แผนปฏิบัติการสาธารณสุข
เครือข่ายอําเภอบึงนาราง
ปงบประมาณ 2564

คปสอ.บึงนาราง
อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจต
ิ ร

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่ วัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุม่ วัย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชีว้ ัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
แผนงาน
พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ
คนไทยกลุ่มเด็กปฐมวัย

1.อัตราส่วนมารดาตายต่อการเกิดมีชพี ไม่เกิน 16 ต่อการเกิดมีชพี แสนคน
2.ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีทงั้ หมดตามช่วงอายุทกี่ าหนดมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85
3.ร้อยละ 62 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน
4.เด็กไทยมีสติปญ
ั ญาเฉลี่ยไม่ตากว่
่ า 100 (ร้อยละของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุน้ พัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ร้อยละ 70)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
จนท.ผู้รับผิดชอบงาน
/
/
/
/
1.เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
1.ประชุมคณะทางาน
ไม่ใช้งบประมาณ
เจ้าหน้าที่

MCH bord

อนามัยแม่และเด็ก
จานวน 7 คน

2.เพือ่ พัฒนาทักษะ
อสม ในการทางาน
เชิกรุก

1.อบรมพัฒนาทักษะ
อสม ในการขึน้
ทะเบียนคู่สมรสรายใหม่
และติดตามการตั้งครรภ์
และการคุมกาเนิดใน
หญิงวัยเจริญพันธ์
ทุก 3 เดือน

อสม.ทุกตาบล

/

ผู้รับผิดชอบ
พิสิติ /ภัทราภรณ์/
สุมาลี

จนท.รพ.สต.ทุกแห่ง

2. พร้อมจัดตั้งคณะทางาน
มหัศจรรย์ 1000 วัน

/

3.ให้ความรู้พร้อมทั้งจัดทา
สื่อ เรื่อง ฝากท้องไว
ปลอดภัยทั้งแม่และลูก

/

/

/

/

4. การให้คาแนะนาเรื่อง
โภชนาการ

/

/

/

/

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่ วัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุม่ วัย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชีว้ ัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
แผนงาน

แผนงานพัฒนาบริการฝาก
ครรภ์คุณภาพ

1.อัตราส่วนมารดาตายต่อการเกิดมีชพี ไม่เกิน 16 ต่อการเกิดมีชพี แสนคน
2.ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีทงั้ หมดตามช่วงอายุทกี่ าหนดมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85
3.ร้อยละ 62 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน
4.เด็กไทยมีสติปญ
ั ญาเฉลี่ยไม่ตากว่
่ า 100 (ร้อยละของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุน้ พัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ร้อยละ 70)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)

1.เพือ่ ให้หญิงตั้งครรภ์
ได้รับการฝากครรภ์
ครั้งแรกก่อน 12
สัปดาห์ ร้อยละ 60
2.เพือ่ ให้หญิงตั้งครรภ์
ได้รับการฝากครรภ์
คุณภาพครบ 5 ครั้ง
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 65
3.เพือ่ ให้หญิงตั้งครรภ์
และหลังคลอดได้รับยา
เม็ดเสริมไอโอดีน
ธาตุเหล็ก กรดโฟลิก
มีภาวะโลหิตจาง
ไม่เกิน ร้อยละ 10

5.จัดตั้งกลุ่ม line ในการ
ให้ความรู้และให้คาปรึกษา
ตลอด 24 ชั่วโมง

/

6.การใช้โปรแกรม
savemom

/

/

/

/

/

/

/

/

1. สารวจ และจัดทาฐาน
ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์
หญิงหลังคลอด และ
ทารกแรกเกิดในพืน้ ที่
2. กระบวนการเฝ้าระวัง
และติดตามภายในชุมชน
โดยเจ้าหน้าที่ อสม.
และผู้นาชุมชน
3. การให้บริการฝากครรภ์
และติดตามเยีย่ มบ้าน
หลังคลอดตามมาตรฐาน

จนท.ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

จนท.รพ.สต.ทุกแห่ง

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่ วัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุม่ วัย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชีว้ ัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
แผนงาน
แผนงานพัฒนาบริการ และ
ระบบติดตาม พัฒนาการเด็ก
0-5 ปี(9,18,30,42,60 เดือน)

1.อัตราส่วนมารดาตายต่อการเกิดมีชพี ไม่เกิน 16 ต่อการเกิดมีชพี แสนคน
2.ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีทงั้ หมดตามช่วงอายุทกี่ าหนดมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85
3.ร้อยละ 62 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน
4.เด็กไทยมีสติปญ
ั ญาเฉลี่ยไม่ตากว่
่ า 100 (ร้อยละของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุน้ พัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ร้อยละ 70)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
1.เพือ่ ให้เด็กอายุ
0-5 ปี (9,18,30,42,
60 เดือน) ได้รับการ
ตรวจพัฒนาการ
ร้อยละ 90

1.ดึงข้อมูลและจัดทาฐาน
ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเด็ก
แต่ละพืน้ ที่
2.ให้บริการตรวจพัฒนาการ
เด็กตามช่วงวัยทั้ง 5 วัย
3.กรอกข้อมูลให้ตรงกับ
ช่วงวัยที่ได้รับการคัดกรอง

2.เพือ่ ให้เด็กอายุ
0-5 ปี (9,18,30,42,
60 เดือน) ที่ได้รับการ
คัดกรองพัฒนาการ
พบสงสัยล่าช้า
ร้อยละ 25
3.เด็ก 0-5 ปี (9,18,
30,42,60 เดือน) พบ
สงสัยล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นภายใน 1 เดือน
มีพฒ
ั นาการสมวัย
หลังได้รับการกระตุ้น

1.ติดตามเด็กเที่ตรวจพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้าเพือ่
ให้มารับบริการกระตุ้น
พัฒนาการ

จนท.ผู้รับผิดชอบ

/

/

/

/

/

/

/

/

ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
จนท.รพ.สต.ทุกแห่ง

จนท.รพ.สต.ทุกแห่ง

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่ วัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุม่ วัย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชีว้ ัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
แผนงาน
แผนงานพัฒนาบริการ
และระบบติดตาม เด็ก 0-5 ปี
สูงดีสมส่วน

1.อัตราส่วนมารดาตายต่อการเกิดมีชพี ไม่เกิน 16 ต่อการเกิดมีชพี แสนคน
2.ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีทงั้ หมดตามช่วงอายุทกี่ าหนดมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85
3.ร้อยละ 62 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน
4.เด็กไทยมีสติปญ
ั ญาเฉลี่ยไม่ตากว่
่ า 100 (ร้อยละของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุน้ พัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ร้อยละ 70)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
ร้อยละ 90
1.เพือ่ ให้เด็กอายุ
0- 5 ปี สูงดีสมส่วน
ร้อยละ 62

1.จัดหาเครื่องวัดส่วนสูง
ที่ได้ตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย
2.จัดอบรมให้ความรู้
ผู้ปกครองเด็กในเรื่อง
ภาวะโภชนาการเด็ก

จนท.ผู้รับผิดชอบ

/

ผู้รับผิดชอบ

ไม่ใช้งบประมาณ

สูงดีสมส่วน
3.พัฒนาทักษาะที่เกีย่ วกับ
การชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง
4.ติดตามประเมินผล
รพ.สต.บึงนาราง
โครงพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ 1.เพือ่ ให้เด็กอายุ 0-5 ปี
คนไทยกลุ่มเด็กปฐมวัย
มีภาวะโภชนาการสมวัย
สูงดีสมส่วน
2.เพือ่ ให้อสม.ทุกคน
มีทักษะ และมีความรู้
ความสามารถเรื่อง

1.ประเมินภาวะโภชาการโดยการชั่ง
น้าหนักเด็กอายุ 0-5 ปี ทุก 3 เดือน
2.จัดอบรมอสม.ในวันประชุม
ประจาเดือนให้มีความรู้ความสามารถ
ในการประเมินกราฟการเจริญเติบโต
และแปรผลได้อย่างถูกต้อง

ผู้ปกครองเด็กอายุ
0-5 ปี ที่มีปญ
ั หา
ผอมและอ้วน
จานวน 50 คน

5000

ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ในการอบรมผู้ปกครองเด็กจานวน 50 คน
คนละ 100 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
จานวน 1 วัน

สุทธิกานต์ วิเชียรสรรค์

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่ วัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุม่ วัย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชีว้ ัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
แผนงาน

1.อัตราส่วนมารดาตายต่อการเกิดมีชพี ไม่เกิน 16 ต่อการเกิดมีชพี แสนคน
2.ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีทงั้ หมดตามช่วงอายุทกี่ าหนดมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85
3.ร้อยละ 62 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน
4.เด็กไทยมีสติปญ
ั ญาเฉลี่ยไม่ตากว่
่ า 100 (ร้อยละของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุน้ พัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ร้อยละ 70)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
จุดกราฟการเจริญเติบโต
3.ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ
และสามารถประเมินผล
0-5 ปี ตามช่วงอายุ 9,18,30,42และ 60
ได้อย่างถูกต้อง
เดือน ในวัน EPI ช่วงเช้าฉีดวัคซีนและบ่าย
ตรวจพัฒนาการ
3.เพือ่ ให้เด็กอายุ 0-5ปี
ได้รับการตรวจ
4.ส่งต่อเด็กอายุ 9,18,30,42และ 60 เดือน
พัฒนาการตามช่วงวัย
พบสงสัยล่าช้า และได้รับการกระตุ้น
9,18,42 และ 60 เดือน
พัฒนาการด้วย TEDA4I

ผู้รับผิดชอบ

5.จัดอบรมผู้ปกครองเด็กอายุ 0-5 ปี
ที่มีปญ
ั หาภาวะโภชาการไม่สมส่วน
(ผอม/อ้วน)

รพ.สต.แหลมรัง
โครงพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ 1.เพือ่ พัฒนาทักษะ
คนไทยกลุ่มเด็กปฐมวัย
อสม ในการทางาน
เชิกรุก

1.อบรมพัฒนาทักษะ อสม
ในการขึน้ ทะเบียนคู่สมรส
รายใหม่และติดตามการ

อสม.ทุกคน

9600

1.อบรม อสม. ทักษะการให้คาแนะนา
การติดตามดูแลหญิงตั้งครรภ์
รพ.สต.แหลมรัง 72 คนx100 บาท

ณัฐฐาพร ห้วยหงษ์ทอง

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่ วัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุม่ วัย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชีว้ ัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
แผนงาน

1.อัตราส่วนมารดาตายต่อการเกิดมีชพี ไม่เกิน 16 ต่อการเกิดมีชพี แสนคน
2.ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีทงั้ หมดตามช่วงอายุทกี่ าหนดมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85
3.ร้อยละ 62 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน
4.เด็กไทยมีสติปญ
ั ญาเฉลี่ยไม่ตากว่
่ า 100 (ร้อยละของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุน้ พัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ร้อยละ 70)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
ตั้งครรภ์และการคุมกาเนิด
เป็นเงิน 7,200 บาท
ในหญิงวัยเจริญพันธ์
ทุก 3 เดือน
2.ค่าไวนิลฝากท้องไว ปลอดภัยทั้ง
แม่และลูก
2. พร้อมจัดตั้งคณะทางาน
รพ.สต.แหลมรัง 5 หมู่บา้ น x 480 บาท
มหัศจรรย์ 1000 วัน
เป็นเงิน 2,400 บาท
3.ให้ความรู้พร้อมทั้งจัดทา
สื่อ เรื่อง ฝากท้องไว
ปลอดภัยทั้งแม่และลูก
4. การให้คาแนะนาเรื่อง
โภชนาการ
5.จัดตั้งกลุ่ม line ในการ
ให้ความรู้และให้คาปรึกษา
ตลอด 24 ชั่วโมง

รพ.สต.โพธิไ์ ทรงาม

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่ วัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุม่ วัย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชีว้ ัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
แผนงาน
โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
คนไทยกลุ่มสตรีและเด็ก 0-5 ปี
ปี 2564

1.อัตราส่วนมารดาตายต่อการเกิดมีชพี ไม่เกิน 16 ต่อการเกิดมีชพี แสนคน
2.ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีทงั้ หมดตามช่วงอายุทกี่ าหนดมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85
3.ร้อยละ 62 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน
4.เด็กไทยมีสติปญ
ั ญาเฉลี่ยไม่ตากว่
่ า 100 (ร้อยละของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุน้ พัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ร้อยละ 70)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
1.เพือ่ ให้หญิงตั้งครรภ์
หญิงหลังคลอด
ผู้ปกครอง จิตอาสา
มีความรู้ ทักษะ ในการ
ดูแลหญิงตั้งครรภ์และ
เด็ก 0-5 ปี อย่างถูกต้อง
2. เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการ
และความฉลาดทาง
สติปญ
ั ญาและอารมณ์
ในเด็ก 0-5 ปี
3. เพือ่ ส่งเสริมให้
เด็ก0-5ปี มีรูปร่างสูงดี
สมส่วน

1.อบรมให้ความรู้รุ่นที่ 1
ในเรื่องหลักการดูแล
หญิงตั้งครรภ์และส่งเสริม
พัฒนาการเด็กตั้งแต่เริ่ม
ตั้งครรภ์ในหัวข้อมหัศจรรย์
1000 วันและการส่งเสริม
การฝากครรภ์เร็ว รวมถึง
การเฝ้าระวังภาวะ
แทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

1. หญิงตั้งครรภ์
หลังคลอด คนใน
ครอบครัวหญิง
ตั้งครรภ์ หลังคลอด
จานวน 15 คน

2.อบรมให้ความรู้รุ่นที่ 2
ใน เรื่องหลักการดูแล
เด็ก0-5ปีให้มีพฒ
ั นาการ
สมวัยและความฉลาดทาง
สติปญ
ั ญาและความฉลาด
ทางอารมณ์ รวมถึงมีสุขภาพ
ช่องปากที่ดี มีรูปร่างสูงดี
สมส่วน

3. อสม. จิตอาสา
จานวน 10 คน

/

/

5000

5000

/

/

2.ผู้ปกครอง
ผู้เลี้ยงดูเด็ก 0-5 ปี
จานวน 15 คน

4.ผู้นา จานวน 10 คน

1.ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 2 มื้อ จานวน 50 คน
คนละ 100 บาท จานวน 2 รุ่น
เป็นเงิน 10,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
นวพรรษ น้อยพ่วง

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่ วัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุม่ วัย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชีว้ ัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
แผนงาน
รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี
โครงการพัฒนาบริการ
และระบบติดตาม
เด็ก 0-5 ปี สูงดีสม
ส่วน

1.อัตราส่วนมารดาตายต่อการเกิดมีชพี ไม่เกิน 16 ต่อการเกิดมีชพี แสนคน
2.ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีทงั้ หมดตามช่วงอายุทกี่ าหนดมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85
3.ร้อยละ 62 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน
4.เด็กไทยมีสติปญ
ั ญาเฉลี่ยไม่ตากว่
่ า 100 (ร้อยละของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุน้ พัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ร้อยละ 70)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
1.เพือ่ ให้เด็กอายุ 0- 5 ปี 1.จัดหาเครื่องวัดส่วนสูงที่ได้ตามเกณฑ์ของ
สูงดีสมส่วนร้อยละ 62 กรมอนามัย

จนท.ผู้รับผิดชอบ

2.พัฒนาทักษาะที่เกีย่ วกับกับการชั่งน้าหนัก
และวัดส่วนสูงให้กบั อสม.
3.ให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กในเรื่องภาวะ
โภชนาการเด็กสูงดีสมส่วน

/

/

ไม่ใช้งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมาย
จานวน 50 คน

/
5000

4.ติดตามประเมินผล
2.เพือ่ ให้เด็ก 3 ปี
ฟันไม่ผุ ร้อยละ 58
รพ.สต.ห้วยแก้ว
พัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทยกลุ่ม

1.จัดกิจกรรมการตรวจฟัน
และทาฟลูออไรด์ในวัน EPI

1.เพือ่ ให้เด็กอายุ 0-5 ปี มี 1.ประเมินภาวะโภชาการโดยการชั่งน้าหนัก
ภาวะโภชนาการสมวัย สูงดี เด็กอายุ 0-5 ปี ทุก 3 เดือน

ผู้รับผิดชอบ

ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน50 คน ๆ100 บาท จานวน 1 ครั้ง
เป็นเงิน5000บาท
/

จนท.สาธารณสุข
รพ.สต
ผู้ปกครองเด็กอายุ
0-5 ปี ที่มีปญ
ั หา

/

/

/

/
3000

/

ไม่ใช้งบประมาณ

พรทิพย์ เพ็งพันธ์

ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ในการอบรมผู้ปกครองเด็กจานวน 30 คน

จันทร์ประภา จินดามัง

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่ วัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุม่ วัย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชีว้ ัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
แผนงาน
เด็กปฐมวัย

รพ.สต.บางลาย

1.อัตราส่วนมารดาตายต่อการเกิดมีชพี ไม่เกิน 16 ต่อการเกิดมีชพี แสนคน
2.ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีทงั้ หมดตามช่วงอายุทกี่ าหนดมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85
3.ร้อยละ 62 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน
4.เด็กไทยมีสติปญ
ั ญาเฉลี่ยไม่ตากว่
่ า 100 (ร้อยละของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุน้ พัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ร้อยละ 70)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
สมส่วน
2.จัดอบรมอสม.ในวันประชุมประจาเดือน ผอมและอ้วน
คนละ 100 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
2.เพือ่ ให้อสม.ทุกคนมีทักษะ ให้มีความรู้ความสามารถในการประเมินกราฟ จานวน 30 คน
จานวน 1 วัน
และมีความรู้ความสามารถ การเจริญเติบโตและแปรผลได้อย่างถูกต้อง
เรื่องจุดกราฟการเจริญเติบโต 3.ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ
และสามารถประเมินผลได้ 0-5 ปี ตามช่วงอายุ 9,18,30,42และ 60
อย่างถูกต้อง
เดือน ในวัน EPI ช่วงเช้าฉีดวัคซีนและบ่าย
3.เพือ่ ให้เด็กอายุ 0-5ปี ได้รับ ตรวจพัฒนาการ
การตรวจพัฒนาการ
4.ส่งต่อเด็กอายุ 9,18,30,42และ 60 เดือน
พบสงสัยล่าช้า และได้รับการกระตุ้น
ตามช่วงวัย 9,18,42
และ 60 เดือน
พัฒนาการด้วย TEDA4I
5.จัดอบรมผู้ปกครองเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มี
ปัญหาภาวะโภชาการไม่สมส่วน(ผอม/อ้วน)
4.เพือ่ ให้เด็กอายุ 0-5ปี ได้รับ
การตรวจพัฒนาการตาม
เกณฑ์ช่วงอายุ 9,18,30,42
และ 60 เดือนพบส่งสัยล่าช้า
ได้รับการส่งตรวจกระตุ้น
พัฒนาการด้วย TEDA4I

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่ วัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุม่ วัย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชีว้ ัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
แผนงาน

1.อัตราส่วนมารดาตายต่อการเกิดมีชพี ไม่เกิน 16 ต่อการเกิดมีชพี แสนคน
2.ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีทงั้ หมดตามช่วงอายุทกี่ าหนดมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85
3.ร้อยละ 62 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน
4.เด็กไทยมีสติปญ
ั ญาเฉลี่ยไม่ตากว่
่ า 100 (ร้อยละของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุน้ พัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ร้อยละ 70)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
เพือ่ ให้หญิงตั้งครรภ์
1พัฒนาทักษะอสม.
อสม.89 คน
/
ค่าอาหารกลางวัน 1มื้อ ค่าอาหารว่าง
ได้รับบริการฝากครรภ์
ให้มีองค์ความรู้
10700
และเครื่องดื่ม 2 มื้อ คนละ100 จานวน
คุณภาพครบ 5ครั้ง
ในการค้นหาหญิงตั้งครรภ์
89 คนเป็นเงิน 8900 บาท
ร้อยละ75
รายใหม่ในพืน้ ที่ให้ฝากครรภ์
ค่าวิทยากร ชั่วโมงละ 300 บาท จานวน
ก่อน 12สัปดาห์ ประโยชน์การ
6 ชั่วโมง เป็นเงิน 1800 บาท
ฝากครรภ์ การใช้ application
savemom การติดตามหญิงตั้ง
ครรภ์ ,การดาเนินงานมหัศจรรย์พนั วัน
สารวจกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุท์ ี่มีสามี
10 หมู่บา้ น
/
/
/
/
ไม่ใช้งบประมาณ
ทั้งแต่งงานและไม่แต่งงานในพืน้ ที่
และให้คาแนะนาการวางแผนครอบครัว
หากพบหญิงวัยเจริญพันธุท์ ี่ต้องการมีบตุ ร
แนะนาให้รับประทานโฟลิค
หากตั้งครรภ์ให้ฝากครรภ์กอ่ น 12สัปดาห์
2.จัดบริการตามเกณฑ์ ANC
หญิงตั้งครรภ์
/
/
/
/
ไม่ใช้งบประมาณ
คุณภาพ จัดระบบการติดตาม
22 ราย
หญิงตั้งครรภ์ให้มีประสิทธิภาพ
3การคัดกรองการ
หญิงตั้งครรภ์
/
/
/
/
ไม่ใช้งบประมาณ
ดื่มสุรา/การสูบบุหรี่
22 ราย

ผู้รับผิดชอบ
ศุลีวรรณ พรหมอยู่

ศุลีวรรณ พรหมอยู่

ศุลีวรรณ พรหมอยู่

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่ วัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุม่ วัย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชีว้ ัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
แผนงาน

1.อัตราส่วนมารดาตายต่อการเกิดมีชพี ไม่เกิน 16 ต่อการเกิดมีชพี แสนคน
2.ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีทงั้ หมดตามช่วงอายุทกี่ าหนดมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85
3.ร้อยละ 62 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน
4.เด็กไทยมีสติปญ
ั ญาเฉลี่ยไม่ตากว่
่ า 100 (ร้อยละของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุน้ พัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ร้อยละ 70)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
และ การคัดกรอง2Q,9QและST5 ,วัณโรค
เพือ่ ให้หญิงตั้งครรภ์
ได้รับบริการฝากครรภ์
คุณภาพครบ 5ครั้ง
ร้อยละ75
เพือ่ ให้หญิงหลังคลอด
ได้รับการติดตามเยีย่ ม
ครบ3ครั้ง ร้อยละ65
.เพือ่ ให้เด็กอายุ
0-5ปีมีพฒ
ั นาการ
สมวัย ร้อยละ 90
.เพือ่ ให้เด็กสงสัยพัฒนา
การล่าช้าได้รับการ
ติดตามร้อยละ90
.เพือ่ ให้เด็กอายุ
0-5ปี สูงดีสมส่วน

4ประเมินhigh risk
.ติดตามเฝ้าระวัง
ความเสี่ยง preterm
pph , DM,HT และ
ภาวะแทรกซ้อนอืน่ ๆ
5.การติดตามเยีย่ มหลังคลอด
ครบ 3ครั้ง โดยเจ้าหน้าที่
และอสม
6.จัดกิจกรรมตรวจ
พัฒนาการและให้
สุขศึกษาการนวดกระตุ้น
พัฒนาการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
7.การติดตามเด็กที่มี
พัฒนาการที่สงสัย
ล่าช้าโดยเจ้าหน้าที่ร่วมกับอสม
8.อบรมพัฒนาทักษะ
อสม.แบบบูรณาการ

หญิงตั้งครรภ์
22 ราย

ผู้รับผิดชอบ

/

/

/

/

ไม่ใช้งบประมาณ

ศุลีวรรณ พรหมอยู่

หญิงหลังคลอด

/

/

/

/

ไม่ใช้งบประมาณ

ศุลีวรรณ พรหมอยู่
สิริลักษณ์ งามสม

เด็ก 0-5 ปี
จานวน 223 คน

/

/

/

/

ไม่ใช้งบประมาณ

ศุลีวรรณ พรหมอยู่
สิริลักษณ์ งามสม

เด็ก 0-5 ปี
จานวน 223 คน

/

/

/

/

ไม่ใช้งบประมาณ

ศุลีวรรณ พรหมอยู่
สิริลักษณ์ งามสม

อสม.ตาบลบางลาย
จานวน 89 คน

/

ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
จานวน 89 คน ๆ 100 บาท

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่ วัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุม่ วัย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชีว้ ัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
แผนงาน

1.อัตราส่วนมารดาตายต่อการเกิดมีชพี ไม่เกิน 16 ต่อการเกิดมีชพี แสนคน
2.ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีทงั้ หมดตามช่วงอายุทกี่ าหนดมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85
3.ร้อยละ 62 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน
4.เด็กไทยมีสติปญ
ั ญาเฉลี่ยไม่ตากว่
่ า 100 (ร้อยละของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุน้ พัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ร้อยละ 70)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
ร้อยละ62
- การคัดกรอง
จานวน 1 วัน เป็น เงิน 8,900 บาท
- การประเมินกราฟโภชนาการ
- นมแม่
ค่าวิทยากร ชั่วโมงละ 300 บาท
- พัฒนาการ
จานวน6 ชม เป็นเงิน1800 บาท
- ทันตกรรม
-การป้องกันเด็กจมน้า
9.อบรม ผู้ปกครอง
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
/
ใช้งบประมาณจากอบต.
ในด้านโภชนาการ
จานวน 223 คน
(โครงการพระราชดาริ )
10.จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องชั่งนน
/
ที่วดั ส่วนสูง
และที่วดั ส่วนสูงที่ได้มาตรฐาน
เครื่องละ 2000 บาท
.เพือ่ ให้เด็กอายุ
0-5ปี สูงดีสมส่วน
ร้อยละ62

11อสม.ให้บริการประเมินภาวะโภชนาการ
ไตรมาสละ 1ครั้ง
และให้คาแนะนาแก่ผู้ปกครอง
ส่งเสริมการบริโภค
นมรสจืด ลดขนมกรุบกรอบ
ลดน้าหวาน เลิกขวดนมตามวัย
12.จนท.ให้สุขศึกษา

ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

/

/

/

/

/

/

/

/

ค่าถ่ายเอกสารสีกราฟโภชนาการ
ชุดละ3 บาท จานวน 223ชุด
เป็นเงิน 669 บาท
ค่าแฟ้มเก็บเอกสารข้อมูล
โภชนาการเด็ก
10 แฟ้ม แฟ้มละ 80 บาท
เป็นเงิน800บาท
ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

อบต.บางลาย

สิริลักษณ์ งามสม

ศุลีวรรณ พรหมอยู่

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่ วัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุม่ วัย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชีว้ ัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
แผนงาน

1.อัตราส่วนมารดาตายต่อการเกิดมีชพี ไม่เกิน 16 ต่อการเกิดมีชพี แสนคน
2.ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีทงั้ หมดตามช่วงอายุทกี่ าหนดมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85
3.ร้อยละ 62 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน
4.เด็กไทยมีสติปญ
ั ญาเฉลี่ยไม่ตากว่
่ า 100 (ร้อยละของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุน้ พัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ร้อยละ 70)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
แก่ผู้ปกครองเรื่อง
จานวน 223 คน
การใช้สมุดสีชมพู
และการประเมิน
โภชนาการเด็ก
13.ประชุมอสม.ไตรมาสละ1 ครั้ง
อสม.ตาบลบางลาย
/
/
/
/
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เพือ่ วิเคราะห์ประเมินผลโภชนาการ
จานวน 89 คน
1มื้อคนละ25บาท จานวน 4 ครั้ง 89 คน
เป็นเงิน 8900 บาท
เพือ่ พัฒนาพืน้ ที่ดาเนิน
การตามนโยบายมหัศจรรย์
1000 วัน

14.ประชุมคณะทางาน
มหัศจรรย์ 1,000วัน
เพือ่ ชี้แจงนโยบายและกาหนด
บทบาทหน้าที่ในการทางาน 1 วัน
(ตาบลบางลายเป็นพืน้ ที่เป้าหมาย)
และสรุปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการ
ดาเนินงาน 1 วัน
15.จัดทาป้ายประชา
สัมพันธ์ตามนโยบาย
มหัศจรรย์ 1,000วัน
(ฝากครรภ์คุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ

สิริลักษณ์ งามสม
ชมรมอสม.

คณะทางานตาบล
จานวน 30 คน

/

ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
จานวน 30 คน คนละ100 บาท 2 ครั้ง
เป็นเงิน 6000 บาท

สิริลักษณ์ งามสม
ชมรมอสม.

ป้ายละ 1หมู่บา้ น
จานวน10 หมู่บา้ น

/

ค่าป้ายไวนิล 450บาท จานวน 10 ป้าย
เป็นเงิน 4500 บาท

สิริลักษณ์ งามสม
ชมรมอสม.

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่ วัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุม่ วัย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชีว้ ัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
แผนงาน

1.อัตราส่วนมารดาตายต่อการเกิดมีชพี ไม่เกิน 16 ต่อการเกิดมีชพี แสนคน
2.ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีทงั้ หมดตามช่วงอายุทกี่ าหนดมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85
3.ร้อยละ 62 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน
4.เด็กไทยมีสติปญ
ั ญาเฉลี่ยไม่ตากว่
่ า 100 (ร้อยละของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุน้ พัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ร้อยละ 70)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
โภชนาการระหว่างตั้งครรภ์
จนถึงเด็ก0-2 ปี
16.สนับสนุนให้ท้องถิน่
/
ใช้งบประมาณจากอบต.
มีส่วนร่วมในการ
จัดซื้อนมหรือไข่
ในกลุ่มเด็กที่เตี้ย /
ผอมจานวน 180 วัน
17.สนับสนุนยาเสริมธาตุเหล็ก
/
/
/
/
รพบึงนาราง

ผู้รับผิดชอบ

รพบึงนาราง
ศุลีวรรณ

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่ วัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุม่ วัย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชีว้ ัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
แผนงาน

1.อัตราส่วนมารดาตายต่อการเกิดมีชพี ไม่เกิน 16 ต่อการเกิดมีชพี แสนคน
2.ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีทงั้ หมดตามช่วงอายุทกี่ าหนดมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85
3.ร้อยละ 62 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน
4.เด็กไทยมีสติปญ
ั ญาเฉลี่ยไม่ตากว่
่ า 100 (ร้อยละของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุน้ พัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ร้อยละ 70)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่ วัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุม่ วัย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชีว้ ัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
แผนงาน

1.อัตราส่วนมารดาตายต่อการเกิดมีชพี ไม่เกิน 16 ต่อการเกิดมีชพี แสนคน
2.ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีทงั้ หมดตามช่วงอายุทกี่ าหนดมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85
3.ร้อยละ 62 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน
4.เด็กไทยมีสติปญ
ั ญาเฉลี่ยไม่ตากว่
่ า 100 (ร้อยละของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุน้ พัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ร้อยละ 70)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น
1. ร้อยละ 67 ของเด็กวัยเรียน(6-14 ปี) สูงดีสมส่วน
ตัวชี้วดั โครงการ/
2. อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ15 -19 ปี ลดลงจาก base line และไม่เกิน 18 ต่อ ปชก.หญิงอายุ 15-19 ปีพันคน
ค่าเป้าหมาย
1. เด็กวัยเรียน(6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 11
2. เด็กวัยเรียน(6-14 ปี) มีภาวะผอม ไม่เกินร้อยละ 4.5
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

โครงการ /
แผนงาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

โครงการพัฒนาและสร้าง

เพื่อลดอัตราการคลอด

1ประชุมคณะกรรมการ

คณะทางาน

ศักยภาพคนไทยในกลุ่มวัยรุ่น

มีชพี ในหญิงอายุ
15-19 ปี

อนามัยวัยเจริญพันธ์

อนามัยเจริญพันธุ์

2.ประชาสัมพันธ์จดุ
กระจายถุงยางอนามัย
ทุกหมู่บ้าน

52 หมู่บ้าน

750

750

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)

ผู้รับผิดชอบ

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คนละ25บาท

ภัทราภรณ์

จานวน30 คนปีละ 2 ครั้ง
เป็นเงิน 1,500 บาท (PP)

/

/

/

750

750

67250

/

ถุงยางอนามัยได้รับการสนับสนุนจาก
รพ.บึงนาราง

ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น
ทุกรพสต

4.ติดตามการคุมกาเนิด
ในกลุ่ม 15-19 ปี
5.ให้ความรู้เรื่องการ
คุมกาเนิดในกลุ่มเด็ก
15-19 ที่อยู่นอกระบบ
การศึกษา
โครงการ TO BE NUMBER 1

1.ประชุมชี้แจง

30 คน

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คนละ25บาท ภัทราภรณ์

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น
1. ร้อยละ 67 ของเด็กวัยเรียน(6-14 ปี) สูงดีสมส่วน
ตัวชี้วดั โครงการ/
2. อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ15 -19 ปี ลดลงจาก base line และไม่เกิน 18 ต่อ ปชก.หญิงอายุ 15-19 ปีพันคน
ค่าเป้าหมาย
1. เด็กวัยเรียน(6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 11
2. เด็กวัยเรียน(6-14 ปี) มีภาวะผอม ไม่เกินร้อยละ 4.5
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

โครงการ /
แผนงาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

คณะกรรมการ
to be no.1

/

2.จัดมหกรรม
to be no.1

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)
จานวน30 คนปีละ 3 ครั้ง
เป็นเงิน 2,250 บาท

ผู้รับผิดชอบ

ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จานวน 300 คน
คนละ 100 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
ค่าเงินรางวัล To .be 6000
ค่ารางวัล 18,000 บาท
ค่าประกวดชมรม 12,500 บาท

รพ.สต.บึงนาราง
โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย 1.ผู้ปกครองเด็กอ้วน

1.อบรมปรับเปลี่ยน

เด็กอายุ6-14 ปีที่มคี ่า

กลุ่มวัยเรียน

พฤติกรรม

BMI เกิน 40 คน
ผู้ปกครองเด็ก 40 คน

มีทักษะความรู้ในการ
จัดการพฤติกรรม 3อ.
ให้ได้อย่างเหมาะสม

2.ติดตามการปรับเปลี่ยน
ทุก เดือน

4000

4000

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จานวน 80 คนๆละ 100 บาท
เป็นเงิน 8,000 บาท

/

/

/

พรประภา ทับทอง

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น
1. ร้อยละ 67 ของเด็กวัยเรียน(6-14 ปี) สูงดีสมส่วน
ตัวชี้วดั โครงการ/
2. อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ15 -19 ปี ลดลงจาก base line และไม่เกิน 18 ต่อ ปชก.หญิงอายุ 15-19 ปีพันคน
ค่าเป้าหมาย
1. เด็กวัยเรียน(6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 11
2. เด็กวัยเรียน(6-14 ปี) มีภาวะผอม ไม่เกินร้อยละ 4.5
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

โครงการ /
แผนงาน

วัตถุประสงค์

3. แกนนานักเรียนมี
ความรู้ในการส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก

รพ.สต.แหลมรัง
โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย เพื่อให้เด็กวัยเรียน
กลุ่มวัยเรียน
สูงดีสมส่วน

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

3.วัดผลและประเมินผล
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

ผู้ปกครองเด็ก 40 คน

1.อบรมแกนนา
อสม.น้อยในโรงเรียน
ด้านสุขภาพช่องปาก
และฟัน จานวน 1 วัน

แกนนานักเรียนตาบล
บึงนารางโรงเรียนละ
20 คน จานวน 3 แห่ง
รวม 60 คน

1.เจ้าหน้าที่และอสม.
ให้บริการชั่งน้าหนัก

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)

ผู้รับผิดชอบ

4000 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จานวน 40 คนๆละ 100 บาท
เป็นเงิน 4,000 บาท

77 คน

/

6000

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ในการอบรมแกนนาอสม.น้อย
ในโรงเรียนด้านสุขภาพช่องปาก
จานวน 60 คน คนละ 100 บาท
เป็นงิน 6,000 บาท

2400

ค่าอุปกรณ์การแปรงฟัน
(แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน) จานวน 60 ชุด
ชุดละ 40.00 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท

/

/

/

ไม่ใช้งบประมาณ

ลดาวัลย์ ขาธรรม

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น
1. ร้อยละ 67 ของเด็กวัยเรียน(6-14 ปี) สูงดีสมส่วน
ตัวชี้วดั โครงการ/
2. อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ15 -19 ปี ลดลงจาก base line และไม่เกิน 18 ต่อ ปชก.หญิงอายุ 15-19 ปีพันคน
ค่าเป้าหมาย
1. เด็กวัยเรียน(6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 11
2. เด็กวัยเรียน(6-14 ปี) มีภาวะผอม ไม่เกินร้อยละ 4.5
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

โครงการ /
แผนงาน

วัตถุประสงค์
ร้อยละ67

รพ.สต.โพธืไทรงาม
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เด็กวัยเรียน

1. เพื่อประเมินภาวะ
โภชนาการในเด็กวัยเรียน

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)

ผู้รับผิดชอบ

และวัดส่วนสูงประเมิน
ภาวะโภชนาการ
2.ให้คาแนะนา
การปรับเปลี่ยน
แก่เด็กที่มปี ัญหาด้าน
โภชนาการ
อ้วน เริ่มอ้วน และเตี้ย
รายบุคคล

77 คน

3.อบรมส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

โรงเรียน
ทุกแห่งในเขต
รพ.สต.แหลมรัง
77 คน

1.ประเมินภาวะ
โภชนาการในเด็กวัยเรียน

เด็กนักเรียนชั้นประถม
ศึกษา ในเขตพื้นที่

/
385

/
1925

/

/

/

/

ค่าแผ่นพับ การเลือก
รับประทานอาหาร การออกกาลังกาย
การพักผ่อน ชุดละ5 บาท
77 ชุดเป็นเงิน 385 บาท

ลดาวัลย์ ขาธรรม

ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ มื้อละ25 บาท
จานวน 77 คน เป็นเงิน 1925 บาท

ลดาวัลย์ ขาธรรม

นริศรา เรืองวงษ์

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น
1. ร้อยละ 67 ของเด็กวัยเรียน(6-14 ปี) สูงดีสมส่วน
ตัวชี้วดั โครงการ/
2. อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ15 -19 ปี ลดลงจาก base line และไม่เกิน 18 ต่อ ปชก.หญิงอายุ 15-19 ปีพันคน
ค่าเป้าหมาย
1. เด็กวัยเรียน(6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 11
2. เด็กวัยเรียน(6-14 ปี) มีภาวะผอม ไม่เกินร้อยละ 4.5
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

โครงการ /
แผนงาน

วัตถุประสงค์

2. มีฐานข้อมูลภาวะ
โภชนาการของเด็กวัยเรียน

กิจกรรม

2.ประเมินพฤติกรรม
การบริโภคของเด็กนักเรียน
ที่มภี าวะอ้วน ผอมเตี้ย

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ตาบลโพธิ์ไทรงาม 3 แห่ง
เด็กนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาที่มภี าวะอ้วน
ผอม เตี้ย จานวน 30 คน

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)

1.ค่าแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
จานวน60 ชุด ชุดละ 5 บาท
เป็นเงิน 300 บาท

/

ผู้รับผิดชอบ

นริศรา เรืองวงษ์

3.ผู้ปกครองและ
เด็กนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาวะโภชนาการที่
เหมาะสมในเด็กวัยเรียน

3.อบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามหลัก 3อ3ส
ในเด็กวัยเรียนที่มภี าวะ
อ้วน ผอม เตี้ย

3000

2.ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่าง นริศรา เรืองวงษ์
และเครื่องดื่ม 2 มื้อ ในการอบรมให้ความ
รู้แก่นักเรียนที่มภี าวะอ้วน ผอม เตี้ย
จานวน 30 คน คนละ 100 บาท
เป็นเงิน 3,000 บาท

4.เพื่อให้เกิดนโยบาย
สาธารณะ และมาตรการ
ส่งเสริม และป้องกันภาวะ
โภชนาการเด็กนักเรียน
ในโรงเรียน

4.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภาวะโภชนาการที่
เหมาะสมแก่ผู้ปกครอง
ของเด็กที่มภี าวะอ้วน
ผอม เตี้ย

3000

3.ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่าง นริศรา เรืองวงษ์
และเครื่องดื่ม 2 มื้อ ในการอบรมให้ความ
รู้แก่นักเรียนที่มภี าวะอ้วน ผอม เตี้ย
จานวน 30 คน คนละ 100 บาท
เป็นเงิน 3,000 บาท

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น
1. ร้อยละ 67 ของเด็กวัยเรียน(6-14 ปี) สูงดีสมส่วน
ตัวชี้วดั โครงการ/
2. อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ15 -19 ปี ลดลงจาก base line และไม่เกิน 18 ต่อ ปชก.หญิงอายุ 15-19 ปีพันคน
ค่าเป้าหมาย
1. เด็กวัยเรียน(6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 11
2. เด็กวัยเรียน(6-14 ปี) มีภาวะผอม ไม่เกินร้อยละ 4.5
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

โครงการ /
แผนงาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
5.ติดตามภาวะโภชนาการ
และพฤติกรรมการบริโภค
หลังได้รับการอบรม

โครงการเสริมสร้างทักษะ และ
ภูมคิ ุ้มกันในกลุ่มวัยรุ่น

1.เพื่อให้เด็กนักเรียนกลุ่ม
วัยรุ่น อายุ 13-18 ปี
มีความรู้เรื่องเพศวิถี
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80
2.เพื่อให้นักเรียนกลุ่ม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
/
เด็กนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาที่ได้รับการอบรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตามหลัก 3อ3ส
จานวน 30 คน

6.กาหนดมาตรการร้านค้า
ในบริเวณโรงเรียนร่วมกับ
โรงเรียน นักเรียน
ผู้ปกครอง และ
ผู้ประกอบการร้านค้า

คณะกรรมการสถาน
ศึกษา จานวน 12 คน
จานวน 4 รร.
รวมจานวน 48 คน

1.อบรมให้ความรู้เรื่อง
เพศวิถี และทักษะการ
ป้องกันปัญหาที่พบใน
กลุ่มวัยรุ่น

เด็กนักเรียนชั้น ม.1-6
ในเขตพื้นที่ตาบล
โพธิ์ไทรงาม 2 แห่ง
จานวน 188 คน

1200

/

18800

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)

ผู้รับผิดชอบ
นริศรา เรืองวงษ์

อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 1 มื้อ ผู้เข้าร่วม นริศรา เรืองวงษ์
กาหนดมาตรการ จานวน 48 คน
คนละ 25 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท

ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่างและ นริศรา เรืองวงษ์
เครื่องดื่ม 2 มื้อ ในการอบรมให้ความรู้
แก่นักเรียนชั้น ม.1-6 จานวน 188 คน
คนละ 100 บาท เป็นเงิน 18,800 บาท

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น
1. ร้อยละ 67 ของเด็กวัยเรียน(6-14 ปี) สูงดีสมส่วน
ตัวชี้วดั โครงการ/
2. อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ15 -19 ปี ลดลงจาก base line และไม่เกิน 18 ต่อ ปชก.หญิงอายุ 15-19 ปีพันคน
ค่าเป้าหมาย
1. เด็กวัยเรียน(6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 11
2. เด็กวัยเรียน(6-14 ปี) มีภาวะผอม ไม่เกินร้อยละ 4.5
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

