


เทศบาล
เมืองผักไห่

เงินบ ารุง รพ. ไม่ใช้งบประมาณ

1 โครงการ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ โรงพยาบาล
ผักไห่ ปี 2566

26-28 ต.ค.65             28,200 นางนงลักษณ์  พุทธคุณ 32.พัฒนาระบบก ากับ
ติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์

KRs32.1มีระบบก ากับ ติดตาม ประเมิน
แผนยุทธศาสตร์ ไตรมาสละ 1 คร้ัง

ไม่ key เข้าระบบ

2 N1 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่
ความย่ังยืนโรงพยาบาลผักไห่ ประจ าปี
งบประมาณ 2566

พ.ค.-66 16200 นางอรสา  ป้ันสุวรรณ ไม่สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง อนุมิติแผน
ส่งโครงการต้นเม.ย.

3 N2 แผนการด าเนินการด้านคุณธรรม ความ
โปร่งใส การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
และปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ
 โรงพยาบาลผักไห่

ธ.ค.65-ก.พ.66               7,200 นายรัตนะ เลิศดี 42.ลดการกระท าความผิด
ทางวินัยและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าท่ี

KRs42.1การกระท าความผิดทางวินัย
และประพฤติมิชอบลดลงจากเดิมร้อยละ
 10

รับใบอนุมิติแผนตัวจริง

4 N3  แผนพัฒนาการด าเนินงานอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลตามเกณฑ์
มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital

ธ.ค.65-ก.ย.66 313,800 นายสุชนม์  ภู่ประเสริฐ ไม่สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง รับใบอนุมิติแผนตัวจริง

5 N4 แผนพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมส่ิงแวดล้อม

ม.ค.-เม.ย.66             15,000 นายสุชนม์  ภู่ประเสริฐ 21.โรงพยาบาลด าเนินงาน
การจัดบริการอาชีวอนา
มัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อม

KRs21.1โรงพยาบาลด าเนินงานการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
ส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 60

รับใบอนุมิติแผนตัวจริง

6 N5 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
(QA)

มี.ค.-เม.ย.66 13100 นางพจนารถ ลุขสมทิพย์ ไม่สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง อนุมิติแผน 
ส่งโครงการ ก.พ.

7 N6 โครงการให้ความรู้และฟ้ืนฟูทักษะการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ

ก.ค.-66 30970 น.ส.ศิมากาญจณ์ บุญปถัมภ์ 39.สร้างบุคลากรให้มี
สมรรถนะสูง

KRs39.2จัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรให้ได้ 80 %

อนุมิติแผน
ส่งโครงการ พ.ค.-มิ.ย.

8 N7 โครงการพัฒนาจริยธรรมพยาบาล พ.ค.-66 10450 น.ส.ปนิตา เทียนบูชา 43.ลดการร้องเรียนด้าน
การให้บริการ

KRs43.1การร้องเรียนด้านการบริการ
ลดลงจากเดิมร้อยละ 20

อนุมิติแผน
ส่งโครงการ เม.ย.

9 N8 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่า
ตัวตายในอ าเภอผักไห่

มี.ค.-66 30750 นางจารุวรรณ  ธนะสุข ไม่สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง อนุมิติแผน+
อนุมัติโครงการแล้ว

10 N10  โครงการบทบาทครอบครัวในการเลิกยา
เสพติด

ก.พ.-66 13,000        นางสาววิมล อาวรณ์ ไม่สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง รับใบอนุมิติแผนตัวจริง

11 N11 โครงการบรรเทาข้อเข่าเส่ือมด้วยสมุนไพร พ.ค.-มิ.ย.66 41,700        นายวรุฒ แสงสุริยา ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีมี
องค์ความรู้ด้านสมุนไพร
และใช้ประโยชน์ในการ
ดูแลตนเอง

ร้อยละความรอบรู้ของประชาชนต่อ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรร้อยละ 80

รับใบอนุมิติแผนตัวจริง

แหล่งงบประมาณ  (ระบุ)

ล าดับ เดือนท่ีจัด ผู้รับผิดชอบ objective KRs

สรุปโครงการ/แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566
โรงพยาบาลผักไห่

ช่ือโครงการ/แผนปฏิบัติการ หมายเหตุ



เทศบาล
เมืองผักไห่

เงินบ ารุง รพ. ไม่ใช้งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ  (ระบุ)

ล าดับ เดือนท่ีจัด ผู้รับผิดชอบ objective KRsช่ือโครงการ/แผนปฏิบัติการ หมายเหตุ

12 N12 คัดกรองและติดตามเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง ด้วย Health station น าพา
ตาลานปลอดภัยจากโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

