
โครงการ/กจิกรรมหลัก เปูาหมาย/กลุ่มเปูาหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกจิกรรม ผลผลิตรายกจิกรรม
ระยะเวลา

ด าเนินการ

แหล่งของ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

การพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพคนไทยกลุ่มสตรี

และเด็กปฐมวัยตามแนวทาง มหัศจรรย์ 1,000 วัน 

     1. ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็ก

เล็ก/ครูโรงเรียนอนามัยโรงเรียน และเจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุข

หญิงต้ังครรภ์ 1. ร้อยละหญิงต้ังครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คร้ัง

แรกกอ่นหรือเท่ากบั 12 สัปดาห์

2. ร้อยละหญิงต้ังครรภ์ท่ีได้รับการดูแลกอ่น

คลอด 5 คร้ัง ตามเกณฑ์คุณภาพ

3. ร้อยละของหญิงต้ังครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริม

ไอโอดีนและธาตุเหล็ก

หญิงต้ังครรภ์ทุกคนได้รับการดูแลตาม

เกณฑ์มาตรฐานคลินิกฝากครรภ์

คุณภาพ

ตุลาคม 

2563-

กนัยายน 

2564

ไม่มี คณะกรรมการ MCH 

Broad

หญิงหลังคลอด 1. ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ

 3 คร้ังตามเกณฑ์

หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลัง

คลอดตามมาตรฐาน

ตุลาคม 

2563-

กนัยายน 

2564

ไม่มี คณะกรรมการ MCH 

Broad

 1.ร้อยละ 85 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลตามเกณฑ์

มาตรฐานคลินิกคุณภาพเด็กดี

ตุลาคม 

2563-

กนัยายน 

ไม่มี คณะกรรมการ MCH 

Broad

2.ร้อยละ 65 ของปฐมวัยท่ีได้รับการคัดกรอง

แล้วพบว่าพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น

พัฒนาการด้วยเคร่ืองมือมาตรฐาน

เด็ก 0-5 ปี ทุกคน ได้รับการเฝูาระวัง 

คัดกรอง ภาวะโภชนาการ และ

พัฒนาการเด็ก

อบรม อสม.เช่ียวชาญด้าน

พัฒนาการเด็กและ

โภชนาการเด็ก

7,390.00      งบส่งเสริมสุขภาพ

และปูองกนัโรค อ.

เวียงเชียงรุ้ง ปี 

2564

สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

เด็ก 0-5 ปี ทุกคน ท่ีมีภาวะอ้วน/เร่ิม

อ้วน/ท้วม ผอม/ค่อน้างผอม เต้ียและ

ค่อนข้างเต้ีย ได้รับการติดตามและแกไ้ข

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ผู้ปกครองเด็กท่ีมีภาวะเต้ีย/

ค่อนข้างเต้ีย

11,550.00    งบส่งเสริมสุขภาพ

และปูองกนัโรค อ.

เวียงเชียงรุ้ง ปี 

2564

สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 

รายละเอียดของการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)

1.ร้อยละ 62 ของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน     2.

เด็กปฐมวัยมีภาวะเต้ียน้อยกว่า ร้อยละ 10   3. 

เด็กปฐมวัยท่ีเต้ียและค่อนข้างเต้ียได้รับนม 2 

กล่องไข่ 1 ฟอง ร้อยละ 90                      4. 

เด็กปฐมวัยได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก ร้อยละ 

100 

5. เด็กปฐมวัยมีกจิกรรมกระโดดโลดเต้นอย่าง

น้อย 3 ชม./วัน โดยเฉพาะเด็กเต้ียและค่อนข้าง

เต้ีย ร้อยละ 90

6. เด็กอายุ 2 ปีขึ้นไปทุกราย ท่ีมีภาวะ ผอม เต้ีย

 ซีด ได้รับยาถ่ายพยาธิ อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี 

ร้อยละ 100

3.สร้างความร่วมมือการคัดกรองและติดตาม

พัฒนาการเด็กกบัผู้ปกครอง ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก และโรงเรียน

เด็ก 0-5 ปี

เด็ก 0-5 ปี2.คลินิกคุณภาพเด็กดี



โครงการ/กจิกรรมหลัก เปูาหมาย/กลุ่มเปูาหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกจิกรรม ผลผลิตรายกจิกรรม
ระยะเวลา

ด าเนินการ

แหล่งของ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 

รายละเอียดของการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ฝึก

ปฏิบัติการใช้เคร่ืองมือ 

DSPM และส่งเสริม

โภชนาการตามช่วงวัยในครูพี่

เล้ียงศูนย์พัฒน้เด็กเล็กและ

ครูอนุบาล

8,800.00      งบส่งเสริมสุขภาพ

และปูองกนัโรค 

ระดับเขตสุขภาพ 

ปี 2564

สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

การส่งเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมให้กบักลุ่มวัยสูงอายุ 

                                             4.การคัด

กรองผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ 1.ร้อยละ 90 ของประชากรสูงอายุ ได้รับการคัด

กรอง 10 เร่ือง

ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง 10 เร่ือง ตุลาคม 

2563-

กนัยายน 

2564

จัดท าแบบคัดกรอง/ประเมิน

กลุ่มเส่ียงในผู้สูงอายุ

5,470.00      งบส่งเสริมสุขภาพ

และปูองกนัโรค ปี 

2564

สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

กลุ่มเส่ียงผู้สูงอายุท่ีมี

ปัญหาข้อเข่า/มีความ

เส่ียงภาวะหกล้ม

2.ส่งเสริมท่าออกก าลังกายท่ีเพิม่ความแข็งแรง

กล้ามเน้ือในกลุ่มเส่ียงผู้สูงอายุ ร้อยละ 80

กลุ่มเส่ียงผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาข้อเข่า/มี

ความเส่ียงภาวะหกล้ม ได้รับการ

ส่งเสริมท่าออกก าลังกายท่ีเพิม่ความ

แข็งแรงกล้ามเน้ือ

ตุลาคม 

2563-

กนัยายน 

2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเส่ียง

ผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาข้อเข่า/มี

ความเส่ียงภาวะหกล้ม

26,050.00    งบส่งเสริมสุขภาพ

และปูองกนัโรค ปี 

2564

สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

กลุ่มเส่ียงผู้สูงอายุท่ีมี

ความเส่ียงต่อภาวะหกล้ม

3.ปรับสภาพแวดล้อมในกลุ่มเส่ียงผู้สูงอายุ ร้อย

ละ 100

กลุ่มเส่ียงผู้สูงอายุท่ีมีความเส่ียงต่อ

ภาวะหกล้ม ได้รับการปรับ

สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย

ตุลาคม 

2563-

กนัยายน 

2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

เครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ

กลุ่มเส่ียง

4,940.00      งบส่งเสริมสุขภาพ

และปูองกนัโรค ปี 

2564

สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

6.การสร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุระยะยาว

อปท.อ.เวียงเชียงรุ้ง 

(อบต.ทุ่งกอ่,เทศบาลบ้าน

เหล่า )

ร้อยละของต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพ

ดูแล ผู้สูงอายุระยะยะยาว (Long Term Care) 

ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 75)

อบต.ทุ่งกอ่ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้า

ร่วม ต าบล LTC

ไม่มี สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

อบรมฟืน้ฟCูG 31,945.00    

อบรมอสมข.ด้านการดูแล

ผู้ปุวย 16,300.00    

พัฒนาศักยภาพCM 45,000.00    

1.ร้อยละ 62 ของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน     2.

