


ยทุธศาสตร์ที่   1         : พัฒนาระบบสขุภาพตามกลุ่มวัย  

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ /หนว่ยงานอื่น

1 น.ส.ภทัราภรณ์ 
 1.1 ระยะก่อนการตั้งครรภ์ 1.เพื่อส่งเสริมการ 1.ทมีCFT 1.ฝากครรภคุ์ณภาพครบ  ม.ค.-64  -ปา้ยรณรงค์ 1 ปา้ย      1,050  ทานประสิทธิ์

     1) ส ารวจหญิงวัยเจริญพนัธุท์ี่วางแผน ต้ังครรภคุ์ณภาพ 2.กลุ่มหญิง  5  คร้ัง ตามเกณฑ์  -ค่าอาหารกลางวัน    11,760 

การต้ังครรภ์ วยัเจริญพันธุ ์ และอาหารว่าง 
     2) อบรม CFT ต.ผักปงั  84 คนx140 บาท
     3) จัดท าส่ือ

1.2 ระยะตั้งครรภ์
     1) อบรมหญิงต้ังครรภเ์พื่อการต้ังครรภ์ 1.หญิงต้ังครรภ์ 2.ฝากครรภก์อ่น 12 -ค่าอาหารกลางวันและ 8,400     

คุณภาพ ต.ผักปงั  สัปดาห ์ร้อยละ 60 อาหารว่างผู้เข้าอบรม 
     2) มอบส่ือส่งเสริมสุขภาพเพื่อ 60 คน x140 บาท
การต้ังครรภคุ์ณภาพ -ส่ือส่งเสริมสุขภาพ60ชุด 36,000   

     3) ติดตามการฝากครรภคุ์ณภาพและ x600 บาท
วางแผนการดูแลเฉพาะราย -ค่าส่ืออบรม 60 ชุด 6,000     

x100 บาท
 -ค่าวิทยากร 6,000     

แหลง่งบประมาณ

โครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน (ต.ผักปัง)

                                                                                 หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

แผนปฏบิตักิารโรงพยาบาลภเูขยีวเฉลมิพระกียรต ิ ปงีบประมาณ  2564  

ชื่อหน่วยงาน              :  คลนิิกหมอครอบครัว กลุ่มงานบริการปฐมภมูแิละองค์รวม

กลยทุธ์          1.1      : สง่เสริมใหห้ญิงตั้งครรภ ์และหญิงหลงัคลอด และเดก็ปฐมวัยไดร้ับการสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค และฟ้ืนฟูสภาพ

ชื่อประเดน็พัฒนา     1    : สง่เสริมคุณภาพชวีิตหญิงตั้งครรภ ์หญิงหลงัคลอด และเดก็ปฐมวัย

ล าดบั กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตอบสนองตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ 

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ



ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ /หนว่ยงานอื่น

น.ส.ภทัราภรณ์ 
 1.3 ระยะหลงัคลอด 1.มารดาและ 3.เด็กแรกเกดิถึง 5 ป ี  -ค่าส่ือความรู้เร่ือง 4,000      ทานประสิทธิ์

     1) จัดสนบัสนนุส่ือส่งเสริมพฒันาการ ทารกหลังคลอด มพีฒันาการและโภชนา พฒันาการ

ตามวัย การสมวัย  -ค่าส่ือส่งเสริมพฒันา 6,000     

     2) ใหค้วามรู้โรงเรียนพอ่-แมเ่ร่ือง การตามวัย

โภชนาการและพฒันาการ

1.4 นมแมด่ทีี่สดุ 1. เด็กแรกเกดิ 4.เด็กแรกเกดิ-6เดือนกนิ

     1) ติดตามเยี่ยมสนบัสนนุการใหน้มแม่ ถึง 6 เดือน นมแมอ่ย่างเดียว

1.5 เตรียมความพร้อมสู่โลกกว้าง 1.เด็กกอ่น 5.เด็กแรกเกดิถึง 5 ป ี -ค่าอาหารกลางวันและ 4,200     

     1) อบรมครูผู้ดูแลเด็กกอ่นวัยเรียน วัยเรียน มพีฒันาการและโภชนา อาหารว่างผู้เข้าอบรม 