ธ.ค.65-ม.ค.66 74200 สิริมาส แสงทอง 10.ลดอัตราผู้ป่วยรายใหม่ 
โรคเบาหวาน และโรค
ความดันโลหิตสูง

10.1ประชาชนรับรู้สถานะสุขภาพ
ตัวเอง≥85

รับใบอนุมิติแผนตัวจริง

13 N13 เทศบาลเมืองผักไห่เสริมสร้างความ
ปลอดภัยแม่-ลูก ด้วยมหัศจรรย์ 2500 วัน
แรกของชีวิต

พ.ย.65-มิ.ย.66 15000 สิริมาส แสงทอง 3.เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
สมวัย

3.1 ร้อยละ 85 ของเด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัย

รับใบอนุมิติแผนตัวจริง

14 N14 คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
ในประชากรหญิงอายุ 30-60 ปี ต าบล
ตาลาน

ธ.ค.-65 สิริมาส แสงทอง ไม่สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง ยกเลิก
ยอด19600

15 N15  อุบัติเหตุจราจร จมน้ า ไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต
 ปลอดภัย เทศบาลผักไห่ร่วมใจช่วยฟ้ืน
คืนชีพ

ธ.ค.-65 สิริมาส แสงทอง ไม่สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง ยกเลิก
ยอด220000

16 N16 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจผู้สูงอายุใน
ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลผักไห่

ธ.ค.-ก.ค.66 64000 นางสาวกุสุมภรณ์ สุภาพ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน 
รักษา ฟ้ืนฟูสภาพผู้สูงอายุ
แบบไร้รอยต่อ

ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองภาวะถดถอย 
9 ด้านโดยชุมชนร้อยละ 75

รับใบอนุมิติแผนตัวจริง

17 N18 แผนการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล

ต.ค.65 ถึง ก.ย.66  ไม่ใช้งบประมาณ น.ส.เกษศรินทร์ ขุนทอง 24.ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง(NCD)ได้รับยาตาม
หลักเกณฑ์การใช้ยาอย่าง
สม

 KRs24.1ไม่พบการใช้ยาRAS 
blockade(ACEI/ARB/Renin inhibitor)2
ชนิดร่วมกันในการรักษาผู้ป่วยความดัน
เลือดสูงท่ัวไป , KRs24.2การใช้ยา 
Metformin เพ่ือรักษาผู้ป่วยเบาหวาน
เบาหวาน เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยา
อ่ืนเพ่ือควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดโดยไม่มี
ข้อห้ามใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ80  , KRs24.3 
การใช้ยาNSAIDsผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังระดับ 3
 ข้ึนไป ไม่เกินร้อยละ 10 , KRs24.4ผู้ป่วย
หอบหืดเร้ือรังท่ีได้รับยาInhaled 
corticosteroid ไม่น้อยกว่าร้อยละ80

รับใบอนุมิติแผนตัวจริง

18 N19 แผนพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรม
กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรังเป้าหมาย

ม.ค.-พ.ค.66  ไม่ใช้งบประมาณ น.ส.เกษศรินทร์ ขุนทอง ไม่สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง รับใบอนุมิติแผนตัวจริง

19 N20 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีครู ใน
การเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 อ าเภอผักไห่

ม.ค.-66 6600 นางสาววิมล  อาวรณ์ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
สมวัย

KRs3.1ร้อยละ 85 ของ  เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัย

อนุมิติแผน+
อนุมัติโครงการแล้ว



เทศบาล
เมืองผักไห่

เงินบ ารุง รพ. ไม่ใช้งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ  (ระบุ)

ล าดับ เดือนท่ีจัด ผู้รับผิดชอบ objective KRsช่ือโครงการ/แผนปฏิบัติการ หมายเหตุ

20 แผนพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคล่ือนท่ี
เร็ว (SRRT) ต าบลตาลาน อ าเภอผักไห่

พ.ย.65-ก.ย.66  ไม่ใช้งบประมาณ นายสุชนม์  ภู่ประเสริฐ 1.จังหวัดมีความพร้อมใน
การตอบโต้โรคติดต่อและ
โรคติดเช้ืออุบัติใหม่/โรค
อุบัติซ้ า

KRs1.1ควบคุมโรคให้สงบตามมาตรฐาน 
(2 Gen.)

ok ไม่ได้เข้าระบบ

21 N17  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน

ธ.ค.65-ก.ย.66             11,760 น.สพนิดา   มีแสงเพชร
นส.ชลธิชา นันทิใจ

2. ป้องกันควบคุมโรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง

2.1 ควบคุมไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อน อนุมิติแผน+
รออนุมัติโครงการ

214,500     477,430          -                    

คปสอ.ผักไห่




