภาพสาขาโรค SEPSIS 20 คน x 1 มื อ x30บาท 

การเข้าถึงบริการ พื นท่ี อ.กุมภวาปี 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 ครั ง = 2400 บาท
ท่ีรวดเร็วมีประสิทธิ MM Conference ประชุมเชิงปฏิบัติการ 5,400 โสภา/ป่ินเพชร
ภาพไร้รอยต่อของ ทุก 3เดือน 1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ผู้ป่วยโรคSEPSIS 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 180 คน x 1 มื อ  

ศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ x 30 บาท=5,400บาท
การดูแลผู้ป่วย SEPSIS รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 7,800 บาท 6,600        1,200                

เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับผิดชอบ
(7)

7,800

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและ

ลงช่ือ.....................................................ผูเ้สนอแผนฯ
(  นางปิ่นเพชร เอกสิงหชัย )

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นายนราศักดิ์  แจ้งรักษา)

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ
ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการตดิเชื อ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ.Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ. STEMI
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ. ร้อยละผู้ป่วย STEMI ได้รับ SK ภายใน 30 นาทีเม่ือมาถึง รพ.
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ STEMI
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี. ร้อยละผู้ป่วย STEMI ได้รับ SK ภายใน 30 นาทีเม่ือมาถึง รพ.
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ STEMI
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี. ร้อยละผู้ป่วย STEMI ได้รับ SK ภายใน 30 นาทีเม่ือมาถึง รพ.
งาน.  โรคหลอดเลือดหัวใจ
แหล่งงบประมาณ (  ./ ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  .......

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
โครงการพัฒนาระบบ เพ่ือพัฒนาระบบ ทีม สหวิชาชีพ 1.ทบทวน/แต่งตั งคณะกรรม MM Conference 

บริการสุขภาพ บริการ การดูแล ในคปสอ.กุมภวาปี การพัฒนาระบบบริการ 1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 5,400 5,400 ณัฐชนา/ป่ินเพชร
สาขาโรคหัวใจ การคัดกรอง และ ประชาชนใน สุขภาพสาขาโรคหัวใจ 30 คน x 1 มื อ x30บาท 
(STEMI& Warfarin การเข้าถึงบริการ พื นท่ี ต.กุมภวาปี 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ x 12 ครั ง = 10800 บาท
Clinic) อ.กุมภวาปี ท่ีรวดเร็วมีประสิทธิ MM Conference ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณัฐชนา/ป่ินเพชร
ปีงบประมาณ 2563 ภาพไร้รอยต่อของ (STEMI&Warfarin)ทุก 1 เดือน 1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 5400

ผู้ป่วยโรคหัวใจและ 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 180 คน x 1 มื อ  
หลอดเลือด ศักยภาพบุคลากรทุกระดับใน x 30 บาท=บาท

การดูแลผู้ป่วย ACS รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 16,200 บาท 10,800            5,400                
หน่ึงหม่ืนหกพันสองร้อยบาทถ้วน

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

16,200

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน 

ผู้รับผิดชอบ
(7)

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
(  นางปิ่นเพชร เอกสิงหชัย )

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางสาวสุนันทา  เส็งมังสา)
ต าแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสขุภาพสาขาโรคหลอดเลอืดหัวใจโรงพยาบาลกุมภวาปี



หน้าท่ี 76

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ.Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ. Stroke
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ Stroke
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ Stroke
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
งาน.  โรคหลอดเลือดสมอง
แหล่งงบประมาณ (  ./ ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  .......

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
1.พัฒนาทบทวนแนวทาง  -เพ่ือให้มีแนวทางการวางแผน  -สหสาขาวิชาชีพ  -ประชุมทบทวนปรึกษารูปแบบ 1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 600 1,200 วราภรณ์,ปัจฉิมาพร

การวางแผนจ้าหน่ายโดยใช้ จ้าหน่ายท่ีชัดเจน ของทีมสหสาขา  -คณะกรรมการ การวางแผนจ้าหน่าย 20คนx30บาทx1มื อx3ครั ง
รูปแบบ D-M-E-T-H-O-D วิชาชีพ เป็นรูปแบบเดียวกัน Stroke  -จัดท้าแนวทางการวางแผน  = 1,800บาท
ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ  จ้านวน 20 คน จ้าหน่ายเปลายลักษณ์อักษร รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 1,800 บาท 600 1,200

หน่ึงพันแปดร้อยบาทถ้วน
2.Stroke Nursing  -เพ่ือให้ได้ข้อมูลปัญหาผู้ป่วยท่ีบ้าน  - ผู้ป่วยStroke   -พยาบาล CMและพยาบาล 2.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีออกเย่ียมบ้าน
Round at home และวางแผนการดูแลร่วมกับ ท่ีจ้าหน่ายจาก Stroke Stroke Cornerออกเย่ียมบ้าน 13,500

ครอบครัวผู้ป่วย corner ร่วมกับทีม COC

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 13,500 บาท 13,500
หน่ึงหม่ืนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน

ผู้รับผิดชอบ
(7)

 -พยาบาลวิชาชีพ1คนx75บาทx4ชม.
x45วัน=13,500บาท

13,500

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและ

1,800

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
(  นางวราภรณ์  ถิ่นจะนะ )

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ลงช่ือ............................................................ ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางสาวสุนันทา  เส็งมังสา)
ต าแหน่ง นายแพทย์เช่ียวชาญ

ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสขุภาพสาขาโรคหลอดือดสมองโรงพยาบาลกุมภวาปี



หน้าท่ี 77
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ.Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ.  TB
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ.  อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ >ร้อยละ 85
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.  Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.  TB
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี. อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ >ร้อยละ 85
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ.Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ.  TB
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี.  อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ >ร้อยละ 85
งาน.  TB
แหล่งงบประมาณ (  / ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  .......

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
 1. ค่าอาหารกลางวัน 100 คน × 70 บาท
 × 1 วัน=7,000 บาท

7,000 นางสุกัญญา บัณฑิตกุล

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 100 คน ×30
 บาท ×2 มื อ× 1 วัน=6,000 บาท

6,000

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,000 บาท 2,000
4. ค่าเอกสารการประชุม 100 ชุด × 30 
บาท=3,000 บาท

3,000

รวม 18,000  บาท -                            18,000                
หน่ึงหม่ืนแปดพันบาทถ้วน

โครงการพัฒนาเครือข่าย
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานวัณ
โรค/งานควบคุมโรคติดเชื อ
ระบบทางเดินหายใจ ปึ63

ผู้รับผิดชอบ
(7)

18,000

1.จัดท้าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 2.
วางแผนการด้าเนินงาน 3.จัดตั ง
คณะท้างาน 4.จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 5.ปรับปรุงแนวทางการ
ดูแลผู้ป่วยวัณโรค 6.พัฒนาระบบ
ส่งต่อใน รพ.

 - แพทย์/พยาบาล
วิชาชีพ/นวก.
สาธารณสุข/นักเทคนิค
การแพทย์/นัก
กายภาพบ้าบัด/IC/SRRT

1.พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณ
โรคครบวงจร/โรคติดเชื อระบบ
ทางเดินหายใจ2.พัฒนาคุณภาพการ
ดูแลผู้ป่วยวัณโรคแบบครบวงจร3.
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรค
แบบ 4.พัฒนาระบบการติดตาม
ควบคุมโรคและการส่งต่อผู้ป่วยDOTS

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

ลงช่ือ..................................................... ผู้เสนอแผนฯ
( นางสุกัญญา  บัณฑิตกุล)

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางโกศล  ศรีกงพาน)

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ



หน้าท่ี 79

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ.Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ.  การแพทย์แผนไทย
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ.  ร้อยละประชาชนได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ท่ีได้มาตรฐาน รพท .
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.  Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. การแพทย์แผนไทย
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี. ร้อยละประชาชนได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ท่ีได้มาตรฐาน รพท .
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ.Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ.  การแพทย์แผนไทย
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี.  ร้อยละประชาชนได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ท่ีได้มาตรฐาน รพท .
งาน. งานแพทย์แผนไทย
แหล่งงบประมาณ (  / ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  .......

