แผนปฏิบตั ิราชการเครือข่ายบริการสาธารณสุขอาเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ประจาปีงบประมาณ 2564
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บริโภค และอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
เป้าประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพที่ดี มีความรูด้ ้านสุขภาพ สามารถจัดการสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ตัวชีว้ ัดผลลัพธ์ 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
2. เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน
3. เด็กไทยมีระดับสติปญ
ั ญาเฉลี่ยไม่ตากว่
่ า 100
4. ร้อยละของเด็กไทยอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
5. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
6. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
7. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงค์ได้รับการดูแลทั้งในสถานบริการและในชุมชน
ลาดับ
โครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
พื้นที่ดาเนินการ ระยะดาเนินงาน แผนการเบิกจ่าย งบประมาณ
แหล่ง
ผู้รับผิดชอบ/
(เดือน)
(เดือน)
(บาท)
งบประมาณ
เบอร์โทร
1 โครงการเพิ่มศักยภาพการพยาบาล
ฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด
(Neonatal resuscitation)

1. วัดความรูก้ ่อนบรรยาย
2. บรรยายวิชาการ
3. ฝึกปฏิบตั ิ
4. วัดความรูห้ ลังบรรยาย

บุคลากรสาธารณสุข รพ.ภักดีชุมพล
จานวน 58 คน

2 โครงการมหัศจรรย์ 1,000วัน
แม่ลูกผูกพันธ์ ฉลาด สมบูรณ์

1.คัดกรองหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตหญิงตั้งครรภ์และ
จางน้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์
เด็ก 0-5 ปี
2. เด็ก 0- 5 ปี ได้รับการตรวจ
พัฒนาการ และมีการส่งเสริมกระตุ้น
พัฒนาการให้สมวัย โดยผู้ปกครอง
3. เด็ก 0- 5 ปี ได้รับการประเมิน หญิงตั้งครรภ์และ
ภาวะโภชนการ มีการติดตามและ เด็ก 0-5 ปี
จ่ายอาหารเสริมตามความเหมาะสม

เม.ย.-มิ.ย.64

เม.ย.-มิ.ย.64

พื้นที่รับผิดชอบ
รพ.ภักดีชุมพล

ธ.ค. 63 - ก.ค.64 ธ.ค. 63 - ก.ค.64

พื้นที่รับผิดชอบ
รพ.ภักดีชุมพล

ธ.ค. 63 - ก.ค.64 ธ.ค. 63 - ก.ค.64

ค่าอาหารว่าง
จานวน 58 คน
คนละ 25 บาท
รวม 1,450 บาท
67,900 บาท

เงินบารุง

คุณน้าฝน
095-6196128

กองทุนตาบล นางสาวสุรางค์
095-6639265
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ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ ระยะดาเนินงาน แผนการเบิกจ่าย
(เดือน)
(เดือน)

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาการ 1.จัดทาแบบประเมินความฉลาดทาง เด็กปฐมวัย อายุ รพ.ภักดีชุมพล ธ.ค 63 - ส.ค 64 ธ.ค 63 - ส.ค 64
3ปี
สมวัยในเด็กวัย 3-5 ปี อาเภอภักดีชุมพล อารมณ์ เด็กอายุ 3-5 ปี
ถึง 5 ปี 11 เดือน รพ.สต. 6 แห่ง
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ 29 วัน ในสถาน
ตรวจประเมินและส่งเสริมความฉลาดพัฒนาเด็กปฐมวัย
ทางอารมณ์(EQ) เด็กอายุ 3-5 ปี ชั้นอนุบาลในโรงเรียน
3.ตรวจประเมินความฉลาดทางคุณครูประถมศึกษา
และบันทึกอารมณ์ (EQ) เด็กอายุ ได้รับการตรวจ
3 – 5 ปี ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย คัดกรอง EQ
ชั้นอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา

15,000

สปสช.

คุณหนึ่งฤทัย
081-7398016

กลุ่มเด็กอายุ 6
รพ.ภักดีชุมพล ธ.ค 63 - ส.ค 64 ธ.ค 63 - ส.ค 64
4 โครงการแก้ไขปัญหาโลหิตจางจากการ 1. ประเมินภาวะโลหิตจางกลุ่ม
ขาดธาตุเหล็กในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 2ปี เปูาหมายด้วยการตรวจอย่างง่าย เดื
– 2อนปี ในอาเภอ รพ.สต. 6 แห่ง
อาเภอภักดีชุมพล
ทางกายภาพ เพื่อคัดกรองสู่การ ภักดีชุมพล ได้รับ
ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
การตรวจคัดกรอง
2. จัดระบบบริการตามมาตรฐานใน ภาวะโลหิตจาง
คลินิกเด็กดี (WCC) และติดตามกลุ่ม100 คนตรวจพบว่า
เปูาหมายในชุมชนเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงมีปญ
ั หาขาดธาตุเหล็ก
3. จัดบริการกลุ่มเปูาหมาย
จานวน 25 คน
โดยแยกตามกลุ่มต่างๆ ดังนี้
1) กลุ่มปกติ
2) กลุ่มเสี่ยง
3) กลุ่มปุวย

15,000

สปสช.

คุณหนึ่งฤทัย
081-7398016
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ลาดับ

โครงการ

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก
ประชาชนสุขภาพดี ตาบลเจาทอง
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
อาเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ ระยะดาเนินงาน แผนการเบิกจ่าย
(เดือน)
(เดือน)

1.จัดทาโครงการ นาเสนอ
ประชาชน
ม.2 , ม.3 , ม.5
คณะกรรมการกองทุนตาบลเจาทอง 7 หมู่บา้ น
ม.6 , ม.7 , ม.8
ของตาบลเจาทอง ม.12 ต.เจาทอง
2.กิจกรรมส่งเสริมความรูแ้ ละปูองกัน เขตรับผิดชอบ
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในโรงเรียนโรงพยาบาล

3.กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
/มะเร็งปากมดลูก

4.กิจกรรมให้ความรูส้ ุขศึกษาโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ้านเจาทอง
5.กิจกรรมให้สุขศึกษาการคัดกรอง
โรคผิวหนังโรคเรือ้ นและโรควัณโรค
6.กิจกรรมให้ความรูส้ ุขาภิบาลอาหาร
ร้านอาหาร แผงลอย