เด็กปฐมวัยมีภาวะเต้ียน้อยกว่า ร้อยละ 10   3. 

เด็กปฐมวัยท่ีเต้ียและค่อนข้างเต้ียได้รับนม 2 

กล่องไข่ 1 ฟอง ร้อยละ 90                      4. 

เด็กปฐมวัยได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก ร้อยละ 

100 

5. เด็กปฐมวัยมีกจิกรรมกระโดดโลดเต้นอย่าง

น้อย 3 ชม./วัน โดยเฉพาะเด็กเต้ียและค่อนข้าง

เต้ีย ร้อยละ 90

6. เด็กอายุ 2 ปีขึ้นไปทุกราย ท่ีมีภาวะ ผอม เต้ีย

 ซีด ได้รับยาถ่ายพยาธิ อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี 

ร้อยละ 100

3.สร้างความร่วมมือการคัดกรองและติดตาม

พัฒนาการเด็กกบัผู้ปกครอง ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก และโรงเรียน

เด็ก 0-5 ปี

5.ประเมินความเส่ียง และส่งเสริม ปูองกนั การ

พลัดตก หกล้มในผู้สูงอายุ

บ ารุง(สปสช.) รพ.เวียงเชียงรุ้ง อบรมฟืน้ฟูผู้ดูแล(CG) อบรมอสมช.ใน

ต าบลท่ียังไม่สมัตรเข้าโครงการLTC 

ส่งพยาบาลวิชาชีพ (CM)เข้ารับการ

อบรมเพือ่พัฒนาศักยภาพ

กลุ่มเปูาหมายได้รับการดูแลตามแผนการดูแล

รายบุคคล(care plan)ร้อยละ80

CG,CM,อสมช.ในNPCU7. โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสา

ธารณสุชส าหรับผู้สูงอายุและผู้ปุวยในภาวะพึง่พิง

พฤศจิกายน

 2563-

กนัยายน 

2564



โครงการ/กจิกรรมหลัก เปูาหมาย/กลุ่มเปูาหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกจิกรรม ผลผลิตรายกจิกรรม
ระยะเวลา

ด าเนินการ

แหล่งของ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 

รายละเอียดของการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)

8. พชอ คณะกรรมการ พชอ. มีประเด็นสุขภาพในการขับเคล่ือน พชอ. 2 เร่ือง รายงานการประชุม พชอ. ไม่มี สสอ เวียงเชียงรุ้ง

9.PHER คณะกรรมการ พชอ. 

และทุกหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง

การซ้อมแผนรับมือสาธารณภัยอย่างน้อยปีละ 1

 คร้ัง

สรุปผลการซ้อมแผน 1 เล่ม มี.ค.-ก.ย.64 10,000 สาธารณภัยอ าเภอ ER

10.โครงการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาด

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (COVD-19)ระลอกใหม่

พัฒนาความพร้อมของทีม

 EOC

ระดับความส าเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้

ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโลนา2019 

(COVD-19)ระลอกใหม่ สรุปผลงานจ านวน 1 เล่ม

ม.ค.64- 

ก.ย.64

ทีม EOC เวียงเชียงรุ้ง

11. GREEN&CLEAN รพ/รพสต/สสอ ผ่านการรับรองมาตรฐาน 1.มีการจัดการขยะติดเช้ือท่ีได้

มาตรฐาน 2.มีส้วมส าหรับผู้พิการ 3.มี

กระบวนการประหยัดพลังงาน
คณะกรรมการ ENV 

รพ/ สสอ เวียงเชียงรุ้ง

12.โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบปฐมภูมิ 

(NPCU)ทุ่งกอ่

NPCU ทุ่งกอ่ ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายได้รับการดูแลจาก

นโยบาย 3 หมอ

ประชาชนเปูาหมายได้รับการดูแลตาม

มาตรฐาน

ม.ค.64- 

ก.ย.64

    15,000.00 สปสช เขต1 ชม. NPCU ทุ่งกอ่ (เกศนี-

ผู้จัดการ NPCU)

13 RDU สู่ชุมชน                                         

             1.การจัดกจิกรรมอบรมเจ้าหน้าท่ี รพ.

สต.เกี่ยวกบัการใช้ยาอย่างสมเหตุผลแนวทางการ

ด าเนินการ และช้ีแจงตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวข้อง              

   2.การจัดกจิกรรมอบรมเจ้าหน้าท่ี อสม. ให้มี

ความรู้ความเข้าใจเร่ืองการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเช้ือท่ีระบบการ

หายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน การ

ใช้ยาปฏิชีวนะในโรงอุจจาระร่วงเฉียบพลัน           

         3.ออกตรวจร้านขายของช าร่วมกบัเจ้าหน้าท่ี

 รพ.สต อสม. เพือ่เฝูาระวังการใช้ยาอย่างไม่สม

เหตุผลในร้านขายของช า และช่องทางการรายงาน

การพบเห็นการใช้ยาไม่สมเหตุผลได้

เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. และ

ประชาชน

บันไดขั้นท่ี 3 1.เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความเข้าใจเร่ือง

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล สามารถ

ด าเนินการตามตัวช้ีวัดได้            2.

เจ้าหน้าท่ี อสม.มีความรู้เบื้องต้นใน

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล สามารถน า

ความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์หรือ

สอดส่องดูแลประชาชนในเขตพืน้ท่ี ท่ี

รับผิดชอบได้                        3.