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
1.เพ่ือให้กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชาเท้า 1.ผู้ป่วยกลุ่ม ผู้ป่วยเบาหวาน 1.จัดประชุมชี แจงคณะท างาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีออกเย่ียมบ้าน นางกัลยาณี  ตาแก้ว
 LTC / ผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาปวดเข่า  Coc กลุ่ม stroke /LTC และก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 1.ค่าตอบแทนแพทย์แผนไทย 75,000
COC กลุ่มstoke ผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาปวดเข่า 2.ประเมินคัดกรองภาวะผู้สูงอายุ จ านวน 2 คน×75บาท×4ชม.
สามารถเข้าถึงบริการแพทย์ ในต.กุมภวาปี 15 หมู่บ้าน 3.จัดท าแผนออกติดตามเย่ียม ×125วัน เป็นเงิน  75,000 บาท
แผนไทยและบริการอย่างท่ัวถึง ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 2.ค่าตอบแทนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
2.ผู้ป่วยและญาติสามารถ 4.เย่ียมบ้านผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง จ านวน1 คน37.50บาท×4ชม. 18,750
น าความรู้เก่ียวกับแพทย์แผนไทย เพ่ือวางแผนการดูแลและจัดท าแผน ×125วันเป็นเงิน18,750บาท
ไปใช้ในการดูแลสุขภาพได้ การดูแลผู้สูงอายุเพ่ือให้ CG ใช้
ถูกต้อง เป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุ

5.ติดตามประเมินผลและ
วิเคราะห์เพ่ือปรับแผนตาม
การดูแลตามการเปล่ียนแปลง

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 93,750 บาท 93,750 0
เก้าหม่ืนสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบ
(7)

1.โครงการบรูณา
การแพทย์แผนไทยสู่
ชุมชน(ต่อเน่ือง)

93,750

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและ
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งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
ผู้รับผิดชอบ

(7)
แผนงาน/โครงการ

(1)
วัตถุประสงค์

(2)
กลุ่ม

เป้าหมาย
(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและ

1.เพ่ือให้ประชาชนแผนกผู้ป่วยนอก 1.ผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาปวดเข่า 1.จัดประชุมชี แจงคณะท างาน ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ นางกัลยาณี  ตาแก้ว
สามารถเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย จากคลินิกผู้สูงอายุ และก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 1.ชุดเก้าอี นวดฝ่าเท้า 5,000บาทx2 ชุด 10,000

 =10,000 บาท
ได้ท่ัวถึง 2.ผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีปัญหา 2.จัดท าแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย 2.ชั นวางอุปกรณ์นวดเท้า1,500บาทx2ชุด 3,000
2.ผู้ป่วยและญาติสามารถ ชาเท้า PCC กุมภวาปี ระหว่างคลินิก  =3,000 บาท
น าความรู้เก่ียวกับแพทย์แผนไทย 3.ผู้ป่วยท่ีต้องการเลิกบุหร่ี 3.เก็บข้อมูลผู้มารับบริการ 3.กะทะไฟฟ้าพร้อมรังถึง 800บาทx2 ชุด 1,600

 =1,600 บาท
ไปใช้ในการดูแลสุขภาพได้ จากคลินิกบุหร่ี 4.ติดตามประเมินผลและวิเคราะห์ 4.ขั นวางหม้อลูกประคบและอุปกรณ์ 5,000
อย่างเหมาะสม 4.ผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบา เพ่ือปรับเปล่ียนการด าเนินงานร่วมกัน  2,500บาทx 2 ชุด = 5,000 บาท

หวานของรพ.กุมภวาปี 5.โปสเตอร์ส่ือความรู้ (100ซม.x100ซม.) 1,200
5.ประชาชนท่ีมารับบริการท่ี จ านวน4 แผ่นx1,200 บาท
แผนกOPD รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 20,800 บาท 20,800 0

สองหม่ืนแปดร้อยบาทถ้วน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีออกเย่ียมบ้าน นางกัลยาณี  ตาแก้ว

1.แพทย์แผนไทย2 คนx75บาท×4ชม× 
60 วัน=36,000 บาท

            36,000 กมลวรรณ ปาสา

2.ค่าตอบแทนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
จ้านวน 1 คน37.50บาท×4ชม× 60  วัน
 = 9,000  บาท

             9,000

3.ค่าตอบแทนพนักงานขับรถจ้านวน1คน
35บาท×4ชม× 60 วัน =8400  บาท

             8,400

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 53,400 บาท 0 53,400
ห้าหม่ืนสามพันส่ีร้อยบาทถ้วน 53,400

2.พัฒนาระบบบริการ
แพทย์แผนไทย

20,800
3.โครงการบรูณา
การแพทย์แผนไทยสู่
รพ.สต. อ.กุมภวาปี

1.เพ่ือให้กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชาเท้า 
     คน LTC/ผู้สูงอายุท่ีมีปัหาปวด
เข่า COC กลุ่ม Stroke   สามารถ
เข้าถึงบริการแผนไทยได้ท่ัวถึง

1.กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีปัญา
หาชาเท้าจ้านวน4 คน COC 
กลุ่ม Stroke จ้านวน 7 คน 
LTCผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาปวดเข่า
ในต.เสอเพลอ จ้านวน  250 
คน  ประชาชนท่ัวไป 400 คน

1. จัดท้าโครงการเพ่ือขออนุมัติ   2.
ประชุมชี แจงคณะท้างานและก้าหนด
แนวทางการด้าเนินงาน      3.จัดท้า
แผนออกติดตามเย่ียมผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิง   4.เย่ียมบ้านผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิงเพ่ือวางแผนการดูแลและ
จัดท้าแผนการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือให้ CG
ใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุ     
5.ติดตามประเมินผลและวิเคราะห์เพ่ือ
ปรับแผนตามการดูแลตามการ
เปล่ียนแปลง

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
( นางกัลยาณี  ตาแก้ว)

ต าแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางสาวกฤษณา ทวีทรัพย์)

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านบรกิารปฐมภมูิ



หน้าท่ี 81

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ. 
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ. ไม่มี
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี.  ...................................................................................
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ศัลยกรรม
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี.  ...................................................................................1. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด24ช่ัวโมง
งาน ศัลยกรรม
แหล่งงบประมาณ (   ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  .........................