โครงการ /
แผนงาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)

ผู้รับผิดชอบ

วัยรุ่น อายุ 13-18 ปี
มีทักษะชีวติ ในการ
ป้องกันปัญหาวัยรุ่น
รพ.สต.ห้วยแก้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพคน
ไทยกลุ่มวัยเรียน

1.ผู้ปกครองเด็กอ้วนมีทักษะ 1.อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เด็กอายุ6-14 ปี ที่มคี ่า
ความรู้ในการจัดการพฤติกรรม 3
BMI เกิน 20 คน
อ.ให้ได้อย่างเหมาะสม
ผู้ปกครองเด็ก 20 คน

2.ติดตามการปรับเปลี่ยนทุกเดือน
3.วัดผลและประเมินผลการ ผู้ปกครองเด็ก 20 คน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2.ผู้ปกครองเด็กผอมมีทักษะ 1.อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เด็กอายุ6-14 ปี ที่มี

2000

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เพชรชนก แท่งทอง
เครื่องดื่ม จานวน 20 คน คนละ 100 บาท
เป็นเงิน 2,000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จานวน20 คน คนละ 100 บาท
เป็นเงิน 2,000 บาท

2000

/

2000

/

/
2000 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน20 คน คนละ 100บาท
เป็นเงิน 2,000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ

เพชรชนก แท่งทอง

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น
1. ร้อยละ 67 ของเด็กวัยเรียน(6-14 ปี) สูงดีสมส่วน
ตัวชี้วดั โครงการ/
2. อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ15 -19 ปี ลดลงจาก base line และไม่เกิน 18 ต่อ ปชก.หญิงอายุ 15-19 ปีพันคน
ค่าเป้าหมาย
1. เด็กวัยเรียน(6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 11
2. เด็กวัยเรียน(6-14 ปี) มีภาวะผอม ไม่เกินร้อยละ 4.5
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

โครงการ /
แผนงาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ความรู้ในการจัดการพฤติกรรม 3
อ.3ส ให้เด็กได้อย่างเหมาะสม

เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จา่ ย)
ภาวะผอม 20 คน
เครื่องดื่ม จานวน 20 คน คนละ 100 บาท
เป็นเงิน 2,000 บาท
ผู้ปกครองเด็ก20 คน

2000

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน20 คน คนละ 100 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท

2.ติดตามการปรับเปลี่ยนทุกเดือน
3.วัดผลและประเมินผลการ ผู้ปกครองเด็ก
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
รพ.สต.ละ 20 คน
รวม 120 คน
3. แกนนานักเรียนมีความรู้ในการ1.อบรมแกนนาอสม.น้อยในโรงเรีแกนน
ยน านักเรียนตาบล
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
ด้านสุขภาพช่องปากและฟัน ห้วยแก้วโรงเรียนละ
จานวน 1 วัน
30 คนจานวน 2 แห่ง
รวม 60 คน

ผู้รับผิดชอบ

2000
6000

2400

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน20 คน คนละ 100 บาท
เป็นเงิน 2,000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ
เพชรชนก แท่งทอง
เครื่องดื่ม ในการอบรมแกนนาอสม.น้อย
ในโรงเรียนด้านสุขภาพช่องปาก
จานวน 60 คน คนละ 100 บาทท
เป็นงิน 6,000 บาท
ค่าอุปกรณ์การแปรงฟัน (แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน)

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น
1. ร้อยละ 67 ของเด็กวัยเรียน(6-14 ปี) สูงดีสมส่วน
ตัวชี้วดั โครงการ/
2. อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ15 -19 ปี ลดลงจาก base line และไม่เกิน 18 ต่อ ปชก.หญิงอายุ 15-19 ปีพันคน
ค่าเป้าหมาย
1. เด็กวัยเรียน(6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 11
2. เด็กวัยเรียน(6-14 ปี) มีภาวะผอม ไม่เกินร้อยละ 4.5
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

โครงการ /
แผนงาน

รพ.สต.บางลาย
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
วัยเรียน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กวัยเรียน
สูงดีสมส่วน
ร้อยละ66

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1.เจ้าหน้าที่และอสม.
เจ้าหน้าที่และ อสม.
ให้บริการชั่งน้าหนัก
455 คน
และวัดส่วนสูง
ประเมินภาวะโภชนาการ
2.ให้คาแนะนา
100 คน
การปรับเปลี่ยน
แก่เด็กที่มปี ัญหาด้าน
โภชนาการ
อ้วน เริ่มอ้วน และเตี้ย
รายบุคคล
3.อบรมส่งเสริมการปรับเปลี่ยน 100 คน
พฤติกรรม

/

/

/

500

5000

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)
จานวน 60 ชุด ชุดละ 40.00 บาท
เป็นเงิน 2,400.00 บาท

ผู้รับผิดชอบ

ไม่ใช้งบประมาณ

ชัยยุทธ กล่าสกุล

ค่าแผ่นพับ การเลือก
รับประทานอาหาร
การออกกาลังกาย
การพักผ่อน
ชุดละ5 บาท
100 ชุดเป็นเงิน500 บาท
ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ
มื้อละ25 บาท
จานวน 100 คน
เป็นเงิน 2500 บาท

กองทุนตาบล

กองทุนตาบล
โรงเรียนทุกแห่งใน
ต.บางลาย

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น
1. ร้อยละ 67 ของเด็กวัยเรียน(6-14 ปี) สูงดีสมส่วน
ตัวชี้วดั โครงการ/
2. อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ15 -19 ปี ลดลงจาก base line และไม่เกิน 18 ต่อ ปชก.หญิงอายุ 15-19 ปีพันคน
ค่าเป้าหมาย
1. เด็กวัยเรียน(6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 11
2. เด็กวัยเรียน(6-14 ปี) มีภาวะผอม ไม่เกินร้อยละ 4.5
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

โครงการ /
แผนงาน
โครงการส่ง
เสริมสุขภาพ
กลุ่มวัยทางาน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชากรกลุ่ม
วัยทางาน18-59 ปี
มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
มากกว่าร้อยละ 57

กิจกรรม
อบรมพัฒนาทักษะ
อสม.ให้มศี ักยภาพ
ในด้านการคัดกรอง
การติดตาม ประเมินผล
และการให้คาแนะนา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การคัดกรองสุขภาพในกลุ่ม
วัยทางาน

เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จา่ ย)
อสม.89 คน
/
ค่าอาหาร อบรม
10700
อาหารกลางวัน 1 มื้อ
และอาหารว่างและเครื่องดื่ม2
มื้อ คนละ100 บาท จานวน89 คน
เป็นเงิน 8900 บาท
ค่าวิทยากร 6 ชั่วโมง
ขั่วโมงละ300 บาท เป็นเงิน 1800 บาท
ประชากร 1,641 คน

เพื่อให้อตั ราป่วยHT รายใหม่ จัดกิจกรรมอบรมปรับเปลี่ยน รวมภาพตาบล
จากกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า
พฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง
8หมู่ 50 คน
ร้อยละ5
เพื่อให้ร้อยละของ

/
8205

ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรอง
BMI/พฤติกรรมสุขภาพ
/คัดกรองเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง/ 1641 คน ชุดละ 5 บาท
เป็นเงิน 8205 บาท
/

ผู้รับผิดชอบ
กองทุนตาบล
(ไม่ผา่ นเงินบารุง)
ศุลวี รรณ พรหมอยู่
/อุษา ศิลลา
(ชมรมอสม.)

กองทุนตาบล
(ไม่ผา่ นเงินบารุง)
ศุลวี รรณ พรหมอยู่
/อุษา ศิลลา
(ชมรมอสม.)

อาหารว่าง1 มื้อ อาหารกลางวัน1 มื้อ กองทุนตาบล
50 คน คนละ 75 บาทเป็นเงิน 3750 บาท(ไม่ผา่ นเงินบารุง)
ค่าวิทยากร 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ
ศุลวี รรณ พรหมอยู่
300 บาท เป็นเงิน 1800 บาท
/อุษา ศิลลา

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น
1. ร้อยละ 67 ของเด็กวัยเรียน(6-14 ปี) สูงดีสมส่วน
ตัวชี้วดั โครงการ/
2. อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ15 -19 ปี ลดลงจาก base line และไม่เกิน 18 ต่อ ปชก.หญิงอายุ 15-19 ปีพันคน
ค่าเป้าหมาย
1. เด็กวัยเรียน(6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 11
2. เด็กวัยเรียน(6-14 ปี) มีภาวะผอม ไม่เกินร้อยละ 4.5
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

โครงการ /
แผนงาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)

ผู้ป่วยความดันโลหิต
สูงรายใหม่จากกลุ่ม
เสี่ยงน้อยกว่าร้อยละ5

(ชมรมอสม.)

การติดตามประเมินผล
หลังการอบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมประชุมแลกเปลี่ยน ประชาชนทั่วไป
เรียนรู้ดาเนินงานผลการ
ผู้นา /อสม.60คน
ส่งเสริมสุขภาพ ค้นหา
บุคคลต้นแบบ
โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ม.1

ผู้รับผิดชอบ

จัดกิจกรรม
อบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในหมู่บ้าน หมู่ 1

กลุ่มเสี่ยงDM/HT
กลุ่มBMI เกิน
40 คน

/
/

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
อาหารว่าง1 มื้อ อาหารกลางวัน1 มื้อ
60 คน คนละ 75 บาทเป็นเงิน 4500บาท

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1 มื้อ อาหารกลางวัน1 มื้อ
40 คน คนละ 75 บาท
เป็นเงิน 3000 บาท
ค่าวิทยากร 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ
300 บาท เป็นเงิน 1800 บาท

กองทุนตาบล
(ไม่ผา่ นเงินบารุง)
นางบุญรอด พรมกา

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น
1. ร้อยละ 67 ของเด็กวัยเรียน(6-14 ปี) สูงดีสมส่วน
ตัวชี้วดั โครงการ/
2. อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ15 -19 ปี ลดลงจาก base line และไม่เกิน 18 ต่อ ปชก.หญิงอายุ 15-19 ปีพันคน
ค่าเป้าหมาย
1. เด็กวัยเรียน(6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 11
2. เด็กวัยเรียน(6-14 ปี) มีภาวะผอม ไม่เกินร้อยละ 4.5
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

โครงการ /
แผนงาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

ติดตามวัดBPกลุ่มเสี่ยงที่บ้าน

โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ม.6

จัดกิจกรรมอบรมปรับเปลี่ยน กลุ่มเสี่ยงDM/HT
พฤติกรรมในหมู่บ้าน หมู่ 6 กลุม่ BMI เกิน 40 คน

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)
เครื่องวัดความดัน 2500 บาท
ค่าแฟ้มเอกสารเก็บข้อมูล1 แฟ้ม
แฟ้มละ80 บาท เป็นเงิน80 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1 มื้อ อาหารกลางวัน1 มื้อ
40 คน คนละ 75 บาท
เป็นเงิน 3000 บาท
ค่าวิทยากร 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ
300 บาท เป็นเงิน 1800 บาท

ผู้รับผิดชอบ

กองทุนตาบล
(ไม่ผา่ นเงินบารุง)
นางวันเพ็ญ ชุ่มชื่น

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวัยเรียนวัยทางาน
ตัวชี้วดั โครงการ/
1.ร้อยละของกาตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ หรือ/โรคความดันโลหิตสูง -ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยเบาหวาน ≥ 60 -ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยความดันโลหิตสูง ≥ 70
ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละ 57 ประชาชนวัยทางานอายุ 18-59 ปี มีคา่ ดัชนีมวลกายปกติ
2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน น้อยกว่าร้อยละ 1.95
3. อัตราป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง น้อยกว่าร้อยละ 5
4. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 5
5. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง ร้อยละ 2.5
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2563-2567)

โครงการ /
แผนงาน

วัตถุประสงค์

แผนงานไม่ตดิ ต่อและ
1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
ภัยสุขภาพการคัดกรองมะเร็ง ได้รับการคัดกรองตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ในสตรีอายุ 30-60ปี

กิจกรรม
1.คืนข้อมูลการเจ็บป่วย
ด้วยโรคมะเร็งกับภาคีเครือข่าย

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
/

2.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
กองทุนสุขภาพตาบล

กองทุน 5 ตาบล

/

ได้รับการคัดกรอง
มะเร็งเต้านม ในสตรี
อายุ 30 -70 ปี

3.รณรงค์ตรวจปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม

สตรีอายุ 30 - 60 ปี
สตรีอายุ 30 - 70 ปี

/

3.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการคัดกรอง
มะเร็งลาไส้ ในกลุ่ม

1.ตรวจคัดกรองมะเร็งลาไส้
กลุ่มเสี่ยง

กลุ่มอายุ 50- 70 ปี
ไม่เคยได้รับการตรวจ

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)

2.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
/

/
20000

/

/

ค่า FIT Test จานวน 800 x 25 บาท
เป็นเงิน 20,000 บาท (PP)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวัยเรียนวัยทางาน
ตัวชี้วดั โครงการ/
1.ร้อยละของกาตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ หรือ/โรคความดันโลหิตสูง -ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยเบาหวาน ≥ 60 -ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยความดันโลหิตสูง ≥ 70
ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละ 57 ประชาชนวัยทางานอายุ 18-59 ปี มีคา่ ดัชนีมวลกายปกติ
2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน น้อยกว่าร้อยละ 1.95
3. อัตราป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง น้อยกว่าร้อยละ 5
4. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 5
5. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง ร้อยละ 2.5
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2563-2567)

โครงการ /
แผนงาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)

ผู้รับผิดชอบ

อายุ 50-70 ปี
รพ.บึงนาราง
โครงการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
หมู่บ้านบึงน้อย

1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมี
ทักษะในการจัดการ
ตนเองถูกต้องเหมาะสม

2.อัตราผู้ป่วย เบาหวาน
ความดัน ลดลง

1.สารวจกลุ่มเป้าหมาย
อายุ 35 ปีขึ้นไปในที่
อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ หมู่
10 บ้านบึงน้อย ต.แหลม
รัง อ.บึงนาราง จ.พิจติ ร
2.คัดกรองโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงใน
กลุ่มเป้าหมายอายุ 35 ปี
ขึ้นไป

ประชาชน ม.10
บ้านบึงน้อย

/

ประชาชน ม.10
บ้านบึงน้อย

/

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ
ฯลฯ

/
5980

ค่าเครื่องวัดความดันโลหิต Omron รุ่น HEM-7130Lกลุ่มงานบริการปฐมภูมิ
เครื่องละ 2,990 บาท จานวน 2 เครื่อง
ฯลฯ
เป็นเงิน 5,980 บาท

/
1600

ค่าเครื่องชั่งน้าหนัก Omron เครื่องละ 800 บาท
จานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 1,600 บาท

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวัยเรียนวัยทางาน
ตัวชี้วดั โครงการ/
1.ร้อยละของกาตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ หรือ/โรคความดันโลหิตสูง -ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยเบาหวาน ≥ 60 -ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยความดันโลหิตสูง ≥ 70
ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละ 57 ประชาชนวัยทางานอายุ 18-59 ปี มีคา่ ดัชนีมวลกายปกติ
2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน น้อยกว่าร้อยละ 1.95
3. อัตราป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง น้อยกว่าร้อยละ 5
4. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 5
5. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง ร้อยละ 2.5
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2563-2567)

โครงการ /
แผนงาน

วัตถุประสงค์

3.เพื่อให้เกิดเครือข่าย
สุขภาพในการดูแล
ตนเองแบบต่อเนื่องใน
ชุมชน

กิจกรรม

3.จัดทาทะเบียนกลุ่มดี
กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง และส่ง
ต่อกลุ่มสงสัยป่วยด้วย
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงเข้าสู่
ระบบส่อต่อของ
โรงพยาบาลบึงนาราง
4.จัดอบรมให้ความรู้การ

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จา่ ย)
/
ค่าสายวัดรอบเอว อันละ 90 บาท จานวน 2 อัน
180
เป็นเงิน 180 บาท ค่ากล่องพลาสติกใส
/
ราคาชิ้นละ 335 บาท จานวน 1 ชิ้น
335
เป็นเงิน 335 บาท
รวมทั้งสิ้น 8,095 บาท
ประชาชน ม.10
/
/
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ
บ้านบึงน้อย
ฯลฯ

กลุ่มเสี่ยง

/

ค่าวิทยากร 300 บาท จานวน 2 ชั่วโมง

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวัยเรียนวัยทางาน
ตัวชี้วดั โครงการ/
1.ร้อยละของกาตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ หรือ/โรคความดันโลหิตสูง -ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยเบาหวาน ≥ 60 -ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยความดันโลหิตสูง ≥ 70
ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละ 57 ประชาชนวัยทางานอายุ 18-59 ปี มีคา่ ดัชนีมวลกายปกติ
2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน น้อยกว่าร้อยละ 1.95
3. อัตราป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง น้อยกว่าร้อยละ 5
4. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 5
5. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง ร้อยละ 2.5
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2563-2567)

โครงการ /
แผนงาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตามหลัก 3 อ 3 ส ใน

กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง

5.ติดตามกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทุก 3 เดือน

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จา่ ย)
โรคเบาหวานและ
600
เป็นเงิน 600 บาท
ฯลฯ
โรคความดันโลหิต
สูงจานวน 30 คน
ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 50 บาท จานวน 50 คน
/CVD Risk จานวน
เป็นเงิน 2,500 บาทค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
/
1 มื้อๆละ 25 บาท จานวน 50 คน
10 คน / BMI ≥25
จานวน 5 คน /ดื่ม
5000
เป็นเงิน 2,500 บาท
เหล้าสูบบุหรี่
ป้ายไวนิล ขนาด 3 เมตร x 1.5 เมตร
/
จานวน 5 คน
675
เป็นเงิน 675 บาท รวมทั้งสิ้น 6,275บาท
รวมทั้งสิ้น 50 คน
กลุ่มเสี่ยง
/
/
ค่าถ่ายเอกสารแบบติดตามพฤติกรรมตามหลัก กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ
โรคเบาหวานและ
200
3 อ 3 ส จานวน 50 ชุด 2 ครั้ง
ฯลฯ
โรคความดันโลหิต
เป็นเงิน 200 บาท
สูงจานวน 30 คน
/CVD Risk จานวน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 50 คน
/

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวัยเรียนวัยทางาน
ตัวชี้วดั โครงการ/
1.ร้อยละของกาตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ หรือ/โรคความดันโลหิตสูง -ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยเบาหวาน ≥ 60 -ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยความดันโลหิตสูง ≥ 70
ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละ 57 ประชาชนวัยทางานอายุ 18-59 ปี มีคา่ ดัชนีมวลกายปกติ
2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน น้อยกว่าร้อยละ 1.95
3. อัตราป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง น้อยกว่าร้อยละ 5
4. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 5
5. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง ร้อยละ 2.5
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2563-2567)

โครงการ /
แผนงาน

วัตถุประสงค์

รพ.สต.บึงนาราง
แผนงานไม่ตดิ ต่อและ
1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
ภัยสุขภาพการคัดกรองมะเร็ง ได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกในสตรี
อายุ 30 - 60 ปี
2.เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
โรคมะเร็งปากมดลูก

กิจกรรม

1.อบรมให้ความรู้เรื่องการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองและ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
สาหรับสตรีอายุ 30-70 ปี

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จา่ ย)
คนละ 25 บาท 2 ครั้งเป็นเงิน 2,500บาท
10 คน / BMI ≥25
จานวน 5 คน /ดื่ม
2500
รวมทัง้ สิ้น 2,500 บาท 17,070บาท
เหล้าสูบบุหรี่
จานวน 5 คน
รวมทั้งสิ้น 50 คน
1.หญิงวัยเจริญพันธ์
อายุ 30-70 ปี
จานวน 50 คน

5000

1.ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 50 คน ๆ ละ 100 บาท
เป็นเงิน 5,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ

กีรติญา บุบผาโชติ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวัยเรียนวัยทางาน
ตัวชี้วดั โครงการ/
1.ร้อยละของกาตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ หรือ/โรคความดันโลหิตสูง -ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยเบาหวาน ≥ 60 -ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยความดันโลหิตสูง ≥ 70
ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละ 57 ประชาชนวัยทางานอายุ 18-59 ปี มีคา่ ดัชนีมวลกายปกติ
2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน น้อยกว่าร้อยละ 1.95
3. อัตราป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง น้อยกว่าร้อยละ 5
4. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 5
5. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง ร้อยละ 2.5
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2563-2567)

โครงการ /
แผนงาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)

3.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการคัดกรอง
มะเร็งเต้านม ในสตรี
อายุ 30 -70 ปี
3.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการคัดกรอง
มะเร็งลาไส้ ในกลุ่ม
อายุ 50-70 ปี

1.ตรวจคัดกรองมะเร็งลาไส้
กลุ่มเสี่ยง

กลุ่มอายุ 50- 70 ปี

4.เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงโรค
มะเร็งตับ

1.อบรมและจัดกิจกรรม
ตรวจคัดกรองมะเร็งตับในกลุ่มเสี่ยง
มะเร็งตับ (ประวัตคิ รอบครัวเป็น

1.กลุ่มเสี่ยงมะเร็งตับ
จานวน 30 คน

ไม่ใช้งบประมาณ (ร่วมกับโครงการอาเภอ)

3000

1.ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 30 คน ๆ ละ 100 บาท
เป็นเงิน 3,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวัยเรียนวัยทางาน
ตัวชี้วดั โครงการ/
1.ร้อยละของกาตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ หรือ/โรคความดันโลหิตสูง -ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยเบาหวาน ≥ 60 -ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยความดันโลหิตสูง ≥ 70
ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละ 57 ประชาชนวัยทางานอายุ 18-59 ปี มีคา่ ดัชนีมวลกายปกติ
2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน น้อยกว่าร้อยละ 1.95
3. อัตราป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง น้อยกว่าร้อยละ 5
4. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 5
5. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง ร้อยละ 2.5
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2563-2567)

โครงการ /
แผนงาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)

ผู้รับผิดชอบ

มะเร็งตตับ,ผู้ป่วยตับอักเสบบี)
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1 เพื่อให้ประชาชนกลุ่ม
กลุ่มเสี่ยง
เสีย่ งความดันโลหิตสูง
มีความรู้และทักษะในการ
จัดการตนเองได้อย่าง
เหมาะสม
2.เพื่อลดการเกิดผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง
รายใหม่
3.มีเครือข่ายในการดูแล
ติดตามต่อเนื่องในชุมชน

1.อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3อ.3ส.ในกลุ่มเสี่ยง
โรคความดันโลหิตสูง

กลุ่มเสี่ยง HTและ BMI
เกิน จานวน 50 คน

/
1200

ค่าวิทยากรจานวน 600 บาทx 2 ชม.x1 วัน
เป็นเงิน 1,200 บาท

5000

ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
จานวน 50 คน x 100 บาท x1 วัน
เป็นเงิน 5,000 บาท

กีรติญา บุบผาโชติ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวัยเรียนวัยทางาน
ตัวชี้วดั โครงการ/
1.ร้อยละของกาตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ หรือ/โรคความดันโลหิตสูง -ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยเบาหวาน ≥ 60 -ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยความดันโลหิตสูง ≥ 70
ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละ 57 ประชาชนวัยทางานอายุ 18-59 ปี มีคา่ ดัชนีมวลกายปกติ
2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน น้อยกว่าร้อยละ 1.95
3. อัตราป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง น้อยกว่าร้อยละ 5
4. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 5
5. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง ร้อยละ 2.5
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2563-2567)

โครงการ /
แผนงาน

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาศักยภาพ
1.เพื่อพัฒนาทักษะและ
อาสาสมัครสาธารณสุขในการ ศักยภาพ อสม ในการ
ออกคัดกรองสุขภาพในชุมชน คัดกรองสุขภาพในชุมชน

รพ.สต.แหลมรัง
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1 เพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเสี่ยง
กลุม่ เสี่ยงความดันโลหิตสูง
มีความรู้และทักษะในการ
จัดการตนเองได้อย่าง

กิจกรรม

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1. อบรมและฝึกทักษะ อสม ในการ อสม.ตาบลบึงนาราง
คัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 35 ปี จานวน 150 คน
ขึ้นไปในการคัดกรองด้วยวาจาและ
การเจาะน้าตาลปลายมือพร้อมทั้ง
เจาะหาสารเคมีตกค้างในเกษตรกร
และผู้บริโภค

1.อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3อ.3ส.ในกลุ่มเสี่ยง
โรคความดันโลหิตสูง

กลุ่มเสี่ยง HTและBMI
เกิน จานวน 50 คน

/
19508

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน150 คน ๆ ละ 100 บาท
เป็นเงิน 15,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ

สุทธิกานต์ วิเชียรสรรค์

ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรอง
จานวน 9,016 แผ่น x 0.5 บาท
เป็นเงิน 4,508 บาท

/
9130

1.ป้ายไวนิลโครงการขนาด 1.5 m x 3 m
จานวน 1 แผ่น x ราคา 680 บาท
2.ค่าวิทยากร จานวน 600 บาท x 2 ชม

ณัฏฐาพร ห้วยหงษ์ทอง

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวัยเรียนวัยทางาน
ตัวชี้วดั โครงการ/
1.ร้อยละของกาตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ หรือ/โรคความดันโลหิตสูง -ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยเบาหวาน ≥ 60 -ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยความดันโลหิตสูง ≥ 70
ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละ 57 ประชาชนวัยทางานอายุ 18-59 ปี มีคา่ ดัชนีมวลกายปกติ
2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน น้อยกว่าร้อยละ 1.95
3. อัตราป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง น้อยกว่าร้อยละ 5
4. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 5
5. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง ร้อยละ 2.5
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2563-2567)

โครงการ /
แผนงาน

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

เหมาะสม

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)
เป็นเงิน 7,200 บาท

2.เพื่อลดการเกิดผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง
รายใหม่

3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 50 คน x 25 บาท
เป็นเงิน 1250 บาท

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

3.มีเครือข่ายในการดูแล
ติดตามต่อเนื่องในชุมชน
รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม
โครงการโรคไม่ตดิ ต่อและ
ภัยสุขภาพ (มะเร็งเต้านม
ปากมดลูก) ปี 2564

1. เพื่อตรวจคัดกรองโรค
มะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านมกลุ่ม
อายุ 30- 60 ปีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

1.อบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็ง
ปากมดลูกมะเร็งเต้านมและรณรงค์
ให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก มะเร็งเต้านม

สตรีอายุ 30-60 ปี
จานวน 180 คน

/
18000

ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม 2 มื้อ จานวน 180 คน
คนละ 100 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท

ฐิตริ ัตน์ ศรีรักชัย

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวัยเรียนวัยทางาน
ตัวชี้วดั โครงการ/
1.ร้อยละของกาตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ หรือ/โรคความดันโลหิตสูง -ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยเบาหวาน ≥ 60 -ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยความดันโลหิตสูง ≥ 70
ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละ 57 ประชาชนวัยทางานอายุ 18-59 ปี มีคา่ ดัชนีมวลกายปกติ
2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน น้อยกว่าร้อยละ 1.95
3. อัตราป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง น้อยกว่าร้อยละ 5
4. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 5
5. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง ร้อยละ 2.5
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2563-2567)

โครงการ /
แผนงาน

วัตถุประสงค์

2. เพื่อให้สตรีที่ได้รับการ
คัดกรองและพบความ
ผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อ
รักษาตามระบบ
3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
สตรีอายุ 30-60 ปี มีความรู้
เรื่องมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก
โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อ 1เพื่อตรวจคัดกรองประเมิน
โรคเรื้อรัง ปี 2564
ความเสี่ยงโรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง

กิจกรรม
2.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
แก่กลุ่มเป้าหมาย และส่งต่อเพื่อรับ
การรักษากรณีพบความผิดปกติ

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จา่ ย)
/
/
/
/
ไม่ใช้งบประมาณ

/

3.ติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มป่วยที่ได้รับ
การวินิจฉัยและรักษาเพื่อติดตาม
สุขภาพ

1 จัดอบรมให้ความรู้และการใช้แบบ
เครื่องมือแก่แกนนาด้านสุขภาพ
ระยะเวลา 1 วัน

แกนนา
จานวน 93 คน

/

/
15675

/

/

ผู้รับผิดชอบ
ฐิตริ ัตน์ ศรีรักชัย

ไม่ใช้งบประมาณ

ฐิตริ ัตน์ ศรีรักชัย

ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม 1 มื้อ จานวน 93 คนๆละ 75 บาท
เป็นเงิน 6,975 บาท

ฐิตริ ัตน์ ศรีรักชัย

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวัยเรียนวัยทางาน
ตัวชี้วดั โครงการ/
1.ร้อยละของกาตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ หรือ/โรคความดันโลหิตสูง -ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยเบาหวาน ≥ 60 -ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยความดันโลหิตสูง ≥ 70
ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละ 57 ประชาชนวัยทางานอายุ 18-59 ปี มีคา่ ดัชนีมวลกายปกติ
2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน น้อยกว่าร้อยละ 1.95
3. อัตราป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง น้อยกว่าร้อยละ 5
4. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 5
5. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง ร้อยละ 2.5
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2563-2567)

โครงการ /
แผนงาน

วัตถุประสงค์
โรคหลอดเลือดสมองและ
หลอดเลือดหัวใจ ประชาชน
อายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ90

กิจกรรม

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
/

2.การติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงใน
ชุมชน จานวน 2 ครั้ง

2 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง

รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี
1.โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)

ผู้รับผิดชอบ

ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 1 มื้อ
จานวน 93 คน 2 ครั้ง เป็นเงิน 4,650 บาท
3.ค่าจ้างจัดทาแบบคัดกรองภาวะสุขภาพ
ประชาชน จานวน 1,620 ชุดละ 2.50 บาท
เป็นเงิน 4,050 บาท

1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามหลัก3อ3ส

1.คัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ตดิ ประชาชนอายุ
ต่อ
35
เรื้อรังในกลุ่มประชาชนอายุ35ปีขึ้นไป ปีชึ้นไป

2.เพื่อลดภาวะเสี่ยงและการ

2.จัดกลุ่มโดยการแบ่งเป็นกลุ่มสุขภาพดี

/

/

ไม่ใช้งบประมาณ

/

ไม่ใช้งบประมาณ

ดวงใจ โล่นพันธ์

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวัยเรียนวัยทางาน
ตัวชี้วดั โครงการ/
1.ร้อยละของกาตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ หรือ/โรคความดันโลหิตสูง -ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยเบาหวาน ≥ 60 -ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยความดันโลหิตสูง ≥ 70
ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละ 57 ประชาชนวัยทางานอายุ 18-59 ปี มีคา่ ดัชนีมวลกายปกติ
2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน น้อยกว่าร้อยละ 1.95
3. อัตราป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง น้อยกว่าร้อยละ 5
4. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 5
5. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง ร้อยละ 2.5
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2563-2567)

โครงการ /
แผนงาน

วัตถุประสงค์
เกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรั

รพ.สต.ห้วยแก้ว
โครงการนไม่ตดิ ต่อและภัย

1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับ

กิจกรรม

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย
3.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากประชาชน
ในพื้นที่จากกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการอบรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4.จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ด้วยหลักกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการอบรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5.ประชุมติดตามผลการดาเนินงาน
หลังจากการอบรม 3 เดือน
6.ติดตามประเมินผลสรุปผล และ
รายงานผลการดาเนินงาน

1.คืนข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งปาก1.ภาคีเคือข่ายอสม.

/

ผู้รับผิดชอบ

ไม่ใช้งบประมาณ

/
3500

ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน35 คน ๆ
100บาท จานวน 1 ครั้งเป็นเงิน 3500 บาท
/
2625
/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)

ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน35 คน ๆ
75 บาท จานวน 1 ครั้งเป็นเงิน 2625 บาท

1.ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม

จันทร์ประภา จินดามัง

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวัยเรียนวัยทางาน
ตัวชี้วดั โครงการ/
1.ร้อยละของกาตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ หรือ/โรคความดันโลหิตสูง -ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยเบาหวาน ≥ 60 -ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยความดันโลหิตสูง ≥ 70
ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละ 57 ประชาชนวัยทางานอายุ 18-59 ปี มีคา่ ดัชนีมวลกายปกติ
2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน น้อยกว่าร้อยละ 1.95
3. อัตราป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง น้อยกว่าร้อยละ 5
4. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 5
5. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง ร้อยละ 2.5
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2563-2567)

โครงการ /
แผนงาน
สุขภาพการคัดกรองมะเร็ง

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

การตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกในสตรีอายุ 30 - 60 ปี
2.เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
โรคมะเร็งปากมดลูก

มดลูกให้แก่ภาคีเครือข่าย
2.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดี

1.ร้อยละ20 ของสตรี
อายุ30-60ปี ได้รับ
การคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก

1.จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ละคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกใน
กลุ่มประชากรสตรี
อายุ 30-60 ปี

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จา่ ย)
108 คน 2.กลุ่มสตรี
10000
จานวน 100 คน ๆ ละ 100 บาท
อายุ 30 -60 ปี
เป็นเงิน 10,000 บาท จานวน 1 วัน
จานวน 100 คน
(แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน)

ผู้รับผิดชอบ

3.จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
ปากมดลูก

รพ.สต.บางลาย
โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาโรคไม่ตดิ ต่อ

สตรีอายุ 30-60 ปี
ได้รับการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก
จานวน 120 คน

/
13800

-ค่าอาหาร1มื้อ อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 2 มื้อ 120 คน
คนละ100 บาท
เป็นเงิน 12,000 บาท
-ค่าวิทยากร 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ

ศุลวี รรณ
พรหมอยู่

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวัยเรียนวัยทางาน
ตัวชี้วดั โครงการ/
1.ร้อยละของกาตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ หรือ/โรคความดันโลหิตสูง -ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยเบาหวาน ≥ 60 -ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยความดันโลหิตสูง ≥ 70
ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละ 57 ประชาชนวัยทางานอายุ 18-59 ปี มีคา่ ดัชนีมวลกายปกติ
2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน น้อยกว่าร้อยละ 1.95
3. อัตราป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง น้อยกว่าร้อยละ 5
4. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 5
5. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง ร้อยละ 2.5
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2563-2567)

โครงการ /
แผนงาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)
300 บาท เป็นเงิน 1800บาท
รวมเป็นเงิน 13,800 บาท
(กองทุนตาบล)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวัยเรียนวัยผู้สงู อายุ
ตัวชี้วดั โครงการ/
ค่าเป้าหมาย

1.ร้อยละ 85 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
2.ร้อยละ 65 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
3.ร้อยละ 90 ของตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว( Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

โครงการ /
วัตถุประสงค์
แผนงาน
โครงการพัฒนาและสร้างเสริม 1.เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ได้รับการคัดกรอง
ครอบคลุม ร้อยละ 90
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ดแู ลผู้สูงอายุ CG

3.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

/

1.คัดกรองผู้สูงอายุ
10 ประเด็น
2.แลกเปลี่ยนการ
ดาเนินงานของ CG

cg 39 คน จนท.8 คน
รวมเป็น 47 คน

3.มหกรรมผู้สูงอายุ
ระดับอาเภอ

ผู้สูงอายุและภาคี
เครือข่าย จานวน
200 คน

4.มหกรรมผู้สูงอายุ
ระดับจังหวัด

ผู้สูงอายุและภาคี
เครือข่าย จานวน
200 คน

รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม
โครงการคัดกรอง และส่งเสริม 1.เพื่อให้อาสาสมัคร
1.อบรมให้ความรู้
สุขภาพผู้พิการ
ประจาครอบครัวมีความรู้ อาสาสมัครประจาครอบครัว
และทักษะในการคัดกรอง ในการคัดกรอง และให้

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

1.อาสาสมัครประจา
ครอบครัว จานวน
45 คน

/

/

/
4700

/
20000

/
20000

/

4500

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)

/

ผู้รับผิดชอบ
ภัทราภรณ์

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครือ่ งดื่ม จานวน 47 คนๆละ 100 บาท
เป็นเงิน 4,700 บาท
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครือ่ งดื่มจานวน 200 คนๆละ 100 บาท
เป็นเงิน 20,000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครือ่ งดื่มจานวน 200 คนๆละ 100 บาท
เป็นเงิน 20,000 บาท

1.ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่าง
และเครือ่ งดื่ม 2 มื้อ จานวน 45 คน
คนละ 100 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท

สลิล เจริญสุข

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวัยเรียนวัยผู้สงู อายุ
ตัวชี้วดั โครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
แผนงาน

1.ร้อยละ 85 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
2.ร้อยละ 65 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
3.ร้อยละ 90 ของตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว( Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

วัตถุประสงค์
สุขภาพผู้พิการ
2.เพื่อให้ผู้ดแู ลผู้พิการมี
ความรู้ และทักษะในการ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพ
ผู้พิการในครอบครัว
3.ผู้พิการได้รับการตรวจ
สุขภาพประจาปี
ร้อยละ 90

กิจกรรม
คะแนะนาด้าสุขภาพแก่
ผู้พิการ
2.อบรมผู้ดแู ลผู้พิการใน
ครอบครัวในการดูแล
สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ผู้พิการ

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

2.ผู้ดแู ลผู้พิการ
จานวน 80 คน
3.ผู้พิการในพื้นที่
ต.โพธิไ์ ทรงาม
จานวน 141 คน

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)
2.ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่าง
และเครือ่ งดื่ม 2 มื้อ จานวน 90 คน
(2 รุน่ ) คนละ 100 บาท
เป็นเงิน 8,000 บาท

/

8000
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผู้รับผิดชอบ

สลิล เจริญสุข

3.ลงพื้นที่คัดกรองสุขภาพ
ผู้พิการ และส่งต่อกรณีพบ
ความผิดปกติดา้ นสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่นอกเหนือ
จากปัญหาความพิการ

รพ.สต.ห้วยแก้ว
แผนงานจัดบริการตรวจสุขภาพ 1.เพื่อให้ผู้สูงอายุมฟี ัน
1.ตรวจสุขภาพและวางแผนการรักษา ผู้สูงอายุทั้งหมด 2832
ช่องปากผู้สูงอายุ
ใช้งาน 4 คู่สบ (แท้-เทียม) ช่องปากผู้สูงอายุ
ร้อยละ 64 ของผู้สูงอายุ
ร้อยละ 64
ทั้งหมดคือ 1823 คน
2.ส่งต่อผู้สูงอายุที่ตอ้ งการทาฟันปลอม
เข้ารับบริการที่รพ.

ไม่ใช้งบประมาณ

เพชรชนก แท่งทอง

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวัยเรียนวัยผู้สงู อายุ
ตัวชี้วดั โครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
แผนงาน
โครงการจัดบริการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสุขสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มภี าวะพึ่งพิง

รพ.สต.บางลาย
โครงการจัดบริการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุ
ที่มภี าวะพึ่งพิงและผู้ที่มี
ภาวะพึ่งพิง

1.ร้อยละ 85 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
2.ร้อยละ 65 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
3.ร้อยละ 90 ของตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว( Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)

เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มภี าวะพึ่งพิงCGที่ผ่านการอบรมดูแลผุ้สูงอายุที่มภี าวะ ผู้สูงอายุที่มภี าวะพึ่งพิง
ในพื้นที่ตาบลห้วยแก้ว ได้รับ พึ่งพิงตาม Careplan โดย Caremanagerจานวน 24 คน
การบริการด้านสาธารณสุข
ตามแผนการดูแลรายบุคคล
(CP) โดยบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง
และผู้ชว่ ยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
ที่มภี าวะพึ่งพิง

เพื่อให้ผู้สูงอายุและ
6.CG ที่ผ่านการอบรมดูแลผู้ที่มี
ผู้ที่มภี าวะพึ่งพิง
ภาวะพึ่งพิงตาม careplan
ได้รับการดูแลตาม Careplan โดย caremanager
โดยCG

ผู้สูงอายุที่มภี าวะ
พึ่งพิงและผู้ที่มภี าวะ
พึ่งพิง
จานวน 115 ราย

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

/

/

/

/
103500

/
103500

/
103500

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)

ผู้รับผิดชอบ

ค่าจ้างเหมาบริการดูแล 12 เดือน เดือนละ 6,000 บาท จันทร์ประภา
เป็นเงิน 72,000 บาท

/
ค่าจ้างเหมาบริการดูแล 12 เดือน
103500 เดือนละ 34500 บาท เป็นเงิน 414,000 บาท

กองทุนLTCตาบล
ผ่านเงินารุง

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
กลุ่มวัยเรียนวัยผู้สงู อายุ
ตัวชี้วดั โครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
แผนงาน

1.ร้อยละ 85 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
2.ร้อยละ 65 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
3.ร้อยละ 90 ของตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว( Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ
โครงการที่ 3 :โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ (พชอ)
1.ร้อยละ 70 ของอาเภอที่มีคณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ(พชอ.)ที่มีคุณภาพ (100)

ตัวชีว้ ัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุม่ คน)

โครงการ /
งานประจา
1.โครงการพัฒนาคุณภาพ

1.เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้ผลงาน

1.ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ผลงานเด่น

ชีวติ ระดับอาเภอบึงนาราง

เด่นกระบวนการดูแลสุขภาพ

กระบวนการดูแลสุขภาพประชาชนทุกมิติตาม /วิทยากร"บุคลากร

(พชอ.)

ประชาชนแก่พชอ/อนุกรรมการ หลัก 3อ 3ส ได้แก่ อาหารปลอดภัย ,

จานวน 16 คน

กรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

ออกกาลังกาย , อารมณ์ , ไม่สูบบุหรี่ ,
ไม่ดมื่ สุรา , ละเว้นพฤติกรรมเสีย่ ง

2.เพิ่มศักยภาพให้กับกรรมการ

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนและ

กรรมการกองทุน
25 คนรวม 41 คน
จัดที่ พาทีโอ บูทิคเฮาท์
อ.ชุมแสง
จ.นครสวรรค์

"พชอ.บึงนาราง

กระบวนงานดูแลสุขภาพ
ประชาชนแต่ละโครการ/กากับ
ชืน่ ชมติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนสุขภาพร่วมกันใน
พชอ.และคกก.บริหารกองทุนฯ

ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.
10-11

เพื่อให้ทุกภาคีมีส่วนร่วมในการ

ไตรมาส 3
เม.ย-มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค.-ก.ย.

พย.63

3.เสริมความรู้ด้านธุรการ การบริหาร

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
1.งบกองทุนฯตาบล แห่งละ 7,500 บาท x 5 แห่ง =

ผู้รับผิดชอบ
กานต์ศิรัส

37,500 บาท ( กองทุน )
งบ PP 30,800 บาท
1วันเตรียมงาน: ผูจ้ ดั เตรียมความพร้อม 5 คน
ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า 5คน x 450 บาท = 2,250 บาท
อาหารเย็น 5 คนx250 บาท=1,250 บ
2 วันจัดประชุมผูร้ ่วมประชุม 16 คนค่าที่พักพร้อมอาหาร

/

จานวน16คน x450 บาท x 1 คืน = 7,200 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 16 คนx50บาทx 4 มือ้
เป็นเงิน 3,200 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 16 คนx250 บาท x 2 มือ้ เป็นเงิน
8,000 บาท
ค่าอาหารเย็น 16 คน x250 บาท x 1 มือ้ =4,000
วิทยากร 4 ชม.x600x 1 คน = 2400 บ
ค่าน้ามันเชือ้ เพลิงยานพาหนะ จานวน 5 คันๆละ 500 บ.