ต.ค.63-ก.ย.64

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

กองทุนตาบล คุณรุจิรา
ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าปูายไวนิล
5 ตร.ม. ละ 120 เจาทอง
รวม 600 บาท
ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง
จานวน 30 คน
คนละ 100 บาท
รวม 3,000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง
จานวน 70 คน
คนละ 100 บาท
รวม 7,000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง
จานวน 20 คน
คนละ 100 บาท
รวม 2,000 บาท
อาหารว่าง
จานวน 82 คน
คนละ 25 บาท
รวม 2,050 บาท
ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง
จานวน 20 คน
คนละ 100 บาท
รวม 2,000 บาท
21

ลาดับ

โครงการ

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก
ประชาชนสุขภาพดี ตาบลเจาทอง
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
อาเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ ระยะดาเนินงาน แผนการเบิกจ่าย
(เดือน)
(เดือน)

7.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ ครือข่าย ประชาชน
ม.2 , ม.3 , ม.5
การปูองกันโรคติดต่อโดยการมี
7 หมู่บา้ น
ม.6 , ม.7 , ม.8
ส่วนร่วมของชุมชน
ของตาบลเจาทอง ม.12 ต.เจาทอง
เขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาล
8.กิจกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง

9.กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กอายุ0-5ปี

10.ค่าตอบแทนนอกเวลา
ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ในประชาชน
และพระสงฆ์ ที่มีอายุ 35 ปีขนึ้ ไป

ต.ค.63-ก.ย.64

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง กองทุนตาบล คุณรุจิรา
จานวน 70 คน เจาทอง
คนละ 100 บาท
รวม 7,000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง
จานวน 76 คน
คนละ 100 บาท
รวม 7,600 บาท
ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง
จานวน 70 คน
คนละ 100 บาท
รวม 7,000 บาท
ค่าตอบแทนนอกเวลา
พยาบาลวิชาชีพ/
นวก.สาธารณสุข
ชม.ละ 50 บาท
x 4 ชม.x 10 ครัง้
จานวน 8 คน
รวม 16,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
54,250 บาท
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ลาดับ

โครงการ

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก
ประชาชนสุขภาพดี ตาบลวังทอง
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
อาเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1.จัดทาโครงการ นาเสนอ
ประชาชน
คณะกรรมการกองทุนตาบลวังทอง 2 หมู่บา้ น
ของตาบลวังทอง
เขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาล
2.กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
/มะเร็งปากมดลูก

3.กิจกรรมให้ความรูส้ ุขศึกษาโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ้านห้วยหินฝน
4.กิจกรรมให้สุขศึกษาการคัดกรอง
โรคผิวหนังโรคเรือ้ นและโรควัณโรค
5.กิจกรรมให้ความรูส้ ุขาภิบาลอาหาร
ร้านอาหาร แผงลอย

6.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ ครือข่าย
การปูองกันโรคติดต่อโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน

พื้นที่ดาเนินการ ระยะดาเนินงาน แผนการเบิกจ่าย
(เดือน)
(เดือน)
ม.7 , ม.8
ต. วังทอง

ต.ค.63-ก.ย.64

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าปูายไวนิล
5 ตร.ม. ละ
120 บาท
รวม 600 บาท
ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง
จานวน 60 คน
คนละ 100 บาท
รวม 6,000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง
จานวน 20 คน
คนละ 100 บาท
รวม 2,000 บาท
อาหารว่าง
จานวน 80 คน
คนละ 25 บาท
รวม 2,000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง
จานวน 20 คน
คนละ 100 บาท
รวม 2,000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง
จานวน 60 คน

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

กองทุนตาบล คุณรุจิรา
วังทอง
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ลาดับ

โครงการ

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก
ประชาชนสุขภาพดี ตาบลวังทอง
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
อาเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมหลัก

7.กิจกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง

8.กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กอายุ 0-5 ปี

9.ค่าตอบแทนนอกเวลา
ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ในประชาชน
และพระสงฆ์ ที่มีอายุ 35 ปีขนึ้ ไป
เด็กอายุ 0-5 ปี

เป้าหมาย
ประชาชน
2 หมู่บา้ น
ของตาบลวังทอง
เขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาล

พื้นที่ดาเนินการ ระยะดาเนินงาน แผนการเบิกจ่าย
(เดือน)
(เดือน)
ม.7 , ม.8
ต. วังทอง

ต.ค.63-ก.ย.64

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

ต.ค.63-ก.ย.64 คนละ 100 บาท กองทุนตาบล คุณรุจิรา
รวม 6,000 บาท
วังทอง
ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง
จานวน 30 คน
คนละ 100 บาท
รวม 3,000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง
จานวน 20 คน
คนละ 100 บาท
รวม 2,000 บาท
ค่าตอบแทนนอกเวลา
พยาบาลวิชาชีพ/
นวก.สาธารณสุข
ชม.ละ 50 บาท
x 4 ชม.x 4 ครัง้
จานวน 8 คน
รวม 6,400 บาท
รวมทั้งสิ้น
30,000 บาท
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ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ ระยะดาเนินงาน แผนการเบิกจ่าย
(เดือน)
(เดือน)

7 โครงการสูงวัย ใจสบาย ร่างกายแข็งแรง 1. สารวจประชากรผู้สูงอายุ
ประชาชนอายุ 60 ปี พื้นที่รับผิดชอบ
แบ่งตามประเภทADLเพื่อจัดกิจกรรมขึน้ ไป
รพ.ภักดีชุมพล
ให้ผู้สูงอายุและครอบครัว
2. กิจกรรมออกตรวจสุขภาพโดย
บูรณาการร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
3. กิจกรรมวันผู้สูงอายุประจาปี 2564

ธ.ค. 63 - ก.ค.64 ธ.ค. 63 - ก.ค.64

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

25,000 บาท

กองทุนตาบล คุณสุรางค์
095-6639265

8 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้าน ให้บริการผู้สุงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิผง ู้สูงอายุ ผู้พกิ าร ม.2 , ม.3 , ม.5 ม.ค.64-ธ.ค.64
สาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะได้รับการบริการดูแลระยะยาวด้าน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ม.6 , ม.7 , ม.8
พึ่งพิง(LTC) เขตรับผิดชอบรพ.ภักดีชุมพลสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ ทุกกลุ่มวัยทุกสิทธิ์ ม.12 ต.เจาทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลเจาทอง
พึ่งพิงตามชุดสิทธิประโยชน์
การรักษา และผู้ดูแล