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)

1.โครงการพัฒนาระบบการ 1.เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการของประชาชน 1.พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแล 1. ประชุมทีมน้าเพ่ือแต่งตั งคณะกรรมการ 1.ค่าอาหารว่างและ  9,000 นางปิยะนาฏ ประเทศสิงห์
ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ 2.เพ่ือลดระยะเวลารอคอยการรักษา มะเร็ง จ้านวน 46 คน 2. จัดวางระบบการคัดเลือกผู้ป่วย เคร่ืองด่ืม 30 บาท x
one day sugery 3.ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน 2.ผู้ป่วยกลุ่มโรคและหัตถการ ท่ีสามารถท้าการผ่าตัดแบบ 30 คนx 1 มื อ x10 ครั ง 

เช่นค่าใช้จ่าย ค่าเดินทาง ท่ีก้าหนดเช่น Hernia วันเดียวกลับได้ เป็นเงิน  9,000  บาท
4.เพ่ือลดการเสียเวลาของผู้ป่วย Colonoscopy 3.จัดท้าแนวทางการดูแลเชิงระบบ 2.ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่นตรายาง 3,000
และญาติในการเฝ้าดูแล ตั งแต่ผู้ป่วย walk in  จนกลับบ้าน ท้าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
5.เพ่ือให้ผู้รับบริการพึงพอใจ 5. สรุปผลการด้าเนินงาน ท้าป้ายศูนย์ประสานงาน ODS

3,000 บาท
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 12,000 บาท 12,000                 -                     

หน่ึงหม่ืนสองพันบาทถ้วน 12,000

ผู้รับผิดชอบ
(7)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
( นางปิยะนาฏ ประเทศสิงห์)

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นายณรงค์ศักดิ์ ราชภักดี)

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสขุภาพสาขาศัลยกรรมโรงพยาบาลกุมภวาปี
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ.  CKD
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<5  ml/min/ 1.73m2/yr
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. CKD
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี.  ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<5  ml/min/ 1.73m2/yr
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ.  Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ. CKD
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<5  ml/min/ 1.73m2/yr
งาน.  .....คลินิกอายุรกรรม....(NCD)............................................................................
แหล่งงบประมาณ (  / ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  .........................

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
1.โครงการออกเย่ียมบ้านผู้ป่วย
เบาหวานท่ีไม่สามารถควบคุมได้
และ/หรือผุ้ป่วย CKD Stage3-4
 คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาล
กุมภวาปี ปีงบประมาณ 2563

1. เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเรื อรัง ท่ีมารับ
บริการท่ีคลินิกอายุรกรรม ได้รับการ
เย่ียมบ้าน  และส่งเสริมการปรับ
พฤติกรรมเหมาะสมตามบริบท

1.ผู้ป่วยเบาหวานท่ีไม่สามารถ
ควบคุมได้
2. CKD Stage3-4 คลินิกอายุรกรรม
 โรงพยาบาลกุมภวาปี
 ปีงบประมาณ 2563

1. จัดท้าโครงการเพ่ือขออนุมัติ
2. แต่งตั งผู้รับผิดชอบ
3.ก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย
4.ด้าเนินกิจกรรม

1.พยาบาล  75 บาท x 4ช่ัวโมง X 20 ครั ง
2.เภสัชกร   90 บาท x  4 ช่ัวโมง x 20ครั ง 
3.โภชนากร  75บาท x 4 ช่ัวโมง X 20 ครั ง
4.พนักงานขับรถ 35 บาท x4 ช่ัวโมง X 20 ครั ง
รวมเป็นเงิน 22,000 บาท

22,000 นส.ณฐมน  สามเมือง
นางรัชมล  ศรียาวงศ์

2.โครงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมและติดตามการรักษา
ผู้ป่วย CKD Stage 4 คลินิกอายุ
รกรรม โรงพยาบาลกุมภวาปี 
ปีงบประมาณ 2563

1.เพ่ือให้ผู้ป่วย CKD Stage 4 ท่ีมารับ
บริการท่ีคลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาล
กุมภวาปีได้รับส่งเสริมการปรับพฤติกรรม

1.ผู้ป่วย CKD Stage 4
 คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลกุม
ภวาปี
 ปีงบประมาณ 2563

1. จัดท้าโครงการเพ่ือขออนุมัติ
2. แต่งตั งผู้รับผิดชอบ
3.ก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย
4.ด้าเนินกิจกรรม

1.ค่าจัดท้าอาหารลดเค็ม 300บาทX 8 ครั ง รวมเป็น
เงิน 2,400  บาท

2,400 นส.ณฐมน  สามเมือง
นางรัชมล  ศรียาวงศ์

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 24,400 บาท 24,400           -                
สองหม่ืนส่ีพันส่ีร้อยบาทถ้วน 24,400

ผู้รับผิดชอบ
(7)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและ

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
( นางสาวณฐมน สามเมือง )

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางโกศล  ศรีกงพาน)

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ.  CKD
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<5  ml/min/ 1.73m2/yr
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. CKD
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี.  ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<5  ml/min/ 1.73m2/yr
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ.  Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ. CKD
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี. 1. อัตราการกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ า Infection CAPD ภายใน 28 วัน<ร้อยละ 5 
งาน ล้างไตทางช่องท้อง (CAPD)
แหล่งงบประมาณ ( ./ ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  .........................

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)

1.โครงการพัฒนาสมรรถนะและแลกเปล่ียนเรียนรู้1.เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน  1.พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแล 1. จัดท้าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 6,000                    นางราตรี  สุจินดา
จนท.ผู้ดูแลผู้ป่วย CAPD CAPD จ้านวน 50 คน 2. แต่งตั งผู้รับผิดชอบ
2.เพ่ือร่วมค้นหาปัญหา/แนวทาง 2.ผู้ป่วย/ญาติผู้ดูแล  3.ก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย     7,000                    
ในการดูแลผู้ป่วย  CAPD CAPD จ้านวน 50คน 3.1 พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยCAPD
ในระดับชุมชน 4.จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้

จนท.ผู้ดูแลผู้ป่วย CAPD
4.1 ออกนิเทศติดตาม ค้นหาปัญหา
การดูแลผู้ป่วย CAPD  ระดับชุมชน รวม 13,000  บาท 13,000                -                     
5.สรุปและประเมินผลโครงการ หน่ึงหม่ืนสามพันบาทถ้วน

2.โครงการติดตามเย่ียมบ้าน 1.เพ่ือความครอบคลุมในการ ทีมสหสาขาวิชาชีพ 1. จัดท้าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 1.พยาบาล  75 บาท x 4 ช่ัวโมง x 32 ครั ง                     9,600 นางราตรี  สุจินดา
ผู้ป่วยCAPDโซนลุ่มน้ าปาว เย่ียมบ้านผู้ป่วยCAPD ท่ีดูแล  CAPD จ้านวน 2. แต่งตั งผู้รับผิดชอบ 2.เภสัชกร   90 บาท x   4 ช่ัวโมง x 8 ครั ง                     2,880

2.เพ่ือให้ผู้ป่วยCAPDมีคุณภาพชีวิต 20  คน 3.ก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย 3.โภชนากร  75 บาท x   4 ช่ัวโมง x 8ครั ง                     2,400

ลดการมานอนโรงพยาบาลซ ้า 4.ประชุมชี แจงแนวทางการ 4.พนักงานขับรถ 35 บาท x 4 ช่ัวโมง x 32 ครั ง                     4,480

ติดตามเย่ียมบ้าน
5.จัดช่องทางเพ่ือส่งต่อข้อมูล
เย่ียม/แผนเย่ียมร่วมทีม
6.ออกติดตามเย่ียมตามแผน รวม19,360 บาท 19,360                -                     
7.สรุปและติดตามผลการเย่ียม หน่ึงหม่ืนเก้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบ
(7)

แลกเปล่ียนเรียนรู้งจนท.
ผู้ดูแลผู้ป่วยCAPD โซนลุ่มน้ า
ปาว

13,000

19,360

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 30 บาท x100 คน
x 2 มื อ x 1วัน เป็นเงิน 6,000  บาท

2.ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท x100 คนx 1 มื อ x
 1วัน เป็นเงิน  7,000  บาท

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

 ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
(  นางราตรี  สุจินดา )

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางโกศล  ศรีกงพาน)

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ. มะเร็ง
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ.1. อัตราการกลับมานอนโรงพยาบาลซ ้า Infection CAPD ภายใน 28 วัน<ร้อยละ 5
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.   มะเร็ง
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี.  1. อัตราการกลับมานอนโรงพยาบาลซ ้า Infection CAPD ภายใน 28 วัน<ร้อยละ 5
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี.มะเร็ง
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี.  1. อัตราการกลับมานอนโรงพยาบาลซ ้า Infection CAPD ภายใน 28 วัน<ร้อยละ 5
งาน มะเร็ง
แหล่งงบประมาณ ( ./ ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  .........................

