


ยทุธศาสตร์ที่   1          :  พัฒนาระบบสขุภาพตามกลุ่มวัย

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. บริจาค

1 น.ส.วรวรรณ

 1.1จัดหาอปุกรณ์ฟื้นฟสูมรรถภาพ สืบนกุารวัฒนา

ผู้ปว่ยโรคหวัใจและหลอดเลือด 1.เพิ่มสมรรถภาพการท างาน 1.มอีปุกรณ์ในการ ม.ีค-พ.ค64

ผู้รับบริการคลินกิDPAC หวัใจและหลอดเลือด ด าเนนิงาน

ผู้ปว่ยโรคเส้นเลือดในสมอง 2.ทดสอบสมรรถภาพเบื้องต้น

กลุ่มเส่ียงโรคNCD 3.ควบคุมการเคล่ือนไหวกล้ามเนื้อ

บคุลากร โรงพยาบาล 4.ฝึกเดิน  

    รายการดังนี้

    1) จักรยานนั่งปั่น 1 เคร่ือง ค่าครุภัณฑ์1x40,000 40,000 P

    2) ลู่วิง่กล 2 เคร่ือง ค่าครุภัณฑ์2x40,000 80,000 P

    3) จักรยานปั่น 1 เคร่ือง ค่าครุภัณฑ์1x40,000 40,000 P

รวม  160,000

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

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตักิารโรงพยาบาลภเูขยีวเฉลมิพระกียรต ิจงัหวัดชยัภมู ิปงีบประมาณ  2564

ชื่อหน่วยงาน              :  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

กลยทุธ์        1. 6        :  สง่เสริมใหก้ลุ่มเสี่ยงพิการและผู้พิการ ไดร้ับการสง่เสริมสขุภาพปอ้งกันโรคและฟ้ืนฟูสภาพ

ชื่อแผนงาน    6          :  การสง่เสริมคุณภาพชวีิตกลุ่มเสี่ยงพิการและผู้พิการ ดา้นการสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค และฟ้ืนฟูสภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ แหลง่งบประมาณuu

กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา

โครงการพัฒนาการการใหบ้ริการสง่เสริมสขุภาพดา้นกายภาพบ าบดั



รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ
2
 2.1 ฟื้นฟสูมรรถภาพปอดผู้ปว่ย 1.ผู้ปว่ย COPD ได้รับการ ผู้ปว่ย COPD มกีารจัดบริการ ม.ีค.-ม.ิย.64 แกนกระดาษ 5,000 P น.ส.วรวรรณ

COPD ฟื้นฟสูมรรถภาพปอด ICD J440-J449 ครบตามมาตรฐาน เปา่ปอด 1000 ชิ้น สืบนกุารวัฒนา
ของคลินกิCOPD Tri flow  6 อนั 6,000 P

2.2 กจิกรรมคัดกรองและฟื้นฟู 2.ทดสอบ 6MWT ผู้ปว่ยCOPD ม.ีค.-ม.ิย.64 แบบฟอร์มการวัด 500 P น.ส.อรณิช  เหมะ

สมรรถภาพปอดในชุมชน ICD J440-J449 แผ่นพบั 1,000 P

รวม 12,500

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

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาการใหบ้ริการคลนิิก COPD ตามมาตรฐาน 

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา
แหลง่งบประมาณuuงบประมาณ



รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ
3 น.ส.วรวรรณ
 3.1 โครงการพฒันาการใหบ้ริการ สืบนกุารวัฒนา

 ศูนย์พกิาร
    1) ประชุมกรรมการศูนย์บริการ 1.เพื่อมคีณะกรรมการในการ คณะกรรมการ 1.อตัราความครอบ ม.ีค-สค.64  -ค่าอาหารกลางวัน 11,200 P ศูนย์บริการ 
คนพกิาร ด าเนนิงานวางแผนและ คลุมการใหบ้ริการ 2 คร้ัง/ปี /เคร่ืองด่ืม 40 คน คนพกิาร(พมจ)

ติดตามงานคนพกิาร กายอปุกรณ์ x140 บาทx2คร้ัง
 -ค่าวัสดุอปุกรณ์ 5,000 P

 3.2 โครงการการจัดหาอปุกรณ์ กพ.-ก.ย.64
ศูนย์ยืม LTC
    1) เคร่ืองผลิดออกซิเจน 10 ลิตร  2 เคร่ือง ค่าครุภัณฑ์2x35,000 70,000 P กองทนุฟืน้ฟูจังหวัด