เจ้าหน้าท่ีสามารถรายงานการพบเห็น

อุบัติการณ์การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุ

ผลได้

ต.ค. 63-

ก.ย. 64

กลุ่มงานเภสัชกรรม



โครงการ/กจิกรรมหลัก เปูาหมาย/กลุ่มเปูาหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกจิกรรม ผลผลิตรายกจิกรรม
ระยะเวลา

ด าเนินการ

แหล่งของ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 

รายละเอียดของการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)

14.พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวย Intermediate  

care              14.1 พัฒนาการดูแลผู่ปวย Stroke

 , TBI, SCI, Hip Fx         14.2  พัฒนาการดูแล

ผู่ปวย Wound

ประชาชนได้รับบริการ

สุขภาพด้าน

intermediate care 

อย่างมีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัย

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Intermediate care 2.2.1

 ผู้ปุวยท่ีรอดชีวิตและ Biน้อยกว่า 15 ได้รับการ

คัดกรองและให้บริการฟืน้ฟูใน 6 เดือนแรกร้อย

ละ 70 2.2.2 ค่า Biเพิม่ขึ้นมากกว่า 2 คะแนน 

ร้อยละ 80

14.1 ผู้ปุวย Intermediate  care 

ได้รับการดูแลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 80

ต.ค. 63-

ก.ย. 64

ไม่มี IPD รพ

15.วิจัยผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ 

(NERDS) ต่อระดับน้ าตาลสะสมท่ีเกาะติดเม็ดเลือด

แดงและภาวะแทรกซ้อนในผู้ปุวยโรคเบาหวานท่ี

ควบคุมน้ าตาลไม่ได้  โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

จังหวัดเชียงราย

ผู้ปุวยโรคเบาหวานท่ี

ควบคุมน้ าตาลไม่ได้

มีรายงานวิจัย 1 เล่ม 1.ผู้ปุวยเบาหวานในกลุ่มทดลอง มี

ค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการดูแล

ตนเอง

 สูงกว่า กอ่นท าการทดลอง             

     2. ผู้ปุวยเบาหวานในกลุ่มทดลอง

มีค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการดูแล

ตนเองหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่ม

ควบคุม                     3. ผู้ปุวย

เบาหวานในกลุ่มทดลองมีค่าน้ าตาลท่ี

เกาะติดเม็ดเลือดแดง( HbA1C )ต่ า

กว่ากลุ่มควบคุมหลังการทดลอง 

ตุลาคม 

2563-

กนัยายน 

2564

ค่าอาหารว่างในการท า

กจิกรรมกลุ่ม                   

                                  

                                 

 - ค่าตรวจเลือด HbA1C     

  -  ค่าอาหารสาธิต           

   -  ค่าของท่ีระลึกส าหรับ

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม              

  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

    53,200.00 เงินบ ารุงของ

โรงพยาบาล        

                       

        ทุนอุดหนุน

การวิจัยจากศูนย์

ความเป็นเลิศการ

วิจัยสุขภาพชน

ชาติพันธ์ุ 

มหาวิทยาลัยแม่

ฟูาหลวง

หัวหน้ากลุ่มการ

พยาบาล

กลุ่มเส่ียงเบาหวานได้รับการติดตาม ร้อยละ 60 กลุ่มเปูาหมายมีความรู้เร่ือง

โรคเบาหวาน ร้อยละ70

ม.ค.64- 

ก.ย.64

40,200.00    กองทุน สปสช.ทุ่ง

กอ่

กลุ่งานบริการด้าน

ปฐมภูมิและองค์รวม

กลุ่มเส่ียงความดันโลหิตสูงได้รับตามร้อยละ 70 กลุ่มเปูาหมายมีความรู้เร่ืองโรคความ

ดันโลหิตสูง ร้อยละ70

ม.ค.64- 

ก.ย.64

กลุ่มเส่ียงเบาหวานและความดันโลหิตได้รับการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ร้อยละ80

กลุ่มเส่ียงเบาหวานและความดันโลหิต

ได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ร้อย

ละ80

ม.ค.64- 

ก.ย.64

16.โครงการสร้างความรอบรู้การปรับเปล่ียน

พฤติกรรมกลุ่มเส่ียง/สงสัยเป็นโรคเบาหวาน ความ

ดันโลหิตสูง

 กลุ่มเส่ียง/สงสัย ต่อ

โรคเบาหวาน โรคความ

ดันโลหิตสูง ต.ทุ่งกอ่



โครงการ/กจิกรรมหลัก เปูาหมาย/กลุ่มเปูาหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกจิกรรม ผลผลิตรายกจิกรรม
ระยะเวลา

ด าเนินการ

แหล่งของ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 

รายละเอียดของการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)

17. โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม อาหารและ

ออกก าลังกาย เพือ่ลดกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน ความ

ดันโลหิตสูง

 กลุ่มเส่ียง/สงสัย ต่อ

โรคเบาหวาน โรคความ

ดันโลหิตสูง และมี ภาวะ

 BMI ≥ 25

เพือ่ลดกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูง
กลุ่มเปูาหมายมีความรู้เร่ือง

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

 อาหารและออกก าลังกายท่ีเหมาะสม 

ร้อยละ100

ม.ค.64- 

ก.ค.64

20,000.00    PPA กลุ่งานบริการด้าน

ปฐมภูมิและองค์รวม

18. ระบบบูรณาการดูแลผู้ปุวย COPD เพือ่ลดการ

ก าเริบเฉียบพลัน

1.อัตราการก าเริบเฉียบพลันในผู้ปุวยโรคปอด

อุดกั้นเร้ือรัง โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งลดลงตาม

เกณฑ์ ไม่เกนิ 110  /100 ผู้ปุวย COPD

1.ผู้ปุวยได้รับการตรวจยืนยันการ

วินิจฉัยด้วย spirometry 100%

ตุลาคม 

2563-

กนัยายน 

2564

ไม่มี คณะกรรมการควบคุม

โรคไม่ติดต่ออ าเภอ

เวียงเชียงรุ้ง

18.1การตรวจยืนยันการวินิจฉัยด้วย spirometry 2. ผู้ปุวยสามารถใช้ยาพ่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

18.2. สอนและทวนสอบการใช้ยาโดยเภสัชกร

18.3. การใช้โปรแกรมการดูแล SEED

18.4. Home O2

18.5. การวางแผนจ าหน่ายและการเย่ียมบ้านแบบ

บูรณาการ

1.กลุ่มเส่ียงได้รับการคัดกรอง

2. มี care giver

3. มีการจัดกจิกรรมปูองกนัการฆา่ตัว

ตายในชุมชน

20. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 20.1 

ประชาสัมพันธ์1669 20.2 ขยายหน่วย FR 

ครอบคลุม 4 ท้องถิ่น

ร้อยละของประชาชน

เข้าถึงบริการการแหทย์

ฉุกเฉินมากกว่าปีท่ีกอ่น

20.1 ร้อยละของประชาชนได้รับบริการ

การแพทย์ฉุกเฉินมากกว่า รัอยละ 20 20.2 มี

หน่วย FRให้บริการครอบคลุม 4 ท้องถิ่น

20.1 มีผู้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

เพิม่ขี้น 20..2  มีหน่วย FRให้บริการ

ครอบคลุม 4 ท้องถิ่น

ตุลาคม 

2563-

กนัยายน 

2564

ไม่มี ER

ผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้น

เร้ือรังท้ังหมดท่ีมารับ

บริการในโรงพยาบาล

เวียงเชียงรุ้ง

2. ผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังมีความรอบรู้เร่ือง

สุขภาพ(Health literacy) และมีแนวทางปฏิบัติ

  ในการดูแลตนเอง           มากกว่าหรือ 

เท่ากบั    ร้อยละ 80

3. ผู้ปุวยได้รับการดูแลแบบองค์รวม

19. การค้นหาและปูองกนัการฆา่ตัวตาย กลุ่มเส่ียงต่อการฆา่ตัวตาย อัตราการฆา่ตัวตายส าเร็จ  (ไม่เกนิ 8/แสน