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)

1.เพ่ือชี แจงแนวทางและแลก 1.พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแล 1. จัดท้าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 4,600                   นางปิยะนาฏ ประเทศสิงห์
เปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน มะเร็ง จ้านวน 46 คน 2. แต่งตั งผู้รับผิดชอบ
จนท.ผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง 3.ก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย     
2.เพ่ือร่วมค้นหาปัญหา/แนวทาง 3.1 พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วย มะเร็ง 2.ค่าสมนาคุณวิทยากร =1200 3,600                   
ในการดูแลผู้ป่วย  มะเร็ง 4.จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในระดับชุมชน จนท.ผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง

4.1 ออกนิเทศติดตาม ค้นหาปัญหา
การดูแลผู้ป่วย มะเร็ง ระดับชุมชน รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 8,200 บาท 8,200                   -                      
5.สรุปและประเมินผลโครงการ แปดพันสองร้อยบาทถ้วน

ผู้รับผิดชอบ
(7)

8,200

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 บาท 
x46 คนx 1 มื อ x2วัน เป็นเงิน  4,600 
 บาท

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

1.โครงการพัฒนา
สมรรถนะและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้จน
ทสาขามะเร็ง
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งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
ผู้รับผิดชอบ

(7)
แผนงาน/โครงการ

(1)
วัตถุประสงค์

(2)
กลุ่ม

เป้าหมาย
(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

1.เพ่ือสร้างขวัญก้าลังใจและให้ค้าแนะน้า ทีมสหสาขาวิชาชีพ 1. จัดท้าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 1.พยาบาล  75 บาท x 3,600 นางปิยะนาฏ  ประเทศสิงห์
ในการเย่ียมบ้านผู้ป่วยมะเร็ง ท่ีดูแลผู้ป่วยมะเร็งจ้านวน 2. แต่งตั งผู้รับผิดชอบ 4 ช่ัวโมง x12 ครั ง
2.เพ่ือให้ผู้ป่วยมะเร็งมีคุณภาพชีวิต 20  คน 3.ก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย 2.เภสัชกร   90 บาท x  4,320

มีก้าลังใจ  สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุข 4.ประชุมชี แจงแนวทางการ  4 ช่ัวโมง x12 ครั ง 
ติดตามเย่ียมบ้าน 3.โภชนากร  75 บาท x  3,600

5.จัดช่องทางเพ่ือส่งต่อข้อมูล  4 ช่ัวโมง x12ครั ง
เย่ียม/แผนเย่ียมร่วมทีม 4.พนักงานขับรถ 35 บาท x 1,680

6.ออกติดตามเย่ียมตามแผน x 4 ช่ัวโมง x 12 ครั ง
7.สรุปและติดตามผลการเย่ียม รวมเงิน  13,180 บาท

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 13,200 บาท 13,200                -                     
หน่ึงหม่ืนสามพันสองร้อยบาทถ้วน 13,200

2.โครงการติดตาม
เย่ียมบ้านผู้ป่วยมะเร็ง
ในเขตอ้าเภอกุมภวาปี

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
( นางปิยะนาฎ  ประเทศสิงห์ )

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นายณรงค์ศักดิ์  ราชภักดี)

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสขุภาพสาขาโรคมะเร็งโรงพยาบาลกุมภวาปี
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี จิตเวช
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ.ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. จิตเวช
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี.  ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. จิตเวช
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี.  ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
งาน สุขภาพจิตและจิตเวช
แหล่งงบประมาณ ( ./ ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  .........................

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
พัฒนาระบบบริการ 1.เพ่ือการบ้าบัดรักษา 1.ผู้ดูแล/เครือข่าย/จิตอาสา 1.อบรมเครือข่ายผู้รับผิดชอบงาน 1.ค่าอาหารกลางวัน60คนX70บาท 4200 รัศมี พรพิพัฒน์
คลินิกใจรักษ์ และส่งต่อผู้ป่วยจิต กลุ่มผู้ท่ีมีภาวะอันตรายตามพรบ. ผู้น้าชุมชน อสมเก่ียวกับวิธีการดูแลผู้ เป็นเงิน 4,200 บาท

ฉุกเฉิน สุขภาพจิต ท่ีมีภาวะอันตรายจ้านวน 50คน 2.ค่าอาหารว่าง60คนX2มื อX30บาท 3600
1. ผู้ท่ีมีพฤติกรรมท้าร้ายตัวเอง โดยเชิญวิทยากรจาก รพจ.เลยฯ เป็นเงิน 3,600 บาท
2.ผู้ใช้สารเสพติด/สุรา เอะอะ 2.ด้าเนินการน้าผู้ท่ีมีภาวะอันตราย 3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสารประกอบการ 2000
อาละวาด ประสาทหลอนหลงผิด ตาม พรบ.สุขภาพจิต เข้าสู่การรักษา ประชุม 2,000 บาท

3.ผู้ท่ีก่อความวุ่นวายในชุมชน/ และส่งต่อตามแนวทาง 4.ค่าสมนาคุณวิทยากรจาก รพ.จิตเวชเลยฯ 3600
เส่ียงต่อการก่อคดี 3.ประเมินผลร่วมแลกเปล่ียนปัญหา จ้านวน6ชม.X600บาทเป็นเงิน 3,600 บาท

อุปสรรคกับแม่ข่ายในการส่งต่อ

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบ
(7)

แผนงาน/
โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน 
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งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
ผู้รับผิดชอบ

(7)
แผนงาน/
โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน 

2.เพ่ือการบ้าบัดรักษา ผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช 1.จัดท้าคู่มือและถุงผ้าให้ผู้มาตรวจ 1.กิจกรรมเย่ียมฟ้ืนฟูผู้ป่วย รัศมี พรพิพัฒน์

และฟ้ืนฟูผู้ท่ีมารับบริการ ท่ีมารับบริการท่ีคลินิกใจรักษ์ รักษาท่ีคลินิกใจรักษ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีออกเย่ียมบ้าน

ท่ีคลินิกใจรักษ์ จ้านวน 450 คน 2.ติดตามเย่ียมบ้านผู้ป่วยตามราย พยาบาลวิชาชีพ1คนx75บาทx8ชม.x17ครั ง                 10,200

กรณีท่ีมีปัญหาซับซ้อนx5 ครั ง นักจิตวิทยา1คนx75บาทx8ชม.x17ครั ง                 10,200

3.ติดตามเย่ียมบ้านผู้ป่วยจิตเวข เพ่ือ รวมเป็นเงิน 20,400 บาท
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพในชุมชนปีละ 2 ครั ง/ 2.กิจกรรมเย่ียมผู้ป่วยวิกฤติ
คน/ครอบครัว ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีออกเย่ียมบ้าน
4.ประเมินผลร่วมแลกเปล่ียนปัญหา แพทย์1คนx120บาทx4ชม.x25ครั ง                 12,000
อุปสรรคกับเครือข่าย พยาบาลวิชาชีพ1คนx75บาทx4ชม.x25ครั ง                  7,500

นักจิตวิทยา1คนx75บาทx4ชม.x 25 ครั ง                   7,500

เจ้าหน้าท่ี EMS1คนx60บาทx4ชม.x 25ครั ง                   6,000

พนักงานขับรถ1คนx35บาทx4ชม.x.25ครั ง                   3,500

รวมเป็นเงิน 36,500 บาท
3.ค่าจัดท้าคู่มือและถุงผ้า 450คนX80บาท                 36,000

เป็นเงิน 36,000 บาท
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,600 บาท                   1,600

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 94,500 บาท                107,900                            -   
หน่ึงแสนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน 107,900

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
( นางรัศมี  พรพิพัฒน์ )

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางโกศล  ศรีกงพาน)

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ.  HRH Transformation
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ.  คปสอ. มีองค์กรแห่งความสุขต้นแบบ
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. HRH Transformation
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี.  คปสอ.กุมวาปีมีองค์กรแห่งความสุขต้นแบบ 2 แห่ง
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ.  HRH Transformation
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี.  ระดับความส้าเร็จของการบริหารจัดการก้าลังคนด้านสุขภาพ  (ผ่านระดับ 5 ร้อยละ 100 )
งาน. งานทรัพยากรบุคคล
แหล่งงบประมาณ ( ./ ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  .........................