    2) สนบัสนนุการด าเนนิงานศูนย์เด็ก การสมวัย 30 คน x140 บาท

คุณภาพ  - ค่าปา้ยโครงการ 400       

     3)อบรมผู้ปกครองเร่ืองพฒันาการ -ค่าอาหารกลางวันและ 42000 

โภชนาการและการดูแลฟนัในเด็ก อาหารว่างผู้เข้าอบรม 

300 คน x140 บาท

รวม 125,810   

ตอบสนองตวัชี้วัด ระยะเวลา

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
                                                                                 หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

โครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน(ตอ่) (ต.ผักปัง)

ล าดบั กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย



ยทุธศาสตร์ที่   1        : พัฒนาระบบสขุภาพตามกลุ่มวัย  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท.อ่ืนๆ
1 น.ส.ภทัราภรณ์ 
 1.1 อบรมพฒันาศักยภาพครูอนามยั 1.เพื่อฟื้นฟกูารด าเนนิ 1.ร้อยละของเด็กไทยม ี ทานประสิทธิ์

โรงเรียน งานอนามยัโรงเรียน ระดับสติปญัญาเฉล่ีย 

    1) จัดอบรมครูอนามยัโรงเรียน ครู 20 คน ไมต่่ ากว่าร้อยละ 100 ม.ิย. 64 -ค่าอาหารกลางวัน 2,800     

    2) จัดท าระบบรายงานและส่งต่อ 2.ร้อยละของเด็กไทย และ'อาหารว่างอบรม

ระหว่าง'โรงเรียนกบัหนว่ยบริการ มคีวามฉลาดทางอารมณ์  20 คนx 140 บาท

2.2 จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนนิ  (EQ)ในเกณฑ์ปกติ -ค่าอาหารกลางวัน 22,000   

กจิกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3ร้อยละของเด็กวัยเรียน และอาหารว่าง  

2.3 สนบัสนนุกจิกรรม TO BE No1 สูงดี สมส่วน จัดเวทแีลกเปล่ียน 

220 คน x100 บาท 

 - สนบัสนนุการจัด 11,000   

นทิรรศการโรงเรียน 
ละ 1000 บาท

รวม 35,800

ผู้รับผิดชอบ

โครงการโรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ (ต.ผักปัง)

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
                                                                                 หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

แผนปฏบิตักิารโรงพยาบาลภเูขยีวเฉลมิพระกียรต ิ ปงีบประมาณ  2564  

ชื่อหน่วยงาน             :  คลนิิกหมอครอบครัว กลุ่มงานบริการปฐมภมูแิละองค์รวม

กลยทุธ์          1.2     : สง่เสริมใหเ้ดก็วัยเรียน และวัยรุ่นไดร้ับการสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค และฟ้ืนฟูสภาพ

ชื่อแผนงานที่     2     : การสง่เสริมคุณภาพชวีิตเดก็วัยเรียน และวัยรุ่น ดา้นการสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค และฟ้ืนฟูสภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตอบสนองตวัชี้วัด ระยะเวลา



รายละเอียด จ านวน PP UC อปท.อ่ืนๆ
2 น.ส.ภทัราภรณ์ 

1.1 การปอ้งกนัการต้ังครรภใ์นวัยรุ่น 1.เพื่อปอ้งกนัการ วัยรุ่น  ส.ค.-   -ค่าอาหารกลางวัน 35,000    ทานประสิทธิ์

ต้ังครรภใ์นวัยรุ่น ในต าบลผักปงั ก.ย.-64 อาหารว่างอบรม 

250 คน x 140บาท

 -ค่าวิทยากร 8,400     

 -ค่าที่พกัวิทยากรและ

อาหาร 2,500     

 -ค่าเดินทางวิทยากร 3,200     

 -ค่าส่ืออบรม 1,300     

 

1.2 การปอ้งกนัการต้ังครรภซ้์ าในวัยรุ่น 2.เพื่อปอ้งกนัการ 1.วัยรุ่นที่มี 1. ลดอตัราการต้ัง ต.ค.63-