ม.ค.64-ธ.ค.64

120,000 บาท กองทุนตาบล คุณสุภาพร
เจาทอง 095-6344857

9 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้าน ให้บริการผู้สุงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิผง ู้สูงอายุ ผู้พกิ าร ม.7 , ม.8
สาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะได้รับการบริการดูแลระยะยาวด้าน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ต.วังทอง
พึ่งพิง(LTC) เขตรับผิดชอบรพ.ภักดีชุมพลสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ ทุกกลุ่มวัยทุกสิทธิ์
องค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง
พึ่งพิงตามชุดสิทธิประโยชน์
การรักษา และผู้ดูแล

ม.ค.64-ธ.ค.64

60,000 บาท

ม.ค.64-ธ.ค.64

กองทุนตาบล คุณสุภาพร
เจาทอง 095-6344857
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บริโภค และอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
เป้าประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพที่ดี มีความรูด้ ้านสุขภาพ สามารถจัดการสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ตัวชีว้ ัดผลลัพธ์ 1. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือโรคความดันโลหิตสูง
2. ร้อยละของชุมชนผ่านเกณฑ์ดารดาเนินงาน "ชุมชนถีใหม่ ห่างไกล NCDs"
3. ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้สงบภายใน 21-28 วัน
4. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ลาดับ
โครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
พื้นที่ดาเนินการ ระยะดาเนินงาน แผนการเบิกจ่าย งบประมาณ
แหล่ง
ผู้รับผิดชอบ/
(เดือน)
(เดือน)
(บาท)
งบประมาณ
เบอร์โทร
10 โครงการรับประเมิน NCD Clinic Plus รับประเมินการดาเนินงาน
2564
NCD Clinic Plus 2564

ผู้รับการประเมิน
ผู้นิเทศ
แกนนาจิตอาสา

คลินิกโรคเรือ้ รัง มิ.ย. -ก.ค. 64

ส.ค.-ก.ย. 64

11 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ประชุมชี้แจง
การปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

บุคลากรทุกระดับใน รพ.ภักดีชุมพล มี.ค - ก.ค 64
คปสอ.ภักดีชุมพล รพ.สต. 6 แห่ง

มี.ค - ก.ค 64

12 โครงการอบรมส่งเสริมความรูก้ ารใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย

ผู้ประกอบการ
อาเภอภักดีชุมพล ธ.ค.63- เม.ย. 64 ธ.ค.63- เม.ย. 64 3,500 บาท
ร้านยา/ค้าที่ขาย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และประชาชนผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

-จัดให้ความรูแ้ ก่ผู้ประกอบการ
-กิจกรรมทดสอบการอ่านฉลาก
ผลิตภัณฑ์กิจกรรมทดสอบ
สารสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์

20,000 บาท

เงินบารุง

คุณสมเกตน์
089-8896842

ค่าอาหารกลางวัน เงินบารุง
และอาหารว่าง
145คนๆละ100บาท
รวม 14,500
ปูายไวนิล 3ตรม.
ตรม.ละ120บาท
รวม 360 บาท
ค่าคู่มือและเอกสาร
การประชุม
1,140 บาท
รวมทั้งสิ้น
16,000 บาท

คุณมลิสา
095-6136669

เงินบารุง

คุณธนภรณ์
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บริโภค และอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพที่ดี มีความรูด้ ้านสุขภาพ สามารถจัดการสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ตัวชีว้ ัดผลลัพธ์ 1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึน้ ไป
ลาดับ
โครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
พื้นที่ดาเนินการ ระยะดาเนินงาน แผนการเบิกจ่าย งบประมาณ
แหล่ง
ผู้รับผิดชอบ/
(เดือน)
(เดือน)
(บาท)
งบประมาณ
เบอร์โทร
13 โครงการสิ่งแวดล้อมสดใส ใส่ใจสุขภาพ 1.ประเมินความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ - บุคลากรกลุ่มเสี่ยง รพ.ภักดีชุมพล
ในโรงพยาบาล (RAH01)
จากการทางาน
2.ประชุม วางแผนเพื่อจัดระบบการ จานวน 40 คน
ดาเนินงานอาชีวอนามัยใน รพ.
3.ทดสอบสมรรถภาพร่างกายบุคลากร
กลุ่มเสี่ยงจากการทางาน ได้แก่
- ทดสอบการมองเห็น ,
- ทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน,
-ทดสอบสมรรถภาพปอด
4.ตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม ได้แก่
- ตรวจวัดความเข้มแสง
- ตรวจวัดระดับความดังเสียง
- ตรวจสภาพความร้อน

ก.พ. - ส.ค.64

14 โครงการเกษตรกรยุคใหม่
ปลอดภัยจากสารเคมี

ม.ค.64 - ส.ค.64 ม.ค.64 - ส.ค.64 ค่าอาหารกลางวัน เงินกองทุนหลัก คุณพิกุล
และอาหารว่าง ประกันสุขภาพ 080-1877108
65 คนๆละ100บาท ตาบลเจาทอง
รวม 6,500
- ค่าปูายไวนิล
4 ตร.ม. ละ
120 บาท
รวม 480 บาท
รวมทั้งสิ้น
6,980 บาท
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1.ประชาสัมพันธ์กลุ่มเกษตรกร
- เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงทีรพ.ภั
่ กดีชุมพล
นัด วัน เวลาและสถานที่ในการตรวจ ใช้สารเคมีในการ
2.เตรียมเครือ่ งมือและอุปกรณ์ในการเกษตร
ตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเลือด จานวน 7 หมู่บา้ น
3.ดาเนินการตรวจหาสารเคมีตกค้าง
ในเลือด

ก.พ. - ส.ค.64

1.ค่าบารุงเครือ่ งมือ เงินบารุง
อาชีวเวชศาสตร์
2,000บาท
2.ค่าอาหารว่าง
40คนๆละ 25บาท
1,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
3,000 บาท

คุณพิกุล
080-1877108

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ด้านการบริการเป็นเลิศ
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
เป้าประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าของผู้รับบริการ รวมทั้งมีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม
ตัวชีว้ ัดผลลัพธ์ 1. ร้อยละอัตราตายของผู้ปว่ ยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
2. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
ลาดับ
โครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
พื้นที่ดาเนินการ ระยะดาเนินงาน แผนการเบิกจ่าย งบประมาณ
แหล่ง
ผู้รับผิดชอบ/
(เดือน)
(เดือน)
(บาท)
งบประมาณ
เบอร์โทร
อ.ภักดีชุมพล