งวดท่ี 1(ตค-มีค)งวดท่ี 2(เมย-กย)
1. แต่งตั งคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ คงขวัญ ใจเงิน

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม30บาทx7คนx2มื อx4 ครั ง=1,680บาท 840 840
2.ค่าอาหารกลางวัน 70บาทx7คนx1มื อx4ครั ง =1,960บาท 980 980

3. อ่านเอกสารวิชาการ ค่าตอบแทน คกก.1,000x4คนx6ครั ง=24,000บาท 12000 12000
4. ประชุมสรุปผลงานวิชาการ

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 27,640 บาท 13,820 13,820

สองหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยส่ีสิบบาทถ้วน

ผู้รับผิดชอบ
(7)

ประชุมพิจารณาคุณสมบัติ
และผลงานของบุคคลใน
ระดับช้านาญการ สายงาน
พยาบาลวิชาชีพ

เพ่ือประเมิน
คุณสมบัติและผลงาน
ของบุคคลในระดับ

ช้านาญการ

ข้าราชการสาย
งานพยาบาล
วิชาชีพ

2. ประชุมชี แจงแนวทางการ
ปฏิบัติงาน

27,640

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและ

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นายชัยสิทธ์ิ ทาปลัด)

ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านอ านวยการ

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
( นางสาวคงขวัญ ใจเงิน )

ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ.  HRH Transformation
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ.  คปสอ. มีองค์กรแห่งความสุขต้นแบบ
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. HRH Transformation
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี.  คปสอ.กุมวาปีมีองค์กรแห่งความสุขต้นแบบ 2 แห่ง
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ.  HRH Transformation
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี.  ระดับความส้าเร็จของการบริหารจัดการก้าลังคนด้านสุขภาพ  (ผ่านระดับ 5 ร้อยละ 100 )
งาน. งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แหล่งงบประมาณ (./ ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  ........

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
1.พัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคล บุคลากรเก่ง ดี มีความสุข บุคลากรในรพ. 1.ทบทวน/แต่งตั งคณะกรรมการพัฒนาระบบ 7,200               ศรีไพร

ให้มีประสิทธิภาพ อัตราก้าลังเพียงพอ งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
และเหมาะสม 2.ประชุมประจ้าเดือนเดือนละ 1 ครั ง รวมเป็นเงิน 7,200 บาท

1.พัฒนาฐานข้อมูล/สารสนเทศ คงขวัญ
ด้านก้าลังคนให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่
1.1 ภาพรวมระดับโรงพยาบาล (HROPH)
1.2 ระดับหน่วยงาน
2.จัดท้าแผนก้าลังคนรองรับแผนการขยายบริการ
ตามนโยบายโรงพยาบาล

3.การพัฒนาก้าลังคนให้เพียงพอ 1.จัดท้าแผนการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ศรีไพร
และมีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงพยาบาล

2.จัดท้าแผนพัฒนาทักษะบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ (Professional) ได้แก่
 2.1ด้านการบริหารจัดการ   -ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท x1มื อx1วันx110คน 7,700               
 (Soft Skill และ Hard Skill),   -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 30 บาท x2มื อx1วันx110 คน 6,600               
ทักษะดิจิตอล,การปลูกฝังค่านิยม UDMOPHS   -ค่าพาหนะวิทยากร 10,000             
2.2อบรมการใช้Excelและการท้า
Presentationในระดับหัวหน้า/รองหัวหน้างาน
 2.3อบรมวิชาการเฉพาะทาง 5 สาขาหลัก 
ได้แก่ สูติ-นรีเวชกรรม,อายุรกรรม,ศัลยกรรม,

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ,กุมารเวชกรรม
3.จัดท้าแผนองค์กรแห่งความสุข(Happinometor)

รวมเป็นเงิน 24,300 บาท

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.พัฒนาระบบและการขับเคล่ือนก้าลังคน
อย่างมีประสิทธิภาพ

1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม20 คน x 1 มื อ x30บาทx 12 ครั ง =  7,200บาท

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน 

ผู้รับผิดชอบ
(7)

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ระยะเวลา /งบประมาณ

(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน 
ผู้รับผิดชอบ

(7)
แผนงาน/โครงการ

(1)
วัตถุประสงค์

(2)
กลุ่ม

เป้าหมาย
(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

3.1อบรมพฤติกรรมบริการเป็นเลิศ(ESB)  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 30 บาท x2มื อx1วันx400 คน=24,000บาท 24,000             
  -ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท x1มื อx1วันx400คน=28,000บาท 28,000             
 -ค่าสมนาคุณวิทยากร2,000บาทx1คนx6ชม.x4วัน=48,000บาท 48,000             
  -ค่าพาหนะวิทยากร 10,000             
  -ค่าท่ีพักวิทยากร  1,200x 4 คืนx2 ห้อง  = 9,600 บาท 9,600               

 3.2ปฐมนิเทศเจ้าหน้าท่ีใหม่
 3.3งานปีใหม่/งานกีฬาสี รวมเป็นเงิน 119,600 บาท

4.การบริหารก้าลังคนให้เกิดประโยชน์ 1.มีแผนการบริหารต้าแหน่งว่าง ศรีไพร
สูงสุดด้วยการดึงดูด และบริหารจัดการก้าลังคนโดยHR
และธ้ารงรักษาก้าลังคนคุณภาพ ก้ากับความเพียงพอและความเป็นธรรม 

2.พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานHR

 3.การสรรหาเชิงรุกเพ่ือสร้างความต่อเน่ือง
ทางการบริหารและวิชาการ

4.แผนการบริหารความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

5.สร้างภาคีเครือข่าย 1.พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายก้าลังคน พิชชญกานต์

ก้าลังคนด้านสุขภาพ ด้านสุขภาพระดับอ้าเภอ เช่น คปสอ.,

ให้เข้มแข็งและย่ังยืน  อสม.และโรงพยาบาลลูกข่าย

2.ประสานความร่วมมือกับเครือข่าย

ในการพัฒนาก้าลังคน เช่น วพบ.อุดรธานี, รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 151,100 บาท
ม.ขอนแก่น,  ม.ราชธานี หน่ึงแสนห้าหม่ืนหน่ึงพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน 151,100           

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางพรดี  จิตธรรมมา)

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
( นางศรีไพร โภคาพานิช )

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ.  HRH Transformation
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ.  คปสอ. มีองค์กรแห่งความสุขต้นแบบ
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. HRH Transformation
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี.  คปสอ.กุมวาปีมีองค์กรแห่งความสุขต้นแบบ 2 แห่ง
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ.  HRH Transformation
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี.  ระดับความส้าเร็จของการบริหารจัดการก้าลังคนด้านสุขภาพ  (ผ่านระดับ 5 ร้อยละ 100 )
งาน. งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แหล่งงบประมาณ (./ ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  ........

