แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 1 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย
1 รอยละ 100 สถานบริการสาธารณสุขที่มีการคลอดมาตรฐาน (S,M2,F1-3)
2.อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 15 ตอการเกิดมีชีพแสนคน
3.รอยละ 85 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ปี 61=34.23)
4..รอยละ 68 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมส่วน (ปี 61=29.26)
ร้อยละ 65 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ (48.96 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า (65.91 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 30 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจนมีพัฒนาการสมวัย (TEDA4)
ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) และได้รับการติดตาม ภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้้าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง (97.08 บร=81.30 หร,บม=83.03 พง=86.29 หก=81.70 บล=86.14)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30และ 42 เดือน) ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (34.45 บร=34.45 หร,บม=32.85 พง=35.89 หก=38.24 บล=29.20)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ (65.91 บร=50 หร,บม=58.82 พง=ไม่มีข้อมูล หก=100 บล=100)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
1.เพื่อลดอัตราส่วน
1.จัดบริการ ANC คุณภาพ เพิ่มช่อง
หญิงตั้งครรภ์
√
√
√
√
ไมใช้งบ
โครงการพัฒนา
มารดาไม่เกิน 15
ทางการติดต่อให้กับผู้มารับบริการ
และเสริมสร้าง
ต่อแสนประชากร
ศักยภาพคนไทย
2.ประชุม Board MCH เดือนละ1ครั้ง
จนท.สาธารณสุข
√
√
√
√
ค่าอาหาร อาหารว่าง
กลุ่มสตรีและ
- อบรมพัฒนา ศักยภาพเจ้าหน้าที่
รพ.สตและรพ.
และเครื่องดื่ม จ้านวน
เด็กปฐมวัย
15 คน ๆ 25 บาท
จ้านวน 6 ครั้ง เป็น
เงิน 2250 บาท
3.จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์ตามนโยบาย
รพ.สต.ทุกแห่งและ
ค่าป้ายไวนิล จ้านวน 7
มหัศจรรย์ 1,000วันพร้อมจีดกิจกรรม
รพ.
ป้ายๆละ 150 บาท
บริการตามเกณฑ์มหัศจรรย์ 1,000วัน
เป็นเงิน 1050 บาท
4.ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยง preterm
pph , DM,HT และภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ

หญิงตั้งครรภ์และ
หญิงหลังคลอด

√

√

√

√

ผู้รับผิดชอบ
กานต์ศิรัส
ชมรม อสม.และครู
18 โรงเรียน
ภัทราภรณ์
สุมาลี

จนท.รพ.สต.
ทุกแห่ง

จนท.รพ.สต.
ทุกแห่ง

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 1 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย
1 รอยละ 100 สถานบริการสาธารณสุขที่มีการคลอดมาตรฐาน (S,M2,F1-3)
2.อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 15 ตอการเกิดมีชีพแสนคน
3.รอยละ 85 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ปี 61=34.23)
4..รอยละ 68 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมส่วน (ปี 61=29.26)
ร้อยละ 65 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ (48.96 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า (65.91 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 30 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจนมีพัฒนาการสมวัย (TEDA4)
ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) และได้รับการติดตาม ภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้้าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง (97.08 บร=81.30 หร,บม=83.03 พง=86.29 หก=81.70 บล=86.14)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30และ 42 เดือน) ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (34.45 บร=34.45 หร,บม=32.85 พง=35.89 หก=38.24 บล=29.20)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ (65.91 บร=50 หร,บม=58.82 พง=ไม่มีข้อมูล หก=100 บล=100)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
5.การคัดกรองการ
หญิงตั้งครรภ์และ
√
√
√
√
ดื่มสุรา/การสูบบุหรี่
หญิงหลังคลอด
และ การคัดกรอง
2Q,9QและST5
พัฒนาและ
2.เพื่อให้เด็กอายุ
1.อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
จนท.สาธารณสุข
√
จ้านวน 7 คนๆละ 5000
เสริมสร้าง
0-5ปีมีพัฒนาการ
รพ.สตและรพ.
เป็นเงิน 35000 บาท
เรื่องฟื้นฟูการตรวจพัฒนาการตาม DSPM
ศักยภาพคน
สมวัย ร้อยละ 85
(งบ pp)
ไทย กลุ่มสตรี
2.จัดตรวจพัฒนาการและให้
เด็กปฐมวัย
สุขศึกษาการนวดกระตุ้น
√
√
√
√
พัฒนาการในวัน EPI
3.เพื่อติดตามเด็กที่มี
พัฒนาการล่าช้าและ
ส่งต่อ 100%
4.เพื่อให้เด็กอายุ
0-5ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 63

3.การติดตามเด็กที่มีพัฒนาการ
ที่สงสัยล่าช้าและส่งต่อ 100%
1.อบรมพัฒนาทักษะ
อสม.ด้าน

√

อสม.ทุกต้าบล

√

√

√

√

ผู้รับผิดชอบ
จนท.รพ.สต.
ทุกแห่ง

ภัทราภรณ์

จนท,รพ,สต.
ทุกแห่ง
จนท,รพ,สต.
ทุกแห่ง

ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม จ้านวน

จนท,รพ,สต.
ทุกแห่ง

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 1 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย
1 รอยละ 100 สถานบริการสาธารณสุขที่มีการคลอดมาตรฐาน (S,M2,F1-3)
2.อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 15 ตอการเกิดมีชีพแสนคน
3.รอยละ 85 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ปี 61=34.23)
4..รอยละ 68 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมส่วน (ปี 61=29.26)
ร้อยละ 65 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ (48.96 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า (65.91 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 30 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจนมีพัฒนาการสมวัย (TEDA4)
ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) และได้รับการติดตาม ภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้้าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง (97.08 บร=81.30 หร,บม=83.03 พง=86.29 หก=81.70 บล=86.14)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30และ 42 เดือน) ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (34.45 บร=34.45 หร,บม=32.85 พง=35.89 หก=38.24 บล=29.20)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ (65.91 บร=50 หร,บม=58.82 พง=ไม่มีข้อมูล หก=100 บล=100)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
- การคัดกรอง
596 คน ๆ 100 บาท
- โภชนาการ - นมแม่
จ้านวน 1 วัน เป็น
- พัฒนาการ - ทันตกรรม
เงิน 59,600 บาท
(กองทุนต้าบล /งบรพ.สต)
2.จัดหาครุภัณฑ์ใน
√
กองทุนต้าบล/อสม.
การชั่งนน.วัดส่วนสูง
ที่ได้มาตรฐาน
3.ส่งเสริมการบริโภคนมรสจืด
4.จนท.ให้สุขศึกษาแก่ผู้ปกครอง
√
√
√
√
เรื่องการใช้สมุดสีชมพู/การประเมิน
โภชนาการเด็ก
5.สนับสนุนให้ อบต.จัดซื้อนม
หรือไข่ในกลุ่มเด็กที่เตี้ย/ผอม
180 วัน เด็กค่อนข้างเตี้ย/
ค่อนข้างผอม 60 วัน

ผู้รับผิดชอบ

จนท,รพ,สต.
ทุกแห่ง

จนท,รพ,สต.
ทุกแห่ง
อปท,
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แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 1 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย
1 รอยละ 100 สถานบริการสาธารณสุขที่มีการคลอดมาตรฐาน (S,M2,F1-3)
2.อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 15 ตอการเกิดมีชีพแสนคน
3.รอยละ 85 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ปี 61=34.23)
4..รอยละ 68 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมส่วน (ปี 61=29.26)
ร้อยละ 65 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ (48.96 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า (65.91 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 30 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจนมีพัฒนาการสมวัย (TEDA4)
ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) และได้รับการติดตาม ภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้้าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง (97.08 บร=81.30 หร,บม=83.03 พง=86.29 หก=81.70 บล=86.14)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30และ 42 เดือน) ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (34.45 บร=34.45 หร,บม=32.85 พง=35.89 หก=38.24 บล=29.20)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ (65.91 บร=50 หร,บม=58.82 พง=ไม่มีข้อมูล หก=100 บล=100)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
6.สนับสนุนยาเสริมธาตุเหล็ก
ป1ม3 1930
92640 93 ป 150 บาท
ยาเม็ด 13950 บาท
อนุบาล 1543
3086 ขวด 30 บาท
ยาน้้า 92580 บาท
ยาเสริมธาตุเหล็ก
รวมเงิน 106530 บาท
(งบ pp)
แผนงาน
5.เพื่อให้เด็ก 3 ปี
7.ตรวจฟันและทาฟลูออไรด์ในวันEPI
√
√
√
√
พัฒนาและ
ฟันไม่ผุร้อยละ58
เสริมสร้าง
6.ส่งเสริมกิจกรรม
8.อบรมการนวดกระตุ้นพัฒนาการเด็กในเวที รพ.สต.ละ 2 คน
√
√
√
√
ศักยภาพคนไทย
แพทย์แผนไทยใน
ประชุมBoard MCH
สสอ. 1คน
กลุ่มสตรีและ
แม่และเด็ก
รพ. 1 คน
เด็กปฐมวัย
รพ.สต. และ รพ.
√
√
√
√
7.เพื่อป้องกันเด็ก
จมน้้า
8.เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กผ่านเกณฑ์

9.ให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กในวันให้บริการEPI
10.ประชุมชี้แจงแนวทางการ ประเมินศูนย์เด็ก
ปีละ 1ครั้ง

ครูศูนย์เด็กเล็ก 11คน
จนท. 7 คน

√

ผู้รับผิดชอบ

จนท,รพ,สต
ทุกแห่ง.
ภัทราภรณ์
สุภาวดี
จนท,รพ,สต.
ทุกแห่ง
ภัทราภรณ์

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 1 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย
1 รอยละ 100 สถานบริการสาธารณสุขที่มีการคลอดมาตรฐาน (S,M2,F1-3)
2.อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 15 ตอการเกิดมีชีพแสนคน
3.รอยละ 85 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ปี 61=34.23)
4..รอยละ 68 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมส่วน (ปี 61=29.26)
ร้อยละ 65 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ (48.96 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า (65.91 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 30 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจนมีพัฒนาการสมวัย (TEDA4)
ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) และได้รับการติดตาม ภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้้าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง (97.08 บร=81.30 หร,บม=83.03 พง=86.29 หก=81.70 บล=86.14)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30และ 42 เดือน) ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (34.45 บร=34.45 หร,บม=32.85 พง=35.89 หก=38.24 บล=29.20)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ (65.91 บร=50 หร,บม=58.82 พง=ไม่มีข้อมูล หก=100 บล=100)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
ประเมินศูนย์เด็กเล็ก
2.การประเมินศูนย์
จนท. 7 คน
√
ค่าอาหาร อาหารว่าง
คุณภาพ
เด็กเล็กคุณภาพ
อปท. 5 คน
และเครื่องดื่ม จ้านวน
12 คน ๆ 100 บาท
จ้านวน 3 วัน
เป็นเงิน 3600 บาท
(งบ pp)
รพ.บึงนาราง
บริการฝากครรภ์ให้มี
/
/
/
/
1.เพื่อให้หญิง
1.มีทะเบียนติดตามหญิงตั้งครรภ์
รพ.บึงนาราง
คุณภาพ
ตั้งครรภ์เข้าถึง
เพื่อให้ได้รับบริการฝากครรภ์
หญิงตั้งครรภ์
บริการฝากครรภ์
คุณภาพตามเกณฑ์
ในเขตพื้นที่ม.10
คุณภาพ
ต.แหลมรัง
/
/
/
/
2.เพื่อติดตามดูแล
2.อสม.เฝ้าระวังในพื้นที่ค้นหาหญิง
รพ.บึงนาราง
หญิงตั้งครรภ์ให้
ตั้งครรภ์รายใหม่ให้ได้รับการฝาก
หญิงตั้งครรภ์
ได้รับบริการ
ครรภ์เร็วขึ้น
ในเขตพื้นที่ม.10
ต.แหลมรัง

ผู้รับผิดชอบ

ภัทราภรณ์

โรงพยาบาล
บึงนาราง

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 1 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย
1 รอยละ 100 สถานบริการสาธารณสุขที่มีการคลอดมาตรฐาน (S,M2,F1-3)
2.อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 15 ตอการเกิดมีชีพแสนคน
3.รอยละ 85 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ปี 61=34.23)
4..รอยละ 68 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมส่วน (ปี 61=29.26)
ร้อยละ 65 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ (48.96 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า (65.91 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 30 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจนมีพัฒนาการสมวัย (TEDA4)
ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) และได้รับการติดตาม ภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้้าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง (97.08 บร=81.30 หร,บม=83.03 พง=86.29 หก=81.70 บล=86.14)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30และ 42 เดือน) ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (34.45 บร=34.45 หร,บม=32.85 พง=35.89 หก=38.24 บล=29.20)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ (65.91 บร=50 หร,บม=58.82 พง=ไม่มีข้อมูล หก=100 บล=100)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
พัฒนาบริการ
/
/
/
/
1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
1ส้ารวจกลุ่มเป้าหมายเด็ก
เด็ก 0-5 ปีเขต
และระบบ
ได้รับการตรวจประเมิน
0-5(9/18/30/42 เดือน) ปี
รับผิดชอบ
ติดตาม
พัฒนาการและโภชนาการ
ม.10 ต.
พัฒนาการเด็ก
แหลมรัง
0-5 ปี
2.เพื่อให้ผู้ปกครอง/อสม.
2.กิจกรรมอบรมให้ความรู้
เด็ก 0-5 มีความรู้และสามารถ ผู้ปกครอง/อสม.เกี่ยวกับการ
กระตุ้นพัฒนาการได้ถูกวิธี
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี/
โภชนาการในเด็ก/สุขภาพช่องปาก

ผู้ปกครอง
จ้านวน 20คน
อสม. 8 คน
เด็ก 0-5 ปี

3.เพื่อให้เด็ก
3.ค้นหาติดตามเด็กที่สงสัย
0-5(9/18/30/42
พัฒนาการล่าช้าเพื่อให้ได้รับการ
เดือน) ปีดูแล
กระตุ้นพัฒนาการหรือได้รับการส่งต่อ
สุขภาพช่องปากได้อย่างถูกวิธี

เด็ก 0-5 ปี

/

/

/

ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่มในการ
อบรมจ้านวน28 คน
คนละ 100 บาท เป็น
เงิน 2800 บาท
(กองทุนต้าบล /งบรพ.สต)
/

/

ผู้รับผิดชอบ
โรงพยาบาล
บึงนาราง

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 1 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย
1 รอยละ 100 สถานบริการสาธารณสุขที่มีการคลอดมาตรฐาน (S,M2,F1-3)
2.อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 15 ตอการเกิดมีชีพแสนคน
3.รอยละ 85 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ปี 61=34.23)
4..รอยละ 68 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมส่วน (ปี 61=29.26)
ร้อยละ 65 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ (48.96 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า (65.91 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 30 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจนมีพัฒนาการสมวัย (TEDA4)
ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) และได้รับการติดตาม ภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้้าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง (97.08 บร=81.30 หร,บม=83.03 พง=86.29 หก=81.70 บล=86.14)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30และ 42 เดือน) ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (34.45 บร=34.45 หร,บม=32.85 พง=35.89 หก=38.24 บล=29.20)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ (65.91 บร=50 หร,บม=58.82 พง=ไม่มีข้อมูล หก=100 บล=100)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
/
/
/
/
4.เพื่อให้เด็ก
4.ส่งต่อเด็กที่ตรวจพบพัฒนาการ
- เด็ก 0-5 ปี
0-5(9/18/30/42
ล่าช้าหรือสงสัยล่าช้าให้เข้ารับการ
ที่มีพัฒนา
เดือน) ปีมี
แก้ไข
การสงสัยล่าช้า
พัฒนาการสมวัย
หรือ
พัฒนาการล่าช้า
เด็ก 0-5 ปี
/
/
/
/
5.เพื่อให้เด็ก
5. การประเมินภาวะโภชนาการโดย
0-5(9/18/30/42
อสม.ทุก 3 เดือน
เดือน)และมี
รูปร่างสูงดีสมส่วน
/
/
/
/
6.เพื่อให้เด็ก
6.ติดตามการได้รับวัคซีนในเด็ก
ผู้ปกครอง,
0-5(9/18/30/42
เด็ก 0-5 ปี
เดือน) ปี ได้รับ
วัคซีนครบชุดตาม
เยี่ยมบ้านติดตาม
การได้รับวัคซีน
อย่างต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 1 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย
1 รอยละ 100 สถานบริการสาธารณสุขที่มีการคลอดมาตรฐาน (S,M2,F1-3)
2.อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 15 ตอการเกิดมีชีพแสนคน
3.รอยละ 85 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ปี 61=34.23)
4..รอยละ 68 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมส่วน (ปี 61=29.26)
ร้อยละ 65 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ (48.96 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า (65.91 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 30 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจนมีพัฒนาการสมวัย (TEDA4)
ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) และได้รับการติดตาม ภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้้าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง (97.08 บร=81.30 หร,บม=83.03 พง=86.29 หก=81.70 บล=86.14)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30และ 42 เดือน) ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (34.45 บร=34.45 หร,บม=32.85 พง=35.89 หก=38.24 บล=29.20)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ (65.91 บร=50 หร,บม=58.82 พง=ไม่มีข้อมูล หก=100 บล=100)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
รพ.สต.บึงนาราง
พัฒนาบริการ
/
/
/
/
ไม่ใช้งบ
1.เพื่อเพิ่มการ
1.ให้ความรู้ประโยชน์ในการฝาก
หญิงเจริญ
ฝากครรภ์ให้มี
ฝากครรภ์ครั้ง
ครรภ์ครั้งแรกน้อยกว่า 12
พันธุ์
คุณภาพ
แรกในอายุครรภ์
สัปดาห์
แกนน้าชุมชน
น้อยกว่า 12
นักเรียน
สัปดาห์
อสม.
/
/
/
/
2. เพื่อให้หญิง
2. การให้ค้าแนะน้า และมีมี
หญิงตั้งครรภ์
ตั้งครรภ์ได้รับ
กระบวนการติดตามเพื่อให้หญิง
ในเขตพื้นที่
บริการฝากครรภ์
ตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์
ต้าบลบึงนาราง
คุณภาพ
คุณภาพตามเกณฑ์
/
/
/
/
3.เพื่อลดอัตรา
3.ให้ความรู้ แนะน้าในการตั้งครรภ์
หญิงเจริญ
การคลอดมีชีพ
ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี
พันธุ์
ของหญิงอายุ
แกนน้าชุมชน
15-19 ปี
นักเรียน
อสม.

ผู้รับผิดชอบ

กีรติญา
บุบผาโชติ

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 1 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย
1 รอยละ 100 สถานบริการสาธารณสุขที่มีการคลอดมาตรฐาน (S,M2,F1-3)
2.อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 15 ตอการเกิดมีชีพแสนคน
3.รอยละ 85 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ปี 61=34.23)
4..รอยละ 68 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมส่วน (ปี 61=29.26)
ร้อยละ 65 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ (48.96 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า (65.91 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 30 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจนมีพัฒนาการสมวัย (TEDA4)
ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) และได้รับการติดตาม ภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้้าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง (97.08 บร=81.30 หร,บม=83.03 พง=86.29 หก=81.70 บล=86.14)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30และ 42 เดือน) ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (34.45 บร=34.45 หร,บม=32.85 พง=35.89 หก=38.24 บล=29.20)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ (65.91 บร=50 หร,บม=58.82 พง=ไม่มีข้อมูล หก=100 บล=100)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
(ระบุ รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
/
/
/
/
4.ติดตามเยี่ยมเฝ้าระวังหญิง
หญิงเจริญ
ตั้งครรภ์ที่มีอายุต่้ากว่า 20 ปีเพื่อ
พันธุ์
ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้า และ
แกนน้าชุมชน
ส่งเสริมการคุมก้าเนิดแบบฝังเข็ม
นักเรียน
อสม.
/
/
/
/
4.เพื่อเพิ่มอัตรา
5.ติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์และ
หญิงตั้งครรภ์
การเลี้ยงลูกด้วย
ให้ค้าแนะน้าในการดูแลลูกด้วยนม
อสม.
นมแม่ ครบ 6
แม่ครบ 6 เดือน
เดือน
พัฒนาบริการ
/
/
/
/
1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
1.ส้ารวจกลุ่มเป้าหมายเด็ก
เด็ก 0-5 ปี
สุทธิกานต์
และระบบติดตาม
ได้รับการตรวจประเมิน
0-5(9/18/30/42 เดือน) ปี
หมู่ 1- 10
วิเชียรสรรค์
พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี และ พัฒนาการและโภชนาการ
เด็กก่อนวัยเรียน
/
2. ร้อยละ 63 ของ
2.ให้ความรู้ผู้ปกครอง ในการ
ผู้ปกครอง
ค่าอาหารและอาหารว่างในการอบรม
เด็กอายุ 0-5 ปี
ส่งเสริม กระตุ้นพัฒนาการเด็ก
จ้านวน 60
จ้านวน60 คน คนละ 100
สูงดีสมส่วน
และโภชนาการตามวัย
คนหมู่ 1- 10
บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
(กองทุนต้าบล /งบรพ.สต)

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 1 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย
1 รอยละ 100 สถานบริการสาธารณสุขที่มีการคลอดมาตรฐาน (S,M2,F1-3)
2.อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 15 ตอการเกิดมีชีพแสนคน
3.รอยละ 85 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ปี 61=34.23)
4..รอยละ 68 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมส่วน (ปี 61=29.26)
ร้อยละ 65 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ (48.96 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า (65.91 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 30 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจนมีพัฒนาการสมวัย (TEDA4)
ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) และได้รับการติดตาม ภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้้าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง (97.08 บร=81.30 หร,บม=83.03 พง=86.29 หก=81.70 บล=86.14)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30และ 42 เดือน) ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (34.45 บร=34.45 หร,บม=32.85 พง=35.89 หก=38.24 บล=29.20)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ (65.91 บร=50 หร,บม=58.82 พง=ไม่มีข้อมูล หก=100 บล=100)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
/
/
/
3.ให้ความรู้แกนน้าส่งเสริม
อสม. และ
ค่าอาหาร อาหารว่าง
โภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่
จิตอาสาใน
และเครื่องดื่มในการ
และเด็ก
ชุมชนหมู่ 1-10
อบรมแกนน้า
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก
จ้านวน 15 คน คนละ
100 บาท 10 หมู่บ้าน
เป็นเงิน 15,000 บาท
(กองทุนต้าบล /งบรพ.สต)
/
/
/
/
ไม่ใช้งบ
4.ส่งเสริมภาวะพัฒนาการและ
ผู้ปกครอง
โภชนาการสมวัยโดยเจ้าหน้าที่รพ.
หมู่ 1- 10
สต.ในวันบริการ WCC และโดย
และศุนย์พัฒนา
แกนน้าในชุมชน
เด็กเล็ก 3 แห่ง
/
/
/
/
ไม่ใช้งบ
5.ส่งต่อเด็กที่ตรวจพบพัฒนาการ
เด็ก 0-5 ปี
ล่าช้าหรือสงสัยล่าช้าให้เข้ารับการ
ที่มีพัฒนา
แก้ไข
การสงสัยล่าช้า

ผู้รับผิดชอบ

สุทธิกานต์
วิเชียรสรรค์

สุทธิกานต์
วิเชียรสรรค์

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 1 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย
1 รอยละ 100 สถานบริการสาธารณสุขที่มีการคลอดมาตรฐาน (S,M2,F1-3)
2.อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 15 ตอการเกิดมีชีพแสนคน
3.รอยละ 85 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ปี 61=34.23)
4..รอยละ 68 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมส่วน (ปี 61=29.26)
ร้อยละ 65 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ (48.96 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า (65.91 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 30 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจนมีพัฒนาการสมวัย (TEDA4)
ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) และได้รับการติดตาม ภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้้าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง (97.08 บร=81.30 หร,บม=83.03 พง=86.29 หก=81.70 บล=86.14)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30และ 42 เดือน) ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (34.45 บร=34.45 หร,บม=32.85 พง=35.89 หก=38.24 บล=29.20)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ (65.91 บร=50 หร,บม=58.82 พง=ไม่มีข้อมูล หก=100 บล=100)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
หรือพัฒนาการ
ล่าช้าหมู่ 1- 10
และศุนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 3 แห่ง
/
/
/
/
ไม่ใช้งบ
6. การประเมินภาวะโภชนาการ
เด็ก 0-5 ปีหมู่
โดยแกนน้าในชุมชน
1- 10และ
ศุนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 3 แห่ง
/
/
/
/
ไม่ใช้งบ
3. เพื่อให้เด็ก
7. ส่งเสริม และตรวจสุขภาพปาก
เด็ก 0-5 ปี
3 ปี ได้รับการ
และฟันโดยจนท.
รพ.สต.บึงนาราง
ตรวจสุขภาพปาก
8 จัดกิจกรรมการตรวจฟัน และทา
เด็ก 0-5 ปี
และฟัน
ฟลูออไรด์ในคลินิก WCC
และผู้ปกครอง
/
/
/
/
4. เพื่อลดอัตราตาย
9. ให้ความรู้ผู้ปกครองในคลินิก
รพ.สต.บึงนาราง
จากการจมน้้า
WCC
ผู้ปกครอง เด็ก 0-5 ปี
ของเด็ก 0-5 ปี
/
/
/
/
ไม่ใช้งบ
5.เพื่อเฝ้าระวัง
10.คัดกรองสุขภาพเด็กทุกวันในตอนเช้า
อสม.