/

จัดการกองทุนระเบียบกองทุนฯ

(ไป-กลับ ระยะทาง 125 กม.) เป็นเงิน 2500 บาท
4.วางแผนกากับติดตามประสานแผน พชอ
5.จัดเวทีประชุมกองทุนสัญจร)แลกเปลีย่ น

5 กองทุน / ตาบล

เรียนรู้ระดับพื้นที/่ ตาบล
6.เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้และประเมินกองทุน

5 กองทุนๆละ 5-6 คน

/

ระดับอาเภอ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ

ไตรมาส 2
ม.ค.-มี.ค.

30800

กองทุนหลักประกันสุขภาพใน โครงการดูแลสุขภาพประชาชน
การเขียนแผนงานโครงการ
ทุกกลุม่ วัย
กองทุนฯและการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
3.เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

1. ปรับคาสัง่ คณะกรรมการและคณะทางาน

-คาสัง่ คณะกรรมการ

/

/

/

/

กานต์ศิรัส

/

กานต์ศิรัส

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ
โครงการที่ 3 :โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ (พชอ)
1.ร้อยละ 70 ของอาเภอที่มีคณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ(พชอ.)ที่มีคุณภาพ (100)

ตัวชีว้ ัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา
ระดับอาเภอ (พชอ)
บึงนารางปี63

วัตถุประสงค์
ขับเคลือ่ นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ระดับอาเภอโดยผ่าน
กลยุทธ พชอ.สู่ พชต.และพชม.
ตามประเด็นมุง่ เน้น พชอ
บึงนาราง

กิจกรรม
ตามประเด็น พชอ.บึงนารางปี 2564

2. ประชุมคณะกรรมการและคณะทางาน
พชอ.ระดับอาเภอ

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุม่ คน)
พชอ.ระดับอาเภอปี 2564
คาสัง่ คณะทางานพชอ.
ระดับอาเภอปี 2564
- ประชุม คกก.ปีละ 3
ครั้ง

3. พัฒนาความรู้ให้คณะทางานพชอ.แต่ละ คณะทางานพชอ.ทั้ง
ประเด็น ในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลตามประเด็น 6 ประเด็นๆละ 10-15 คน
มุง่ เน้น พชอ.บึงนารางทั้ง 6 ประเด็น
(วิทยากรจาก สคร.3)
4. เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้มหกรรมพชอ.
บึงนาราง ปี 2564

ภาคีเครือข่ายที่เกีย่ วข้อง
พชอ./พชต =. 150 คน

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.

ไตรมาส 2
ม.ค.-มี.ค.

ไตรมาส 3
เม.ย-มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

/

/

/

(งบ สสส.)

/

/

/

(งบ สสส)

/

(งบ สสส)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบตั ิการประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุม้ ครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพ
โครงการที่ 4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ตัวชีว้ ัดโครงการ/
1. ระดับความสาเร็จของจังหวัด อาเภอ ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ทางสาธารณสุขของหน่วยงาน ร้อยละ 95
ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุม่ คน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งานประจา
โครงการฟื้นฟู และพัฒนา 1.เพื่อให้ทีมมีศักยภาพ และ
ศักยภาพทีม SRRT และ พร้อมปฏิบัติงาน
การป้องกันเฝ้าระวังโรค
COVID-19
2.เพื่อวางแผน ติดตามและ
รายงานสถานการณ์โรค
ระบาดที่ผทู้ ี่เกีย่ วข้อง

ต.ค.-ธ.ค.
1.ทบทวนคาสัง่ /บทบาทหน้าที่เป็น
ปัจจุบันและทบททวนวิชาการ
1.1บทบาทหน้าที่
1.2โรคที่ต้องเปิด EOC

รพ. 1 คน /สสอ. 1
คน /รพ.สตแห่งละ
1 คน

/

2. ประชุมทีม SRRT มีการวิเคราะห์

รพ. 1 คน /สสอ. 1

200

ม.ค.-มี.ค.

เม.ย-มิ.ย.

ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่าย)
ดนัย สีขาว

200

200

200

สถานการณ์ในพื้นที่ได้ครอบคลุม 5 กลุม่ โรค คน / รพ.สตแห่งละ
3.เพื่อเตรียมความพร้อมของ 5 มิติ พร้อมเสนอผูบ้ ริหารอย่างน้อยเดือน 1 คน

ค่าอาหารว่าง เครื่องดืม่ อาหาร จานวน 8 คนๆละ 25

ดนัย สีขาว

บาท 4 ครั้งเป็นเงิน 800 บาท (งบPP)

ทีมในการเผชิญเหตุกรณีเกิด ละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาสัง่ การในส่วนที่
การระบาดในพื้นที่

เกีย่ วข้อง
3.เสนอข้อมูลสถานการณ์5 กลุม่ โรคแก่
ผูบ้ ริหารอย่างเดือนละ 1 ครั้งเพื่อพิจารณา
สัง่ การในส่วนที่เกีย่ วข้องในประชุม คปสอ./
สสอ.
4.คืนข้อมูลโรคติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้า ใน
เวที กานันผูใ้ หญ่บ้าน/พชอ.
5.ประชุมและซ้อมแผนโรคไวรัสโคโรน่า
2019 ม.12 ต.แหลมรัง

5.อบรมการเขียนรายงานสอบสวนโรคฉบับ

ผรช. สสอ./รพ.

รพ./รพ.สต/สสอ. 8
คน จนท.อบต.แหลม
รัง 4 คน ผูน้ าชุมชน
10 คน อสม. 28 คน
ทั้งหมด 50 คน
รพ.สต.ละ2 คน 6

/

/

/

/

ดนัย/ทิพย์วรรณ

/

/

/

/

ดนัย สีขาว

10000

5000

ค่าอาหารว่าง เครื่องดืม่ อาหาร จานวน 50 คนละ
100 บาทเป็นเงิน 5000 บาท ค่าวัสดุโครงการ 5000
บาทเป็นเงิน 10,000 บาท

ดนัย สีขาว

ค่าอาหารว่าง เครื่องดืม่ อาหาร จานวน 14 คนๆละ

ดนัย สีขาว

แผนปฏิบตั ิการประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุม้ ครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพ
โครงการที่ 4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ตัวชีว้ ัดโครงการ/
1. ระดับความสาเร็จของจังหวัด อาเภอ ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ทางสาธารณสุขของหน่วยงาน ร้อยละ 95
ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุม่ คน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.

งานประจา
สมบูรณ์

โครงการป้องกันอุบัติเหตุ 1.เพื่อชีแ้ จงแทบทวนบทบาท 1.ประชุมชีแ้ จงบทบาทหน้าที่การซ้อมแผน
หน้าที่
อุบัติเหตุหมูแ่ ละวิเคราะห์จดุ เสีย่ งในแต่ละ
พื้นที่

2.เพื่อเตรียมความพร้อมของ 5.ซ้อมแผนอุบัติเหตุ ต.โพธิไ์ ทรงาม
ทีมในการเผชิญเหตุกรณี
อุบัติเหตุในพื้นที่

รพ.บึงนาราง
แผนป้องกันโรคติด
เชือ้ ไวรัสโคโรน่า

1.โรงพยาบาลมีระบบใน
การป้องกันการติดเชือ้ ใน
2019 โรงพยาบาล

1.มีระบบคัดกรองผูป้ ่วย
ตัง้ แต่ walk in เข้ามา
OPD
2.มีระบบเฝ้าระวังติดตาม
ผูท้ ี่เดินทางกลับมาจาก
พื้นที่เสีย่ งต่างจังหวัด
ต่างประเทศ หรือเดินทาง

ม.ค.-มี.ค.

เม.ย-มิ.ย.

ก.ค.-ก.ย.

แห่งรวม สสอ.1 รพ.
1 รวม14 คน

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่าย)
100บาท เป็นเงิน 1,400 บาท
ค่าวิทยากร 600 บาท 6 ชัว่ โมง จานวน 1 วัน รวม
เป็นเงิน3,600 บาท

อบรม 2 รุ่น รุ่นละ
ครึ่งวัน
รุ่นที่
1 จานวน 43 คน
รุ่นที่ 2 จานวน 43
คน รวมทั้งหมด 86
คน

2150

ค่าอาหารว่างเครื่องดืม่ จานวน 86 คน คนละ 25 บาท
เป็นเงิน 2,150 บาท

จนท.รพ. 40 คน
สสอ/รพสต. 14 คน
ผูท้ ี่เกีย่ วข้อง
เกีย่ วข้อง จานวน
20 คน รวมทั้งหมด 74 คน

12400

ค่าอาหารว่าง เครื่องดืม่ อาหาร จานวน 74 คนละ
100บาทเป็นเงิน 7400 บาท ค่าวัสดุโครงการ 5000
บาทเป็นเงิน 12,400 บาท

ดนัย สีขาว
ประมน ดิษจ้อย

รพ.บึงนาราง

/

/

/

/

กลุม่ การพยาบาล

รพ.บึงนาราง

/

/

/

/

ผรช.งานควบคุม
โรคติดต่อ

แผนปฏิบตั ิการประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุม้ ครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพ
โครงการที่ 4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ตัวชีว้ ัดโครงการ/
1. ระดับความสาเร็จของจังหวัด อาเภอ ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ทางสาธารณสุขของหน่วยงาน ร้อยละ 95
ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุม่ คน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งานประจา

ต.ค.-ธ.ค.

ม.ค.-มี.ค.

เม.ย-มิ.ย.

ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่าย)

กลับจากพิธฮี ัจญ์/อุม
เราะห์
2.จัดทาระบบเตรียม
ความพร้อมตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านโรคติดต่อ
อุบัติใหม่โดยใช้ระบบ

3.จัดสถานที่สาหรับ
กักกันผูท้ ี่สัมผัสกับผูท้ ี่
สงสัยป่วยด้วยโรคติดต่อ
อุบัติใหม่
4.มีห้องสาหรับผูเ้ ดินทาง
ที่สงสัยป่วยด้วยโรค
ทางเดินหายใจ
5..เพื่อป้องกันการติดเชือ้
จากการให้บริการ
6.ประชาชนตระหนักถึง
ความสาคัญในการดูแล
ป้องกันตนเอง

3.ทบทวนผัง EOC อาเภอ

อาเภอ/
สสอ./รพ./
รพ.สต

/

/

/

/

กลุม่ งานยุทธศาสตร์

4.จัดทาแผนเตรียมความ
พร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่
5.โรงพยาบาลเมีการ
เตรียมสถานที่สาหรับ
ผูป้ ่วยสงสัยตามมาตรฐาน

อาเภอ/
สสอ./รพ./
รพ.สต
รพ.บึงนาราง

/

/

/

/

กลุม่ งานยุทธศาสตร์

/

/

/

/

กลุม่ การพยาบาล

6.โรงพยาบาลจัดเตรียม
ห้องกักแยกผูส้ ัมผัส

รพ.บึงนาราง

/

/

/

/

กลุม่ การพยาบาล

7.จัดหา PPE ที่เหมาะสม
และเพียงพอพร้อมใช้เมือ่
ปฏิบัติงาน
8.ประชาสัมพันธ์
มาตรการ สือ่ สารความ
เสีย่ ง โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโร
น่า 2019 ในชุมชนและผู้
มารับบริการใน

รพ.บึงนาราง

/

/

/

/

กลุม่ การพยาบาล

รพ.บึงนาราง

/

/

/

/

OPD/กลุม่ งานบริการ
ด้านปฐมภูมิและองค์รวม

แผนปฏิบตั ิการประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุม้ ครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพ
โครงการที่ 4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ตัวชีว้ ัดโครงการ/
1. ระดับความสาเร็จของจังหวัด อาเภอ ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ทางสาธารณสุขของหน่วยงาน ร้อยละ 95
ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุม่ คน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งานประจา

ต.ค.-ธ.ค.

ม.ค.-มี.ค.

เม.ย-มิ.ย.

ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่าย)

โรงพยาบาล
รพ.สต.บางลาย
โครงการเฝ้าระวัง
เพื่อป้องกันการเกิดโรค
ป้องกัน โรค COVID-19 covid-19 ในชุมชน

1.ให้ความรู้แก่อสม.ให้มีองค์ความรู้
การเฝ้าระวังการป้องกันโรค Covid-19
ตามมาตรการ

อสม.89 คน

/

/

/

/

2.เพื่อให้ประชาชนที่มีความเสียงได้รับ
การคัดกรองเฝ้าระวังตามสถานการณ์

ประชาชน
4139 คน

/

/

/

/

ของพื้นที่

ไม่ใช้งบประมาณ

-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดืม่
อบรมให้ความรู้ อสม จานวน 89 คน คนละ 100 บาท
เป็นเงิน 8900 บาท
-ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันโรค co-vid-19 1 ป้าย ป้ายละ 450 บาท
-ค่าวัสดุ (สติก๊ เกอร์สี) 2000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 11,350 บาท
(กองทุนตาบล หมวด 2)

อุษา ศิลลา
ชมรมอสม.
ชัยยุทธ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการที่ 4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วดั โครงการ/
1. ระดับความสาเร็จของจังหวัด อาเภอ ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ทางสาธารณสุขของหน่วยงาน ร้อยละ 95
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
แผนงาน

1.โครงการควบคุม
โรคติดต่อ

1. เพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่และลดการแพร่เชื้อ

1.คัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยด้วยวาจา
2.เอ็กซเรย์ในกลุ่มเสี่ยงวัณโรค
3.จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้โรควัณโรค
ที่ในชุมชน/วัด

กลุ่มเสี่ยงที่มคี ะแนน
การคัดกรองด้วย
วาจามากกว่า 3
คะแนน,จนท.สา
ธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
ผู้สงู อายุ60ปีขึ้นไป
รพ.สต.ละ 35 คน,
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
อายุ>=70ปีขึ้นไปที่
ควบคุมระดับน้าตาล
ไม่ได้HBA1C>= 7,
ผู้ป่วยโรคปอดอายุ
>=60ปี, ผู้ป่วย HIV
ทุกคน, ผู้สมั ผัสร่วม
บ้าน,ผู้ป่วยวัณโรค
รายเก่าที่รักษาหาย
แล้ว,ผู้สมั ผัสใกล้ชดิ
ผู้ป่วยวัณโรค,พระที่
บวช>1 พรรษา

/

/
57957

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)

ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ราคา 900 บาท
จานวน 58แผ่น รวม 52,200 บาท
(กองทุนตาบล)

ผู้รับผิดชอบ

ดนัย/สุมาลี

ค่าเอ็กซเรย์โมบาย 773 รายๆละ 75 บาท
เป็นเงิน 57,957 (PP)
ดนัย/สุมาลี

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการที่ 4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วดั โครงการ/
1. ระดับความสาเร็จของจังหวัด อาเภอ ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ทางสาธารณสุขของหน่วยงาน ร้อยละ 95
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
แผนงาน
2. เพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรคราย
ใหม่ได้รับการรักษาตาม
มาตรฐาน

1.ลงทะเบียนผู้ป่วยรายใหม่ในโปรแกรมNTIP จนท.ผู้รับผิดชอบ
2.ทบทวน CPG และทบทวน
งานรพ.สต./สสอ./
คณะกรรมการภาพคบสอ. 3.ประชุม รพ.
ชี้แจง CPG ให้กบั คณะทางานภาพเครือข่าย

3.เพื่อให้ค้นพบผู้ป่วยวัณโรค 3.ให้ความรู้อสม.และ CPGเกี่ยวกับความรู้โรคอสม.และ CPG
รายใหม่เพิ่มมากขึ้น
วัณโรค
โครงการป้องกันโรคโรคติดต่อ

1.ลดค่าดัชนีลกู น้ายุงลาย

1.ผรช.อาเภอ/รพ. สุ่มสารวจดัชนีลกู น้ายุงลายรพ.สต ทุกแห่ง/รพ.

(ไข้เลือดออก/มือเท้าปาก)

(HI,CI) ชุมชน วัด โรงเรียน

(HI,CI)ร่วมกับผรช.งาน ในแต่ละพื้นที่

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)

/
/

/

/

/

ค่าอาหาร อาหาว่าง และเครื่องดื่ม

ดนัย สีขาว

4800

4800

จานวน 8 คน*100 บาท * 2 ครั้ง

ทิพย์วรรณ ยิ้มจั่น

ปีละ 2 ครั้ง โดยการสุ่มไขว้ระหว่าง รพ.สต.

*6 รพ.สต. เป็นเงินทั้งสิ้น 9600 บาท
(PP)

2.ลดอัตราป่วยด้วย
โรคมือเท้าปาก

รพ.สต.บึงนาราง

ผู้รับผิดชอบ

1.ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคมือ เท้า
ปาก ให้กบั ผู้ปกครองและการคัดกรอง
เด็กก่อนเข้าเรียนให้กบั ครูใน ศพด/โรงเรียน

ผรช. งานควบคุมโรค

/

/

/

/

2.กรณีเกิดโรคมือเท้าปาก จัดให้ผู้ป่วย
มีสถานที่แยกกักและมีการติดตามผู้ป่วย

พื้นที่อาเภอบึงนาราง

/

/

/

/

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการที่ 4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วดั โครงการ/
1. ระดับความสาเร็จของจังหวัด อาเภอ ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ทางสาธารณสุขของหน่วยงาน ร้อยละ 95
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
แผนงาน
ค่าใช้จา่ ย)
/
/
/
/
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน
1.เครือข่ายได้รับการพัฒนา 1.จัดทาฐานข้อมูลโรคติดต่อใน
อสม., ผู้นาชุมชน, อบต.,
ควบคุมโรคติดต่อ และภัยสุขภาพ ศักยภาพให้มคี วามรู้ในการ พื้นที่ตาบลบึงนาราง
โรงเรียน, ศพด.
เฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ
/
2.ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารในการ
2.จานวนผู้ป่วยไข้เลือดออก ควบคุมโรคติดต่อในชุมชน
15000
ไม่เกินค่า median
ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน
/
/
/
/
ย้อนหลัง 5 ปี
3.รณรงค์ และเฝ้าระวังการเกิด
จานวน 100 คน*150 บาท
โรคติดต่อในชุมชน
เป็นเงิน 15,000 บาท
3.อัตราป่วยโรคอุบัตใิ หม่
/
/
/
/
อุบัตซิ ้า (โรคอุจจาระร่วง
4.รับแจ้งข่าว และสอบสวนโรค
โรคมือเท้าปาก
ทางระบาดวิทยา
โรคไข้เลือดออก
โรคอาหารเป็นพิษ
โรคไข้หวัดใหญ่) เมื่อเกิดโรค
สามารถควบคุมได้
ไม่ให้เกิด Gen2

ผู้รับผิดชอบ

ธนกฤต รุ่งกิจจานท์

4.มีระบบการเฝ้าระวัง
และแจ้งเหตุผดิ ปกติที่
เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อ
รพ.สต.แหลมรัง
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน
1.เครือข่ายได้รับการพัฒนา
ควบคุมโรคติดต่อ และภัยสุขภาพ ศักยภาพให้มคี วามรู้ในการ

1.จัดทาฐานข้อมูลโรคติดต่อใน
พื้นที่ตาบลแหลมรัง

อสม., ผู้นาชุมชน,อบต.,
โรงเรียน, ศพด.

/

/

/

/

ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน
กฤษณะ คมเสวต
60 คน*150 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการที่ 4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วดั โครงการ/
1. ระดับความสาเร็จของจังหวัด อาเภอ ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ทางสาธารณสุขของหน่วยงาน ร้อยละ 95
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
แผนงาน
เฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ
/
2.ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารในการ
2.จานวนผู้ป่วยไข้เลือดออก ควบคุมโรคติดต่อในชุมชน
9000
ไม่เกินค่า median
/
/
/
/
ย้อนหลัง 5 ปี
3.รณรงค์ และเฝ้าระวังการเกิด
โรคติดต่อในชุมชน
3.อัตราป่วยโรคอุบัตใิ หม่
/
/
/
/
อุบัตซิ ้า (โรคอุจจาระร่วง
4.รับแจ้งข่าว และสอบสวนโรค
โรคมือเท้าปาก
ทางระบาดวิทยา
โรคไข้เลือดออก
โรคอาหารเป็นพิษ
โรคไข้หวัดใหญ่) เมื่อเกิดโรค
สามารถควบคุมได้
ไม่ให้เกิด Gen2
4.มีระบบการเฝ้าระวัง
และแจ้งเหตุผดิ ปกติที่
เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อ
รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม
โครงการอบรมให้ความรู้ และ
คัดกรองความเสี่ยงต่อวัณโรค

1.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงมีความรู้
เรื่องโรควัณโรค สาเหตุ
อาการ การป้องกัน และ
การรักษา

1.อบรมกลุ่มเสี่ยง 8 กลุ่มที่เป็น
เป้าหมายการคัดกรองวัณโรค
ด้วยวิธเี อ็กซเรย์ปอด

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)

/

1.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ
เครื่องดื่มในการอบรม จานวน 60 คน
คนละ 75 บาท เป็นเงิน 4,500บาท

35-59 ปี จานวน 1,490 คน /

2.ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรองวัณโรค

1.เป้าหมาย 8 กลุ่มเสี่ยง
จานวน 78 คน
2.ประชาชนอายุ

2.คัดกรองด้วยวาจาในกลุ่ม

ผู้รับผิดชอบ

ชมรมอสม.
ต.โพธิ์ไทรงาม

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการที่ 4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วดั โครงการ/
1. ระดับความสาเร็จของจังหวัด อาเภอ ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ทางสาธารณสุขของหน่วยงาน ร้อยละ 95
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
แผนงาน
ค่าใช้จา่ ย)
2.เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติม ประชาชนทั่วไปที่นอกเหนือจาก
ด้วยวาจา จานวน 1,490 ชุด ชุดละ
ที่นอกเหนือจากกลุ่ม
8 กลุ่มเสี่ยง ที่มอี ายุ 35-59 ปี
50 สตางค์ เป็นเงิน 745 บาท
เป้าหมายด้วยวิธคี ัดกรอง
ด้วยวาจา
3.ประสานงาน และส่งต่อผู้ที่
พบภาวะผิดปกติจากการคัดกรอง
3.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงวัณโรค
วัณโรคด้วยวิธเี อ็กซเรย์ปอด
ได้รับการคัดกรองด้วยวิธกี าร
เอ็กซเรย์ปอด และได้รับการ 4.ติดตามเยี่ยมบ้าน กากับ
ส่งต่อเพื่อรักษากรณีพบความ การรับประทานยาของกลุ่ม
ผิดปกติ
ผู้ป่วยยืนวันวัณโรค

ผู้รับผิดชอบ

4.เพื่อติดตามเยี่มบ้าน และ
กากับการรับประทานยา
ผู้ป่วยยืนยันวัณโรค ให้ได้รับ
การรักษาจนหายขาด
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก

1.เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง 1.สารวจลูกน้าไขว้ระดับหมู่บ้าน
และป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่บ้านละ 40 หลังคาเรือน
ภายในชุมชน
จานวน 3 ครั้ง/ปี
2.ทุกหมู่บ้านไม่เป็นพื้นที่
2.รณรงค์ และประชาสัมพันธ์
เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก การป้องกันโรคไข้เลือดออก
(CI<10, HI<10, BI<50)
ในพื้นที่

หมู่ 1 - หมู่ 9

/

/

/

1.ค่าพาหนะในการลงพื้นที่สารวจลูกน้า ชมรมอสม.
ไขว้หมู่บ้าน ระยะทาง 20 กม.
ต.โพธิ์ไทรงาม
(ไป-กลับ) กม.ละ 2 บาท จานวน 94 คน
2 ครั้ง/ปี เป็นเงิน 7,520 บาท

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการที่ 4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วดั โครงการ/
1. ระดับความสาเร็จของจังหวัด อาเภอ ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ทางสาธารณสุขของหน่วยงาน ร้อยละ 95
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
แผนงาน

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)

ผู้รับผิดชอบ

3.จานวนผู้ป่วยไข้เลือดออก
ไม่เกินค่า median
ย้อนหลัง 5 ปี และเกิด
Second Generation
ได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของ
หมู่บ้านทั้งหมด
โครงการชุมชนบ้านคลองสะแวด 1.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ร่วมใจ ปลอดลูกน้ายุงลาย
หมู่ 5 บ้านคลองสะแวด
ห่างไกลไข้เลือดออก
มีความรู้เรื่องการเฝ้าระวัง
และป้องกันโรคไข้เลือดออก

1.อบรมตัวแทนครัวเรือนในพื้นที่
หมู่ 5 บ้านคลองสะแวด

ตัวแทนครัวเรือนหมู่ 5
บ้านคลองสะแวด
จานวน 50 คน

/

1.ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 2 มื้อ จานวน 50 คน
คนละ 75 บาท เป็นเงิน 3,750 บาท

/

2.ค่าวัสดุในการทานวัตกรรม สารส้ม
จานวน 100 กก. กก.ละ 20 บาท
เป็นเงิน 2,000 บาท เชือกจานวน 8 ม้วน
ม้วนละ 60 บาท เป็นเงิน 480 บาท
ผ้าสีสม้ จานวน 18 เมตร ๆละ50 บาท
เป็นเงิน 900 บาท
รวมทั้งสิ้น 3,380 บาท

2.จัดทานวัตกรรมถุงสารส้ม

เพื่อให้ครัวเรือนใช้ในการป้องกัน
2.เพื่อศึกษาและประเมินการ ลูกน้ายุงลาย
ใช้นวัตกรรมในการป้องกัน
ลูกน้ายุงลายในพื้นที่หมู่ 5
3.ลงพื้นที่สารวจลูกน้ายุงลาย
บ้านคลองสะแวด
ก่อนใช้นวัตกรรมสารส้ม และ
หลังใช้นวัตกรรมสารส้ม 1 สัปดาห์
3.เพื่อให้พื้นที่หมู่ 5
บ้านคลองสะแวดไม่เป็นพื้นที่
เสี่ยงต่อไข้เลือดออก และมี
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกใน
หมู่บ้านลดลงจากปี 2563

ชมรมอสม.หมู่ 5
บ้านคลองสะแวด

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการที่ 4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วดั โครงการ/
1. ระดับความสาเร็จของจังหวัด อาเภอ ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ทางสาธารณสุขของหน่วยงาน ร้อยละ 95
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
แผนงาน
แผนงานพัฒนาระบบ
เฝ้าระวัง และควบคุม
โรคไข้เลือดออก กรณี
ฉุกเฉิน(กองทุน หมวด
5)

1.มีระบบควบคุมโรคที่ได้
มาตรฐาน รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ

1.สนับสนุนวัสดุอปุ กณ์ในการ
เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อ

2.วัสดุ อุปกรณ์ในการเฝ้า
ระวัง และควบคุมโรค
เพียงพอต่อการใช้ดาเนิน
กิจกรรม

2.มีคาสั่งคณะกรรมการ
และทีมควบคุมโรคตามมาตรฐาน

แผนงานเฝ้าระวัง ป้องกัน
อุบัตเิ หตุ และภัยสุขภาพ

1.เพื่อลดอัตราการเสียชีวติ
จากการจมน้าของเด็กอายุ
น้อยกว่า 15 ปี ไม่เกิน 4.0
2.เพื่อลดอัตราการเสียชีวติ
จากอุบัตเิ หตุทางถนน ไม่เกิน
14 ต่อแสนปชก.

1ประชุมระดับตาบล ในการกาหนด
และแก้ปัญหาจุดเสี่ยงในการเกิด
อุบัตเิ หตุ พร้อมทั้งสร้างระบบเฝ้าระวัง
2.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัตเิ หตุ โดยการมีสว่ นร่วม
ของภาคีเครือข่ายระดับตาบล

พื้นที่ 9 หมู่บ้าน
ตาบลโพธิ์ไทรงาม

1.เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่
และลดการแพร่เชื้อวัณโรค
ร้อยละ 90
2.เพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่ได้รับการรักษา

1.คัดกรองกลุ่มเสี่ยง
ด้วยการเอ็กซ์เรย์ปอด

กลุ่มเสี่ยงวัณโรค

2.ติดตาม ส่งต่อผู้ที่พบภาวะ
ผิดปกติที่สงสัยวัณโรค เพื่อรับ

อสม., ผู้นาชุมชน, FCT

รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี
แผนงานคัดกรอง ติดตาม และ
ดูแลสุขภาพผู้ป่วยวัณโรค

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)
20,000 บาท (หมวด 5)

ผู้รับผิดชอบ

อบต.โพธิ์ไทรงาม

สลิล เจริญสุข

ผู้นา, อบต., อสม.,
ประชาชน, องค์กร
อื่นๆ

ไม่ใช้งบประมาณ

พรทิพย์ เพ็งพันธ์

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการที่ 4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วดั โครงการ/
1. ระดับความสาเร็จของจังหวัด อาเภอ ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ทางสาธารณสุขของหน่วยงาน ร้อยละ 95
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
แผนงาน
ตามระบบ ร้อยละ 100
การรักษาแต่แรกเริ่ม

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)

ผู้รับผิดชอบ

3.เพื่อเฝ้าระวังภาวะ
3.ติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อเฝ้าระวัง
แทรกซ้อนจากการใช้ยา
ภาวะแทรกซ้อน และการ
และปฏิบัตติ นได้ถกู ต้อง
รับประทานยา
4.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงได้รับ
การคัดกรองวัณโรคและส่งต่อ
รับการรักษาในระยะเริ่ม
ร้อยละ 90
5.เพื่อติดตามเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วยวัณโรค และมีผล
การรักษาหาย ร้อยละ 100
รพ.สต.บางลาย
แผนงานบาบัดรักษาวัณโรค

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการคัดกรอง วัณโรค
ร้อยละ 90

เอ็กซเรย์ในกลุ่มเสี่ยงโดยรถโมบายเคลื่อนที่ กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ ผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่
ควบคุมระดับ
น้าตาลไม่ได้,
ผู้ป่วยโรคปอด,
ผู้ป่วย HIV,
กลุ่มเสี่ยงที่มี

/

ไม่ใช้งบประมาณ

ชัยยุทธ กล่าสกุล

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการที่ 4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วดั โครงการ/
1. ระดับความสาเร็จของจังหวัด อาเภอ ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ทางสาธารณสุขของหน่วยงาน ร้อยละ 95
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
แผนงาน
คะแนนการคัด
กรองด้วยวาจา
มากกว่า 3
คะแนน, จน
ท.สาธารณสุข
2. เพื่อให้ผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่
ได้รับการรักษา
ตามระบบ

2.ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ได้รับการรักษาตาม กลุ่มผู้ป่วยวัณ
ระบบ
โรครายใหม่

3. เพื่อให้เฝ้าระวัง
3.กลุ่มป่วยวัณโรคได้รับการติดตามเยี่ยม
ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา บ้านตามเกณฑ์
และปฏิบัตติ นได้ถกู ต้อง

-กลุ่มผู้ป่วยวัณโรค

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)

-ค่ารถโมบายเพื่อทาการเอ็กซเรย์
บูรณาการร่วมกับแผน CUP

/

ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

รพ.บึงนาราง.

ชัยยุทธ กล่าสกุล

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการที่ 6: โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
ตัวชีว้ ัดโครงการ/
1. อาเภอมีการขับเคลือ่ นมาตรการยุตกิ ารใช้สารเคมีทางการเกษตรทีม่ อี ันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (PA)(100) ( อย่างน้อย 1 เรื่อง )
ค่าเป้าหมาย
2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีระบบการแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Applicatio

1. ร้อยละ 2 ของประชากร อายุ 15 ปีขนึ้ ไป ได้รับการคัดกรองการใช้สารเคมีทางเกษตรทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. ระดับความสาเร็จคุณภาพของการตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา (ระดับ 3 ทุกตัวชีว้ ัดย่อย)(ระดับ5)
3. ระดับความสาเร็จการตรวจเฝ้าระวังคลินิก (ระดับ 3 ทุกตัวชีว้ ัดย่อย)
4. ระดับความสาเร็จการตรวจเฝ้าระวังสถานทีผ่ ลิตอาหาร (ระดับ 3 ทุกตัวชีว้ ัดย่อย)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

โครงการ /
วัตถุประสงค์
แผนงาน
แผนส่งเสริมและพัฒนา 1. เพือ่ ให้ผู้บริโภคได้
ความปลอดภัยด้านอาหาร รับอาหารที่มีความ
ปลอดภัยตามเกณฑ์
ที่กาหนด

2. อาหารแปรรูป หรือ
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
Primary GMP
3.ค้นหานวัตกรรมดูแล
สุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภค/

กิจกรรม
1. ตรวจสารปนเปือ้ น
ในอาหาร น้าแข็ง
และน้าดื่ม

2.ให้ความรู้และยกระดับ
มาตรฐานสถานประกอบการ
3. ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร
แปรรูป. หรือผลิตภัณฑ์
OTOP.

เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
/
/
1.สถานประกอบการ
งบกองทุนตาบลฯ ในการจัดซื้อชุด
ชมรม คบ.6รพ.สต.
ได้แก่ ร้านชา แผงลอย
ทดสอบสารปนเปือ้ นในผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ร้านอาหาร
ร้านจาหน่ายอาหารสด
ตลาดนัด สถานที่
ผลิตน้าแข็ง/น้าดื่ม
/
/
ชมรม คบ.6รพ.สต.

1.สถานที่ผลิตอาหาร
แปรรูป หรือผลิตภัณฑ์
2.สถานที่ผลิตอาหาร
แปรรูป หรือผลิตภัณฑ์
OTOP

/

/

งาน คบ.รพ.บึงนาราง
สสอ.บึงนาราง

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการที่ 6: โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
ตัวชีว้ ัดโครงการ/
1. อาเภอมีการขับเคลือ่ นมาตรการยุตกิ ารใช้สารเคมีทางการเกษตรทีม่ อี ันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (PA)(100) ( อย่างน้อย 1 เรื่อง )
ค่าเป้าหมาย
2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีระบบการแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Applicatio

1. ร้อยละ 2 ของประชากร อายุ 15 ปีขนึ้ ไป ได้รับการคัดกรองการใช้สารเคมีทางเกษตรทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. ระดับความสาเร็จคุณภาพของการตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา (ระดับ 3 ทุกตัวชีว้ ัดย่อย)(ระดับ5)
3. ระดับความสาเร็จการตรวจเฝ้าระวังคลินิก (ระดับ 3 ทุกตัวชีว้ ัดย่อย)
4. ระดับความสาเร็จการตรวจเฝ้าระวังสถานทีผ่ ลิตอาหาร (ระดับ 3 ทุกตัวชีว้ ัดย่อย)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

โครงการ /
แผนงาน

วัตถุประสงค์
อาหารปลอดภัยสนับสนุน
อสม.เชี่ยวชาญด้าน คบ.

รพ.สต.โพธิไทรงาม
โครงการอาสาสมัครใส่ใจ 1.เพือ่ ให้คณะกรรมการ และ
ผู้บริโภค
แกนนาคุ้มครองผู้บริโภคมี
ความรู้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 80

1.ร้านอาหาร แผงลอย
จาหน่ายอาหาร ผ่านเกณฑ์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

4.ประชุมเชิงปฎิบตั ิการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
คุ้มครองผู้บริโภค

แกนนาชมรม คบ.
ชมรมละ 48 คน
บุคลากร 8 คน

1.อบรมฟืน้ ฟูความรู้
คณะกรรมการ และแกนนา
คุ้มครองผู้บริโภค ด้านงาน
คุ้มครองผู้บริโภค และ
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
1.ตรวจประเมินมาตรฐาน
สถานประกอบการทุก

1.สถานประกอบการ
ในพืน้ ที่ จานวน แห่ง

2.คณะกรรมการ
ชมรมจานวน 20 คน

/
10400

ผู้รับผิดชอบ

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม /อาหารกลางวัน รัฐติยาพร มั่นมาตย์
56 คนx100 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท
ค่าพาหนาหรับแกนนาชมรม
48 คน x100 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท
งบ (PP)

/
3,000

/
500

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

/
500

1.ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 2 มื้อ ในการอบรมฟืน้ ฟู
คณะกรรมการ และแกนนาคุ้มครอง
ผู้บริโภคจานวน 30 คน คนละ 75 บาท
เป็นงิน 2,250 บบาท
2.ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 1 มื้อ
ในการประชุมกากับ และติดตามการ

ชมรม
คุ้มครอง
ผู้บริโภคต.
โพธิไ์ ทรงาม

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการที่ 6: โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
ตัวชีว้ ัดโครงการ/
1. อาเภอมีการขับเคลือ่ นมาตรการยุตกิ ารใช้สารเคมีทางการเกษตรทีม่ อี ันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (PA)(100) ( อย่างน้อย 1 เรื่อง )
ค่าเป้าหมาย
2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีระบบการแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Applicatio

1. ร้อยละ 2 ของประชากร อายุ 15 ปีขนึ้ ไป ได้รับการคัดกรองการใช้สารเคมีทางเกษตรทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. ระดับความสาเร็จคุณภาพของการตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา (ระดับ 3 ทุกตัวชีว้ ัดย่อย)(ระดับ5)
3. ระดับความสาเร็จการตรวจเฝ้าระวังคลินิก (ระดับ 3 ทุกตัวชีว้ ัดย่อย)
4. ระดับความสาเร็จการตรวจเฝ้าระวังสถานทีผ่ ลิตอาหาร (ระดับ 3 ทุกตัวชีว้ ัดย่อย)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

โครงการ /
แผนงาน

วัตถุประสงค์
CFGT ร้อยละ 85

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

ประเภท

2.ตลาดสดประเภทที่ 2 ผ่าน 2.ตรวจประเมินมาตรฐาน
เกณฑ์ตลาดนัดน่าซื้อ ร้อยละ ตลาดนัดประเภทที่ 2
100 ร่วมกับเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภค

3.โรงเรียน 4 แห่ง

3.โรงอาหารภายในโรงเรียน 3.การตรวจประเมินโรง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ อาหาร และนมภายใน
100 และนมโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียน และศพด.