3.1.ใหค้ าปรึกษาและการใหบ้ริการฝังยา ต้ังครรภซ้์ าในวัยรุ่น การต้ังครรภใ์น ครรภซ้์ าในหญิง ก.ย.-64

คุมก าเนดิทกุรายหลังคลอดและ ต าบลผักปงั อายุต่ ากว่า 20 ปี

หลังแทง้

3.2.ติดตามและสนบัสนนุการท าบนัทกึ

ข้อตกลงการด าเนนิงาน(MOU) ตาม

โครงการแกไ้ขปญัหาการต้ังครรภใ์น

วัยรุ่นอ าเภอภเูขียว

3.3. ติดตามเยี่ยมและเกบ็ข้อมลูในหญิง

หลังคลอดที่แมว่ัยรุ่นทกุราย
3.4.เกบ็และวิเคราะหข์้อมลู

รวม 50,400  

วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตอบสนองตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการป้องกันการตั้งครรภใ์นวัยรุ่น/ตั้งครรภซ้์ า (ต.ผักปัง)  

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
                                                                                 หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม 



ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ /หนว่ยงานอื่น

3

  1.ปรับเปล่ียน 1.เด็กที่มภีาวะ ร้อยละของเด็กวัยเรียน ม.ค.-ก.ย.64 1.ค่าอาหารว่าง   PCT กมุาร

 พฤติกรรมเด็กที่มีภาว โภชนาการเกนิ สูง ดี สมส่วน 25บาทx40 คนx 10คร้ัง 10,000   นางทพิย์วัลย์   

ะโภชนาการเกนิ และผู้ปกครอง ระวิพนัธ์
2.ลดภาวะแทรกซ้อน จ านวน 40 คน 2.ค่าส่ือออกก าลังกาย 1,000     

ในเด็กอ้วน

3.ค่าส่ือด้านโภชนาการ 1,000     

4. ค่าจัดท าคู่มอื 1,000     

ประจ าตัวเด็ก

รวม 13,000  

ตอบสนองตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

โครงการคลนิิกเดก็หุ่นด ี(คลนิิกพัฒนาการเดก็)

ล าดบั กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย



ยทุธศาสตร์ที่   1         : พัฒนาระบบสขุภาพตามกลุ่มวัย  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท.อ่ืนๆ
1 น.ส.ภทัราภรณ์ 
 1.1 อบรมพฒันาพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง และ เพื่อใหก้ลุ่ม  -กลุ่มเส่ียง350 1อตัราผู้ปว่ยรายใหม่ -ค่าอาหารกลางวัน ทานประสิทธิ์

กลุ่มปว่ยโรคเบาหวาน  ความดันโลหติสูง เปา้หมายมคีวามรู้ คน จากกลุ่มเส่ียง และ'อาหารว่างอบรม

และทกัษะในการ  -กลุ่มปว่ย 400  2.ร้อยละของผู้ปว่ยโรค มค.-สค. 64 กลุ่มเส่ียง 350 คนx 140 49,000   

พฒันาพฤติกรรม คน เบาหวาน/ความดันโลหติ บาท
สุขภาพ สูงที่ควบคุมได้ -ค่าอาหารกลางวัน 

และอาหารว่างอบรม 56,000   

กลุ่มปว่ย

400 คน x140 บาท

รวม 105,000

แผนปฏบิตักิารโรงพยาบาลภเูขยีวเฉลมิพระกียรต ิ ปงีบประมาณ  2564  

ชื่อหน่วยงาน             :  คลนิิกหมอครอบครัว กลุ่มงานบริการปฐมภมูแิละองค์รวม

กลยทุธ์          1.3      : สง่เสริม สนับสนุนใหป้ระชาชนกลุ่มวัยท างาน ไดร้ับการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังพฤตกิรรมเสี่ยงดา้นสขุภาพ ดแูลชว่ยเหลอืและ สง่ตอ่อยา่งเหมาะสม