    2) ที่นอนลมไฟฟา้ 5 อนั ค่าวสัดุ 5X10000 50,000 P กองทนุฟืน้ฟูจังหวัด

    3) เคร่ืองดูดเสมหะ 3 เคร่ือง ค่าครุภัณฑ์3x8,000 24,000 P กองทนุฟืน้ฟูจังหวัด

    4) เตียงปรับระดับ 2 ไก 7 เตียง ค่าครุภัณฑ์7x18,000 126,000 P กองทนุฟืน้ฟูจังหวัด

    5) เตียงปรับระดับ 3 ไก 1 เตียง ค่าครุภัณฑ์1x26,000 26,000 P กองทนุฟืน้ฟูจังหวัด

    6) เคร่ืองควบคุมการฉีดยาขนาดเล็ก 3 เคร่ือง ค่าครุภัณฑ์3x25,000 75,000 P กองทนุฟืน้ฟูจังหวัด

    7) เตียงฝึกยืนมอืหมนุส าหรับเด็ก 2 อนั ค่าครุภัณฑ์2x35,000 70,000 P กองทนุฟืน้ฟูจังหวัด

    8) เกา้อี้นั่งถ่าย 2อนั ค่าวสัดุ 2X3,000 6,000 P กองทนุฟืน้ฟูจังหวัด

    9) ค่าปา้ยโครงการ 1 อนั ค่าวสัดุ 1X600 600 P กองทนุฟืน้ฟูจังหวัด

   10) ค่าสรุปโครการ 2 เล่ม ค่าวสัดุ 2X400 800 P กองทนุฟืน้ฟูจังหวัด

ระยะเวลา

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

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด

                                                                                 หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ
แหลง่งบประมาณuuงบประมาณ

พัฒนาระบบงานดา้นฟ้ืนฟูสมรรภาพ



รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ
3.3 โครการนวตกรมด้านการฟื้นฟู น.ส.วรวรรณ

สมรรถภาพในชุมชน 1.เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน สืบนกุารวัฒนา
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ปว่ย
และคนพกิาร

    1) โครงเหล็กเคล่ือนที่ 5 อนั ค่าครุภัณฑ์5x5,500 27,500       P กองทนุฟืน้ฟูจังหวัด

    2) ราวคู่ฝึกเดิน 5 ชุด ค่าครุภัณฑ์5x3,500 17,500       P กองทนุฟืน้ฟูจังหวัด

    3) วงล้อบริหารขา 5 อนั ค่าครุภัณฑ์5x2,000 10,000       P กองทนุฟืน้ฟูจังหวัด

    4) ไมย้กตัวฝึกก าลัง 5 คู่ ค่าครุภัณฑ์5x1,000 5,000         P กองทนุฟืน้ฟูจังหวัด

    5)ขวดขยายปอด 20 อนั ค่าวสัดุ20x500 10,000       P กองทนุฟืน้ฟูจังหวัด

    6) ค่าปา้ยโครงการ 1 อนั ค่าวสัดุ 1X600 600 P กองทนุฟืน้ฟูจังหวัด

   7) ค่าสรุปโครการ 2 เล่ม ค่าวสัดุ 2X400 800 P กองทนุฟืน้ฟูจังหวัด

3.3 จัดต้ังศูนย์ซ่อมอปุกรณ์คนพกิาร 1.พฒันางานบริการอปุกรณ์ 2.อตัราความครอบ ม.ค.-ก.ย.64
คนพกิารที่ช ารุดกอ่น คลุมการใหบ้ริการ
หมดอายุการใช้งาน กายอปุกรณ์

3.4 อบรมทกัษะการใช้เคร่ืองมอืของ พฒันาศักยภาพทกัษะการใช้ ผู้รับผิดชอบงาน LTC ลดภาวะแทรกซ้อน กค-ก.ย.64  -ค่าอาหารกลางวัน 7,000   P ศูนยบ์ริการคนพิการ

ศูนย์ยืมอปุกรณ์ LTC เคร่ืองมอืและการสอนญาติ จนท. รพสต อ.ภเูขียว /เคร่ืองด่ืม 50 คน (พมจ)
ตัวแทนพยาบาลทกุตึก อตัราความครอบ x140 บาท 

คลุมการใหบ้ริการ  -ค่าวัสดุอปุกรณ์ 2,500 P

กายอปุกรณ์  -ค่าหอ้งประชุม 5,000 P

 -ค่าวิทยากร 3,600 P

600 บาทx6 ชม.
รวม 554,100

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

ผู้รับผิดชอบล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณuu



ยทุธศาสตร์ที่   3         :  พัฒนาระบบการจดัการและสนับสนุนการใหบ้ริการดา้นสขุภาพ

แผนปฏบิตักิารโรงพยาบาลภเูขยีวเฉลมิพระกียรต ิจงัหวัดชยัภมู ิปงีบประมาณ  2564
ชื่อหน่วยงาน              :  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

กลยทุธ์         3.1       :  พัฒนาระบบบริการเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 



รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ
1
 1.1 บริการฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ปว่ย 1.เพื่อใหญ้าติหรือผู้ดู ผู้ปว่ย Stroke/ 1.อตัราผู้ปว่ยโรค ส่ือการเสริมทกัษะ  P น.ส.วรวรรณ

Stroke/capture / SCI แลผู้ปว่ยได้รับความรู้ capture/SCI หลอดเลือดสมอง ฟื้นฟใูหผู้้ดูแล  สืบนกุารวัฒนา

     1) จัดท าปา้ยแขวนการจัดทา่ เร่ืองการท ากายภาพ ที่นอนโรงพยาบาล ม.ค.-61
 -ค่าวัสดุท าปา้ย
จัดทา่ 12,000

 P

     2) จัดท าปา้ยแขวนการ passive บ าบดัอย่างถูกต้อง ได้รับบริการทาง /ปา้ยแขวน passive
กายภาพบ าบดั  40 แผ่น x 300 บาท

พฒันาการใหบ้ริการกายภาพบ าบดัใน  - เพื่อลดอตัราการเกดิ 2.ลดการเกดิภาวะ
ผู้ปว่ยกระดูกสะโพกหกั ภาวะข้อติดผิดรูป แทรกซ้อน 
2.1 อปุกรณ์จัดทา่ผู้ปว่ยขณะดึงกระดูก 5 ชุด แผลกดทบั ม.ค.-60 ค่าวัสดุ 5 ชุดx200 บาท 1,000  P

ข้อติด
2.2 คู่มอืการปฏบิติัตัวที่บา้น 5 ชุด 3.อตัราการเกดิ ค่าวัสดุ 5 แผ่นx300 บาท 1,500  P

ภาวะแทรกซ้อน 

รวม  14,500

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ
2 นายชูเกยีรติ

ชื่อแผนงาน    27       :  การพัฒนาระบบบริการเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา

ตวัชี้วัด ระยะเวลา

งบประมาณ แหลง่งบประมาณuu
ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาการดแูลผู้ปว่ยระยะ intermedatie care ทางกายภาพบ าบดั

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

งบประมาณ แหลง่งบประมาณuu
ผู้รับผิดชอบ

 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการทางกายภาพบ าบดั

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย



2.1 เตรียมความพร้อมรับประเมนิ เชี่ยมฉิม
คุณภาพ
     1) อบรมศักยภาพนกั 1.พฒันาศักยภาพ นกักายภาพบ าบดั พค 64  -ค่าอาหารกลางวัน 1,500  P
กายภาพบ าบดัเร่ืองมาตรฐานวิชาชีพ นกักายภาพบ าบดั

/เคร่ืองด่ืม 15 คน
เร่ืองมาตรฐานวิชาชีพ x100 บาท

 2.เตรียมรับการประเมนิ  -ค่าวัสดุอปุกรณ์ 500  P
คุณภาพจากสภาพกายภาพ  -ค่าวิทยากร 3,600  P
บ าบดั 600 บาทx6 ชม.

2.2 ประชุมเครือข่ายประสานงาน หวัหนา้กลุ่มงาน พ.ค.-64  -ค่าอาหารกลางวัน 5,000  P
ด้านบริการกายภาพบ าบดั หวัหนา้งาน /เคร่ืองด่ืม 50 คน

รพ.สต. x100 บาท
 -ค่าเอกสารคู่มอื 1,500  P
50 คนx30 บาท

2.3ส่งประเมนิมาตรฐานบริการ นกักายภาพบ าบดั ค่าธรรมเนยีมประเมนิ 10,000
กายภาพบ าบดัจากสภากายภาพบ าบดั หวัหนา้กลุ่มงาน  -ค่าอาหารกลางวัน 5,000  P

หวัหนา้งาน /เคร่ืองด่ืม 50 คน
รพ.สต. x100 บาท

รวม 27,100

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