ผู้รับผิดชอบ

สุทธิกานต์
วิเชียรสรรค์

สุทธิกานต์
วิเชียรสรรค์

สุทธิกานต์
วิเชียรสรรค์
นิคม เล็กชูผล

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 1 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย
1 รอยละ 100 สถานบริการสาธารณสุขที่มีการคลอดมาตรฐาน (S,M2,F1-3)
2.อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 15 ตอการเกิดมีชีพแสนคน
3.รอยละ 85 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ปี 61=34.23)
4..รอยละ 68 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมส่วน (ปี 61=29.26)
ร้อยละ 65 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ (48.96 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า (65.91 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 30 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจนมีพัฒนาการสมวัย (TEDA4)
ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) และได้รับการติดตาม ภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้้าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง (97.08 บร=81.30 หร,บม=83.03 พง=86.29 หก=81.70 บล=86.14)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30และ 42 เดือน) ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (34.45 บร=34.45 หร,บม=32.85 พง=35.89 หก=38.24 บล=29.20)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ (65.91 บร=50 หร,บม=58.82 พง=ไม่มีข้อมูล หก=100 บล=100)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
และป้องกัน
11.อบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ
ครู
โรคติดต่อในเด็ก
และการป้องกันโรคติดต่อ
ผู้ดูแลเด็ก
ก่อนวัยเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 3 แห่ง
12.จัดท้าฐานข้อมูล และสถิติการเกิด
โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ความครอบคลุมของการ
ได้รับวัคซีนของกลุ่ม
เป้าหมาย

1.เพื่อให้เด็ก 0-5
ปี ได้รับวัคซีน
ครบชุดตามช่วง
อายุ และมีการ
เยี่ยมบ้านติดตาม
การได้รับวัคซีน
อย่างต่อเนื่อง

1.จัดบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคแก่เด็ก 0-5 ปี
2เยี่ยมบ้านติดตามเด็ก 0-5 ปีใน
เขตรับผิดชอบเพื่อติดตามการ
ได้รับวัคซีน

ผู้ปกครอง
เด็ก 0-5 ปี
รพ.สต.บึงนาราง
ผู้ปกครอง
เด็ก 0-5 ปี
รพ.สต.บึงนาราง
อสม.
ครู

ผู้รับผิดชอบ

/

/

/

/

ไม่ใช้งบ

นิคม
เล็กชูผล

/

/

/

/

ไม่ใช้งบ

นิคม
เล็กชูผล

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 1 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย
1 รอยละ 100 สถานบริการสาธารณสุขที่มีการคลอดมาตรฐาน (S,M2,F1-3)
2.อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 15 ตอการเกิดมีชีพแสนคน
3.รอยละ 85 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ปี 61=34.23)
4..รอยละ 68 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมส่วน (ปี 61=29.26)
ร้อยละ 65 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ (48.96 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า (65.91 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 30 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจนมีพัฒนาการสมวัย (TEDA4)
ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) และได้รับการติดตาม ภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้้าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง (97.08 บร=81.30 หร,บม=83.03 พง=86.29 หก=81.70 บล=86.14)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30และ 42 เดือน) ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (34.45 บร=34.45 หร,บม=32.85 พง=35.89 หก=38.24 บล=29.20)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ (65.91 บร=50 หร,บม=58.82 พง=ไม่มีข้อมูล หก=100 บล=100)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
/
/
/
/
ไม่ใช้งบ
2.เพื่อให้หญิง
3.บริการวัคซีนdT ในหญิงตั้งครรภ์
รพ.สต.บึงนาราง
ตั้งครรภ์ และเด็ก
พร้อมมีระบบติดตามการรับวัคซีน
หญิงตั้งครรภ์
ไม่ใช้งบ
วัยเรียน ได้รับ
4.ออกให้บริการวัคซีนภายใน
เด็กนักเรียน
/
วัคซีนอย่าง
โรงเรียน ตามกลุ่มเป้าหมาย
ป.1 นักเรียน
ครอบคลุม
หญิงป. 5
และนักเรียน
ป.6 โรงเรียน
ทั้ง 3 แห่ง
หญิงวัยเจริญ
/
ไม่ใช้งบ
1.เพิ่อหญิงวัย
1.ส้ารวจหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มี
หญิงวัยเจริญ
พันธุ์ที่สมรส
เจริญพันธุ์ที่สมรส
สถานะสมรสแล้วในพื้นที่
พันธุ์
แล้วได้รับ
แล้วได้รับบริการ
บริการ
/
ไม่ใช้งบ
วางแผนครอบครัว
2.ให้ความรู้เรื่องการคุมก้าเนิดอย่าง
หญิงวัยเจริญพันธุ์
วางแผน
ที่เหมาะสม
เหมาะสม กับวัย
ครอบครัวที่
/
/
/
ไม่ใช้งบ
3.ติดตามข้อมูล และให้ค้าแนะน้า
หญิงวัยเจริญพันธุ์
เหมาะสม
บริการวางแผนครอบครัวที่
อสม.
เหมาะสมแก่หญิงวัยเจริญพันธุ์

ผู้รับผิดชอบ
กีรติญา
บุบผาโชติ
นิคม
เล็กชูผล

สุทธิกานต์
วิเชียรสรรค์
สุทธิกานต์
วิเชียรสรรค์
สุทธิกานต์
วิเชียรสรรค์

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 1 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย
1 รอยละ 100 สถานบริการสาธารณสุขที่มีการคลอดมาตรฐาน (S,M2,F1-3)
2.อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 15 ตอการเกิดมีชีพแสนคน
3.รอยละ 85 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ปี 61=34.23)
4..รอยละ 68 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมส่วน (ปี 61=29.26)
ร้อยละ 65 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ (48.96 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า (65.91 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 30 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจนมีพัฒนาการสมวัย (TEDA4)
ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) และได้รับการติดตาม ภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้้าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง (97.08 บร=81.30 หร,บม=83.03 พง=86.29 หก=81.70 บล=86.14)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30และ 42 เดือน) ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (34.45 บร=34.45 หร,บม=32.85 พง=35.89 หก=38.24 บล=29.20)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ (65.91 บร=50 หร,บม=58.82 พง=ไม่มีข้อมูล หก=100 บล=100)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
รพ.สต.แหลมรัง
แผนงานตาบล
/
1. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ มารดา 1.ประชุมชี้แจงผู้ร่วมด้าเนินการ
ผู้น้าชุมชน/
ค่าอาหาร อาหารว่าง
พัฒนาการดีเริ่ม
ทารกหลังคลอด และครอบ และผู้เกี่ยวข้อง
อบต./อสม./
30คน X 75 บาท เป็น
ที่นมแม่
ครัว มีความรู้และทักษะ
ครู จ้านวน
เงิน 2,250 บาท
การดูแลตนเองตั้งแต่ระยะ
30 คน
(กองทุนต้าบล /งบรพ.สต)
ตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลัง
คลอด ร้อยละ 90
/
2. เพื่อส่งเสริมหญิงตั้งครรภ์ 2. เสนอโครงการเพื่อขอรับการ
มารดา ทารกหลังคลอด และ สนับสนุนงบประมาณ
ครอบครัวมีความรู้และทักษะ
ในการอบรมเลี้ยง
ดูทารกแรกเกิด-5ปีร้อยละ 95
/
3 เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์
3. ติดต่อประสานงานอบรมให้
อสม. หมู่ละ 3
ค่าอาหาร อาหารว่าง
มารดาหลังคลอด และ
ความรู้แก่ อสม. เชี่ยวชาญนมแม่
คน รวม 15
15 คน X 100 บาท
ครอบครัวตะหนักถึงความส้าคัญ เพื่อหาแกนน้าในชุมชน
คน
1 วัน เป็นเงิน 1,500บาท
ของการดูแลตนเองและทารก
(กองทุนต้าบล /งบรพ.สต)

ผู้รับผิดชอบ

ณัฏฐาพร

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 1 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย
1 รอยละ 100 สถานบริการสาธารณสุขที่มีการคลอดมาตรฐาน (S,M2,F1-3)
2.อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 15 ตอการเกิดมีชีพแสนคน
3.รอยละ 85 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ปี 61=34.23)
4..รอยละ 68 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมส่วน (ปี 61=29.26)
ร้อยละ 65 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ (48.96 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า (65.91 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 30 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจนมีพัฒนาการสมวัย (TEDA4)
ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) และได้รับการติดตาม ภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้้าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง (97.08 บร=81.30 หร,บม=83.03 พง=86.29 หก=81.70 บล=86.14)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30และ 42 เดือน) ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (34.45 บร=34.45 หร,บม=32.85 พง=35.89 หก=38.24 บล=29.20)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ (65.91 บร=50 หร,บม=58.82 พง=ไม่มีข้อมูล หก=100 บล=100)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
แรกเกิด-5 ปี ร้อยละ90
4 เพื่อให้ผู้ปกครองของเด็ก 4.จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่แก่ผู้มา
ทารกทุกรายเห็นความส้าคัญ รับบริการฝากครรภ์ 5ครั้ง/
ของการให้นมแม่แก่
ครอบครัว
ทารก และสามารถ
ให้อาหารเสริมต่างๆตามวัยได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลัง
โภชนาการ ทราบถึงข้อปฏิบัติใน
การดูแลสุขภาพ
เด็ก/การให้วัคซีน/
การใช้สมุดสีชมพู/
การประเมินและ
ส่งเสริมพัฒนาการร้อยละ 90

หญิงตั้งครรภ์
รายใหม่ ในปี
พร้อมสามี
จ้านวน 20 คน

/

ค่าอาหารว่าง 20คน X
25 บาท X 5 ครั้ง เป็น
เงิน 2,500 บาท
(กองทุนต้าบล /งบรพ.สต)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 1 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย
1 รอยละ 100 สถานบริการสาธารณสุขที่มีการคลอดมาตรฐาน (S,M2,F1-3)
2.อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 15 ตอการเกิดมีชีพแสนคน
3.รอยละ 85 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ปี 61=34.23)
4..รอยละ 68 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมส่วน (ปี 61=29.26)
ร้อยละ 65 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ (48.96 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า (65.91 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 30 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจนมีพัฒนาการสมวัย (TEDA4)
ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) และได้รับการติดตาม ภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้้าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง (97.08 บร=81.30 หร,บม=83.03 พง=86.29 หก=81.70 บล=86.14)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30และ 42 เดือน) ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (34.45 บร=34.45 หร,บม=32.85 พง=35.89 หก=38.24 บล=29.20)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ (65.91 บร=50 หร,บม=58.82 พง=ไม่มีข้อมูล หก=100 บล=100)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
/
5. เพื่อให้เกิดภาคี
5.จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองเด็กวัย
ผู้ปกครองเด็ก
ค่าอาหาร อาหารว่าง
เครือข่ายในการด้าเนินงาน
แรกเกิด- 5ปี เข้ารับการอบรม
จ้านวน 100 คน
20 คน X 100 บาท
พัฒนาการดีเริ่มที่
ทักษะในการดูแลทารก
จ้านวน 5 รุ่นๆละ 1 วัน
นมแม่
เป็นเงิน 10,000 บาท
(กองทุนต้าบล /งบรพ.สต)
/
6.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ
คณะกรรมการ
ค่าอาหาร อาหารว่าง
ดีเริ่มที่นมแม่
30 คน
30คน X 75 บาท
จ้านวน 3 ครั้งๆละ
ครึ่งวัน เป็นเงิน 6,750 บ.
(กองทุนต้าบล /งบรพ.สต)
/
7.ประชุมร้านค้าเพื่อหาแนว
ม. 1 จ้านวน 5 ร้าน
ค่าอาหาร อาหารว่าง
ทางการจัดการเรื่องการขายนมผง
ม.12 จ้านวน 7 ร้าน
1 วัน เป็นเงิน 2,000
ให้แก่เด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน
ม.6 จ้านวน 3 ร้าน
บาท
ม.13 จ้านวน 2 ร้าน
(กองทุนต้าบล /งบรพ.สต)
ม.14 จ้านวน 3 ร้าน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 1 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย
1 รอยละ 100 สถานบริการสาธารณสุขที่มีการคลอดมาตรฐาน (S,M2,F1-3)
2.อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 15 ตอการเกิดมีชีพแสนคน
3.รอยละ 85 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ปี 61=34.23)
4..รอยละ 68 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมส่วน (ปี 61=29.26)
ร้อยละ 65 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ (48.96 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า (65.91 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 30 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจนมีพัฒนาการสมวัย (TEDA4)
ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) และได้รับการติดตาม ภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้้าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง (97.08 บร=81.30 หร,บม=83.03 พง=86.29 หก=81.70 บล=86.14)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30และ 42 เดือน) ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (34.45 บร=34.45 หร,บม=32.85 พง=35.89 หก=38.24 บล=29.20)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ (65.91 บร=50 หร,บม=58.82 พง=ไม่มีข้อมูล หก=100 บล=100)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
/
8.ประชาสัมพันธ์การเลี้ยงลูกด้วย
จ้านวน 5 หมู่
ป้ายไวท์นิ้ว ขนาด 3*3
นมแม่ ในทุกหมู่บ้าน
เมตร เป็นเงิน1,350
บาท จ้านวน 7 อัน รวม
เป็นเงิน 9,450 บาท
(กองทุนต้าบล /งบรพ.สต)
9.ติดตามประเมินผลสรุปโครงการ
และรายงาน
10. สรุปผลการด้าเนินงานให้
กองทุน สปสช. ต้าบลแหลมรัง
รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม
โครงการลูกเกิด
/
อบรมทีมMCH ระดับต้าบล
ค่าอาหาร อาหารว่าง และ
รอด แม่ปลอดภัย
เครื่องดื่มแกนน้าหมู่ละ2
2คน*9หมู่*100 บาท
เป็นเงิน1800
(กองทุนต้าบล /งบรพ.สต)

ผู้รับผิดชอบ

นวพรรษ

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 1 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย
1 รอยละ 100 สถานบริการสาธารณสุขที่มีการคลอดมาตรฐาน (S,M2,F1-3)
2.อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 15 ตอการเกิดมีชีพแสนคน
3.รอยละ 85 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ปี 61=34.23)
4..รอยละ 68 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมส่วน (ปี 61=29.26)
ร้อยละ 65 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ (48.96 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า (65.91 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 30 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจนมีพัฒนาการสมวัย (TEDA4)
ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) และได้รับการติดตาม ภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้้าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง (97.08 บร=81.30 หร,บม=83.03 พง=86.29 หก=81.70 บล=86.14)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30และ 42 เดือน) ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (34.45 บร=34.45 หร,บม=32.85 พง=35.89 หก=38.24 บล=29.20)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ (65.91 บร=50 หร,บม=58.82 พง=ไม่มีข้อมูล หก=100 บล=100)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
/
/
/
/
จัดตั้งทีมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย
ค่าอาหาร แกนน้า
นมแม่และเฝ้าระวังการฝากครรภ์
หมู่ละ2 * 9 หมู่
ล่าช้าในชุมชน
50 บาท
เป็นเงิน1800
(กองทุนต้าบล /งบรพ.สต)
รพ.สต.บ้านใหม่ฯ
/
/
/
/
โครงการพัฒนา
1.เพื่อให้เด็ก 0- 5ปี
1.จัดอบรมให้ความรู้
ผู้ปกครอง 50 คน
1.ค่าอาหาร
และสร้าง
มีพัฒนาการสมวัย
ผู้ปกครองเด็กเกี่ยวกับ
กลางวัน
เสริมศักยภาพ
2.เพื่อให้เด็ก 0 - 5ปี
การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก0-5ปี
อาหารว่าง
คนไทย
มีรูปร่างสูงดี สมส่วน
และเครื่องดื่ม
กลุ่มเด็กปฐมวัย
3.เพื่อให้ผู้ปกครอง
2.ตรวจประเมินพัฒนาการ
ในการอบรม
ด้วย 3 อ 3 ส
เด็ก0-5ปี มีความรู้
เด็ก 0-5ปี ชั่งน้้าหนักวัดส่วนสูง
จ้านวน
และสามารถกระตุ้น
ทุก1เดือนตามกลุ่มเป้าหมายที่มารับ
50*100*1
พัฒนาการได้ถูกวิธี
บริการ ที่ รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี
5,000บาท
กรณีตรวจพบความผิดปกติส่งต่อรับการแก้ไข
(กองทุนต้าบล /งบรพ.สต)

ผู้รับผิดชอบ
นวพรรษ

พีรพงศ์
รพ.สต.
บ้านใหม่
สามัคคี

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 1 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย
1 รอยละ 100 สถานบริการสาธารณสุขที่มีการคลอดมาตรฐาน (S,M2,F1-3)
2.อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 15 ตอการเกิดมีชีพแสนคน
3.รอยละ 85 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ปี 61=34.23)
4..รอยละ 68 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมส่วน (ปี 61=29.26)
ร้อยละ 65 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ (48.96 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า (65.91 บร=52.94 หร,บม=48.48 พง=70 หก=61.11 บล=22.22)
ร้อยละ 30 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจนมีพัฒนาการสมวัย (TEDA4)
ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) และได้รับการติดตาม ภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้้าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง (97.08 บร=81.30 หร,บม=83.03 พง=86.29 หก=81.70 บล=86.14)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30และ 42 เดือน) ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (34.45 บร=34.45 หร,บม=32.85 พง=35.89 หก=38.24 บล=29.20)
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี(9,18, 30 และ 42 เดือน) ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ (65.91 บร=50 หร,บม=58.82 พง=ไม่มีข้อมูล หก=100 บล=100)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
3.ติดตามประเมินผล
สรุปผลการด้าเนินงาน
และรายงานผลการด้าเนินงาน
รพ.สต.บางลาย
พัฒนาและเสริมสร้าง
1.เพื่อให้เด็กอายุ
1.อบรมพัฒนาทักษะ
อสม.ต้าบลบางลาย
ค่าอาหาร อาหารว่าง
√
ศักยภาพคน
0-5ปี สูงดีสมส่วน
อสม.
จ้านวน 89 คน
และเครื่องดื่ม จ้านวน
- การคัดกรอง
89 คน ๆ 100 บาท
ไทย กลุ่มสตรี
และเด็กปฐมวัย
- โภชนาการ
จ้านวน 1 วัน เป็น
- นมแม่
เงิน 8,900 บาท
- พัฒนาการ
(กองทุนต้าบล /งบรพ.สต)
- ทันตกรรม
กิจกรรมรร พ่อแม่ ในวันคลีนิค

ผู้รับผิดชอบ

ศุลีวรรรณ

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 2 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
1 เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่่ากวา 100 (ปี 61=0.72)
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย :
2.รอยละ 80 ของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ (EQ)อยู่ในเกณฑปกติขึ้นไป
3.รอยละ 66 ของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน (อ่าเภอ29.3 / บร=21.13/ หร,บม=39.77 พง=47.63 หก=18.27 บล=14.54)
4.รอยละ 60 เด็กกลุมอายุ 0 - 12 ป ฟนดีไมมีผุ (ปี 61 =70.28 )
5..ร้อยละ 90 ของเด็กวัยเรียน ที่ได้รับการชั่งน้่าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง
6.ร้อยละ 90 เด็กกลุ่มอายุ 12 ปีในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจฟัน
7.อัตราการคลอดมีชีพ ไมเกิน 34 ตอประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
งานประจา
โครงการพัฒนา
และสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทย
กลุ่มวัยเรียนและ
วัยรุ่น

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1.คัดกรองการติดบุหรี่
และเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์

1.เพื่อคัดกรองการ
ติดบุหรี่ และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในเด็กมัธยม

2.ส่งต่อนักเรียน
มัธยมที่มีปัญหาเรื่อง
การติดสารเสพติด
(บุหรี่/เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์)
3.เพื่อให้เด็กนักเรียน
มีภาวะโภชนาการสูงดี
สมส่วน

2.นักเรียนมัธยมที่มี
ปัญหาเรื่องการติดสาร
เสพติด ได้รับการส่ง
ต่อ
3.อบรม สมาร์คิด
โคชเชอะ

(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
เด็กอายุ 15-19 ปี
จ่านวน 1,415 คน
รพ=.17
201=201
,202=203
,203=249
,204=264
205=214
206=267
3.นักเรียนที่มีปัญหา
เรื่องการติดสารเสพ
ติด (บุหรี/่ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์)

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)
ค่าวัสดุแบบสอบถาม จานวน 1,415*2
บาท =2,830 บาท
(งบ pp)

ไม่ใช้งบ

ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 206
คน * 1 วัน*100 เป็นเงิน 20,600 บาท
(งบpp )

ผู้รับผิดชอบ
ภัทราภรณ์

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 2 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
1 เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่่ากวา 100 (ปี 61=0.72)
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย :
2.รอยละ 80 ของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ (EQ)อยู่ในเกณฑปกติขึ้นไป
3.รอยละ 66 ของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน (อ่าเภอ29.3 / บร=21.13/ หร,บม=39.77 พง=47.63 หก=18.27 บล=14.54)
4.รอยละ 60 เด็กกลุมอายุ 0 - 12 ป ฟนดีไมมีผุ (ปี 61 =70.28 )
5..ร้อยละ 90 ของเด็กวัยเรียน ที่ได้รับการชั่งน้่าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง
6.ร้อยละ 90 เด็กกลุ่มอายุ 12 ปีในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจฟัน
7.อัตราการคลอดมีชีพ ไมเกิน 34 ตอประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)

งานประจา

โครงการพัฒนา
และสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทย
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

4.ผู้ปกครองมีความรู้
เพิ่มขึ้นหลังได้รับการอบรม

4.อบรมหลักสูตร
PATH ผู้ปกครอง

5.แกนน่านักเรียนมี
ความรู้เพิ่มขึ้นหลัง
ได้รับการอบรม และ
ขยายผลต่อได้

5.อบรมหลักสูตรPA
TH 4 A และทันต
สุขภาพในนักเรียน

6.มีป้ายคลินิก

6.ป้ายคลินิกเพื่อนใจวัยรุ่น

7.เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี
ทักษะเพิ่มมากขึ้น

7.พัฒนาศักภาพ
เจ้าหน้าที่ในการเป็น
วิทยากร PATH

ผู้ปกครองจ่านวน
60 คน รพ.5 คน
(ตามพื้นที่รับผิด
ชอบของรพ.สต. 6
แห่ง แห่งละ10คน )
รวม 65 คน จนท
8 รวม 73 คน
แกนน่านักเรียน
โรงเรียนละ 5 คน
รวม90 คน จนท.8 คน
ครู 18 คน รวม
ทั้งหมด 116 คน
7 แห่ง
37 คน
วิทยากร 2
รพ.สต.ละ 1คน 6

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

ผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่าย)
ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
จ่านวน 73 คน * 1 วัน*100 บาท เป็น
เงิน 7,300 บาท
(งบ จังหวัด)

ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
จ่านวน 116 คน * 1 วัน*100 บาท
เป็นเงิน 11,600 บาท
(งบ จังหวัด)

/

500 บาท*7 =3500

/

(งบ จังหวัด)
1.ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จ่านวน 37 คน *100*2วัน เป็นเงิน 7400 บาท

ภัทราภรณ์

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 2 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
1 เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่่ากวา 100 (ปี 61=0.72)
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย :
2.รอยละ 80 ของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ (EQ)อยู่ในเกณฑปกติขึ้นไป
3.รอยละ 66 ของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน (อ่าเภอ29.3 / บร=21.13/ หร,บม=39.77 พง=47.63 หก=18.27 บล=14.54)
4.รอยละ 60 เด็กกลุมอายุ 0 - 12 ป ฟนดีไมมีผุ (ปี 61 =70.28 )
5..ร้อยละ 90 ของเด็กวัยเรียน ที่ได้รับการชั่งน้่าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง
6.ร้อยละ 90 เด็กกลุ่มอายุ 12 ปีในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจฟัน
7.อัตราการคลอดมีชีพ ไมเกิน 34 ตอประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)

งานประจา

โครงการพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพ
คนไทยกลุ่มวัย
เรียนและวัยรุ่น

(ภาคีเครือข่าย/ พชอ.)

ตร 2 อปท 5 รร 18
สสอ 2 รพ 1 ปค 1

8.ประชุม
คณะกรรมการ
ประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
9.ประชุมคณะท่างาน
อนามัยเจริญพันธุ์

จ่านวน 26 คน

10.ประเมิน YFSH
(กรรมการและภาคี
ที่มารับการประเมิน)
รพ.บึงนาราง
11.คลินิคเลิกบุหรี่สุรา ในรพ.และรพ.สต

จ่านวน 50 คน

จ่านวน 30 คน
(ค่าสั่งคณะท่างาน)

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.ค่าวิทยากร ช.ม.ละ 800 บาท * 14ชม.
11,200 บาท รวมเงิน 18600 บาท
(งบpp )
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จ่านวน 26 คน *100*1 วัน เป็นเงิน
2,600 บาท
(งบpp )
ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ่านวน
30 คน *100*1 วัน 3 ครั้ง
เป็นเงิน 9,000 บาท
(งบpp )
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จ่านวน 50 คน *100*1 วัน เป็นเงิน
5,000 บาท
(งบpp )
พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ 7*3000 =21000
(งบpp )

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 2 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
1 เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่่ากวา 100 (ปี 61=0.72)
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย :
2.รอยละ 80 ของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ (EQ)อยู่ในเกณฑปกติขึ้นไป
3.รอยละ 66 ของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน (อ่าเภอ29.3 / บร=21.13/ หร,บม=39.77 พง=47.63 หก=18.27 บล=14.54)
4.รอยละ 60 เด็กกลุมอายุ 0 - 12 ป ฟนดีไมมีผุ (ปี 61 =70.28 )
5..ร้อยละ 90 ของเด็กวัยเรียน ที่ได้รับการชั่งน้่าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง
6.ร้อยละ 90 เด็กกลุ่มอายุ 12 ปีในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจฟัน
7.อัตราการคลอดมีชีพ ไมเกิน 34 ตอประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
งานประจา
รพ.บึงนาราง
แผนงานเด็กวัย
เรียน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เด็กวัยเรียน
ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประเมินภาวะ
โภชนาการ การได้รับ
บริการทันตกรรม
และบริการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค
2.เพื่อติดตาม แก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพของ
เด็กวัยเรียน

3.เพิ่อเฝ้าระวัง
ป้องกันปัญหาด้านยา

กิจกรรม

(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)

1.ประเมินภาวะ
โภชนาการเด็กวัยเรียน

เด็กอายุ 6-14 ปี
48 คน

2.ให้ค่าแนะน่า และ
สุขศึกษาในการ
ป้องกันภาวะอ้วนใน
เด็กวัยเรียน
3.ตรวจสุขภาพปาก
และฟันเด็กวัยเรียน
พร้อมส่งต่อเพื่อรักษา
3.ส่ารวจพฤติกรรม
การใช้สารเสพติด

นักเรียน
ครู

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)

/

/

/

/

/

/

นักเรียน

วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี
จ่านวน 17 คน

งบประมาณ(บาท)

/

ผู้รับผิดชอบ

ทิพย์วรรณ

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 2 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
1 เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่่ากวา 100 (ปี 61=0.72)
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย :
2.รอยละ 80 ของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ (EQ)อยู่ในเกณฑปกติขึ้นไป
3.รอยละ 66 ของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน (อ่าเภอ29.3 / บร=21.13/ หร,บม=39.77 พง=47.63 หก=18.27 บล=14.54)
4.รอยละ 60 เด็กกลุมอายุ 0 - 12 ป ฟนดีไมมีผุ (ปี 61 =70.28 )
5..ร้อยละ 90 ของเด็กวัยเรียน ที่ได้รับการชั่งน้่าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง
6.ร้อยละ 90 เด็กกลุ่มอายุ 12 ปีในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจฟัน
7.อัตราการคลอดมีชีพ ไมเกิน 34 ตอประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)

งานประจา
เสพติด บุหรี่ และสุรา
ในชุมชน

รพ.สต.บึงนาราง
พัฒนาสุขภาพ
ร่างกายของเด็ก
วัยเรียนให้มีการ
เจริญเติบโตทั้ง
ร่างกายและ
จิตใจที่เหมาะสม

1.เพื่อให้เด็กวัยเรียน
ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประเมินภาวะ
โภชนาการ การได้รับ
บริการทันตกรรม
และบริการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค
2.เพื่อติดตาม และส่ง
ต่อเพื่อแก้ไขปัญหา

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)

ผู้รับผิดชอบ

บุหรี่ และสุรา ในชุมชน
4.ติดป้ายสติ๊กเกอร์
ห้ามจ่าหน่ายบุหรี่
สุรา/ตรวจเฝ้าระวัง
ร้านค้าในการบังคับใช้
กฏหมายบุหรี่และสุรา

สถานประกอบการ
ร้านค้าในเขตพื้นที่
ม.10 ต.แหลมรัง

1.ประเมินภาวะ
โภชนาการเด็กวัยเรียน

นักเรียน
โรงเรียนในพื้นที่
ต่าบลบึงนาราง

/

/

ไม่ใช้งบ

2.ให้ค่าแนะน่า และ
สุขศึกษาในการ

นักเรียน
ครู โรงเรียนใน

/

/

ไม่ใช้งบ

พรประภา
ทับทอง

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 2 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
1 เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่่ากวา 100 (ปี 61=0.72)
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย :
2.รอยละ 80 ของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ (EQ)อยู่ในเกณฑปกติขึ้นไป
3.รอยละ 66 ของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน (อ่าเภอ29.3 / บร=21.13/ หร,บม=39.77 พง=47.63 หก=18.27 บล=14.54)
4.รอยละ 60 เด็กกลุมอายุ 0 - 12 ป ฟนดีไมมีผุ (ปี 61 =70.28 )
5..ร้อยละ 90 ของเด็กวัยเรียน ที่ได้รับการชั่งน้่าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง
6.ร้อยละ 90 เด็กกลุ่มอายุ 12 ปีในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจฟัน
7.อัตราการคลอดมีชีพ ไมเกิน 34 ตอประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)

งานประจา
ด้านสุขภาพของเด็กวัย
เรียน
3.เพื่อลดอัตราการ
เสียชีวิตจากการจมน้่า
ของเด็กอายุต่ากว่า
15 ปี

โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be
number one
(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น

1.แกนน่า To be
number one มี
ความรู้หลังได้รับการ
อบรม และสามารถน่า
ความรู้ไปแนะน่า

ป้องกันภาวะอ้วนใน
เด็กวัยเรียน
3.ตรวจสุขภาพปาก
และฟันเด็กวัยเรียน
พร้อมส่งต่อเพื่อรักษา
4.ให้สุขศึกษาในการ
ป้องกันการเสียชีวิต
จากการจมน้่า และ
ทักษะช่วยเหลือตนเอง
5.ออกให้บริการ
วัคซีนภายในโรงเรียน
ตามกลุ่มเป้าหมาย
อบรมแกนน่า To be
number one

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)

ผู้รับผิดชอบ

พื้นที่ต่าบลบึงนาราง
นักเรียน โรงเรียน
ในพื้นที่ต่าบลบึงนาราง

ไม่ใช้งบ

นักเรียน, ครู,
ผู้ปกครอง

/

เด็กนักเรียน ป.1
นักเรียนหญิงป. 5
และนักเรียน ป.6
สมาชิกชมรม To
be number one
ที่มีอายุตั้งแต่ 10-24
ปี และประชาชน
ทั่วไป หมู่ 1 - หมู่

/

/

ไม่ใช้งบ

/

/

นิคม
เล็กชูผล

ไม่ใช้งบ

งบอบต.หมวดสาธารณสุขโครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be
number one หมู่ละ 20,000 บาท

ผู้น่า อบต.
อสม.