ชื่อแผนงานที่    3       : การสง่เสริมคุณภาพชวีิตประชาชน กลุ่มวัยท างาน ในการไดร้ับการตรวจ คัดกรอง เฝ้าระวังพฤตกิรรมเสี่ยงดา้นสขุภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตอบสนองตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาพฤตกิรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
                                                                                 หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ



รายละเอียด จ านวน PP UC อปท.อ่ืนๆ
2 น.ส.ภทัราภรณ์ 

1. โรงพยาบาลภเูขียวเฉลิมพระเกยีรติ 4.เพื่อลด BMI ในกลุ่มบคุลากรที่  - ค่าส่ือรณรงค์ 15,000   ทานประสิทธิ์

องค์กรต้นแบบลดเส่ียง ลดพงุ ลดโรค บคุลากรกลุ่มเส่ียง  BMI > 25  - ค่าอาหารว่าง 250 คน กก.HRD
     1) ประเมนิความเส่ียงทกุ 1 เดือน บคุลากรที่ BMI < 25 มค-สค64 x25 บาท 6,350   

     2) จัดส่ือและช่องทางใหค้วามรู้

     3) จัดกจิกรรมส่งเสริม 3 อ.2ส.

    4) แข่งขันผลการลดน้ าหนกัระหว่าง

หนว่ยงาน/บคุคล

รวม 21,350

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตอบสนองตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการองค์กรตน้แบบลดเสี่ยง ลดพุง ลดโรค

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
                                                                                 หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ



รายละเอียด จ านวน PP UC อปท.อ่ืนๆ
3 น.ส.ภทัราภรณ์ 

1. ประชุมเครือข่ายแกนน า เพื่อค้นหากลุ่มเส่ียง หญิงอาย3ุ0-60 -ค่าอาหารกลางวัน 9,520      ทานประสิทธิ์

2.ส ารวจกลุ่มเปา้หมาย และกลุ่มปว่ยมะเร็ง ปใีนพื้นที่ ร้อยละของสตรี30-60ป ี และอาหารว่างอบรม

3.ท าแผนรณรงค์ ระยะแรกใหเ้ข้า ได้รับการตรวจคัดกรอง มค-สค64 เครือข่ายรณรงค์  

4.จ าท าส่ือรณรงค์ ถึงบริการโดยเร็ว มะเร็งปากมดลูก 34 คนx140 บาทx2วัน

5.ด าเนนิการรณรงค์

 -ค่าแบบตรวจเต้านมด้วย

ตนเอง2000ใบx6บาท 12,000   

 -ค่าปา้ยรณรงค์ 1.5x3 675       

เมตรx150บาท

 -ค่าส่ือรณณงค์ 80 บาท 20,000   

x250 ชิ้น

รวม 42,195  

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตอบสนองตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเรง็ปากมดลูก

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
                                                                                 หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ



ยทุธศาสตร์ที่   1         : พัฒนาระบบสขุภาพตามกลุ่มวัย  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท.อ่ืนๆ
1 น.ส.ภทัราภรณ์ 

1.1 จัดบริการดูแลระยะยาว 1.เพื่อใหม้รีะบบการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ-ร้อยละของต าบลที่มรีะบบ ต.ค.63 - 80 รายX5000บาท 400,000 P สปสช.ทานประสิทธิ์

ด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูง พึ่งพงิ 4 กลุ่ม  การส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้ ก.ย64

ที่มภีาวะพึ่งพงิ อายุระยะยาว 94 คน ทต.ภเูขียวสูงอายุระยะยาว

2.เพื่อใหผู้้สูงอายุที่มภีาวะและ อบต.ผักปงั (Long Term Care)ใน
1.2 สนับสนุนการด าเนินงานวดั พึ่งพงิได้รับการดูแล 1.วัดนครบาล ชุมชนผ่านเกณฑ์

ส่งเสริมสุขภาพ ระยะยาวด้านสาธารณสุข2.วัดโบราณ

1.3 ประสานทอ้งถิ่นในการจัดต้ัง โดยหนว่ยบริการปฐมภมูิ1.ทต.ภเูขียว/
โรงเรียนผู้สูงอายุ ทมีสหวิชาชีพและผู้ช่วยอบต.ผักปงั