4.แกนนาอย.น้อย
รร.ละ 30 คน

4.ส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์
มาตรฐานส้วมสาธารณะ

4.ให้คาแนะนามาตรฐาน
ส้วมสาธารณะ (HAS)

/
800

/
800

/
3,000

/
400

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
ดาเนินงาน จานวน 20 คน คนละ 25
บาท 2 ครั้ง เป็นเงิน 1,000 บาท
3.เหมาจ่ายค่าพาหนะในการลงพืน้ ที่
ประเมินสถานประกอบการ ตลาดนัด
และตลาดสด จานวน 2 คัน คันละ
200 บาท ครั้งละ 2 วัน จานวน 2
ครั้ง/ปี เป็นเงิน 1,600 บาท
1.ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 1 มื้อ
ในการอบรมให้ความรู้แกนนาอย.น้อย
ภายในโรงเรียน จานวน 30 คน คนละ
25 บาท 4 โรงเรียน เป็นเงิน 3,.000 บาท
2.เหมาจ่ายค่าพาหนะในการลงพืน้ ที่
อบรมแกนนาอย.น้อย 1 คัน วันละ 2

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการที่ 6: โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
ตัวชีว้ ัดโครงการ/
1. อาเภอมีการขับเคลือ่ นมาตรการยุตกิ ารใช้สารเคมีทางการเกษตรทีม่ อี ันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (PA)(100) ( อย่างน้อย 1 เรื่อง )
ค่าเป้าหมาย
2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีระบบการแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Applicatio

1. ร้อยละ 2 ของประชากร อายุ 15 ปีขนึ้ ไป ได้รับการคัดกรองการใช้สารเคมีทางเกษตรทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. ระดับความสาเร็จคุณภาพของการตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา (ระดับ 3 ทุกตัวชีว้ ัดย่อย)(ระดับ5)
3. ระดับความสาเร็จการตรวจเฝ้าระวังคลินิก (ระดับ 3 ทุกตัวชีว้ ัดย่อย)
4. ระดับความสาเร็จการตรวจเฝ้าระวังสถานทีผ่ ลิตอาหาร (ระดับ 3 ทุกตัวชีว้ ัดย่อย)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

โครงการ /
แผนงาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

(HAS)
5.เพือ่ สร้างเครือข่ายแกน
นาอย.น้อยในโรงเรียน
รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี
อาหารปลอดโรค
1 เพือ่ เฝ้าระวังความปลอด
ผู้บริโภคปลอดภัย

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
รร. จานวน 2 วัน วันละ 200 บาท
เป็นเงิน 400 บาท

ผู้รับผิดชอบ

5.อบรมแกนนาอย.น้อยใน
โรงเรียน

1 ตรวจมาตรฐานตลาดนัด

ร้านค้า ตลาดนัด

ของอาหารและส่งเสริม

4 แห่ง แห่งละ

สถานประกอบการให้ได้

2 ครั้ง/ปี

/

/

มาตรฐาน

ค่าอาหารว่าง คนละ

กองทุนหลัก

25 บาท จานวน 8 คน

ประกันสุขภาพ

จานวน 8 ครั้ง

ตาบลแหลมรัง

รวมเงิน 1,600.00 บาท
2 ตรวจมาตรฐานร้าน

ร้านขายของชา

ขายของชา

30 ร้าน แห่งละ
2 ครั้ง/ปี

/

/

ค่าอาหารและอาหารว่าง
คนละ 100 บาท
จานวน 8 คน จานวน

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการที่ 6: โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
ตัวชีว้ ัดโครงการ/
1. อาเภอมีการขับเคลือ่ นมาตรการยุตกิ ารใช้สารเคมีทางการเกษตรทีม่ อี ันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (PA)(100) ( อย่างน้อย 1 เรื่อง )
ค่าเป้าหมาย
2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีระบบการแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Applicatio

1. ร้อยละ 2 ของประชากร อายุ 15 ปีขนึ้ ไป ได้รับการคัดกรองการใช้สารเคมีทางเกษตรทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. ระดับความสาเร็จคุณภาพของการตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา (ระดับ 3 ทุกตัวชีว้ ัดย่อย)(ระดับ5)
3. ระดับความสาเร็จการตรวจเฝ้าระวังคลินิก (ระดับ 3 ทุกตัวชีว้ ัดย่อย)
4. ระดับความสาเร็จการตรวจเฝ้าระวังสถานทีผ่ ลิตอาหาร (ระดับ 3 ทุกตัวชีว้ ัดย่อย)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

โครงการ /
แผนงาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

3 ตรวจมาตรฐานร้านขาย
อาหารแผงลอย

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ร้านขายอาหาร

/

/

แผงลอย

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
4 วัน เป็นเงิน3,200.00บาท
-ค่าอาหารและอาหารว่าง
คนละ 100 บาท จานวน 8 คน

11 ร้าน แห่งละ

จานวน 2 วัน เป็นเงิน 1,600 บาท

2 ครั้ง/ปี
2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคีให้เข้มแข็ง

1 ฟืน้ ฟูความรู้ อย.น้อยในโรงเรียน

เด็กนักเรียน
จานวน 20 คน
โรงเรียนละ 10 คน

/

/

-ค่าอาหารและอาหารว่าง
คนละ 100 บาท จานวน 20 คน
เป็นเงิน 2,000.00บาท
-ค่าอาหารว่าง คนละ
(ค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์วสั ดุสานักงาน)
11,600.00 บาท
รวมงบระมาณทั้งสิ้น
20,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการที่ 6: โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
ตัวชีว้ ัดโครงการ/
1. อาเภอมีการขับเคลือ่ นมาตรการยุตกิ ารใช้สารเคมีทางการเกษตรทีม่ อี ันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (PA)(100) ( อย่างน้อย 1 เรื่อง )
ค่าเป้าหมาย
2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีระบบการแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Applicatio

1. ร้อยละ 2 ของประชากร อายุ 15 ปีขนึ้ ไป ได้รับการคัดกรองการใช้สารเคมีทางเกษตรทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. ระดับความสาเร็จคุณภาพของการตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา (ระดับ 3 ทุกตัวชีว้ ัดย่อย)(ระดับ5)
3. ระดับความสาเร็จการตรวจเฝ้าระวังคลินิก (ระดับ 3 ทุกตัวชีว้ ัดย่อย)
4. ระดับความสาเร็จการตรวจเฝ้าระวังสถานทีผ่ ลิตอาหาร (ระดับ 3 ทุกตัวชีว้ ัดย่อย)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

โครงการ /
แผนงาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 7. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
1. อาเภอมีการขับเคลื่อนมาตรการยุตกิ ารใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (PA)(100) ( อย่างน้อย 1 เรือ่ ง )
ตัวชี้วดั โครงการ/
2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีระบบการแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (144.90)
ค่าเป้าหมาย
3. อาเภอมีการจัดทาฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวติ จากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)(100)
4. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป(100)
1. ร้อยละ 75 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus (100)
2. ร้อยละ 80 ของรพ.สต.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (100)
3. อาเภอมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน (300)
4. ร้อยละ คปสอ. สนับสนุนให้ อปท. ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) (ทบ.ร้อยละ 65 /อบต. ร้อยละ 5)(100)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
แผนงาน
แผนพัฒนางานอนามัย
สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย

วัตถุประสงค์
1.หน่วยบริการผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน GREEN&CLEAN
Hospital ตามเกณฑ์ร้อยละ
90 (ระดับดี ร้อยละ 100 ข้อ
1-12, ระดับดีมาก ร้อยละ 85
ข้อ 13.14, ระดับ Plus ร้อย
ละ 85 ข้อ 15-16)

กิจกรรม
1.หน่วยบริการทุกแห่งมีและประกาศใช้
นโยบายGREEN&CLEAN Hospital

(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
หน่วยบริการ 7 แห่ง
/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)

ผู้รับผิดชอบ
รพ.,รพ.สต.ทุกแห่ง

2.มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย
กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ.2545 และบันทึกข้อมูลในโปรแกรม
กากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ

/

/

/

/

รพ.,รพ.สต.ทุกแห่ง

3.มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป ไปยังที่พักรวม
มูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ (มีกระบวนการ
วิธกี าร ผลลัพธ์ และประเมินการลด/เพิ่มของ
ขยะ)

/

/

/

/

รพ.,รพ.สต.ทุกแห่ง

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 7. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
1. อาเภอมีการขับเคลื่อนมาตรการยุตกิ ารใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (PA)(100) ( อย่างน้อย 1 เรือ่ ง )
ตัวชี้วดั โครงการ/
2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีระบบการแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (144.90)
ค่าเป้าหมาย
3. อาเภอมีการจัดทาฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวติ จากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)(100)
4. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป(100)
1. ร้อยละ 75 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus (100)
2. ร้อยละ 80 ของรพ.สต.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (100)
3. อาเภอมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน (300)
4. ร้อยละ คปสอ. สนับสนุนให้ อปท. ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) (ทบ.ร้อยละ 65 /อบต. ร้อยละ 5)(100)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
แผนงาน

แผนพัฒนางานอนามัย
สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย

วัตถุประสงค์

1.หน่วยบริการผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน GREEN&CLEAN
Hospital ตามเกณฑ์ร้อยละ
90 (ระดับดี ร้อยละ 100 ข้อ
1-12, ระดับดีมาก ร้อยละ 85

(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
4.พัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และ
/
/
/
/
ปลอดภัยที่อาคารผู้ป่วยนอก
กิจกรรม

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)

ผู้รับผิดชอบ
รพ.,รพ.สต.ทุกแห่ง

5.มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรม
เกิดการปฏับัตติ ามมาตรการที่กาหนดร่วมกัน
ทั้งองค์กร (มีผู้รับผิดชอบ มาตรการ ผลลัพธ์
เป็นรูปธรรม)

/

/

/

/

รพ.,รพ.สต.ทุกแห่ง

6.มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและ
นอกอาคาร โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่
พักผ่อนสาหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มารับบริการ

/

/

/

/

รพ.,รพ.สต.ทุกแห่ง

1.มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพ
ที่ดแี บบองค์รวม ได้แก่ กิจกรรมทางกาย
กิจกรรมให้คาปรึกษาด้านสุขภาพขณะรอรับ
บริการของผู้ป่วยและญาติ

/

/

/

/

รพ.,รพ.สต.ทุกแห่ง

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 7. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
1. อาเภอมีการขับเคลื่อนมาตรการยุตกิ ารใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (PA)(100) ( อย่างน้อย 1 เรือ่ ง )
ตัวชี้วดั โครงการ/
2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีระบบการแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (144.90)
ค่าเป้าหมาย
3. อาเภอมีการจัดทาฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวติ จากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)(100)
4. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป(100)
1. ร้อยละ 75 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus (100)

โครงการ /
แผนงาน

2. ร้อยละ 80 ของรพ.สต.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (100)
3. อาเภอมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน (300)
4. ร้อยละ คปสอ. สนับสนุนให้ อปท. ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) (ทบ.ร้อยละ 65 /อบต. ร้อยละ 5)(100)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน

งบประมาณ(บาท)

(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)

ผู้รับผิดชอบ

1.ค่าชุดตรวจ อ11 ชุดละ 802.50 บาทต่อ
20 ตัวอย่าง จานวน 4 ชุด (80 ตัวอย่าง)
เป็นเงิน 3,210 บาท

ทิพย์วรรณ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ข้อ 13.14, ระดับ Plus ร้อย
ละ 85 ข้อ 15-16)
2.สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยนอกใน
โรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของ
กรมอนามัย (ผลการส่งตัวอย่างอาหาร และ
ภาชนะส่งเพาะเชื้อ Total Coli form)

/

/

/

/

3.ร้อยละ 80 ของร้านอาหารในโรงพยาบาลได้
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย

/

/

/

/

4.จัดให้บริการน้าดื่มสะอาดที่อาคารผู้ป่วย รพ.สต. 6 แห่ง, รพ. 1
นอก และผู้ป่วยใน (ตรวจมาตรฐานน้าดื่มด้วย
แห่ง
ชุดทดสอบ อ 11 ทุก 3 เดือน)
5.มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูก
สุขลักษณะ "การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือ

/
1605

/

/
1605

/

/

/

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 7. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
1. อาเภอมีการขับเคลื่อนมาตรการยุตกิ ารใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (PA)(100) ( อย่างน้อย 1 เรือ่ ง )
ตัวชี้วดั โครงการ/
2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีระบบการแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (144.90)
ค่าเป้าหมาย
3. อาเภอมีการจัดทาฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวติ จากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)(100)
4. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป(100)
1. ร้อยละ 75 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus (100)

โครงการ /
แผนงาน

2. ร้อยละ 80 ของรพ.สต.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (100)
3. อาเภอมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน (300)
4. ร้อยละ คปสอ. สนับสนุนให้ อปท. ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) (ทบ.ร้อยละ 65 /อบต. ร้อยละ 5)(100)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน

งบประมาณ(บาท)

(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

อันตราย" (มีกระบวนการ วิธกี าร ผลลัพธ์
และประเมินการลด/เพิ่มของขยะ)

โครงการพัฒนามาตรฐาน
งานสิ่งแวดล้อม และอาชี
วอนามัยหน่วยบริการ
สุขภาพ

1.เพื่อให้หน่วยบริการผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานสถานที่
ทางานน่าอยู่น่าทางาน

6.พัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และ
ปลอดภัยที่อาคารผู้ป่วยใน

/

/

/

/

7.มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN
โดยการนาไปใช้ประโยชน์และเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ บั เครือข่ายโรงพยาบาล
และชุมชน

/

/

/

/

1.ประเมินสถานที่ทางานน่าอยู่น่าทางานโดย หน่วยบริการ 7 แห่ง
คณะกรรมการระดับจังหวัด พร้อมมอบเกียรติ
บัตรให้แก่หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

/
1000

1.ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่าง และ กานต์ศิรัส
เครือ่ งดื่ม 2 มื้อในการประเมินมาตรฐาน
สถานที่ทางานน่าอยู่น่าทางานของ
คณะกรรมการระดับจังหวัด จานวน 10 คน
คนละ 100 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 7. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
1. อาเภอมีการขับเคลื่อนมาตรการยุตกิ ารใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (PA)(100) ( อย่างน้อย 1 เรือ่ ง )
ตัวชี้วดั โครงการ/
2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีระบบการแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (144.90)
ค่าเป้าหมาย
3. อาเภอมีการจัดทาฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวติ จากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)(100)
4. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป(100)
1. ร้อยละ 75 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus (100)
2. ร้อยละ 80 ของรพ.สต.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (100)
3. อาเภอมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน (300)
4. ร้อยละ คปสอ. สนับสนุนให้ อปท. ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) (ทบ.ร้อยละ 65 /อบต. ร้อยละ 5)(100)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
แผนงาน

วัตถุประสงค์
2.เพื่อให้หน่วยบริการผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
GREEN&CLEAN Hospital
ระดับดีมาก ร้อยละ 85

3.เพื่อให้รพช.ในเขตพื้นที่
อาเภอบึงนารางผ่นาเกณฑ์
มาตรฐาน GREEN&CLEAN
Hospital ระดับ Plus

งบประมาณ(บาท)

(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จา่ ย)
2.ประเมินหน่วยบริการตามเกณฑ์มาตรฐาน หน่วยบริการ 7 แห่ง
/
2.ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่าง
กานต์ศิรัส
GREEN&CLEAN Hospital โดย
2000
และเครือ่ งดื่ม 2 มื้อในการประเมินมาตรฐาน
คณะกรรมการระดับอาเภอ
สถานที่ทางานน่าอยู่น่าทางานของคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด จานวน 10 คน คนละ 100 บาท
ระยะเวลา 2 วัน เป็นเงิน 2,000 บาท
กิจกรรม

3.ประเมินหน่วยบริการตามเกณฑ์มาตรฐาน หน่วยบริการ 7 แห่ง
GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก และ
ระดับ Plus (เฉพาะรพ.บึงนาราง) โดย
คณะกรรมการระดับจังหวัด

/
1000

3.ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่าง
กานต์ศิรัส
และเครือ่ งดื่ม 2 มื้อในการประเมินมาตรฐาน
สถานที่ทางานน่าอยู่น่าทางานของ
คณะกรรมการระดับจังหวัด จานวน 10 คน
คนละ 100 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท

/
250

ค่าอาหารว่าง และเครือ่ งดื่มผู้ร่วมประชุมจานวนทิพย์วรรณ ยิ้มจั่น
10 คน คนละ 25 บาท เป็นเงิน 250 บาท/ครัง้
จานวน 4 ครัง้ เป็นเงิน 1,000 บาท

รพ.บึงนาราง
แผนงานบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม

1.เพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาล
1.ประชุมคณะทางาน
มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ อนามัยสิ่งแวดล้อม จานวน
ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN
4 ครัง้
Hospital

คณะทางาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม

/
250

/
250

/
250

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 7. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
1. อาเภอมีการขับเคลื่อนมาตรการยุตกิ ารใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (PA)(100) ( อย่างน้อย 1 เรือ่ ง )
ตัวชี้วดั โครงการ/
2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีระบบการแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (144.90)
ค่าเป้าหมาย
3. อาเภอมีการจัดทาฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวติ จากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)(100)
4. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป(100)
1. ร้อยละ 75 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus (100)

โครงการ /
แผนงาน

2. ร้อยละ 80 ของรพ.สต.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (100)
3. อาเภอมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน (300)
4. ร้อยละ คปสอ. สนับสนุนให้ อปท. ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) (ทบ.ร้อยละ 65 /อบต. ร้อยละ 5)(100)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน

งบประมาณ(บาท)

(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)

วัตถุประสงค์

2.เพื่อประเมินคุณภาพ
น้าดื่ม/บริโภค ในรพ.

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

2.ส่งตรวจน้าเสีย น้าทิ้ง
ก่อนเข้าระบบ 2 ครัง้ /ปี

น้าเสียก่อนเข้า
ระบบและน้า
เสียก่อนปล่อยสู่
ธรรมชาติ

/
3600

/
3600

ส่งตรวจกรมอนามัย 1,800/ตัวอย่าง จานวน ทิพย์วรรณ ยิ้มจั่น
2 ตัวอย่าง เป็นเงิน 3,600 บาท/ครัง้
จานวน 2 ครัง้ เป็นเงิน 7,200 บาท

3.ส่งตรวจน้าบริโภค 2
ครัง้ /ปี

ต้นท่อระบบจ่าย
น้าและปลายท่อ
ระบบจ่ายน้า
(ER)
จุดตรวจน้าดื่ม
ในรพ.

/
5200

/
5200

ส่งตรวจกรมอนามัย 2,600/ตัวอย่าง จานวน 2 ทิพย์วรรณ ยิ้มจั่น
ตัวอย่างเป็นเงิน 5,200 บาท/ครัง้
จานวน 2 ครัง้ เป็นเงิน 10,400 บาท

4. ตรวจมาตรฐานน้าดื่ม
ด้วยชุดทดสอบ อ11 ในน้า
บริโภคทุก 3 เดือน
5.ตรวจสอบคุณภาพน้า
ปะปาด้วยชุดทดสอบ อ31
(ทุกวันจันทร์)

ระบบประปา
รพ.

/

/

/

/

/
250

/
250

/
250

/
250

ทิพย์วรรณ ยิ้มจั่น

ค่าชุดทดสอบชุดทดสอบความเป็นกรด-ด่าง /ทิพย์วรรณ /
คลอรีน ราคา 1,000 บาท
เพลิน หมื่นต่างใจ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 7. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
1. อาเภอมีการขับเคลื่อนมาตรการยุตกิ ารใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (PA)(100) ( อย่างน้อย 1 เรือ่ ง )
ตัวชี้วดั โครงการ/
2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีระบบการแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (144.90)
ค่าเป้าหมาย
3. อาเภอมีการจัดทาฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวติ จากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)(100)
4. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป(100)
1. ร้อยละ 75 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus (100)

โครงการ /
แผนงาน

2. ร้อยละ 80 ของรพ.สต.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (100)
3. อาเภอมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน (300)
4. ร้อยละ คปสอ. สนับสนุนให้ อปท. ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) (ทบ.ร้อยละ 65 /อบต. ร้อยละ 5)(100)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน

งบประมาณ(บาท)

(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการ 1.เพื่อให้บุคลากรใน
ป้องกันอัคคีภยั ภายใน
โรงพยาบาลมีความรู้
ทักษะ มีความพร้อมใน
โรงพยาบาล
การป้องกันอัคคีภยั และ
รองรับภาวะฉุกเฉิน ลด
การสูญเสียชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
โรงพยาบาล

1.อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการ
ป้องกันอัคคีภยั ภายใน
โรงพยาบาล

2.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2.คัดแยก เก็บขน และกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
GREEN&CLEAN Hospital
โดยวิธกี ารที่เหมาะสม มีคุณภาพ ปลอดภัย
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 ระดับดี ตามมาตรฐาน
ร้อยละ 100 ข้อ 1-12 ,ระดับดีมาก

1.เจ้าหน้าที่รพ.
บึงนาราง
จานวน 60 คน
แบ่งเป็น 2 รุน่

รพ./รพสต./
คลินิกเอกชน/
คลินิกสัตว์/
ชุมชน

ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อมื้อละ 50 บาท
มนต์ชยั สิงโตทอง
อาหารว่างและเครือ่ งดื่ม 2 มื้อมื้อละ 25 บาท
ผู้เข้าอบรมจานวน 60 คน(2 รุน่ ๆละ 30 คน)
คนละ 100 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 คน 7 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 บาท ระยะเวลา 2 วัน
เป็นเงิน 8,400 บาท
ค่าวัสดุ ได้แก่ แก๊ซ ถังดับเพลิง น้ามันพืช
น้ามันเบนซิล เป็นเงิน 9,000 บาท
เป็นเงินทั้งหมด 23,400 บาท

/
23400

/

/

/

ผู้รับผิดชอบ

/

ทิพย์วรรณ ยิ้มจั่น

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 7. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
1. อาเภอมีการขับเคลื่อนมาตรการยุตกิ ารใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (PA)(100) ( อย่างน้อย 1 เรือ่ ง )
ตัวชี้วดั โครงการ/
2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีระบบการแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (144.90)
ค่าเป้าหมาย
3. อาเภอมีการจัดทาฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวติ จากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)(100)
4. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป(100)
1. ร้อยละ 75 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus (100)

โครงการ /
แผนงาน

2. ร้อยละ 80 ของรพ.สต.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (100)
3. อาเภอมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน (300)
4. ร้อยละ คปสอ. สนับสนุนให้ อปท. ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) (ทบ.ร้อยละ 65 /อบต. ร้อยละ 5)(100)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน

งบประมาณ(บาท)

(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ 85 ข้อ 13,14
3.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
GREEN&CLEAN Hospital
ตามเกณฑ์ร้อยละ 90 ระดับดี
ร้อยละ 100 ข้อ 1-12 ,ระดับดีมาก
ร้อยละ 85 ข้อ 13-14
ระดับดีมาก Plus
ร้อยละ 85 ข้อ 15-16

3.ลงข้อมูลใน โปรแกรมกากับการขนส่ง
มูลฝอยติดเชื้อที่เว็บไซด์กรมอนามัย
ให้ครบถ้วนภายใน 30 วัน

รพ./รพสต.

4.จัดอบรมฟื้นฟูความรูเ้ รือ่ ง IC/การคัด
แยกขยะและการบริหารความเสี่ยง
ในการทางาน

จนท. สสอ./
รพ./รพสต.

5.พัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอและ
ปลอดภัยที่อาคารผู้ป่วยนอก
6.มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรม
ปฎิบัตติ ามมาตรการที่กาหนดร่วมกัน
ทั้งองค์กร

จนท รพ.

/

/

/

/

ทิพย์วรรณ ยิ้มจั่น/
ดนัย สีขาว

บูรณาการร่วมกับแผนรพ.สต.ติดดาว

กานต์ศิรัส เชื้อวีระชน

/

/

/

/

ทิพย์วรรณ ยิ้มจั่น

/

/

/

/

ทิพย์วรรณ ยิ้มจั่น

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 7. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
1. อาเภอมีการขับเคลื่อนมาตรการยุตกิ ารใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (PA)(100) ( อย่างน้อย 1 เรือ่ ง )
ตัวชี้วดั โครงการ/
2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีระบบการแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (144.90)
ค่าเป้าหมาย
3. อาเภอมีการจัดทาฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวติ จากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)(100)
4. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป(100)
1. ร้อยละ 75 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus (100)

โครงการ /
แผนงาน

2. ร้อยละ 80 ของรพ.สต.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (100)
3. อาเภอมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน (300)
4. ร้อยละ คปสอ. สนับสนุนให้ อปท. ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) (ทบ.ร้อยละ 65 /อบต. ร้อยละ 5)(100)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน

งบประมาณ(บาท)

(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

7.มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
ที่พักผ่อนสาหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มารับ
บริการ กิจกรรม 5 ส ทุกวันพุธ

จนท รพ.

/

/

/

/

ทิพย์วรรณ ยิ้มจั่น

8. มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอื้อต่อการมี
สุขภาพดีแบบองค์รวม ทุกวันพุธที่ 2 เดือน

จนท รพ.

/

/

/

/

ทิพย์วรรณ ยิ้มจั่น

9. มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูก
สุขลักษณะ "การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตราย"

จนท รพ.

/

/

/

/

ทิพย์วรรณ ยิ้มจั่น

10. มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมGREEN
โดยนาไปใช้ประโยชน์และเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั เครือข่ายโรงพยาบาลและชุมชน

จนท รพ.

/

/

/

/

ทิพย์วรรณ ยิ้มจั่น

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 7. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
1. อาเภอมีการขับเคลื่อนมาตรการยุตกิ ารใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (PA)(100) ( อย่างน้อย 1 เรือ่ ง )
ตัวชี้วดั โครงการ/
2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีระบบการแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (144.90)
ค่าเป้าหมาย
3. อาเภอมีการจัดทาฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวติ จากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)(100)
4. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป(100)
1. ร้อยละ 75 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus (100)

โครงการ /
แผนงาน

แผนงานการจัดบริการ
อาชีวอนามัยและเวช
กรรมสิ่งแวดล้อม

2. ร้อยละ 80 ของรพ.สต.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (100)
3. อาเภอมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน (300)
4. ร้อยละ คปสอ. สนับสนุนให้ อปท. ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) (ทบ.ร้อยละ 65 /อบต. ร้อยละ 5)(100)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน

งบประมาณ(บาท)

(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

11.สร้างเครือข่ายการ
พัฒนา GREEN ลงสู่ชมุ ชน
เพื่อให้เกิด GREEN
Community

รพ.บึงนาราง

/

/

/

/

ทิพย์วรรณ ยิ้มจั่น

12.โรงพยาบาลผ่าน
มาตรฐานการจัดบริการอา
ชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมระดับเริม่ ต้น
พัฒนา

รพ.บึงนาราง

/

/

/

/

ทิพย์วรรณ ยิ้มจั่น

1.โรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน
1.ประชุมคณะกรรมการ
การจัดบริการอาชีวอนามัย
อาชีวอนามัยและเวชกรรม
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมระดับเริม่ ต้นสิพั่งแวดล้
ฒนา อม

คณะกรรมการ
อาชีวอนามัย

/

/

/

/

บูรณาการร่วมกับประชุม
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

ทิพย์วรรณ ยิ้มจั่น

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 7. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
1. อาเภอมีการขับเคลื่อนมาตรการยุตกิ ารใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (PA)(100) ( อย่างน้อย 1 เรือ่ ง )
ตัวชี้วดั โครงการ/
2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีระบบการแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (144.90)
ค่าเป้าหมาย
3. อาเภอมีการจัดทาฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวติ จากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)(100)
4. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป(100)
1. ร้อยละ 75 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus (100)
2. ร้อยละ 80 ของรพ.สต.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (100)
3. อาเภอมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน (300)
4. ร้อยละ คปสอ. สนับสนุนให้ อปท. ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) (ทบ.ร้อยละ 65 /อบต. ร้อยละ 5)(100)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
แผนงาน

วัตถุประสงค์
2.เพื่อบริหารจัดการความ
เสี่ยงของบุคลากรใน
โรงพยาบาล

โครงการการจัดบริการ
อาชีวอนามัยและเวช

1.เพื่อให้บุคลากรใน
โรงพยาบลมีความรู้ ทักษะ

กิจกรรม
2.เดินสารวจและประเมิน
ความเสี่ยงจากการทางาน
ของบุคลากรใน
โรงพยาบาล
3.จัดทาแผนในการจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงในการทางาน
ของแต่ละฝ่าย

(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
คณะกรรมการ
/
อาชีวอนามัย

คณะกรรมการ
อาชีวอนามัยร่วมกับ
จนท.รพ.

4.ตรวจประเมิน
สภาพแวดล้อมการทางาน
ด้วยเครือ่ งมืออาชีวสุข
ศาสตร์โดย กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

1.จัดอบรมด้านอาชีวอนา
มัยความปลอดภัยและ

จนท.โรงพยาบาล
บึงนาราง 68 คน

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย)

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
อาชีวอนามัย

คณะกรรมการ

ทิพย์วรรณ ยิ้มจั่น/
มนต์ชยั สิงห์โตทอง

/
3500

ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม 1 มื้อๆละ 25 บาท ทิพย์วรรณ ยิ้มจั่น
ผู้เข้าอบรม 68 คน เป็นเงิน 1,700 บาท

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 7. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
1. อาเภอมีการขับเคลื่อนมาตรการยุตกิ ารใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (PA)(100) ( อย่างน้อย 1 เรือ่ ง )
ตัวชี้วดั โครงการ/
2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีระบบการแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (144.90)
ค่าเป้าหมาย
3. อาเภอมีการจัดทาฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวติ จากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)(100)
4. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป(100)
1. ร้อยละ 75 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus (100)
2. ร้อยละ 80 ของรพ.สต.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (100)
3. อาเภอมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน (300)
4. ร้อยละ คปสอ. สนับสนุนให้ อปท. ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) (ทบ.ร้อยละ 65 /อบต. ร้อยละ 5)(100)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
แผนงาน
กรรมสิ่งแวดล้อม

แผนงานการจัดบริการ
อาชีวอนามัยและเวช
กรรมสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

งบประมาณ(บาท)

(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จา่ ย)
2 รุน่ ๆละ 34 คน
ค่าวิทยากร 300 บาทจานวน 6 ชั่วโมง
เป็นเงิน 1,800 บาท
เงินทั้งหมด 3,500 บาท

ผู้รับผิดชอบ

และสามารถ นาความรูท้ ี่ได้
ไปใช้ในการทางาน

สภาพแวดล้อมในการ
ทางานให้กบั บุคลากรใน
โรงพยาบาล

เพื่อคัดกรองความเสี่ยงการ
เกิดโรคในบุคลากร

1.ตรวจสุขภาพประจาปีใน
เจ้าหน้าที่พร้อมสรุปผล
การตรวจสุขภาพประจาปี

สสอ./รพ./รพ.สต

/

กลุ่มการพยาบาล

เพื่อสร้างเสิมภูมคิ ุ้มกันโรค
ที่จาเป็นแก่บุคลากร

2.ให้บริการวัควีนป้องกัน
โรคในเจ้าหน้าที่ตามความเสี่ยง

สสอ./รพ./รพ.สต

/

กลุ่มการพยาบาล

เพื่อป้องกันการติดเชื้อจาก
การสัมผัสสารคัดหลั่งจาก
การให้บริการ

3.จัดหา PPE ที่เหมาะสม
และเพียงพอพร้อมใช้เมื่อปฏิบัตงิ าน

รพ./รพ.สต

/

/

/

/

กลุ่มการพยาบาล

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

โครงการที่ 8. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
ตัวชีว้ ดั โครงการ/ 1.ร้อยละ 33 หน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิเปิดให้บริการ
2.ร้อยละ 50ของอาเภอมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือแพทย์ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว
ค่าเป้าหมาย
1.ร้อยละ 18 ของคลินิกหมอครอบครัวทีเ่ ปิดดาเนินการ (จานวนทีม ยอดสะสมทีผ่ ่านเกณฑ์ 3S)ในพืน้ ที่ (Primary Care Cluster)(PA กท/KPI ตรวจราชการ)
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
วัตถุประสงค์
งานประจา
แผนการพัฒนา
1. เพือ่ พัฒนาการ
ระบบการแพทย์ปฐม จัดบริการสุขภาพ
ภูมิ
ประชาชนในพืน้ ที่
รับผิดชอบการ
ดาเนินงานของ
คลินิกหมอ
ครอบครัวให้
สามารถเข้าถึงการ
บริการได้อย่าง
ทัว่ ถึงและต่อเนื่อง
2.เพือ่ พัฒนาการ
ดาเนินงานเชิงรุกใน
พืน้ ทีข่ องคลินิกหมอ
ครอบครัว
3.เพือ่ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันควบคุมโรค

กิจกรรม

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.

ไตรมาส 2
ม.ค.-มี.ค.

ไตรมาส 3
เม.ย-มิ.ย.

1.จัดตั้งทีมคลินิกหมอ
ประชาชนในพืน้ ที่
ครอบครัวโดยมีพนื้ ทีผ่ ิดชอบ ตาบลแหลมรัง
ประกอบด้วย พืน้ ทีต่ าบล
แหลมรัง

/

/

2.กาหนดรูปแบบการ
จัดบริการ
2.1 ข้อมูลทัว่ ไปของพืน้ ที่
รับผิดชอบ
2.2รูปแบบและตารางการ
จัดบริการในคลินิกหมอ
ครอบครัว

/

/

ไตรมาส 4
ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

/

(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
ไม่ใช้งบประมาณ

/

ไม่ใช้งบประมาณ

วันวิสาข์ /
พิสิติ

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

วันวิสาข์ /
พิสิติ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

โครงการที่ 8. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
ตัวชีว้ ดั โครงการ/ 1.ร้อยละ 33 หน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิเปิดให้บริการ
2.ร้อยละ 50ของอาเภอมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือแพทย์ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว
ค่าเป้าหมาย
1.ร้อยละ 18 ของคลินิกหมอครอบครัวทีเ่ ปิดดาเนินการ (จานวนทีม ยอดสะสมทีผ่ ่านเกณฑ์ 3S)ในพืน้ ที่ (Primary Care Cluster)(PA กท/KPI ตรวจราชการ)
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์
ในพืน้ ทีร่ ับผิดชอบ
ชองคลินิกหมอ
ครอบครัวทีจ่ ะ
ตอบสนองต่อปัญหา
สุขภาพในพืน้ ที่

กิจกรรม
2.3 รูปแบบและตาราง
กิจกรรมการจัดบริการเชิงรุก
ในชุมชนเขตรับผิดชอบของ
คลินิกหมอครอบครัว
3. การรายงานผลการ
ดาเนินการตามตัวชี้วดั และ
ปัญหาอุปสรรคเพือ่ การ
พัฒนางานตามรอบการ
ประเมินผล

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.

ไตรมาส 2
ม.ค.-มี.ค.

ไตรมาส 3
เม.ย-มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
โครงการที่ 9. โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.
ตัวชีว้ ดั โครงการ/
1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่ เป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย
2.จานวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจาบ้าน
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
งานประจา
รพ.บึงนาราง
โครงการพัฒนา
เครือข่ายกาลังคน
ด้านสุขภาพ และอสม.

วัตถุประสงค์

1เพือ่ พัฒนา
ศักยภาพ อสม.

กิจกรรม

1.อบรมพัฒนา
ศักยภาพ อสม. หมู่
10 ตาบลแหลมรัง

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.

อสม . หมู่ 10
จานวน 8 คน

ไตรมาส 2
ม.ค.-มี.ค.

/
12500

ไตรมาส 3
เม.ย-มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

-ค่าอาหารกลางวัน 8 คน คนละ 50
บาท เป็นเงิน 400 บาท
-ค่าอาหารว่าง 8 คน คนละ 25
บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 400 บาท
-เครื่องตรวจวัดน้าตาลในเลือด
DTX เครื่องละ 1,800 บาท
จานวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 5,400 บาท
-แถบตรวจวัดค่าน้าตาล
จานวน 2 กล่อง กล่องละ 100
บาท เป็นเงิน 1,000 บาท
-สาลีชุบเอทิลแอลกอฮอล์ 70%
1 กล่อง กล่องละ 400 บาท
-โมเดลตรวจเต้านมจาลอง
จานวน 1 ชิ้น ชิ้นละ 4,900 บาท

ผู้รับผิดชอบ

พิสิติ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
โครงการที่ 9. โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.
ตัวชีว้ ดั โครงการ/
1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่ เป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย
2.จานวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจาบ้าน
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
งานประจา

รพ.สต.บึงนาราง
โครงการพัฒนา
เครือข่ายกาลังคน
ด้านสุขภาพ อสม.

วัตถุประสงค์

1 เพือ่ ให้อสม.เกิด
ทักษะเฉพาะใน
การติดตามการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม3อ3ส
2.ลดการเกิด
ผู้ป่วยเรื้อรังราย
ใหม่และ
ภาวะแทรกซ้อน
3.เกิดเครือข่ายใน
การดูแลต่อเนื่อง
ในชุมชน

กิจกรรม

1.อบรมพัฒนา
ศักยภาพอสม.เรื่อง
การตรวจระดับน้าตาล
ด้วยตนเองทีบ่ ้าน
(SMBG)
2.อบรมพัฒนา
ศักยภาพอสม. เรื่อง
การสร้างแรงจูงใจ
แบบง่าย
3.อบรมพัฒนา
ศักยภาพอสม.เรื่อง
การวัดความดันโลหิต
ทีบ่ ้าน (Home BP)

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.

ไตรมาส 2
ม.ค.-มี.ค.

ไตรมาส 3
เม.ย-มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น 12,500 บาท
(กองทุนตาบล)

ผู้รับผิดชอบ

กีรติญา บุบ
ผาโชติ

อสม.
จานวน 10 คน

/
1000

-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
จานวน 10 คน x 100 บาท
เป็นเงิน 1,000 บาท

อสม.
จานวน 10 คน

/
1000

-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
จานวน 10 คน x 100 บาท
เป็นเงิน 1,000 บาท

อสม.
จานวน 10 คน

/
1000

-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
จานวน 10 คน x 100 บาท
เป็นเงิน 1,000 บาท

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
โครงการที่ 9. โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.
ตัวชีว้ ดั โครงการ/
1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่ เป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย
2.จานวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจาบ้าน
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
4.อบรมพัฒนา
ศักยภาพอสม.เรื่อง
STROKE -STEMI
5.อบรมพัฒนาศักยภาพ
อสม.ทีมรักษ์ไต
6.ป้ายสอนให้ความรู้
6.1 ป้ายโฟมบอร์ด
hypoglycemia
6.2 ป้ายโฟมบอร์ด
hyperglycemia
6.3 ป้ายโฟมบอร์ด
satage CKD
6.4 ป้ายโฟมบอร์ด
stroke
6.5 ป้ายโฟมบอร์ด

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.
อสม.
จานวน 10 คน

ไตรมาส 2
ม.ค.-มี.ค.

อสม.
จานวน 10 คน

คลินิก NCD

ไตรมาส 3
เม.ย-มิ.ย.
/
1000
/
1000

/

ไตรมาส 4
ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
จานวน 10 คน x 100 บาท
เป็นเงิน 1,000 บาท
-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
จานวน 10 คน x 100 บาท
เป็นเงิน 1,000 บาท
1 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720

720
คลินิก NCD

/

2 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720
720

คลินิก NCD

/

3 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720
720

คลินิก NCD

/

4 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720
720

คลินิก NCD

/

5 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
โครงการที่ 9. โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.
ตัวชีว้ ดั โครงการ/
1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่ เป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย
2.จานวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจาบ้าน
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
STEMI
6.6 ป้ายโฟมบอร์ด
DM Foot
6.7 อาหารเบาหวาน

รพ.สต.แหลมรัง
โครงการพัฒนา
เครือข่ายกาลังคนด้าน
สุขภาพ อสม.

1 เพือ่ ให้อสม.เกิดทักษะ 1.อบรมพัฒนาศักยภาพอสม.
เฉพาะในการติดตาม เรื่องการตรวจระดับน้าตาล
การปรับเปลี่ยน
ด้วยตนเองทีบ่ ้าน (SMBG)
พฤติกรรม3อ3ส
2.อบรมพัฒนาศักยภาพอสม.
2.ลดการเกิดผู้ป่วย
เรื่องการสร้างแรงจูงใจ
เรื้อรังรายใหม่และ
แบบง่าย
ภาวะแทรกซ้อน
3.เกิดเครือข่ายในการ 3.อบรมพัฒนาศักยภาพอสม.
ดูแลต่อเนื่องในชุมชน เรื่องการวัดความดันโลหิตที่

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.
คลินิก NCD
คลินิก NCD

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย.
720
/
720
/
720

อสม.หมู่ละ 5 คน

/
4080

อสม.หมู่ละ 5 คน

/

อสม.หมู่ละ 5 คน

/

ไตรมาส 4
ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

6 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720
7 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720
รวมทัง้ สิ้น 10,040 บาท
(กองทุนตาบล)
1.ป้ายไวนิลโครงการขนาด 1.5 m x
3mจานวน 1 แผ่น x ราคา 680 บาท
เป็นเงิน 680 บาท
2.ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
จานวน 25 คน x 100 บาท
เป็นเงิน 2,500 บาท
-สีไม้ 6 กล่อง x ราคา 100 บาท
เป็นเงิน 600 บาท
-ดินสอไม้ 60 แท่ง xราคา 5 บาท

ณัฏฐาพร

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
โครงการที่ 9. โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.
ตัวชีว้ ดั โครงการ/
1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่ เป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย
2.จานวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจาบ้าน
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
บ้าน (Home BP)
4.อบรมพัฒนา
ศักยภาพอสม.
เรื่อง STROKE -STEMI
5.อบรมพัฒนาศักยภาพอสม.
ทีมรักษ์ไต

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.

ไตรมาส 2
ม.ค.-มี.ค.

ไตรมาส 3
เม.ย-มิ.ย.

อสม.หมู่ละ 5 คน

/

อสม.หมู่ละ 5 คน

/
7480

ไตรมาส 4
ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
เป็นเงิน 300 บาท
รวมเป็นเงิน 4,080 บาท

1.ป้ายไวนิลโครงการขนาด 1.5 m
x 3 m จานวน 1 แผ่น
x ราคา 680 บาท เป็นเงิน 680 บาท
2.ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
จานวน 25 คน x 100 บาท
เป็นเงิน 2,500 บาท
3.ค่าถ่ายเอกสาร แบบประเมินเนื้อ
3อ.3ส จานวน 60 แผ่น x 0.5 บาท
เป็นเงิน 30 บาท
4.ค่าถ่ายเอกสาร แบบประเมินเกลือ
3อ.3ส จานวน 60 แผ่น x 0.5 บาท
เป็นเงิน 30 บาท

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
โครงการที่ 9. โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.
ตัวชีว้ ดั โครงการ/
1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่ เป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย
2.จานวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจาบ้าน
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

6.1 ป้ายโฟมบอร์ด
hypoglycemia

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.

คลินิก NCD

/
720

ไตรมาส 2
ม.ค.-มี.ค.

ไตรมาส 3
เม.ย-มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
5.ค่าถ่ายเอกสาร แบบประเมินยา
จานวน 60 แผ่น x 0.5 บาท
เป็นเงิน 30 บาท
6.ยางวง จานวน 60 ถุงx60 บาท
เป็นเงิน 360 บาท
7.ไม้บรรทัดวัดเนื้อ 50 บาท x 25 อัน
เป็นเงิน 1,250 บาท
8.ฟิวเจอร์บอร์ด จานวน 35 แผ่น x
ราคา 40 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท
9.กระดาษ A4 แบบแข็ง 3 pack x
ราคา 200 บาท เป็นเงิน 600 บาท
10.เทปสี 10 ม้วน x ราคา 60 บาท
เป็นเงิน 600 บาท
รวมเป็นเงิน 7,480 บาท
1 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
โครงการที่ 9. โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.
ตัวชีว้ ดั โครงการ/
1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่ เป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย
2.จานวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจาบ้าน
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
6.2 ป้ายโฟมบอร์ด
hyperglycemia
6.3 ป้ายโฟมบอร์ด
satage CKD
6.4 ป้ายโฟมบอร์ด
stroke
6.5 ป้ายโฟมบอร์ด
STEMI
6.6 ป้ายโฟมบอร์ด
DM Foot
6.7 อาหารเบาหวาน

รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม
โครงการพัฒนา
เครือข่ายกาลังคน

1 เพื่อให้อสม.เกิด 1.อบรมพัฒนา
ทักษะเฉพาะใน
ศักยภาพอสม.เรื่อง

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค.
คลินิก NCD
/
720
คลินิก NCD
/
720
คลินิก NCD
/
720
คลินิก NCD
/
720
คลินิก NCD
/
720
คลินิก NCD
/
720

แกนนา อสม.
จานวน 10 คน

/
1000

ไตรมาส 3
เม.ย-มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
1 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720

ผู้รับผิดชอบ

1 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720
1 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720
1 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720
1 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720
1 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720
รวมทัง้ โครงการ เป็นเงิน 16600 บาท
(กองทุนตาบล)

1.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม จานวน 10 คน คน

นวพรรษ
น้อยพ่วง

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
โครงการที่ 9. โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.
ตัวชีว้ ดั โครงการ/
1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่ เป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย
2.จานวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจาบ้าน
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
งานประจา

ด้านสุขภาพ อสม.

วัตถุประสงค์

การติดตามการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม3อ3ส
2.ลดการเกิด
ผู้ปว่ ยเรื้อรังราย
ใหม่และ
ภาวะแทรกซ้อน
3.เกิดเครือข่ายใน
การดูแลต่อเนือ่ ง
ในชุมชน

กิจกรรม

การตรวจระดับน้าตาล
ด้วยตนเองที่บา้ น
(SMBG)
2.อบรมพัฒนา
ศักยภาพอสม. เรื่อง
การสร้างแรงจูงใจแบบง่าย
3.อบรมพัฒนา
ศักยภาพอสม.เรื่อง
การวัดความดันโลหิต
ที่บา้ น (Home BP)
4.อบรมพัฒนา
ศักยภาพอสม.เรื่อง
STROKE -STEMI

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.

ไตรมาส 2
ม.ค.-มี.ค.

ไตรมาส 3
เม.ย-มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ละ 100 บาท ระยะเวลา 5 วัน
เป็นเงิน 5,000 บาท
/
1000

/
1000

/
1000

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
โครงการที่ 9. โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.
ตัวชีว้ ดั โครงการ/
1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่ เป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย
2.จานวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจาบ้าน
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.

ไตรมาส 2
ม.ค.-มี.ค.

5.อบรมพัฒนา
ศักยภาพอสม.ทีมรักษ์ไต

ไตรมาส 3
เม.ย-มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

ดวงใจ
โล่นพันธ์

/
1000

รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี
โครงการพัฒนา
เครือข่ายกาลังคน
ด้านสุขภาพ อสม.

1 เพื่อให้อสม.เกิด
ทักษะเฉพาะใน
การติดตามการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม3อ3ส
2.ลดการเกิด
ผู้ปว่ ยเรื้อรังราย
ใหม่และ
ภาวะแทรกซ้อน
3.เกิดเครือข่ายใน

1.อบรมพัฒนา
ศักยภาพอสม.เรื่อง
การตรวจระดับน้าตาล
ด้วยตนเองที่บา้ น
(SMBG)
2.อบรมพัฒนา
ศักยภาพอสม. เรื่อง
การสร้างแรงจูงใจ
แบบง่าย
3.อบรมพัฒนา

อสม. จานวน 8
คน

/
800

1.ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
จานวน 8 คน x 100 บาท
เป็นเงิน 800 บาท

อสม. จานวน 8
คน

/
800

2.ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
จานวน 8 คน x 100 บาท
เป็นเงิน 800 บาท

อสม. จานวน 8

/

3.ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
โครงการที่ 9. โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.
ตัวชีว้ ดั โครงการ/
1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่ เป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย
2.จานวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจาบ้าน
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

การดูแลต่อเนือ่ ง
ในชุมชน

กิจกรรม

ศักยภาพอสม.เรื่อง
การวัดความดันโลหิต
ที่บา้ น (Home BP)
4.อบรมพัฒนา
ศักยภาพอสม.เรื่อง
STROKE -STEMI
5.อบรมพัฒนา
ศักยภาพอสม.ทีมรักษ์ไต
6.ค่าป้าย
6.1 ป้ายโฟมบอร์ด
hypoglycemia
6.2 ป้ายโฟมบอร์ด
hyperglycemia

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.