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 2 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
1 เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่่ากวา 100 (ปี 61=0.72)
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย :
2.รอยละ 80 ของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ (EQ)อยู่ในเกณฑปกติขึ้นไป
3.รอยละ 66 ของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน (อ่าเภอ29.3 / บร=21.13/ หร,บม=39.77 พง=47.63 หก=18.27 บล=14.54)
4.รอยละ 60 เด็กกลุมอายุ 0 - 12 ป ฟนดีไมมีผุ (ปี 61 =70.28 )
5..ร้อยละ 90 ของเด็กวัยเรียน ที่ได้รับการชั่งน้่าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง
6.ร้อยละ 90 เด็กกลุ่มอายุ 12 ปีในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจฟัน
7.อัตราการคลอดมีชีพ ไมเกิน 34 ตอประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
งานประจา
ในชุมชน/หมู่บ้าน)

รพ.สต.ห้วยแก้ว
แผนพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คนไทยกลุ่มเด็กวัย
เรียนและวัยรุ่น

วัตถุประสงค์
สมาชิกภายในชมรมได้
2.เพื่อให้ชมรม To be
number one
ภายในชุมชน มี
เครือข่ายในการด่าเนิน
กิจกรรม และมีการ
ด่าเนินกิจกรรมด้าน
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง

1.พื่อให้แกนน่า อสม.
น้อยมีความรู้ในการ
ส่งเสริมสุขภาพที่ดี
ร้อยละ 90

กิจกรรม

(ระบุพื้นที่ 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)

ผู้รับผิดชอบ

10
จัดกิจกรรมกีฬา
ประชุมสมาชิกชมรม
To be number
one

1.อบรมฟื้นฟูพัฒนา
- แกนน่านักเรียน
ทักษะแกนน่าอสม.
อสม.น้อย 60 คน
น้อย
รพ.สต.ห้วยแก้ว
- ความสามารถทางอารมณ์ (EQ)
- ภาวะโภชนาการ

/

/

/

1. ค่าอาหารกลางวันและ อาหารว่าง
เครื่องดื่ม จ่านวน 60 คน คนละ 100
บาท จ่านวน 2 วัน เป็นเงิน 12,000 บาท
(กองทุนต่าบล /งบรพ.สต)

เพชรชนก
แท่งทอง

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 2 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
1 เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่่ากวา 100 (ปี 61=0.72)
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย :
2.รอยละ 80 ของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ (EQ)อยู่ในเกณฑปกติขึ้นไป
3.รอยละ 66 ของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน (อ่าเภอ29.3 / บร=21.13/ หร,บม=39.77 พง=47.63 หก=18.27 บล=14.54)
4.รอยละ 60 เด็กกลุมอายุ 0 - 12 ป ฟนดีไมมีผุ (ปี 61 =70.28 )
5..ร้อยละ 90 ของเด็กวัยเรียน ที่ได้รับการชั่งน้่าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง
6.ร้อยละ 90 เด็กกลุ่มอายุ 12 ปีในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจฟัน
7.อัตราการคลอดมีชีพ ไมเกิน 34 ตอประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)

งานประจา

2.เกิดการถ่ายทอด
ความรู้ในการส่งเสริม
สุขภาพที่ดีในชั้นเรียน
และในโรงเรียน ร้อยละ
100

- การออกก่าลังกาย
- สุขภาพช่องปากที่ดี
- การส่งเสริมแพทย์แผนไทยในนักเรียน
- โรคติดต่อพบได้ในโรงเรียน
2. ฝึกปฏิบัติทักษะ
แกนน่านักเรียน
การน่าเสนอการ
อสม.น้อย 60 คน
ส่งเสริมสุขภาพที่ดี
รพ.สต.ห้วยแก้ว
หน้าชั้นเรียน
3. ให้แกนน่า
นักเรียนอสม.น้อยฝึก
ทักษะการสอนน้องๆ
เพื่อนๆพี่ๆในโรงเรียน

แกนน่านักเรียน
อสม.น้อย 60 คน
รร.ห้วยแก้ว
/รร.วังพร้าว

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. ค่าอุปกรณ์การแปรงฟัน (แปรงสีฟัน
และยาสีฟัน) จ่านวน 60 ชุด*40 เป็นเงิน
2,400 บาท (กองทุนต่าบล)
3.ค่าจัดท่าสื่อการสอน (ป้ายไวนิล ขนาด 1×3
ตารางเมตร ) *150ตร.ม*2 แผ่น
เป็นเงิน 900 บาท (กองทุนต่าบล)
4.ค่าอุปกรณ์ท่าน้่ายาฆ่าเหาจากสมุนไพรไทย
(น้่ามันมะกอก,ผ้าขนหนู,หมวกคลุมผม,ถุงมือ)
เป็นเงิน 1,500 บาท (กองทุนต่าบล /งบรพ.สต)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 3 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มวัยทางาน
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1. รอยละ 56 ของประชาชนวัยทางาน อายุ 30-44 ป มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (19.95 บร=13.63 หร,บม=15.83 พง=30.97 หก=31.84 บล=14.63)
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
(ระบุ รายละเอียด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
โครงการการพัฒนา
1.เพื่อให้
1.อสม ออก
1.ประชาชนกลุ่มวัย
1.ค่
า
อาหาร
อาหารว่
า
ง
และเครื
่องดื่ม อสม
/
และสร้างเสริม
ประชาชนกลุ่มวัย
ตรวจคัดกรอง
ทางานทุกตาบล
หมู่ละ 5 คนๆละ 100 บาท จานวน 51
ศักยภาพกลุ่มวัย
ทางานอายุ 30-44
กลุ่มวัยทางาน
หมู่บ้าน เป็นเงิน 25,500 บาท
ทางานด้วย3 อ 3ส
ปี มีค่าดัชนีมวล
เพื่อคัดเลือกผู้มีค่า
(งบกองทุน )
คบสอ.บึงนาราง
กายปกติไม่น้อย
BMI ไม่ปกติ เข้า
กว่า ร้อยละ 56
ร่วมกิจกรรม
2.ประชุมเชิง
2.ประชาชนกลุ่ม 30 บูรณาการร่วมปรับพฤติกรรม
ปฏิบัติการแกนนา
44 ปี ตาบลละ 50
พัฒนา BMI ด้วย
คน
๓อ๓ส (ในแต่ละตาบล)
3.ติดตามประเมินผล
4.คัดเลือกบุคลต้นแบบ
กลุ่มเป้าหมาย 100
ค่ารถประจาทางปรับอากาศ จานวน 2 คัน
2.เพื่อพัฒนาแกน
1. อบรมแกนนา
/
/
คน (รพ.สต.ละ15-20
x 12000 บาท x 2 ครั้ง เป็นเงิน 48000บาท
นาเครือข่ายหมอ
สุขภาพตาม
คน ) อบรม ณ อ.
(ระยะทางไม่เกิน 200 กม )
ดูแลตัวเองใน
หลักสูตรยา 9 เม็ด
ไพศาลีอโศก
(งบpp )
ชุมชนและ
อ.หมอเขียว
ครอบครัว
2.จัดตั้งเครือข่าย
จ.นครสวรรค์
( อายุ 30-44 ปี เป็นอสค )
หมอดูแลตัวเอง
กลุ่มเสี่ยง /แกนนา
ในชุมชน
3. ให้บริการแก่
ผู้ป่วย NCD ใน
วันคลินิกรพ.สต.
บูรณาการร่วมกับเวทีอื่นๆอาเภอ
4. เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
5. เชิดชูบุคคลต้นแบบ

ผู้รับผิดชอบ
ธนกฤต

กานต์ศิรัส

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 3 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มวัยทางาน
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1. รอยละ 56 ของประชาชนวัยทางาน อายุ 30-44 ป มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (19.95 บร=13.63 หร,บม=15.83 พง=30.97 หก=31.84 บล=14.63)
เป้าหมาย/จานวน
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ 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.
ประชาชนกลุ
ม
่
วั
ย
6. ตรวจคัดกรอง
ทางานอายุ 30-44
และวิเคราะห์
ปัญหาด้าน
ปีทุกตาบล
สุขภาพให้กลุ่ม
วัยทางาน เพื่อ
คัดเลือกผู้เข้าร่วม

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 4 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มวัยผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละ 70 ของตำบลที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term Care) ในชุมชนผ่ำนเกณฑ์ (ปี61 =100)
2. ร้อยละ Healthy Ageing (ด้ำนสุขภำพ) ผ่ำนเกณฑ์ 5 องค์ประกอบ (71.91 บร=77.73 หร,บม=70.27 พง=68.59 หก=83.63 บล=64.46)
คัดกรองฯผู้สูงอำยุ ร้อยละ 60
มีสถำนะผู้สูงอำยุที่เสี่ยงสมองเสื่อม
มีสถำนะผู้สูงอำยุที่เสี่ยงภำวะหกล้ม
ร้อยละผู้สูงอำยุกลุ่ม 1 (Independent) เพิ่มขึ้นหรือคงที่
มีคลินิกผู้สูงอำยุใน รพท./ รพช.
อัตรำของผูสูงอำยุที่ชวยเหลือตนเองได เพิ่มขึ้นหรือคงที่
รพช.มีหน่วยบริกำรผู้สูงอำยุอย่ำงน้อยร้อยละ 75
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ 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.
/
/
/
โครงกำรส่งเสริม
1.เพื่อพัฒนำศักยภำพ
1.ประชุมเชิงปฎิบัติ
แกนนำผู้สูงอำยุ/
สุขภำพและพัฒนำคุณภำพ คณะกรรมกำรตำบล
กำรคณะกรรมกำร
ชมรมผู้สูงอำยุ
ชีวิตผู้สูงอำยุและชมรม
ดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว
ชมรมผู้สูงอำยุระดับ
ระดับอำเภอ/
ผู้สูงอำยุอำเภอ
2.เพื่อพัฒนำตำบลกำร
อำเภอ กำรดูแล
ตำบล/จนท.รพ.
บึงนำรำง
ดูแลผู้สูงอำยุ
ผู้สูงอำยุระยะยำว (LTC)
สต./สสอ./รพ./
จนท.อปท.
ระยะยำวระบบบริกำร
จำนวน 40 คน* 3 ครั้ง
เชิงรุกและเชิงรับ
/
/
3.จัดเวทีแลกเปลี่ยน
2.ประชุมเชิงปฎิบัติ
แกนนำผู้สูงอำยุ/
เรียนรู้ระดับอำเภอ/ตำบล
กำรคณะกรรมกำร
ชมรมผู้สูงอำยุ
ระดับตำบลกำรดูแล
ระดับตำบล/จนท.
4.เพื่อพัฒนำแกนนำผู้สูงอำยุ
ผู้สูงอำยุระยะยำว
รพ.สต./จนท.อปท.
ชมรมผู้สูงอำยุ
(ฟื้นฟู/แลกเปลี่ยนควำมรู้
5 ตำบลๆละ 25
และผู้สูงอำยุสำรอง
ทักษะนักบริบำล
คน *1 ครั้ง
5.เพื่อส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ/ 3.ประเมินมำตรฐำน
กรรมกำรและผู้รับ
ชมรมผู้สูงอำยุ/ผู้สูงอำยุ
ชมรมผู้สูงอำยุ
กำรประมิน
สำรองด้วย3อ 3ส
25 คน 6 ชมรม

6.เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญำ
ผู้สูงอำยุสู่กลุ่มเด็ก
เยำวชนและชุมชน

4.ประชุมสัญจร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรม
ผู้สูงอำยุระดับอำเภอ

แกนนำผู้สูงอำยุ/
ชมรมผู้สูงอำยุ
ระดับตำบล/จนท.

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง
และเครื่องดื่มผู้เข้ำร่วม
ประชุม 40คนx120
บำทx 3 ครั้ง จำนวน
เงิน14,400 บำท (งบจังหวัด)

ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่มผู้เข้ำร่วมประชุมตำบล
ละ25คนx120
บำทx 5 ตำบล 1 ครั้ง
เป็นเงิน15,000 บำท
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
*เครื่องดื่มผู้เข้ำร่วมประเมิน
ตำบลละ 25 คนx120
บำทx 6 ชมรม
เป็นเงิน18,000 บำท
(งบจังหวัด)
ค่ำอำหำร อำหำร่วงละเครื่องดื่ม
ชมรมผู้สูงอำยุระดับอำเภอ/ตำบลร่วม
ประชุม 50 คนx120บำท x 5 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ
ชมรมผู้สูงอำยุ
อำเภอ/ตำบล/
จนท
สสอ./จนท.
รพ./จนท.
.อปท.
ชมรมผู้สูงอำยุ
อำเภอ/ตำบล/
จนท
สสอ./จนท.
รพ./จนท.
.อปท.
ปรำญช์
ผู้สูงอำยุ

ชมรมผู้สูงอำยุ
อำเภอ/ตำบล/
จนทสสอ./จนท.รพ

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 4 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มวัยผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละ 70 ของตำบลที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term Care) ในชุมชนผ่ำนเกณฑ์ (ปี61 =100)
2. ร้อยละ Healthy Ageing (ด้ำนสุขภำพ) ผ่ำนเกณฑ์ 5 องค์ประกอบ (71.91 บร=77.73 หร,บม=70.27 พง=68.59 หก=83.63 บล=64.46)
คัดกรองฯผู้สูงอำยุ ร้อยละ 60
มีสถำนะผู้สูงอำยุที่เสี่ยงสมองเสื่อม
มีสถำนะผู้สูงอำยุที่เสี่ยงภำวะหกล้ม
ร้อยละผู้สูงอำยุกลุ่ม 1 (Independent) เพิ่มขึ้นหรือคงที่
มีคลินิกผู้สูงอำยุใน รพท./ รพช.
อัตรำของผูสูงอำยุที่ชวยเหลือตนเองได เพิ่มขึ้นหรือคงที่
รพช.มีหน่วยบริกำรผู้สูงอำยุอย่ำงน้อยร้อยละ 75
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ 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.
ไปยังตำบล 50 คน
รพ.สต./จนท.อปท.
จำนวน5 ครั้ง(กิจกรรม
พื้นที่ 5 ตำบล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำน
/
/
สุขภำพและสันทนำกำร
ผู้สูงอำยุ/กีฬำพื้นบ้ำน/
คัดเลือกบ้ำนผู้สูงอำยุ
ต้นแบบ/ผู้สูงอำยุต้นแบบ)

/

/

/

/

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
เป็นเงิน 30,000 บำท (งบจังหวัด)

ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่มผู้เข้ำร่วม
ประชุมตำบลละ25 คน x120
บำท x 2 ครั้ง x 5
ตำบล จำนวนเงิน
30,000 บำท (งบจังหวัด)
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่อง
ดื่มผู้เข้ำร่วมประชุมตำบล
ละ 45 คน x120บำท x
5 ตำบล จำนวนเงิน
27,000 บำท
(งบจังหวัด)
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่มผู้เข้ำร่วมประชุมตำบล
ละ20 คนๆละ 120บำท x 5
ตำบล เป็นเงิน12,000 บำท
* (งบจังหวัด)
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มแกน
*นำผู้สูงอำยุและชมรมผู้สูงอำยุ

ผู้รับผิดชอบ
./จนท..อปท.

ชมรมผู้สูงอำยุ
อำเภอ/ตำบล/
จนท
สสอ./จนท.
รพ./จนท.
.อปท.
สสอ./รพ.

สสอ./รพ.

ชมรมผู้สูงอำยุ
อำเภอ/ตำบล/

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 4 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มวัยผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละ 70 ของตำบลที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term Care) ในชุมชนผ่ำนเกณฑ์ (ปี61 =100)
2. ร้อยละ Healthy Ageing (ด้ำนสุขภำพ) ผ่ำนเกณฑ์ 5 องค์ประกอบ (71.91 บร=77.73 หร,บม=70.27 พง=68.59 หก=83.63 บล=64.46)
คัดกรองฯผู้สูงอำยุ ร้อยละ 60
มีสถำนะผู้สูงอำยุที่เสี่ยงสมองเสื่อม
มีสถำนะผู้สูงอำยุที่เสี่ยงภำวะหกล้ม
ร้อยละผู้สูงอำยุกลุ่ม 1 (Independent) เพิ่มขึ้นหรือคงที่
มีคลินิกผู้สูงอำยุใน รพท./ รพช.
อัตรำของผูสูงอำยุที่ชวยเหลือตนเองได เพิ่มขึ้นหรือคงที่
รพช.มีหน่วยบริกำรผู้สูงอำยุอย่ำงน้อยร้อยละ 75
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ 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.

แผนพัฒนำและ
สร้ำงเสริม
ศักยภำพผู้สูงอำยุ
รพ.สต.บึงนำรำง
พัฒนำระบบกำร
ดูแลผู้สูงอำยุ
ระยะยำวได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

/

/

⁄

เพื่อให้ผู้สูงอำยุได้รับกำร
คัดกรอง ครอบคลุม
ร้อยละ 90

ชี้แจงแนวทำงกำรคัด
กรองสุขภำพ และสำรวจ
ข้อมูลสุขภำพและสิ่ง
แวดล้อมของผู้สูงอำยุ

จนท. รพ.สต.6แห่ง
อสม.ที่ร่วมประเมิน
รวมทั้งหมด 150 คน

⁄

1.เพิ่อพัฒนำระบบดูแล
สุขภำพผู้สูงอำยุ
2.เพื่อให้ผู้สูงอำยุได้รับ
กำรคัดกรอง และ
ประเมินสุขภำพครบทุก
ด้ำน

1.สำรวจ และจัดทำ
ฐำนข้อมูลผู้สูงอำยุใน
พื้นที่
2.ตรวจคัดกรองสุขภำพ
กำยใจในผู้สูงอำยุ ได้แก่
ADL, ข้อเข่ำเสื่อม,

ผู้สูงอำยุ, อสม.

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
จำนวน17 คน x120 บำท x 5
ครั้งจำนวนเงิน 10,200 บำท
(งบจังหวัด)
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มแกน
นำผู้สูงอำยุและชมรมผู้สูงอำยุ
จำนวน 40 คน x120 บำท x3
วันx3ตำบล จำนวนเงิน43,200
* บำท (งบจังหวัด)

⁄

ไม่ใช้งบ

ผู้รับผิดชอบ
จนท
สสอ./จนท.
รพ./จนท.
.อปท.
ชมรมผู้สูงอำยุ
อำเภอ/ตำบล/
จนท
สสอ./จนท.
รพ./จนท.
.อปท.
พรทิพย์

นิคม เล็กชูผล

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 4 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มวัยผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละ 70 ของตำบลที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term Care) ในชุมชนผ่ำนเกณฑ์ (ปี61 =100)
2. ร้อยละ Healthy Ageing (ด้ำนสุขภำพ) ผ่ำนเกณฑ์ 5 องค์ประกอบ (71.91 บร=77.73 หร,บม=70.27 พง=68.59 หก=83.63 บล=64.46)
คัดกรองฯผู้สูงอำยุ ร้อยละ 60
มีสถำนะผู้สูงอำยุที่เสี่ยงสมองเสื่อม
มีสถำนะผู้สูงอำยุที่เสี่ยงภำวะหกล้ม
ร้อยละผู้สูงอำยุกลุ่ม 1 (Independent) เพิ่มขึ้นหรือคงที่
มีคลินิกผู้สูงอำยุใน รพท./ รพช.
อัตรำของผูสูงอำยุที่ชวยเหลือตนเองได เพิ่มขึ้นหรือคงที่
รพช.มีหน่วยบริกำรผู้สูงอำยุอย่ำงน้อยร้อยละ 75
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ 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.
ภำวะสมองเสื่อม,
สุขภำพปำกและฟัน,
ภำวะซึมเศร้ำ, ภำวะ
หกล้ม, ภำวะกลั้นปัสสำวะ,
หลอดเลือดสมอ
3.เพื่อสร้ำงระบบติดตำม
3.ส่งต่อผู้สูงอำยุเพื่อรับ
เยี่ยมบ้ำนผู้สูงอำยุที่มี
กำรรักษำเมื่อพบ
ภำวะพึ่งพิง
ปัญหำด้ำนสุขภำพ
4.ติดตำมเยี่ยมบ้ำน
ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง
โดยทีม FCT/CM/CG
5.จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภำพ และกิจกรรม
นันทนำกำรแก่ผู้สูงอำยุ
ในชุมฃน
รพ.สต.ห้วยแก้ว
กลุ่มวัยผู้สูงอำยุ
1.เพื่อให้ผู้สูงอำยุ
- CG ออกเยี่ยมผู้
√
√
√
√
ผู้ดูแลผู้สูงอำยุ
กลุ่มติดบ้ำนและ
ผู้สูงอำยุติดบ้ำนติดเตียง
จำนวน 4 คน
ติดเตียงได้รับกำร
ตำบลห้วยแก้ว
เยี่ยมบ้ำนโดยผู้ดูแล
ผู้สูงอำยุ(CG)ร้อยละ 100

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

1.ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ผู้ดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะ
พึ่งพึง จำนวน 4 คน
คนละ 1,500 บำท
จำนวน 12 เดือนเป็นเงิน 72,000 บำท

ผู้รับผิดชอบ

จันทร์ประภำ

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 4 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มวัยผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละ 70 ของตำบลที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term Care) ในชุมชนผ่ำนเกณฑ์ (ปี61 =100)
2. ร้อยละ Healthy Ageing (ด้ำนสุขภำพ) ผ่ำนเกณฑ์ 5 องค์ประกอบ (71.91 บร=77.73 หร,บม=70.27 พง=68.59 หก=83.63 บล=64.46)
คัดกรองฯผู้สูงอำยุ ร้อยละ 60
มีสถำนะผู้สูงอำยุที่เสี่ยงสมองเสื่อม
มีสถำนะผู้สูงอำยุที่เสี่ยงภำวะหกล้ม
ร้อยละผู้สูงอำยุกลุ่ม 1 (Independent) เพิ่มขึ้นหรือคงที่
มีคลินิกผู้สูงอำยุใน รพท./ รพช.
อัตรำของผูสูงอำยุที่ชวยเหลือตนเองได เพิ่มขึ้นหรือคงที่
รพช.มีหน่วยบริกำรผู้สูงอำยุอย่ำงน้อยร้อยละ 75
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ 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.

โครงกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพ
คนไทย กลุ่มวัยผู้สูงอำยุ

1.ผู้สูงอำยุมีทักษะใน
กำรแปรงฟันทำควำม
สะอำดช่องปำก ร้อยละ 85

1.อบรมฟื้นฟูพัฒนำ
ทักษะแกนนำผู้สูงอำยุ
- ภำวะโภชนำกำรใน
ช่วงวัยผู้สูงอำยุ
- กำรออกกำลังกำยที่
เหมำะสมกับวัย
- กำรดูแลสุขภำพช่องปำกที่ดี
- กำรส่งเสริมแพทย์
แผนไทยในผู้สูงอำยุ
- ปัญหำสุขภำพที่พบ
บ่อยในผู้สูงอำยุ
2.ร่วมประชุมวำง
แผนกำรดำเนินกำร,
ค้นหำกลุ่มเป้ำหมำย
ในกิจกรรมเพื่อน
เยี่ยมเพื่อน

- ผู้สูงอำยุ 80 คน /
รพ.สต.ห้วยแก้ว

/

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
2. ที่นอนลมแบบลอน
จำนวน 1 เครื่อง
รำคำ 4,990 บำท (กองทุนตำบล)
1.ค่ำอำหำรกลำงวันและ อำหำร
ว่ำงพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 80 คน
คนละ 100 บำท จำนวน 1 วัน
เป็นเงิน 8,000 บำท
2.ค่ำอุปกรณ์กำรแปรงฟัน
(แปรงสีฟันและยำสีฟัน)
จำนวน 80 ชุด*40 เป็นเงิน
3,200 บำท
(กองทุนตำบล)

ผู้รับผิดชอบ

เพชรชนก
แท่งทอง

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 1. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 4 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มวัยผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละ 70 ของตำบลที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term Care) ในชุมชนผ่ำนเกณฑ์ (ปี61 =100)
2. ร้อยละ Healthy Ageing (ด้ำนสุขภำพ) ผ่ำนเกณฑ์ 5 องค์ประกอบ (71.91 บร=77.73 หร,บม=70.27 พง=68.59 หก=83.63 บล=64.46)
คัดกรองฯผู้สูงอำยุ ร้อยละ 60
มีสถำนะผู้สูงอำยุที่เสี่ยงสมองเสื่อม
มีสถำนะผู้สูงอำยุที่เสี่ยงภำวะหกล้ม
ร้อยละผู้สูงอำยุกลุ่ม 1 (Independent) เพิ่มขึ้นหรือคงที่
มีคลินิกผู้สูงอำยุใน รพท./ รพช.
อัตรำของผูสูงอำยุที่ชวยเหลือตนเองได เพิ่มขึ้นหรือคงที่
รพช.มีหน่วยบริกำรผู้สูงอำยุอย่ำงน้อยร้อยละ 75
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ 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.
2.เพื่อเพิ่มศักยภำพกำร
3.แกนนำผู้สูงอำยุลง
/
/
/
ดูแลสุขภำพช่องปำก
พื้นที่กิจกรรมเพื่อน
- ผู้สูงอำยุ 80 คน
ของผู้สูงอำยุในชุมชน
เยี่ยมเพื่อน (แกนนำผู้สูงอำยุ
- จนท.สำธำรณสุข
โดยแกนนำผู้สูงอำยุใน
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้ำนผู้สูงอำยุ
2 คน ชุมชน "เพื่อนช่วยเพื่อน"
ที่เจ็บป่วยและอยู่ตำมลำพัง
กลุ่มเป้ำหมำยที่รับ
,ผู้สูงอำยุติดบ้ำน
กำรเยี่ยมบ้ำน 8
ติดเตียง ในหมู่
หมู่ๆ2 คน เป็น 16
ของตนเอง หมู่ละ2รำย )
คน / พื้นที่หมู่ 1- 8
ต.ห้วยแก้ว

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
1..ค่ำอำหำรกลำงวันและ อำหำร
ว่ำงพร้อมเครื่องดื่ม 1 มื้อ จำนวน
98 คน คนละ 75 บำท
จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 7,350 บำท.
2.ค่ำอุปกรณ์กำรแปรงฟัน (แปรง
สีฟันและยำสีฟัน)สำหรับ
กลุ่มเป้ำหมำยที่รับกำรเยี่ยมบ้ำน
จำนวน 16 ชุด*40 เป็นเงิน 640
บำท(กองทุนตำบล /งบรพ.สต)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 2. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ(พชอ.)
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 ร้อยละ 60 ของอาเภอที่มีคณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)ที่มีคุณภาพ (ปี61=100)
เป้าหมาย/จานวน
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ 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.
แผนการพัฒนา
1.เพื่อแลกเปลี่ยน
1.ประชุมแลกเปลี่ยน
พชอ.บึงนาราง 4 คน
/
คุณภาพชีวิตระดับ
เรียนรู้ผลงานเด่น
เรียนรู้ผลงานเด่น
บุคลากร 11 คน
อาเภอ(พชอ)
กระบวนการดูแล
กระบวนการดูแลสุข
กรรมการกองทุน/
อาเภอบึงนาราง
สุขภาพประชาชนแก่
ภาพประชาชน
ภาคี = 25 คน
จังหวัดพิจิตร
ภาคี/แกนนาชุมชน
2.ประชุมเชิงปฏิบัติ
จัดที่บัวหลวงรีสอร์ท
2.สร้างความเข้ม
การเขียนแผนและ
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
แข็งแก่แกนนาชุมชน
โครงการปรับเปลี่ยน
ภาคีให้เข้าถึงงบ
พฤติกรรมสุขภาพด้วย
ประมาณที่นามา
ชุดข้อมูลเดียวกันให้กับ
ดูแลสุขภาพ
ภาคีเครือข่าย
ประชาชน
แกนนาชุมชนของ
กองทุนหลักประกันสุข
ภาพทุกตาบลและ
คณะกรรมการ พชอ.บึงนาราง

3.เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กระบวนงาน
ดูแลสุขภาพประชาชน
แต่ละโครการ/กากับ

2.ประสานแผน พชอ
3.กากับติดตามงาน
4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระ
บวนงานดูแลสุขภาพประชาชน

พชอ.บึงนาราง 21 คน
กรรมการกองทุน/
ภาคี = 25 คน
จัดที่ อบต.ทั้ง 5 แห่ง

/

/

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
งบกองทุนฯ แห่งละ 10,798 บาท x 5
แห่ง =53,990 บาท
( งบกองทุนตาบล )
ค่าอาหารเช้า 15 คน*50 บาท* 3มื้อ
เป็นเงิน 1,651บาท
ค่าอาหารว่าง15คน*30บาท* 5 มื้อ
เป็นเงิน 2,250 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 15คน*150บาท*
3 มื้อเป็นเงิน 6750 บาท
ค่าอาหารเย็น12 คน*225* 2 มื้อ
เป็นเงิน 5400 บาท
ค่าอาหารเย็น3 คน*225* 3 มื้อ
เป็นเงิน 2025 บาท
ค่าที่พัก 12 คน*300*2 คืน 7200บาท
ค่าที่พัก 3คน*300*3 คืน เป็นเงิน
2700 บาท รวมเป็นเงิน 9,900
ค่าพาหนะ8,192
ค่าเช้าห้องประชุม 4,000
เป็นเงิน 40,167 บาท
(งบ pp)
งบกองทุนฯ ค่าอาหารว่างกรรมการ
แห่งละ 25 คนx30=750 บาท
รวม 5 ครั้ง รวม 3,750 บาท
( งบกองทุนตาบล )

ผู้รับผิดชอบ
โรจน์ศิล
ยาสุข

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 2. : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ(พชอ.)
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 ร้อยละ 60 ของอาเภอที่มีคณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)ที่มีคุณภาพ (ปี61=100)
เป้าหมาย/จานวน
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
งบประมาณ(บาท)
งบประมาณ
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส
2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
งานประจา
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
/ชื่นชมติดตามการดา
ค่าอาหารว่าง พชอ.21คน 25 บาท
เนินงานตามแผน
5 ครั้ง 2625 บาท
สุขภาพร่วมกันใน
(งบ pp)
พชอ.และคกก.
บริหารกองทุนฯ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 3. : การป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 6 : พัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 .ร้อยละ 100 ของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์
(Situation Awareness Team: SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (71.91)
2.อาเภอ มี EOC/SAT ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
เป้าหมาย/จานวน ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งานประจา
กลุ่มคน)
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
โครงการฟื้นฟู และ
เพื่อให้ทีมมี
1.ทบทวนคาสั่ง/บทบาทหน้าที่
พัฒนาศักยภาพ
ศักยภาพ และ
เป็นปัจจุบัน
ทีม EOC/SAT
พร้อมปฏิบัติงาน
2.ทบทวนวิชาการ และการ
รพ. 3/สสอ. 3
/
ซ้อมแผนบนโต๊ะ
รพ.สต 12
2.1บทบาทหน้าที่
2.2โรคที่ต้องเปิด EOC
เพื่อติดตามและ
3 ประชุมทีม SATมีการวิเคราะห์
จานวน 15
/
/
/
/
รายงานสถาน
สถานการณ์ในพื้นที่ได้
คน(ตาม
การณ์โรคแก่ผู้บริหาร
ครอบคลุม 5 กลุ่มโรค 5 มิติ
กล่องภาพร้อมเสนอผู้บริหารอย่าง
ระกิจ)
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง
เพื่อพิจารณาสั่งการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.ซ้อมแผนโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้า

1 ครั้ง
50 คน

5.พัฒนาศักยภาพทีม
สื่อสารชุมชน

51 หมู่บ้านๆ
ละ 2คน
รวม102

6.จัดหาอุปกรณ์ที่จาเป็นใน
การป้องกันและควบคุมโรค

5 ตาบล

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

ค่าอาหาร/อาหารว่าง
18 คนX 100 บ x 1
เป็นเงิน 1,800 บาท
(งบpp )
ค่าอาหารว่างจานวน 15 คนๆละ
25 บาท 12 ครั้ง เป็นเงิน 4500 บาท
(งบpp )

ธนกฤต
รพ.สต

ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหาร
จานวน 50 คนละ 100
บาทเป็นเงิน 5000 บาท
(งบpp )
ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน จานวน 102 คนละ 75
บาทเป็นเงิน 7650 บาท
(งบpp )
อบต/ งบกองทุนตาบล

ธนกฤต

ธนกฤต

ธนกฤต
และ รพสต

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 3. : การป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 6 : พัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 .ร้อยละ 100 ของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์
(Situation Awareness Team: SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (71.91)
2.อาเภอ มี EOC/SAT ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
เป้าหมาย/จานวน ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
งบประมาณ(บาท)
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
งานประจา
กลุ่มคน)
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
- ทราย - น้ายา - น้ามัน
/
- ค่าตอบแทน
7.พัฒนาทักษะที่จาเป็น
5 ตาบล
อบต/ กองทุนตาบล
ในการป้องกันและควบคุม
โรคทีมตาบล
การใช้เครื่องพ่นหมอกควัน
8.กิจกรรรมตอบโต้ภาวะ
/
ใช้งบประมาณ 100,000 บาท
ฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุ
(งบpp )
ระบาดในพื้นที่

ผู้รับผิดชอบ
ธนกฤต
รพ.สต
กองทุน

สสอ.

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 3. : การป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 7 : ควบคุมโรคติดต่อ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 ร้อยละ 90 ของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกัน HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก
2.จานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก(DF,DHF,DSS ไม่เกินค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี
3.จานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก(DF,DHF,DSS ไม่เกินค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี และพบ Gen 2 ไม่เกินร้อยละ5ของหมู่บ้าน
4.ร้อยละ 100 ของ6ร (โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน โรงเรือน โรงทาน )มีค่า Vector index (CI,HI) <ร้อยละ5
5.อัตราป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนลดลง(วัคซ๊นครบชุดในแต่ละกลุ่มอายุ) 1 ปี 2 ปี 3 ปี 5 ปี MMR 1 MMR 2

โครงการ /
งานประจา
โครงการควบคุม
โรคติดต่อ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1. เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่
และลดการแพร่เชื้อ

1.เอ็กซเรย์ในกลุ่มเสี่ยงโดย
รถโมบายเคลื่อนที่ (TB)

2. เพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรคราย
ใหม่ได้รับการรักษาตามระบบ

2.ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
ได้รับการรักษาตามระบบ

3. เพื่อให้กาลังใจและเฝ้า
ระวังภาวะแทรกซ้อนจากการ
ใช้ยาและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
4.ตั้งจุดบริการถุงยางอนามัย
ในหมู่บ้าน

3.กลุ่มป่วยวัณโรคได้รับ
การติดตามเยี่ยมบ้าน
ตามเกณฑ์
4.ทุกหมู่บ้านในพื้นที่
อาเภอบึงนารางมีจุด
บริการถุงยางอนามัย

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้าตาล
ไม่ได้, ผู้ป่วยโรคปอด,
ผู้ป่วย HIV, กลุ่มเสี่ยง
ที่มีคะแนนการคัด
กรองด้วยวาจามาก
กว่า 3 คะแนน,
จนท.สาธารณสุข
กลุ่มผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่

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)
ค่าแบบคัดกรองด้วยวาจาจานวน 2000
/
ชุด ชุดละ0.50 บาท เป็นเงิน
1000 บาท
(งบpp )

ค่ารถโมบายเพื่อทาการเอ็กซเรย์จานวน
713 คน ๆ ละ 150 บาท
เป็นเงิน 106,950 บาท (งบเขต)

/

- กลุ่มผู้ป่วยวัณโรค

/

5 ตาบล 51 หมู่บ้าน

/

/

/

/

ผู้รับผิดชอบ
พรทิพย์/
สุภาวดี

พรทิพย์/
สุภาวดี
พรทิพย์/
สุภาวดี

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 3. : การป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 7 : ควบคุมโรคติดต่อ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 ร้อยละ 90 ของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกัน HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก
2.จานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก(DF,DHF,DSS ไม่เกินค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี
3.จานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก(DF,DHF,DSS ไม่เกินค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี และพบ Gen 2 ไม่เกินร้อยละ5ของหมู่บ้าน
4.ร้อยละ 100 ของ6ร (โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน โรงเรือน โรงทาน )มีค่า Vector index (CI,HI) <ร้อยละ5
5.อัตราป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนลดลง(วัคซ๊นครบชุดในแต่ละกลุ่มอายุ) 1 ปี 2 ปี 3 ปี 5 ปี MMR 1 MMR 2

โครงการ /
งานประจา

รพ.บึงนาราง
แผนงานโรคติดต่อ

วัตถุประสงค์
5.ไวนิลจุดกระจายถุงยาง
อนามัยในทุกหมู่บ้าน

5.เพื่อให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ทราบถุงจุดกระจาย

51 หมู่บ้าน

1.คนในชุมชนมีความรู้เรื่อง
โรคติดต่อที่เป็นภัยสุขภาพ

เขตรับผิดชอบ
ม.10 ต.แหลมรัง

3.เพื่อป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพระดับตาบล

1.ให้ความรู้โรคติดต่อที่
เกิดจากยุงเป็นพาหะ
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
ในชุมชน
2.จัดกิจกรรมรณรงค์"
ชุมชนร่วมใจห่างไกลยุง
จัดกิจกรรมรณรงค์ทุก
3 เดือน
3.รณรงค์ และเฝ้าระวังการ
เกิดโรคติดต่อในชุมชน

1.เพื่อจัดทาฐานข้อมูล
โรควัณโรค
2.คัดกรองและค้นหาผู้ป่วย
วัณโรคเพื่อส่งต่อรับการ

1.จัดทาฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มป่วยโรควัณโรค
2.คัดกรองวัณโรคใน
กลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มเสี่ยง

ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง และ
ผู้ป่วยวัณโรค
อสม., ผู้นาชุมชน

2.เพื่อให้ชุมชนเกิดความ
ร่วมมือร่วมใจ

รพ.สต.บึงนาราง
เพื่อคัดกรอง
และส่งต่อผู้ป่วยที่
เสี่ยงต่อโรควัณโรค
เข้ารับการรักษา

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ 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)
/
ค่าป้ายไวนิล 150*51 =7,650
(งบpp )

/

ผู้รับผิดชอบ

-

ทิพย์วรรณ

/

ไม่ใช้งบ

นิคม
เล็กชูผล

/

ไม่ใช้งบ

อสม., ผู้นาชุมชน,

/

/

/

/

/

/

/

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 3. : การป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 7 : ควบคุมโรคติดต่อ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 ร้อยละ 90 ของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกัน HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก
2.จานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก(DF,DHF,DSS ไม่เกินค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี
3.จานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก(DF,DHF,DSS ไม่เกินค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี และพบ Gen 2 ไม่เกินร้อยละ5ของหมู่บ้าน
4.ร้อยละ 100 ของ6ร (โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน โรงเรือน โรงทาน )มีค่า Vector index (CI,HI) <ร้อยละ5
5.อัตราป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนลดลง(วัคซ๊นครบชุดในแต่ละกลุ่มอายุ) 1 ปี 2 ปี 3 ปี 5 ปี MMR 1 MMR 2

โครงการ /
งานประจา
ในระยะเริ่มของโรค

วัตถุประสงค์
รักษาในระยะเริ่ม
3.เพื่อสร้างระบบส่งต่อการ
รักษาผู้ป่วยวัณโรค
4.เพื่อติดตามเยี่ยมบ้านผ
ผู้ป่วยวัณโรค

มีระบบเฝ้าระวัง
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
เพื่อลดอัตราป่วย
ของโรคไข้เลือดออก

1.เพื่อจัดทาฐานข้อมูล
โรคติดต่อของตาบลบึงนาราง
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายในการดาเนินงาน
ป้องกันโรคติดต่อ
3.เพื่อป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพระดับตาบล
4.เพื่อควบคุมโรคติดต่อ
และลดอัตราป่วย
ของโรคติดต่อที่เป็น
ปัญหาในชุมชน

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

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.ส่งต่อกลุ่มเสี่ยงโรควัณ
โรคเพื่อรับการรักษาตามระบบ

กลุ่มเสี่ยงวัณโรค

/

/

/

/

ไม่ใช้งบ

4.เยี่ยมบ้าน เพื่อติดตาม
อาการ และการรับ
การรักษาของผู้ป่วยวัณโรค
1.จัดทาฐานข้อมูล
โรคติดต่อในพื้นที่ตาบล
บึงนาราง
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการใน
การควบคุมโรคติดต่อใน
ชุมชน
3.รณรงค์ และเฝ้าระวังการ
เกิดโรคติดต่อในชุมชน
4.รับแจ้งข่าว และสอบสวน
โรคทางระบาดวิทยา

ผู้ป่วยวัณโรค, FCT

/

/

/

/

ไม่ใช้งบ

อสม., ผู้นาชุมชน,
อบต., โรงเรียน,
ศพด.
อสม., ผู้นาชุมชน,
ประชาชน

/

ผู้รับผิดชอบ

นิคม
เล็กชูผล

/

ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน 100
คน*150 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
(กองทุนตาบล /งบรพ.สต)

/

/

/

/

/

/

/

/

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 3. : การป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 7 : ควบคุมโรคติดต่อ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 ร้อยละ 90 ของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกัน HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก
2.จานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก(DF,DHF,DSS ไม่เกินค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี
3.จานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก(DF,DHF,DSS ไม่เกินค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี และพบ Gen 2 ไม่เกินร้อยละ5ของหมู่บ้าน
4.ร้อยละ 100 ของ6ร (โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน โรงเรือน โรงทาน )มีค่า Vector index (CI,HI) <ร้อยละ5
5.อัตราป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนลดลง(วัคซ๊นครบชุดในแต่ละกลุ่มอายุ) 1 ปี 2 ปี 3 ปี 5 ปี MMR 1 MMR 2

โครงการ /
งานประจา
มีระบบเฝ้าระวัง

ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อลดอัตรา
ป่วยของโรค
ไข้เลือดออก
รพ.สต.ห้วยแก้ว
เฝ้าระวัง
ป้องกัน
ควบคุม
โรคติดต่อ
และภัยสุขภาพ

วัตถุประสงค์
รวมถึงโรคติดต่อตามฤดูกาล
เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคไข้เลือดออก หรือ
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

1.เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
สถานการณ์โรคติดต่อ

2.เพื่อให้มีแกนนาในการควบคุม
โรคติดต่อ
3.มีการรณรงค์เมื่อเกิดโรคติดต่อ

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)

1. เดินรณรงค์กาจัดลูกน้า
ยุงลาย

10 หมู่บ้าน 1,595
หลังคาเรือน

2. พ่นหมอกควันกาจัด
ยุงลายตัวเต็มวัย

10 หมู่บ้าน 1,595
หลังคาเรือน

1.คืนข้อมูลสถานการณ์
โรคติดต่อให้ประชาชน
ได้ทราบผ่านทาง
ผู้นาชุมชนและอบต.

ผู้นาชุมชนและอบต.
ของตาบลห้วยแก้ว
ประชาชน
ตาบลห้วยแก้ว

2.อบรมแกนนาควบคุมโรค
ติดต่อให้มีครบทั้ง 8 หมู่
3.แกนนาควบคุมโรคติดต่อ

ประชาชนตาบล
ห้วยแก้ว
ประชาชนตาบลห้วยแก้ว

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

ค่าทรายทีมีฟอส จานวน 10 หมู่บ้าน
1,082 หลังคาเรือน (2 ซองต่อ 1
หลังคาเรือน) = 3,246ซอง * 3 ครั้ง =
9,740 ซอง (ประมาณ 20 ถัง)
(กองทุนตาบล /งบรพ.สต)
ค่าสารเคมี, ค่าจ้างพ่นหมอกควัน 10
หมู่บ้าน จานวน 2 ครั้ง
(กองทุนตาบล /งบรพ.สต)

รพ.สต.
บึงนาราง,
อสม.ต.บึงนาราง,
ภาคี
เครือข่าย
อบต.
บึงนาราง

ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 24 คน* 100 บาท
2,400 บาท
(กองทุนตาบล /งบรพ.สต)

ชมรม อสม.
ห้วยแก้ว

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 3. : การป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 7 : ควบคุมโรคติดต่อ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 ร้อยละ 90 ของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกัน HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก
2.จานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก(DF,DHF,DSS ไม่เกินค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี
3.จานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก(DF,DHF,DSS ไม่เกินค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี และพบ Gen 2 ไม่เกินร้อยละ5ของหมู่บ้าน
4.ร้อยละ 100 ของ6ร (โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน โรงเรือน โรงทาน )มีค่า Vector index (CI,HI) <ร้อยละ5
5.อัตราป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนลดลง(วัคซ๊นครบชุดในแต่ละกลุ่มอายุ) 1 ปี 2 ปี 3 ปี 5 ปี MMR 1 MMR 2

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ 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

ออกรณรงค์และประชา
สัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้ถึง
การป้องกันโรคติดต่อ
รพ.สต.บางลาย
แผนงานควบคุม
โรคติดต่อ

แผนงานควบคุม
โรคติดต่อ

1.เพื่อคัดกรองผู้ป่วยรายใหม่

1.อบรมพัฒนาองค์ความรู้
แก่อสม.เรื่องวัณโรค

- กลุ่มผู้ป่วยวัณโรค

2. เพื่อให้กาลังใจและเฝ้า
ระวังภาวะแทรกซ้อนจากการ
ใช้ยาและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
1.เพื่อเฝ้าระวังควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

2.กลุ่มป่วยวัณโรคได้รับ
การติดตามเยี่ยมบ้านตาม
เกณฑ์
1.อบรมพัฒนาองค์ความรู้
อสม.เรื่องโรค

ผู้ป่วยโรคติดต่อที่
ได้รับรายงาน

2.รณรงค์ทาลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย

อสม., ผู้นาชุมชน,
อบต., โรงเรียน, ศพด.

/

อบรมพัฒนาทักษะองค์ความรู้อสม.ใน
การดูแล/คัดกรองผู้ป่วยวัณโรค
อสม.89 คน จานวน 1 วัน คนละ100
บาทเป็นค่าอาหารกลางวัน 1มื้อ
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ
เป็นเงิน8900บาท
(กองทุนตาบล /งบรพ.สต)

/

ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
นายชัยยุทธ
จานวน89 คน ๆ 100 บาทจานวน 1
กล่าสกุล
วัน เป็นเงิน 8,900 บาท (กองทุนตาบล /งบรพ.สต)
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน89 คน ๆ
100 บาทจานวน 2วัน เป็นเงิน 8,900 บาท
(กองทุนตาบล /งบรพ.สต)

/

ชัยยุทธ
กล่าสกุล

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 3. : การป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 8 : ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ไม่เกิน 4.0
2.อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 14 ต่อประชากรแสนคน (ลดลงรอยละ 50 จากป 2554)
3..อัตราผูปวย DM รายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน ไมเกิน ร้อยละ 2.40 (2.54 บร=2.54 หร,บม=2.19 พง=2.86 หก=0 บล=1.22)
4.อัตราผูปวย HTรายใหม โดยมีมาตรการในกลุ่มสงสัยปวย ใหวัดความดันโลหิตสูงที่บาน ≥ รอยละ 20 (42.48 บร=42.48 หร,บม=39.33 พง=100 หก=100 บล=33.33)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
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.
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
กลุ่มเสี่ยง DM HT
โครงการที8่ ควบคุม
1.เพื่อค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
1.คัดกรองโรคเบาหวาน
ครอบคลุม
/
บูรณาการกิจกรรมอื่นๆ
โรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ และป่วยรายใหม่ด้วย
และความดันโลหิตสูง
ร้อยละ 90
(คัดกรองและปรับเปลี่ยน โรคความดันโลหิตสูง
ในกลุ่มประชากร
พฤติกรรม)
ในกลุ่มประชากรอายุ 35 ปีขึนไป อายุ 35 ปีขึนไป
2.เพื่อค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
และป่วยใหม่ด้วยโรคเบาหวาน
ในกลุ่มประชากรอายุ 35 ปีขึนไป
3.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงได้รับ
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
ตามหลัก3อ3สวิถีธรรม วิถีไทย
4.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพตามหลัก3อ3สวิถี
ธรรม วิถีไทย

ครอบคลุม
ร้อยละ 90

1.คืนข้อมูล ที่ได้จากการคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยง Pre DM Pre HT
2.เลือกกลุ่มเป้าหมายที่
จะเข้าร่วมการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม
3. จัดกิจกรรมอบรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4.ประเมิน BMI
พฤติกรรมการบริโภค
ก่อน หลังด้าเนินการ
5.ติดตามโดยการเยี่ยมบ้าน

กลุ่มเสี่ยง
รพ.= 20
201= 35
202=30
203=30
204=30
205=30
206=100

/

/

1.ค่าอาหาร อาหารว่าง
เครื่องดื่มจ้านวน 275 คน คนละ
100 บาท เป็นเงิน 27500 บาท
2.ค่าวัสดุตรวจอาหารเค็ม
2 เครื่อง เครื่องละ 390 บาท
7 แห่ง เป็นเงิน 5,460 บาท
3.ค่าวัสดุตรวจอาหารหวาน 2
เครื่อง เครื่องละ 890 บาท 7
แห่ง เป็นเงิน 12,460 บาท
รวมเป็นเงิน 45420
(งบpp )

ผู้รับผิดชอบ

ธนกฤต
ฤษณะ
ฐิติรัตน์
จันทร์ประภา
ศุลีวรรณ
กีรติญา
สุริยัน

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 3. : การป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 8 : ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ไม่เกิน 4.0
2.อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 14 ต่อประชากรแสนคน (ลดลงรอยละ 50 จากป 2554)
3..อัตราผูปวย DM รายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน ไมเกิน ร้อยละ 2.40 (2.54 บร=2.54 หร,บม=2.19 พง=2.86 หก=0 บล=1.22)
4.อัตราผูปวย HTรายใหม โดยมีมาตรการในกลุ่มสงสัยปวย ใหวัดความดันโลหิตสูงที่บาน ≥ รอยละ 20 (42.48 บร=42.48 หร,บม=39.33 พง=100 หก=100 บล=33.33)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
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.
งานประจา
(กิจกรรมเชิงรุก)
ติดตามการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร หวาน มัน เค็ม
6..จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในการประเมินผล
งาน 9 เดือน
การเฝ้าระวังจมน้า
3.เพื่ออัตราการเสียชีวิต
บูรณาการเวที่ พชอ,
ทุก รพ.สต.
/
/
/
/
ไม่ใช้งบ
จากการจมน้า
พชต คืนข้อมูล
ของเด็กอายุน้อยกว่า
ค้นหาจุดเสี่ยง
15 ปี ไม่เกิน 4.1
และแนวทางป้องกันและแก้ไข
(บูรณาการกับ4A)
ให้ความรู้นักเรียนเรื่อง
แก้ไขจุดเสี่ยงร่วมกับภาคี
สนับสนุนการด้าเนินงาน
"ผู้ก่อการดี"
ติดตามประเมินผล
อุบัติเหตุจราจร
4.อัตราการเสียชีวิตจาก
1.สนับสนุนมาตรการรถ
รพ.สต. ละ 1
/
/
/
/ ไม่ใช้งบ
อุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 14
รับส่งนักเรียนปลอดภัย
โรงเรียน

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

ธนกฤต

ธนกฤต

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 3. : การป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 8 : ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ไม่เกิน 4.0
2.อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 14 ต่อประชากรแสนคน (ลดลงรอยละ 50 จากป 2554)
3..อัตราผูปวย DM รายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน ไมเกิน ร้อยละ 2.40 (2.54 บร=2.54 หร,บม=2.19 พง=2.86 หก=0 บล=1.22)
4.อัตราผูปวย HTรายใหม โดยมีมาตรการในกลุ่มสงสัยปวย ใหวัดความดันโลหิตสูงที่บาน ≥ รอยละ 20 (42.48 บร=42.48 หร,บม=39.33 พง=100 หก=100 บล=33.33)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
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.
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
ต่อประชากรแสนคน
ตรวจสภาพรถปีละ 2 ครัง
(ลดลงรอยละ 50 จากป 2554)
ตรวจสุขภาพประจ้าปีคนขับ
รถมี พรบ ภาคบังคับ
และภาคสมัครใจภาคสมัครใจ
รถไม่มีการปรับแต่งเบาะที่นั่ง
2.ชุมชนลดอุบัติเหตุ
น้าร่อง 1 หมู่
/
ค่าอาหารว่าง 50 คนX 25 บาท
ประชาคมหมู่บ้าน
1มือ =1250 บาท *5 เป็นเงิน
ตาบล
ชีแจงเกณฑ์ส้ารวจข้อมูล รถ /
ผ่าน พชอ.
6250 บาท
ใบขับขี่ และสภาพรถ
51 หมู่บ้าน
ส้ารวจจุดเสี่ยงชุมชนและแก้ไข
*.ประชาคมสร้างมาตรการ
/
ค่าอาหารว่าง 50 คนX 25 บาท
ระบบการควบคุมติดตาม
1มือ =1250 บาท *5 เป็นเงิน
6250 บาท
*.ประชาคมสรุป
/
ค่าอาหารว่าง 50 คนX 25 บาท
ผลการด้าเนินงาน
1มือ =1250 บาท *5 เป็นเงิน
6250 บาท
*.วัสดุ
/
5000 บาท *5 หมู่ =25000
รวม 8750 บาท*5=43750
3.ซ้อมแผนอุบัติเหตุ หมู่ บนโต๊ะ 5 ต้าบล
/
กองทุน (เข้าเวทีแผนกองทุน)
อบต.