เหลือผู้สูงอาย(ุcare giver)
3.เพื่อใหเ้ปน็วัด
ส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์

มาตรฐานและด าเนนิ

งานอย่างต่อเนื่อง

4.เพื่อสร้างพื้นที่ใหผู้้สูง

อายุได้เข้าร่วมกจิกรรม

ในการพฒันาตนเอง 

รวม 400,000

แผนปฏบิตักิารโรงพยาบาลภเูขยีวเฉลมิพระกียรต ิ ปงีบประมาณ  2564  

ชื่อหน่วยงาน             :  คลนิิกหมอครอบครัว กลุ่มงานบริการปฐมภมูแิละองค์รวม

กลยทุธ์          1.4      : สง่เสริมใหผู้้สงูอาย ุไดร้ับการสง่เสริมสขุภาพปอ้งกันโรค และฟ้ืนฟูสภาพ

ชื่อแผนงานที่    4      : การสง่เสริมคุณภาพชวีิตผู้สงูอาย ุดา้นการสง่เสริมสขุภาพปอ้งกันโรค และฟ้ืนฟูสภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตอบสนองตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการต าบล Long Term Care

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
                                                                                 หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ



รายละเอียด จ านวน PP UC อปท.อ่ืนๆ
2 น.ส.ภทัราภรณ์ 

2.1 อบรมแกนน าเชี่ยวชาญด้าน 1.เพื่อใหผู้้สูงอายุได้รับ1.แกนน าเยาวชน ร้อยละของ Healthy ต.ค.63 - -ค่าอาหารกลางวัน 35,280   P  ทานประสิทธิ์

การดูแลผู้สูงอายุตามกลุ่มอาการ การประเมนิภาวะ 84 คน  Ageing ก.ย64 และอาหารว่าง
ผู้สูงอายุ สุขภาพตามกลุ่ม 140 บาท X 84 คน 

อาการสูงอายุและส่ง x3 วัน

2.2 คัดกรอง/ประเมนิผู้สูงอายุ เสริมสุขภาพตามความ1.ผู้สูงอายุในเขต

ตามกลุ่มอาการสูงอายุ เส่ียงและเข้าถึงบริการทต.ภเูขียว และ  
2.เพื่อใหแ้กนน ามคีวามอบต.ผักปัง
รู้และสามารถดูแลผู้สูง
อายุได้ถูกต้องเหมาะสม

3.เพื่อค้นหากลุ่มปกติ

กลุ่มเส่ียง  กลุ่มปว่ย

รวม 35,280  

ผู้รับผิดชอบล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตอบสนองตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสรมิภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
                                                                                 หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ



รายละเอียด จ านวน PP UC อปท.อ่ืนๆ
3 น.ส.ภทัราภรณ์ 

3.1 จัดกจิกรรมส่งเสริมภาวะ 1.เพื่อปอ้งกนัไมใ่หก้ลุ่ม
1.ผู้สูงอายุ 17
 หมู่

1.ร้อยละของ Healthy ม.ีค- -ค่าอาหารกลางวัน 17,000   P ทานประสิทธิ์

สุขภาพและส่งต่อตามความเส่ียง ปกติเปน็กลุ่มเส่ียง  Ageing เม.ย 64 อาหารว่าง จัด

กลุ่มเส่ียงเปน็กลุ่มปว่ย กจิกรรมส่งเสริม 
และคงสภาวะสุขภาพ สุขภาพ  

ได้ยาวยาวนานมากขึ้น 170 คนx100บาท

-ค่าวัสดุสาธิต 10,000   P

-ค่ารถเหมาจ่าย 17,000   P

น าผู้สูงอายุเข้าร่วม

กจิกรรม 500บาท 

 2 คร้ัง X17หมู่

รวม 44,000  

งบประมาณ
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตอบสนองตวัชี้วัด ระยะเวลา

แหลง่งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการคลินิกผู้สูงอายุ

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
                                                                                 หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ



รายละเอียด จ านวน PP UC อปท.อ่ืนๆ
3 น.ส.ภทัราภรณ์ 

3.1 อบรมครูอาสากนัล้ม 1.เพื่อปอ้งกนัการหกล้ม
1.ผู้สูงอายุ 17
 หมู่

1.ร้อยละของ Healthy ม.ีค- -ค่าอาหารกลางวัน 21,420   P ทานประสิทธิ์

3.2 จัดหาวัสดุและส่ือการสอน ในผู้สูงอายุ  Ageing เม.ย 64 อาหารว่างอบรมครู

3.3 จัดกจิกรรมอาสากนัล้ม 2.อตัราการพลัดตกหกล้ม อาสากนัล้ม140บาท

ในผู้สูงอายุ x51คนx3วัน

 -ค่าวัสดุ 26,800   P

ยางวง

ไวนลิ9ช่อง

เส่ือโยคะ

ไมพ้ลอง

คู่มอืบริหาร

-ค่าอาหารกลางวัน 17,000   P

อาหารว่าง1มื้อจัด

กจิกรรมโรงเรียน

กนัล้มหมู่บา้นละ

10คนx17ม.x100

บาท

รวม 65,220  

ตอบสนองตวัชี้วัด
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการโรงเรยีนกันล้ม

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ

ระยะเวลาล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย

                                                                                 หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ



ยทุธศาสตร์ที่   2          :  พัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan) การแพทยป์ฐมภมู ิและการแพทยฉ์กุเฉนิ

ผุ้รับผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท.สปสช.
1 นางวรางคณา

 1.1 อบรมเชิงปฏบิติัการเร่ืองการคัดกรอง 
ดูแลผู้ปว่ย

1. เพื่อพฒันาศักยภาพ Care giver อสมให้
อสม.156 
หมู่บา้น ๆ ละ

1. อสม. 156 ม.บา้น 
ได้รับการอบรม ร้อย ละ ต.ค.63- ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง15,600 P เร่งไพบลูย์วงษ์

 ดูแลผู้ปว่ยสุขภาพจิต และจิตเวชเบื้องต้น มคีวามรู้ ความ
เข้าใจในการดูแล

1 คน รวม 156
 หมู่บา้น

2. ร้อยละของผู้ปว่ยโรค
ซึมเศร้าเข้าถึงบริการ 

 ก.ย.64 /เคร่ืองด่ืม 156 คนx100 บาท
และประสานงานการส่งต่อผู้ปว่ยจิตเวช 2. เพื่อใหชุ้มชน

และเครือข่าย มี
3. ร้อยละของผู้ปว่ยโรค
จิตและถึงบริการ ร้อยละ

วัสดุอปุกรณ์ 156 คนx30 บาท4,680

 ในการดูแลผู้ปว่ย
สุขภาพจิตและจิต

4. อตัราฆา่ตัวตายส าเร็จ
 ≤ 6.3 ต่อแสนประชากร3.เพื่อพฒันา

ระบบ การเยี่ยม ผู้ปว่ยได้เข้าถึงง่าย  

1.2 ออกติดตามงานด้านสุขภาพจิต 1.เพื่อออก ติดตามผู้ปว่ย ใหก้ารปรึกษา1.ผู้ปว่ยจิตเวช กลุ่มเส่ียง
 35 รายได้รับการเยี่ยม

ค่าอาหารว่าง/ เคร่ืองด่ืม  3,900

"ใกล้บา้นใกล้ใจใน รพ.สต." จิตเวช ในชุมชน อย่างนอ้ยร้อยละ 100 156 คน x 25 บาท 
1.เพอืพ่ฒันา
ระบบช่วยเหลือ

2. อสม สามมารถ ส่ง
ต่อ/ รายงาน ผู้ปว่ย  จิตเวชในมชน อาการก าเริบ  แนะน า
เบื้องต้นได้ ถูกต้อง 3.เพื่อพฒันาความรู้ทกัษะในการเยี่ยมปว่ยร้อยละ 75  