ประชากร หรือ <3 ราย)

คณะกรรมการ

สุขภาพจิตระดับอ าเภอ



โครงการ/กจิกรรมหลัก เปูาหมาย/กลุ่มเปูาหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกจิกรรม ผลผลิตรายกจิกรรม
ระยะเวลา

ด าเนินการ

แหล่งของ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 

รายละเอียดของการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)

1.ผู้ปุวยวัณโรคปอดราย

ใหม่

อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดราย

ใหม่ ร้อยละ 90

ผู้ปุวยวัณโรคได้รับการรักษาตาม

มาตรฐาน

ม.ค.64- 

ก.ย.64

10,000.00    PP CUP กลุ่งานบริการด้าน

ปฐมภูมิและองค์รวม/

รพสต.

2.ประชากรกลุ่มเส่ียง 7 

กลุ่ม

กลุ่มเส่ียงได้รับการคัดกรองร้อยละ 100 กลุ่มเส่ียงได้รับการคัดกรองวัณโรคตาม

เกณฑ์

ม.ค.64- 

ก.ย.64

กลุ่งานบริการด้าน

ปฐมภูมิและองค์รวม/

รพสต.

22. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี จนท.ทุกคน เจ้าหน้าท่ีทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 22.1 เจ้าหน้าท่ีทุกคนได้รับการตรวจ

สุขภาพประจ าปี 22.2 เจ้าหน้าท่ีท่ีมี

ความเส่ียงได้รับการตรวจสุขภาพตาม

ความเส่ียงมากกว่าร้อยละ 80

ม.ค.64- 

ก.ย.64

50,000 เงินบ ารุงของสถาน

บริการ

HRD/ สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

23. ITA จนท.ทุกคน ร้อยละการผ่านเกณฑ์ ITA มีการขับเคล่ือนองค์กรตามเกณฑ์ ITA ม.ค.64- 

ก.ย.64

กลุ่มงานบริหารทั่วไป/

สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

24. โครงการพัฒนาองค์กรตามมาตรฐาน

24.1.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ

รพ. โรงพยาบาลผ่านการประเมิน 

HA-re-accraditation

โรงพยาบาลมีการพัฒนาตามเกณฑ์

อย่างต่อเน่ือง

ตุลาคม 

2563-

กนัยายน 

2564

ค่าเย่ียมส ารวจ   100,000.00 เงินบ ารุงของ

โรงพยาบาล

FA

24.2. รพสต.ติดดาว รพสต.บ้านดงมหาวัน รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดี 5 

ดาว

รพสต.บ้านดงมหาวันมีการพัฒนาตาม

มาตรฐาน

ตุลาคม 

2563-

กนัยายน 

2564

เงินบ ารุงของ รพสต. รพสต.บ้านดงมหาวัน

และทีมพีเ่ล้ียง

24.3 PMQA

25.โครงการเพิม่เสถียรภาพด้านการเงินการคลัง รพ/รพสต/สสอ risk score ของ รพ.<6 มีการบริหารจัดการให้เป็นตาม

เปูาหมายในแต่ละกจิกรรม

ตุลาคม 

2563-

กนัยายน 

2564

คณะกรรมการ คปสอ.

21.โครงการพัฒนาระบบการยุติวัณโรค



โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ของกิจกรรม ผลผลิตรายกิจกรรม
ระยะเวลา

ด าเนินการ

แหล่งของ

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบ ผลการด าเนินงาน

การพัฒนาและสร้างเสริม

สุขภาพคนไทยกลุ่มสตรีและ

เด็กปฐมวยัตามแนวทาง 

มหัศจรรย ์1,000 วนั      1. 

ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแล

เด็กในศูนยเ์ด็กเล็ก/ครู

โรงเรียนอนามัยโรงเรียน และ

เจา้หน้าที่สาธารณสุข

หญิงต้ังครรภ์ 1. ร้อยละหญิงต้ังครรภ์ได้รับการ

ฝากครรภ์คร้ังแรกก่อนหรือเท่ากับ 

12 สัปดาห์

2. ร้อยละหญิงต้ังครรภ์ที่ได้รับการ

ดูแลก่อนคลอด 5 คร้ัง ตามเกณฑ์

คุณภาพ

3. ร้อยละของหญิงต้ังครรภ์ได้รับยา

เม็ดเสริมไอโอดีนและธาตุเหล็ก

หญิงต้ังครรภ์ทุกคน

ได้รับการดูแลตามเกณฑ์

มาตรฐานคลินิกฝาก

ครรภ์คุณภาพ

ตุลาคม 2563-

กันยายน 2564

ไม่มี คณะกรรมการ MCH 

Broad

หญิงหลังคลอด 1. ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับ

การดูแลครบ 3 คร้ังตามเกณฑ์

หญิงหลังคลอดได้รับการ

ดูแลหลังคลอดตาม

มาตรฐาน

ตุลาคม 2563-

กันยายน 2564

ไม่มี คณะกรรมการ MCH 

Broad

 1.ร้อยละ 85 ของเด็กปฐมวยัมี

พัฒนาการสมวยั

เด็กปฐมวยัได้รับการ

ดูแลตามเกณฑ์มาตรฐาน

คลินิกคุณภาพเด็กดี

ตุลาคม 2563-

กันยายน 2564

ไม่มี คณะกรรมการ MCH 

Broad

2.ร้อยละ 65 ของปฐมวยัที่ได้รับ

การคัดกรองแล้วพบวา่พัฒนาการ

ล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ

ด้วยเคร่ืองมือมาตรฐาน

เด็ก 0-5 ปี ทุกคน ได้รับ

การเฝูาระวงั คัดกรอง 

ภาวะโภชนาการ และ

พัฒนาการเด็ก

อบรม อสม.

เชี่ยวชาญ

ด้าน

พัฒนาการ

เด็กและ

โภชนาการเด็ก

7,390.00        งบส่งเสริม

สุขภาพและ

ปูองกันโรค อ.