ผู้รับผิดชอบ

ธนกฤต

รพ.สต

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 3. : การป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 8 : ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ไม่เกิน 4.0
2.อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 14 ต่อประชากรแสนคน (ลดลงรอยละ 50 จากป 2554)
3..อัตราผูปวย DM รายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน ไมเกิน ร้อยละ 2.40 (2.54 บร=2.54 หร,บม=2.19 พง=2.86 หก=0 บล=1.22)
4.อัตราผูปวย HTรายใหม โดยมีมาตรการในกลุ่มสงสัยปวย ใหวัดความดันโลหิตสูงที่บาน ≥ รอยละ 20 (42.48 บร=42.48 หร,บม=39.33 พง=100 หก=100 บล=33.33)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
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.
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
4.สนับสนุนด่านชุมช่วงเทศกาล 5 ต้าบล
/
ต้าบลบึงนาราง
6.ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่
ค่าอาหาร อาหารว่าง และ
7.คืนข้อมูล ศปถ.
เครื่องดื่ม 80 คนๆละ100 บาท
อ้าเภอทุกเดือน
เป็น เงิน 8000 บาท
8.สอบสวนโรคกรณี
ค่าพาหนะแกนน้า 15 คน ตุ๊กตา
เสียชีวิตทุกราย
คนละ 100 บาท เป็นเงิน
9.สนับสนุน อบต.ตัง
1500 บาท
ศูนย์ชีพต้าบล
รวมเป็นเงิน 9500 บาท
10.มาตรการทางบังคับ
/
/
/
/
(งบpp )
ใช้กฎหมาย
/
/
/
/
รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม
โครงการ
1. เพื่อตรวจคัดกรอง
1.ประชุมทีมสุขภาพเพื่อ
ประชาชนอายุ 15
/
/
/
ค่าอาหาร อาหารว่าง และ
ปรับเปลี่ยน
ประเมินความเสี่ยง
วางแผนและเขียนโครงการ
ปี ขึนไป
เครื่องดื่ม 180 คน คนละ
พฤติกรรม ตาม
ด้านสุขภาพของ
จ้านวน 180 คน
100 บาท เป็นเงิน18,000 บาท
หลัก 3 อ 3 ส
ประชาชน ร้อยละ 90
(กองทุนต้าบล /งบรพ.สต)
ปี 2561
2. เพื่อปรับเปลี่ยน
2.อบรมการใช้แบบคัด
พฤติกรรมประชาชน
กรองความเสี่ยง
กลุ่มเสี่ยง ให้ดีขึนร้อยละ 60
พร้อมทังให้ความรู้เพื่อแนะน้า
ด้านสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ
ธนกฤต

ธนกฤต
ธนกฤต
ต้ารวจ
นางฐิติรัตน์
ศรีรักชัย

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 3. : การป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 8 : ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ไม่เกิน 4.0
2.อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 14 ต่อประชากรแสนคน (ลดลงรอยละ 50 จากป 2554)
3..อัตราผูปวย DM รายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน ไมเกิน ร้อยละ 2.40 (2.54 บร=2.54 หร,บม=2.19 พง=2.86 หก=0 บล=1.22)
4.อัตราผูปวย HTรายใหม โดยมีมาตรการในกลุ่มสงสัยปวย ใหวัดความดันโลหิตสูงที่บาน ≥ รอยละ 20 (42.48 บร=42.48 หร,บม=39.33 พง=100 หก=100 บล=33.33)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
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.
งานประจา
3.คัดกรองประชาชน
กลุ่มอายุ 15 ปีขึนไป
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ได้รับการตรวจสุขภาพเชิงรุก
เพื่อคัดกรองโรคความ
ดันโลหิต และโรคเบาหวาน
เพื่อจ้าแนกประชาชน ออกเป็น
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย
4.กรอกแบบส้ารวจใน
โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยง
5.วิเคราะห์สถานสุขภาพ
จากการส้ารวจเพื่อดูแลสุขภาพ
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย
6.ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ได้รับความรู้เรื่องการดูแล
สุขภาพพร้อมรับการตรวจ
เลือดค้นหาโรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง
และไขมันในเลือด หากพบ
ผิดปกติส่งต่อเพื่อรับการ
วินิจฉัยโรคโดยแพทย์และ

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 3. : การป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 8 : ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ไม่เกิน 4.0
2.อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 14 ต่อประชากรแสนคน (ลดลงรอยละ 50 จากป 2554)
3..อัตราผูปวย DM รายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน ไมเกิน ร้อยละ 2.40 (2.54 บร=2.54 หร,บม=2.19 พง=2.86 หก=0 บล=1.22)
4.อัตราผูปวย HTรายใหม โดยมีมาตรการในกลุ่มสงสัยปวย ใหวัดความดันโลหิตสูงที่บาน ≥ รอยละ 20 (42.48 บร=42.48 หร,บม=39.33 พง=100 หก=100 บล=33.33)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
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.
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
ได้รับการรักษาต่อไป ร้อยละ 100
7.ออกติดตามเยี่ยมในชุมชน
8.ติดตามและประเมินผล
9.รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
รพ.สต.บ้านใหม่ฯ
โครงการปรับเปลี่ยน
1.เพื่อให้ประชาชน
1.คัดกรองความเสี่ยงต่อ
ประชาชนอายุ
/
/
/
/
1ค่าอาหาร อาหารว่าง
พฤติกรรมตามหลัก
มีความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
การเกิดโรคไม่ติดต่อเรือรัง
35 ปีขึนไป
และเครื่องดื่มในการอบรม
3อ 3ส
พฤติกรรมตามหลัก3อ. 3 ส.
ประชาชนอายุ35ปีขึนไป
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
จ้านวน40*100*1=4,000 บาท
2.จัดกลุ่มประชาชน
หมู่2,3,4,5,7,8
(กองทุนต้าบล /งบรพ.สต)
กลุ่มดีกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วย
9และ 11
2.เพื่อลดภาวะเสี่ยง
3.คัดเลือกประชาชน
ต้าบลแหลมรัง
และการเกิดไม่ติดต่อเรือรัง
กลุ่มเสี่ยงเพื่อเข้ารับการอบรม
40 คน 1ครัง
4.จัดอบรมให้ความรุ้
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ด้วยหลัก 3อ. 3 ส.
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
5.ประชุมติดตามผลการด้าเนินงาน
ภายหลังการอบรม 3 เดือน

2.ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่มในการประชุมฯ
จ้านวน40*75*1=3,000 บาท
(กองทุนต้าบล /งบรพ.สต)

ผู้รับผิดชอบ

ดวงใจ
รพ.สต.
บ้านใหม่
สามัคคี

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 3. : การป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 8 : ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ไม่เกิน 4.0
2.อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 14 ต่อประชากรแสนคน (ลดลงรอยละ 50 จากป 2554)
3..อัตราผูปวย DM รายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน ไมเกิน ร้อยละ 2.40 (2.54 บร=2.54 หร,บม=2.19 พง=2.86 หก=0 บล=1.22)
4.อัตราผูปวย HTรายใหม โดยมีมาตรการในกลุ่มสงสัยปวย ใหวัดความดันโลหิตสูงที่บาน ≥ รอยละ 20 (42.48 บร=42.48 หร,บม=39.33 พง=100 หก=100 บล=33.33)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
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.
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
6.ติดตามประเมินผล
สรุปผลการด้าเนินงานและ
รายงานผลการด้าเนินงาน
โครงการตรวจ
1.เพื่อให้ประชาชน
1.ส้ารวจประชาชนอายุ35 ปีขึนไปที่มีประชาชน
/
1.ค่าบริการตรวจคัดกรอง
คัดกรอง
อายุ 35 ปีขึนไป
ภาวะเสี่ยงต่อการเกิด
อายุ 35 ปี
ไขมันในเลือด( CHOL,TG)
โรคไขมันในเลือดสูง
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
โรคไขมันในเลือดสูงและคัดเลือกกลุ่มเป็นต้นไป
220 คน ๆละ70 บาทเป็นเงิน
ต่อการเกิดโรคไขมัน
ดังกล่าวเข้ารับการตรวจคัดกรอง 220/1ครัง
15,400บาท
ในเลือดสูงได้รับการ
2.ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ตรวจคัดกรอง
2.จัดกิจกรรมให้บริการ
จ้านวน 220คนๆละ 30บาท
2.เพื่อลดอัตราการ
ตรวจคัดกรอง
เป็นเงิน 6600 บาท
เกิดโรคห้วใจขาดเลือด
22,000 บาท
และอัมพฤกษ์
3.ตรวจพบผลผิดปกติ
(กองทุนต้าบล /งบรพ.สต)
อัมพาต ในกลุ่ม
ส่งต่อพบแพทย์
ประชาชนที่ตรวจพบ
4.ติดตามประเมินผล
ภาวะไขมันในเลือดสูง
สรุปผล และรายงานผล
การด้าเนินงาน
รพ.สต.ห้วยแก้ว
โครงการ
โรคไม่ติดต่อเรือรัง

1.เพื่อให้ประชาชนอายุ 35 ปีขึนไปได้ - ออกส้ารวจคัดกรอง
รับการคัดกรองความเสี่ยงโรค
ด้วยวาจาแก่กลุ่มอายุ
เบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 35 ปีขึนไปโดยอสม.

จ้านวน 2,000 คน

√

- ค่าถ่ายเอกสารแบบ
ส้ารวคัดกรองความเสี่ยง
จ้านวน 2,000 ชุด ๆละ

ผู้รับผิดชอบ

สังวร
รพ.สต.
บ้านใหม่
สามัคคี

จันทร์
ประภา

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 3. : การป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 8 : ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ไม่เกิน 4.0
2.อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 14 ต่อประชากรแสนคน (ลดลงรอยละ 50 จากป 2554)
3..อัตราผูปวย DM รายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน ไมเกิน ร้อยละ 2.40 (2.54 บร=2.54 หร,บม=2.19 พง=2.86 หก=0 บล=1.22)
4.อัตราผูปวย HTรายใหม โดยมีมาตรการในกลุ่มสงสัยปวย ใหวัดความดันโลหิตสูงที่บาน ≥ รอยละ 20 (42.48 บร=42.48 หร,บม=39.33 พง=100 หก=100 บล=33.33)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
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.
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
ร้อยละ 90
และเจาะลือดคัดกรอง
2 บาท เป็นเงิน 4,000บาท
โดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
(กองทุนต้าบล /งบรพ.สต)
2.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานโรค - จัดอบรมปรับเปลี่ยน
ความดันโลหิตสูงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรค
พฤติกรรมร้อยละ50
เบาหวานโรคความดัน
โลหิตสูง จ้านวน 1 วัน

จ้านวน 30 คน

√

- ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่มจ้านวน
คน 30 ๆละ 100 บาท
เป็นเงิน 3,000 บาท
(กองทุนต้าบล /งบรพ.สต)

- ติดตามประเมินผล
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
3 เดือน

จ้านวน 30 คน

√

√

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 3. : การป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 9 : ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 รอยละ 70 ของผลิตภัณฑอาหารสด (ผัก/ผลไม้) มีความปลอดภัย (ปี61=100)
2.รอยละ 70 ของผลิตภัณฑอาหารแปรรูป(นมโรงเรียน)มีความปลอดภัย (ปี61=100)
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่าย
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส
2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจา
ส่งเสริมและพัฒนา
1. เพื่อให้ผู้บริโภค
1. ตรวจสารปนเปื้อน
สถานประกอบการ
/
/
ความปลอดภัยด้านอาหาร ได้รับอาหารที่มี
ในอาหาร น้าแข็ง
ได้แก่ ร้านชา แผงลอย
ความปลอดภัยตาม
และน้าดื่ม
จาหน่ายอาหาร ร้าน
เกณฑ์ที่กาหนด
2.ให้ความรู้และยก
อาหาร ร้านจาหน่าย
ระดับมาตรฐานสถาน
อาหารสด ตลาดนัด
ประกอบการ
สถานที่ผลิตน้าแข็ง
/น้าดื่ม
2. อาหารแปรรูป
1. ตรวจสถานที่ผลิต
สถานที่ผลิตอาหาร
/
หรือผลิตภัณฑ์ OTOP
อาหารแปรรูป. หรือ
แปรรูป หรือ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ OTOP.
ผลิตภัณฑ์ OTOP
Primary GMP
2.ให้ความรู้และยกระ
สถานที่ผลิตอาหาร
/
ดับมาตรฐานสถาน
แปรรูป หรือ
ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ OTOP
2. ประชาชนกลุ่ม
4. การเจาะเลือดคัด
ประชาชนกลุ่ม
/
/
ผู้บริโภคและกลุ่มผู้
กรองสารเคมีตกค้าง
ผู้บริโภค และ
ใช้สารเคมีได้รับการ
5. การส่งเสริมการ
กลุ่มผู้ใช้สารเคมี 3000คน* 2ครั้ง
เจาะเลือดคัดกรอง
ใช้สมุนไพรว่านรางจืด
สารเคมีตกค้าง
การปลูกผักปลอดภัย
ประชาชนกลุ่ม
3. ประชาชนกลุ่ม
ในครัวเรือน และการ
ผู้บริโภค และ
/
/
ผู้บริโภคและกลุ่มผู้
ล้างผักและผลไม้ที่
กลุ่มผู้ใช้สารเคมี
ใช้สารเคมี มีผลการ
ถูกต้อง
เจาะเลือดคัดกรอง
สารเคมีตกค้างลดลง

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
งบกองทุนตาบลฯในการจัดซื้อชุดทดสอบสาร
ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ
ชมรม คบ.
6 รพ.สต

ค่าอาหาร จนท.คณะทางานในการออกประเมิน
มาตรฐาน Primary GMP จานวน คน 5
คนละ 100 บาท 5 วัน เป็นเงิน 2,500 บาท
(งบpp )
ค่าชุดตรวจ 60ขวด* 325บาท =19500 บาท
(งบpp )

ชมรม คบ.
6 รพ.สต

ค่าอาหารแกนนาชมรม คบ. ตาบลละ 10
คนๆละ 100 บาท 6 วัน เป็นเงิน 6,000 บาท
(กองทุนตาบล /งบรพ.สต)

ชมรม คบ.
6รพ.สต.

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 3. : การป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 9 : ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 รอยละ 70 ของผลิตภัณฑอาหารสด (ผัก/ผลไม้) มีความปลอดภัย (ปี61=100)
2.รอยละ 70 ของผลิตภัณฑอาหารแปรรูป(นมโรงเรียน)มีความปลอดภัย (ปี61=100)
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
งานประจา

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

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 3. : การป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 10 : คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 ร้อยละ 99 ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.ร้อยละ 100 ของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
3.ร้อยละ 70 ของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด (ปี 61=66.67)
4.ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจสอบโดยชุดทดสอบเบื้องต้นที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
5.ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด

โครงการ /
งานประจา
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพและ
บริการสุขภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริโภค
ได้บริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่มีคุณภาพ

2. เพื่อให้ผู้บริโภค
ได้บริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่มีคุณภาพ
3. เพื่อให้ผู้บริโภค
ได้บริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่มีคุณภาพ

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)

1. ตรวจประเมินมาตรฐาน
สถานประกอบการทุกประเภท
และตลาดนัด
2. ประชาสัมพันธ์บริการตรวจ
สารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ได้แก่ อาหาร เครื่องสาอาง
และยา ในรพ.สต. ในชุมชน
และการใช้งานตรวจสอบสินค้า
ในระบบ Single windows

สถาน
ประกอบการ,
ตลาดนัด

3. สร้างเครือข่าย อย.น้อย
ภายในโรงเรียน เพื่อเฝ้าระวัง
ปัญหาด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค
4. การตรวจสุขภาพผู้ประกอบ
อาหารภายในโรงเรียน และ
ร้านอาหาร

โรงเรียนในเขต
พื้นที่อาเภอ
บึงนาราง
ผู้ประกอบการ
โรงอาหารใน
โรงเรียน และร้านอาหาร

รพ.สต.ทุกแห่ง

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)
/
/
ค่าใช้จ่ายในการตรวจเฝ้าระวัง/
ประเมินสถานประกอบการ
จากกองทุนตาบล
/

/

/

ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์บริการตรวจ
สารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1*
3ตร.ม. *150 บาท เป็นเงิน 450.0 บาท
ค่าชุดทดสอบอาหาร ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ แห่งละ 5,000 บาท
ค่าอาหารแกนนา คบ.แห่งละ 3,000
.*6 แห่ง =18,000
(5 คนx100x6 วัน)
(กองทุนตาบล /งบรพ.สต)
ค่าอาหารในการอบรมให้ความรู้
แกนนาอย.น้อยภายในโรงเรียน
(กองทุนตาบล /งบรพ.สต)
ผู้ประกอบการเสียค่าใช้จ่ายตามจริง

ผู้รับผิดชอบ
ชมรม คบ.

ชมรม คบ.

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 3. : การป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 10 : คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 ร้อยละ 99 ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.ร้อยละ 100 ของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
3.ร้อยละ 70 ของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด (ปี 61=66.67)
4.ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจสอบโดยชุดทดสอบเบื้องต้นที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
5.ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

5. เฝ้าระวังการจาหน่ายสินค้า
อันตราย/ยาหรือผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ปนเปื้อนสเตียรอยด์
ในชุมชน เช่น ตลาดนัด ร้านชา
รถเร่ และการโฆษณาเกินจริง
6. ประสานงานเจ้าหน้าที่กรณี
พบปัญหาด้านงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในพื้นที่
4. เพื่อให้สถานพยาบาล 7 ให้ความรู้ประชาชนเรื่อง
และสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน และประชาชน
ได้รับบริการสุขภาพที่
มีคุณภาพ

อาหารปลอดภัย เกษตร
ปลอดภัย และอันตรายจาก
สเตียรอยด์ในเวทีหมู่บ้าน
โรงเรียน วัด และรพ.สต.
8. ตรวจประเมินสถานพยาบาล
และสถานประกอบการเพื่อ

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)

ในพื้นที่
ทุกหมู่บ้านใน
เขตพื้นที่อาเภอ
บึงนาราง

สถาน
ประกอบการที่
พบปัญหาด้าน
งานคุ้มครองผู้บริโภค
ประชาชนใน

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

/

/

/

/

/

/

/

/

ไม่ใช้งบประมาณ

ชมรม คบ.

พื้นที่ทุกตาบล

สถานพยาบาล
และสถานประกอบ

เภสัชกร
รพ.บึงนาราง

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 3. : การป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 10 : คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 ร้อยละ 99 ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.ร้อยละ 100 ของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
3.ร้อยละ 70 ของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด (ปี 61=66.67)
4.ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจสอบโดยชุดทดสอบเบื้องต้นที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
5.ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
สุขภาพ
9. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
งานคุ้มครองผู้บริโภค

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ 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.

การเพื่อสุขภาพใน
พื้นที่อาเภอบึงนาราง
ชมรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคทุกตาบล

/

และจนท.รพ.สต.

รพ.สต.ห้วยแก้ว
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพและ
บริการสุขภาพ

1.อบรมให้ความรู้แกนนา 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนา
ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

2.ตรวจสถานประกอบการ 2.สถานประกอบการ
โดยแกนนาด้านงานคบ. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ร่วมกับเจ้าหน้า

แกนนาด้าน
การคุ้มครอง
ผู้บริโภคจานวน
คน
สถานประกอบการ
ในตาบลห้วยแก้ว

/

/

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

ค่าอาหารผู้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จานวน 60 คน คนละ 100 บาท
เป็นเงิน 6,000 บาท
ค่าพาหนะเดินทางแกนนาคุ้มครอง
ผู้บริโภค และภาคี จานวน 50 คน
คนละ 100 บาท เป็นเงิน 5,000
บาท รวม 11,000 บาท
ใช้งบไปบูรณาการพร้อมกับ
KM แพทย์แผนไทย

ชมรม คบ.

ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดิ่ม 65 คน * 100 บาท
6,500 บาท
(กองทุนตาบล)

อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ตาบลห้วยแก้ว

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 3. : การป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 10 : คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 ร้อยละ 99 ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.ร้อยละ 100 ของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
3.ร้อยละ 70 ของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด (ปี 61=66.67)
4.ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจสอบโดยชุดทดสอบเบื้องต้นที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
5.ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

สาธารณสุข
3.เจาะเลือดคัด
3. เพื่อให้เกษตรกรและ
กรองสารเคมี
ผู้บริโภคปลอดภัยจาก
ในกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่ม สารพิษตกค้างในกระแสโลหิต
เกษตรกรปีละ 2 ครั้ง
4.อบรมกลุ่มเสี่ยง
จากการคัดกรองสารพิษตก
ค้างในกระแสโลหิต
4.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับอันตรายจากการ
รับประทานอาหารที่สารพิษ
และการใช้สารเคมีใน
เกษตรกร

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)

กลุ่มผู้บริโภคและ
กลุ่มเกษตรกรตาบล
ห้วยแก้ว

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)

/

/

กลุ่มเสี่ยงจากการ
คัดกรองสารพิษ
จานวน 60 คน

ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 60 คน * 100 บาท
6,000 บาท
(กองทุนตาบล)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 4. : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 11 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1.ร้อยละ 45 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ (GREEN & CLEAN Hospital) ระดับ ดีมาก (ปี61=100)
2.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ (GREEN & CLEAN Hospital) ระดับ พื้นฐาน ขึ้นไป (ปี61=100)
3..ร้อยละ 85 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ (GREEN & CLEAN Hospital) ระดับ ดี ขึ้นไป

โครงการ /
งานประจา
การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม
(งานประจา)

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้
โรงพยาบาลใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มี
การพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN&
CLEAN Hospital

กิจกรรม

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)
/
ค่าอาหาร จนท.ในการประเมินและ
สรุปผลการประเมินจานวน 10 คน
คนละ 100 บาท ระยะเวลา 2 วัน
เป็นเงิน 2,000 บาท
(งบpp )

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)

1. หน่วยบริการทบทวน/ประเมิน 6 รพ.สต.,
ตนเองตามเกณฑ์
1 รพช.
GREEN&CLEAN
Hospital
2. คณะกรรมการระดับอาเภอ
ประเมินผลการดาเนิน
งานตามเกณฑ์
GREEN&CLEAN Hospital

ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย ป้องกันโรค
แก่นักเรียน

1.ให้ความรู้และ
ปรับปรุงอนามัย
สิ่งแวดล้อม/
สุขาภิบาลอาหาร
ในโรงเรียน
2.ตรวจเฝ้าระวังมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

กานต์ศิรัส

6 รพ.สต.,
1 รพช.

3.โรงพยาบาลรับ
1 รพช
การประเมินมาตรฐานจากหน่วย
งานภายนอก

การบริหาร
จัดการ
สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน
(งานประจา)

ผู้รับผิดชอบ

/

18 แห่ง

/

/

/

/

18 แห่ง

/

/

/

/

ค่าอาหาร จนท.ในรับการประเมิน
จากภายนอกจานวน 15 คน คน
ละ 100 บาท ระยะเวลา 1 วัน
เป็นเงิน 1,500 บาท
(งบpp )
ค่าอาหาร อสม.จานวน 20 คน คนละ
100 บาท โรงเรียนละ 4 วัน เป็นเงิน
8,000 บาท/โรงเรียน
(กองทุนตาบล /งบรพ.สต)
ค่าวัสดุโครงการ เช่น เจลล้างมือ/
อุปกรณ์ทาแผ่นพับ ไวนิลล้างมือ 7 ขั้นตอน

ชมรม คบ

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 4. : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 11 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1.ร้อยละ 45 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ (GREEN & CLEAN Hospital) ระดับ ดีมาก (ปี61=100)
2.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ (GREEN & CLEAN Hospital) ระดับ พื้นฐาน ขึ้นไป (ปี61=100)
3..ร้อยละ 85 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ (GREEN & CLEAN Hospital) ระดับ ดี ขึ้นไป

โครงการ /
งานประจา

รพ.บึงนาราง
แผนงานการ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาล

วัตถุประสงค์

1.เพื่อประเมิน
คุณภาพน้าดื่มน้าใช้
ในโรงพยาบาล

กิจกรรม

1.ส่งตรวจน้าเน่าทิ้ง
ก่อนเข้าระบบ
ก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ
2ครั้ง/ปี
2.ส่งตรวจน้าบริโภค
2ครั้ง/ปี

2.เพื่อส่งเสริมให้
โรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
มีการพัฒนาด้านน้าดื่ม
และน้าปะปาได้ตาม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN
Hospital

ต้นท่อระบบ
จ่ายน้า
ปลายท่อระบบ
จ่ายน้า
supplyายน้า
ระบบจ่

ส่งตรวจกรมอนามัย

/

แทงค์น้าปะปา

2,600/ตัวอย่าง
2,600*4=10400 บาท
(งบร บึงนาราง)
ชุดตรวจ อ.31
ชุดละ 300บาท จานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 300 จานวน
ชุดตรวจ อ11
ชุดละ 800 บาท จานวน 3 ชุด
เป็นเงิน 2400 บาท
(งบpp )

/

ตรวจ อ.11
(น้าดื่ม)ห้องบัตร
OPD
การเงิน

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
เป็นต้น(ให้คานวณตามจริง)
(กองทุนตาบล /งบรพ.สต)
ส่งตรวจกรมอนามัย
1800/ตัวอย่าง
1800*4=7200
(งบร บึงนาราง)

/

/

2.จัดซื้อชุด
ตรวจน้าอ.31,
ชุดตรวจ อ11

3.ตรวจอ.31
ในปะปาเดือนละ 1 ครั้ง
ตรวจ อ.11 ในน้า
ดื่มทุก 6 เดือน

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.