คน

ไตรมาส 2
ม.ค.-มี.ค.

ไตรมาส 3
เม.ย-มิ.ย.

800

/
800

อสม. จานวน 8
คน

/
800

/

(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

จานวน 8 คน x 100 บาท
เป็นเงิน 800 บาท

อสม. จานวน 8
คน

คลินกิ NCD

ไตรมาส 4
ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)

4.ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
จานวน 8 คน x 100 บาท
เป็นเงิน 800 บาท
5.ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
จานวน 8 คน x 100 บาท
เป็นเงิน 800 บาท
1 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720

720
คลินกิ NCD

/

2 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720
720

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
โครงการที่ 9. โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.
ตัวชีว้ ดั โครงการ/
1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่ เป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย
2.จานวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจาบ้าน
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

6.3 ป้ายโฟมบอร์ด
satage CKD
6.4 ป้ายโฟมบอร์ด
stroke
6.5 ป้ายโฟมบอร์ด
STEMI
6.6 ป้ายโฟมบอร์ด
DM Foot
6.7 อาหารเบาหวาน

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.

คลินกิ NCD

ไตรมาส 2
ม.ค.-มี.ค.

ไตรมาส 3
เม.ย-มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค.-ก.ย.

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

3 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720
720

คลินกิ NCD

/

4 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720
720

คลินกิ NCD

/

5 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720
720

คลินกิ NCD

/

6 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720
720

คลินกิ NCD

/

7 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720
720

รวมทัง้ สิ้น 9,040 บาท
(กองทุนตาบล)

รพ.สต.ห้วยแก้ว
โครงการผลิตและพัฒนา
กาลังคนด้านสุขภาพ

1.เพือ่ ให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจา
สาธารณสุขประจา

1.อบรมให้ความรู้ทาง
ทันตสุขภาพ ฝึกทักษะการ

อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ตาบลห้วยแก้ว

/

/

7560

7560

1.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม
ในการอบรม อสม.ตาบลห้วยแก้ว

เพชรชนก

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
โครงการที่ 9. โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.
ตัวชีว้ ดั โครงการ/
1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่ เป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย
2.จานวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจาบ้าน
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
งานประจา
สู่ความเป็นมืออาชีพ

โครงการพัฒนา
เครือข่ายกาลังคน
ด้านสุขภาพ อสม.

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

หมู่บ้านมีความรู้ด้าน
การส่งเสริมทันต
สาธารณสุขเพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 80
2.อสม.สามารถ
ตรวจฟันและให้
คาแนะนาในการ
ดูแลรักษาเบือ้ งต้น
บุคคลอื่นได้

แปรงฟันและการตรวจฟัน
พร้อมวางแผนการดูแล
รักษาเบือ้ งต้น
2.ฝึกตรวจฟันและให้คา
แนะนาในการดูแลรักษา
เบือ้ งต้นแก่ประชาชน
ในชุมชน

1 เพือ่ ให้อสม.เกิด
ทักษะเฉพาะใน
การติดตามการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม3อ3ส
2.ลดการเกิด

1.อบรมพัฒนา
ศักยภาพอสม.เรื่อง
การตรวจระดับน้าตาล
ด้วยตนเองทีบ่ ้าน
(SMBG)
2.อบรมพัฒนา

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.
108 คน

ไตรมาส 2
ม.ค.-มี.ค.

ไตรมาส 3
เม.ย-มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
จานวน 108 คน ๆ ละ 100 บาท
จานวน 1วันเป็นเงิน 10,800 บาท
2.ค่าอุปกรณ์การแปรงฟัน
(แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แก้วน้า)
จานวน 108 ชุด ๆ ละ 40 บาท
เป็นเงิน 4,320 บาท
รวมเงิน 15,120 บาท
(กองทุนตาบล)

อสม.
จานวน 10 คน

/
1000

-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
จานวน 10 คน x 100 บาท
เป็นเงิน 1,000 บาท

อสม.

/

-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
โครงการที่ 9. โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.
ตัวชีว้ ดั โครงการ/
1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่ เป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย
2.จานวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจาบ้าน
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์
ผู้ป่วยเรื้อรังราย
ใหม่และ
ภาวะแทรกซ้อน
3.เกิดเครือข่ายใน
การดูแลต่อเนื่อง
ในชุมชน

กิจกรรม
ศักยภาพอสม. เรื่อง
การสร้างแรงจูงใจ
แบบง่าย
3.อบรมพัฒนา
ศักยภาพอสม.เรื่อง
การวัดความดันโลหิต
ทีบ่ ้าน (Home BP)
4.อบรมพัฒนา
ศักยภาพอสม.เรื่อง
STROKE -STEMI
5.อบรมพัฒนาศักยภาพ
อสม.ทีมรักษ์ไต

6.1 ป้ายโฟมบอร์ด
hypoglycemia

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.
จานวน 10 คน

อสม.
จานวน 10 คน

ไตรมาส 2
ม.ค.-มี.ค.
1000

ไตรมาส 3
เม.ย-มิ.ย.

/
1000

/
1000

อสม.
จานวน 10 คน

/
1000

/

(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
จานวน 10 คน x 100 บาท
เป็นเงิน 1,000 บาท
-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
จานวน 10 คน x 100 บาท
เป็นเงิน 1,000 บาท

อสม.
จานวน 10 คน

คลินิก NCD

ไตรมาส 4
ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)

-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
จานวน 10 คน x 100 บาท
เป็นเงิน 1,000 บาท
-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
จานวน 10 คน x 100 บาท
เป็นเงิน 1,000 บาท
1 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720

720

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
โครงการที่ 9. โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.
ตัวชีว้ ดั โครงการ/
1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่ เป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย
2.จานวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจาบ้าน
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
6.2 ป้ายโฟมบอร์ด
hyperglycemia
6.3 ป้ายโฟมบอร์ด
satage CKD
6.4 ป้ายโฟมบอร์ด
stroke
6.5 ป้ายโฟมบอร์ด
STEMI
6.6 ป้ายโฟมบอร์ด
DM Foot
6.7 อาหารเบาหวาน

รพ.สต.บางลาย
โครงการพัฒนา
เครือข่ายกาลังคน

1 เพือ่ ให้อสม.เกิด
ทักษะเฉพาะใน

1.อบรมพัฒนา
ศักยภาพอสม.เรื่อง

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.
คลินิก NCD
คลินิก NCD
คลินิก NCD
คลินิก NCD
คลินิก NCD
คลินิก NCD

อสม.
จานวน 10 คน

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย.
/
720
/
720
/
720
/
720
/
720
/
720

/
1000

ไตรมาส 4
ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
2 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720
3 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720
4 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720
5 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720
6 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720
7 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720
รวมทัง้ สิ้น 10,040 บาท
(กองทุนตาบล)
-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
จานวน 10 คน x 100 บาท

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
โครงการที่ 9. โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.
ตัวชีว้ ดั โครงการ/
1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่ เป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย
2.จานวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจาบ้าน
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
งานประจา
ด้านสุขภาพ อสม.

วัตถุประสงค์
การติดตามการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม3อ3ส
2.ลดการเกิด
ผู้ป่วยเรื้อรังราย
ใหม่และ
ภาวะแทรกซ้อน
3.เกิดเครือข่ายใน
การดูแลต่อเนื่อง
ในชุมชน

กิจกรรม
การตรวจระดับน้าตาล
ด้วยตนเองทีบ่ ้าน
(SMBG)
2.อบรมพัฒนา
ศักยภาพอสม. เรื่อง
การสร้างแรงจูงใจ
แบบง่าย
3.อบรมพัฒนา
ศักยภาพอสม.เรื่อง
การวัดความดันโลหิต
ทีบ่ ้าน (Home BP)
4.อบรมพัฒนา
ศักยภาพอสม.เรื่อง
STROKE -STEMI
5.อบรมพัฒนาศักยภาพ
อสม.ทีมรักษ์ไต

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.

ไตรมาส 2
ม.ค.-มี.ค.

ไตรมาส 3
เม.ย-มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
เป็นเงิน 1,000 บาท

อสม.
จานวน 10 คน

/
1000

-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
จานวน 10 คน x 100 บาท
เป็นเงิน 1,000 บาท

อสม.
จานวน 10 คน

/
1000

-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
จานวน 10 คน x 100 บาท
เป็นเงิน 1,000 บาท

อสม.
จานวน 10 คน

/
1000

อสม.
จานวน 10 คน

/
1000

-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
จานวน 10 คน x 100 บาท
เป็นเงิน 1,000 บาท
-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
จานวน 10 คน x 100 บาท

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
โครงการที่ 9. โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.
ตัวชีว้ ดั โครงการ/
1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่ เป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย
2.จานวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจาบ้าน
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

6.1 ป้ายโฟมบอร์ด
hypoglycemia
6.2 ป้ายโฟมบอร์ด
hyperglycemia
6.3 ป้ายโฟมบอร์ด
satage CKD
6.4 ป้ายโฟมบอร์ด
stroke
6.5 ป้ายโฟมบอร์ด
STEMI
6.6 ป้ายโฟมบอร์ด
DM Foot
6.7 อาหารเบาหวาน

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.

คลินิก NCD

ไตรมาส 2
ม.ค.-มี.ค.

/

ไตรมาส 3
เม.ย-มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
เป็นเงิน 1,000 บาท
1 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720

720
คลินิก NCD

/

2 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720
720

คลินิก NCD

/

3 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720
720

คลินิก NCD

/

4 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720
720

คลินิก NCD

/

5 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720
720

คลินิก NCD

/

6 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720
720

คลินิก NCD

/
720

7 แผ่น x ราคา 720 เป็นเงิน 720
รวมทัง้ สิ้น 10,040 บาท

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
โครงการที่ 9. โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.
ตัวชีว้ ดั โครงการ/
1.ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุม่ เป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย
2.จานวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจาบ้าน
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.

5040

ไตรมาส 2
ม.ค.-มี.ค.

51140

ไตรมาส 3
เม.ย-มิ.ย.

24640

ไตรมาส 4
ก.ค.-ก.ย.

7560

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
(กองทุนตาบล)

ผู้รับผิดชอบ

88380

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

โครงการที่ 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
ตัวชีว้ ดั โครงการ/ค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี
2. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
3. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา
4. NCD Clinic Plus ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี
5.ร้อยละ 10 ของประชากรอายุ 50 -70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลาไส้
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตัง้ แต่ ปีงบประมาณ 2563-2567)
7.ร้อยละ 80 สตรีอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยบุคลากร

โครงการ /
งานประจา
โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ สาขาโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง

วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ให้ผู้ป่วย
เรียนรู้และเกิด
ทักษะในการ
จัดการตยเองได้
อย่างเหมาะสม
2.เพือ่ ป้องและ
ชะลอการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน
3.เพือ่ ให้มี
เครือข่ายการดูแล

กิจกรรม
1.ให้ความรู้เรื่องโรคและ
ภาวะแทรกซ้อน
1.1อาการเตือนและ
วิธกี ารแก้ไข้ภาวะ hypohyperglycemia
1.2.อาการเตือน Stroke
-STEMI และการเข้าถึง
ระบบ Fast track
1.3.ข้อดี-ข้อเสียของการ
ได้รับยาละลายลิ่มเลือด

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)
คลินิก NCD ใน
โรงพยาบาล
รพ.สต.เครือข่าย
อาเภอบึงนาราง

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
/
/
/
/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ
พิสิต/ิ วันวิสาข์

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

โครงการที่ 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
ตัวชีว้ ดั โครงการ/ค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี
2. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
3. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา
4. NCD Clinic Plus ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี
5.ร้อยละ 10 ของประชากรอายุ 50 -70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลาไส้
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตัง้ แต่ ปีงบประมาณ 2563-2567)
7.ร้อยละ 80 สตรีอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยบุคลากร

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์
ต่อเนื่องในชุมชน

กิจกรรม
1.4.ภาวะแทรกซ้อนทางไต
1.5.ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา
1.6.การป้องกันการเกิด
แผลทีเ่ ท้า
2.ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
การจัดการตนเอง
2.1 จัดมุมเรียนรู้
2.2 แผ่นพับความรู้
โมเดลอาหาร
2.3 การจัดการรายกรณี
2.4 SMBG-HBPM

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

/

/

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

โครงการที่ 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
ตัวชีว้ ดั โครงการ/ค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี
2. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
3. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา
4. NCD Clinic Plus ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี
5.ร้อยละ 10 ของประชากรอายุ 50 -70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลาไส้
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตัง้ แต่ ปีงบประมาณ 2563-2567)
7.ร้อยละ 80 สตรีอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยบุคลากร

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
2.5 self help group
2.6 สื่อการสอน
2.7 สมุดประจาตัว
ผู้ป่วยเบาหวาน

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

คลินิก NCD
เครือข่ายอาเภอบึง
นาราง 7 แห่ง

/
37025

2.8 สติ๊กเกอร์ระยะไต

สติ๊กเกอร์โรคไต
ระยะที่1-ระยะที่5

/
2700

3.อบรมปรับเปลี่ยน

ผู้ป่วยเบาหวานทีม่ ี

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

รพ.บึงนาราง สมุด จานวน
1481 เล่ม x 25 บาทเป็นเงิน
37,025 บาท DM=529
HT=952 CKD=220
/

/

/

/

/

สติ๊กเกอร์โรคไต ระยะที1่ -ระยะ
ที่5 จานวน 6 แผ่น x ราคา 450
บาท เป็นเงิน 2,700 บาท
2.ค่าอาหารกลางวันและอาหาร

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

โครงการที่ 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
ตัวชีว้ ดั โครงการ/ค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี
2. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
3. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา
4. NCD Clinic Plus ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี
5.ร้อยละ 10 ของประชากรอายุ 50 -70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลาไส้
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตัง้ แต่ ปีงบประมาณ 2563-2567)
7.ร้อยละ 80 สตรีอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยบุคลากร

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

พฤติกรรม 3อ.3ส.

ค่า HbA1C >7%
รพสต.ละ 50 คน

5.คัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางตา

ผู้ป่วยเบาหวาน
เครือข่ายอาเภอบึง

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
งบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
15000 15000
ว่าง จานวน 50 คน x 100 บาท
x รพ.สต .6 แห่ง เป็นเงิน
30,000 บาท
/
3.ค่าถ่ายเอกสาร แบบติดตาม
150
พฤติกรรม 3อ.3ส จานวน 50
คน x รพ.สต .6 แห่ง x 0.5
บาท เป็นเงิน 150 บาท
/
4.ค่าวิทยากร 600*2 ชม เป็นเงิน1200
1200
/
-ค่าถ่ายจอประสาทตา (Fundus
18000
camera) วันละ 6,000 x 3วัน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

โครงการที่ 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
ตัวชีว้ ดั โครงการ/ค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี
2. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
3. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา
4. NCD Clinic Plus ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี
5.ร้อยละ 10 ของประชากรอายุ 50 -70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลาไส้
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตัง้ แต่ ปีงบประมาณ 2563-2567)
7.ร้อยละ 80 สตรีอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยบุคลากร

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

นาราง
รพ.บึงนาราง
โครงการหมู่บ้าน
ลดเค็ม

1.เพือ่ ประเมินความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรค
หัวใจและหลอด
เลือดในผู้ป่วยเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
2.เพือ่ เกิดหมู่บ้าน
ต้นแบบลดเค็มลดโรค

1.จัดอบรมคืนข้อมูลและให้
ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยง
และหมู่บ้าน

ผู้ป่วย
CVD Risk Stage1,2
จานวน 40 คน

/

/
2.จัดกิจกรรมเสริมความรู้
เสริมพลังตามกลุ่มวัยและ
ประเมินความเสี่ยงใน
การกินเค็ม

ผู้ป่วย
CVD Risk Stage1,2
จานวน 40 คน

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
เป็นเงิน 18,000 บาท

-ป้ายไวนิล ขนาด 3 ม. x 1.5 ม.
เป็นเงิน 675 บาท
-ค่าวิทยากร 300 บาท
จานวน 2 ชั่วโมง เป็นเงิน 600 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 50 บาท
จานวน 40 คน เป็นเงิน 2,000 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ
มื้อละ 25 บาท จานวน 40 คน

ผู้รับผิดชอบ

ทิพย์วรรณ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

โครงการที่ 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
ตัวชีว้ ดั โครงการ/ค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี
2. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
3. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา
4. NCD Clinic Plus ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี
5.ร้อยละ 10 ของประชากรอายุ 50 -70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลาไส้
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตัง้ แต่ ปีงบประมาณ 2563-2567)
7.ร้อยละ 80 สตรีอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยบุคลากร

โครงการ /
งานประจา

รพ.สต.บึงนาราง
โครงการเฝ้าระวัง
ภัยเงียบเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
(งบกองทุน หมวด 2)

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้กลุ่มผู้ป่วย
โรคเรื้อรังเกิดการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
3อ3ส

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

3.ตรวจติดตามค่า GFR 1 ครั้ง

ผู้ป่วย
CVD Risk Stage1,2
จานวน 40 คน

จัดกิจกรรมกลุ่มเพือ่ น
ช่วยเพือ่ นในกลุ่มผู้ป่วย
โรคเบาหวานความดัน
โลหิตสูง

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิต
สูง จานวน 80 คน

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
งบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
/
เป็นเงิน 1,000 บาท
รวมทัง้ หมด 4,275 บาท
(กองทุนตาบล)

/

/

/

/

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ
เครื่องดื่มในการจัดกิจกรรมกลุ่ม
80 คน คนละ 100 บาท
จานวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 32,000
กองทุน หมวด 2

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มเบาหวาน
ความดัน
ตาบล
บึงนาราง

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

โครงการที่ 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
ตัวชีว้ ดั โครงการ/ค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี
2. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
3. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา
4. NCD Clinic Plus ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี
5.ร้อยละ 10 ของประชากรอายุ 50 -70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลาไส้
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตัง้ แต่ ปีงบประมาณ 2563-2567)
7.ร้อยละ 80 สตรีอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยบุคลากร

โครงการ /
งานประจา
รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม
โครงการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วยเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง
ปี 2564

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ให้ผู้ป่วย
เบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง มี
ความรู้เข้าใจวิธี
ปฏิบัติตนในการ
ดูแลตนเอง

2.เพือ่ ให้ผู้ป่วย
เบาหวาน/ความ

กิจกรรม

1.จัดอบรม เสริมสร้าง
พลังในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ดูแลตนเอง ในกลุ่มผู้ป่วย
ทีร่ ับยาในคลินิกและมีผล
ระดับน้าตาล ระดับความ
ดันโลหิตสูง สูงเกินเกณฑ์
2.3.ติดตามเยี่ยมกลุ่ม
ผู้ป่วยทีไ่ ม่สามารถ

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

กลุ่มผู้ป่วย
เบาหวานทีค่ ุม
ระดับน้าตาล
ไม่ได้/ความดัน
โลหิตสูงทีค่ ุมระดับ
ความดันโลหิต
ไม่ได้ ในแต่ละ
เดือน
กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน
ทีม่ ีระดับน้าตาล

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

/

/
4500

/
4500

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

/
1.ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหาร
4500 ว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ จานวน 20
คน คนละ 75 บาท จานวน 9 ครั้ง
เป็นเงิน 13,500 บาท
(กองทุนตาบล หมวด 2)

/

ผู้รับผิดชอบ

ชมรม
เบาหวาน/
ความดัน

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

โครงการที่ 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
ตัวชีว้ ดั โครงการ/ค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี
2. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
3. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา
4. NCD Clinic Plus ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี
5.ร้อยละ 10 ของประชากรอายุ 50 -70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลาไส้
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตัง้ แต่ ปีงบประมาณ 2563-2567)
7.ร้อยละ 80 สตรีอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยบุคลากร

โครงการ /
งานประจา

แผนงานพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ สาขา
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

ดันโลหิตสูง สามารถ
ควบคุมระดับน้าตาล
/ระดับความดัน
โลหิตให้ อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน

ควบคุมระดับน้าตาลได้ใน
ชุมชนเพือ่ ส่งเสริมการ
เลือกรับประทานอาหาร
ทีถ่ ูกต้อง

สูงมากกว่า200mg%/
ความดันโลหิตสูงมี
ระดับความดันโลหิต
มากกว่า 160/100
mmHG

1.เพือ่ ให้ผู้ป่วย
เบาหวานได้รับการ
คัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อน

1.ตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนแก่ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน และความ
ดันโลหิตสูง วันคลินิกโรค

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิต
สูงทีร่ ับบริการที่
รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

นวพรรษ น้อย
พ่วง

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

โครงการที่ 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
ตัวชีว้ ดั โครงการ/ค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี
2. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
3. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา
4. NCD Clinic Plus ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี
5.ร้อยละ 10 ของประชากรอายุ 50 -70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลาไส้
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตัง้ แต่ ปีงบประมาณ 2563-2567)
7.ร้อยละ 80 สตรีอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยบุคลากร

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์
ทางตา ร้อยละ 60
2.เพือ่ ให้ผู้ป่วย
เบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง
ได้รับการคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อน
ทางไต ร้อยละ 80
3.เพือ่ ให้ผู้ป่วย
เบาหวานได้รับการ
คัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อน

กิจกรรม
เรื้อรัง
2.ส่งต่อผู้ป่วย
โรคเบาหวาน และความ
ดันโลหิตสูงทีพ่ บ
ภาวะแทรกซ้อนเพือ่ รับ
การรักษาตามระบบ
3.ให้ความรู้ผู้ป่วยในการ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อน
การควบคุมโรคในวัน
คลินิกโรคเรื้อรัง

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
ไม่ใช้งบประมาณ

/

/

/

ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

โครงการที่ 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
ตัวชีว้ ดั โครงการ/ค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี
2. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
3. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา
4. NCD Clinic Plus ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี
5.ร้อยละ 10 ของประชากรอายุ 50 -70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลาไส้
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตัง้ แต่ ปีงบประมาณ 2563-2567)
7.ร้อยละ 80 สตรีอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยบุคลากร

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์
ทางเท้า ร้อยละ 60
4.ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง
ตรวจพบ
ภาวะแทรกซ้อน
ทางไตเพิม่ ขึ้น ร้อย
ละ 20
5.ผู้ป่วย
โรคเบาหวานได้รับ
การตรวจไขมัน

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
-

-

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

โครงการที่ 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
ตัวชีว้ ดั โครงการ/ค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี
2. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
3. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา
4. NCD Clinic Plus ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี
5.ร้อยละ 10 ของประชากรอายุ 50 -70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลาไส้
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตัง้ แต่ ปีงบประมาณ 2563-2567)
7.ร้อยละ 80 สตรีอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยบุคลากร

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์
LDL และLDL มี
ค่าน้อยกว่า 100
mg/dl ร้อยละ 60
6.ผู้ป่วย
โรคเบาหวานมี
ความดันโลหิตน้อย
กว่า 140/90
mmHg ร้อยละ 60
7.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
มีภาวะอ้วนลงพุง
(รอบเอวมากกว่า

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

-

-

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

โครงการที่ 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
ตัวชีว้ ดั โครงการ/ค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี
2. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
3. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา
4. NCD Clinic Plus ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี
5.ร้อยละ 10 ของประชากรอายุ 50 -70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลาไส้
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตัง้ แต่ ปีงบประมาณ 2563-2567)
7.ร้อยละ 80 สตรีอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยบุคลากร

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์
(ส่วนสูง(ซม.)/2))
ลดลง ร้อยละ 10
8.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
สามารถควบคุม
ระดับน้าตาลใน
เลือดได้ดี
(HbA1C<7.5)
ร้อยละ 40
9.ผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง
สามารถควบคุม

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

-

-

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

โครงการที่ 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
ตัวชีว้ ดั โครงการ/ค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี
2. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
3. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา
4. NCD Clinic Plus ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี
5.ร้อยละ 10 ของประชากรอายุ 50 -70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลาไส้
6. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตัง้ แต่ ปีงบประมาณ 2563-2567)
7.ร้อยละ 80 สตรีอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยบุคลากร

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

ระดับความดัน
โลหิตได้ดี ร้อยละ50
57725

15150

19275

92150

แผนปฏิบตั ิการประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 11. โครงการพัฒนาระบบริการโรคติดต่อ โรคอุบตั ิใหม่ และโรคอุบตั ิซ้า
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา
แผนงานบาบัด
รักษาวัณโรค

1. อัตราสาเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 90 (33.33)
2. ร้อยละ 90 ความครอบคลุมการรักษาผู้ปว่ ยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้า
1. อัตราผู้ปว่ ยสงสัยวัณโรคดื้อยาได้รบั การทดสอบความไวต่อยา ร้อยละ 80

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการคัดกรอง
ครอบคลุมร้อยละ 90

2.เพื่อพัฒนา
คุณภาพการดูแล
ผู้ป่วย TBอย่าง

กิจกรรม
1.ชี้แจงดาเนินการ
คัดกรอง TB ในกลุ่ม
เสี่ยง
2.ส่งต่อกลุ่มเสี่ยง
เพื่อรับการดูแลตาม
มาตรฐาน
3.พัฒนาศักยภาพ
จนท. และการกินยา
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.อบรมเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับวัณโรค

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
6รพ.สต.
⁄
⁄
จนท+อสม ในรพ.
สต.6 แห่ง
⁄
⁄
⁄
⁄

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
บูรณาร่วมยุทธศาสตร์ที่ 1

ผู้รบั ผิดชอบ
สุมาลี/ดนัย/
ผู้รับผิดชอบ
งาน คร.
แต่ละ รพ.สต.

/

ผู้นาชุมชน
และอสม.ในพื้นที่
รพ.สต.6แห่ง

/

/

/

/

ไม่มีค่าใช้จ่าย

สุมาลี/ดนัย/
ผู้รับผิดชอบ
งาน คร.

แผนปฏิบตั ิการประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 11. โครงการพัฒนาระบบริการโรคติดต่อ โรคอุบตั ิใหม่ และโรคอุบตั ิซ้า
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา

1. อัตราสาเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 90 (33.33)
2. ร้อยละ 90 ความครอบคลุมการรักษาผู้ปว่ ยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้า
1. อัตราผู้ปว่ ยสงสัยวัณโรคดื้อยาได้รบั การทดสอบความไวต่อยา ร้อยละ 80

วัตถุประสงค์
ต่อนื่อง พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ภาคีทุกภาคส่วน

กิจกรรม
ให้กับกลุ่มผู้นาชุมชน
และอสม.ในเวที
ประชุมประจาเดือน

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รบั ผิดชอบ
แต่ละ รพ.สต.

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 12. โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ ยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา
แผนงานการใช้ยา
ของบุคลากรทาง
การแพทย์ให้เป็นไป
อย่างปลอดภัย
ถูกต้อง และคุ้มค่า

1.ร้อยละ 30 ของอาเภอ ที่มรี ะดับความสาเร็จของการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนระดับ 3
2.ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบการจัดซื้อยาต้านจุลชีพ ( ร้อยละการติดเชือ้ ดือ้ ยาในกระแสเลือดลดลงจาก 15 % ของปี 2561 )
3. จานวน รพ.ที่มบี ริการรับยาที่ร้านยา
1.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขัน้ ที่ 2
2.ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขัน้ ที่ 3
วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ส่งเสริมการ
ใช้ยาของบุคลากร
ทางการแพทย์ให้
เป็นไปอย่างสม
เหตุผล ปลอดภัย
ถูกต้อง และคุ้มค่า
ตามหลักการ
ส่งเสริมจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ทางการแพทย์ใน
การสั่งใช้ยาและเพือ่
ให้ผ่านเกณฑ์ rdu
ขั้นสามต่อไปใน

กิจกรรม
1.ติดตามผู้ป่วย
รายวันผ่าน
โปรแกรม
RDU2016 และ
ส่งกลับข้อมูลแพทย์
ผู้สั่งเพือ่ แก้ไขหรือ
เพิม่ เติม diagnosis
ในบางราย

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
แพทย์ผู้สั่ง
/
/
/
/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
ไม่มีค่าใช่จ่าย

ผู้รับผิดชอบ
แพทย์ รพ.
บึงนาราง/
เภสัช

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 12. โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ ยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา

1.ร้อยละ 30 ของอาเภอ ที่มรี ะดับความสาเร็จของการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนระดับ 3
2.ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบการจัดซื้อยาต้านจุลชีพ ( ร้อยละการติดเชือ้ ดือ้ ยาในกระแสเลือดลดลงจาก 15 % ของปี 2561 )
3. จานวน รพ.ที่มบี ริการรับยาที่ร้านยา
1.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขัน้ ที่ 2
2.ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขัน้ ที่ 3
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2564
2.คืนข้อมูลจาก
โปรแกรม RDU ใน
กลุ่มไลน์ PTC ทุก
วันที่ 10 20 30
ของเดือน
3.ทบทวน
มาตรการใน
ปีงบประมาณทีผ่ ่าน
มาและในทุกๆไตรมาส
4. อบรมฟืน้ ฟู
วิชาการให้แก่
บุคลากรและ
เจ้าหน้าทีผ่ ู้เกี่ยวข้อง

PTC

/

/

/

/

ไม่มีค่าใช่จ่าย

กรรมการ
PCT

PTC

/

/

/

/

ไม่มีค่าใช่จ่าย

กรรมการ
PCT

จนท.รพ.สต./
บุคลากรการแพทย์
รพ.

/

เภสัช

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 12. โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ ยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา

1.ร้อยละ 30 ของอาเภอ ที่มรี ะดับความสาเร็จของการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนระดับ 3
2.ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบการจัดซื้อยาต้านจุลชีพ ( ร้อยละการติดเชือ้ ดือ้ ยาในกระแสเลือดลดลงจาก 15 % ของปี 2561 )
3. จานวน รพ.ที่มบี ริการรับยาที่ร้านยา
1.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขัน้ ที่ 2
2.ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขัน้ ที่ 3
วัตถุประสงค์

กิจกรรม
5.ประชุมและคืน
ข้อมูล ในกกบ .
คบสอ.
6.มีระบบนิเทศ
ติดตามผลจาก
โปรแกรม RDU
2016/ HDCทุก 1
เดือน
7.พัฒนาการ diag
กับการใช้ยา ABOs
ในระบบ HosXp
8.ปรับรายการยา
โดยใช้เน้นสมุนไพร
ทดแทน และลด

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
คณะกรรมการ
/
/
/
/
บริหาร
จนท.รพ.สต.
ผู้รับผิดชอบ
โปรแกรม RDU
2016

/

/

บุคคลการทาง
การแพทย์ รพ.

/

/

จนท.รพ.สต./ PTC

/

/

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ
เภสัช

เภสัช

IT และ
เภสัช
/

/

เภสัช

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 12. โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ ยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา

แผนการดาเนินงาน
พัฒนาระบบการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล

1.ร้อยละ 30 ของอาเภอ ที่มรี ะดับความสาเร็จของการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนระดับ 3
2.ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบการจัดซื้อยาต้านจุลชีพ ( ร้อยละการติดเชือ้ ดือ้ ยาในกระแสเลือดลดลงจาก 15 % ของปี 2561 )
3. จานวน รพ.ที่มบี ริการรับยาที่ร้านยา
1.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขัน้ ที่ 2
2.ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขัน้ ที่ 3
วัตถุประสงค์

การเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านยาใน
หน่วยบริการ

กิจกรรม
การเบิกจ่ายยา
ABOs
9.ระบบเตือนใน
ฐานข้อมูล รพ. ใน
ผู้ป่วยDM/Asthma/
ไตเรื้อรัง/สูงอายุ/
Warfarin
10.ติดตามการ
DRPและมาตรการ
การแก้ไขทีเ่ กิดขึ้น
ทุกๆ เดือน
1. มีระบบคัดกรอง
และค้นหาผู้ป่วยที่
ได้รับผลกระทบ

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

บุคคลการทาง
การแพทย์ รพ.

/

/

/

/

เภสัช

จนท.รพ.สต./เภสัช

/

/

/

/

เภสัช

จนท.รพ.สต./เภสัช

/

/

/

/

เภสัช

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 12. โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ ยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา
ในชุมชน (RDU
Community)

1.ร้อยละ 30 ของอาเภอ ที่มรี ะดับความสาเร็จของการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนระดับ 3
2.ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบการจัดซื้อยาต้านจุลชีพ ( ร้อยละการติดเชือ้ ดือ้ ยาในกระแสเลือดลดลงจาก 15 % ของปี 2561 )
3. จานวน รพ.ที่มบี ริการรับยาที่ร้านยา
1.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขัน้ ที่ 2
2.ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขัน้ ที่ 3
วัตถุประสงค์
สุขภาพ เพือ่ ให้เกิด
ระบบกลไกเชิงรุก
ในการเฝ้าระวัง
ความปลอดภัย
ด้านยาในหน่วย
บริการ และเกิด
ระบบข้อมูลการ
เฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านยา
เชิงรุกในหน่วย
บริการ

กิจกรรม
จากยาหรือ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
แบบ Concurrent
case finding
ในขณะมารับ
บริการใน
โรงพยาบาล
2.บันทึกข้อมูล
สถานการณ์ และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่
ค้นพบจากการเฝ้า
ระวังความปลอดภัย
ด้านยาใน
หน่วยบริการสุขภาพ

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

จนท.รพ.สต./เภสัช

/

/

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

เภสัช

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 12. โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ ยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา

1.ร้อยละ 30 ของอาเภอ ที่มรี ะดับความสาเร็จของการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนระดับ 3
2.ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบการจัดซื้อยาต้านจุลชีพ ( ร้อยละการติดเชือ้ ดือ้ ยาในกระแสเลือดลดลงจาก 15 % ของปี 2561 )
3. จานวน รพ.ที่มบี ริการรับยาที่ร้านยา
1.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขัน้ ที่ 2
2.ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขัน้ ที่ 3
วัตถุประสงค์

การเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านยา
เชิงรุกในชุมชน

กิจกรรม
(Proactive
Hospital based
surveillance)
1.ดาเนินสารวจ
และค้นหาปัญหา
ยาไม่เหมาะสมชุมชน
2.รวบรวมข้อมูล
สถานการณ์ และ
วิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์ปัญหา
ด้านยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพของชุมชน
3.มีระบบการ
สอบสวน และส่ง

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

จนท.รพ.สต./เภสัช

/

/

/

/

เภสัช

จนท.รพ.สต./เภสัช

/

/

/

/

เภสัช

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 12. โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ ยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา

1.ร้อยละ 30 ของอาเภอ ที่มรี ะดับความสาเร็จของการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนระดับ 3
2.ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบการจัดซื้อยาต้านจุลชีพ ( ร้อยละการติดเชือ้ ดือ้ ยาในกระแสเลือดลดลงจาก 15 % ของปี 2561 )
3. จานวน รพ.ที่มบี ริการรับยาที่ร้านยา
1.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขัน้ ที่ 2
2.ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขัน้ ที่ 3
วัตถุประสงค์

การสร้างกระบวน
การมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน เพือ่
การใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล

กิจกรรม
ต่อข้อมูลไปสู่ชุมชน
หรือหน่วยต่างๆ ใน
ชุมชน เพือ่ จัดการ
ปัญหา และเตือนภัย
1.รวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา
การใช้ยาไม่สม
เหตุผลในชุมชนและ
วิเคราะห์ข้อมูลบริบท
ของชุมชน ภาคี
เครือข่ายทีเ่ กี่ยวข้อง
ในชุมชน
2.สร้างกระบวนการ

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

จนท.รพ.สต./เภสัช

/

/

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

เภสัช

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 12. โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ ยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา

1.ร้อยละ 30 ของอาเภอ ที่มรี ะดับความสาเร็จของการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนระดับ 3
2.ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบการจัดซื้อยาต้านจุลชีพ ( ร้อยละการติดเชือ้ ดือ้ ยาในกระแสเลือดลดลงจาก 15 % ของปี 2561 )
3. จานวน รพ.ที่มบี ริการรับยาที่ร้านยา
1.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขัน้ ที่ 2
2.ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขัน้ ที่ 3
วัตถุประสงค์

กิจกรรม
สื่อสารปัญหาการ
ใช้ยาไม่สมเหตุผล
ในชุมชนให้ภาคี
เครือข่ายทีเ่ กี่ยวข้อง
รับทราบ และมี
กระบวนการคืน
ข้อมูล วิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา
การใช้ยาไม่สม
เหตุผลร่วมกับชุมชน
3.กาหนดแนว
ทางการแก้ไขปัญหา
การใช้ยาไม่สมเหตุผล
ร่วมกับชุมชน

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

จนท.รพ.สต./
เภสัช/ประชาชน

/

/

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

เภสัช

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 12. โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ ยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา

1.ร้อยละ 30 ของอาเภอ ที่มรี ะดับความสาเร็จของการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนระดับ 3
2.ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบการจัดซื้อยาต้านจุลชีพ ( ร้อยละการติดเชือ้ ดือ้ ยาในกระแสเลือดลดลงจาก 15 % ของปี 2561 )
3. จานวน รพ.ที่มบี ริการรับยาที่ร้านยา
1.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขัน้ ที่ 2
2.ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขัน้ ที่ 3
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

การส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล
ในภาคเอกชน
(Good Private
Sector) เช่น ร้าน
ชา ร้านยา คลินิก

1.จัดทาฐานข้อมูล
รวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์
สถานการณ์การดา
เนินงานส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสม
เหตุผลในสถาน
ประกอบการด้าน
ยาภาคเอกชน
2.มีการออกแบบ
ระบบส่งเสริมให้มี
การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผลใน
สถานประกอบการ

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

จนท.รพ.สต./
เภสัช/
ผู้ประกอบการ

/

/

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

เภสัช

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 12. โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ ยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา

1.ร้อยละ 30 ของอาเภอ ที่มรี ะดับความสาเร็จของการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนระดับ 3
2.ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบการจัดซื้อยาต้านจุลชีพ ( ร้อยละการติดเชือ้ ดือ้ ยาในกระแสเลือดลดลงจาก 15 % ของปี 2561 )
3. จานวน รพ.ที่มบี ริการรับยาที่ร้านยา
1.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขัน้ ที่ 2
2.ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขัน้ ที่ 3
วัตถุประสงค์

การสร้างความ
รอบรู้ด้านการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล
(Rational Drug
Use Literacy)

ระบบ Refill ยา

เพือ่ ให้เกิด

กิจกรรม
ด้านยาภาคเอกชน
โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้ประกอบการ
1.สารวจความรอบ
รู้ด้านการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล
ตามแบบประเมิน
ความรอบรู้ด้าน
การใช้ยาอย่างสม
เหตุผล และวิเคราะห์
ปัญหาความรอบรู้
ด้านการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลในพืน้ ที่
1.ดาเนินงานพัฒนา

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

จนท.รพ.สต./เภสัช

จนท. รพ.สต.