เวยีงเชียงรุ้ง ปี 

2564

สสอ.เวยีงเชียงรุ้ง ยงัไม่ได้ด าเนินการ จะด าเนินการไตร

มาส 3

การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการประจ าปี ของหน่วยงาน ไตรมาส 2 ปีงปบระมาณ 2564

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุง้

อยูร่ะหวา่งด าเนินการไตรมาส 2

รายละเอียดของการใช้จ่าย

งบประมาณ(บาท)

1.ร้อยละ 62 ของเด็ก 0-5 ปี สูงดี

สมส่วน     2.เด็กปฐมวยัมีภาวะเต้ีย

น้อยกวา่ ร้อยละ 10   3. เด็ก

ปฐมวยัที่เต้ียและค่อนข้างเต้ียได้รับ

นม 2 กล่องไข่ 1 ฟอง ร้อยละ 90   

                   4. เด็กปฐมวยัได้รับ

ยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก ร้อยละ 100 

5. เด็กปฐมวยัมีกิจกรรมกระโดดโลด

เต้นอยา่งน้อย 3 ชม./วนั โดยเฉพาะ

เด็กเต้ียและค่อนข้างเต้ีย ร้อยละ 90

6. เด็กอาย ุ2 ปีขึ้นไปทุกราย ที่มี

ภาวะ ผอม เต้ีย ซีด ได้รับยาถ่าย

พยาธ ิอยา่งน้อย 1 คร้ัง/ปี ร้อยละ 

100

3.สร้างความร่วมมือการคัด

กรองและติดตามพัฒนาการ

เด็กกับผู้ปกครอง ชุมชน ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน

เด็ก 0-5 ปี

เด็ก 0-5 ปี2.คลินิกคุณภาพเด็กดี



โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ของกิจกรรม ผลผลิตรายกิจกรรม
ระยะเวลา

ด าเนินการ

แหล่งของ

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบ ผลการด าเนินงาน

รายละเอียดของการใช้จ่าย

งบประมาณ(บาท)

เด็ก 0-5 ปี ทุกคน ที่มี

ภาวะอ้วน/เร่ิมอ้วน/ท้วม

 ผอม/ค่อน้างผอม เต้ีย

และค่อนข้างเต้ีย ได้รับ

การติดตามและแก้ไข

ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ

ผู้ปกครอง

เด็กที่มีภาวะ

เต้ีย/ค่อนข้าง

เต้ีย

11,550.00       งบส่งเสริม

สุขภาพและ

ปูองกันโรค อ.

เวยีงเชียงรุ้ง ปี 

2564

สสอ.เวยีงเชียงรุ้ง ยงัไม่ได้ด าเนินการ จะด าเนินการไตร

มาส 3

ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ

เพือ่ฝึก

ปฏิบัติการใช้

เคร่ืองมือ 

DSPM และ

ส่งเสริม

โภชนาการ

ตามช่วงวยัใน

ครูพีเ่ล้ียง

ศูนยพ์ัฒน้เด็ก

เล็กและครู

อนุบาล

8,800.00        งบส่งเสริม

สุขภาพและ

ปูองกันโรค ระดับ

เขตสุขภาพ ปี 

2564

สสอ.เวยีงเชียงรุ้ง ยงัไม่ได้ด าเนินการ จะด าเนินการไตร

มาส 3

การส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม

ให้กับกลุ่มวยัสูงอาย ุ            

                                 4.

การคัดกรองผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ 1.ร้อยละ 90 ของประชากรสูงอาย ุ

ได้รับการคัดกรอง 10 เร่ือง

ผู้สูงอายไุด้รับการคัด

กรอง 10 เร่ือง

ตุลาคม 2563-

กันยายน 2564

จดัท าแบบคัด

กรอง/

ประเมินกลุ่ม

เส่ียงใน

ผู้สูงอายุ

5,470.00        งบส่งเสริม

สุขภาพและ

ปูองกันโรค ปี 

2564

สสอ.เวยีงเชียงรุ้ง อยูร่ะหวา่งด าเนินการ -การคัดกรองได้

ร้อยละ 85.94(12 มี.ค.64) -การ

ประเมินจะด าเนินการไตรมาส 3

1.ร้อยละ 62 ของเด็ก 0-5 ปี สูงดี

สมส่วน     2.เด็กปฐมวยัมีภาวะเต้ีย

น้อยกวา่ ร้อยละ 10   3. เด็ก

ปฐมวยัที่เต้ียและค่อนข้างเต้ียได้รับ

นม 2 กล่องไข่ 1 ฟอง ร้อยละ 90   

                   4. เด็กปฐมวยัได้รับ

ยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก ร้อยละ 100 

5. เด็กปฐมวยัมีกิจกรรมกระโดดโลด

เต้นอยา่งน้อย 3 ชม./วนั โดยเฉพาะ

เด็กเต้ียและค่อนข้างเต้ีย ร้อยละ 90

6. เด็กอาย ุ2 ปีขึ้นไปทุกราย ที่มี

ภาวะ ผอม เต้ีย ซีด ได้รับยาถ่าย

พยาธ ิอยา่งน้อย 1 คร้ัง/ปี ร้อยละ 

100

3.สร้างความร่วมมือการคัด

กรองและติดตามพัฒนาการ

เด็กกับผู้ปกครอง ชุมชน ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน

เด็ก 0-5 ปี



โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ของกิจกรรม ผลผลิตรายกิจกรรม
ระยะเวลา

ด าเนินการ

แหล่งของ

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบ ผลการด าเนินงาน

รายละเอียดของการใช้จ่าย

งบประมาณ(บาท)

กลุ่มเส่ียงผู้สูงอายทุี่มี

ปัญหาข้อเข่า/มีความ

เส่ียงภาวะหกล้ม

2.ส่งเสริมท่าออกก าลังกายที่เพิม่

ความแข็งแรงกล้ามเนื้อในกลุ่มเส่ียง

ผู้สูงอาย ุร้อยละ 80

กลุ่มเส่ียงผู้สูงอายทุี่มี

ปัญหาข้อเข่า/มีความ

เส่ียงภาวะหกล้ม ได้รับ

การส่งเสริมท่าออกก าลัง

กายที่เพิม่ความแข็งแรง

กล้ามเนื้อ

ตุลาคม 2563-

กันยายน 2564

ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ

ส่งเสริม

สุขภาพกลุ่ม

เส่ียงผู้สูงอายุ

ที่มีปัญหาข้อ

เข่า/มีความ

เส่ียงภาวะหก

ล้ม

26,050.00       งบส่งเสริม

สุขภาพและ

ปูองกันโรค ปี 

2564

สสอ.เวยีงเชียงรุ้ง ยงัไม่ได้ด าเนินการ จะด าเนินการไตร

มาส 3 หลังคัดกรองและประเมินเสร็จ

กลุ่มเส่ียงผู้สูงอายทุี่มีความ

เส่ียงต่อภาวะหกล้ม

3.ปรับสภาพแวดล้อมในกลุ่มเส่ียง

ผู้สูงอาย ุร้อยละ 100

กลุ่มเส่ียงผู้สูงอายทุี่มี

ความเส่ียงต่อภาวะหกล้ม

 ได้รับการปรับ

สภาพแวดล้อมที่อยูอ่าศัย

ตุลาคม 2563-

กันยายน 2564

ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ

เครือข่ายการ

ดูแลผู้สูงอายุ

กลุ่มเส่ียง

4,940.00        งบส่งเสริม

สุขภาพและ

ปูองกันโรค ปี 

2564

สสอ.เวยีงเชียงรุ้ง ยงัไม่ได้ด าเนินการ จะด าเนินการไตร

มาส 3 หลังคัดกรองและประเมินเสร็จ

6.การสร้างภาคีเครือข่าย

พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายรุะยะยาว

อปท.อ.เวยีงเชียงรุ้ง 

(อบต.ทุ่งก่อ,เทศบาลบ้าน

เหล่า )