ธ.ค.63- พ.ค.64 ธ.ค.63- พ.ค.64 ค่าอาหารว่าง
600 คนๆละ25
รวม 15,000
รวมทั้งสิ้น
15,000 บาท

เงินบารุง

คุณพลจุรี
081-3801068

16 โครงการอบรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล -จัดประชุมให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าที่ บุคลากรสาธารณสุข อ.ภักดีชุมพล
-กิจกรรมรณรงค์การใช้ยาอย่างสม และประชาชนผู้ใช้ยา
เหตุผล

ธ.ค.63- เม.ย.64 ธ.ค.63- เม.ย.64 ค่าอาหารว่าง
200 คนๆละ25
รวม 5,000
ค่าปูายไวนิล
2 ตร.ม. ละ
120 บาท
จานวน 17 ผืน
รวม 4,080
ค่าวัสดุ 920
รวมทั้งสิ้น
10,000 บาท

เงินบารุง

คุณนุจรี

15 โครงการพัฒนาเครือข่ายในการดูแลผู้ปวุ ย -จัดประชุมให้ความรูเ้ รือ่ งโรคหัวใจ บุคลากรทางการ
STEMI Stroke Sepsis
ขาดเลือดเฉียบพลัน/หลอดเลือดสมองแพทย์
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ผู้ปวุ ยกลุ่มเสี่ยง
- กิจกรรมรณรงค์เกีย่ วกับ
ประชาชนทั่วไป
โรคหลอดเลือดหัวใจ/หลอดเลือดสมอง
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ด้านการบริการเป็นเลิศ
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
เป้าประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าของผู้รับบริการ รวมทั้งมีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม
ตัวชีว้ ัดผลลัพธ์ 1. ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Opioid ในผู้ปว่ ยประคับประคองอย่างมีประสิทธิภาพ
2. อัตราตายผู้ปว่ ยติดเชือ้ ในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
ลาดับ
โครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
พื้นที่ดาเนินการ ระยะดาเนินงาน แผนการเบิกจ่าย งบประมาณ
แหล่ง
ผู้รับผิดชอบ/
(เดือน)
(เดือน)
(บาท)
งบประมาณ
เบอร์โทร
17 โครงการการดูแลผู้ปวุ ยระยะท้ายแบบ จัดอบรมเจ้าหน้าที่จานวน 20 คน เจ้าหน้าที่มีความรู้ แพทย์ พยาบาล ธ.ค 63.-มี.ค. 64
ประคับประคองและการดูแลผู้ปวุ ย
และทักษะในการ โรงพยาบาลภักดี
กึง่ เฉียบพลัน
ดูแลผู้ปวุ ยระยะท้าย ชุมพล
แบบประคับประคอง
และการดูแลผู้ปวุ ย
กึง่ เฉียบพลัน

-

ไม่ใช้งบ

- คุณภาลินี
089-4284565

18 โครงการการพัฒนาการดูแลผู้ปวุ ย Sepsis จัดอบรมเจ้าหน้าที่จานวน 20 คน เจ้าหน้าที่มีความรู้ แพทย์ พยาบาล ธ.ค 63.-มี.ค.64
และทักษะในการ โรงพยาบาลภักดี
ดูแลผู้ปวุ ย Sepsis ชุมพล

-

ไม่ใช้งบ

- คุณภาลินี
089-4284565
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ด้านการบริการเป็นเลิศ
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
เป้าประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าของผู้รับบริการ รวมทั้งมีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม
ตัวชีว้ ัดผลลัพธ์ 1. ร้อยละของผู้ปว่ ยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม Retention Rete
2. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้บริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ปว่ ยใน (intermediate bed/ward)
ลาดับ
โครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
พื้นที่ดาเนินการ ระยะดาเนินงาน แผนการเบิกจ่าย งบประมาณ
แหล่ง
ผู้รับผิดชอบ/
(เดือน)
(เดือน)
(บาท)
งบประมาณ
เบอร์โทร
19 โครงการพัฒนาระบบการปูองกัน
บาบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ปวุ ยยาเสพติดแบบบูรณาการ

1) การประชุมชี้แจงแกนนา
1)แกนนาในชุมชน 47 หมู่บา้ น
2) ติดตามเยีย่ มบ้านผู้ปวุ ยยาเสพติด 2) ผู้ปวุ ยยาเสพติด
กลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรง
กลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรง
3) ติดตามเยีย่ มบ้านผู้ปวุ ยยาเสพติด 3) ผู้ปวุ ยยาเสพติด
กลุ่มขาดนัด
กลุ่มขาดนัด
4)เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อลดละสุราบุหรี่ 3)จนท.โรงพยาบาล โรงพยาบาล
แก่เจ้าหน้าที่
และในชุมชน
รพ.สต. 1 แห่ง

20 โครงการการบริบาลฟื้นฟูระยะกลาง
(Intermediate care : IMC)

ติดตามดูแลผู้ปวุ ย IMC (Stroke,Brainผู้ปวุ ย IMC (Stroke, 1. ทีม IMC
ต.ค. - ก.ย. 64
injury,Spinal cord injury)ได้รับการBrain injury,
2. ผู้ปวุ ย IMC ใน
บริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลางและติดตาม
Spinal cord injuryพื้นที่เขตรับผิดชอบ
จนครบ 6 เดือน
ได้รับการดูแลฟื้นฟู โรงพยาบาล
ตามเกณฑ์ (6 ครัง้ / ภักดีชุมพล
6 เดือน)

ม.ค.-พ.ค..64

ส.ค.-ก.ย.64

-

30,000

ไม่ใช้งบ

เงินบารุง

คุณมานิตย์
088-5818454

- คุณทับทิม
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ด้านการบริการเป็นเลิศ
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
เป้าประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าของผู้รับบริการ รวมทั้งมีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม
ตัวชีว้ ัดผลลัพธ์ 1.ร้อยละของผู้ปว่ ยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery : ODS
ลาดับ
โครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
พื้นที่ดาเนินการ ระยะดาเนินงาน แผนการเบิกจ่าย งบประมาณ
แหล่ง
ผู้รับผิดชอบ/
(เดือน)
(เดือน)
(บาท)
งบประมาณ
เบอร์โทร
21 โครงการผ่าตัดต้อเนื้อ