/

/

/

/

/

/

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

เภสัช

10,000 บาท

IT และ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 12. โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ ยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา

1.ร้อยละ 30 ของอาเภอ ที่มรี ะดับความสาเร็จของการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนระดับ 3
2.ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบการจัดซื้อยาต้านจุลชีพ ( ร้อยละการติดเชือ้ ดือ้ ยาในกระแสเลือดลดลงจาก 15 % ของปี 2561 )
3. จานวน รพ.ที่มบี ริการรับยาที่ร้านยา
1.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขัน้ ที่ 2
2.ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขัน้ ที่ 3
วัตถุประสงค์
ประสิทธิภาพใน
การทางาน ลด
ขั้นตอน และเวลา
ในขั้นตอนและ

กิจกรรม
โปรแกรมคลังยา
ใน.รพ. และ รพ.สต.
2.กิจกรรมการขนส่งยา
ในระบบ refill ยา

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
ผู้รับผิดชอบคลีง
10,000
เวชภณฑ์ยา และ
/
/
/
/
จานวนครั้งละ 300 บาท *3ครั้ง
จพ.เภสัช/เภสัชกร
2700
2700
2700
2700 ต่อเดือน *12 เดือน เป็นเงิน

เวลาในขั้นตอนต่างๆ
รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม
แผนงานป้องกันและ
ควบคุมการดื้อยาต้าน
จุลชีพ และการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล

1.เจ้าหน้าทีไ่ ด้รับ
การอบรมเรื่องการ
ป้องกันและควบคุม
การดื้อยาต้านจุลชีพ
และการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล

ผู้รับผิดชอบ
เภสัช

10,800

1.จัดบริการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกัน
โรคแก่เด็ก 0-5 ปี

เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข

ไม่ใช้งบประมาณ

ฐิติรัตน์

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 12. โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ ยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา

1.ร้อยละ 30 ของอาเภอ ที่มรี ะดับความสาเร็จของการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนระดับ 3
2.ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบการจัดซื้อยาต้านจุลชีพ ( ร้อยละการติดเชือ้ ดือ้ ยาในกระแสเลือดลดลงจาก 15 % ของปี 2561 )
3. จานวน รพ.ที่มบี ริการรับยาที่ร้านยา
1.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขัน้ ที่ 2
2.ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขัน้ ที่ 3
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

2.มีการวิเคราะห์
สถานการณ์การใช้
ยาต้านจุลชีพ และ
วางแผนแก้ไข

2.ใช้โปรแกรม RDU
2016 ในการวิเคราะห์
ข้อมูล สรุปผลและการส่ง
รายงานทุกเดือน

3.มีการเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์/
รณรงค์ให้ความรู้
กับประชาชนเรื่อง
การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
, รพ.บึงนาราง

ไม่ใช้งบประมาณ

3.คืนข้อมูลผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลแก่
เจ้าหน้าทีผ่ ู้เกี่ยวข้อง
กับการใช้ยาในสถาน
บริการ

ประชาชน
ตาบลโพธิ์
ไทรงาม

ไม่ใช้งบประมาณ

4.มีการเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์/

เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข

ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 12. โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ ยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา

1.ร้อยละ 30 ของอาเภอ ที่มรี ะดับความสาเร็จของการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนระดับ 3
2.ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบการจัดซื้อยาต้านจุลชีพ ( ร้อยละการติดเชือ้ ดือ้ ยาในกระแสเลือดลดลงจาก 15 % ของปี 2561 )
3. จานวน รพ.ที่มบี ริการรับยาที่ร้านยา
1.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขัน้ ที่ 2
2.ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขัน้ ที่ 3
วัตถุประสงค์

กิจกรรม
รณรงค์/ใช้สื่อในการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้กับประชาชนเรื่อง
การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบตั ิการประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 13. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1.การส่งต่อนอกเขตสุขภาพลดลงร้อยละ 10
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
วัตถุประสงค์
งานประจา
แผนพัฒนาระบบ
เพื่อให้คุณภาพ
การประกันคุณภาพ บริการพยาบาล
บริการพยาบาล
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
(QA)

แผนพัฒนาระบบ
การดูผู้ป่วย

เพื่อให้ผู้รับบริการ
และผู้ให้บริการ
ปลอดภัย

กิจกรรม
1. ประเมินตนเอง
2. พัฒนาส่วนขาด
3. ติดตามผลการ
ดาเนินงาน
4. วิเคราะห์และ
ประเมินผลเพื่อ
พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง
ทบทวนคณะกรรมการ
1.ทีมการดูแลผู้ป่วย
2.ทบทวนบทบาท
หน้าที่
3.ประชุมทบทวน
และจัดทามาตรฐาน

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
/
OPD ER
/
งานให้คาปรึกษา
/
งาน ANC

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
ไม่ใช้งบประมาณ

/

- PCT
- PTC
- RM
- IC
- เวชระเบียน
- ข้อร้องเรียน

ไม่ใช้งบประมาณ
/
/
/

/

/

/

ผู้รบั ผิดชอบ
สุภางภัทร์
นิยม
ประมน
วันวิสาข์
พิสิติ

คณะกรรมการ
และทีม
สหวิชาชีพ

แผนปฏิบตั ิการประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 13. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1.การส่งต่อนอกเขตสุขภาพลดลงร้อยละ 10
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
การดูแลผู้ป่วย
ทุกเดือน
4.ติดตามประเมิน
ผลทุกเดือน

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

/

/

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รบั ผิดชอบ

แผนปฏิบตั ิการประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 14. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 อัตราทารกแรกเกิดตายน้อยกว่าร้อยละ3.6 ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพ

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

แผนงานการดูแล
ทารกแรกเกิด

เพื่อลดอัตราตาย
ในทารกแรกเกิด

กิจกรรม
1.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรจัดประชุม
วิชาการการดูแลทารก
แรกเกิดการทบทวน
การใช้อุปกรณ์ช่วยชีวติ
Neo puff, NeoT
การประเมินและ
การดูแลรักษาตามCPG
ป้องกันการคลอดก่อน
กาหนด
2.จัดเตรียมเครื่องมือ +
เวชภัณฑ์ยา
3.จัดทา CPG การดูแล

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
พยาบาล รพ.
จานวน 16 คน
พยาบาลทุกรพ.สต.
จานวน 6 คน

/

/
/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
จานวน 22 คนคนละ 25 บาท
เป็นเงิน 550 บาท
(PP)

แหล่งงบ
ประมาณ
ประมน/สุภคั

แผนปฏิบตั ิการประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 14. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 อัตราทารกแรกเกิดตายน้อยกว่าร้อยละ3.6 ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพ

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
ทารกในภาวะวิกฤต
4.ระบบข้อมูลข่าวสาร
การเชื่อมโยงข้อมูล
risk case
5.ประสานแม่ข่ายระบบ
ส่งต่อ
6.การเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูลรวมกับทีม PCT

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

แหล่งงบ
ประมาณ

แผนปฏิบตั ิการประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 15. โครงการการดูแลผู้ปว่ ยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ปว่ ยกึ่งเฉียบพลัน
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. ร้อยละ 45การบรรเทาอาการปวด และจัดการอาการต่างๆ ด้วย Opioid .ในผู้ป่วยประคับประคองระยะสุดท้ายอย่างมีคุณภาพ
ค่าเป้าหมาย
1.ผู้ป่วยได้รบั ยาบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ร้อยละ 40
2.ผู้ป่วยได้รบั การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ร้อยละ 100

โครงการ /
งานประจา
โครงการดูแลผู้ป่วย
ระยะท้ายแบบ
ประคับประคอง

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับ
การดูแลตาม
มาตรฐาน
2.เกิดทีมและการ
พัฒนาข้อมูลในเรื่อง
Palliative care

กิจกรรม
1.ประชุมแนวทาง
และติดตามการ
ดาเนินงาน
2.จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
-จนท.ผู้รับผิดชอบงาน
/
/
/
/
Palliative care
1400
1400
1400
1400
-ทีมสหวิชาชีพ
-ทีมสหวิชาชีพ 8 คน
/
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
-จนท.รพ.สต.ละ 2
เครื่องดื่ม จานวน 20 คน คนละ
100 บาท เป็นเงิน 2000 บาท
-ค่าวิทยากร 6 ชม.ชั่วโมงละ600
เป็นเงิน 3600
รวมทั้งสิ้น 5600 บาท
(PP)

ผู้รบั ผิดชอบ
พิสิติ

แผนปฏิบตั ิการประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 15. โครงการการดูแลผู้ปว่ ยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ปว่ ยกึ่งเฉียบพลัน
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. ร้อยละ 45การบรรเทาอาการปวด และจัดการอาการต่างๆ ด้วย Opioid .ในผู้ป่วยประคับประคองระยะสุดท้ายอย่างมีคุณภาพ
ค่าเป้าหมาย
1.ผู้ป่วยได้รบั ยาบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ร้อยละ 40
2.ผู้ป่วยได้รบั การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ร้อยละ 100

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รบั ผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที1่ 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย

1.ร้อยละ 20.5 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (19.60)

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนา
1.เพื่อให้บคุ ลากร
ระบบบริการแพทย์ สาธารณสุข
แผนไทย
และแกนนาแพทย์
แผนไทยมีองค์
ความรู้ และทักษะ
ในการให้บริการ
แพทย์แผนไทย
เพิ่มขึ้น
2.เพื่อส่งเสริมการ
ให้บริการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
ในหน่วยบริการ
สุขภาพ

กิจกรรม

1.อบรมให้ความรู้
บุคลากรสาธารณสุข
และแกนนาแพทย์
แผนไทยในการทา
นามันไพรเพื่อใช้
บาบัดอาการปวด

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

บุคลากร
สาธารณสุข
จานวน 9 คน
แกนนาแพทย์
แผนไทย 6 รพ.
สต. จานวน 100
คน รวมทั้งหมด
109 คน

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

/
6332

/
6333

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

1. ค่าอาหารกลางวัน 1 มือ้
อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 2 มือ้
จานวน 109 คน คนละ 100
บาท เป็นเงิน 10,900 บาท
2. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
-น้ามันปาล์มจานวน 5 ขวดๆ
ละ 50 บาท เป็นเงิน 250 บาท

-ไพลสดจานวน 20 โล
โลละ 25 บาท เป็นเงิน 500 บาท

-ขมิน้ ชันสด จานวน 10 โล
โลละ 25 บาท เป็นเงิน 250 บาท
-ขวดแก้ว 110 ขวด ขนาด 24
cc จานวน 6 แพ็ค แพ็คละ 120

บาท เป็นเงิน 720 บาท

ผู้รับผิดชอบ

วรรณภา/
วุฒิชัย

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที1่ 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย

1.ร้อยละ 20.5 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (19.60)

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

3.มารดาหลังคลอด
ได้รับการส่งเสริม
ฟื้นฟูหลังคลอด
ด้วยศาสตร์การ
แพทย์แผนไทย
4.เพื่อส่งเสริมการ
เข้าบริการแพทย์
แผนไทยในผู้สูงอายุ
60 ปีขึ้นที่มีปญ
ั หา
การปวดเข่า เข่าเสื่อม
ด้วยกรรมวิธีการ
รักษาด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย
โดยบูรณาการ

กิจกรรม

2.ให้บริการตรวจ
รักษา บาบัด
ฟื้นฟูและ ส่งเสริม
สุขภาพ ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย
3.ส่งเสริมการใช้ยา
สมุนไพรใน
หน่วยบริการ

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1รพช.

/

/

/

/

6 รพ.สต. 1 รพช

/

/

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

-ไซลิงค์ขนาด 20 ml จานวน
3 ชิ้น ชิ้นละ 15 บาท
เป็นเงิน 45 บาท
รวมเป็นเงิน 1765 บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด 12,665 บาท
(PP)
ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที1่ 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย

1.ร้อยละ 20.5 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (19.60)

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

ร่วมกับนัก
กายภาพบาบัด
5..เพื่อให้เกิด
นวัตกรรม และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดาเนินงาน
แพทย์แผนไทยใน
ระดับอาเภอ

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

4.ให้บริการฟื้นฟู
มารดาหลังคลอด
ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย

มารดาหลังคลอด
ทั้ง 6 รพ.สต. 1
รพช

5.จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดาเนินงาน
แพทย์แผนไทย
นวัตกรรมเด่น
และต้นแบบในการ
ดาเนินงาน

บุคลากรสาธารณสุข
ที่รับผิดชอบงาน
แพทย์แผนไทย
แต่ละ รพ.สต.
จานวน 10 คน
คณะกรรมการ

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

/

/

/

/

/
2625

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ไม่ใช้งบประมาณ

1.ค่าอาหารกลางวัน
คณะกรรมการแพทย์แผนไทยฯ
อาเภอบึงนาราง และ บุคคลากร
สาธารณสุข รวมทั้งหมด
จานวน 35 คน อาหารกลางวัน
1 มือ้ อาหารว่าง และเครื่องดื่ม

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที1่ 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย

1.ร้อยละ 20.5 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (19.60)

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

แพทย์แผนไทยฯ
อาเภอบึงนาราง
จานวน 25 คน
(ตามรายชื่อ
คณะกรรมการ
แพทย์แผนไทยฯ)
รพ.บึงนาราง
แผนงานพัฒนาระบบ
บริการแพทย์
แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก

1.เพื่อส่งเสริมการให้
บริการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือกในหน่วย
บริการสุขภาพ

1.จัดบริการนวดรักษา ผู้รับบริการในคลินกิ
/
อบ ประคบสมุนไพร แพทย์แผนไทยของ 1658
ให้แก่ผู้มารับบริการที่ โรงพยาบาลบึงนาราง
คลินกิ แพทย์แผนไทย
2.ให้บริการประคบเข่า
พอกเข่าสมุนไพร

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

1 มือ้ จานวน 35 คน
คนละ 75 บาท
เป็นเงิน 2,625 บาท
(PP)
รวมทั้งโครงการ
เป็นเงิน 15,290 บาท
/
1658

/
1657

1.ลูกประคบจานวน 65 ลูก
/
1657 ลูกละ 60 บาท รวม 3,900 บาท
2.ไพลสด 50 โล โลละ 25 บาท
รวม 1,250 บาท
3.น้าตาลทราย 10 โล โลละ 25 บาท
รวม 250 บาท

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที1่ 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย

1.ร้อยละ 20.5 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (19.60)

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

4. แร็ป 12 ชิ้น ชิ้นละ 20 บาท
รวม 240 บาท
5.กริ่งไรสาย 1 ชิ้น 990 บาท
รวมเป็นเงิน 6,630 บาท
(งบร.รพ.)

ลดอาการปวดเข่าใน
ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี
ขึ้นไปในวันคลินกิ
NCD ทุกวัน อังคาร
พุธ พฤหัสบดี
รพ.สต.บึงนาราง
โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์
แผนไทย
กองทุน หมวด 2

1.เพิ่มทักษะและศักย
ภาพของสมาชิก
ชมรมแพทย์แผนไทย
ในตาบลห้วยแก้ว
2.เพิ่มการเข้าถึงการ
รับบริการแพทย์แผน
ไทยในกลุ่มให้ผู้ปว่ ย
ติดบ้านติดเตียงและ

1.การอบรมเชิงปฏิบตั ิ
การฟื้นฟูความรู้แก่
แกนนาแพทย์แผนไทย
- การซักประวัติ
- เรื่องนวดแผนไทย
- เรื่องสมุนไพรใน
พอกเข่าสมุนไพร
การประคบสมุนไพร

1.แกนนาชมรม
แพทย์แผนไทย
ตาบลบึงนาราง
จานวน 30 คน
2.ผู้ปว่ ยติดบ้าน
ติดเตียงในตาบล
บึงนาราง
จานวน 15 คน

/

/

/

/

1.ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 มือ้
อาหารว่างและเครื่องดื่มจานวน 2 มือ้
สาหรับแกนนาแพทย์แผนไทยในการ
อบรมฟื้นฟูความรู้ จานวน 30 คน ๆ
ละ 100 บาท จานวน 1 วัน
รวมเป็นเงิน 3,000 บาท
2.ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
(ลูกประคบสมุนไพร) จานวน 45 ลูก

ชมรมแพทย์
แผนไทย

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที1่ 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย

1.ร้อยละ 20.5 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (19.60)

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

ผู้พิการด้านการ
เคลื่อนไหว

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

และแช่มือแช่เท้า
3.ผู้พิการด้านการ
2.สมาชิกชมรมแพทย์ เคลื่อนไหว
แผนไทยที่ผ่านการ จานวน 20 คน
อบรมฟื้นฟูลงพื้นที่ใน
ตาบลห้วยแก้ว
ให้บริการกับผู้ปว่ ย
ติดบ้ายติดเตียง
และผู้พิการด้าน
เคลื่อนไหว
ทั้งหมด 3 ครั้ง
3.จัดประชุมติดตาม
การลงดูแลผู้ปว่ ยติด
บ้านติดเตียงและ
ผู้พิการด้านการ

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ลูกละ 50 บาท
รวมเป็นเงิน 2,240 บาท
3.ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 มือ้
อาหารว่างและเครื่องดื่มจานวน 1 มือ้
สาหรับแกนนาแพทย์แผนไทยใน
การลงพื้นที่ จานวน 20 คน ๆ ละ
75 บาท x 3 วัน
รวมเป็นเงิน 4,500 บาท
รวมทั้งสิน้ 9,740 บาท
(กองทุนตาบล หมวด 2)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที1่ 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย

1.ร้อยละ 20.5 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (19.60)

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

เคลื่อนไหวจานวน
3 ครั้ง
รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม
โครงการฟื้นฟู
สุขภาพผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ด้วย
การแพทย์แผนไทย

1.เพื่อให้ผู้ปว่ ยข้อ
เข่าเสื่อมมีองค์
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพตนเอง โดย
การประยุกต์ใช้
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก
2.เพื่อให้เกิด
กระบวนการดูแล
ตนเองของกลุ่ม

1.อบรมให้ความรู้
ผู้ปว่ ยข้อเข่าเสื่อม
ในการดูแลสุขภาพ
และการใช้ศาสตร์
ทางการแพทย์แผน
ไทยในการบาบัด
และฟื้นฟูสุขภาพ
2.จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดูแลตนเองใน

ผู้สูงอายุ และผู้
พิการที่มีปญ
ั หาข้อ
เข่าเสื่อม จานวน
60 คน

1.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ
เครื่องดื่มในการอบรมกลุ่มเป้าหมาย
จานวน 60 คน คนละ 100 บาท
เป็นเงิน 6,000 บาท

2.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ
เครื่องดื่มในการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กลุ่มเป้าหมาย จานวน 60 คน

ชมรมแพทย์
แผนไทยต.
โพธิ์ไทรงาม

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที1่ 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย

1.ร้อยละ 20.5 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (19.60)

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

ผู้สูงอายุ และผู้
พิการที่มีความ
เสื่อมของระบบ
กระดูกและ
กล้ามเนือ้
3.เพื่อให้ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ ได้รับ
บริการบาบัด และ
ฟื้นฟูสุขภาพด้วย
การแพทย์แผนไทย

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้
พิการที่มีภาวะข้อ
เข่าเสื่อม

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

คนละ 100 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท

3.ค่าจัดซื้อลูกประคบสมุนไพร
จานวน 120 ลูก ลูกละ 50 บาท
เป็นเงิน 6,000 บาท
รวมทั้งสิน้ เป็นเงิน 18,000 บาท
(กองทุนตาบล)

รพ.สต.ห้วยแก้ว
โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์

1.เพิ่มทักษะและศักย 1.การอบรมเชิงปฏิบตั ิ 1.แกนนาชมรม
ภาพของสมาชิก
การฟื้นฟูความรูแ้ ก่ แพทย์แผนไทย

/
2187

/
2187

/
2188

/
1.ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 มือ้
วุฒิชัย สุขอยู่
2188 อาหารว่างและเครื่องดื่มจานวน 2 มือ้

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที1่ 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย

1.ร้อยละ 20.5 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (19.60)

โครงการ /
งานประจา
แผนไทย

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ชมรมแพทย์แผนไทย
ในตาบลห้วยแก้ว
2.เพิ่มการเข้าถึงการ
รับบริการแพทย์แผน
ไทยในกลุ่มให้ผู้ปว่ ย
ติดบ้านติดเตียงและ
ผู้พิการด้านการ
เคลื่อนไหว

แกนนาแพทย์แผนไทย
- การซักประวัติ
- เรื่องนวดแผนไทย
- เรื่องสมุนไพรใน
พอกเข่าสมุนไพร
การประคบสมุนไพร
และแช่มือแช่เท้า
2.สมาชิกชมรมแพทย์
แผนไทยที่ผ่านการ
อบรมฟื้นฟูลงพื้นที่ใน
ตาบลห้วยแก้ว
ให้บริการกับผู้ปว่ ย
ติดบ้ายติดเตียง
และผู้พิการด้าน

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

ตาบลห้วยแก้ว
จานวน 20 คน
2.ผู้ปว่ ยติดบ้าน
ติดเตียงในตาบล
ห้วยแก้ว
จานวน 15 คน
3.ผู้พิการด้านการ
เคลื่อนไหว
จานวน 30 คน

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

สาหรับแกนนาแพทย์แผนไทยในการ
อบรมฟื้นฟูความรู้ จานวน 20 คน ๆ
ละ 100 บาท จานวน 1 วัน
รวมเป็นเงิน 2,000 บาท
2.ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
(ลูกประคบสมุนไพร) จานวน 45 ลูก
ลูกละ 50บาท
รวมเป็นเงิน 2,250บาท
3.ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 มือ้
อาหารว่างและเครื่องดื่มจานวน 1 มือ้
สาหรับแกนนาแพทย์แผนไทยใน
การลงพื้นที่ จานวน 20 คน ๆ ละ
75 บาท x 3 วัน เป็นเงิน 4,500 บาท
รวมทั้งสิน้ เป็นเงิน 8,750 บาท

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที1่ 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย

1.ร้อยละ 20.5 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (19.60)

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

เคลื่อนไหว
ทั้งหมด 3 ครั้ง
3.จัดประชุมติดตาม
การลงดูแลผู้ปว่ ยติด
บ้านติดเตียงและ
ผู้พิการด้านการ
เคลื่อนไหวจานวน

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

(กองทุนตาบล)

3 ครั้ง
โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์
แผนไทย

1.เพือ่ เพิม่ การเข้า
ถึงการรับบริการ
การรักษาด้านการ
แพทย์แผนไทย
ในผู้สูงอายุ

1.อบรมเรื่องการ
ดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย
ในผู้สูงอายุ
2.ให้บริการประคบ

ผู้สูงอายุในตาบล
ห้วยแก้ว
จานวน 40 คน

/
1500

/
1500

/
1500

/
1500

1.ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อ
อาหารว่างและเครื่องดื่มจานวน 2 มื้อ
สาหรับแกนนาแพทย์แผนไทยใน
การอบรมฟืน้ ฟูความรู้ จานวน 50 คน
ๆ ละ 100 บาท จานวน 1 วัน
รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

วุฒิชัย สุขอยู่

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที1่ 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย

1.ร้อยละ 20.5 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (19.60)

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
สมุนไพรแลพอกเข่า
กับผู้เข้าร่วมอบรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

งบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
2.ค่าจัดซื้อวัสดอุปกรณ์ทางการแพทย์
(ลูกประคบสมุนไพร) จานวน ๔๐ ลูก
ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น 6,000 บาท
(กองทุนตาบล)

5345

5345

11677

14303

ผู้รับผิดชอบ

36670

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 17. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

1.ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปทาร้ายตัวเองซ้าภายใน 1 ปี ร้อยละ 90
2.ร้อยละของผู้ปว่ ยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ≥71
1.อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจา
แผนงานบริการ
1.เพื่อคัดกรองค้นหา 1.คัดกรองภาวะ
รพ.สต.6 แห่ง
/
/
/
/
สุขภาพจิตและจิตเวช ผู้ปว่ ยโรคซึมเศร้า ซึมเศร้ากลุ่มหญิง
ปฐมภูมิรพ 1 แห่ง
ให้เข้าถึงบริการ
ตั้งครรภ์/หลังคลอด
โรคจิต โรคซึมเศร้า
โรคเรื้อรัง (DM ไตวาย
มะเร็ง หัวใจ หลอด
เลือดสมอง ผู้ใช้สุรา
และยาเสพติด)
2.มีและใช้ CPG โรค
ซึมเศร้า พบผิดปกติ
ส่งต่อตามระบบ
3.ติดตามเยี่ยมบ้าน
ต่อเนื่อง
2.เพื่อเฝ้าระวังผู้มี 1.จัดทาทะเบียนข้อมูล รพ.สต.6 แห่ง
/
/
/
/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ
นิยม/ภัทราภรณ์
ผู้รับผิดชอบ
งานรพ.สต.
ทุกแห่ง และ
ผู้รับผิดชอบ
งาน ปฐมภูมิ
รพ.บึงนาราง

นิยม

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 17. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา

1.ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปทาร้ายตัวเองซ้าภายใน 1 ปี ร้อยละ 90
2.ร้อยละของผู้ปว่ ยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ≥71
1.อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
ความเสี่ยงทาร้าย ผู้พยายามทาร้ายตัวเอง ปฐมภูมิรพ 1 แห่ง
ตัวเองไม่ให้ทาร้ายซ้า 2.ติดตามเฝ้าระวัง
ต่อเนื่อง 1 ปี
3.ประเมินความ
พยายามทาร้าย
ตนเองซ้า
4.รายงานตามระบบ
3.เพื่อเฝ้าระวังผู้ปว่ ย 1.จัดทาทะเบียนผู้ปว่ ย รพ.สต.6 แห่ง
/
/
/
/
จิตเวชในชุมชนมิให้ จิตเวช
ปฐมภูมิรพ 1 แห่ง
มีอาการกาเริบ และ 2.ให้ความรู้ภาคีใน
เพื่อให้ผู้ปว่ ยเข้าถึง ชุมชนเรื่องการดูแล
บริการ
ผู้ปว่ ย ต่อเนื่อง
3.จัดกิจกรรมผู้ปว่ ย
ผู้ปว้ ยจิตเวช 100 คน
/
/
ค่าอาหาร และอาหารว่างผู้ปว่ ย และทีม
พบจิตแพทย์สัญจร
3700
3800
จิตแพทย์สัญจร 50 คน*75 บาท*2 ครั้ง

ผู้รบั ผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
งานรพ.สต.
ทุกแห่ง และ
ผู้รับผิดชอบ
งาน ปฐมภูมิ
รพ.บึงนาราง
นิยม
ผู้รับผิดชอบ
งานรพ.สต.
ทุกแห่ง และ
ผู้รับผิดชอบ
งาน ปฐมภูมิ
รพ.บึงนาราง

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 17. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา

1.ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปทาร้ายตัวเองซ้าภายใน 1 ปี ร้อยละ 90
2.ร้อยละของผู้ปว่ ยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ≥71
1.อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
4.ติดตามเยี่ยมผู้ปว่ ย
ในชุมชนโดยแกนนา

/
6000

/
6000
5.อบรมให้ความรู้แกนนา
และภาคีที่ดูแลผู้ปว่ ย
จิตเวชเรื้อรังโครงการ F20
6.จัดหากระเป๋าใส่ยาผู้ปว่ ย จานวน 115 คน
โครงการรับยาแทน

/
18750

5750

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
เป็นเงิน 7500 บาท ( สปสช.)
/
ค่าตอบแทนแกนนาชุมชนจานวน 200บาท
6000 จานวน 6 เดือน เท่ากับเป้าหมายสปสช.
10 คน*200 บาท*6 เดือน
เป็นเงิน 12000บาท
ค่าอาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ในการเยี่ยมผู้ปว่ ยในชุมชน จานวน 8 คน*
75 บาท จานวน 10 ครั้ง เป็นเงิน 6000 บาท
ค่าอาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่ม
อบรมภาคีและแกนนา 250 คนๆละ 75 บาท
เป็นเงิน 18750 บาท
ค่ากระเป๋าใส่ยาผู้ปว่ ยจานวน 115 ใบๆละ
50 บาทเป็นเงิน 5750 บาท
รวมเงิน สปสช 50,000 บาท

ผู้รบั ผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 17. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา

รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม

1.ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปทาร้ายตัวเองซ้าภายใน 1 ปี ร้อยละ 90
2.ร้อยละของผู้ปว่ ยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ≥71
1.อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
7.ติดตามประเมินอา
การผู้ปว่ ยต่อเนื่อง
กรอกข้อมูลผ่านหน้า
website
4.เพื่อเฝ้าระวังผู้ปว่ ย 1.เฝ้าระวังสถานการณ์ รพ.สต.6 แห่ง
/
/
/
/
ที่มีปญ
ั หาวิกฤติ
ภัยพิบตั ิ และ
ปฐมภูมิรพ 1 แห่ง
สุขภาพจิต
ภัยธรรมชาติในพื้นที่
2.กรณีมีเหตุสาธารณภัย
ออกบริการ MCATT
3.บูรณาการการฟื้นฟู
MCATT ร่วมกับการ
ซ้อมแผนอุบตั ิเหตุหมู่

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ไม่ใช้งบ

ผู้รบั ผิดชอบ

นิยม
ผู้รับผิดชอบ
งานรพ.สต.
ทุกแห่ง และ
ผู้รับผิดชอบ
งาน ปฐมภูมิ
รพ.บึงนาราง

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 17. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา
แผนงานเฝ้าระวัง
คัดกรองและส่งต่อ
ในผู้ที่เข้าข่ายโรค
ซึมเศร้าใน 5
กลุ่มเป้าหมาย

1.ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปทาร้ายตัวเองซ้าภายใน 1 ปี ร้อยละ 90
2.ร้อยละของผู้ปว่ ยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ≥71
1.อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
เพื่อคัดกรองโรค
1.ตรวจคัดกรองโรค
- หญิงตั้งครรภ์
/
/
/
ซึมเศร้า และ
ซึมเศร้า และภาวะ
และหญิงหลัง
ภาวะเครียด ใน
เครียด ใน 5 กลุ่ม
คลอด
กลุ่มเป้าหมาย
โดย อสม.
5 กลุ่ม
2.ส่งต่อเพื่อการรักษา
- ผู้ปว่ ยโรค
ในรายสงสัยเข้าข่าย
เรื้อรัง ได้แก่
โรคซึมเศร้า หรือ
ผู้ปว่ ยเบาหวาน
ภาวะทางจิตใจ
หัวใจ มะเร็ง
หลอดเลือดสมอง
ไตวาย
3.เยี่ยมเฝ้าระวังเพื่อ
- ผู้สูงอายุ
ป้องกันการเจ็บป่วย
- ผู้ติดสุรา/ยา
ด้วยโรคซึมเศร้า หรือ
เสพติด
ภาวะทางจิตใจ
- ผู้พกิ าร

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
-

-

-

ผู้รบั ผิดชอบ
นวพรรษ
น้อยพ่วง

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 18. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก

18.1 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูตกิ รรม
ตัวชี้วดั โครงการ/ 1. ร้อยละของ รพ.ทีม่ ที ีม Refracture Prevention ในรพ.ตั้งแต่ M1 ขึ้นไปทีม่ แี พทย์ออร์โธปิดกิ ส์เพิ่มขึ้นให้ได้อย่างน้อง 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
งานประจา
แผนงานการดูแล เพื่อป้องกันการ 1.พัฒนาศักยภาพของทีม
สูติกรรม
คลอดฉุกเฉิน จัดประชุมวิชาการการคลอดฉุกเฉิน
การดูแลภาวะวิกฤตทางสูติกรรม
2.จัดเตรียมเครื่องมือ+เวชภัณฑ์ยา
3.จัดทา CPG การดูแลภาวะ
วิกฤตทางสูติกรรม
4.ระบบข้อมูลข่าวสารการ
เชื่อมโยงข้อมูล risk case
5.ประสานแม่ข่ายระบบส่งต่อ
6.การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
ร่วมกับทีม PCT

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
พยาบาล รพ.
/
/
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มจานวน
จานวน 16 คน
550
22 คนคนละ 25 บาท
พยาบาลทุกรพ.สต.
เป็นเงิน 550 บาท
จานวน 6 คน
/
(PP)
รวม 22 คน
/
/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

ผู้รบั ผิดชอบ
ประมน/
ลูกศร

แผนปฏิบตั ิการประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 18. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
18.2 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาศัลยกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/1. ร้อยละของ รพ.ทีม่ ีทมี Refracture Prevention ในรพ.ตั้งแต่ M1 ขึ้นไปทีม่ ีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพิ่มขึ้นให้ได้อย่างน้อง 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ
ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
งบประมาณ
โครงการ / วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ผู้รบั ผิดชอบ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
แผนงานการดูแล เพื่อให้ผู้ป่วย
สาขาศัลยกรรม ได้รบั การดูแล
ตามมาตรฐาน

1.ประเมินอาการแรกรับ เช่น
การประเมินอาการไส้ติ่งอักเสบ
โดยใช้ Advarad 0 score
2. ดูแลระหว่างการส่งต่อผู้ป่วย
ศัลยกรรมโดยเพิ่มศักยภาพ
พยาบาลในการเฝ้าระวังป้องกัน
และแก้ไขอาการเปลี่ยนแปลง
3.พัฒนาศักยภาพพยาบาล
ในการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมที่
รพท.ส่งกลับ
(Intermediate Care)

พยาบาล รพ.
จานวน 16 คน
พยาบาลทุกรพ.สต.
จานวน 6 คน
รวม 22 คน

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ไม่ใช้งบประมาณ

ประมน/
บัณฑิตา

แผนปฏิบตั ิการประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 18. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
18.2 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาศัลยกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/1. ร้อยละของ รพ.ทีม่ ีทมี Refracture Prevention ในรพ.ตั้งแต่ M1 ขึ้นไปทีม่ ีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพิ่มขึ้นให้ได้อย่างน้อง 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ
ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
งบประมาณ
โครงการ / วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ผู้รบั ผิดชอบ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 18. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก

18.3 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา อายุรกรรม
ตัวชี้วดั โครงการ/ 1. ร้อยละของ รพ.ทีม่ ที ีม Refracture Prevention ในรพ.ตั้งแต่ M1 ขึ้นไปทีม่ แี พทย์ออร์โธปิดกิ ส์เพิ่มขึ้นให้ได้อย่างน้อง 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
งานประจา
แผนงานการดูแล ลดอัตราตายจาก 1.เฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง
ผป.ติดเตียง ทุกรพ.สต
ผู้ปว่ ยติดเชื้อในกระ ผู้ปว่ ยติดเชื้อใน ผป.ติดเตียง ใช้แบบประเมิน SOS
กระแสเลือด
กระแสเลือด
2.ระบบ EMS/Fast tack
ผู้รับบริการของรพ.
3.ระบบ fast tack
ตั้งแต่ รับ แจ้งเหตุ EMS
3.ปฏิบตั ิตาม CPG
4. การเก็บข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมSEPNET ผู้รับบริการของรพ.
และทบทวนรายกรณี
5.นาความรู้ลงสู่ชุมชน
ทุกตาบล
line กลุ่ม ผู้นาชุมชน /อสม/CG /รร.

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
/
/
/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ
ประมน/
ศิริรัตน์

แผนปฏิบตั ิการประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 18. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก

18.4 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขากุมารเวชกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. ร้อยละของ รพ.ทีม่ ีทมี Refracture Prevention ในรพ.ตั้งแต่ M1 ขึ้นไปทีม่ ีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพิ่มขึ้นให้ได้อย่างน้อง 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รบั ผิดชอบ

แผนปฏิบตั ิการประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 18. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก

18.5 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาออร์โธปิดิกส์
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. ร้อยละของ รพ.ทีม่ ีทมี Refracture Prevention ในรพ.ตั้งแต่ M1 ขึ้นไปทีม่ ีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพิ่มขึ้นให้ได้อย่างน้อง 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
งานประจา
แผนงานการดูแล เพื่อให้ผู้ป่วย
1.มอบหมายผู้รับผิดชอบในการ
สาขาออร์โธปิดิกส์ ได้รบั การดูแล ประสานงานเพือ่ ดูแล/ส่งต่อ
ตามมาตรฐาน กลุ่ม ผู้ป่วย Capture the
fracture ทั้ง รพ. และรพ.สต.
2.กาหนดช่องทางการประสาน
ข้อมูลในการดูแลต่อเนื่อง
3.ติดตามเยีย่ มบ้านกลุ่ม
Capture the fracture
4.จัดทาระบบรายงาน
เพื่อประเมินผล

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
พยาบาล รพ.
/
/
/
/
จานวน 16 คน
พยาบาลทุกรพ.สต.
จานวน 6 คน
รวม 22 คน
/
/
/
/
/
/

/

/
/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ
ประมน/
สุจิราภรณ์

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 19. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. อัตราตายของู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI และให้การรักษาตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ค่าเป้าหมาย
1.1 อัตราของู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI ไม่เกินร้อยละ 8
1.2 ร้อยละการให้การรักผู้ป่วยStEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 60
2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาทีไ่ ด้ รับการรักษาเหมาะสม
ตัวชี้วัดย่อย
2.1 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke:I60-I69) น้อยกว่า ร้อยละ 7
2.2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก(Hemorrhagic Stroke:I60-I69) < ร้อยละ 25
2.3 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke:I63) < ร้อยละ 5
2.4 ร้อยละผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ทีม่ ีอาการไม่ เกิ น 4.5 ชั่วโมงได้ รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน 60 นาที
(door to needle time) ≥ ร้อยละ60
2.5 ร้ อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ทีม่ ีอาการไม่ เกิ น 72 ชั่วโมงได้ รับการรักษาใน Stroke Unit ≥ ร้อยละ60

1.ร้อยละ 50 ของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กาหนด- ร้อยละของ ผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิม่ เลือดภายใน 30 นาที หลังได้รับการวินิจฉัย

โครงการ /
งานประจา
แผนงานหลอด
เลือดหัวใจ

วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ลดอัตราการ
เสียชีวติ จากผู้ป่วย
หลอดเลือดหัวใจ

กิจกรรม
1.คัดกรองกลุ่มเสี่ยง
2.ให้ความรู้ stemi awareness
stemi alert แก่กลุ่ม
2.1 ผู้ป่วยcvd risk >30% รายบุคคล
2.2.ผู้ป่วย DM/ HT สีแดง ของ
อ.บึงนาราง รายบุคคล

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)
คลินิก DM HT
DLP บุหรี่
รพ./ 6 รพ.สต

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
/
/
/
/
/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ประมน/
วทินยา

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 19. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. อัตราตายของู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI และให้การรักษาตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ค่าเป้าหมาย
1.1 อัตราของู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI ไม่เกินร้อยละ 8
1.2 ร้อยละการให้การรักผู้ป่วยStEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 60
2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาทีไ่ ด้ รับการรักษาเหมาะสม
ตัวชี้วัดย่อย
2.1 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke:I60-I69) น้อยกว่า ร้อยละ 7
2.2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก(Hemorrhagic Stroke:I60-I69) < ร้อยละ 25
2.3 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke:I63) < ร้อยละ 5
2.4 ร้อยละผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ทีม่ ีอาการไม่ เกิ น 4.5 ชั่วโมงได้ รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน 60 นาที
(door to needle time) ≥ ร้อยละ60
2.5 ร้ อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ทีม่ ีอาการไม่ เกิ น 72 ชั่วโมงได้ รับการรักษาใน Stroke Unit ≥ ร้อยละ60

1.ร้อยละ 50 ของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กาหนด- ร้อยละของ ผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิม่ เลือดภายใน 30 นาที หลังได้รับการวินิจฉัย

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
2.3. care giver
2.4.จนท.สาธารณสุข ของอ.บึงนาราง
2.5.ผู้นาชุมชน ทางกลุ่ม line
3.ปฏิบัติตาม CPG
4.คืนข้อมูลในกลุ่มพยาบาลบึงนาราง

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

พยาบาล/จนท.
สาธารณสุข
พยาบาล/จนท.

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

/

/

/

/

/

/

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 19. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. อัตราตายของู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI และให้การรักษาตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ค่าเป้าหมาย
1.1 อัตราของู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI ไม่เกินร้อยละ 8
1.2 ร้อยละการให้การรักผู้ป่วยStEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 60
2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาทีไ่ ด้ รับการรักษาเหมาะสม
ตัวชี้วัดย่อย
2.1 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke:I60-I69) น้อยกว่า ร้อยละ 7
2.2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก(Hemorrhagic Stroke:I60-I69) < ร้อยละ 25
2.3 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke:I63) < ร้อยละ 5
2.4 ร้อยละผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ทีม่ ีอาการไม่ เกิ น 4.5 ชั่วโมงได้ รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน 60 นาที
(door to needle time) ≥ ร้อยละ60
2.5 ร้ อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ทีม่ ีอาการไม่ เกิ น 72 ชั่วโมงได้ รับการรักษาใน Stroke Unit ≥ ร้อยละ60

1.ร้อยละ 50 ของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กาหนด- ร้อยละของ ผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิม่ เลือดภายใน 30 นาที หลังได้รับการวินิจฉัย

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

5.การเก็บข้อมูลลงโปรแกรม ACS
และมีการทบทวนราย case
6.ส่งเสริมการเข้าถึงระบบ 1669
6.1.ผู้ป่วย DM/ HT สีแดงของ
อ.บึงนาราง

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

สาธารณสุข
ER/PCT
คลินิก DM HT
DLP บุหรี่
รพ./ 6 รพ.สต

/

/

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 19. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. อัตราตายของู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI และให้การรักษาตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ค่าเป้าหมาย
1.1 อัตราของู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI ไม่เกินร้อยละ 8
1.2 ร้อยละการให้การรักผู้ป่วยStEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 60
2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาทีไ่ ด้ รับการรักษาเหมาะสม
ตัวชี้วัดย่อย
2.1 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke:I60-I69) น้อยกว่า ร้อยละ 7
2.2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก(Hemorrhagic Stroke:I60-I69) < ร้อยละ 25
2.3 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke:I63) < ร้อยละ 5
2.4 ร้อยละผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ทีม่ ีอาการไม่ เกิ น 4.5 ชั่วโมงได้ รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน 60 นาที
(door to needle time) ≥ ร้อยละ60
2.5 ร้ อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ทีม่ ีอาการไม่ เกิ น 72 ชั่วโมงได้ รับการรักษาใน Stroke Unit ≥ ร้อยละ60

1.ร้อยละ 50 ของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กาหนด- ร้อยละของ ผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิม่ เลือดภายใน 30 นาที หลังได้รับการวินิจฉัย

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
7.ระบบ EMS/Fast tack
8.ทบทวนวิชาการ STEMI/CPR

9.เพิม่ ศักยภาพของบุคคลากร
(การประเมินอาการ การอ่าน EKG

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

พยาบาล/จนท.
สาธารณสุข
อ.บึงนาราง
ผป.รายใหม่ทุกcase

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
/

/

/

/

/

/

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 19. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. อัตราตายของู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI และให้การรักษาตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ค่าเป้าหมาย
1.1 อัตราของู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI ไม่เกินร้อยละ 8
1.2 ร้อยละการให้การรักผู้ป่วยStEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 60
2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาทีไ่ ด้ รับการรักษาเหมาะสม
ตัวชี้วัดย่อย
2.1 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke:I60-I69) น้อยกว่า ร้อยละ 7
2.2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก(Hemorrhagic Stroke:I60-I69) < ร้อยละ 25
2.3 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke:I63) < ร้อยละ 5
2.4 ร้อยละผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ทีม่ ีอาการไม่ เกิ น 4.5 ชั่วโมงได้ รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน 60 นาที
(door to needle time) ≥ ร้อยละ60
2.5 ร้ อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ทีม่ ีอาการไม่ เกิ น 72 ชั่วโมงได้ รับการรักษาใน Stroke Unit ≥ ร้อยละ60

1.ร้อยละ 50 ของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กาหนด- ร้อยละของ ผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิม่ เลือดภายใน 30 นาที หลังได้รับการวินิจฉัย

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
การให้ยา SK )
10.ระบบการส่งต่อ
11.เยี่ยมบ้านเพือ่ ติดตามการรับการ
รักษา 1 ปีหลังการรักษา และ
เฝ้าระวังอาการผิดปกติ

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
/
/

/
/

/
/

/
/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 19. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. อัตราตายของู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI และให้การรักษาตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ค่าเป้าหมาย
1.1 อัตราของู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI ไม่เกินร้อยละ 8
1.2 ร้อยละการให้การรักผู้ป่วยStEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 60
2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาทีไ่ ด้ รับการรักษาเหมาะสม
ตัวชี้วัดย่อย
2.1 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke:I60-I69) น้อยกว่า ร้อยละ 7
2.2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก(Hemorrhagic Stroke:I60-I69) < ร้อยละ 25
2.3 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke:I63) < ร้อยละ 5
2.4 ร้อยละผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ทีม่ ีอาการไม่ เกิ น 4.5 ชั่วโมงได้ รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน 60 นาที
(door to needle time) ≥ ร้อยละ60
2.5 ร้ อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ทีม่ ีอาการไม่ เกิ น 72 ชั่วโมงได้ รับการรักษาใน Stroke Unit ≥ ร้อยละ60

1.ร้อยละ 50 ของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กาหนด- ร้อยละของ ผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิม่ เลือดภายใน 30 นาที หลังได้รับการวินิจฉัย

โครงการ /
งานประจา
แผนงานการ
ดูแลโรคหลอด
เลือดสมอง

วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ลดอัตราการ
เกิด stroke

กิจกรรม
1.ให้ความรู้ stroke
awareness stroke alert
มีการประชาสัมพันธ์ "STROKE Alert"
อ่อนแรงแขนขา มึนชาตามัว
หน้าเบีย้ ว เวียนหัว ลิ้นรั่ว เดินเซ

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)
คลินิก HT รพ./
รพ.สต
1.2ผู้ป่วย HT /
DLP สีแดงของ
อ.บึงนาราง
รายบุคคล

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
/
/
/
/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ประมน/
ธัญญารัตน์