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)

/

/

/

ผู้รับผิดชอบ

ศิรินภา

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 4. : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 11 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1.ร้อยละ 45 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ (GREEN & CLEAN Hospital) ระดับ ดีมาก (ปี61=100)
2.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ (GREEN & CLEAN Hospital) ระดับ พื้นฐาน ขึ้นไป (ปี61=100)
3..ร้อยละ 85 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ (GREEN & CLEAN Hospital) ระดับ ดี ขึ้นไป

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

4.เปลี่ยนหน้าทราย
ถังกรองน้าปะปา
รพ.สต.บึงนาราง
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการพัฒนา
สุขภาพ

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.

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ทันตกรรม
บริหาร
ตรวจ อ.31
(น้าปะปา)
ต้นท่อระบบจ่ายน้า
ปลายท่อระบบจ่ายน้า
ต้นท่อระบบจ่ายน้า
ถังน้าปะปา

1.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN&
CLEAN Hospital
2.เพื่อพัฒนา
สถานที่ทางานน่า
อยู่น่าทางาน

1.ดาเนินกิจกรรม
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
GREEN&CLEAN

บุคลากร
สาธารณสุข
รพ.สต.บึงนาราง

3.สร้างระบบ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ตามมาตรฐาน

3.จัดทาระบบการจัดการมูลฝอย ผู้ป่วยที่มีการทา
ติดเชื้อภายในรพ.สต. และ
หัตถการหรือมี
ชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐาน
การใช้วัสดุที่มี

2.ดาเนินกิจกรรมตามเกณฑ์
สถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

เป็นเงิน 10,000 บาท
(งบร บึงนาราง)

/

/

/

/

ไม่ใช้งบ

/

/

/

/

ไม่ใช้งบ

/

/

/

/

ไม่ใช้งบ

นิคม
เล็กชูผล

กีรติญา
บุบผาโชติ

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 4. : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 11 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1.ร้อยละ 45 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ (GREEN & CLEAN Hospital) ระดับ ดีมาก (ปี61=100)
2.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ (GREEN & CLEAN Hospital) ระดับ พื้นฐาน ขึ้นไป (ปี61=100)
3..ร้อยละ 85 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ (GREEN & CLEAN Hospital) ระดับ ดี ขึ้นไป

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ 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

ลักษณะเป็นมูล
ฝอยติดเชื้อ, อสม.
4.สถาน
ประกอบการทุก
ประเภท และส้วม
สาธารณะผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ส้วม HAS

5.เพื่อตรวจคัด
กรองสารเคมี
ตกค้างในกลุ่มผู้ใช้
สารเคมี และ
ผู้บริโภค

4. ตรวจประเมิน
มาตรฐานส้วม HAS

อาสาสมัคร
คุ้มครองผู้
บริโภค และ
ภาคีเครือข่าย

5.ตรวจประเมินมาตรฐานสถาน ผู้ประกอบการ,
ประกอบการทุกประเภท และ ชมรมคุ้มครอง
มาตรฐานส้วมสาธารณะ
ผูบ้ ริโภคตาบล
บึงนาราง,
ผู้นาชุมชน
6.ประชุมติดตาม
คณะกรรมการ
การดาเนินงาน
ชมรมคุ้มครอง
คุ้มครองผู้บริโภค
ผู้บริโภคตาบล
บึงนาราง
6.เจาะเลือดคัด
ผู้ใช้สารเคมี
กรองสารเคมีตกค้างในกลุ่มผู้ใช้ กาจัดศัตรูพื้ช
สารเคมี และผู้บริโภค พร้อมให้ หมู่1-หมู่ 10
คาแนะนาด้านสุขภาพ
ผู้บริโภค

/

/

/

/

/

/

ไม่ใช้งบ

สลิล
เจริญสุข

ค่าอาหารในการประชุมติดตาม,
การตรวจมาตรฐานสถาน
ประกอบการ และตลาดนัด
5,000 บาท
(กองทุนตาบล /งบรพ.สต)

ชมรม
คุ้มครองผู้
บริโภคตาบล
บึงนาราง

/

นิคม
เล็กชูผล

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 4. : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. : การส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค(ดี,เสี่ยง)
โครงการที่ 12 : คุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯผ่านเกณฑ์ระดับดี (100)

โครงการ /
งานประจา
คุ้มครองสุขภาพ
ประชาชนจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่เสี่ยง

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)

1.เพื่อให้ประชาชน

1. ประชุมคณะทางานด้าน

ได้รับการป้องกัน
ดูแลสุขภาพ
จากปัจจัยเสี่ยง
มลพิษสิ่งแวดล้อม

อนามัยสิ่งแวดล้อม
ตาบลโพธิ์ไทรงาม
เพื่อจัดการปัจจัย
เสื่องจากโรงงานไฟฟ้าชีวมวล

2. ตรวจเฝ้าระวังปัจจัย

2.สนับสนุนการ
สร้าง
ส้วมสาธารณะตาม
เกณฑ์ HAS

บ้านทุ่งกระทั่ง

ผู้รับผิดชอบ
ชมรม คบ

15 คนx100 บาทx
3วัน = 4,500 บาท
(กองทุนตาบล /งบรพ.สต)

บ้านทุ่งกระทั่ง

เสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและ
ตาบลโพธิ์ไทรงาม
สุขภาพอย่างบูรณา
การมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส้วมสาธารณะ
ทุกตาบลในอาเภอ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ส้วม HAS

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)
/
/
/
ค่าอาหารคณะกรรมการ

บึงนาราง

/

/

/

/

/

/

/

/

ไม่ใช้

รพ.สต.ทุกแห่ง

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 13 : พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1.ร้อยละ 36 ของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดาเนินการ (จานวนทีม ยอดสะสมที่ผ่านเกณฑ์ 3S)ในพื้นที่ (Primary Care Cluster)

โครงการ /
งานประจา
รพ.สต.บึงนาราง
ทีมหมอครอบครัว
ดูแลสุขภำพแบบ
องค์รวม 3อ3ส

วัตถุประสงค์

1.มีทีมหมอครอบครัว
ประจำหมู่บ้ำน และ
ตำบลในกำรดำเนิน
งำนด้ำนสุขภำพแบบ
องค์รวม ส่งเสริม
ป้องกัน รักษำ ฟื้นฟู
ตำมหลัก 3อ3ส

กิจกรรม

1.จัดทำฐำนข้อมูล
ประชำกร สถำนะ
สุขภำพของตำบล
2.ติดตำมเยี่ยมบ้ำน
และให้คำแนะนำด้ำน
สุขภำพแก่ประชำกร
กลุ่มเป้ำหมำย
3.ประสำนงำน และส่ง
ต่อผู้ป่วยที่มีปัญหำด้ำน
สุขภำพและจำเป็นต้อง
ได้รับกำรแก้ไข
4.ติดตำมและสรุปผล
กำรดำเนินงำนด้ำน
สุขภำพของทีมหมอ
ครอบครัว

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)

ผู้รับบริกำรทุก
กลุ่มวัย/ ทีม FCT

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)
ไม่มีค่ำใช้จ่ำย

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผู้รับผิดชอบ

นิคม

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่..14. : …พัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ (อสค./อสม.) ……….
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1.อาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) มีความรอบรู้Œด้านสุขภาพและเป็นแกนนาในการดูแลสุขภาพ ครอบครัว ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด ร้อยละ 60
2.ร้อยละ 70 ของครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพตนเอง ได้ตามเกณฑ์•
ที่กาหนด
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจา
แผนพัฒนากาลังคน
ด้านสุขภาพ(อสค./
อสม.)

- เพื่อให้ อสค./อสม.
มีความรู้ความ
สามารถในการ
ปฏิบัติงาน

ประชุมวิชาการ
- พัฒนาอสม.ดีเด่น

อสม. 14 สาขา

- พัฒนา อสค.

จานวน 60 คน

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

20 คน x 25 บาท
x 2 วัน=1000 บ.
บูรณาการร่วมชมรมอสม.

ผู้รับผิดชอบ

กานต์ศิรัส
รพ.สต.ทุกแห่ง
(pp )

แผนปฏิบัติการประจ้าปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 15 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย อัตราความพิการจากภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานความดัน /NCD Clinic ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
1.ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้้าตาลได้ (≥ 40 %) (ปี61 อ้าเภอ=32.14 /บร=34.80/หร+บม=29.79/พง=33.33/หก=35.34/บล=29.28)
2.ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับความดันได้ (≥50%)(ปี61 อ้าเภอ=54.41 /บร=52/หร+บม=54.38/พง=48.36/หก=55.12/บล=48.39)
3.ร้อยละ 85 ของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk) ได้ (≥ 85 %)
(อำเภอปี61 =100 )
4. ร้อยละ 50 ของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ (≥ 50%)
ระยะเวลาการด้าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จ้านวน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจ้า
/
โครงกำรพัฒนำระบบ
1. เพื่อให้ผู้ป่วย
1.คืนข้อมูลสถำนะ
ผู้ป่วย โรคเบำหวำน
บริกำรสุขภำพสำขำ
เบำหวำน ควำมดัน
สุขภำพให้กับผู้ป่วย
ควำมดันโลหิตสูงที่
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
โลหิตสูงควบคุม โรคได้
เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง
ควบคุมระดับน้ำตำล
โรคไต เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับ
ควำมดันไม่ได้และ
ทรำบถึงภำวะเสี่ยงต่อกำรเกิด
หรือผู้ป่วย CKD
ภำวะแทรกซ้อน
stage 3B /CVD
Risk > 30%
/
2.เพื่อให้ผู้ป่วย
2.เลือกกลุ่มเป้ำหมำย
รพ.บึงนำรำง 4 คน
เบำหวำน ควำมดัน
ตำมเกณฑ์ เพื่อเข้ำอบรม
201=48
โลหิตสูงที่มีควำม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
202=22
เสี่ยงหัวใจและ
203=42
หลอดเลือด ได้รับ
204=35
กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
205=47
206=69
/
3.เพื่อลดและชลอไต
3.จัดกิจกรรมอบรมปรับ
รวม 267 คน
เสื่อมในกลุ่มผู้ป่วย
เปลี่ยนพฤติกรรมตำม
โรคเบำหวำน และ
หลัก 3อ3ส
4.จัดตั้งชมรมเบำหวำน
โรคควำมดันโลหิตสูง
4.เกิดชมรม เบำหวำน
ควำมดันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
1.ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม จำนวน 267 คน
รำคำ 100 บำทxจำนวน 1 วัน
เป็นเงิน 26700- บำท
2.ค่ำวิทยำกร (นักโภชนำกำร)
จำนวน 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ
400 บำท x 6 ครั้ง
เป็นเงิน 7,200 บำท
รวม 33900 บำท
( งบ PP .)

ผู้รับผิดชอบ
วันวิสำข์
สุภำวดี
กีรติญำ
ณัฎฐำพร
นวพรรษ
ดวงใจ
ทัศนีย์
เรณู

แผนปฏิบัติการประจ้าปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 15 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย อัตราความพิการจากภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานความดัน /NCD Clinic ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
1.ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้้าตาลได้ (≥ 40 %) (ปี61 อ้าเภอ=32.14 /บร=34.80/หร+บม=29.79/พง=33.33/หก=35.34/บล=29.28)
2.ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับความดันได้ (≥50%)(ปี61 อ้าเภอ=54.41 /บร=52/หร+บม=54.38/พง=48.36/หก=55.12/บล=48.39)
3.ร้อยละ 85 ของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk) ได้ (≥ 85 %)
(อำเภอปี61 =100 )
4. ร้อยละ 50 ของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ (≥ 50%)
ระยะเวลาการด้าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จ้านวน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจ้า
ควำมดันทุกตำบล
ช่วยเหลือ ในกำรดูแล ควบคุมโรค
5.ติดตำมประเมินผล
/
สรุปผลและรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน
รพ.สต.บึงนาราง
บริกำรสุขภำพโรค
ไม่ติอต่อ

รวมกลุ่มช่วยกันป้องกัน
ภัยเงียบเบำหวำน
ควำมดัน

1.ผู้ป่วยโรคเบำหวำน
มีควำมรู้เกี่ยวกับกำร
เกิดภำวะแทรกซ้อน
2.ผู้ป่วยโรคเบำหวำน
ได้รับกำรตรวจภำวะ
แทรกซ้อนทำงตำ ไต
และเท้ำ
1.ผู้ป่วยผู้ป่วย
เบำหวำนควำมดัน
มีกิจกรรม Self
help group และมี
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

1.ตรวจถ่ำยจอประสำท
ตำ โดยเจ้ำหน้ำที่
โรงพยำบำลศุภมิตร
2.ตรวจควำมผิดปกติที่
เท้ำ ปัสสำะ (ไต) และ
สุขภำพช่องปำกผู้ป่วย
โรคเบำหวำน โดย
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข
1.ให้ควำมรู้เรื่องกำรปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่อง
3อ 2ส และกำรดูแล
สุขภำพตนเองไม่ให้เกิด
ภำวะแทรกซ้อนกับผู้ป่วย
โรคเบำหวำนควำมดัน

/

ผู้ป่วยโรคเบำหวำน
ในพื้นที่ตำบล
บึงนำรำง

ผู้ป่วยโรคเบำหวำน
และควำมดันโลหิตสูง
ที่รับบริกำรที่รพ.สต.
.บึงนำรำง

/

/

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

18600 บำท
( เงินบำรุง รพ.สต./กองทุนตำบล)

กีรติญำ
บุบผำโชติ

32000 บำท

กีรติญำ
บุบผำโชติ

( เงินบำรุง รพ.สต./กองทุนตำบล)

แผนปฏิบัติการประจ้าปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 15 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย อัตราความพิการจากภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานความดัน /NCD Clinic ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
1.ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้้าตาลได้ (≥ 40 %) (ปี61 อ้าเภอ=32.14 /บร=34.80/หร+บม=29.79/พง=33.33/หก=35.34/บล=29.28)
2.ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับความดันได้ (≥50%)(ปี61 อ้าเภอ=54.41 /บร=52/หร+บม=54.38/พง=48.36/หก=55.12/บล=48.39)
3.ร้อยละ 85 ของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk) ได้ (≥ 85 %)
(อำเภอปี61 =100 )
4. ร้อยละ 50 ของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ (≥ 50%)
ระยะเวลาการด้าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จ้านวน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจ้า
ในวันคลินิกโรคเรื้อรัง
2. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมี
/
/
/
/
2. ประเมินผู้ป่วยก่อน
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยว
ดำเนินกำร
กับโรคที่เป็นอยู่
3. จัดกิจกรรม Self help
group และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กลุ่มผู้ป่วยเบำหวำน
ควำมดัน 4 ครั้ง/ปี
รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม
โครงกำรป้องกัน
ภำวะแทรกซ้อน
ในกลุ่มผู้ป่วยDM/HT

เพื่อให้ผู้ป่วยมีควำมรู้
และปรับพฤติกรรม
ตลอดจนลดภำวะ
แทรกซ้อนของโรค

1.อบรมให้ควำมรู้
2.ตรวจคัดกรองตำ
3.ตรวจทดสอบ
ควำมเค็ม/ควำมหวำน
ในอำหำร
ด้วยเครื่องมือทดสอบ
4.ติดตำมเยี่ยมบ้ำน

/
/
/
/

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

1.ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง เครื่องดื่ม
100บำท จำนวน 75คน=7500
2.ค่ำชุดตรวจควำมเค็มรำคำ3500
3.ค่ำชุดทดสอบควำมหวำน3000
4.ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มในกำร
ติดตำมเยี่ยมโดยทีม
10คน*9วัน*50 บำท=4500
รวม18,500 บำท
( เงินบำรุง รพ.สต./กองทุนตำบล)

ผู้รับผิดชอบ

นวพรรษ

แผนปฏิบัติการประจ้าปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 15 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย อัตราความพิการจากภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานความดัน /NCD Clinic ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
1.ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้้าตาลได้ (≥ 40 %) (ปี61 อ้าเภอ=32.14 /บร=34.80/หร+บม=29.79/พง=33.33/หก=35.34/บล=29.28)
2.ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับความดันได้ (≥50%)(ปี61 อ้าเภอ=54.41 /บร=52/หร+บม=54.38/พง=48.36/หก=55.12/บล=48.39)
3.ร้อยละ 85 ของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk) ได้ (≥ 85 %)
(อำเภอปี61 =100 )
4. ร้อยละ 50 ของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ (≥ 50%)
ระยะเวลาการด้าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จ้านวน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจ้า
รพ.สต.บ้านใหม่ฯ
โครงกำรบริกำรสุขภำพ
โรคไม่ติดต่อ

1.เพื่อให้ผู้ป่วยโรค
เบำหวำนและโรค
ควำมดันโลหิตสูง
มีควำมรู้และเข้ำใจ
ในกำรกำรดูแลตนเอง
ตำมหลัก 3 อ 3 ส
2.เพื่อให้ผู้ป่วยโรค
เบำหวำน และโรค
ควำมดันโลหิตสูง
มีควำมตระหนัก
ในกำรดูแลตนเอง
ตำมหลัก 3 อ 3 ส
3.เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบำหวำน
ควบคุมระดับน้ำตำลใน
เลือดได้ดีขึ้น
4.เพื่อให้ผู้ป่วยโรค
ควำมดันโลหิตสูง ควบคุม
ควำมดันโลหิตได้ดีขึ้น

1.คัดเลือกผู้ป่วยโรค
เบำหวำน และโรคควำม
ดันโลหิตสูง เพื่อเข้ำรับ
กำรอบรม
2.จัดอบรมให้ควำมรู้
ผู้ป่วยโรคเบำหวำน และ
โรคควำมดันโลหิตสูง
ตำมหลัก 3 อ 3ส
3.ติดตำมประเมินผล
สรุปผล และรำยงำนผล
กำรดำเนินงำน

ผู้ป่วยโรค
เบำหวำน
และโรคควำมดัน
โลหิตสูง
ที่อยู่ในพื้นที่
ควำมรับผิดชอบ
ของ รพ.สต.
บ้ำนใหม่สำมัคคี
50คน
/1ครั้ง

/

/

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
1.ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง เครื่องดื่ม
จำนวน 50 คนๆละ 100 บำท
เป็นเงิน 5000 บำท
( เงินบำรุง รพ.สต./กองทุนตำบล)

ผู้รับผิดชอบ

ดวงใจ
โล่นพันธ์

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 16 : ป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย
1.ร้อยละ 20 ของรพ.ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU ขั้นที่ 2
2. ร้อยละ 50 ของรพ.ที่มีระบบจัดการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
3.ร้อยละ 95 ของรพ.ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU ขั้นที่ 1
4. DRP ลดลง ร้อยละ 20
5.ปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพที่ออกฤทธิ์กว้างที่ไม่เหมาะสมลดลง ร้อยละ 20
6.การป่วยจากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพลดลง ร้อยละ 50
7.ระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศ มีสมรรถนะตามเกณฑ์สากล (JEE) ระดับ 4
8.ค่าใช้จ่ายด้านยาลดลง ร้อยละ 50
โครงการ /
งานประจา
การใช้ยาของ
บุคลากรทางการ
แพทย์ให้เป็นไปอย่าง
ปลอดภัย ถูกต้อง และคุ้มค่า

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมการใช้ยา
ของบุคลากรทางการ
แพทย์ให้เป็นไปอย่าง
สมเหตุผล ปลอดภัย
ถูกต้อง และคุ้มค่าตาม
หลักการส่งเสริมจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางการแพทย์
ในการสั่งใช้ยา

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)

กิจกรรม
1.ทบทวนมาตรการใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
และในทุกๆ ไตรมาส
2. จัดประชุมให้ความรู้ จนท.
3.ประชุมและคืนข้อมูล
ในกกบ . คบสอ.
4.มีระบบนิเทศ ติดตาม
ผลจากโปรแกรม RDU
2016/ HDCทุก 1 เดือน
5.พัฒนา check list
ในการให้ยา ABOs
ในระบบ HosXp
6.ปรับรายการยาโดย
ใช้เน้นสมุนไพรทดแทน
และลดการเบิกจ่ายยา ABOs
7.ระบบเตือนในฐาน
ข้อมูล รพ. ในผู้ป่วย

PTC

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

ไตรมาส 2
ม.ค.-มี.ค.
/

ไตรมาส 3
เม.ย-มิ.ย.
/

งบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
/
ไม่มีค่าใช่จ่าย

ผู้รับผิดชอบ
กรรมการPCT

เภสัช

จนท.รพ.สต./
บุคลากรการแพทย์ รพ.
คณะกรรมการบริหาร

/
/

/

/

/

เภสัช

จนท.รพ.สต.ผู้รับ
ผิดชอบโปรแกรม
RDU 2016
บุคคลการทาง
การแพทย์ รพ.

/

/

/

/

เภสัช

/

/

จนท.รพ.สต./
บุคคลการทาวการ
แพทย์ รพ.

/

/

/

/

เภสัช

บุคคลการทาวการ
แพทย์ รพ.

/

/

/

/

เภสัช

IT และเภสัช

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 16 : ป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย
1.ร้อยละ 20 ของรพ.ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU ขั้นที่ 2
2. ร้อยละ 50 ของรพ.ที่มีระบบจัดการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
3.ร้อยละ 95 ของรพ.ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU ขั้นที่ 1
4. DRP ลดลง ร้อยละ 20
5.ปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพที่ออกฤทธิ์กว้างที่ไม่เหมาะสมลดลง ร้อยละ 20
6.การป่วยจากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพลดลง ร้อยละ 50
7.ระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศ มีสมรรถนะตามเกณฑ์สากล (JEE) ระดับ 4
8.ค่าใช้จ่ายด้านยาลดลง ร้อยละ 50
โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

1.เจ้าหน้าที่ได้รับการ
อบรมเรื่องการป้องกัน
และควบคุมการดื้อยา
ต้านจุลชีพและการใช้
อย่างสมเหตุสมผล
2.มีการวิเคราะห์สถาน
การณ์การใช้ยาต้าน
จุลชีพและวางแผนแก้ไข

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.

จนท.รพ.สต./เภสัช

/

/

/

/

1.จัดบริการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคแก่เด็ก
0-5 ปี

รพ.สต.บึงนาราง

/

2.ใช้โปรแกรม RDU
2016 ในการวิเคราะห์
ข้อมูล สรุปผล และการ
ส่งรายงานทุกเดือน
3.คืนข้อมูลผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลแก่เจ้า
หน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับ
การใช้ยาในสถานบริการ

รพ.สต.บึงนาราง

/

/

/

/

รพ.สต.บึงนาราง

/

/

/

/

กิจกรรม
DM/Asthma/
ไตเรื้อรัง/สูงอายุ
8.ติดตามการ DRPและ
มาตรการการแก้ไขที่
เกิดขึ้นทุกๆ เดือน

รพ.สต.บึงนาราง
แผนงานป้องกันและ
ควบคุมการดื้อยา
ต้านจุลชีพ และการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุ
สมผล

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

เภสัช

ไม่มีค่าใช่จ่าย

ไม่มีค่าใช่จ่าย

สุทธิกานต์
วิเชียรสรรค์

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 16 : ป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย
1.ร้อยละ 20 ของรพ.ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU ขั้นที่ 2
2. ร้อยละ 50 ของรพ.ที่มีระบบจัดการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
3.ร้อยละ 95 ของรพ.ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU ขั้นที่ 1
4. DRP ลดลง ร้อยละ 20
5.ปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพที่ออกฤทธิ์กว้างที่ไม่เหมาะสมลดลง ร้อยละ 20
6.การป่วยจากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพลดลง ร้อยละ 50
7.ระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศ มีสมรรถนะตามเกณฑ์สากล (JEE) ระดับ 4
8.ค่าใช้จ่ายด้านยาลดลง ร้อยละ 50
โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์
3.มีการเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์/รณรงค์
ให้ความรู้กับประชาชน
เรื่องการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล

กิจกรรม
4.มีการเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์/รณรงค์
ช้สื่อในการประชา
สัมพันธ์ให้ความรู้กับ
ประชาชนเรื่องการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
รพ.สต.บึงนาราง,
พื้นที่หมู่ 1-10
ต.บึงนาราง,
สถานที่ราชการ, วัด

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

ไตรมาส 2
ม.ค.-มี.ค.
/

ไตรมาส 3
เม.ย-มิ.ย.
/

งบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
ไม่มีค่าใช่จ่าย
/

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 17 : พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (การส่งต่อนอกเขต)
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1.ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง ( ปี 61= 48.88 )
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
งานประจา
การพัฒนาระบบ
เพื่อลดการส่งต่อ
1.ส่งต่อผู้ป่วยตาม
ผู้รับบริการ
ส่งต่อ
นอกเขตบริการ
เกณฑ์มาตรฐาน
งานประกันสุขภาพ
การส่งต่อจังหวัด
2.เคลียสิทธิทุกครั้ง
เมื่อมีอาการส่งตัว
3.จัดเก็บข้อมูล
การส่งต่อนอกเขต
4.นาเสนอข้อมูล
กรรมการบริหาร
กองทุนสปสช.อาเภอ
บึงนารางทุกเดือน
5.KM ระบบส่งต่อ
จังหวัดและเขต

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.
/
/
/
/
ไม่ใช้

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ
กม.กองทุน
สปสช.อาเภอ
บึงนาราง
นิยม
วันวิสาข์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 18 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1..อัตราตายทารกแรกเกิด < 3 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ

โครงการ /
งานประจา
พัฒนาระบบบริการ
MCH

วัตถุประสงค์
เพื่อการดูแลหญิงตั้ง
ครรภ์ที่ได้มาตรฐาน

กิจกรรม
1.ชี้แจงสถานการณ์
หญิงตั้งครรภ์
2.ประชุมการดาเนิน
งานMCH
3.ทบทวนCPGต่างๆ
ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์
4.พัฒนาระบบการ
ส่งต่อ

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
หญิงตั้งครรภ์ใน
อาเภอบึงนาราง
จนท รพสต

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)
/
/
/
/
บูณณาการร่วมยุทธศาสตร 1

ผู้รับผิดชอบ
สุภาวดี/สุมาลี

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 19 : พัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1.ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)
2.ร้อยละ 85 ของผู้ป่วยกลุ่มโรคที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง(8 กลุ่มโรค) ได้รับการดูแลตามมาตรฐานและภายในเวลาที่กาหนด
3.มีการพัฒนาระบบเครือข่ายในโรงพยาบาลระดับ A,S,M,Fร้อยละ 50
4.พัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในโรงพยาบาลระดับ A,S,M,F ร้อยละ 50
5.จัดทาคลังเครื่องมือสาหรับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลระดับ A,S,M,F ร้อยละ 50
6.พัฒนา OPIOIDS MODEL ใน รพ. ระดับ A,S,M,F ร้อยละ 50
7.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลระดับ A,S,M,F ร้อยละ 50
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
งานประจา
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
พัฒนาระบบการดูแล
เพื่อการดูแลผู้ป่วย
ประชุมชี้แจง
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
/
/
/
ค่าอาหารว่างในการประชุม
ผู้ป่วยประคับประคอง
ระยะสุดท้ายที่
สถานการณ์
จนท รพสต
จานวน 25บาท*10คน จานวน 3 ครั้ง
เหมาะสม
วางระบบการดูแล/
เป็นเงิน750 บาท
ส่งต่อผู้ป่วยและข้อมูล
(งบ op /'งบร. รพ)
ติดตามการเยี่ยม
รพ.สต.บึงนาราง
/
ผู้พิการได้รับการดูแล
1.เพื่อให้ผู้พิการได้
1.สารวจข้อมูลผู้พิการ
ผู้พิการ, อสม.,
บูรณาการร่วมแผนงานอื่นๆ
ส่งเสริมสุขภาพ และ
รับการดูแล และ
ประเภทความพิการและ
Care giver
ส่งต่ออย่างเหมาะสม
ติดตามเยี่ยมบ้าน
ประเมินความสามารถใน
2.ผู้พิการได้รับการ
การดาเนินกิจวัตรประจา
ช่วยเหลือและส่งต่อ
วัน (ADL) หรือความต้อง
ตามความต้องการ
การด้านสุขภาพอื่นๆ
/
/
/
/
กรณีพบปัญหาด้าน
2.คัดกรองสุขภาพผู้พิการ
สุขภาพ
ได้แก่ โรคซึมเศร้า ADL
โรคเรื้อรัง และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
3.ติดตามเยี่ยมบ้านดูแล
ให้คาแนะนาด้านสุขภาพ
และส่งต่อกรณีพบปัญหา
ด้านสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ
สุภาวดี

สุทธิกานต์
วิเชียรสรรค์

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 19 : พัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1.ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)
2.ร้อยละ 85 ของผู้ป่วยกลุ่มโรคที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง(8 กลุ่มโรค) ได้รับการดูแลตามมาตรฐานและภายในเวลาที่กาหนด
3.มีการพัฒนาระบบเครือข่ายในโรงพยาบาลระดับ A,S,M,Fร้อยละ 50
4.พัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในโรงพยาบาลระดับ A,S,M,F ร้อยละ 50
5.จัดทาคลังเครื่องมือสาหรับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลระดับ A,S,M,F ร้อยละ 50
6.พัฒนา OPIOIDS MODEL ใน รพ. ระดับ A,S,M,F ร้อยละ 50
7.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลระดับ A,S,M,F ร้อยละ 50
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ 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.
รพ.สต.บ้านใหม่ฯ
โครงการพัฒนาและ
เพื่อพัฒนาและฟื้นฟู
1.สารวจและขึ้นทะเบียน
ฟื้นฟูเครือข่ายผู้ดูแล
เครือข่ายผู้ดูแล
ผู้พิการ
ผู้พิการ
ผู้พิการ
2.จัดอบรมสัมมนา
ผู้ดูแลผู้พิการ30คน
เครือข่ายผู้ดูแลผู้พิการ
1ครั้ง
เกี่ยวกับการดูแลและการ
อสม. 40 คน
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ
3.ติดตามเยี่ยมผู้พิการ
ผู้พิการ
และให้การช่วยเหลือตาม
สภาพปัญหาที่พบ
4.ประเมินและสรุปผล
การดาเนินงาน

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
1.ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม
อบรม 70 คนๆละ 100บาทเป็น
เงิน 7000 บาท
2.ค่าวัสดุอบรม 2000 บาท
3.ค่าวิทยากร 1000บาท
รวม 10000บาท
(กองทุนตาบล)

ผู้รับผิดชอบ

ชมรม อสม.