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
กิจกรรม การใช้Excelและการท าPresentation ศรีไพร
 -ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท x1มื อx1วันx100คน =7,000 บาท 7,000                

2. ประสานวิทยากรและเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญ  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 30 บาท x2มื อx1วันx100 คน = 6,000บาท 6,000                

3. เขียนโครงการขออนุมัติตามขั นตอน  - ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คน x 6ชม.x2วันx600บาท=7,200บาท 7,200                

4. ส่ือสารประชาสัมพันธ์และเชิญผู้เข้าร่วมอบรม

รวท้ังส้ิน 100 คน

6.สรุปผลและประเมินผลโครงการ

รวมเป็นเงิน  20,200   บาท 20,200
สองหม่ืนสองร้อยบาทถ้วน 20,200

2. เพ่ือให้บุคลากรระดับหัวหน้างานและ
รองหัวหน้างานสามารถใช้โปรแกรม 
Microsoft Office
( Microsoft Word , Microsoft Excel 
และ Microsoft PowerPoint)  และ
การท้า Presentation 
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประโยชน์ 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้รับผิดชอบ
(7)

1. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับ
หัวหน้างานและรองหัวหน้างานให้มี
ความรู้เร่ืองโปรแกรม Microsoft Office
 ( Microsoft Word , Microsoft Excel
 และ Microsoft PowerPoint)  และ
การท้า Presentation

1.หัวหน้างานใน
โรงพยาบาลกุมภวาปี
 จ้านวน 50  คน

2.รองหัวหน้างานใน
โรงพยาบาลกุมภวาปี
  จ้านวน  50  คน

1. ประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาบุคลากร เพ่ือ
ขออนุมัติด้าเนินการ มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ

5. จัดอบรม “การใช้Excelและการท้า
Presentation”

1.การพัฒนา
ก้าลังคนให้
เพียงพอและมี
คุณภาพ

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

แผนงาน/
โครงการ

(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน 

ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นางพรดี  จิตธรรมมา)

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
( นางศรีไพร โภคาพานิช )

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ.   Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ.  Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ. งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ. ร้อยละหน่วยบริการท่ีเป็น Smart Hospital ระดับ 1 และระดับ 2 (รพศ./รพท./รพช)  ร้อยละ 100
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.   Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. Digital Transformation
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี. รพ.กุมภวาปี มีการด าเนินงาน Digital Tranformation และเป็น Smart Hospital
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ.  Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ. Digital Transformation
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี. รพ.มีการด้าเนินงาน Digital Tranformation และเป็น Smart Hospital
งาน. ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
แหล่งงบประมาณ ( ./ ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  .........

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
พัฒนาระบบคิวผู้ป่วย
นอก

1. งานผู้ป่วยนอก 1.จัดโปรแกรมระบบคิว               23,180 ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

2.แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน นายอิศรา ทิพวัฒนา
3.ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก               12,400

3.ติดตั งระบบคิว
              13,000

3.เพ่ือลดความแออัดของผู้ป่วย
รอรับยา

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 48,580 บาท 0 48,580

ส่ีหม่ืนแปดพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน 48,580

ผู้รับผิดชอบ
(7)

1.เพ่ือลดความแออัดของการ
ให้บริการ การรักษาผู้ป่วยนอก
และอุบัติเหตุเฉิน

1.จอแสดงคิว2เคร่ืองx11,590
บาท=24,290บาท

2.กล่องระบบซอฟแวร์ 2เครือง
x6200บาท2. เพ่ือลดข้อร้องเรียนการเข้ารับ

การรักษาท่ีแผนกห้องฉุกเฉิน

2.จัดซื ออุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
ระบบคิว

3.เคร่ืองขยายเสียงพร้อมล้าโพง 2 
ชุด x 6500บาท

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน 

ลงช่ือ...ร.อ. ....................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( จักรวาล  หารไชย)

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการ

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
( นายอิศรา  ทิพวัฒนา )

ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ. 4.  Governance Excellence
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ.  ...(4) Governance Excellence
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ.  …….(14) Digital Transformation
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ. ไม่มี
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. 4.  Governance Excellence
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.  Digital Transformation
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี. ไม่มี
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ. 4.  Governance Excellence
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ. Digital Transformation
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี. 

1.ความสมบรูณ์ของการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยในเป็นไปตามมาตรฐานการบันทึก
2.การบันทึกและสรุปเวชระเบียนผู้ป่วยในเป็นไปตามมาตรฐานการบันทึกและการสรุปเวชระเบียนผู้ป่วยในของส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3.การให้รหัสโรคและหัตถการเป็นไปตามมาตรฐานการให้รหัสโรค WHO

งาน.  ............เวชระเบียนและสถิติ.......................................................................................................................
แหล่งงบประมาณ (  / ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  .........................

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)

2.เพ่ือให้การให้รหัสโรคเป็นไปตาม
มาตรฐานการให้รหัสโรค WHO

ผู้รับผิดชอบ
(7)

ตรวจสอบการบันทึกการสรุป 
และการให้รหัสโรคผู้ป่วยใน  
ปีงบประมาณ 2563
โรงพยาบาลกุมภวาปี  จังหวัด
อุดรธานี

1.เพ่ือความสมบูรณ์ของการบันทึก
เวชระเบียนผู้ป่วยในเป็นไปตาม
มาตรฐานการบันทึกและตรวจ
ประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน

เวชระเบียนผู้ป่วยใน 
ปีงบประมาณ 2563  
จ้านวน  19,000  ฉบับ

1.ตรวจสอบเวชระเบียน ตึกพิเศษ, 
   อายุรกรรมหญิง, อายุรกรรมชาย
, ศัลยกรรม ,ศัลยกรรมกระดูก
และข้อ,ไอ ซี ยู ,ตึกสูติ- นารีเวช
กรรม, กุมารเวชกรรม และห้อง
คลอด โดยให้พยาบาล (MRA) 
ประจ้าตึกท้าการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน
 ตึกละ 7 ฉบับ ต่อ 1 เดือน  โดยใช้
เกณฑ์ของส้านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

ค่าตรวจสอบความสมบูรณ์ของการบันทึก
เวชระเบียนส้าหรับพยาบาล (MRA)
 จ้านวน 800 ฉบับx20บาท=
16,000บาท

                   8,000                    8,000 นางสาวนัยนา  สมศรี

3.เพ่ือให้มีการบันทึกและสรุปเวช
ระเบียนผู้ป่วยในเป็นไปตาม
มาตรฐานการบันทึกและการสรุปเวช
ระเบียนผู้ป่วยในของส้านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งปม.) 
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งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
ผู้รับผิดชอบ

(7)
แผนงาน/โครงการ

(1)
วัตถุประสงค์

(2)
กลุ่ม

เป้าหมาย
(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

นางสาวนัยนา  สมศรี

                   1,200                    1,200

3.1ค่าตรวจสอบเวชระเบียนส้าหรับแพทย์
 ฉบับละ 50 บาท × 3,000 ฉบับ = 
150,000   บาท

                 75,000                  75,000

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 170,800 บาท 85,400 85,400
หน่ึงแสนเจ็ดหม่ืนแปดร้อยบาทถ้วน