 1.3 ประชาคม หมู่บา้น ในเขต ต. ผักปงั เพื่อให ้ประชาชน
 ในชุมชน/หมู่บา้น

ประชาชน 
ทั่วไป /อสม

1. ร้อยละของผู้ปว่ยโรค
ซึมเศร้าเข้าถึงบริการ 

ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม 17,500 P นางวรางคณา

ทั้งหมด 11 ชุมชน กบั 17  หมู่บา้น ความรู้เร่ืองโรคจิตเวช /ซึมเศร้า/ฆา่ตัวตาย 11 ชุมชน กบั 172. ร้อยละของผู้ปว่ยโรค
จิตและถึงบริการ ร้อยละ

700 คนx 25 บาท เร่งไพบลูย์วงษ์

เพิ่มการเข้าถึง และปอ้งกนัการฆา่ตัวตายหมู่บา้นรวม 28 ชุมชน+ 3. อตัราฆา่ตัวตายส าเร็จ
 ≤ 6.3 ต่อแสนประชากร

 

ในชุมชน หมู่บา้น รวม 600 คน

1.4 แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านสุขภาพจิตชุมชนเพื่อสร้างเสริมแรงจูงใจใหก้บัอสม.เครือข่ายอสม.156 คน 1.มสีม.เชี่ยวชาญด้าน
สุขภาพจิตชุมชนอย่าง

ม.ิย.-64 ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง18,500 P

สุขภาพจิตอ าเภอภเูขียวเจ้าหนา้ที่ รพสต. 15 คนต าบลละ 1 คน /เคร่ืองด่ืม 185 คนx100 บาท

เพื่อคัดเลือก อสม.ดีเด่นสาขาสุขภาพจิตชุมชนเจ้าหนา้ที่รพ.10 คน วัสดุอปุกรณ์ 185 คนx30 บาท5,550 P

รวม 65,730

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

โครงการดแูลผู้ปว่ยจติเวชเรื้อรัง กลุ่มเสี่ยงในชมุชน

แผนปฏบิตักิารโรงพยาบาลภเูขยีวเฉลมิพระกียรต ิจงัหวัดชยัภมู ิปงีบประมาณ  2564

ชื่อหน่วยงาน              :  งานสขุภาพจติและจติเวช กลุ่มงานบริการปฐมภมูแิละองค์รวม

กลยทุธ์         2.11      :  พัฒนาระบบบริการสขุภาพกลุ่มโรคสขุภาพจติและจติเวช

ชื่อแผนงาน   19          :  การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ ในการดแูลผู้ปว่ยสขุภาพจติและจติเวช



ผุ้รับผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท.อ่ืนๆ
2

 2.1 ประชุมเชิงปฏบิติัการแนวทางการ 1. เพื่อพฒัยนาทกัาะความรู้ และช่องทางการ
1.ผู้ใหญ่บา้น
ทกุหมู่บา้น

1. ร้อยละของผู้ปว่ยโรค
ซึมเศร้าเข้าถึงบริการ 

ต.ค. 63 - ค่าอาหารกลางวัน/ 38,700   P น.ส.วิยะดา
เข้าถึงโรคซึมเศร้าในชุมชน  เข้าถึงโรคซึมเศร้า

เชิงระบบ
จ านวน 156 คน 2. อตัราฆา่ตัวตายส าเร็จ ≤ 6.3 ต่อ แสนประชากรก.ย.-64 อาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม พลทศัน์

(Hot line สายด่วน)   (Hot line สายด่วน)2. ก านนัทกุต าบล 387 คน x 100 บาท

2. เพื่อเพิ่มช่องทางแกป่ระชาชนในการจ านวน 15 คน ค่าวัสดุอปุกรณ์

 เข้าบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 387 คน x 20 บาท 7,740     P

 ระบบสายด่วน 3. ครูอนามยัโรงเรียน ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์

3. เพื่อประชาสัมพนัธ์ความรู้ในการจ านวน 72 โรงเรียน 

เฝ้าระวัง / การประเมนิซึมเศร้า/โรงเรียนละ 1 คน  

การดูแลตนเองและการรักษาจ านวน 72 คน 
4. เพื่อคัดกรองกลุ่มเส่ียงโรคซึมเศร้าในโรค4. ตัวแทนสภานกัเรียน
เร้ือรังใหไ้ด้รับบริการที่ถูกต้องเหมาะสมจ านวน 72 โรงเรียน