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 20 : พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย
1.ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 20 (อาเภอ 22.24/บร=14.19/หร+บม=25.64/พง=28.66/หก=34.89/บล=37.56)
2.มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรผู้ป่วยนอก ร้อยละ 3

โครงการ /
งานประจา
พัฒนาระบบบริการ
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก

วัตถุประสงค์
1.พัฒนางานและ
ระบบริการ ตาม
กรอบงานและ
บทบาทที่กาหนด
2.จัดบริการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ และ
คลินิกเฉพาะโรค
ในแต่ละกลุ่มวัยและ
โรคเรื้อรังสาคัญ
ในหน่วยบริการ

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)

1.ประเมินตนเองและปรับปรุง
รพ.สต.ทั้ง 6 แห่ง 1 รพ.
มาตรฐานการจัดบริการด้าน
การแพทย์แผนไทยในรพ.สต. และรพช.
2.จัดบริการส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกทุกกลุ่มวัย
(หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด
เด็ก 0-5 ปี วัยเรียน
กลุ่มวัยทางาน กลุ่มผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง และกลุ่มวัยผู้สูงอายุ )
3.จัดบริการการส่งเสริมฟื้นฟู
ดูแลมารดาหลังด้วยการ
ทับหม้อเกลือเชิงรุกในชุมชน
4.จ่ายยาสมุนไพรผู้ป่วยนอก
ทุกหน่วยบริการ
5.จัดบริการนวดเพื่อสุขภาพ
ผู้สูงอายุในวัด

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
รพ.สต
6 แห่ง

รพ.สต.ทั้ง 6 แห่ง 1 รพ.

/

/

/

/

( งบกองทุนตาบล )

หญิงหลังคลอดตามเขต
รพ.สต.ที่รับผิดชอบ

/

/

/

/

( งบกองทุนตาบล )

รพ.สต.ทั้ง 6 แห่ง 1 รพ.

/

/

/

/

ผู้สูงอายุ รพ.สต.ทั้ง 6 แห่ง

/

/

/

/

( งบกองทุนตาบล )

ชมรมแพทย์
แผนไทยแต่ละตาบล

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 20 : พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย
1.ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 20 (อาเภอ 22.24/บร=14.19/หร+บม=25.64/พง=28.66/หก=34.89/บล=37.56)
2.มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรผู้ป่วยนอก ร้อยละ 3

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์
3.จัดบริการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ และ
ป้องกันโรคด้วย
บริการแพทย์แผน
ไทยในชุมชน

4. พัฒนาศักยภาพ
และความเข้มแข็ง
ของคณะทางาน
บุคลากรและภาคี
เครือข่ายแพทย์แผน
ไทยระดับอาเภอ
ตาบล

กิจกรรม
6.อบรมสร้างแกนนานักเรียน
แผนไทยในโรงเรียนตั้งชมรม
รักษ์แผนไทย/และปลูกสวน
สมุนไพรในโรงเรียน/กาหนด
แผนปฏิบัติงานของชมรม/
/ดาเนินงานตามแผนและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปี
7..ทบทวนให้ความรู้ยาสมุนไพร
การส่งเสริม และการฟื้นฟู
สุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และภาคีเครือข่าย
8..ประชุมคณะกรรมการชมรม
แพทย์แผนไทยระดับอาเภอ
ปีละ 2 ครั้ง เพื่อวางแผนงาน
และกากับติดตามงานชมรม
ที่ รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
โรงเรียนในอาเภอ
บึงนารางหน่วยบริการ
1 แห่งๆละ 20 คน

แกนนานวดไทย

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)
/
/
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
แกนนา 50 บาท 10 คน 3 วัน
เป็นเงิน 1,500 บาท
วัสดุโครงการ 8,000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
แกนนานักเรียน 50 บาทx20 คนx3
เป็นเงิน 3,000 บาท
/
วัสดุโครงการ 8,000 บาท
(กาหนดเองตามความเหมาะสม)
งบกองทุนตาบล

คณะกรรมการ 21 คน

/

/

1.ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่มกรรมการ 21 คน
คนละ 74 จานวน
เป็นเงิน 1575 บาท
2.ค่าพาหนะ 21 คนๆละ 100บาทเป็นเงิน
2100 บาทรวมเงิน 3675 บาท (pp )

ผู้รับผิดชอบ
ชมรมแพทย์
แผนไทยแต่
ละตาบล

วรรณภา
ชมรม
แพทย์
แผนไทย

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 20 : พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย
1.ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 20 (อาเภอ 22.24/บร=14.19/หร+บม=25.64/พง=28.66/หก=34.89/บล=37.56)
2.มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรผู้ป่วยนอก ร้อยละ 3

โครงการ /
งานประจา

รพ.สต.บึงนาราง
แผนงานบูรณา
การแพทย์แผน
ไทย และการ
แพทย์สมัยใหม่เพื่อ
พัฒนาระบบบริการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)

5. นิเทศ ติดตาม
ประเมิน ผลการดา
เนินงานโดย
คณะกรรมการระดับ
อาเภอ
6.ถอดบทเรียนและ
วางแผนปฏิบัติงาน
ด้านการแพทย์แผน
แผนไทยและงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
ปี 2563

9.ประเมินมาตรฐานงานบริการ
แพทย์แผนไทย โดย
คณะกรรมการระดับ คบสอ.

รพ.สต.ทั้ง 6 แห่ง
รพช. 1 แห่ง

10.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้รับบริการด้านแพทย์
แผนไทยและการคุ้มครองผู้
บริโภค/ถอดบทเรียนวางแผน
ปฏิบัติงานด้านการ
แพทย์แผนไทยและคุ้มครอง
ผู้บริโภค ปี 2563

ผุ้รับผิดชอบงานแผนไทย
7 คน/แกนนาแผนไทย
30 คน /ชมรม
คบ. 30 คน

1.เพื่อให้ผู้ป่วยนอก
ได้รับบริการการ
แพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
ที่ได้มาตรฐาน

1.บริการรักษาพยาบาล การ
จ่ายยาสมุนไพร 5 ขนาน

ผู้รับบริการทุกกลุ่มวัย,
แกนนานวดไทย, อสม.
ทีม FCT
หมู่ 1 - หมู่ 10,
รพ.สต.บึงนาราง

2.ติดตามเยี่ยมบ้าน และ
ประยุกต์การแพทย์แผนไทย

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

1.ค่าอาหาร อาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม 67 คนๆ100 บาท
เป็นเงิน 6,700 บาท
2.ค่าพาหนะ 60 คนๆละ 100บาท
เป็นเงิน 6000 บาท
รวมเป็นเงิน 12700 บาท
(pp )
/

ไม่ใช้งบ

สลิล
เจริญสุข

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 20 : พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย
1.ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 20 (อาเภอ 22.24/บร=14.19/หร+บม=25.64/พง=28.66/หก=34.89/บล=37.56)
2.มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรผู้ป่วยนอก ร้อยละ 3

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ 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

การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
3.ให้บริการนวดแผนไทยแก่
กลุ่มเป้าหมายที่มีความจาเป็น
ต่อการรับบริการ
รพ.สต.บ้านใหม่
โครงการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม
ตามหลัก 3อ 3ส
( กิจกรรมบาบัด
บุหรี่ในกลุ่มเสี่ยง
ด้วยการแพทย์
แผนไทย )

เพื่อส่งเสริมการใช้
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
และสมุนไพรไทย
มาบาบัดการ
เสพติดบุหรี่

1จัดทาโครงการเพื่อ
เสนอขออนุมัติจากกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลแหลมรัง
2ดาเนินงานตามโครงการ
3ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน
และขึ้นทะเบียนผู้ที่ต้องการบาบัดบุหรี่
4ดาเนินการบาบัดรักษาตามแผน
5.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6.ติดตามผลการดาเนิน
งาน สรุปผลและรายงานผล
การดาเนินงาน

จานวน 40คนดังนี้
1ผู้ให้การบาบัด 6 คน
2ผู้รับการบาบัด 15 คน
รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี
พื้นที่ หมู่ 2
3,4,5,7,8,9,11
ต.แหลมรัง

/

1 สมุนไพรสาหรับอบตัว
ชุดละ40บาทจานวน 50ลูก
เป็นเงิน 2,000 บาท
2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
อาหาร วันแรก 21 คน
เป็นเงิน 2100 บาท
3 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ผู้ให้การบาบัดและผู้เข้ารับการ
21 คนคนละ 25บาท
จานวน 4 วัน =2100 บาท
4 ค่าอาหารกลางวันผู้ให้
บาบัด คนละ50 บาท
จานวน6คน จานวน4วัน 1200บาท

สังวร

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 20 : พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย
1.ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 20 (อาเภอ 22.24/บร=14.19/หร+บม=25.64/พง=28.66/หก=34.89/บล=37.56)
2.มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรผู้ป่วยนอก ร้อยละ 3

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ 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)
5.ค่าพาหนะผู้ให้บริการ
คนละ100.00 บาทจานวน
6 คนจานวน 5 วัน
3,000.00บาท
รวม10,400.00บาท

ผู้รับผิดชอบ

( กองทุนตาบล / งบร รพ.สต )
รพ.สต.ห้วยแก้ว
ส่งเสริมการแพทย์
แผนไทยในหญิง
หลังคลอด

หญิงหลังคลอดได้รับ
บริการนวดไทย
อบไอน้าสมุนไพร
ประคบด้วยสมุนไพร
และทับหม้อเกลือ
รายละ 5 ครั้ง

1. การประชุมชี้แจงผู้ร่วมดา
เนินการและผู้เกี่ยวข้อง
2. การสารวจข้อมูลหญิงตั้ง
และหญิงหลังคลอดในพื้นที่
ตาบลห้วยแก้ว
3. การประชาสัมพันธ์โครงการ
ในชุมชนและให้ความรู้แก่หญิง
ตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมตาบลห้วยแก้ว

หญิงหลังคลอดจานวน
คนตาบลห้วยแก้ว

/

/

/

/

1. ค่าจ้างเหมาในการทาลูก
ประคบสมุนไพร เพื่อให้บริการ
ประคบสมุนไพรแก่หญิงหลัง
คลอดจานวน 25 คน คนละ 5
ลูกละ 50 รวม
เป็นเงิน 6,250 บาท
( กองทุนตาบล / งบร รพ.สต )

นายวุฒิชัย
สุขอยู่

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 20 : พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย
1.ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 20 (อาเภอ 22.24/บร=14.19/หร+บม=25.64/พง=28.66/หก=34.89/บล=37.56)
2.มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรผู้ป่วยนอก ร้อยละ 3

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
4. การให้บริการเยี่ยมหญิงหลัง
คลอดและติดตามมารับบริการ
ทับหม้อเกลือที่โรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตาบลห้วยแก้ว
โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ
อาสาสมัครสาธารณสุขตาบลห้วยแก้ว
5. การให้บริการนวดไทย
อบไอน้าสมุนไพร, ประคบสมุน
ไพร, ประคบสมุนไพรและทับ
หม้อเกลือ แก่หญิงหลังคลอด
รายละ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์
6. การบันทึกผลการให้บริการ
ในแบบบันทึกการให้บริการ
7. การประเมินความพึงพอใจ
ของหญิงหลังคลอด ที่ได้รับ
บริการการแพทย์แผนไทย

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ 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

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 20 : พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย
1.ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 20 (อาเภอ 22.24/บร=14.19/หร+บม=25.64/พง=28.66/หก=34.89/บล=37.56)
2.มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรผู้ป่วยนอก ร้อยละ 3

โครงการ /
งานประจา
ส่งเสริมการแพทย์
แผนไทยในโรงเรียน

ส่งเสริมการแพทย์
แผนไทยในวัด

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)

1. เพื่อให้แกนนา
แพทย์แผนไทยใน
โรงเรียนมีความรู้
โรงเรียนมีความรู้
ในด้านการดูแล
สุขภาพด้วยแพทย์
แผนไทย ร้อยละ 96

1. การประชุมชี้แจงผู้ร่วมดา
เนินการและผู้เกี่ยวข้อง
2. สร้างแกนนานักเรียนแผน
ไทยในโรงเรียน
3. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องยา
สมุนไพร/พืชสมุนไพร/ นวดพื้นฐาน
4.ปลูกพืชสมุนไพรในโรงเรียน
5.ประเมินความรู้ด้านการ
แพทย์แผนไทยแก่กลุ่ม
เป้าหมาย

โรงเรียนในเขตตาบล
ห้วยแก้ว จานวน 20 คน

1.ประชาชนที่มาทา
กิจกรรมภายในวัด
และพระภิกษุสาม
เณรได้รับบริการ
แพทย์แผนไทย
2.ประชาชนที่มาทา
กิจกรรมภายในวัด

1.การประชุมชี้แจงผู้ร่วมดา
เนินการและผู้เกี่ยวข้อง
2.การอบรมเชิงวิชาการฟื้นฟู
ความรู้กับแกนนาแพทย์ แผนไทย

1.ผู้สูงอายุที่มาทา
กิจกรรมในวัด จานวน
30 คน และพระภิกษุ
สามเณรจานวน10 รูป
2แกนนาแพทย์แผนไทย
20 คน

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)
/
/
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
แกนนานักเรียน จานวน 20 คน
จานวน 2 มื้อๆละ 25บาท
2 วัน รวมเป็นเงิน 2,000 บาท
2. ค่าต้นกล้าสมุนไพร จานวน
20*120 บาท เป็นเงิน
2,400 บาท
รวมเป็นเงิน 4400 บาท
( กองทุนตาบล / งบร รพ.สต )

/

/

1.ค่าอาหารกลางวันสาหรับ
แกนนา จานวน 1 มื้อ จานวน
20 คนๆละ 50 เป็นเงิน
เป็นเงิน 1,000 บาท
2.ค่าอาหารกลางวันสาหรับ
ผู้เข้ารับบริการ จานวน 1 มื้อ
จานวน 40 คน 40*50

ผู้รับผิดชอบ
นายวุฒิชัย
สุขอยู่

นายวุฒิชัย
สุขอยู่

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 20 : พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย
1.ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 20 (อาเภอ 22.24/บร=14.19/หร+บม=25.64/พง=28.66/หก=34.89/บล=37.56)
2.มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรผู้ป่วยนอก ร้อยละ 3

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์
และพระภิกษุสาม
เณรพึงพอใจต่อการ
รับบริการแพทย์
แผนไทย

กิจกรรม
3.จัดบริการให้ความรู้เรื่องการ
ใช้สมุนไพร แช่มือแช่เท้า
ท่ากายบริหารฤาษีดัดตน
นวดผ่อนคลายด้วยตัวเอง สมาธิบาบัด
4.การประเมิณความพึงพอใจ
ของผู้ที่รับบริการแพทย์
แผนไทย

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ 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)
เป็นเงิน 2,000 บาท
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สาหรับแกนนาจานวน 20 คนๆ
ละ 25 บาท จานวน 2 มื้อ
เงิน 1,000 บาท
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สาหรับประชาชนและพระภิกษุ
สามเณร จานวน 40 คนๆละ
25 บาท จานวน 2 มื้อ
40*25*2 เป็นเงิน 2,000 บาท
5.อุปกรณ์สาหรับแช่มือ/แช่เท้า
40 คน *2 ใบ * ราคา 50 บาท
เป็นเงิน 6,000 บาท
6.ค่าป้ายไวนิลโครงการ
3,000 บาท
รวมเป็นเงิน 15000 บาท
( กองทุนตาบล / งบร รพ.สต )

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 20 : พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย
1.ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 20 (อาเภอ 22.24/บร=14.19/หร+บม=25.64/พง=28.66/หก=34.89/บล=37.56)
2.มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรผู้ป่วยนอก ร้อยละ 3

โครงการ /
งานประจา
ส่งเสริมการแพทย์
แผนไทยสาหรับ
ผู้พิการ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้พิการด้าน
การเคลื่อนไหว ได้รับ
บริการแพทย์แผน
ไทย จากแกนนา
แพทย์แผนไทย
2.เพื่อส่งเสริมการนา
ภูมิปัญญาด้านการ
แพทย์ไทย/สมุนไพร
ไทย มาดูแลสุขภาพ
ผู้พิการด้านการ
เคลื่อนไหว
3.เพื่อให้ผู้พิการ ด้าน
การเคลื่อนไหว มี
ความพึงพอใจ
ที่ได้รับบริการ
การแพทย์แผนไทย
เชิงรุกในชุมชน
จากแกนนาแพทย์แผนไทย

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)

1. การประชุมชี้แจงผู้ร่วมดา
ผู้พิการด้านการเคลื่อน
เนินการและผู้เกี่ยวข้อง
ไหวในตาบลห้วยแก้ว
2.การสารวจข้อมูลผู้พิการ ด้านการ
จานวน 79 คน แกนนา
เคลื่อนไหว ที่ควรได้บริการการแพทย์ แพทย์แผนไทย
แผนไทยเชิงรุกในชุมชน
จานวน 20 คน
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้
การนวดไทย แก่แกนนาแพทย์แผนไทย
4.การวางแผนการออกให้บริการแพทย์
แผนไทยเชิงรุกแก่ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว
5.การให้บริการนวดไทยและ
ประคบด้วยสมุนไพร เชิงรุกแก่
ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว
ในชุมชนโดยแกนนาแพทย์ แผนไทย
6.การประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว
ที่ได้รับบริการ การแพทย์แผนไทย

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)
/
/
1.ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่มการอบรมแกนนา
การอบรมฟื้นฟูความรูจานวน
20 คน คนละ 100 บาท
จานวน 2 วัน เป็นเงิน 4,000
2.ค่าจ้างเหมาทาลูกประคบสมุน
ไพร เพื่อใช้ในการประคบแก่
จานวน 30 คน คนละ 3 ลูก
ลูกละ 50 บาท เป็นเงิน 4500
บาท
3.ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม การอบรมแกนนา
การออกบริการเชิงรุกจานวน
20 คนๆละ 75 จานวน 5 ครั้ง
เป็นเงิน 7500 บาท
รวมเป็นเงิน 16000 บาท
( กองทุนตาบล / งบร รพ.สต )

ผู้รับผิดชอบ
นายวุฒิชัย
สุขอยู่

ะตาบล

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 21 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1. ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิตร้อยละ 60 ( อาเภอ 88.85/บร=92.11/หร+มบ=51.85/พง=133/หก=77.42/บล=90.48 )
2.อัตรการฆ่าตัวตายสาเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร
3.ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปทาร้ายตัวเองซ้า ภายใน 1 ปี ร้อยละ 90
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ 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.
/
/
/
/
แผนงานบริการ
1.เพื่อค้นหาผู้ป่วย
1.คัดกรองโรคซึมเศร้าหญิงตั้งครรภ์
รพ.สต. 6 แห่ง
สุขภาพจิตและจิตเวช
โรคซึมเศร้าเข้า
และหลังคลอด
หน่วยบริการปฐมภูมิ
ถึงบริการ
2.คัดกรองโรคซึมเศร้ากลุ่มเป้าหมาย
โรคจิต โรคซึมเศร้า โรคเรื้อรัง
(เบาหวาน ไตวาย มะเร็ง หัวใจ
หลอดเลือดสมองและผู้ใช้สุรา
และยาเสพติด)
3.มีและใช้ CPG โรคซึมเศร้าและ
ส่งต่อตามระบบ
4.ติดตามเยี่ยมบ้านต่อเนื่อง
เพื่อลดอัตราการ
1.คัดกรองเฝ้าระวังผู้ที่มีปัญหา
ฆ่าตัวตายสาเร็จ
ซึมเศร้าเสี่ยงฆ่าตัวตาย
2.เฝ้าระวังผู้ที่มีความเสี่ยงทาร้าย
ตนเองและมีประวัติการทาร้ายตนเอง
ตามระบบมาตรฐาน
3.ติดตามเยี่ยมบ้านต่อเนื่องตามเกณฑ์
4.สนับสนุนเข้าระบบการรักษาและ
/
/
ร่วมโครงการพบจิพแพทย์สัญจร
และโครงการรับยาแทน
เพื่อเฝ้าระวัง
1.บริการชุมชนตามมาตรฐาน
ผู้มีภาวะวิกฤติ
MCATT กรณีเกิดภัยพิบัติ อุบัติเหตุ
สุขภาพจิต
หรือสาธารณภัย โดยบูรณาการร่วม
กับงานควบคุมโรค และอุบัติเหตุ

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ค่าอาหารและอาหารว่าง
อาหารกลางวัน จานวน
10 คน ๆละ75บาทจานวน
2 ครั้งเป็นเงิน 1500 บาท
(งบ op โรงพยาบาล)

ผู้รับผิดชอบ
นิยม

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 21 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1. ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิตร้อยละ 60 ( อาเภอ 88.85/บร=92.11/หร+มบ=51.85/พง=133/หก=77.42/บล=90.48 )
2.อัตรการฆ่าตัวตายสาเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร
3.ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปทาร้ายตัวเองซ้า ภายใน 1 ปี ร้อยละ 90
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ 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.
รพ.สต.บึงนาราง
/
/
/
/
เฝ้าระวัง คัดกรอง
1.เพื่อคัดกรองโรค
1.ตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า และ
1.หญิงตั้งครรภ์ และ
และส่งต่อในผู้ที่เข้า
ซึมเศร้า และภาวะ
ภาวะเครียด ใน 5 กลุ่ม โดย อสม.
หญิงหลังคลอด
ข่ายโรคซึมเศร้าใน
เครียด ในกลุ่ม
2 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
5 กลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมาย 5 กลุ่ม
ได้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน
หัวใจ มะเร็ง หลอด
เลือดสมอง ไตวาย
3.ผู้สูงอายุ
4.ผู้ติดสุรา/ยาเสพติด
5. ผู้พิการ
ติดตามการรับ
2.เพื่อให้ผู้ป่วย
2.ส่งต่อเพื่อการรักษาในรายสงสัย
กลุ่มเสี่ยง
บริการของผู้ป่วย
โรคซึมเศร้า
เข้าข่ายโรคซึมเศร้า หรือภาวะ
อสม
โรคซึมเศร้า
และผู้ป่วยโรคจิต
ทางจิตใจ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ผู้ป่วยโรคจิต
/
/
และโรคจิต
เข้าถึงบริการ
3.เยี่ยมเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการ
เจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้า หรือภาวะ
ทางจิตใจ
4.เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามการรับการ
/
/
/
/
รักษา และเฝ้าระวังอาการผิดปกติ

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

สลิล
เจริญสุข

กีรติญา
บุบผาโชติ

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 22 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1..อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired [รวมผู้ป่วยที่ขอไปเสียชีวิตที่บ้าน และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative
(รหสั Z 51.5)] < ร้อยละ 24ATB antibiotics ภายใน 60 นาที ที่ ER
2.อัตราตายจากผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ชนิด hospital-acquired sepsis < ร้อยละ 48
3.ร้อยละ 15 ของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One day Surgery : จานวน 12 กลุ่มโรค (เฉพาะปี 2561) และเพิ่มหัตถการอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี
4.ร้อยละ 25 ของจานวนผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ Minimally Invasive Surgery : จานวน 2 กลุ่มโรค (เฉพาะปี 2561) และเพิ่มหัตถการ
อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ระบุ รายละเอียด
งานประจา
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ค่าใช้จ่าย)
แผนงานการดูแล
อัตราตายจาก
1.ระบบ EMS/Fast tack
ผู้รับบริการของรพ.
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ผู้ป่วยติดเชื้อในกระ
ผู้ป่วยติดเชื้อใน
2.จัดทาระบบ fast tack
กระแสเลือดแบบ
กระแสเลือด
ตั้งแต่ รับ แจ้งเหตุ
รุนแรง
2.1จัดทา opd card /
กรอกข้อมูล
อาการสาคัญ
ประวัติการเจ็บป่วย
2.2 ประเมิน V/S และ
consult แพทย์ในรถ
EMS
2.3 จัดพื้นที่ zone cpr
เพื่อรอรับผู้ป่วย
2.4 เมื่อผู้ป่วยมาถึงราย
งานแพทย์
3.ปฏิบัติตาม CPG
4. การเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์รายกรณี