3.เวชระเบียนท่ีผู้ป่วยใส่เคร่ืองช่วย
หายใจ, นอนรักษาตัวท่ี ตึก
ผู้ป่วยหนัก, ผู้ป่วยท่ีจ้าหน่ายออก
จากโรงพยาบาลด้วยเสียชีวิต, 
ผู้ป่วยท่ีเข้ารักษาตึกศัลยกรรมท่ี
นอนนานเกิน 14 วัน, ผู้ป่วยท่ีนอน
นานเกิน 1 เดือน และเวชระเบียน
ท่ีแพทย์เจ้าของไข้ไม่สรุปโดยให้ 
auditor (แพทย์) ท้าการ
ตรวจสอบและปรับปรุงการบันทึก
เวชระเบียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน 170,800

2.ตรวจสอบการให้รหัส ICD 10 , 
ICD 9  และความสมบรูณ์ของการ
บันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยในและ
ผู้ป่วยนอก  โดยให้ผู้ตรวจสอบ
ภายนอกท้าการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน 
เดือนละ 40 ฉบับ ต่อ 1 เดือน  
เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ตัวชี วัด
งานHAIT) โดยใช้เกณฑ์ของส้านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข

 2.1ค่าตรวจสอบการให้รหัส ICD10  
ICD9 และความสมบูรณ์ของการบันทึก
เวชระเบียนผู้ป่วยนอก ส้าหรับผู้
ตรวจสอบภายนอก ฉบับละ 20  บาท× 
120  ฉบับ = 2,400   บาท

                   1,200                    1,200

2.2ค่าตรวจสอบการให้รหัส ICD10  ICD9
 และความสมบูรณ์ของการบันทึกเวช
ระเบียนผู้ป่วยใน ส้าหรับผู้ตรวจสอบ
ภายนอก  ฉบับละ 20  บาท  × 120  
ฉบับ = 2,400   บาท

ลงช่ือ.....ร.อ.....................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( จักรวาล  หารไชย)

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการ

ลงช่ือ..................................................... ผู้เสนอแผนฯ
( นางสาวนัยนา  สมศรี )

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ.   Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ.  Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี การเงินการคลัง
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี  รพ.ไม่มีวิกฤตทางการเงิน Risk Score 6,7
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. การเงินการคลัง
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี. รพ.ไม่มีวิกฤตทางการเงิน Risk Score 6,7
8.ยุทธศาสตร์ รพ Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. การเงินการคลัง
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี. รพ.ไม่มีวิกฤตทางการเงิน Risk Score 6,7
งาน. CFO
แหล่งงบประมาณ (  ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  .........................

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
จัดท าแผนการเงิน คณะกรรมการ CFO จัดประชุม เดือนละครั ง เสาวณี มณีจักร์
ควบคุม ก ากับ ติดตาม เปรียบเทียบ
แผนการเงินกับผลการด าเนินงานเฝ้า
ระวังติดตามแผนทางการเงิน

(1)ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม20คนx30บาท
x12 ครั ง  เป็นเงิน 7,200 บาท

                3,600.00                3,600.00

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน7,200 บาท 3,600 3,600
เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน

 กรรมการ CFO จัดประชุม 
วิเคราะห์ ก าหนดกิจกรรมแก้ไข
และข้อเสนอแนะ

7,200

กิจกรรมท่ี 1 ประชุม
คณะกรรมการ CFO

ผู้รับผิดชอบ
(7)

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

ลงช่ือ..........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นายชัยสิทธิ์  ทาปลัด)

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาการ
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านอ านวยการ

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
( นางสาวเสาวณี  มณีจักร)

ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ.   Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ.  Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี การเงินการคลัง
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี  รพ.ไม่มีวิกฤตทางการเงิน Risk Score 6,7
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. การเงินการคลัง
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี. รพ.ไม่มีวิกฤตทางการเงิน Risk Score 6,7
8.ยุทธศาสตร์ รพ Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. การเงินการคลัง
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี. รพ.ไม่มีวิกฤตทางการเงิน Risk Score 6,7
งาน.ตรวจสอบภายใน
แหล่งงบประมาณ (  ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  ........

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
กิจกรรมท่ี 2 ประชุม
คณะกรรมการควบคุมภายใน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดระบบควบคุมภายใน รพ.

คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน

จัดประชุมคณะกรรมการ
ทบทวนกระบวนการท้างาน
ควบคุมภายในของ รพ.

(1)ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม11คน*
30บ.*12 เดือน =3,960 บาท

            1,980                1,980 กฤษณา ภูจิตร

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 3,960 บาท 1,980 0

หน่ึงพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1,980

ผู้รับผิดชอบ
(7)

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและ

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
( นางสาวกฤษณา  ภูจิตร )

ต าแหน่ง นิติกร

ลงช่ือ..........................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( นายชัยสิทธิ์  ทาปลัด)

ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาการ
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านอ านวยการ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ.   Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ.  Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี งานวิจัย
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี  มีผลงานR2R/ วิจัย 6 เร่ืองต่อปี
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. งานวิจัย
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี. มีผลงานR2R/ วิจัย 6 เร่ืองต่อปี
8.ยุทธศาสตร์ รพ Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. งานวิจัย
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี.  1. มีผลงานR2R/ วิจัย 6 เร่ืองต่อปี  2 เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้/จัดการความรู้ร้อยละ 80 3. ผลงานวิจัยได้รับการน้าเสนอในเวทีระดับเขตหรือประเทศ
งาน.  วิจัยรพ.
แหล่งงบประมาณ ( ./ ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  .........................

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการให้จนท.2ครั ง เก่ียวกับ กิจกรรมท่ี1อบรมจริยธรรมการวิจัย รอ.นพ.จักรวาล หารไชย
1.1 การท้าวิจัย/R2R               11,200 นภาพร กันธิยะ
1.2จริยธรรมการวิจัย
2.เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงานวิจัย/R2R                 9,600

3. มีส้านักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 3. ส่งผลงานไปน้าเสนอเผยแพร่ในเวทีจังหวัดเขตหรือประเทศ
4.จัดตั งส้านักจริยธรรมการวิจัยและผู้รับผิดชอบ 1.3ค่าเอกสาร/คู่มือ 80เล่มx25บาท=2,000 บาท                 2,000
5.ศึกษาดูงานจริยธรรมการวิจัยท่ี รพ.ขอนแก่น                 7,200

กิจกรรมท่ี2ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้
2.1ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม40คนx30บาทx1มื อ
x3ครั ง=3,600บาท

                3,600

3.ตู้เอกสารส้าหรับเบผลงานวิจัย 1หลังx5,000
บาท=5,000บาท

                5,000

4.ค่าตอบแทนนอกเวลากรรมการพิจารณาโครง
ร่างวิจัย 4,000บาท

                4,000

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 42,600 บาท 0 42,600
ส่ีหม่ืนสองพันหกร้อยบาทถ้วน

ผู้รับผิดชอบ
(7)

โครงการพัฒนา
งานประจ้าสู่งานวิจัย

1. เจ้าหน้าท่ีได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะด้านวิจัยหรือR2R

จนท.รพ. จ้านวน 80 คน

4. เจ้าหน้าท่ีได้รับความรู้เร่ือง
จริยธรรมการวิจัย

1.1 อาหารกลางวัน จ้านวน 80คนx70บาทx1มื อ
x2วัน =11,200 บาท

42,600

1.2ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจ้านวน 80คนx30
บาทx2มื อx2วัน=9,600 บาท

2. มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือเผยแพร่
ผลงานวิจัย

1.4ค่าสมนาคุณวิทยากร1คนx600บาทx6ชม.x2
ครั ง=7,200บาท

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน 

ลงช่ือ...ร.อ.......................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( จักรวาล  หารไชย)

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
( นางนภาพร  กันธิยะ )

ต าแหน่ง .พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี



หน้าท่ี 98

1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ.   Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)
2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ.  Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)
3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ.  องค์กรคุณภาพ
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ. ไม่มี
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. 4.  Governance Excellence
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.  องค์กรคุณภาพ
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี. ไม่มี
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ. 4.  Governance Excellence
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี. ข้อ. องค์กรคุณภาพ
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี. รพ.มีคุณภาพ  มาตรฐานผ่านการรับรอง HA 
งาน. HA
แหล่งงบประมาณ ( ./ ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  .......