1.ประชุมเตรียมงาน
2. ออกคัดกรองต้อเนื้อ
3.จัดบริการผ่าตัดต้อเนื้อ

จนท.รพ.ชัยภูมิ
ห้องผ่าตัด
ประชาชนในเขต รพ.ภักดีชุมพล
อ.ภักดีชุมพล 20คน

พ.ค.64

พ.ค.64

15,500

เงินบารุง

คุณพิมพ์อุมา
081-6755787
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ด้านการบริการเป็นเลิศ
แผนงานที่ 9 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
เป้าประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าของผู้รับบริการ รวมทั้งมีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม
ตัวชีว้ ัดผลลัพธ์ 1.เมืองสมุนไพรได้รับการพัฒนาด้านการเกษตรวัตถุดิบสมุนไพร อุตสาหกรรมสมุนไพร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทย์แผนไทย ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลาดับ
โครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
พื้นที่ดาเนินการ ระยะดาเนินงาน แผนการเบิกจ่าย งบประมาณ
แหล่ง
ผู้รับผิดชอบ/
(เดือน)
(เดือน)
(บาท)
งบประมาณ
เบอร์โทร
22 โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรเศรษฐกิจ 1.อบรมเจ้าหน้าที่ในเขตรับผิตชอบ
เขตพื้นที่ปาุ ชุมชนตาบลวังทอง
และประชาชน เพื่อส่งเสริม
ของเกษตรกรทางเลือก และการนา
สมุนไพรไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ
2.ขยายพันธุพ์ ชื สมุนไพร Product
champion (ไพล,ขมิ้นชัน,มะกรูด)
3.ผลิตยาสมุนไพรในรายการยา
ยาหลักแห่งชาติ ประเภทยาใช้
ภายนอก ได้แก่ ยาหม่อง น้ามันไพล
และลูกประคบ จากผลิตภัณฑ์
สมุนไพร Product champion

1.ขยายพันธุพ์ ชื
พื้นที่ปาุ ชุมชน
สมุนไพร Product ตาบลวังทอง
champion (ไพล,
ขมิ้นชัน,มะกรูด)

มิ.ย.-64

มิ.ย.-64

30,000

เงินบารุง

คุณพนิดา

32

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านคุณภาพ เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
ตัวชีว้ ัดผลลัพธ์ 1. ร้อยละของจังหวัดผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
2. ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (Smart tools & Smart service)
3. จานวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด
ลาดับ
โครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
พื้นที่ดาเนินการ ระยะดาเนินงาน แผนการเบิกจ่าย
(เดือน)
(เดือน)
23 อมรมเชิงปฏิบตั ิการ Smart Que

อบรมเชิงปฏิบตั ิการ

24 อบรมเชิงปฏิบตั ิการการบันทึกข้อมูล อบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เรียกเก็บกองทุนต่างๆ Fee Schedule

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

กรรมการ IM

โรงพยาบาล

ม.ค.-มี.ค.64

ม.ค.-มี.ค.64

30,000

เงินบารุง

คุณลิขิต
098-0965945

เวชระเบียน
งานประกัน
PCU , ทันตกรรม

โรงพยาบาล

ม.ค.-มี.ค.64

ม.ค.-มี.ค.64

20,000

เงินบารุง

คุณลิขิต
098-0965945
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
แผนงานที่ 14 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
ตัวชีว้ ัดผลลัพธ์ 1. จานวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด
ลาดับ
โครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
25

โครงการพัฒนางานประจาทาเป็น
าการครัง้ ที่ 8
งาน CQI วิจัยวิชR2R

- ประชุมเตรียมงานวิชาการ
- ส่งผลงานวิชาการ
- นาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จนท.คปสอ.
ภักดีชุมพล

พื้นที่ดาเนินการ ระยะดาเนินงาน แผนการเบิกจ่าย
(เดือน)
(เดือน)
รพ.ภักดีชุมพล

ม.ค.-ก.ย.64

ม.ค.-ก.ย.64

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

95,000

เงินบารุง

ศูนย์คุณภาพ
088-5844602

34

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ ระยะดาเนินงาน แผนการเบิกจ่าย
(เดือน)
(เดือน)

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

26 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทาแผน 1) ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนฯกรรมการจัดทาแผน โรงพยาบาล
เพื่อพัฒนาสุขภาพและแผนปฏิบตั ิการ
สาธารณสุข

ก.ย.- ธ.ค. 2563 ก.ย.- ธ.ค. 2563 ค่าอาหารว่าง
จานวน 29 คน
คนละ 25 บาท
จานวน 8 วัน
รวม 5,800 บาท
ค่าอาหารว่าง
จานวน 22 คน
คนละ 25 บาท
จานวน 1 วัน
รวม 550 บาท
ค่าจัดทารูปเล่ม
จานวน 5 เล่ม
เล่มละ 100 บาท
รวม 500 บาท
รวมทั้งสิ้น
6,850 บาท

เงินบารุง

คุณอุมาริน
087-5205158

27 โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมิน
ผลงาน สาธารณสุข

ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง
จานวน 100 คน
คนละ 130 บาท
รวม 13,000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง
จานวน 150 คน
คนละ 130 บาท
รวม19,500บาท

เงินบารุง

คุณอุมาริน
087-5205158

1.รับนิเทศงานจาก สสจ.ชัยภูมิ

1 รอบ/ปี

โรงพยาบาล

ม.ค. 2564

ม.ค. 2564

2.รับนิเทศ ตรวจราชการ จากเขต 1 รอบ/ปี

โรงพยาบาล

ม.ค. 2564

ม.ค. 2564

35

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ ระยะดาเนินงาน แผนการเบิกจ่าย
(เดือน)
(เดือน)

27 โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมิน
ผลงาน สาธารณสุข

แหล่ง
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
32,500 บาท

28 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 1.จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการ
ตามมาตรฐานการพยาบาลใน
ประเมินคุณภาพการพยาบาล
โรงพยาบาล
2. รับการตรวจประเมินจาก
คณะกรรมการประเมิน QA

แนวทาง / คู่มือการ
ปฏิบตั ิงาน
ประเมิน QA

29 โครงการให้ความรูพ้ ยาบาลเรือ่ งการล้าง - การประชุมชี้แจง./สาธิตการล้างไตพยาบาล 35 คน
ไตทางช่องท้อง
30 โครงการซ้อมแผนอุบตั ิเหตุกลุ่มชน

งบประมาณ
(บาท)

ประชุมคณะทางาน
ประสานงานกับหน่วยงานที่
ซ้อมแผนอุบตั ิเหตุกลุ่มชน
ประเมินและสรุปผล

โรงพยาบาล

ม.ค.-ก.ย.64

ม.ค.-ก.ย.64

คลินิกโรคเรือ้ รัง ธ.ค.63- ม.ค.64 ธ.ค.63- ม.ค.64

จนท.โรงพยาบาล รพ.ภักดีชุมพล
สสอ./รพ.สต.
ตารวจ/กูภ้ ยั
163 คน

31 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บรายได้1.ประสานหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง/ จนท.รพ.ในเขตโซน ห้องประชุมภูโอบ
เครือข่ายโซนใต้
2.จัดประชุมทบทวนอัตราการ
ใต้จานวน 8 ร.พ. รพ.ภักดีชุมพล
เรียกเก็บค่ารักษา การclaim
จากกองทุนต่างๆ ในเครือข่ายโซนใต้

ธ.ค.63- พ.ค.64 ธ.ค.63- พ.ค.64

ก.ค.64

ก.ค.64

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร
คุณอุมาริน
087-5205158

7,500

เงินบารุง

คุณจิตติ
088-5844602

4,000

เงินบารุง

คุณดวงฤดี
087-2522672

18,220

เงินบารุง

คุณพีระ

ค่าอาหารว่าง
เงินบารุง
และอาหารกลางวัน
30คนๆละ100บ.
รวม 3,000 บาท

คุณพิมพ์อุมา
081-6755787

36

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ ระยะดาเนินงาน แผนการเบิกจ่าย
(เดือน)
(เดือน)

32 โครงการ พรบ.สัญจร

1.ประสานหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง/ ประชาชนทั่วไป
ออกประชาสัมพันธ์โครงการ
ในอ.ภักดีชุมพล
2.รณรงค์การทาพรบ.แก่ประชาชน
ทั่วไป ในอ.ภักดีชุมพล

33 รักหนู รักษ์ฟนั ตาบลเจาทอง

1.ตรวจสุขภาพช่องปาก
1.เด็กอายุ 2 เดือน คลินิกเด็กดี
ทาฟลูออไรด์วานิชให้แก่เด็กอายุ ถึง 2.11 ปี ที่มารับ รพ.ภักดีชุมพล
ตั้งแต่ 2 เดือน ถึง 2 ปี 11 เดือน วัคซีนในคลินิกเด็กดี
ที่มารับวัคซีนใน รพ.ภักดีชุมพล
2.ฝึกทักษะการแปรงฟันแก่ผู้ดูแลเด็ก
โดยลงมือปฏิบตั ิจริงกับเด็กเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม

อบต.ทั้ง 4 แห่ง มิ.ย.-ก.ค.64
รพ.สต.ซับมงคล

มิ.ย.-ก.ค.64

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

1.ค่าอาหารว่าง
เงินบารุง
50คนๆละ 25บาท
จานวน 4 มื้อ
เป็นเงิน 5,000บ.
2.ค่าสมนาคุณ
วิทยากร จานวน
1 คน วันละ 2 ชม.
ชม. ละ600บาท
เป็นเงิน 4,800บ.
รวมทั้งสิ้น
9,800 บาท

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร
คุณพิมพ์อุมา
081-6755787

ต.ค.63 - ก.ย.64 ต.ค.63 - ก.ย.64 ค่าฟลูออไรด์วานิช กองทุนหลัก คุณรัชนก
6 หลอดๆละ670บ. ประกันสุขภาพ 098-1471647
รวม 4,020 บาท ตาบลเจาทอง
ค่าแปรงสีฟนั และ
ยาสีฟนั
50ชุดๆละ 23บ.
รวม 1,150 บาท
รวมทั้งสิ้น
5,170 บาท

37

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ ระยะดาเนินงาน แผนการเบิกจ่าย
(เดือน)
(เดือน)

34 รักหนู รักษ์ฟนั ตาบลบ้านเจียง

1.ตรวจสุขภาพช่องปาก
1.เด็กอายุ 2 เดือน คลินิกเด็กดี
ต.ค.63 - ก.ย.64 ต.ค.63 - ก.ย.64
ทาฟลูออไรด์วานิชให้แก่เด็กอายุ ถึง 2.11 ปี ที่มารับ รพ.สต.บ้านเจียง
ตั้งแต่ 2 เดือน ถึง 2 ปี 11 เดือน วัคซีนในคลินิกเด็กดี รพ.สต.คลองจันลา
ที่มารับวัคซีนใน รพ.สต.บ้านเจียง
รพ.สต.คลองจันลา
2.ฝึกทักษะการแปรงฟันแก่ผู้ดูแลเด็ก
โดยลงมือปฏิบตั ิจริงกับเด็กเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม

35 ศูนย์เด็กฟันดี ตาบลบ้านเจียง

1ตรวจสุขภาพช่องปากและทาฟลูออ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ไรด์วานิชให้แก่เด็กใน ศพด.เขตตาบลตาบลบ้านเจียง
บ้านเจียง
2.กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร
ด้วยยาสีฟนั ผสมฟลูออไรด์
3.รวบรวมข้อมูลประเมินผลการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก เพื่อวางแผน
อุดฟันในเด็กด้วยวิธsี mart technigue

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

ค่าฟลูออไรด์วานิช กองทุนหลัก คุณรัชนก
6 หลอดๆละ670บ. ประกันสุขภาพ 098-1471647
รวม 4,020 บาท ตาบลบ้านเจียง
ค่าแปรงสีฟนั และ
ยาสีฟนั
100 ชุดๆละ 23บ.
รวม 2,300 บาท
รวมทั้งสิ้น
6,320 บาท

ศพด.บ.หนองใหญ่ ต.ค.63 - ก.ย.64 ต.ค.63 - ก.ย.64 ค่าฟลูออไรด์วานิช กองทุนหลัก คุณรัชนก
ศพด.บ.คลองจันลา
3 หลอดๆละ670บ. ประกันสุขภาพ 098-1471647
ศพด.บ.แจ้งตราด/
รวม 2,010 บาท ตาบลบ้านเจียง
คลองไทร
ค่าแปรงสีฟนั และ
ยาสีฟนั
130 ชุดๆละ 23บ.
รวม 2,990 บาท
ค่าวัสดุบรู ณะฟัน
GI Fuji II LC
1 ชุดๆละ 4,500
รวม 4,500 บาท
รวมทั้งสิ้น
9,500 บาท
38

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ ระยะดาเนินงาน แผนการเบิกจ่าย
(เดือน)
(เดือน)

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

36 โครงการแข่วงาม กินข้าวแซ่บ
ตาบลบ้านเจียง อาเภอภักดีชุมพล

ให้บริการทาฟันเทียม อุดฟัน
ขูดหินปูน และถอนฟัน

ประชาชนได้รับการ รพ.สต.บ้านเจียง ธค.63-กย.64
ทาฟันเทียม 30 คน รพ.สต.คลองจันลา
อุดฟัน ขูดหินปูน
ถอนฟัน 150 คน

กพ.-มีค.64

1.ค่าวัสดุอุดฟัน กองทุนหลัก คุณธนวริทธิ์
1,610 บาท
ประกันสุขภาพ 083-1391960
2. ค่าแปรงซอกฟัน ตาบลบ้านเจียง
1,500 บาท
3.ค่าแปรงสีฟนั และ
ยาสีฟนั 2,400
4.ค่าเม็ดฟูุทาความ
สะอาดฟันเทียม
1,020 บาท
รวมทั้งสิ้น
6,530 บาท

37 โครงการแข่วคุณภาพ บ่เจ็บ
ตาบลแหลมทอง อาเภอภักดีชุมพล

ให้บริการอุดฟัน ขูดหินปูน
และถอนฟัน

ประชาชนได้รับการ รพ.สต.ถ้าแก้ว
อุดฟัน ขูดหินปูน
ถอนฟัน 60 คน

กพ.-มีค.64

1.ค่าวัสดุอุดฟัน กองทุนหลัก คุณธนวริทธิ์
1,610 บาท
ประกันสุขภาพ 083-1391960
2. ค่าแปรงซอกฟัน ตาบลแหลมทอง
1,500 บาท
3.ค่าแปรงสีฟนั และ
ยาสีฟนั 2,400
รวมทั้งสิ้น
5,510 บาท

ธค.63-กย.64

39

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก

38 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพใน
ประชุมชี้แจง
การปฎิบตั ิงานและเสริมสร้างคุณธรรม ฝึกปฏิบตั ิสมาธิ วิปสั สนากรรมฐาน
จริยธรรมบุคลากร
ประชุมให้ความรูท้ ศั นคติที่ดี
แนวคิดในการทางานบริการ
การสื่อสารในงานบริการ

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ ระยะดาเนินงาน แผนการเบิกจ่าย
(เดือน)
(เดือน)

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

เงินบารุง

คุณมลิสา
095-6136669

เงินบารุง

ทีมเครือ่ ง
มือแพทย์
092-5725005

บุคลากรทุกระดับ โรงพยาบาล
ใน รพ.ภักดีชุมพล วัดปุาเมตตาคีรี

ม.ค. 64

ม.ค. 64

47,000 บาท

บุคลากรทุกระดับ โรงพยาบาล
ใน รพ.ภักดีชุมพล

ม.ค. 64

ม.ค. 64

47,000 บาท

ม.ค. - พ.ค. 64

ม.ค. - พ.ค. 64

1,000 บาท

1.โหวตคะแนนบุคลากรที่มีพฤติกรรมบุคลากรทุกระดับ โรงพยาบาล
บริการที่ดี โหวตโดยเจ้าหน้าที่
ใน รพ.ภักดีชุมพล
2.โหวตคะแนนบุคลากรที่มีพฤติกรรม
บริการที่ดี โหวตโดยผู้รับบริการ

รวมทั้งสิ้น
95,000 บาท
39 โครงการสอบเทียบเครือ่ งมือแพทย์

1.สารวจเครือ่ งมือแพทย์
2.ประชุม วางแผน
3.ประสานหน่วยงานที่ให้บริการ
ทดสอบ
4.ดาเนินการจัดบริการทดสอบ/
สอบเทียบเครือ่ งมือแพทย์ตามแผน
5.สรุปผลการทดสอบ
6.ปรับปรุง แก้ไข เครือ่ งมือแพทย์
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

เครือ่ งมือแพทย์
โรงพยาบาล
ที่ต้องได้รับการ
สอบเทียบ
ทั้งหมด312 รายการ

มิ.ย.64 - ส.ค.64 มิ.ย.64 - ส.ค.64

36,900 บาท

40

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ ระยะดาเนินงาน แผนการเบิกจ่าย
(เดือน)
(เดือน)

40 โครงการอบรมการใช้เครือ่ งทดสอบ
เครือ่ งวัดความดัน BP Sure

1.ประสานงานหน่วยงานที่เกียวข้อง
เพื่อวางแผน การดาเนินงาน
2.สารวจจานวนเครือ่ งมือ อุปกรณ์
3.จัดกิจกรรมอารอบรมดังนี้
3.1 ตั้งค่าการใช้งานBP sure
3.2 สอนการใช้งาน BP sure
3.3 ทดสอบความรูห้ ลังการอบรม
3.4 ฝึกปฎิบตั ิการใช้ BP Sure
4.ติดตามประเมินผลการใช้งาน
BP Sure

1.คณะกรรมการ โรงพยาบาล
เครือ่ งมือแพทย์20คน
2.จนท.รพ.สต. 6 คน
3.อสม.ในเขตรับผิดชอบ
ของรพ.สต. และ รพ.
แห่งละ 4 คน
รวม 28 คน

41 โครงการน้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่แบบยัง่ ยืน

1.ประชุมวางแผน
เจ้าหน้าที่ รพ.
กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
130 คน
ช่วงที่ 1
3.1 ชี้แจงนโยบายการดาเนินงานของ
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
ช่วงที2่
1.แนวทางการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาในงานอาชีพงานใน รพ.

42 โครงการรักษ์คน รักษ์องค์กรคุณภาพ
พัฒนาศักยภาพการทางานเป็นทีม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

1. กิจกรรม walkranly เพื่อสร้าง เจ้าหน้าที่
จ.ระนอง
ความสามัคคีในหน่วยงาน
รพ.ภักดีชุมพล
2.ระดมสมองพัฒนางานคุณภาพควบคูจ่านวน 130 คน
คุณธรรมของหน่วยงาน

โรงพยาบาล

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

พ.ค.64 - ก.ค.64 พ.ค.64 - ก.ค.64

13,900 บาท

เงินบารุง

ทีมเครือ่ ง
มือแพทย์
092-5725005

เม.ย.64 - มิ.ย.64 เม.ย.64 - มิ.ย.64

40,000

เงินบารุง

คุณปานจิตร
คุณศจีวรรณ
092-5725005

446,400

เงินบารุง

คุณจิตติ
088-5844602

ม.ค.-ก.ย.64

ม.ค.-ก.ย.64

41

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

43 โครงการอมรมการใช้งานและ
เจ้าหน้าที่ รพ.
1.สารวจเครือ่ งมือแพทย์
เชิงปูองกันเครือ่ งมือแพทย์และเครือ่ งมือ 2.ประชุมชี้แจง
130 คน
ที่จาเป็นในโรงพยาบาล
3.จัดกิจกรรมอบรมตามแผนโครงการ
44 โครงการยิม้ สดใสเด็กไทย
ฟันดี ส่งเสริมสุขภาพและ
ปูองกันโรคด้านทันตกรรม
สาหรับเด็ก คปสอ.ภักดีชุมพล

- ตรวจสุขภาพช่องปาก
เด็กนักเรียน
เด็กนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6 ชั้น ป.1-6
- จัดบริการทันตกรรมตามความ จานวน 2,257
เหมาะสมตามความจาเป็น
- จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
ทันตสุขภาพในโรงเรียน
1.การแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
2.ออกให้บริการเคลือบหลุมร่อง
กรามแท้ในเด็กนักเรียนชั้น ป.1-6

45 “โครงการหนูน้อยฟันดี”ส่งเสริมสุขภาพ - ดาเนินกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารเด็กนักเรียน
และปูองกันโรคด้านทันตกรรมสาหรับ กลางวันเด็กชั้นอนุบาลในโรงเรียน ชั้นอนุบาล
เด็กปฐมวัย อาเภอภักดีชุมพล
ประถม ศึกษาทั้ง ๒๐ แห่ง
จานวน 699 คน
-นัดเด็กที่มีความจาเป็นต้องได้รับการ
รักษาทางทันตกรรมอย่างต่อเนื่อง
- ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่เด็กนักเรียน
ชั้นอนุบาลในโรงเรียน

พื้นที่ดาเนินการ ระยะดาเนินงาน แผนการเบิกจ่าย
(เดือน)
(เดือน)
โรงพยาบาล

18 โรงเรียนใน
เขต
อาเภอภักดีชุมพล

พ.ค.64 - ก.ค.64 พ.ค.64 - ก.ค.64

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

20,000

เงินบารุง

คุณปานจิตร
คุณศจีวรรณ
092-5725005

ตค.63-กย.64

ตค.63-กย.64

- ค่าแปรงสีฟนั
เงินบารุง
(6-12 ปี)
800 อันๆละ10บาท
รวม 8,000 บาท
- ค่ายาสีฟนั
800หลอดๆละ13 บ.
รวม 10,400 บาท
รวมทั้งสิ้น
18,400 บาท

คุณรุง่ อรุณ
095-7182555

18 โรงเรียนในเขต ตค.63-กย.64
อาเภอภักดีชุมพล

ตค.63-กย.64

- ค่าแปรงสีฟนั
เงินบารุง
(3-5 ปี)
500 อันๆละ10บาท
รวม 5,000 บาท
- ค่ายาสีฟนั
500หลอดๆละ18 บ.
รวม 9,000 บาท
ค่าฟลูออไรด์วานิช
5 ชุดๆละ 670
รวม 3,350 บาท
รวมทั้งสิ้น
17,350 บาท

คุณรุง่ อรุณ
095-7182555

42

ลาดับ

โครงการ

46 โครงการ “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดพุง ลดโรค”

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ ระยะดาเนินงาน แผนการเบิกจ่าย
(เดือน)
(เดือน)

อบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อสร้างความ คปสอ.ภักดีชุมพล รพ.ภักดีชุมพล
ตระหนักในการดูแลสุขภาพรวมทั้ง จานวน 170 คน
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้อง

47 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบรมพัฒนาศักยภาพงานคุณภาพ จนท.โรงพยาบาล รพ.ภักดีชุมพล
ทีมคุณภาพ เพื่อรองรับมาตรฐาน
แบ่งตามฐานของแต่ละทีมคุณภาพ จานวน 130 คน
โรงพยาบาลคุณภาพ

48 โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการ 1.ประชุมชี้แจงนโยบายต่อ
คณะกรรมการ
สุขภาพ
คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ ทีมเครือ่ งมือและ
2.ดาเนินงานจัดโครงการตาม
คณะทางาน
กิจกรรม
จานวน 50 คน
ช่วงที่ 1
ประชุมชี้แจงและประกาศนโยบาย
การดาเนินงานทั้ง 9 ด้าน
ช่วงที่ 2
เตรียมรับการประเมินและรับการ
ตรวจเยีย่ มจากศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 9
ช่วงที่ 3
สรุปผลการประเมิน

รพ.ภักดีชุมพล

ม.ค.-ก.ค.64

ม.ค.-ก.ค.64

ก.พ.-64

ก.พ.-64

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

48,000

เงินบารุง

คุณอนุชิดา
081-0160467

ค่าอาหารว่าง
เงินบารุง
และอาหารกลางวัน
130คนๆละ100บ.
จานวน 2 วัน
รวม 26,000 บาท

คุณจิตติ
088-5844602

มิ.ย.64 - ส.ค.64 มิ.ย.64 - ส.ค.64 ช่วงที่ 1
ค่าอาหารว่าง
และอาหารกลางวัน
35คนๆละ100บ.
รวม 3,500 บาท
2.ค่าคู่มือเกณฑ์
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ
จานวน 30เล่ม
เล่มละ50 บาท
รวม 1,500 บาท
ช่วงที่ 2
ค่าอาหารว่าง
และอาหารกลางวัน
50คนๆละ100บ.
รวม 5,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
10,000 บาท

คุณปานจิตร
คุณศจีวรรณ
092-5725005
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