ร้อยละของต าบลที่มีระบบการ

ส่งเสริมสุขภาพดูแล ผู้สูงอายรุะยะ

ยะยาว (Long Term Care) ใน

ชุมชน ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 75)

อบต.ทุ่งก่อ อ าเภอเวยีง

เชียงรุ้ง เข้าร่วม ต าบล 

LTC

ไม่มี สสอ.เวยีงเชียงรุ้ง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ตอบกลับจาก 

สปสช.เขต

อบรมฟืน้ฟูCG 31,945.00       

ยงัไม่ได้ด าเนินการ

อบรมอสมข.

ด้านการดูแล

ผู้ปุวย 16,300.00       อยูร่ะหวา่งด าเนินการไตรมาส 2

พัฒนา

ศักยภาพCM 45,000.00       ยงัไม่ได้ด าเนินการ

8. พชอ คณะกรรมการ พชอ. มีประเด็นสุขภาพในการขับเคล่ือน 

พชอ. 2 เร่ือง

รายงานการประชุม พชอ. ไม่มี

สสอ เวยีงเชียงรุ้ง

5.ประเมินความเส่ียง และ

ส่งเสริม ปูองกัน การพลัดตก 

หกล้มในผู้สูงอายุ

บ ารุง(สปสช.) รพ.เวยีงเชียงรุ้ง อบรมฟืน้ฟูผู้ดูแล(CG) 

อบรมอสมช.ในต าบลที่ยงั

ไม่สมัตรเข้าโครงการLTC

 ส่งพยาบาลวชิาชีพ 

(CM)เข้ารับการอบรม

เพือ่พัฒนาศักยภาพ

กลุ่มเปูาหมายได้รับการดูแลตาม

แผนการดูแลรายบุคคล(care plan)

ร้อยละ80

CG,CM,อสมช.ในNPCU7. โครงการพัฒนาระบบดูแล

ระยะยาวด้านสาธารณสุช

ส าหรับผู้สูงอายแุละผู้ปุวยใน

ภาวะพึง่พิง

พฤศจกิายน 

2563-กันยายน

 2564



โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ของกิจกรรม ผลผลิตรายกิจกรรม
ระยะเวลา

ด าเนินการ

แหล่งของ

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบ ผลการด าเนินงาน

รายละเอียดของการใช้จ่าย

งบประมาณ(บาท)

9.PHER คณะกรรมการ พชอ. 

และทุกหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

การซ้อมแผนรับมือสาธารณภัย

อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง

สรุปผลการซ้อมแผน 1 

เล่ม

มี.ค.-ก.ย.64 10,000 สาธารณภัยอ าเภอ ER

อยูร่ะหวา่งด าเนินการไตรมาส 2

10.โครงการเตรียมพร้อมและ

ตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา2019 

(COVD-19)ระลอกใหม่

พัฒนาความพร้อมของทีม

 EOC

ระดับความส าเร็จในการ

เตรียมพร้อมและตอบโต้ระบาดโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโลนา2019 

(COVD-19)ระลอกใหม่ สรุปผลงานจ านวน 1 เล่ม

ม.ค.64- ก.ย.64 ทีม EOC เวยีงเชียงรุ้ง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการไตรมาส 2

11. GREEN&CLEAN รพ/รพสต/สสอ ผ่านการรับรองมาตรฐาน 1.มีการจดัการขยะติด

เชื้อที่ได้มาตรฐาน 2.มี

ส้วมส าหรับผู้พิการ 3.มี

กระบวนการประหยดั

พลังงาน
คณะกรรมการ ENV 

รพ/ สสอ เวยีงเชียงรุ้ง

12.โครงการพัฒนาเครือข่าย

ระบบปฐมภูมิ (NPCU)ทุ่งก่อ

NPCU ทุ่งก่อ ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายได้รับการ

ดูแลจากนโยบาย 3 หมอ

ประชาชนเปูาหมาย

ได้รับการดูแลตาม

มาตรฐาน

ม.ค.64- ก.ย.64        15,000.00 สปสช เขต1 ชม.

NPCU ทุ่งก่อ (เกศนี-

ผู้จดัการ NPCU) ด าเนินการแล้ว



โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ของกิจกรรม ผลผลิตรายกิจกรรม
ระยะเวลา

ด าเนินการ

แหล่งของ

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบ ผลการด าเนินงาน

รายละเอียดของการใช้จ่าย

งบประมาณ(บาท)

13 RDU สู่ชุมชน                

                                    

  1.การจดักิจกรรมอบรม

เจา้หน้าที่ รพ.สต.เกี่ยวกับการ

ใช้ยาอยา่งสมเหตุผลแนว

ทางการด าเนินการ และชี้แจง

ตัวชี้วดัที่เกี่ยวข้อง               

  2.การจดักิจกรรมอบรม

เจา้หน้าที่ อสม. ให้มีความรู้

ความเข้าใจเร่ืองการใช้ยา

อยา่งสมเหตุผล เช่น การใช้ยา

ปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบ

การหายใจช่วงบนและ

หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 

การใช้ยาปฏิชีวนะในโรง

อุจจาระร่วงเฉียบพลัน          

          3.ออกตรวจร้านขาย

ของช าร่วมกับเจา้หน้าที่ รพ.

สต อสม. เพือ่เฝูาระวงัการใช้

ยาอยา่งไม่สมเหตุผลในร้าน

ขายของช า และช่องทางการ

รายงานการพบเห็นการใช้ยา

เจา้หน้าที่ รพ.สต. และ

ประชาชน

บันไดขั้นที่ 3 1.เจา้หน้าที่มีความรู้

ความเข้าใจเร่ืองการใช้

ยาอยา่งสมเหตุผล 

สามารถด าเนินการตาม

ตัวชี้วดัได้            2.

เจา้หน้าที่ อสม.มีความรู้

เบือ้งต้นในการใช้ยา

อยา่งสมเหตุผล สามารถ

น าความรู้ที่ได้ไปใช้

ประโยชน์หรือสอดส่อง

ดูแลประชาชนในเขต

พืน้ที่ ที่รับผิดชอบได้     

                   3.

เจา้หน้าที่สามารถ

รายงานการพบเห็น

อุบัติการณ์การใช้ยาอยา่ง

ไม่สมเหตุผลได้

ต.ค. 63-ก.ย. 

64

กลุ่มงานเภสัชกรรม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการไตรมาส 2

14.พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวย 

Intermediate  care           

   14.1 พัฒนาการดูแลผู่ปวย 

Stroke , TBI, SCI, Hip Fx    

     14.2  พัฒนาการดูแล

ผู่ปวย Wound

ประชาชนได้รับบริการ

สุขภาพด้าน

intermediate care 

อยา่งมีประสิทธภิาพและ

ปลอดภัย

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Intermediate

 care 2.2.1 ผู้ปุวยที่รอดชีวติและ 

Biน้อยกวา่ 15 ได้รับการคัดกรอง

และให้บริการฟืน้ฟูใน 6 เดือนแรก

ร้อยละ 70 2.2.2 ค่า Biเพิม่ขึ้น

มากกวา่ 2 คะแนน ร้อยละ 80

14.1 ผู้ปุวย 

Intermediate  care 

ได้รับการดูแลผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน ร้อยละ 80

ต.ค. 63-ก.ย. 

64

ไม่มี IPD รพ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการไตรมาส 2



โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ของกิจกรรม ผลผลิตรายกิจกรรม
ระยะเวลา

ด าเนินการ

แหล่งของ

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบ ผลการด าเนินงาน

รายละเอียดของการใช้จ่าย

งบประมาณ(บาท)

15.วจิยัผลของโปรแกรมสร้าง

เสริมสุขภาพ (NERDS) ต่อ

ระดับน้ าตาลสะสมที่เกาะติด

เม็ดเลือดแดงและ

ภาวะแทรกซ้อนในผู้ปุวย

โรคเบาหวานที่ควบคุมน้ าตาล

ไม่ได้  โรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้ง

 จงัหวดัเชียงราย

ผู้ปุวยโรคเบาหวานที่

ควบคุมน้ าตาลไม่ได้

มีรายงานวจิยั 1 เล่ม 1.ผู้ปุวยเบาหวานในกลุ่ม

ทดลอง มีค่าเฉล่ีย

คะแนนพฤติกรรมการ

ดูแลตนเอง

 สูงกวา่ ก่อนท าการ

ทดลอง                  2.

 ผู้ปุวยเบาหวานในกลุ่ม

ทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนน

พฤติกรรมการดูแล

ตนเองหลังการทดลองสูง

กวา่กลุ่มควบคุม           

          3. ผู้ปุวย

เบาหวานในกลุ่มทดลอง

มีค่าน้ าตาลที่เกาะติดเม็ด

เลือดแดง( HbA1C )ต่ า

กวา่กลุ่มควบคุมหลังการ

ทดลอง 

ตุลาคม 2563-

กันยายน 2564

ค่าอาหารวา่ง

ในการท า

กิจกรรมกลุ่ม 

                 

                 

                 

                 

                 

 - ค่าตรวจ

เลือด HbA1C

       -  

ค่าอาหาร

สาธติ          

    -  ค่าของ

ที่ระลึก

ส าหรับ

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม      

          -

ค่าอาหารวา่ง

และเคร่ืองด่ืม

       53,200.00 เงินบ ารุงของ

โรงพยาบาล       

                     

           

ทุนอุดหนุนการ

วจิยัจากศูนย์

ความเป็นเลิศการ

วจิยัสุขภาพชน

ชาติพันธุ์ 

มหาวทิยาลัยแม่

ฟูาหลวง

หัวหน้ากลุ่มการ

พยาบาล

อยูร่ะหวา่งด าเนินการไตรมาส 2

กลุ่มเส่ียงเบาหวานได้รับการติดตาม

 ร้อยละ 60

กลุ่มเปูาหมายมีความรู้

เร่ืองโรคเบาหวาน ร้อย

ละ70

ม.ค.64- ก.ย.64

อยูร่ะหวา่งด าเนินการไตรมาส 2

กลุ่มเส่ียงความดันโลหิตสูงได้รับตาม

ร้อยละ 70
กลุ่มเปูาหมายมีความรู้

เร่ืองโรคความดันโลหิตสูง

 ร้อยละ70

ม.ค.64- ก.ย.64

อยูร่ะหวา่งด าเนินการไตรมาส 2

กลุ่มเส่ียงเบาหวานและความดัน

โลหิตได้รับการปรับเปล่ียน

พฤติกรรม ร้อยละ80

กลุ่มเส่ียงเบาหวานและ

ความดันโลหิตได้รับการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ร้อยละ80

ม.ค.64- ก.ย.64 40,200.00       กองทุน สปสช.

ทุ่งก่อ

กลุ่งานบริการด้าน

ปฐมภูมิและองค์รวม

ด าเนินการแล้ว

16.โครงการสร้างความรอบรู้

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่ม

เส่ียง/สงสัยเป็นโรคเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง

 กลุ่มเส่ียง/สงสัย ต่อ

โรคเบาหวาน โรคความดัน

โลหิตสูง ต.ทุ่งก่อ



โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ของกิจกรรม ผลผลิตรายกิจกรรม
ระยะเวลา

ด าเนินการ

แหล่งของ

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบ ผลการด าเนินงาน

รายละเอียดของการใช้จ่าย

งบประมาณ(บาท)

17. โครงการปรับเปล่ียน

พฤติกรรม อาหารและออก

ก าลังกาย เพือ่ลดกลุ่มเส่ียง

โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

 กลุ่มเส่ียง/สงสัย ต่อ

โรคเบาหวาน โรคความดัน

โลหิตสูง และมี ภาวะ BMI

 ≥ 25

เพือ่ลดกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิตสูง
กลุ่มเปูาหมายมีความรู้

เร่ืองโรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิตสูง 

อาหารและออกก าลัง

กายที่เหมาะสม ร้อยละ

100

ม.ค.64- ก.ค.64 20,000.00       PPA กลุ่งานบริการด้าน

ปฐมภูมิและองค์รวม

ยงัไม่ได้ด าเนินการ

18. ระบบบูรณาการดูแลผู้ปุวย

 COPD เพือ่ลดการก าเริบ

เฉียบพลัน

1.อัตราการก าเริบเฉียบพลันใน

ผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 

โรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้งลดลงตาม

เกณฑ์ ไม่เกิน 110  /100 ผู้ปุวย 

COPD

1.ผู้ปุวยได้รับการตรวจ

ยนืยนัการวนิิจฉัยด้วย 

spirometry 100%

ตุลาคม 2563-

กันยายน 2564

ไม่มี คณะกรรมการควบคุม

โรคไม่ติดต่ออ าเภอ

เวยีงเชียงรุ้ง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการไตรมาส 2

18.1การตรวจยนืยนัการ

วนิิจฉัยด้วย spirometry

2. ผู้ปุวยสามารถใช้ยาพ่น

ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการไตรมาส 2

18.2. สอนและทวนสอบการ

ใช้ยาโดยเภสัชกร อยูร่ะหวา่งด าเนินการไตรมาส 2

18.3. การใช้โปรแกรมการดูแล

 SEED อยูร่ะหวา่งด าเนินการไตรมาส 2

18.4. Home O2 อยูร่ะหวา่งด าเนินการไตรมาส 2

18.5. การวางแผนจ าหน่าย

และการเยีย่มบ้านแบบบูรณา

การ อยูร่ะหวา่งด าเนินการไตรมาส 2

1.กลุ่มเส่ียงได้รับการคัด

กรอง

2. มี care giver

3. มีการจดักิจกรรม

ปูองกันการฆ่าตัวตายใน

ชุมชน

19. การค้นหาและปูองกันการ

ฆ่าตัวตาย

กลุ่มเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ  (ไม่เกิน 

8/แสนประชากร หรือ <3 ราย)

คณะกรรมการ

สุขภาพจติระดับอ าเภอ

ผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้น

เร้ือรังทั้งหมดที่มารับ

บริการในโรงพยาบาลเวยีง

เชียงรุ้ง

2. ผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังมี

ความรอบรู้เร่ืองสุขภาพ(Health 

literacy) และมีแนวทางปฏิบัติ  ใน

การดูแลตนเอง           มากกวา่

หรือ เท่ากับ    ร้อยละ 80

3. ผู้ปุวยได้รับการดูแล

แบบองค์รวม



โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ของกิจกรรม ผลผลิตรายกิจกรรม
ระยะเวลา

ด าเนินการ

แหล่งของ

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบ ผลการด าเนินงาน

รายละเอียดของการใช้จ่าย

งบประมาณ(บาท)

20. พัฒนาระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน 20.1 ประชาสัมพันธ์

1669 20.2 ขยายหน่วย FR 

ครอบคลุม 4 ท้องถิ่น

ร้อยละของประชาชน

เข้าถึงบริการการแหทย์

ฉุกเฉินมากกวา่ปีที่ก่อน

20.1 ร้อยละของประชาชนได้รับ

บริการการแพทยฉ์ุกเฉินมากกวา่ 

รัอยละ 20 20.2 มีหน่วย FR

ให้บริการครอบคลุม 4 ท้องถิ่น

20.1 มีผู้รับบริการ

การแพทยฉ์ุกเฉินเพิม่ขี้น

 20..2  มีหน่วย FR

ให้บริการครอบคลุม 4 

ท้องถิ่น

ตุลาคม 2563-

กันยายน 2564

ไม่มี ER

อยูร่ะหวา่งด าเนินการไตรมาส 2

1.ผู้ปุวยวณัโรคปอดราย

ใหม่

อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวณั

โรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 90

ผู้ปุวยวณัโรคได้รับการ

รักษาตามมาตรฐาน

ม.ค.64- ก.ย.64 10,000.00       PP CUP กลุ่งานบริการด้าน

ปฐมภูมิและองค์รวม/

รพสต. ยงัไม่ได้ด าเนินการ

3.ประชากรกลุ่มเส่ียง 7 

กลุ่ม

กลุ่มเส่ียงได้รับการคัดกรองร้อยละ 

100

กลุ่มเส่ียงได้รับการคัด

กรองวณัโรคตามเกณฑ์

ม.ค.64- ก.ย.64 กลุ่งานบริการด้าน

ปฐมภูมิและองค์รวม/

รพสต. อยูร่ะหวา่งด าเนินการไตรมาส 2

21.โครงการพัฒนาระบบการยติุวณัโรค



โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ของกิจกรรม ผลผลิตรายกิจกรรม
ระยะเวลา

ด าเนินการ

แหล่งของ

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบ ผลการด าเนินงาน

รายละเอียดของการใช้จ่าย

งบประมาณ(บาท)

21.1โครงการปูองกันและควบคุมวณัโรคในกลุ่มเส่ียง กลุ่มผู้สูงอาย ุBMI ต่ าไม่มีโรคร่วม 1.ผู้สูงอาย ุ(อาย ุ≥ 60 ป)ี 

 และมี BMI  ≤ 18.5 ใน 

อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง 

จ านวนทั้งส้ิน 118 ราย

กลุ่มเปูาหมายได้รับการคัดกรอง 

ตามเกณฑ์ ร้อยละ100

กลุ่มเปูาหมายได้รับการ

คัดกรอง โดย Chest x 

rayและส่งตรวจเสมหะ

ในรายที่ผลChest x ray 

 ผิดปกติ ร้อยละ100

ก.พ.64 – ก.ค.

64

12,980 PPA

กลุ่งานบริการด้าน

ปฐมภูมิและองค์รวม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการไตรมาส 2

22. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีจนท.ทุกคน เจา้หน้าที่ทุกคนได้รับการตรวจ

สุขภาพประจ าปี

22.1 เจา้หน้าที่ทุกคน

ได้รับการตรวจสุขภาพ

ประจ าปี 22.2 

เจา้หน้าที่ที่มีความเส่ียง

ได้รับการตรวจสุขภาพ

ตามความเส่ียงมากกวา่

ร้อยละ 80

ม.ค.64- ก.ย.64 50,000 เงินบ ารุงของ

สถานบริการ

HRD/ สสอ.เวยีงเชียง

รุ้ง

ยงัไม่ได้ด าเนินการ

23. ITA จนท.ทุกคน ร้อยละการผ่านเกณฑ์ ITA มีการขับเคล่ือนองค์กร

ตามเกณฑ์ ITA

ม.ค.64- ก.ย.64 กลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป/สสอ.เวยีงเชียง

รุ้ง อยูร่ะหวา่งด าเนินการไตรมาส 2

24. โครงการพัฒนาองค์กรตามมาตรฐาน

24.1.โครงการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ

รพ. โรงพยาบาลผ่านการประเมิน 

HA-re-accraditation

โรงพยาบาลมีการพัฒนา

ตามเกณฑ์อยา่งต่อเนื่อง

ตุลาคม 2563-

กันยายน 2564

ค่าเยีย่มส ารวจ      100,000.00 เงินบ ารุงของ

โรงพยาบาล

FA

อยูร่ะหวา่งด าเนินการไตรมาส 2

24.2. รพสต.ติดดาว รพสต.บ้านดงมหาวนั รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว

ระดับ 5 ดี 5 ดาว

รพสต.บ้านดงมหาวนัมี

การพัฒนาตามมาตรฐาน

ตุลาคม 2563-

กันยายน 2564

เงินบ ารุงของ รพ

สต.

รพสต.บ้านดงมหาวนั

และทีมพีเ่ล้ียง

24.3 PMQA

25.โครงการเพิม่เสถียรภาพด้านการเงินการคลังรพ/รพสต/สสอ risk score ของ รพ.<6 มีการบริหารจดัการให้

เป็นตามเปูาหมายในแต่

ละกิจกรรม

ตุลาคม 2563-

กันยายน 2564

คณะกรรมการ คปสอ.