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
จัดมหกรรมคุณภาพปีงบ 2563 กิจกรรมท่ี 1 มหกรรมคุณภาพ ประกวดผลงานภายใน รพ. ปรานต์พนิตา นาสูงชน

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม350คนx30บาทx2มื อx1วัน=21,000บาท 21,000

2.ค่าอาหารกลางวัน350คนx70บาทx1มื อx1วัน=24,500บาท 24,500
2.เป็นเวทีแห่งการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 3.ค่าสมนาคุณกรรมการตัดสินผลงาน3คนx600บาทx6ชม.x1วัน=10,800บาท 10,800

4.ค่าเอกสาร(มอบหน่วยงาน)50ชุดx200บาท=10,000บาท 10,000
5.ค่าจัดจ้างท้าบอร์ดนิทรรศการ300บาทx35เร่ือง=10,500บาท 10,500
6.รางวัลประกวดผลงาน3ประเภท(CQI Presentation, CQI โปสเตอร์และนวัตกรรม)
รางวัลท่ี 1 3,000 บาท x 3 ประเภท=9,000บาท 9,000
รางวัลท่ี 2 2,000 บาท x 3 ประเภท=9,000บาท 6,000
รางวัลท่ี 3 1,000 บาท x 3 ประเภท=9,000บาท 3,000
รางวัลชมเชย500บาทx2รางวัลx2ประเภท(CQI Presentation,นวัตกรรม)= 2,000บาท 2,000

7.รางวัลประกวดเร่ืองเล่ารางวัลละ1,000บาทx5รางวัล=5,000บาท 5,000
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 101,800 บาท 0 101,800

หน่ึงแสนหน่ึงพันแปดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับผิดชอบ
(7)

1. โครงการพัฒนาคุณภาพและ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน
สถานพยาบาล

1.เพ่ือเป็นการกระตุ้นและสร้างความ
ตระหนักการพัฒนาคุณภาพบริการ
แก่บุคลากรทุกระดับ

บุคลากรทั งหมดใน รพ.
 จ้านวน600คน

101,800

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งปม.) 
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งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
ผู้รับผิดชอบ

(7)
แผนงาน/โครงการ

(1)
วัตถุประสงค์

(2)
กลุ่ม

เป้าหมาย
(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน งปม.) 

บุคลากรจ้านวน 14 คน  1.ค่าลงทะเบียน ปรานต์พนิตา นาสูงชน
1.1 HA 305 หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพส้าหรับงานสนับสนุนบริการ2 คนx4,500บาท=9,000บาท 9,000

1.2 HA 501 การน้ามาตรฐานศู่การปฏิบัติ2คนx5,400บาท=10,800บาท 10,800
1.3 HA 601 ระบบบริหารความเส่ียงงานคุณภาพ4คนx4,500บาท=18,000บาท 18,000
1.4 HA602 ความปลอดภัยด้านคลินิก6คนx4,500บาท=27,000บาท 27,000
2. เบี ยเลี ยง 14 คนx240บาทx3วัน=10,800บาท 10,080
3.ค่าท่ีพัก 14คนx900บาทx3วัน=37,800บาท 37,800
4.ค่าเดินทาง 14คนx1,800บาทx2เท่ียว=50,400บาท 50,400

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 163,080 บาท 0 163,080
หน่ึงแสนหกหม่ืนสามพันแปดสิบบาทถ้วน

1.2 HA 501 การน้ามาตรฐานศู่
การปฏิบัติ

1.3 HA 601 ระบบบริหารความ
เส่ียงงานคุณภาพ4คนx4,500บาท

163,080

2.โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ความรู้และศักยภาพเจ้าหน้าท่ี

เพ่ือสร้างความรู้และศักยภาพของ
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือน้ามาพัฒนาหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น

ส่งเจ้าหน้าท่ีไปอบรมตามโครงการ
ท่ีจัดท้าแผนไว้ ได้แก่

1.1 HA 305 หลักสูตรการพัฒนา
คุณภาพส้าหรับงานสนับสนุนบริการ

ลงช่ือ...ร.อ.......................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( จักรวาล  หารไชย)

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการ

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
( นางสาวปรานต์พนิตา  นาสูงชน)

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี
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1.ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ .   Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)

2.ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ.  Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)

3.ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ.
4.ตัวช้ีวัด สสจ.อุดรธานี ข้อ. 
5.ยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ. Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)
6.ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ.กุมภวาปี. ข้อ.  ........................................................
7.ตัวช้ีวัด  คปสอ.กุมภวาปี.  ...................................................................................
8.ยุทธศาสตร์ รพ.กุมภวาปี. ข้อ. Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)
9.ประเด็นมุ่งเน้น รพ.กุมภวาปี.  ธ้ารงรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับ 2560 /HA /DHSA
10.ตัวช้ีวัด  รพ.กุมภวาปี.  .ธ้ารงรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับ 2560 /HA /DHSA
งาน  กลุ่มงานเทคนิคการพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก
แหล่งงบประมาณ (  / ) เงินบ ารุง (   ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (   ) งบประกันสังคม (   ) งบ อปท. (   ) งบ อ่ืน ๆ.  .........................

รายละเอียดงบประมาณ
(5)

งวดท่ี 1(ตค-มีค) งวดท่ี 2(เมย-กย)
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม30 คน
x30บาทx1วันx2มื อ=300 บาท

1,800 นางจิรายุ ผาผ่อง

ค่าอาหารกลางวัน30คนx70บาทx1
วันx1มื อ= 350 บาท

2,100

ค่าสมนาคุณวิทยากร 5คน600x6ชม.
x1วัน = 3,000 บาท

18,000

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 21,900 บาท 21,900 0

สองหม่ืนหน่ึงพันเก้าร้อยบาทถ้วน

ผู้รับผิดชอบ
(7)

แผนงาน/โครงการ
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

กลุ่ม
เป้าหมาย

(3)

วิธีด าเนินงาน
(4)

ระยะเวลา /งบประมาณ
(ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการและจ านวน 

งปม.) 

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข    โรงพยาบาลกุมภวาปี     ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

1.โครงการพัฒนาคุณภาพ
เพ่ือธ้ารงรักษาระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย์ 
ปีงบประมาณ  2560  
โรงพยาบาลกุมภวาปี  
จังหวัดอุดรธานี

เพ่ือธ้ารงรักษาระบบ
บริหารงานคุณภาพตาม
มาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์(LA)และมาตรฐาน 
HA

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์และพยาธิวิทยา
คลินิก จ้านวน 18 คนและ
คณะกรรมการตรวจติดตาม
ระบบคุณภาพภายในเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
จังหวัดอุดรธานี 5 คน

รับนิเทศ และตรวจ
ติดตามภายใน
(IS)เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพตาม
มาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์ 2560

21,900

ลงช่ือ...ร.อ.......................................................ผูเ้ห็นชอบแผนฯ
( จักรวาล  หารไชย)

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านบรกิารทุตตยิภูมแิละตติยภมูิ

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอแผนฯ
( นางจิรายุ  ผาผ่อง)

ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ

ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัตแิผนฯ
( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงษ์ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี