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 19. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. อัตราตายของู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI และให้การรักษาตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ค่าเป้าหมาย
1.1 อัตราของู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI ไม่เกินร้อยละ 8
1.2 ร้อยละการให้การรักผู้ป่วยStEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 60
2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาทีไ่ ด้ รับการรักษาเหมาะสม
ตัวชี้วัดย่อย
2.1 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke:I60-I69) น้อยกว่า ร้อยละ 7
2.2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก(Hemorrhagic Stroke:I60-I69) < ร้อยละ 25
2.3 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke:I63) < ร้อยละ 5
2.4 ร้อยละผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ทีม่ ีอาการไม่ เกิ น 4.5 ชั่วโมงได้ รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน 60 นาที
(door to needle time) ≥ ร้อยละ60
2.5 ร้ อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ทีม่ ีอาการไม่ เกิ น 72 ชั่วโมงได้ รับการรักษาใน Stroke Unit ≥ ร้อยละ60

1.ร้อยละ 50 ของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กาหนด- ร้อยละของ ผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิม่ เลือดภายใน 30 นาที หลังได้รับการวินิจฉัย

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
เฮ้ 1669 เป็นบุบ้ มาบับ้

2.คืนข้อมูลภาวะฉุกเฉินของ

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)
1.3.care giver ใน
ผู้ป่วย สีแดง
1.4.จนท.สาธารณสุข
ของอ.บึงนาราง
1.5.ผู้นาชุมชน
2.1.ผู้นาชุมชน /

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 19. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. อัตราตายของู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI และให้การรักษาตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ค่าเป้าหมาย
1.1 อัตราของู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI ไม่เกินร้อยละ 8
1.2 ร้อยละการให้การรักผู้ป่วยStEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 60
2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาทีไ่ ด้ รับการรักษาเหมาะสม
ตัวชี้วัดย่อย
2.1 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke:I60-I69) น้อยกว่า ร้อยละ 7
2.2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก(Hemorrhagic Stroke:I60-I69) < ร้อยละ 25
2.3 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke:I63) < ร้อยละ 5
2.4 ร้อยละผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ทีม่ ีอาการไม่ เกิ น 4.5 ชั่วโมงได้ รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน 60 นาที
(door to needle time) ≥ ร้อยละ60
2.5 ร้ อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ทีม่ ีอาการไม่ เกิ น 72 ชั่วโมงได้ รับการรักษาใน Stroke Unit ≥ ร้อยละ60

1.ร้อยละ 50 ของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กาหนด- ร้อยละของ ผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิม่ เลือดภายใน 30 นาที หลังได้รับการวินิจฉัย

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
อ.บึงนาราง
2.1 การเก็บข้อมูลและ วิเคราะห์
รายกรณี
3.จัดทาสติกเกอร์ 1669 Campaign
3.1.แจกสติกเกอร์ในผู้ป่วย สีแดง
ติดสมุดประจาตัว

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ภาคีเครือข่าย

/
400

-สติ๊กเกอร์ขาวมัน A4 จานวน
100 แผ่น ห่อละ (50แผ่น)
200 บาท เป็นเงิน 400 บาท

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 19. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. อัตราตายของู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI และให้การรักษาตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ค่าเป้าหมาย
1.1 อัตราของู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI ไม่เกินร้อยละ 8
1.2 ร้อยละการให้การรักผู้ป่วยStEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 60
2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาทีไ่ ด้ รับการรักษาเหมาะสม
ตัวชี้วัดย่อย
2.1 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke:I60-I69) น้อยกว่า ร้อยละ 7
2.2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก(Hemorrhagic Stroke:I60-I69) < ร้อยละ 25
2.3 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke:I63) < ร้อยละ 5
2.4 ร้อยละผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ทีม่ ีอาการไม่ เกิ น 4.5 ชั่วโมงได้ รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน 60 นาที
(door to needle time) ≥ ร้อยละ60
2.5 ร้ อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ทีม่ ีอาการไม่ เกิ น 72 ชั่วโมงได้ รับการรักษาใน Stroke Unit ≥ ร้อยละ60

1.ร้อยละ 50 ของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กาหนด- ร้อยละของ ผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิม่ เลือดภายใน 30 นาที หลังได้รับการวินิจฉัย

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
4.ระบบ EMS /Fast tack
4.1.จัดทาระบบ EMS fast tack
ตั้งแต่ รับแจ้งเหตุ
4.1.1จัดทาประวัติกรอกข้อมูล
อาการสาคัญ ประวัติการเจ็บป่วย
4.1.2 ประเมิน GCS / V/S

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)
ทุก รพ.สต.
รพ.บึงนาราง

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
(งบร.รพ.)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 19. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. อัตราตายของู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI และให้การรักษาตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ค่าเป้าหมาย
1.1 อัตราของู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI ไม่เกินร้อยละ 8
1.2 ร้อยละการให้การรักผู้ป่วยStEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 60
2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาทีไ่ ด้ รับการรักษาเหมาะสม
ตัวชี้วัดย่อย
2.1 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke:I60-I69) น้อยกว่า ร้อยละ 7
2.2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก(Hemorrhagic Stroke:I60-I69) < ร้อยละ 25
2.3 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke:I63) < ร้อยละ 5
2.4 ร้อยละผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ทีม่ ีอาการไม่ เกิ น 4.5 ชั่วโมงได้ รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน 60 นาที
(door to needle time) ≥ ร้อยละ60
2.5 ร้ อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ทีม่ ีอาการไม่ เกิ น 72 ชั่วโมงได้ รับการรักษาใน Stroke Unit ≥ ร้อยละ60

1.ร้อยละ 50 ของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กาหนด- ร้อยละของ ผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิม่ เลือดภายใน 30 นาที หลังได้รับการวินิจฉัย

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
และconsult แพทย์ในรถambulance
4.1.3 จัดพืน้ ที่ zone cpr เพือ่ รอ
รับผู้ป่วย
4.1.4 เมื่อผู้ป่วยมาถึงราย งานแพทย์
4.1.5 ประสานจนท.ห้องชันสูตรเพือ่
ตรวจเลือดด่วน

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 19. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. อัตราตายของู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI และให้การรักษาตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ค่าเป้าหมาย
1.1 อัตราของู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันชนิด StEMI ไม่เกินร้อยละ 8
1.2 ร้อยละการให้การรักผู้ป่วยStEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 60
2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาทีไ่ ด้ รับการรักษาเหมาะสม
ตัวชี้วัดย่อย
2.1 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke:I60-I69) น้อยกว่า ร้อยละ 7
2.2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก(Hemorrhagic Stroke:I60-I69) < ร้อยละ 25
2.3 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke:I63) < ร้อยละ 5
2.4 ร้อยละผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ทีม่ ีอาการไม่ เกิ น 4.5 ชั่วโมงได้ รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน 60 นาที
(door to needle time) ≥ ร้อยละ60
2.5 ร้ อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ทีม่ ีอาการไม่ เกิ น 72 ชั่วโมงได้ รับการรักษาใน Stroke Unit ≥ ร้อยละ60

1.ร้อยละ 50 ของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กาหนด- ร้อยละของ ผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิม่ เลือดภายใน 30 นาที หลังได้รับการวินิจฉัย

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
4.1.6 ประสานรพ.พิจิตร ส่งต่อผู้ป่วย
5.ระบบข้อมูล คืนข้อมูลให้ จนท.ที่
ทีเ่ กี่ยวข้อง

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 20. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา

1 ร้อยละผู ้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้ รับการรักษาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ตัวชี้วัดย่อย
1.1 ร้อยละของผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ75
1.2 ร้อยละของผู้ป่วยทีไ่ ด้รับการรักษาด้วยเคมีบาบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 75
1.3 ร้อยละของผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 60

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

บูรณาร่วมกับ ย1 แผน1 ค1

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.

ไตรมาส 2
ม.ค.-มี.ค.

ไตรมาส 3
เม.ย-มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 20. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา

1 ร้อยละผู ้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้ รับการรักษาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ตัวชี้วัดย่อย
1.1 ร้อยละของผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ75
1.2 ร้อยละของผู้ป่วยทีไ่ ด้รับการรักษาด้วยเคมีบาบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 75
1.3 ร้อยละของผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 60

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.

ไตรมาส 2
ม.ค.-มี.ค.

ไตรมาส 3
เม.ย-มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 21. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย

1.ร้อยละ 67 ของผู้ป่วย CKD ทีม่ อี ัตราการลดลงของ eGFR< 5 ml/min/1.73m2/yr

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

บูรณาร่วมกับ ย2 แผน 5 ค9

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รบั ผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 21. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย

1.ร้อยละ 67 ของผู้ป่วย CKD ทีม่ อี ัตราการลดลงของ eGFR< 5 ml/min/1.73m2/yr

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รบั ผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 22. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวทิ ยา
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา

1.ร้อยผู้ปว่ ยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รบั การผ่าตัดใน 30 วัน ร้อยละ 85

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

บูรณาร่วมกับ ย2 แผน 6 ค23

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.

ไตรมาส 2
ม.ค.-มี.ค.

ไตรมาส 3
เม.ย-มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รบั ผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 22. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวทิ ยา
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา

1.ร้อยผู้ปว่ ยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รบั การผ่าตัดใน 30 วัน ร้อยละ 85

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.

ไตรมาส 2
ม.ค.-มี.ค.

ไตรมาส 3
เม.ย-มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รบั ผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 23. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา
แผนการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ สาขา
ปลูกถ่ายอวัยวะ…

1.อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล(โรงพยาบาล A, S) อัตราส่วน 1.0

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้บคุ คลที่มี
ความประสงค์
บริจาคอวัยวะ
ได้รับทราบการ
เข้าถึงการบริจาค
อวัยวะ
2.เพื่อให้บคุ คคล
ได้รับการปลุกถ่าย
อวัยวะ

กิจกรรม
1.ชี้แจงทีมการดูแล
ผู้ปว่ ยถึงการเข้าถึง
และกระบวนการ
บริจาคอวัยวะ

2.ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนบริจาค
อวัยวะ ดวงตา
3. ติดป้าย
ประชาสัมพันธ์การ
บริจาคอวัยวะ
จานวน 3 แผ่น
4.การจัดส่ง
ไปรษณีย์ไปบัตรผู้

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.
/

ไตรมาส 2
ม.ค.-มี.ค.
/

ไตรมาส 3
เม.ย-มิ.ย.
/

ไตรมาส 4
ก.ค.-ก.ย.
/

/
1590

/

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รบั ผิดชอบ
วันวิสาข์

แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด
80 x110 ซม ราคา 530 บาท x
3 แผ่นเป็นเงิน 1,590 บาท
(งบร.รพ)

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 23. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา

1.อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล(โรงพยาบาล A, S) อัตราส่วน 1.0

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
บริจาคอวัยวะยัง
ศูนย์บริจาคอวัยวะ

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.

ไตรมาส 2
ม.ค.-มี.ค.

ไตรมาส 3
เม.ย-มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รบั ผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 24. โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษาผู้ปว่ ยยาเสพติด
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)
2. ร้อยละ 60 ผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บาบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง

โครงการ /
งานประจา
แผนการ
บาบัดรักษายา
เสพติด

วัตถุประสงค์
1.เพื่อผู้เข้ารับ
การบาบัดรักษา
ครบตาม
โปรแกรมบาบัด
2.เพื่อติดตาม
ผู้ปว่ ยหลังครบ
โปรแกรมบาบัด

กิจกรรม
1.ให้บริการ
บาบัดรักษา ผู้ใช้ ผู้
เสพ ตาม Matrix
program
2.ดิดตามผู้ปว่ ยหลัง
ครบโปรแกรม
บาบัดตามเกณฑ์
3 เดือน

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ผู้ปว่ ยมารับ
/
/
/
/
บริการในคลินิก
วันใหม่
ผู้ปว่ ยที่บาบัด
ครบตามเกณฑ์
คลินิกวันใหม่

/

/

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ
ฉัตรชนก

ฉัตรชนก

แผนปฏิบตั ิการประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 25. โครงการการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC)
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟืน้ สภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward)
ตัวชี้วัดย่อยผู้ป่วย stroke, traumatic brain injury และ spinal cord injury ร้อยละ 65 ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index ‹15
ค่าเป้าหมาย
รวมทั้งคะแนน Barthel index ›15 with multiple impairmentได้รบั การบริบาลฟืนสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือนหรือจน Barthel index =20

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รบั ผิดชอบ

แผนปฏิบตั ิการประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 26. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. ร้อยละของผู้ปว่ ยทีเ่ ข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา
แผนพัฒนาระบบ
บริการ one day
surgery

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้ป่วยได้
เตรียมความ
พร้อมก่อนการ
ผ่าตัดที่รพช.

2.เพื่อให้ผู้ป่วย
ได้รับการดูแล
และติดตามหลัง
การผ่าตัด

กิจกรรม
1.ชี้แจงเรื่องการ
ผ่าตัดแบบ ODS
ให้กับเครือข่าย
รพ.สต.บึงนาราง
ทราบแนวทาง
การปฏิบัติ
2.แจ้งข้อมูล
ผู้ป่วย ที่ได้รับ
การผ่าตัดแบบ
ODS ผ่าน
เครือข่ายการ
ดูแลผู้ป่วย FCT
3.มีระบบติดตาม
ต่อเนื่อง หลัง

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ผู้ป่วยที่เสี่ยงผ่าตัด
/
/
/
/
แบบ ODS

ผู้ป่วยที่ได้ผ่าตัด
แบบ ODS

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
ไม่มีค่าใช้จ่าย

/

/

/

/

ไม่มีค่าใช้จ่าย

/

/

/

/

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้รบั ผิดชอบ
วันวิสาข์

แผนปฏิบตั ิการประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 26. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. ร้อยละของผู้ปว่ ยทีเ่ ข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
ผ่าตัด 24 ชม.
เป็นของ รพ.แม่
ข่าย หลังจากนั้น
เป็นของ รพ.
ชุมชน และ รพ.
สต. ถึงวันตัดไหม

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รบั ผิดชอบ

แผนปฏิบตั ิการประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 27. โครงการกัญชาทางการแพทย์
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. จานวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์นาร่องอย่างน้อย เขตสุขภาพละ 1 แห่ง
2.จานวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบนั และแพทย์แผนไทย
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
วัตถุประสงค์
งานประจา
แผนงานคลินิกกัญชา 1.เพื่อพัฒนาระบบ
ทางการแพทย์
บริการคลินิกกัญชา
ในโรงพยาบาลให้ได้
มาตรฐาน

2.เพื่อส่งเสริมการ
ให้บริการคลินิก
กัญชาในหน่วย
บริการ

กิจกรรม

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
1.ผู้มารับบริการ
/
/
/
/
คลินิกกัญชาที่มี
อาการ

1.ให้บริการตรวจ
รักษา บาบัดฟื้นฟู
และ ส่งเสริม
สุขภาพ ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย
ในคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์
กินไม่ได้ นอนไม่
หลับ
2. จัดระบบการ
มีอาการกล้ามเนื้อ
ติดตามหลังการรับ แข็งเกร็ง แขนขา
บริการคลินิกทาง
อ่อนแรงและชา ใน
การแพทย์
ผู้ป่วยอัมพฤกษ์
อัมพาต

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้รบั ผิดชอบ

วรรณภา

แผนปฏิบตั ิการประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 27. โครงการกัญชาทางการแพทย์
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. จานวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์นาร่องอย่างน้อย เขตสุขภาพละ 1 แห่ง
2.จานวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบนั และแพทย์แผนไทย
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์
3..เพื่อส่งเสริมการ
เข้าถึงบริการคลินิก
กัญชาทาง
การแพทย์ใน
โรงพยาบาล
4.ผู้ป่วยได้รับการ
บาบัดรักษาด้วยยา
ตารับที่มีกัญชาผสม
อยูอ่ ย่างปลอดภัย
และได้คุณภาพ

กิจกรรม

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รบั ผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 28: โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก
ตัวชีว้ ดั โครงการ/ค่าเป้าหมาย

1.ร้อยละ 60 ของรพ.สต./ศสม.จัดบริการขุภาพช่องปากที่มคี ุณภาพ
2.ร้อยละ 32 ประชากรในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับบริการทันตกรรม(การรักษาและส่งเสริมป้องกัน ไม่นับการตรวจฟัน)
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งานประจา
แผนงานส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุ

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
1.ผู้สูอายุมีฟันใช้งาน
4 คู่สบ
(แท้/เทียม) ร้อยละ 64
2.ผู้สูงอายุมีฟันใช้งาน
อย่างน้อย
20 ซี่ และมีฟันใช้งาน
4 คู่สบ ร้อยละ 36

1.ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันผู้สูงอายุ
2.จัดทาฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ได้แก่ ทะเบียนผู้สูงอายุ ผลการตรวจ
คัดกรองสุขภาพช่องปากและฟัน
และการแบ่งกลุ่มตามปัญหาสุขภาพช่องปาก
และฟัน
3.รพ.สต.เตรียมความพร้อมช่องปาก
ของกลุ่มเป้าหมายเพือ่ ใส่ฟันปลอม
และให้บริการรักษาทันตกรรมตามปัญหา
ทีพ่ บ (ทีไ่ ม่ต้องใส่ฟันปลอม)
4.ส่งต่อผู้สูงอายุทพี่ บปัญหาสุขภาพช่อง
ปากและฟันทีต่ ้องได้รับบริการจาก
ทันตแพทย์ (กรณีผู้ป่วยไม่สะดวกรับ

ผู้สูงอายุใน
พืน้ ทีห่ น่วย
บริการทัง้ 7 แห่ง

/

(ระบุ รายละเอียด

/

/

/

/

ผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่าย)
ไม่ใช้งบประมาณ

/

ผู้สูงอายุทตี่ ้อง
ได้รับการ
ใส่ฟันปลอม

งบประมาณ(บาท)

ทันตแพทย์
รพ.บึงนาราง,
และ
ผู้รับผิดชอบ
งานทันตกรรม
รพ.สต.
ทุกแห่ง

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 28: โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก
ตัวชีว้ ดั โครงการ/ค่าเป้าหมาย

1.ร้อยละ 60 ของรพ.สต./ศสม.จัดบริการขุภาพช่องปากที่มคี ุณภาพ
2.ร้อยละ 32 ประชากรในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับบริการทันตกรรม(การรักษาและส่งเสริมป้องกัน ไม่นับการตรวจฟัน)
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งานประจา

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
บริการทีร่ พ.ให้รพ.สต.ทาหนังสือเชิญ
ทันตแพทย์ให้บริการในรพ.สต.
, กรณีไม่มียูนิตทันตกรรม
ให้เขียนงบกองทุนฯเหมาจ่ายค่าพาหนะ)
5.สรุปจานวนกลุ่มเป้าหมายทีไ่ ด้รับ
บริการใส่ฟันปลอมตามตัวชี้วดั

แผนงานส่งเสริม
สุขภาพช่องปากกลุ่ม
ประชาชนทัว่ ไป

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

1.ประชาชนในเขต
รับผิดชอบได้รับบริการ
ทันตกรรม ร้อยละ 32

1.ตรวจสุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวัย
2.จัดทาทะเบียนผลการคัดกรอง
สุขภาพช่องปาก
3.ให้บริการกลุ่มเป้าหมายตามปัญหา
สุขภาพช่องปาก

กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับบริการ
ทัง้ หมด
ประชาชนทุก
กลุ่มวัยใน
เขตพืน้ ทีห่ น่วย
บริการ 7 แห่ง

/

/

/

(ระบุ รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่าย)

/

/
/
/

งบประมาณ(บาท)

/

ทันตแพทย์
รพ.บึงนาราง,
และ
ผู้รับผิดชอบ
งานทันตกรรม

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 28: โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก
ตัวชีว้ ดั โครงการ/ค่าเป้าหมาย

1.ร้อยละ 60 ของรพ.สต./ศสม.จัดบริการขุภาพช่องปากที่มคี ุณภาพ
2.ร้อยละ 32 ประชากรในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับบริการทันตกรรม(การรักษาและส่งเสริมป้องกัน ไม่นับการตรวจฟัน)
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งานประจา

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
4.รพ.บึงนารางเปิดบริการทันตกรรม
นอกเวลาสาหรับสิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง
และประกันสังคม ทุกวันวันอังคาร
วันพุธ และวันพฤหัส
5.ติดตามผลงานตามตัวชี้วดั

รพ.สต.แหลมรัง
แผนงานส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก
กลุ่มประชาชนทัว่ ไป

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

1.ประชาชนในเขต
รับผิดชอบได้รับบริการ
ทันตกรรม ร้อยละ 32

1.ตรวจสุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวัย
สุขภาพช่องปาก
2.จัดทาทะเบียนผลการคัดกรอง
3.ประชาสัมพันธ์การให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง
4.ให้บริการกลุ่มเป้าหมายตามปัญหา

/

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่าย)

/

รพ.สต.
ทุกแห่ง

/

ประชาชนทุกกลุ่ม
วัยในเขตพืน้ ที่
รพ.สต.แหลมรัง

/

ไม่ใช้งบประมาณ

/
/

/

/

/

/

/

/

/

น.ส.
ลดาวัลย์
ขาธรรม

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 28: โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก
ตัวชีว้ ดั โครงการ/ค่าเป้าหมาย

1.ร้อยละ 60 ของรพ.สต./ศสม.จัดบริการขุภาพช่องปากที่มคี ุณภาพ
2.ร้อยละ 32 ประชากรในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับบริการทันตกรรม(การรักษาและส่งเสริมป้องกัน ไม่นับการตรวจฟัน)
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งานประจา

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
สุขภาพช่องปาก
5.เปิดบริการทันตกรรมนอกเวลา ทุก
วันเสาร์
6.ติดตามผลงานตามตัวชี้วดั

/

/

/

/

/

/

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่าย)

รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม
แผนงานส่งเสริม
สุขภาพช่องปากทุก
กลุ่มวัย

1.เด็ก 3 ปี ปราศจาก
ฟันผุร้อยละ 70
2.ความครอบคลุมการ
ทาฟลูออไรด์วานิชใน
เด็ก 0-2 ปี ร้อยละ 62
3.ความครอบคลุมการ
ทาฟลูออไรด์วานิชใน

1.ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก
กลุ่มเป้าหมาย
2.ส่งต่อเพือ่ รับบริการทันตก
รรมตามปัญหาสุขภาพช่องปากทีพ่ บ

1.ประชาชนทุก
กลุ่มวัย
2.ศพด. 3 แห่ง

/

/

/

/

/

/

/

/

3.ติดตามกลุ่มเป้าหมายเพือ่ รับบริการ
ตามมาตรฐาน

3.โรงเรียน 4 แห่ง

/

/

/

/

ไม่ใช้งบประมาณ

นริศรา
เรืองวงษ์

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 28: โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก
ตัวชีว้ ดั โครงการ/ค่าเป้าหมาย

1.ร้อยละ 60 ของรพ.สต./ศสม.จัดบริการขุภาพช่องปากที่มคี ุณภาพ
2.ร้อยละ 32 ประชากรในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับบริการทันตกรรม(การรักษาและส่งเสริมป้องกัน ไม่นับการตรวจฟัน)
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

งานประจา

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

เด็ก 3-5 ปี ร้อยละ 50
4.เด็กอายุ 12 ปี ฟันดี
ไม่มีผุ ร้อยละ 83
5.ความครอบคลุมการ
เคลือบหลุมร่องฟันใน
เด็กนักเรียน ป.1
ร้อยละ 65
6.ความครอบคลุมการ
เคลือบหลุมร่องฟันใน
เด็กนักเรียน ป.6
ร้อยละ 66
7.ผู้สูงอายุมีฟันใช้งาน
4 คู่สบ (แท้-เทียม)

4.ให้บริการทันตกรรมป้องกันใน ศพด.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 28: โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก
ตัวชีว้ ดั โครงการ/ค่าเป้าหมาย

1.ร้อยละ 60 ของรพ.สต./ศสม.จัดบริการขุภาพช่องปากที่มคี ุณภาพ
2.ร้อยละ 32 ประชากรในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับบริการทันตกรรม(การรักษาและส่งเสริมป้องกัน ไม่นับการตรวจฟัน)
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /

วัตถุประสงค์

งานประจา

กิจกรรม

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

ร้อยละ 64
8.ผู้สูงอายุทมี่ ีฟันแท้ใช้
งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่
และฟันหลัง (แท้) ใช้
งานได้ไม่น้อยกว่า 4 คู่
สบ ร้อยละ 36
9.รพ.สต./ศสม.จัดบริการ
สุขภาพช่องปากทีม่ ี
คุณภาพ ร้อยละ 60
10.ประชากรในเขต
รับผิดชอบ ได้รับบริการ
ทันตกรรม ร้อยละ 32

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 28: โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก
ตัวชีว้ ดั โครงการ/ค่าเป้าหมาย

1.ร้อยละ 60 ของรพ.สต./ศสม.จัดบริการขุภาพช่องปากที่มคี ุณภาพ
2.ร้อยละ 32 ประชากรในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับบริการทันตกรรม(การรักษาและส่งเสริมป้องกัน ไม่นับการตรวจฟัน)
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งานประจา

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

รพ.สต.บางลาย
แผนงานการให้
บริการทันตกรรม
ทุกกลุ่มวัย

1.ร้อยละ32 ของ
ประชากรในเขต
รับผิดชอบทีไ่ ด้รับ
บริการทันตกรรม
การรักษาและสส.
ป้องกันไม่รวมตรวจฟัน

1.จัดกิจกรรมการให้สุขศึกษา
และทาฟูออไรด์ในวัน EPI
2.ประชาสัมพันธ์การให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง
3.ตรวจสุขภาพและให้คาแนะนา
กลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัยทางานเพือ่ ให้ดูแล
สุขภาพช่องปากก่อนถึงวัยผู้สูงอายุ

เด็กปฐมวัย
คน 223 คน
ประชากร
4,139 คน

/

/

/

/

ไม่ใช้งบประมาณ

/

/

/

/

ไม่ใช้งบประมาณ

ประชากร
4,139 คน

/

/

/

/

ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉกุ เฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
โครงการที่ 29. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉกุ เฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
ตัวชีว้ ดั โครงการ/ 1. อัตราเสียชีวิตของผูป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชม. ใน โรงพยาบาล ระดั บ A, S, M1 (ทังที่ ER และ Admit) น้อยกว่าร้อยละ 12 (Trauma‹12%, Non-Trauma‹12%)
2. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน ไม่ตกว่าร้อยละ 26
ค่าเป้าหมาย
3. ร้อยละโรงพยาบาลศูนย์ ผ่านเกณฑ์ ER คุ ณภาพ ร้ อยละ ร้อยละ 100
4. จานวนผู้ป่วยทีไ่ ม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลงร้อยละ 10

โครงการ /
วัตถุประสงค์
งานประจา
แผนงานพัฒนา 1.เพือ่ ให้ผุ้รับบริการ
ระบบบริการการ เข้าถึงระบบบริการ
แพทย์ฉุกเฉิน
การแพทย์ฉุกเฉิน
2.เพือ่ พัฒนา
มาตรฐาน ECS
3.เพือ่ พัฒนา
ER คุณภาพ

กิจกรรม
1.รพ.สต.ทุกแห่งและ รพ.บึงนาราง
ประชาสัมพันธ์ ระบบบริการ 1669
สนับสนุนการเข้า บาร์โคช1669
2.สนับสนุนจนท เข้าถึงการฟืน้ ฟู
การฟืน้ ฟู CPR และระบบการจัด
การกรณีเกิดอุบัติเหตุหมู่ในพืน้ ที่
3.สนับสนุน FR ใน
พืน้ ทีร่ ่วมประชุมฟืน้ ฟูวชิ าการ และร่วม
เป็นวิทยากรปีละ 1 ครั้ง
4.ส่งบุคลากรอบรม
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลกู้ชีพ
หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง
หลักสูตรการให้การดูแลผู้บาดเจ็บภาวะวิกฤต
หลักสูตรการพยาบาลระหว่างส่งต่อ

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
/
รพ.สต. 6แห่ง
46 คน
รพ. 62 คน
/
รวม 108 คน
2700

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ
ประมน/
จีรพันธ์

-ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
จานวน108 คนคนละ 25 บาท
เป็นเงิน 2700 บาท
(PP)

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉกุ เฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
โครงการที่ 29. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉกุ เฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
ตัวชีว้ ดั โครงการ/ 1. อัตราเสียชีวิตของผูป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชม. ใน โรงพยาบาล ระดั บ A, S, M1 (ทังที่ ER และ Admit) น้อยกว่าร้อยละ 12 (Trauma‹12%, Non-Trauma‹12%)
2. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน ไม่ตกว่าร้อยละ 26
ค่าเป้าหมาย
3. ร้อยละโรงพยาบาลศูนย์ ผ่านเกณฑ์ ER คุ ณภาพ ร้ อยละ ร้อยละ 100
4. จานวนผู้ป่วยทีไ่ ม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลงร้อยละ 10

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
5 สนับสนุนท้องถิ่นจัด หน่วยบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน -เชิญวิทยากรจาก สสจ
6.คืนข้อมูลสุขภาพในหัวหน้าส่วนราชการ
พชอ.เดือนละ 1 ครั้ง
7.จัดตั้ง พชต. ในแต่ละตาบล
8..พัฒนางานตามมาตรฐาน ECS คุณภาพ
และ ER คุณภาพ
9.ทบทวนชี้แจ้ง CPG Trauma
10.พัฒนาวิชาการ เพือ่ รองรับระบบ
Fast tack และระบบการจัดเก็บข้อมูลเพือ่
ประเมินผล
11.ชี้แจงและติดตามการใช้มาตรการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน 10 รสขม
(1ร2ส3ข4ม)

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
5 อบต.

พชอ./พชต. /รร/
สถานทีร่ าชการใน
อาเภอบึงนาราง

/

/

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉกุ เฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
โครงการที่ 29. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉกุ เฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
ตัวชีว้ ดั โครงการ/ 1. อัตราเสียชีวิตของผูป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชม. ใน โรงพยาบาล ระดั บ A, S, M1 (ทังที่ ER และ Admit) น้อยกว่าร้อยละ 12 (Trauma‹12%, Non-Trauma‹12%)
2. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน ไม่ตกว่าร้อยละ 26
ค่าเป้าหมาย
3. ร้อยละโรงพยาบาลศูนย์ ผ่านเกณฑ์ ER คุ ณภาพ ร้ อยละ ร้อยละ 100
4. จานวนผู้ป่วยทีไ่ ม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลงร้อยละ 10

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
12.การสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มวัยเรียน
วัยรุ่น

13. จัดทา trauma audit ร่วมกับทีม PCT
14.ประสาน PCT พัฒนาศักยภาพการดูแล
ผู้รับบริการการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
15.จัดระบบ fast track ในกลุ่มโรคสาคัญ
16 ประชุมชี้แจงการส่งต่อเครือข่ายเพือ่ ให้
ปฏิบัติ เป็นแนวทางเดียวกันประสานงาน
และพัฒนาเครือข่ายการให้บริการรับส่งต่อ
เชื่อมโยงสถานบริการ
17ลงบันทึกในโปรแกรมการส่งต่อระหว่าง

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
รร บางลายพิทยา
/
/
/
/
คม/ รร แหลมรัง
วิทยาคม/
รร โพธิ์ไทรงาม
วิทยาคม

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉกุ เฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
โครงการที่ 29. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉกุ เฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
ตัวชีว้ ดั โครงการ/ 1. อัตราเสียชีวิตของผูป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชม. ใน โรงพยาบาล ระดั บ A, S, M1 (ทังที่ ER และ Admit) น้อยกว่าร้อยละ 12 (Trauma‹12%, Non-Trauma‹12%)
2. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน ไม่ตกว่าร้อยละ 26
ค่าเป้าหมาย
3. ร้อยละโรงพยาบาลศูนย์ ผ่านเกณฑ์ ER คุ ณภาพ ร้ อยละ ร้อยละ 100
4. จานวนผู้ป่วยทีไ่ ม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลงร้อยละ 10

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
สถานบริการในเขต/จังหวัด
18.ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และซ้อมแผนการ
ระงับเหตุการใช้ความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
จนท. 100

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
บูรณาการร่วมยุทธ 1

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 8 : การพัฒาตามโครงการพระราชดาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นทีเ่ ฉพาะ
โครงการที่ 30. โครงการพระราชดาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นทีเ่ ฉพาะ
ตัวชี้วดั โครงการ/ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา
แผนปฏิบตั ิการ
ส่งเสริมคุณธรรม
ของชมรมจริยธรรม
ของคปสอ.บึงนาราง

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม
ให้บคุ ลากรในองค์กร

กิจกรรม
1.แต่งตั้งคณะทางาน
ขับเคลื่อนจริยธรรมของ
หน่วยงาน
2. กาหนดอัตลักษณ์องค์กร
คุณธรรมและประกาศ
นโยบาย
3.จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ส่งเสริมคุณธรรมของชมรม
จริยธรรมของหน่วยงาน
-ฟังธรรมมะบรรยายด้าน
วินัย คุณธรรมจริยธรรม
-กิจกรรมจิตอาสาโรค
ไข้เลือดออกในวันสาคัญ
-ทาบุญตักบาตรในวัน
สาคัญต่างๆ

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
/

/

/

สสอ 54 / รพ.65
สถานปฏิบตั ิ
ธรรมบึงนาราง
5 ตาบล

/

/

/

/

/

/

/

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ
กานต์ศิรัส/
มนต์ชัย

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 8 : การพัฒาตามโครงการพระราชดาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นทีเ่ ฉพาะ
โครงการที่ 30. โครงการพระราชดาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นทีเ่ ฉพาะ
ตัวชี้วดั โครงการ/ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
-แบ่งปันความรักพี่ให้น้องใน
วันเด็ก
-กีฬาสร้างสามัคคีในองค์กร
-รดน้าดาหัวผู้สูงวัย
-จัดทาป้ายอัตลักษณ์องค์กร
-จัดทาป้ายนโยบาย MOPH

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
โรงเรียน 1 แห่ง
/
วันสงกรานต์

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รบั ผิดชอบ

/
/
/
/

รพ.บึงนาราง
แผนกิจกรรมส่งเสริม เพื่อเสริมสร้างให้
จริยธรรมและจิตอาสา เจ้าหน้าที่เป็นผู้ใส่ใจ
รพ.บึงนาราง
ต่อสังคมสาธารณะ
ด้วยความรัก สามัคคี
เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น
เอื้ออาทรต่อคนและ
สังคมโดยมิหวัง
ผลตอบแทน

1. กิจกรรมจิตอาสา
1.1 สมุดบันทึกกิจกรรม
ทาความดีและจิตอาสา
1.2 กาหนดกิจกรรมจิตอาสา
- กิจกรรมพัฒนา รพ.
- งานรัฐพิธี
- บริจาคโลหิต
- การปฏบัติงานราชการ
ที่ไม่คิดค่าตอบแทน เช่น

/
/

/

/

/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

ไม่ใช้งบประมาณ

สังคม/มนต์ชัย
หน.กลุ่มงาน
ทุกกลุ่ม

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 8 : การพัฒาตามโครงการพระราชดาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นทีเ่ ฉพาะ
โครงการที่ 30. โครงการพระราชดาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นทีเ่ ฉพาะ
ตัวชี้วดั โครงการ/ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
เดินทางไปราชการ แล้ว
ไม่เบิกเงิน
- กิจกรรมจิตอาสา ร่วม
เครือข่าย อาเภอ ตาบล
หมู่บา้ น
1.3 ประเมินและรายงานผล
- นาผลประเมิน เพื่อประเมิน
ผลการปฏิบตั ิงาน

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

/

/

/

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รบั ผิดชอบ

แผนปฏิบตั ิการประจาปี พ.ศ. 2563 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
โครงการที.่ 31: โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพสูค่ วามเป็นมืออาชีพ
ตัวชีว้ ัดโครงการ /
1.ระดับความสาเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการลิตและพัฒนากาลังคนได้ตามเกณฑ์ ระดับ 5
ค่าเป้าหมาย
1.ร้อยละของบุคลากรมีการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนด....
2..อัตราการคงอยู่ของบุคลากรด้านสุขภาพ (Retention Rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85........(อาเภอ 93.33)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
2
3
4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุม่ คน) 1
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.ธ.ค.
มี.ค.
มิ.ย.
ก.ย.
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
1.แผนผลิตและพัฒนา เพือ่ จัดสรรอัตรากาลัง

1.สารวจความ

กาลังคนด้านสุขภาพ

ให้เหมาะสมกับภาระงาน ต้องการของบุคลากร

สูค่ วามเป็นมืออาชีพ

เพือ่ พัฒนาบุคลากร

ด้านการศึกษา

ตามสายวิชาชีพ

ด้านทักษะการทางาน ด้าน
- อบรมพัฒนามาตราฐาน

จนท.รพ

/

/
จนท.รพ+รพ.สต.100%

มนต์ชัย / สังคม

/
/

/

/
บูรณาการกับ ย.4

ระบบบริการของเครือข่าย
คปสอ.บึงนาราง
1.2 อบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ

(เงินบารุงของหน่วยบริการ)

1.3 ฟืน้ ฟูเวชปฏิบัติ

(เงินบารุงของหน่วยบริการ)

- PTLS
- ACLS
- EKG

ผู้รบั ผิดชอบ

แผนปฏิบตั ิการประจาปี พ.ศ. 2563 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
โครงการที.่ 31: โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพสูค่ วามเป็นมืออาชีพ
ตัวชีว้ ัดโครงการ /
1.ระดับความสาเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการลิตและพัฒนากาลังคนได้ตามเกณฑ์ ระดับ 5
ค่าเป้าหมาย
1.ร้อยละของบุคลากรมีการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนด....
2..อัตราการคงอยู่ของบุคลากรด้านสุขภาพ (Retention Rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85........(อาเภอ 93.33)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
2
3
4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุม่ คน) 1
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.ธ.ค.
มี.ค.
มิ.ย.
ก.ย.
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
4. ซ้อมแผนอุบัติเหตุ

/

( บูรณาการกับ ย.1)

- อัคคีภัย
- อุบัติเหตุ
5.ส่งเสริม สนับสนุน

รพ 65 คน

และพัฒนาทักษะที่

สสอ 22 คน

จาเป็นในการทางาน
- สนับสนุนเจ้าหน้าที่
อบรมวิชาการ
2 ครัง้ /คน/ปี หรือ
5,000บาท/คน/ปี
6.ประเมินดัชนี
ความสุขของคนทางาน

/

/

/

/

งบร ของหน่วยงาน

ผู้รบั ผิดชอบ

แผนปฏิบตั ิการประจาปี พ.ศ. 2563 คปสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
โครงการที.่ 31: โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพสูค่ วามเป็นมืออาชีพ
ตัวชีว้ ัดโครงการ /
1.ระดับความสาเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการลิตและพัฒนากาลังคนได้ตามเกณฑ์ ระดับ 5
ค่าเป้าหมาย
1.ร้อยละของบุคลากรมีการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนด....
2..อัตราการคงอยู่ของบุคลากรด้านสุขภาพ (Retention Rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85........(อาเภอ 93.33)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
2
3
4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุม่ คน) 1
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.ธ.ค.
มี.ค.
มิ.ย.
ก.ย.
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
2.แผนผลิตและพัฒนา เพือ่ ปรับเปลียนพฤติกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กาลังคนด้านสุขภาพ บริการสูค่ วามเป็นเลิศ พฤติกรรมบริการ ESB
สูค่ วามเป็นมืออาชีพ
แบ่งเป็น 2 รุน่ ๆ ละ 1 วัน
รวม 2 วัน

รพ. 65
สสอ. 55

/

ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

มนต์ชัย / สังคม

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการที่ 33 : โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ การประเมิน ITA ร้อยละ 90
2) ร้อยละความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทีดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
- ส่วนกลาง
ร้อยละ 95
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ร้อยละ 95
- สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ร้อยละ 95
1. ร้อยละ 95 ของหน่วยงานที่มกี ารบริหารความเสีย่ งที่มปี ระสิทธิภาพมีการจัดวางระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ (อาเภอ 75 รพ=100 สสอ.50)
2.ร้อยละ 90 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (คะแนน ร้อยละ 100)

โครงการ /
งานประจา
แผนพัฒนาระบบ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1.เพือ่ เสริมสร้างเรื่อง 1.อบรมเรื่องระเบียบ

ธรรมาภิบาลใน
องค์กรคุณภาพ

ระเบียบวินัยให้กับ
บุคลากรในองค์กร

วินัยและผลประโยชน์
ทับซ้อน

2.ประเมินวิเคราะห์
ความเสี่ยงของหน่วยงาน
(ปค.4 /ปค.5)
2. เพือ่ พัฒนาองค์กร 3. ทบทวน/ประเมิน
ให้ได้มาตราฐาน
มาตรฐาน ITA

เป้าหมาย/จานวน ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
งบประมาณ(บาท)
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
จนทรพ. 62 คน
/
1.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จนทสสอ. 54 คน

5510

จานวน 58คนx70 บาท x 1 ครั้ง = 4,060 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 58 คน x 25 บ.
x1 ครั้ง = 1,450 บาท
รวมทัง้ สิ้น 5,510 บาท
( PP )
(บูรณาการกับ แผน CUP)

/

/

ผู้รับผิดชอบ
กานต์ศิรัส
มนต์ชัย

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการที่ 33 : โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา

1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ การประเมิน ITA ร้อยละ 90
2) ร้อยละความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทีดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
- ส่วนกลาง
ร้อยละ 95
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ร้อยละ 95
- สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ร้อยละ 95
1. ร้อยละ 95 ของหน่วยงานที่มกี ารบริหารความเสีย่ งที่มปี ระสิทธิภาพมีการจัดวางระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ (อาเภอ 75 รพ=100 สสอ.50)
2.ร้อยละ 90 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (คะแนน ร้อยละ 100)
วัตถุประสงค์
ตามหลัก ITA

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

4. ปรับปรุงและพัฒนา

/

ตามเกณฑ์ ITA
5. จัดทารายงาน
ผลการประเมิน
แผนตรวจสอบภายใน เพือ่ ประเมินคุณธรรม 1ทบทวนคณะทางาน
คปสอ.บึงนาราง
และความโปร่งใส ตรวจสอบภายใน
ในการดาเนินงานของ คปสอ.บึงนาราง
ของหน่วยงาน
จากข้อเท็จจริงที่
สามารถตรวจสอบได้

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

/
/

ผู้รับผิดชอบงาน
การเงินและพัสดุ
รพ.สต.ละ 2 คน
ผู้รับผิดชอบงาน
การเงิน ประกัน
พัสดุ และเภสัช

/

ไม่ใช้งบประมาณ

กานต์ศิรัส
มนต์ชัย

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการที่ 33 : โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา

1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ การประเมิน ITA ร้อยละ 90
2) ร้อยละความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทีดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
- ส่วนกลาง
ร้อยละ 95
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ร้อยละ 95
- สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ร้อยละ 95
1. ร้อยละ 95 ของหน่วยงานที่มกี ารบริหารความเสีย่ งที่มปี ระสิทธิภาพมีการจัดวางระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ (อาเภอ 75 รพ=100 สสอ.50)
2.ร้อยละ 90 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (คะแนน ร้อยละ 100)
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

2.กาหนดเกณฑ์จัดวาง
ระบบควบคุมภายใน
และวางแผนออกตรวจ
สอบภายใน
3.ดาเนินการออกตรวจ
สอบภายในตามแผน
4.สรุปผลการดาเนิน
งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของผู้รับผิดชอบงาน

เป้าหมาย/จานวน ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ของรพ. 5คน
สสอ.2 คน
คณะทางาน 19 คน
/

รพ.5 คน สสอ 2
รพ.สต.5 คน

/
3600
/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ไม่ใช้งบประมาณ

ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มจานวน
12 คน*100บาท จานวน 3 วัน เป็นเงิน 3600 บาท
( PP )

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการที่ 33 : โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา

1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ การประเมิน ITA ร้อยละ 90
2) ร้อยละความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทีดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
- ส่วนกลาง
ร้อยละ 95
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ร้อยละ 95
- สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ร้อยละ 95
1. ร้อยละ 95 ของหน่วยงานที่มกี ารบริหารความเสีย่ งที่มปี ระสิทธิภาพมีการจัดวางระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ (อาเภอ 75 รพ=100 สสอ.50)
2.ร้อยละ 90 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (คะแนน ร้อยละ 100)
วัตถุประสงค์

กิจกรรม
5.จัดทารายงานสรุป
ผลการดาเนินงาน
พร้อมปัญหาและ
อุปสรรค

เป้าหมาย/จานวน ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
/

5510

3600

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

9110

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
โครงการที่ 34 : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3
- โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ , กรมควบคุมโรค,กรมสุขภาพจิต
ร้อยละ 100
- โรงพยาบาลชุมชน
ร้อยละ 90

2. ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ร้ อยละ 85
1.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และไม่พบเรื่องร้องเรียน
2.ร้อยละ 80 ความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ระดับ 5
3.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3
โครงการ /
งานประจา
แผนพัฒนา HA

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ รพ.
นการรับรอง HA
ขั้น 2 ปี2564

กิจกรรม
1.ทบทวนคณะกรรมการ
HA ของ รพ.
2.ประชุมและทบทวน
หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ดังนี้
2.1 ทบทวนPanfinของ
รพ.และของหน่วยงาน
2.2 ชี้แจงผู้ปฏิบัติในการ
มีส่วนรวมแสดงความ
คิดเห็นในการดาเนินงาน

เป้าหมาย/จานวน ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
เจ้าหน้าที่ 12
คน
พีเ่ ลี้ยง 3 คน

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
สุภางภัทร
พิสิติ
นิยม
สังคม

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
โครงการที่ 34 : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3
- โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ , กรมควบคุมโรค,กรมสุขภาพจิต
ร้อยละ 100
- โรงพยาบาลชุมชน
ร้อยละ 90

2. ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ร้ อยละ 85
1.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และไม่พบเรื่องร้องเรียน
2.ร้อยละ 80 ความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ระดับ 5
3.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3
โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

2.3 ทบทวน SP,WI และ
CPG ของหน่วยงาน
2.4 จัดทากิจกรรม 12
ทบทวน
3.อบรม จนท. เรื่องการ
บริหารความเสี่ยงและ
การรายงานความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่ 65
คน

4.เยี่ยมสารวจหน่วยงาน
ย่อย 3เดือน/ครั้ง

12 หน่วยงาน

/
1625

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจานวน 65 คน
x25บาท 1,625บาท (งบร.รพ.)

ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
โครงการที่ 34 : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3
- โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ , กรมควบคุมโรค,กรมสุขภาพจิต
ร้อยละ 100
- โรงพยาบาลชุมชน
ร้อยละ 90

2. ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ร้ อยละ 85
1.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และไม่พบเรื่องร้องเรียน
2.ร้อยละ 80 ความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ระดับ 5
3.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3
โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

5.แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
HA โดยทีมGLN พีเ่ ลี้ยงและ
ทีม รพ. F3 (สากเหล็ก,
ดงเจริญ)

พีเ่ ลี้ยง 3 คน
จนท.12คน

/
2500

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 25 คน x100บาท เป็นเงิน 2,500 บาท
(งบร.รพ.)

6.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพ เรื่อง
ประเมินตนเอง COI ,
การบริหารความเสี่ยง
,PCT,IC

พีเ่ ลี้ยง 3 คน
จนท.12คน

/
1500

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่มจานวน 15 คน x100บาท เป็นเงิน
1,500บาท (งบร.รพ.)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
โครงการที่ 34 : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3
- โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ , กรมควบคุมโรค,กรมสุขภาพจิต
ร้อยละ 100
- โรงพยาบาลชุมชน
ร้อยละ 90

2. ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ร้ อยละ 85
1.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และไม่พบเรื่องร้องเรียน
2.ร้อยละ 80 ความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ระดับ 5
3.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3
โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

7.ประชุมประเมินผล
เชิงปฏิบัติการ พัฒนา
คุณภาพ เรื่อง การ
ประเมินตนเอง COI ,
การบริหารความเสี่ยง
,PCT,IC
8.เขียนรายงานส่ง
งบประมาณ

เป้าหมาย/จานวน ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
พีเ่ ลี้ยง 3 คน
จนท.12คน

/
1500

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่มจานวน 15 คน x100บาท เป็นเงิน
1,500บาท (งบร.รพ.)

/

ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
โครงการที่ 34 : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3
- โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ , กรมควบคุมโรค,กรมสุขภาพจิต
ร้อยละ 100
- โรงพยาบาลชุมชน
ร้อยละ 90

2. ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ร้ อยละ 85
1.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และไม่พบเรื่องร้องเรียน
2.ร้อยละ 80 ความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ระดับ 5
3.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3
โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
9.การรวมงบประมาณ
หน่วยงาน

แผนงานพัฒนา สสอ.บึงนาราง
มาตรฐานPMQA ผ่านมาตรฐาน
PMQA หมวด 3,6

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
PMQA หมวด 1-7
2.ประชุมชี้แจงคณะ
ทางาน PMQA
3.ประเมินตนเองและ

เป้าหมาย/จานวน ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
งบประมาณ(บาท)
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
/
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
17500
เครื่องดื่มจานวน 25 คน x100บาท เป็นเงิน
2,500 บาทค่าตอบแทน จานวน15,000บาท
รวม 24,625บาท (งบประมาณ) (งบร.รพ.)

บุคลากร/
คณะทางาน
PMQA หมวด 1-7

/

บูรณาการร่วมกิจกรรม สสอ.

ผู้รับผิดชอบ

กานต์ศิรัส
เชื้อวีระชน

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
โครงการที่ 34 : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3
- โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ , กรมควบคุมโรค,กรมสุขภาพจิต
ร้อยละ 100
- โรงพยาบาลชุมชน
ร้อยละ 90

2. ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ร้ อยละ 85
1.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และไม่พบเรื่องร้องเรียน
2.ร้อยละ 80 ความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ระดับ 5
3.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3
โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

วิเคราะห์หาส่วนขาด
4.วางแผนปรับปรุง
5.ดาเนินการปรับปรุง
6.กากับติดตามแผน
ปรับปรุง
7.รายงานผลงาน
ทุกงวด ขึ้นเวปไซต์/
เวทีประชุม คปสอ.
แผนงานพัฒนา รักษามาตรฐานระบบ 1.ประชุมบุคลากร
มาตรฐาน รพ.สต. บริการ รพ.สต.ติดดาว ทบทวนมาตรฐาน

สสอ. = 4 คน
รพสต.2x 6 =12คน

/

บูรณาการร่วมกิจกรรมสสจ.พิจิตร และการประชุม
เครือข่ายรพ.สต และประชุมโซน

รัฐติยาพร

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
โครงการที่ 34 : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3
- โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ , กรมควบคุมโรค,กรมสุขภาพจิต
ร้อยละ 100
- โรงพยาบาลชุมชน
ร้อยละ 90

2. ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ร้ อยละ 85
1.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และไม่พบเรื่องร้องเรียน
2.ร้อยละ 80 ความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ระดับ 5
3.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3
โครงการ /
งานประจา
ติดดาว

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
รพ.สต.ติดดาว
และวางแผนประเมิน
2.ออกประเมิน
มาตรฐาน/ประชุม
ประชุมสรุปผลการ
ประเมินและแนะนา
แนวทางปรับปรุง
โดย ครู ค.
3.หน่วยบริการทุกแห่ง
ร่วมกับแกนนาภาคี
ดาเนินการปรับปรุง

เป้าหมาย/จานวน ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
งบประมาณ(บาท)
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
รพ.บึงนาราง 4 คน
รวม 20 คน
รพ.สต. 6 แห่ง
/
บูรณาการร่วมกิจกรรมนิเทศน์งานและตรวจสอบ
ครู ค . 10 คน
ภายในรพ.สต
จานวน3วันๆละ2 แห่ง
รพ.สต. 6 แห่ง
แกนนาภาคีเครือข่าย
รพ.สต. บึงนาราง
บุคลากร/
แกนนาชุมชน

/
6000

ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสาหรับ
แกนนาภาคีเครือข่ายสุขภาพตาบลบึงนาราง
20 คน คนละ 100 บาท 3 วัน เป็นเงิน 6,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
โครงการที่ 34 : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3
- โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ , กรมควบคุมโรค,กรมสุขภาพจิต
ร้อยละ 100
- โรงพยาบาลชุมชน
ร้อยละ 90

2. ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ร้ อยละ 85
1.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และไม่พบเรื่องร้องเรียน
2.ร้อยละ 80 ความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ระดับ 5
3.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3
โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
เครือข่ายสุขภาพ
มาตรฐานตามเกณฑ์
รพ.สต.ติดดาว
4.รับการประเมิน
รับรองระดับมาตรฐาน
รพสต. ติดดาว
5พัฒนาวิชาการ
CPR / IC / LAB
เภสัช /ทันต /อื่นๆ
6.รายงานผลการ
ประเมินในทีป่ ระชุม

เป้าหมาย/จานวน ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

รพ.สต.พืน้ ที่ 57
วิทยากร รพ 3

/
4500

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
( PP )

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 60 คน * 25บาท
จานวน 2 วัน( 2รุ่น ) เป็นเงิน 4500 บาท
( PP )

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
โครงการที่ 34 : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ/ 1. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3
- โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ , กรมควบคุมโรค,กรมสุขภาพจิต
ร้อยละ 100
- โรงพยาบาลชุมชน
ร้อยละ 90

2. ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ร้ อยละ 85
1.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และไม่พบเรื่องร้องเรียน
2.ร้อยละ 80 ความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ระดับ 5
3.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3
โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

คปสอ/เวปไซต์

16125

1500

17500

35125

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

โครงการที่ 35 : โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา
แผนการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสร้าง
ความสุขของคนทางาน

1. จานวนองค์กรแห่งความสุขทีม่ คี ุณภาพมาตรฐาน
- กรมวิชาการ/สป.ส่วนกลาง
ร้อยละ 15
- รพศ./รพท./สสจ.
อย่างน้อยเขตละ 2 แห่ง
- รพช./สสอ.
ร้อยละ 17
1. ร้อยละ 10 ของหน่วยงานทีเ่ ป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)ทีม่ คี ุณภาพมาตรฐาน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้องค์กร สสอ.
บึงนารางได้นาดัชนี
ความสุขของคนทางาน
(Happinometer)
มาใช้

กิจกรรม
1.ประชุมประจาเดือน
จนท. สสอ./รพ.สต./
รพ เพื่อส่งเสริมความ
เข้าใจในเรื่องการ
สร้างสุขแก่บคุ ลากร
2.วางแผนปรับปรุง
คุณภาพชีวติ บุคลากร
จากการนาผลของการ
ประเมินHapinometer
มาใช้รายบุคคลด้วย
การให้บริการคาปรึกษา
รายบุคคลและรายกลุ่ม
ตามประเด็นปัญหา

เป้าหมาย/จานวน ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
- จนท.สสอ.8 คน
/
/
/
/
- รพ.สต. 46 คน
- รพ 65 คน
รวม 8 แห่ง
/

/

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รบั ผิดชอบ
กานต์ศิรัส/
มนต์ชัย

ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

โครงการที่ 35 : โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา

1. จานวนองค์กรแห่งความสุขทีม่ คี ุณภาพมาตรฐาน
- กรมวิชาการ/สป.ส่วนกลาง
ร้อยละ 15
- รพศ./รพท./สสจ.
อย่างน้อยเขตละ 2 แห่ง
- รพช./สสอ.
ร้อยละ 17
1. ร้อยละ 10 ของหน่วยงานทีเ่ ป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)ทีม่ คี ุณภาพมาตรฐาน
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รบั ผิดชอบ

และส่วนขาดด้านที่ไม่ผ่าน
3. การประเมิน2ครั้ง/ปี
4.กรอกข้อมูล/รายงานผล
5.ตรวจสุขภาพประจาปี
จนท.
แผนปฏิบตั ิการส่งเสริม
คุณธรรมของชมรม
จริยธรรมของ
คปสอ.บึงนาราง

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมให้
บุคลากรในองค์กร

1.ทบทวนคณะทางาน
ขับเคลื่อนจริยธรรม
ของหน่วยงาน
2 องค์กรคุณธรรม
และประกาศนโยบาย
3.จัดทาแผนปฏิบตั ิ
การส่งเสริมคุณธรรม

/

/
/

บูรณาการกับ แผน CUP

กานต์ศิรัส /
มนต์ชัย /
สังคม

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

โครงการที่ 35 : โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา

1. จานวนองค์กรแห่งความสุขทีม่ คี ุณภาพมาตรฐาน
- กรมวิชาการ/สป.ส่วนกลาง
ร้อยละ 15
- รพศ./รพท./สสจ.
อย่างน้อยเขตละ 2 แห่ง
- รพช./สสอ.
ร้อยละ 17
1. ร้อยละ 10 ของหน่วยงานทีเ่ ป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)ทีม่ คี ุณภาพมาตรฐาน
วัตถุประสงค์

กิจกรรม
ของชมรมจริยธรรม
ของหน่วยงาน
- ฟังธรรมมะบรรยาย
ด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรม
- กิจกรรมจิตอาสาโรค
ไข้เลือดออกในวันสาคัญ
- ทาบุญตักบาตร
ในวันสาคัญต่างๆ
- แบ่งปันความรักพี่ให้
น้องในวันเด็ก
- กีฬาสร้างสามัคคี
ในองค์กร

เป้าหมาย/จานวน ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

สสอ 54 / รพ.65
สถานปฏิบตั ิธรรม
บึงนาราง
5 ตาบล

โรงเรียน 1 แห่ง
วันสงกรานต์

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รบั ผิดชอบ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

กานต์ศิรัส
มนต์ชัย/สังคม
กรรมการบริหาร
สสอ.บึงนาราง

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

โครงการที่ 35 : โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข
ตัวชี้วัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
งานประจา

1. จานวนองค์กรแห่งความสุขทีม่ คี ุณภาพมาตรฐาน
- กรมวิชาการ/สป.ส่วนกลาง
ร้อยละ 15
- รพศ./รพท./สสจ.
อย่างน้อยเขตละ 2 แห่ง
- รพช./สสอ.
ร้อยละ 17
1. ร้อยละ 10 ของหน่วยงานทีเ่ ป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)ทีม่ คี ุณภาพมาตรฐาน
วัตถุประสงค์

กิจกรรม
- รดน้าดาหัวผู้สูงวัย
- จัดทาป้ายอัตลักษณ์
องค์กร
- จัดทาป้ายนโยบาย
MOPH

เป้าหมาย/จานวน ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
/
/
/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รบั ผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
โครงการที่ 36 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ
ตัวชี้วัดโครงการ/
1.ร้อยละของจังหวัดทีผ่านเกณฑ์ คุณภาพข้อมูล ร้อยละ 85
1.หน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล ร้อยละ 80 (78.71=รพ.=80 บร.=80 หร.=80 พง.=80 บม.=71 หก.=80 บล.=80)
ค่าเป้าหมาย
2.ร้อยละ 99 ของจานวนครั้งทีห่ น่วยบริการส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้มทันเวลา ในระบบHDC (อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ วันไม่ตดิ กัน)
(98.87=รพ.=97.73 บร.=100 หร.=98.86 พง.=100 บม.=98.86 หก.=100 บล.=96.63)
3.หน่วยบริการเข้าใช้งานระบบ data-exchange ในฐานข้อมูล HDC มากกว่า ร้อยละ 80 (97.64)

โครงการ /
งานประจา
โครงการพัฒนา
ระบบข้อมูล
ข่าวสารเทคโนโลยี
แห่งชาติ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้หน่วย
บริการสามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
สุขภาพเพื่อให้
ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูล
2.เพื่อให้หน่วย
บริการมีการใช่
โปรแกรมตรวจสอบ
ข้อมูล Audit เวช
ระเบียนในโปรแกรม
Hosxp

กิจกรรม
1.ประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการพัฒนา
ระบบข้อมูลข่าวสาร

2.มีระบบตรวจสอบ
คุณภาพข้อมูลผ่าน
โปรแกรม HDC โดย
Data Exchange และ
คืนข้อมูลให้ทกุ หน่วย
บริการ

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
จนท.รพ.สต. 6
/
/
/
/
- อาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหาร
แห่งแห่งละ 1 คน
3375
3375
3375
3375 กลางวัน จานวน 15 คน คนละ 75
จนท.รพ.6 คน
บาท จานวน 12 ครั้ง เป็นเงิน 13,500
จนท.สสอ. 3 คน
บาท (PP)

ผู้รบั ผิดชอบ
รัฐติยาพร
มั่นมาตย์
น.ส.อาทิตยา

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
โครงการที่ 36 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ
ตัวชี้วัดโครงการ/
1.ร้อยละของจังหวัดทีผ่านเกณฑ์ คุณภาพข้อมูล ร้อยละ 85
1.หน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล ร้อยละ 80 (78.71=รพ.=80 บร.=80 หร.=80 พง.=80 บม.=71 หก.=80 บล.=80)
ค่าเป้าหมาย
2.ร้อยละ 99 ของจานวนครั้งทีห่ น่วยบริการส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้มทันเวลา ในระบบHDC (อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ วันไม่ตดิ กัน)
(98.87=รพ.=97.73 บร.=100 หร.=98.86 พง.=100 บม.=98.86 หก.=100 บล.=96.63)
3.หน่วยบริการเข้าใช้งานระบบ data-exchange ในฐานข้อมูล HDC มากกว่า ร้อยละ 80 (97.64)

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์
3.เพื่อให้หน่วย
บริการสามารถลง
รหัสโรคได้อย่าง
ถูกต้อง

กิจกรรม
3.อบรมเวชระเบียน
การลงรหัสวินิจฉัยโรค
เบื้องต้น

4.อบรมการใช้งาน
โปรแกรม strock DB

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
จนท.รพ.สต. ทุก
/
/
- อาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหาร
คน จานวน 20
4700
4700
กลางวัน จานวน 11 คน คนละ 100
คน จนท.สสอ. 1
บาท จานวน 2 วัน เป็นเงิน 2,200 บาท
คน
-ค่าวิทยากร 600 บาท 6 ชั่วโมง
จานวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 7,200 บาท
รวมเป็นเงิน 9,400 บาท (PP)

รัฐติยาพร /
ธีรานันท์

จนท.รพ.สต. 6
แห่งแห่งละ 2 คน
จนท.รพ.6 คน
จนท.สสอ. 2 คน

นายภูริบรู ณ์
วิเชียรสรรค์ /
นายชัยยุทธ
กล่าสกุล

/
5600

-อาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
จานวน 20 คน คนละ 100 บาท
จานวน 1 วัน เป็นเงิน 2,000 บาท
-ค่าวิทยากร 600 บาท 6 ชั่วโมง
จานวน 1 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท

ผู้รบั ผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
โครงการที่ 36 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ
ตัวชี้วัดโครงการ/
1.ร้อยละของจังหวัดทีผ่านเกณฑ์ คุณภาพข้อมูล ร้อยละ 85
1.หน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล ร้อยละ 80 (78.71=รพ.=80 บร.=80 หร.=80 พง.=80 บม.=71 หก.=80 บล.=80)
ค่าเป้าหมาย
2.ร้อยละ 99 ของจานวนครั้งทีห่ น่วยบริการส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้มทันเวลา ในระบบHDC (อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ วันไม่ตดิ กัน)
(98.87=รพ.=97.73 บร.=100 หร.=98.86 พง.=100 บม.=98.86 หก.=100 บล.=96.63)
3.หน่วยบริการเข้าใช้งานระบบ data-exchange ในฐานข้อมูล HDC มากกว่า ร้อยละ 80 (97.64)

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
รวมเป็นเงิน 5,600 บาท (PP)

ผู้รบั ผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
โครงการที่ 37: โครงการ Smart Hospital
1. ร้อยละของหน่วยบริการทีเป็น Smart Hospital
ตัวชี้วัดโครงการ/
ตัวชีวัดย่อย
ค่าเป้าหมาย
1.1) หน่วยบริการมีการดาเนินงาน Smart Tools และ Smart Service ร้อยละ 100
1.2) หน่วยบริการมีผลการดาเนินงานในระดับ Smart Outcome
ร้อยละ 20
1.ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital

โครงการ /
งานประจา
แผนงาน Smart
Hospital

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

- บุคลากรมีระบบ 1.จัดทาระบบคิวห้อง
สุขภาพมีความเข้าใจ อุบัตเิ หตุฉุกเฉิน
และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลใน
ระบบบริการสุขภาพ
ได้อย่างเหมาะสม

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
จนท.รพ.บึงนาราง
/
-ทีวี 15000+andriodbok900
15900
ราคา 15,900 บาท
(งบร.รพ.)

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอาทิตยา
อภัยภักดิ์
นางสาวธีรานันท์
จันทมานนท์

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการที่ 38 : โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ตัวชี้วัดโครงการ/
1.ร้อยละหน่วยบริการทีป่ ระสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
ค่าเป้าหมาย
ระดับ 7
≤ ร้อยละ 4
ระดับ 6
≤ ร้อยละ 6
1.ระดับความสาเร็จการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ (ไม่มหี น่วยบริการวิกฤติระดับ 4-7)
2.ร้อยละ 100 การเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ทเี่ บิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) (สสอ=83.33)
3.ร้อยละ 25 การจัดซือ้ ร่วมของยาและเวชภัณฑ์ทไี่ ม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม(47.26)
4.กองทุนมีการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณทีไ่ ด้รับในปี 2563

โครงการ /

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

งบประมาณ(บาท)

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

(ระบุ รายละเอียด

งานประจา
แผนบริหารจัดการ เพื่อให้หน่วยงาน
1.ประชุมกม.บริหาร
ด้านการเงินการคลัง ไม่ประสบวิกฤต
กองทุนสุขภาพ
ทางการเงินระดับ 7 เครือข่ายเดือนละ
1 ครั้ง
2.ประชุมจนท.การ
เงิน รพและรพ.สต
เดือนละ 1 ครั้ง
3.ประชุมกรรมการ
CFO รพ.

กม.บริหารกองทุน
สปสช.คบสอ.
บึงนาราง
จานวน 16 คน
กรรมการคบสอ
จานวน 24 คน
จนท.การเงิน
รพ.สต.และรพ.

ต.ค.-ธ.ค.

ม.ค.-มี.ค.

เม.ย-มิ.ย.

ก.ค.-ก.ย.

/

/

/

/

ผู้รบั ผิดชอบ

ค่าใช้จ่าย)
บูรณาการร่วมกับแผนงาน CUP

นิยม เล็กชูผล
มนต์ชัย สิงห์โตทอง
กานต์ศิรัส เชื้อวีระชน

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการที่ 38 : โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ตัวชี้วัดโครงการ/
1.ร้อยละหน่วยบริการทีป่ ระสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
ค่าเป้าหมาย
ระดับ 7
≤ ร้อยละ 4
ระดับ 6
≤ ร้อยละ 6
1.ระดับความสาเร็จการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ (ไม่มหี น่วยบริการวิกฤติระดับ 4-7)
2.ร้อยละ 100 การเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ทเี่ บิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) (สสอ=83.33)
3.ร้อยละ 25 การจัดซือ้ ร่วมของยาและเวชภัณฑ์ทไี่ ม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม(47.26)
4.กองทุนมีการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณทีไ่ ด้รับในปี 2563

โครงการ /

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

งานประจา

เป้าหมาย/จานวน ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

งบประมาณ(บาท)

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

(ระบุ รายละเอียด

ต.ค.-ธ.ค.
เดือนละ 1 ครั้ง
- Plan fin
- สถานะทางการเงิน
7 Plus Effficiency
Score
- จัดทาต้นทุนบริการ
- วิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงาน
- ทาแผนเพิ่ม

ม.ค.-มี.ค.

เม.ย-มิ.ย.

ก.ค.-ก.ย.

ค่าใช้จ่าย)

ผู้รบั ผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการที่ 38 : โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ตัวชี้วัดโครงการ/
1.ร้อยละหน่วยบริการทีป่ ระสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
ค่าเป้าหมาย
ระดับ 7
≤ ร้อยละ 4
ระดับ 6
≤ ร้อยละ 6
1.ระดับความสาเร็จการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ (ไม่มหี น่วยบริการวิกฤติระดับ 4-7)
2.ร้อยละ 100 การเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ทเี่ บิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) (สสอ=83.33)
3.ร้อยละ 25 การจัดซือ้ ร่วมของยาและเวชภัณฑ์ทไี่ ม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม(47.26)
4.กองทุนมีการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณทีไ่ ด้รับในปี 2563

โครงการ /

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

งานประจา

เป้าหมาย/จานวน ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

งบประมาณ(บาท)

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

(ระบุ รายละเอียด

ต.ค.-ธ.ค.
ประสิทธิภาพ
- ควบคุม กากับ
ติดตามให้เป็นไป
ตามแผน
4.ประชุมกรรมการ
คบสอ .เดือนละครั้ง
5.ตรวจสอบภายใน
เครือข่าย คบสอ.
บึงนาราง

ม.ค.-มี.ค.

เม.ย-มิ.ย.

ก.ค.-ก.ย.

ค่าใช้จ่าย)

ผู้รบั ผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
โครงการที่ 39 : โครงการพัฒนางานวิจัย /นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
ตัวชี้วัดโครงการ/

ค่าเป้าหมาย
โครงการ /
งานประจา

1.จานวนนวัตกรรม และเทคโนโลยีสุขภาพทีค่ ิดค้นใหม่หรือทีพ่ ัฒนาต่อยอด
1.มีการนานวัตกรรมด้านสุขภาพมาใช้จริง / ต่อยอด งานวิจัย 1 เรื่อง..
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รบั ผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
โครงการที่ 40 : โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
1. ร้อยละของกฎหมายทีควรปรับปรุงได้รับการแก้ไขและมีการบังคับใช้
ตัวชี้วัดโครงการ/
ตัวชีวัดย่อย
ค่าเป้าหมาย
1.1) ร้อยละของกฎหมายทีได้รับการปรับปรุงและพัฒนา จานวน 10 ฉบับ
1.2) ระดับความสเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบทีกาหนดของสานักงานสาธารณสุขทัว่ ประเทศ
1.คบสอ. มีการบังคับใช้กฎหมายด้านสุขภาพ จานวน 2 ฉบับ ใน 10 ฉบับ ครบ 5 ขั้นตอน

โครงการ /
งานประจา
แผนพัฒนา
เครือข่ายตาม
กฎหมาย พรบ.10
ฉบับ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1 เพื่อให้
เครือข่ายที่
เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมดาเนินการ
เฝ้าระวังและ
ตรวจสอบ

1. จัดตั้งเครือข่าย
โดยภาคีมีส่วนร่วม
เป็นคณะทางานโดย
บูรณาการร่วมกับทีม
พชอ./พชต.

2. เพื่อวางแผน
และวิเคราะห์
ข้อมูลส่วนขาดที่
เป็นปัญหาและ
วางแผนแก้ไข

2. พัฒนาเครือข่ายให้
ความรู้เรื่องกฎหมาย
ตามพรบ.10 ฉบับ

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
เครือข่ายตาม
/
พรบ.10 ฉบับ
ได้แก่
- ภาคประชาชน
- ภาคเอกชน
- ภาครัฐ
- ภาคท้องถิ่น
/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
(บูรณาการร่วมกับ พชอ./พชต.)

ผู้รบั ผิดชอบ
กานต์ศิรัส

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
โครงการที่ 40 : โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
1. ร้อยละของกฎหมายทีควรปรับปรุงได้รับการแก้ไขและมีการบังคับใช้
ตัวชี้วัดโครงการ/
ตัวชีวัดย่อย
ค่าเป้าหมาย
1.1) ร้อยละของกฎหมายทีได้รับการปรับปรุงและพัฒนา จานวน 10 ฉบับ
1.2) ระดับความสเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบทีกาหนดของสานักงานสาธารณสุขทัว่ ประเทศ
1.คบสอ. มีการบังคับใช้กฎหมายด้านสุขภาพ จานวน 2 ฉบับ ใน 10 ฉบับ ครบ 5 ขั้นตอน

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

นาเสนอผู้บริหาร
ให้รับทราบ
3.เครือข่ายออกตรวจ
เฝ้าระวังตามพรบ.10 ฉบับ
4. ร่วมสรุปผลการ
เฝ้าระวัง วิเคราะ
ปัญหาและวางแผนแก้ไข
5.ทาบันทึกนาเสนอ
ผู้บริหารให้รับทราบ

/
/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รบั ผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 16 : การวางแผนและประเมินผล
โครงการที่ 41 : โครงการการวางแผนและประเมินผลงานด้านสาธารณสุข
ตัวชีว้ ัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย : ระดับความสาเร็จของการ บริหารแผนยุทธศาสตร์ และปฏิบัตกิ าร
1.อัตราความสาเร็จของแผนงานโครงการตัวชี้วัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ และ จังหวัดพิจิตร
1.1 มีการวิเคราะห์ สถานการณ์สุขภาพตามยุทธ ศาตร์และบริบทพืน้ ที และมี Based Line Data ในปีที ผ่านมา (สรุปปัญหา/สาเหตุ ของปีที ผ่านมา)
1.2. หน่วยงานมีการกาหนด กรอบ ทิศทาง เป้าหมาย ประเด็นเน้นหนักของพืน้ ที และจัดแผนปฏิบัติการปี 2564
2 อัตราความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ และแผนเงิน
2.1. หน่วยงานมีการบันทึก ข้อมูลแผนงานโครงการ และ งบประมาณลงใน โปรแกรม แผนงาน โครงการทาง Web online เว็บไซต์ สสจ.พิจิตร ตามแผนที ได้รับอนุมัติ

3.ร้อยละหน่วยบริการได้รับการอนุมตั โิ ครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินงบประมาณที่ได้รับ ปี 2563
เป้าหมาย/จานวน ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
โครงการ /

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

งบประมาณ(บาท)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ระบุ รายละเอียด

ต.ค.-ธ.ค.
/

ม.ค.-มี.ค.
/

เม.ย-มิ.ย.
/

ก.ค.-ก.ย.
/

ค่าใช้จ่าย)
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้รับผิดชอบ

งานประจา
โครงการวางแผนและ เพือ่ พัฒนาคุณภาพ

1.ประชุมร่วมระหว่าง

ผู้รับผิดชอบงาน

ประเมินผลงานด้าน

บริหารจัดการ

สสอ./รพ.บึงนาราง

แผนงานและ

รัฐติยาพร

ด้านสุขภาพ

แผนงานโครงการ

เพือ่ กากับติดตามผล

ยุทธศาสตร์ สสอ.5

กาญจนา

คปสอ.บึงนาราง

คปสอ.บึงนาราง

การดาเนินงานตาม

รพ.3 คน

แผนงานและโครงการ
เพือ่ กากับติดตาม

2.ประชุมนักบัญชี

จนท.การเงินรพ.สต.

ความก้าวหน้าของ
ประเมินผลงาน
แผนงานโครงการ

และเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน

และนักบัญชี รพ.

ของรพ.สต.เพือ่

นิยม

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 16 : การวางแผนและประเมินผล
โครงการที่ 41 : โครงการการวางแผนและประเมินผลงานด้านสาธารณสุข
ตัวชีว้ ัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย : ระดับความสาเร็จของการ บริหารแผนยุทธศาสตร์ และปฏิบัตกิ าร
1.อัตราความสาเร็จของแผนงานโครงการตัวชี้วัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ และ จังหวัดพิจิตร
1.1 มีการวิเคราะห์ สถานการณ์สุขภาพตามยุทธ ศาตร์และบริบทพืน้ ที และมี Based Line Data ในปีที ผ่านมา (สรุปปัญหา/สาเหตุ ของปีที ผ่านมา)
1.2. หน่วยงานมีการกาหนด กรอบ ทิศทาง เป้าหมาย ประเด็นเน้นหนักของพืน้ ที และจัดแผนปฏิบัติการปี 2564
2 อัตราความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ และแผนเงิน
2.1. หน่วยงานมีการบันทึก ข้อมูลแผนงานโครงการ และ งบประมาณลงใน โปรแกรม แผนงาน โครงการทาง Web online เว็บไซต์ สสจ.พิจิตร ตามแผนที ได้รับอนุมัติ

3.ร้อยละหน่วยบริการได้รับการอนุมตั โิ ครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินงบประมาณที่ได้รับ ปี 2563
เป้าหมาย/จานวน ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
โครงการ /

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

งานประจา
แผนการใช้งบ

กระทบยอดเงิน

ประมาน รวมถึง
กติากั
บ
ดตามผลงานตาม

3.ประชุมคณะ

ตัวชี้วดั

UC ของคปสอ.เพือ่
ประเมินผลงานและ

กรรมการบริหารเงิน

คณะกรรมการกองทุน
UC จานวน 16 คน

งบประมาณ(บาท)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ระบุ รายละเอียด

ต.ค.-ธ.ค.

ม.ค.-มี.ค.

เม.ย-มิ.ย.

ก.ค.-ก.ย.

ค่าใช้จ่าย)

/

/

/

/

3600

3600

3600

3600

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
16 คน *75 บาท จานวน 12 ครั้ง
เป็นเงิน 14400 บาท (PP)

กากับการใช้เงิน
ตามแผน
3.ประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ คปสอ

/

/

/

/

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 24 คน *25 บาท

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 16 : การวางแผนและประเมินผล
โครงการที่ 41 : โครงการการวางแผนและประเมินผลงานด้านสาธารณสุข
ตัวชีว้ ัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย : ระดับความสาเร็จของการ บริหารแผนยุทธศาสตร์ และปฏิบัตกิ าร
1.อัตราความสาเร็จของแผนงานโครงการตัวชี้วัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ และ จังหวัดพิจิตร
1.1 มีการวิเคราะห์ สถานการณ์สุขภาพตามยุทธ ศาตร์และบริบทพืน้ ที และมี Based Line Data ในปีที ผ่านมา (สรุปปัญหา/สาเหตุ ของปีที ผ่านมา)
1.2. หน่วยงานมีการกาหนด กรอบ ทิศทาง เป้าหมาย ประเด็นเน้นหนักของพืน้ ที และจัดแผนปฏิบัติการปี 2564
2 อัตราความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ และแผนเงิน
2.1. หน่วยงานมีการบันทึก ข้อมูลแผนงานโครงการ และ งบประมาณลงใน โปรแกรม แผนงาน โครงการทาง Web online เว็บไซต์ สสจ.พิจิตร ตามแผนที ได้รับอนุมัติ

3.ร้อยละหน่วยบริการได้รับการอนุมตั โิ ครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินงบประมาณที่ได้รับ ปี 2563
เป้าหมาย/จานวน ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
โครงการ /

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

งานประจา
คปสอทุกเดือนเพือ่

24 คน

งบประมาณ(บาท)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.
1800

ม.ค.-มี.ค.
1800

เม.ย-มิ.ย.
1800

ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
1800 12 ครั้ง เป็นเงิน 7200 บาท (PP)

(ระบุ รายละเอียด

ติดตามความก้าวหน้า
แผนงานและแผนเงิน
เพือ่ ประเมินผลงาน 4.สรุปผลการดาเนินงาน คณะกรรมการคปสอ.
และติดตาม ความ

แผนงานโครงการและ

24 คน และทีมจาก

ก้าวหน้าผลงาน

รับนิเทศงานจังหวัด

สสจ.พิจิตร 30คน

รอบที่1

พิจิตรรอบที่ 1/2564

รวม 54 คน

/
5400

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 54
คน *100 บาท 1 วัน เป็นเงิน 5400 บาท
(PP)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 16 : การวางแผนและประเมินผล
โครงการที่ 41 : โครงการการวางแผนและประเมินผลงานด้านสาธารณสุข
ตัวชีว้ ัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย : ระดับความสาเร็จของการ บริหารแผนยุทธศาสตร์ และปฏิบัตกิ าร
1.อัตราความสาเร็จของแผนงานโครงการตัวชี้วัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ และ จังหวัดพิจิตร
1.1 มีการวิเคราะห์ สถานการณ์สุขภาพตามยุทธ ศาตร์และบริบทพืน้ ที และมี Based Line Data ในปีที ผ่านมา (สรุปปัญหา/สาเหตุ ของปีที ผ่านมา)
1.2. หน่วยงานมีการกาหนด กรอบ ทิศทาง เป้าหมาย ประเด็นเน้นหนักของพืน้ ที และจัดแผนปฏิบัติการปี 2564
2 อัตราความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ และแผนเงิน
2.1. หน่วยงานมีการบันทึก ข้อมูลแผนงานโครงการ และ งบประมาณลงใน โปรแกรม แผนงาน โครงการทาง Web online เว็บไซต์ สสจ.พิจิตร ตามแผนที ได้รับอนุมัติ

3.ร้อยละหน่วยบริการได้รับการอนุมตั โิ ครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินงบประมาณที่ได้รับ ปี 2563
เป้าหมาย/จานวน ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
โครงการ /

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

งานประจา
เพือ่ ประเมินผลการ 4.นาเสนอผลงานรอบ
ดาเนินงานรอบ 9

9 เดือนของรพ.สต

รพ.12 คน
สสอ.6
สสอ.6 คน
คน

เดือน และรับนิเทศ และฝ่ายยุทธศาสตร์

รพ.สต.ละ 2คน

งานจังหวัด

รวม 30

เพือ่ เตรียมคืนข้อมูลสู่

งบประมาณ(บาท)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ระบุ รายละเอียด

ต.ค.-ธ.ค.

ม.ค.-มี.ค.

เม.ย-มิ.ย.

ก.ค.-ก.ย.

ค่าใช้จ่าย)
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
30คนคน*100
*100บาท
บาท 1 วัน เป็นเงิน 3000 บาท

/
3000

(PP)

ชุมชนในการทาแผนปี
2564
5.รับนิเทศงานจาก

คณะกรรมการคปสอ.

สสจ.พิจิตร พร้อมลง

24 คน และทีมจาก

/
5400

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 54
คน *100 บาท 1 วัน เป็นเงิน 5400 บาท

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 16 : การวางแผนและประเมินผล
โครงการที่ 41 : โครงการการวางแผนและประเมินผลงานด้านสาธารณสุข
ตัวชีว้ ัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย : ระดับความสาเร็จของการ บริหารแผนยุทธศาสตร์ และปฏิบัตกิ าร
1.อัตราความสาเร็จของแผนงานโครงการตัวชี้วัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ และ จังหวัดพิจิตร
1.1 มีการวิเคราะห์ สถานการณ์สุขภาพตามยุทธ ศาตร์และบริบทพืน้ ที และมี Based Line Data ในปีที ผ่านมา (สรุปปัญหา/สาเหตุ ของปีที ผ่านมา)
1.2. หน่วยงานมีการกาหนด กรอบ ทิศทาง เป้าหมาย ประเด็นเน้นหนักของพืน้ ที และจัดแผนปฏิบัติการปี 2564
2 อัตราความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ และแผนเงิน
2.1. หน่วยงานมีการบันทึก ข้อมูลแผนงานโครงการ และ งบประมาณลงใน โปรแกรม แผนงาน โครงการทาง Web online เว็บไซต์ สสจ.พิจิตร ตามแผนที ได้รับอนุมัติ

3.ร้อยละหน่วยบริการได้รับการอนุมตั โิ ครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินงบประมาณที่ได้รับ ปี 2563
เป้าหมาย/จานวน ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
โครงการ /

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

งานประจา
สุ่มข้อมูล 9 เดือน

งบประมาณ(บาท)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ระบุ รายละเอียด

ต.ค.-ธ.ค.

ม.ค.-มี.ค.

เม.ย-มิ.ย.

ก.ค.-ก.ย.

ค่าใช้จ่าย)

สสจ.พิจิตร 30คน

(PP)

รวม 54 คน
6.คืนข้อมูลสุขภาพ

จนท.18 คน รวม

ภาคีเครือข่าย ทา

ภาคีเครือข่าย รพ.สต.

แผนงานโครงการ
ละ 6 คน = 36
7.ประชุม เพือ่ ทาแผนปี
2564
รวม 54
7.ทาแผนงานโครงการ รพ.12 คน
สสอ.6
สสอ.6 คน
คน
ปีงบ 2564

5400

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
54 คน คนละ 100 บาท
คนคนละ 100 บาท 1 วัน เป็นเงิน 4800 บาท
(PP)

/

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม30

6000

คนคนละ 100 บาท 2 วัน เป็นเงิน 6000บาท

/

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564 คปสอ. บึงนาราง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 16 : การวางแผนและประเมินผล
โครงการที่ 41 : โครงการการวางแผนและประเมินผลงานด้านสาธารณสุข
ตัวชีว้ ัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย : ระดับความสาเร็จของการ บริหารแผนยุทธศาสตร์ และปฏิบัตกิ าร
1.อัตราความสาเร็จของแผนงานโครงการตัวชี้วัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ และ จังหวัดพิจิตร
1.1 มีการวิเคราะห์ สถานการณ์สุขภาพตามยุทธ ศาตร์และบริบทพืน้ ที และมี Based Line Data ในปีที ผ่านมา (สรุปปัญหา/สาเหตุ ของปีที ผ่านมา)
1.2. หน่วยงานมีการกาหนด กรอบ ทิศทาง เป้าหมาย ประเด็นเน้นหนักของพืน้ ที และจัดแผนปฏิบัติการปี 2564
2 อัตราความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ และแผนเงิน
2.1. หน่วยงานมีการบันทึก ข้อมูลแผนงานโครงการ และ งบประมาณลงใน โปรแกรม แผนงาน โครงการทาง Web online เว็บไซต์ สสจ.พิจิตร ตามแผนที ได้รับอนุมัติ

3.ร้อยละหน่วยบริการได้รับการอนุมตั โิ ครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินงบประมาณที่ได้รับ ปี 2563
เป้าหมาย/จานวน ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
โครงการ /

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

งานประจา
รพ.สต.ละ 2คน

งบประมาณ(บาท)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ระบุ รายละเอียด

ต.ค.-ธ.ค.

ม.ค.-มี.ค.

เม.ย-มิ.ย.

ก.ค.-ก.ย.

ค่าใช้จ่าย)
เป็นเงิน 6000 บาท (PP)

รวม 30

รวมใช้เงินทั้งสิน้ 46800 บาท

ผู้รับผิดชอบ