โรงเรียนละ 2 คน 
จ านวน 144 คน

2.2 กจิกรรมรณรงค์ใหค้วามรู้  ผู้มารับบริการ  

สุขภาพจิตใน โรงพยาบาล ในโรงพยาบาล

2.4 การเฝ้าระวัง คัดกรองโรคซึมเศร้า เจ้าหนา้ที่ต ารวจ

ในภาคีเครือข่ายต ารวจ สภ.ภเูขียว

2.5 กจิกรรมงานสุขภาพจิต โรคซึมเศร้า เจ้าหนา้ที่ทกุภาคส่วน

ในเวทปีระชุมประจ าเดือนของภาคส่วน ระดับอ าเภอ

ระดับอ าเภอ
2.6 การเฝ้าระวัง คัดกรองสุขภาพจิต

บคุลากร
โรงพยาบาล

บคุลากรโรงพยาบาล 2Q/9Q  ภเูขียวเฉลิม
พระเกยีรติ

รวม 46,440

แหลง่งบประมาณ
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา

งบประมาณ

โครงการเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงตอ่การฆ่าตวัตายในชมุชน



ผุ้รับผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท.อ่ืนๆ

3 โครงการ MCATT ระดบัอ าเภอ
3.1 อบรมเชิงปฏบิัติการในการดูแล 1. เพื่อใหท้มี MCATT มรีะบบพยาบาล 20 คน 1.ร้อยละ 100 มกีารขยาย เครือข่าย MCATT สู่ระดับต.ค. 63 - ไมใ่ช้งบประมาณ     วิยะดา

ช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤติ บริหารจัดการแนวทางการนกัจิตวิทยา 2 คนต าบล ก.ย.-64

สุขภาพจิต (MCATT) ปฏบิติัและการติดตามที่มี่ต ารวจ     คน

คุณภาพ ผู้น าชุมชน  22 คน2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการร้อยละ 

2. มเีครือข่าย MCATT อสม. 16 คน

ระดับต าบล เจ้าหนา้ที่ รพ.สต. 16 คน 3. ร้อยละของผู้ปว่ยโรคจิตเข้าถึงบริการ ร้อยละ     

4. อตัราฆา่ตัวตายส าเร็จ≤ 6.3 ต่อแสนประชากร

รวม 0.00

ระยะเวลา
งบประมาณ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด
แหลง่งบประมาณ

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
 หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ



ผุ้รับผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท.อ่ืนๆ

4
4.1 ประชุมเชิงปฏบิติัการการ 1. เพื่อใหค้วามรู้ 

และสร้างความ
1.ตัวแทน
องค์การ

1. ร้อยละของผู้ปว่ยโรค
ซึมเศร้าเข้าถึงบริการ 

ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง7,100 P เกตุกมล

ปอ้งกนัการกระท าความรุนแรง ความเข้าใจในการ
ใหก้ารช่วยเหลือ 

ส่วนทอ้งถิ่น 
13 แหง่

2. ร้อยละของผู้ปว่ยโรค
จิตและถึงบริการ ร้อยละ

/เคร่ืองด่ืม 71 คนx100 บาท  

ต่อเด็ก สตรีและบคุคลใน  สตรี และบคุคล
ในครอบครัวที่ถูก

2. ก านนั 11 
ต าบล

3. อตัราฆา่ตัวตายส าเร็จ
 ≤ 6.3 ต่อแสนประชากร

วัสดุอปุกรณ์ 71 คนx20 บาท 1,420 P

ครอบครัว ความรุนแรง 3. ผู้รับผิดชอบ
งานจาก

ค่าวิทยากร 6 ชม.x600 
บาท

3,600 P

2. เพื่อพฒันา
ระบบรายงาน

สสอ. 1 คน

ผู้ประสบเหตุใน
ชุมชน

4.จนท.รพ.สต.
 16 แหง่5.อสม. 30 คน

รวม 12,120

 

กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

โครงการพัฒนาระบบบริการศูนยพ่ึ์งได ้OSCC

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
 หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 