ผู้รับผิดชอบ
ประมน

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 23 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1ผู้ป่วย STEMI, ได้รับการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดและให้ยาละลาย ลิ่มเลือดได้ร้อยละ 80 ในโรงพยาบาลซึ่งเป็นศูนย์หัวใจ
2..เปิดเส้นเลือด ภายใน 20 นาที (กรณีที่ SK ไม่ได้ผล)
3.อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 24 ต่อแสนประชากร
4.ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug)ในผู้ป่วย STEMI ได้
5.จัดตั้ง Heart Failure Clinic ในทุกโรงพยาบาล โดยเป็นแบบสหวิชาชีพและผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวที่หัวใจกล้ามเนื้อบีบตัวอ่อน ได้รับยาที่เหมาะสม มากกว่าร้อยละ 50
6.จัดตั้ง Anticoagulant Clinic ในทุกโรงพยาบาล โดยเป็นแบบสหวิชาชีพ และผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะต้องได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดมากกว่า ร้อยละ 60
7.มีการประชาสัมพันธ์ "Heart Attack Alert" Campaign เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีอาการมาถึงโรงพยาบาลได้เร็วภายใน 12 ชั่วโมง ประมาณ 50%
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ 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.
แผนงานหลอด
ให้ความรู้ stemi
คลินิก DM HT
1.เพื่อลดอัตราการ
/
/
/
/
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เลือดหัวใจ
awareness
ทุก รพ./รพ.สต
เสียชีวิตจากผู้ป่วย
stemi alert แก่กลุ่ม
หลอดเลือดหัวใจ
1 ผู้ป่วยcvd risk >30%
รายบุคคล
2.ผู้ป่วย DM/ HT สีแดง
ของอ.บึงนารางรายบุคคล
3.care giver ในผู้ป่วย สีแดง
4.จนท.สาธารณสุข
ของอ.บึงนาราง
5.ผู้นาชุมชน
6.คืนข้อมูลในกลุ่มภาวะ
1.ผู้นาชุมชน /
ฉุกเฉินของ อ.บึงนาราง
ภาคีเครือข่าย
6.1 การเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์รายกรณี
7.จัดทา สติกเกอร์ 1669
7.1.ผู้ป่วย DM/ HT
สีแดงของ อ.บึงนาราง
8.ระบบ EMS/Fast tack
9.จัดทา mapping ของ

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ
ประมน

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 23 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1ผู้ป่วย STEMI, ได้รับการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดและให้ยาละลาย ลิ่มเลือดได้ร้อยละ 80 ในโรงพยาบาลซึ่งเป็นศูนย์หัวใจ
2..เปิดเส้นเลือด ภายใน 20 นาที (กรณีที่ SK ไม่ได้ผล)
3.อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 24 ต่อแสนประชากร
4.ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug)ในผู้ป่วย STEMI ได้
5.จัดตั้ง Heart Failure Clinic ในทุกโรงพยาบาล โดยเป็นแบบสหวิชาชีพและผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวที่หัวใจกล้ามเนื้อบีบตัวอ่อน ได้รับยาที่เหมาะสม มากกว่าร้อยละ 50
6.จัดตั้ง Anticoagulant Clinic ในทุกโรงพยาบาล โดยเป็นแบบสหวิชาชีพ และผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะต้องได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดมากกว่า ร้อยละ 60
7.มีการประชาสัมพันธ์ "Heart Attack Alert" Campaign เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีอาการมาถึงโรงพยาบาลได้เร็วภายใน 12 ชั่วโมง ประมาณ 50%
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ 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.
พื้นที่ใน รพ.สต./รพ.บึงนาราง
10.จัดทาระบบ fast tack
พยาบาล
ตั้งแต่ รับแจ้งเหตุ
รพ.บึงนาราง
10.1จัดทา opd card /
กรอกข้อมูล อาการสาคัญ
ประวัติการเจ็บป่วย
10.2 ประเมิน V/S /EKG
และ consult แพทย์ใน รถ EMS
10.3 จัดพื้นที่ zone cpr
เพื่อรอรับผู้ป่วย
10.4 เมื่อผู้ป่วยมาถึงรายงานแพทย์
10.5 ประสานรพ.ส่งต่อผู้ป่วย
11.เพิ่มการเข้าถึงยาละ
ลายลิ่มเลือด SK
11.1ให้ความรู้การบริหาร ยา SK
11.2 การจัดเตรียมยา SK
ไว้ที่ ห้องอุบัติเหตุและ ฉุกเฉิน
6.ทบทวนวิชาการ STEMI
1.จนท.สาธารณสุข
CPR
ของอ.บึงนาราง

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 24 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) (ผู้ป่วยใน)น้อยกว่าร้อยละ 7
2..door to rt-PA ภายใน 60 นาที
3 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) (ผู้ป่วยใน)น้อยกว่าร้อยละ 25
4.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (I63) (ผู้ป่วยใน)น้อยกว่าร้อยละ 5
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
งานประจา
แผนงานการดูแล
1.เพื่อลดอัตราการ
1.ให้ความรู้ stroke
คลินิก HT รพ./
โรคหลอดเลือดสมอง
เกิด stroke
awareness stroke alert
รพ.สต
1.1ผู้ป่วย cvd risk >30% รายบุคคล
1.2ผู้ป่วย HT สีแดงของ
อ.บึงนาราง รายบุคคล
1.3.care giver ในผู้ป่วย สีแดง
1.4.จนท.สาธารณสุข ของอ.บึงนาราง
1.5.ผู้นาชุมชน
2.คืนข้อมูลภาวะฉุกเฉินของ อ.บึงนาราง 2.1.ผู้นาชุมชน /
2.1 การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์
ภาคีเครือข่าย
สถานการณ์
3.จัดทาสติกเกอร์ 1669
3.1.แจกสติกเกอร์ในผู้ป่วย
สีแดง ติดสมุดประจาตัว
4.ระบบ EMS /Fast tack
ทุก รพ.สต.
4.1.จัดทา mapping ของ
รพ.บึงนาราง
พื้นที่ในรพ.สต./รพ.บึงนาราง
4.2.จัดทาระบบ fast tack
ตั้งแต่ รับแจ้งเหตุ
4.2.1จัดทา opd card กรอกข้อมูล
อาการสาคัญประวัติการเจ็บป่วย
4.2.2 ประเมิน GCS / V/S
และ consult แพทย์ในรถ

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)
/
/
/
/
ไม่มีค่าใช่จ่าย

ผู้รับผิดชอบ
ประมน

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 24 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) (ผู้ป่วยใน)น้อยกว่าร้อยละ 7
2..door to rt-PA ภายใน 60 นาที
3 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) (ผู้ป่วยใน)น้อยกว่าร้อยละ 25
4.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (I63) (ผู้ป่วยใน)น้อยกว่าร้อยละ 5
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
งานประจา
ambulance
4.2.3 จัดพื้นที่ zone cpr
เพื่อรอรับผู้ป่วย
4.2.4 เมื่อผู้ป่วยมาถึงราย งานแพทย์
4.2.5 ประสานรพ.พิจิตร
ส่งต่อผู้ป่วย

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

แผนปฏิบัติการประจ้าปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 25 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก(มะเร็งตับและท่อน้้าดี (C22,C24) มะเร็งหลอดคอ
หลอดลมใหญ่ และปอด (C33-C34) มะเร็งเต้านม (C50) มะเร็งล้าไส้ใหญ่และทวารหนัก (C18-C21) และมะเร็งปากมดลูก
(C53))ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
2.ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์
3.ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการเคมีบ้าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
4.ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
5.อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ < 25.6 ต่อประชากรแสนคน (6.91)
6..อัตราตายจากโรคมะเร็งปอด < 20.1 ต่อประชากรแสนคน
ระยะเวลาการด้าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จ้านวน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจ้า
/
พัฒนาระบบบริการ
1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่
1.กิจกรรมอบรม
เจ้าหน้าที่รพสต.
สุขภาพ สาขาโรค
มีทักษะในการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และจนท.
มะเร็ง
ตรวจคัดกรองมะเร็ง
เจ้าหน้าที่ ในการตรวจ
รพ.บึงนาราง
ปากมดลูก ด้วย
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
จานวน 20 คน
VIA
ด้วยวิธี VIA
/
/
/
/
2.รณรงค์ตรวจมะเร็งปาก
รพ.สต. 6 แห่ง
มดลูกและมะเร็งเต้านม

2.เพื่อค้นหาผู้มี
ภาวะเสี่ยงด้วยโรค
มะเร็งลาไส้ใน
ประชากรอายุ
50-70 ปี

1.คัดกรองมะเร็งลาไส้
ด้วยวิธี Fit Test ใน
ประชากรอายุ 50-70 ปี
2.Fit test positive ส่งต่อตาม
ระบบเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา

กลุ่มอายุ 50-70 ปี
รพ=
รพ=22/22
201=783/178
202=150/150
203=866/177

/

/

/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 20 คน x 100 บาท
1 วัน เป็นเงิน 2,000 บาท
2.ค่าวิทยากร จานวน 6ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 400 บาทเป็นเงิน
2,400 บาท
รวม 4400 บาท
(งบpp หมวดพัฒนาบุคลากร)
3.กล้องสาหรับตรวจคัดกรอง
มะเร็ง ปากมดลูกด้วย VIA
จานวน 3 ตัว ตัวละ 9,000
เป็นเงิน 27,000(กองทุนตาบล)
ค่า FIT Test จานวน 1559 ชุด
ชุดละ 30 บาท
เป็นเงิน 34770 บาท
(งบ PP )

ผู้รับผิดชอบ
วันวิสาข์
สุภาวดี
พยาบาล
รพ.สต

ธนกฤต
รพ.สต.
ทุกพื้นที่

แผนปฏิบัติการประจ้าปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 25 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก(มะเร็งตับและท่อน้้าดี (C22,C24) มะเร็งหลอดคอ
หลอดลมใหญ่ และปอด (C33-C34) มะเร็งเต้านม (C50) มะเร็งล้าไส้ใหญ่และทวารหนัก (C18-C21) และมะเร็งปากมดลูก
(C53))ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
2.ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์
3.ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการเคมีบ้าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
4.ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
5.อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ < 25.6 ต่อประชากรแสนคน (6.91)
6..อัตราตายจากโรคมะเร็งปอด < 20.1 ต่อประชากรแสนคน
ระยะเวลาการด้าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จ้านวน
งบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจ้า
ค่าใช้จ่าย)
204=152/152
205=768 /220
206=300/260
รพ.บึงนาราง
มะเร็งเต้านม
1.สตรีอายุ 30-70 ปี
1.สารวจข้อมูล
สตรีอายุ 30-70 ปี
√
ได้รับการตรวจคัดกรอง กลุ่มเป้าหมายสตรี
มะเร็งเต้านม
อายุ 30-70 ปี
2.มีระบบส่งต่อกรณีพบ 2.คัดกรองมะเร็งเต้านม
สตรีอายุ 30-70
กลุ่มเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านม ในสตรีอายุ 30-70 ปี
ปี, อสม.
3.เพื่อให้แกนนาหรือ
3.อบรมแกนนาตรวจ
แกนนาสตรีที่มี
√
ค่าอาหารและอาหารว่างในการ
อาสาสมัคร มีความรู้
เต้านมด้วยตนเองและ
อายุตั้งแต่
อบรมแกนนาจานวน70 คน คน
สามารถถ่ายทอดทักษะ ให้ความรู้ เรื่องการ
30-70ปี
ละ 100 บาท เป็นเงิน 7000 บาท
การ
ตรวจเต้านมให้แก่หญิงวัย ป้องกันมะเร็งปากมดลูก
(กองทุนตาบล /งบรพ.สต)
เจริญพันธ์อายุ 30-70 ปี
มะเร็งปากมดลูก
1.สตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับ 1..สารวจข้อมูล
สตรีอายุ 30-60 ปี
√
การตรวจคัดกรองมะเร็ง กลุ่มเป้าหมายสตรีอายุ
ปากมดลูก
30-60 ปี

ผู้รับผิดชอบ

โรงพยาบาล

แผนปฏิบัติการประจ้าปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 25 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก(มะเร็งตับและท่อน้้าดี (C22,C24) มะเร็งหลอดคอ
หลอดลมใหญ่ และปอด (C33-C34) มะเร็งเต้านม (C50) มะเร็งล้าไส้ใหญ่และทวารหนัก (C18-C21) และมะเร็งปากมดลูก
(C53))ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
2.ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์
3.ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการเคมีบ้าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
4.ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
5.อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ < 25.6 ต่อประชากรแสนคน (6.91)
6..อัตราตายจากโรคมะเร็งปอด < 20.1 ต่อประชากรแสนคน
ระยะเวลาการด้าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จ้านวน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจ้า
2.มีระบบส่งต่อกรณีพบ 2.คัดกรองมะเร็งปาก
สตรีอายุ 30-60 ปี
√
กลุ่มเสี่ยงต่อมะเร็ง
มดลูกในสตรีอายุ
ปากมดลูก
30-60 ปี
3.ส่งต่อกรณีตรวจพบ
กลุ่มเสี่ยงต่อ
√
√
√
√
ความเสี่ยงต่อมะเร็ง
มะเร็งปากมดลูก
ปากมดลูก
รพ.สต.บึงนาราง
พัฒนาระบบคัดกรอง
1.สตรีอายุ 30-70
1.จัดทาฐานข้อมูลสตรี
สตรีอายุ 30-70 ปี
ไม่ใช้งบ
/
และส่งต่อผู้ที่เสี่ยงต่อ
ปี ได้รับการตรวจ
อายุ 30-70 ปี และ
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
การเป็นมะเร็งเต้านม
คัดกรองมะเร็ง
กลุ่มป่วยโรคมะเร็งเต้านม
เต้านม
เพื่อรักษาระยะ
เต้านม
2.คัดกรองมะเร็งเต้านม
สตรีอายุ 30-70 ปี
/
/
/
แรกเริ่ม
2.มีระบบส่งต่อ
ในสตรีอายุ 30-70 ปี
อสม.
กรณีพบกลุ่มเสี่ยง
3.ส่งต่อกรณีตรวจพบ
กลุ่มเสี่ยงต่อมะเร็ง
ต่อมะเร็งเต้านม
ความเสี่ยงต่อมะเร็ง
เต้านม
3.เพื่อลดอัตราป่วย
เต้านม
รายใหม่มะเร็ง
เต้านม

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

สุทธิกานต์
วิเชียรสรรค์

แผนปฏิบัติการประจ้าปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 25 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก(มะเร็งตับและท่อน้้าดี (C22,C24) มะเร็งหลอดคอ
หลอดลมใหญ่ และปอด (C33-C34) มะเร็งเต้านม (C50) มะเร็งล้าไส้ใหญ่และทวารหนัก (C18-C21) และมะเร็งปากมดลูก
(C53))ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
2.ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์
3.ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการเคมีบ้าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
4.ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
5.อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ < 25.6 ต่อประชากรแสนคน (6.91)
6..อัตราตายจากโรคมะเร็งปอด < 20.1 ต่อประชากรแสนคน
ระยะเวลาการด้าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จ้านวน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจ้า
พัฒนาระบบคัดกรอง
1.สตรีอายุ30-60ปี
1.จัดทาฐานข้อมูลสตรี
สตรีอายุ 30-60 ปี,
/
และส่งต่อผู้ที่เสี่ยงต่อ
ได้รับการตรวจคัด
อายุ 30-60 ปี และ
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
การเป็นมะเร็งปาก
กรองมะเร็งปาก
กลุ่มป่วยโรคมะเร็ง
ปากมดลูก
มดลูกเพื่อรักษาระยะ
มดลูก
ปากมดลูก
แรกเริ่ม
2.มีระบบส่งต่อ
2.ให้ความรู้ และคาแนะ
สตรีอายุ 30-60 ปี
/
กรณีพบกลุ่มเสี่ยง
นาเรื่องการป้องกันมะเร็ง
ต่อมะเร็งปากมดลูก
ปากมดลูกทั้งเชิงรับ
/
3.เพื่อลดอัตราป่วย
และเชิงรุก
/
รายใหม่มะเร็งปาก
3.คัดกรองมะเร็งปาก
สตรีอายุ 30-60 ปี
/
มดลูก
มดลูกในสตรีอายุ
อสม.
30-60 ปี
4.ส่งต่อกรณีตรวจพบ
กลุ่มเสี่ยงต่อมะเร็ง
/
/
/
ความเสี่ยงต่อมะเร็ง
ปากมดลูก
ปากมดลูก
โครงการสืบสาน
เพื่อให้แกนนาหรือ
อบรมแกนนาตรวจ
แกนนาหรืออาสา
/
พระราชปณิธาน
อาสาสมัคร
เต้านมด้วยตนเอง
สมัคร จานวน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มีความรู้ สามารถ
อาสาสมัครที่ผ่านการ
15 คน
/

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ

ผู้รับผิดชอบ
กีรติญา
บุบผาโชติ

ชุมชน
งบอบต.หมวดสาธารณสุข
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ละ 20,000 บาท

แผนปฏิบัติการประจ้าปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 25 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก(มะเร็งตับและท่อน้้าดี (C22,C24) มะเร็งหลอดคอ
หลอดลมใหญ่ และปอด (C33-C34) มะเร็งเต้านม (C50) มะเร็งล้าไส้ใหญ่และทวารหนัก (C18-C21) และมะเร็งปากมดลูก
(C53))ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
2.ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์
3.ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการเคมีบ้าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
4.ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
5.อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ < 25.6 ต่อประชากรแสนคน (6.91)
6..อัตราตายจากโรคมะเร็งปอด < 20.1 ต่อประชากรแสนคน
ระยะเวลาการด้าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จ้านวน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจ้า
มะเร็งเต้านม
ทอดทักษะการ
อบรม ลงพื้นที่ให้ความรู้
สตรีที่มีอายุตั้งแต่
ตรวจเต้านมให้แก่
แก่กลุ่มเป้าหมาย และ
30-70 ปี
หญิงวัยเจริญพันธ์
สอนการบันทึกการตรวจ
อายุ 30-70 ปี
เต้านมด้วยตนเองลงสมุด
เพื่อให้หญิงวัย
บันทึก
เจริญพันธ์อายุ
อาสาสมัครติดตาม
/
30-70 ปี สามารถ
กลุ่มเป้าหมาย
ตรวจคัดกรองเต้านม
ด้วยตนเองได้ร้อยละ 90
รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม
โครงการโรคไม่ติดต่อ
1. ประชุมชี้แจงแนวทาง
ประชาชนเพศหญิง
1.เพื่อตรวจคัดกรอง
/
/
/
และภัยสุขภาพ
การดาเนินโครงการ
กลุ่มอายุ30- 60 ปี
โรคมะเร็งปากมดลูก
(มะเร็งปากมดลูก)
2. สร้างเครือข่ายการ
จานวน 180 ราย
และมะเร็งเต้านม
ด
าเนิ
น
งาน
กลุ่มอายุ 30- 60ปี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ60
3.สารวจข้อมูลประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
4.รณรงค์ให้ความรู้และ

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

1.ค่าอาหาร อาหารว่าง และ
เครื่องดืม จานวน 180 คน
คนละ100 บาท18,000
ค่ากล้อง VIA สารับตรวจตา 2
2 ตัวตัวละ 9,000 บาท
เป็นเงิน 18,000 บาท
( งบกองทุนตาบล/งบร รพ.สต.)

ผู้รับผิดชอบ

นางฐิติรัตน์
ศรีรักชัย

แผนปฏิบัติการประจ้าปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 25 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก(มะเร็งตับและท่อน้้าดี (C22,C24) มะเร็งหลอดคอ
หลอดลมใหญ่ และปอด (C33-C34) มะเร็งเต้านม (C50) มะเร็งล้าไส้ใหญ่และทวารหนัก (C18-C21) และมะเร็งปากมดลูก
(C53))ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
2.ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์
3.ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการเคมีบ้าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
4.ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
5.อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ < 25.6 ต่อประชากรแสนคน (6.91)
6..อัตราตายจากโรคมะเร็งปอด < 20.1 ต่อประชากรแสนคน
ระยะเวลาการด้าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จ้านวน
งบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจ้า
ค่าใช้จ่าย)
2.สตรีที่ได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็ง
คัดกรองพบความ
ปากมดลูก และมะเร็ง
ผิดปกติได้รับการ
เต้านม
ส่งต่อร้อยละ 100
5. พบความผิดปกติส่ง
ต่อพบแพทย์
6. ติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงาน
7. สรุปผล โครงการ
โครงการคัดกรอง
1.ตรวจคัดกรองมะเร็ง
/
/
ค่าอาหาร อาหารว่าง และ
มะเร็งลาไส้
ลาไส้อบรมให้ความรู้
เครือ่ งดื่ม 30คน*100 =3000
( งบกองทุนตาบล/งบร รพ.สต.)
ในการดูแลตนเอง
ในกลุ่มผล fittest positive
รพ.สต.ห้วยแก้ว
คัดกรองมะเร็ง
1.เพื่อให้กลุ่มสตรี
-สตรีอายุ 30 -70 ปี
จานวน 955 คน
√
√
√
√
อายุ 30 -70 ปี
มีการตรวจเต้านม
ได้รับการตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง
ด้วยตนเองร้อยละ 80

ผู้รับผิดชอบ

นวพรรษ

จันทร์
ประภา

แผนปฏิบัติการประจ้าปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 25 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก(มะเร็งตับและท่อน้้าดี (C22,C24) มะเร็งหลอดคอ
หลอดลมใหญ่ และปอด (C33-C34) มะเร็งเต้านม (C50) มะเร็งล้าไส้ใหญ่และทวารหนัก (C18-C21) และมะเร็งปากมดลูก
(C53))ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
2.ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์
3.ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการเคมีบ้าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
4.ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
5.อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ < 25.6 ต่อประชากรแสนคน (6.91)
6..อัตราตายจากโรคมะเร็งปอด < 20.1 ต่อประชากรแสนคน
ระยะเวลาการด้าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จ้านวน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจ้า
2.เพื่อให้อสม.
1.จัดอบรมฟื้นฟูความ
อสม.หญิงจานวน
√
ผู้หญิงได้ผ่านการ
รู้และทักษะการตรวจ
92 คน
อบรมฟื้นฟูทักษะ
เต้านมด้วยตนเอง
การเต้านมด้วย
จานวน 1 วัน
√
√
√
√
ตนเองร้อยละ 100
2.มีการติดตามเยี่ยม
บ้านโดยใช้บันทึกการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
โดยอสม.
3.เพื่อให้กลุ่มสตรี
อายุ 30 -60 ปี
ได้รับการตรวจ
คัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกร้อยละ70
4.เพื่อให้กลุ่มสตรี
อายุ 30 -70 ปี
ได้รับการอบรม

-สตรีอายุ 30 -60 ปี
ได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกโดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

จานวน 100 คน

1.จัดอบรมฟื้นฟูความ
รู้และทักษะการตรวจ
เต้านมด้วยตนเองและ

จานวน 80 คน

√

√

√

√

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
-ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม จานวน
92 คน ๆละ 100 บาท
เป็นเงิน 9,200 บาท
-ค่าถ่ายเอกสารสมุด
บันทึกการตรวจเต้านม
ตนเอง จานวน 92 เล่มๆ
ละ 6 บาท เป็นเงิน
552 บาท

√

√

ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม จานวน
80 คนๆละ 100 บาท

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ้าปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 25 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1 ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก(มะเร็งตับและท่อน้้าดี (C22,C24) มะเร็งหลอดคอ
หลอดลมใหญ่ และปอด (C33-C34) มะเร็งเต้านม (C50) มะเร็งล้าไส้ใหญ่และทวารหนัก (C18-C21) และมะเร็งปากมดลูก
(C53))ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
2.ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์
3.ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการเคมีบ้าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
4.ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
5.อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ < 25.6 ต่อประชากรแสนคน (6.91)
6..อัตราตายจากโรคมะเร็งปอด < 20.1 ต่อประชากรแสนคน
ระยะเวลาการด้าเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จ้านวน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
งานประจ้า
ความรู้เรื่องโรค
ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
มะเร็งปากมดลูก
ปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม
จานวน 1 วัน
รพ.สต.บางลาย
1.เพื่อค้นหามะเร็ง
2.คัดกรองมะเร็งเต้านม
กลุ่มประชากรสตรี
√
√
√
เต้านมในสตรีอายุ
ในกลุ่มประชากรสตรี
อายุ 30-70 ปี
30-70 ปี
อายุ 30-70 ปี
ได้รับการคัดกรอง
มะเร็งเต้านม

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)
เป็นเงิน 8,000 บาท
รวมเป็นเงิน 17,752บาท
( งบกองทุนตาบล/งบร รพ.สต.)
ค่าอาการ อาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม จานวน 100 คน
คนละ 100 บาทเป็นเงิน
10000 บาท

ผู้รับผิดชอบ

รพ.สต.
บางลาย

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 26 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1.ร้อยละ 67 ของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของeGFR<4 ml/min/1.73m2/yrหัวใจ

โครงการ /
งานประจา
แผน พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาโรคไต

วัตถุประสงค์
เพื่อลดและชะลอไตเสื่อม

กิจกรรม
1.คืนข้อมูลให้ผู้ป่วย
รับทราบ ระยะของไต
2.นวัตกรรมติดสติ๊ก
เกอร์บอกระยะไต
3.จัดกิจกรรมให้
ความรู้ โรคไต
นวัตกรรมวงล้อโรคไต

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
1.ผู้ป่วยเบาหวาน
จานวน 1,333 คน
2.ผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูง
จานวน2,976 คน
3.ผู้ป่วยโรคไต
จานวน 122 คน

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)
/
/
/
/
สติกเกอร์โรคไต จานวน 4,000 ดวง
ดวงละ 3 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
แผ่นบอร์ดโฟมโรคไต จานวน 7 ชุด
ชุดละ 1,500 บาท เป็นเงิน
10,500 บาท
รวม 22,500 บาท
( งบ OP งบร.รพ.บึงนาราง)

ผู้รับผิดชอบ
วันวิสาข์
พันทอง
และ
พยาบาล
รพ.สต

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 27 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1ร้อยละของผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ≥ ร้อยละ 85

โครงการ /
งานประจา
แผนงาน
เรื่องบริการตรวจตา

วัตถุประสงค์
1.เพื่อป้องกันและ
ลดภาวะแทรกซ้อน
ทางตา
2.เพื่อผู้ป่วยได้รับ
การตรวจตาม
มาตราฐาน

กิจกรรม
1.ตรวจคัดก
กรองต้อกระจก
ด้วย V/A
2.ผู้ป่วยเบาหวาน
ได้รับการตรวจ
คัดกรอง ด้วย
Fundus camera

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ผู้สูงอายุ > 60 ปี
จานวน 4,791คน
ผู้ป่วยเบาหวาน
จานวน 1,333 คน

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)
/
/
/
/
กล่องตรวจวัดสายตา
( กองทุนตาบล)
/

/

/

/

ค่าจ้างเหมาตรวจFundus camera
รวมค่าจ้างอ่านผล Fundus camera
เหมาจ่ายวันละ 6,000 x 3 วัน
เป็นเงิน 18,000 บาท
( งบกองทุนตาบล)

ผู้รับผิดชอบ
รพ.สต
6 แห่ง
ร่วมชมรม
DM HT

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 28 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1..อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอม บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย (acutual deceased donor) ต่อ จานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล(hospital death) 1.0 : 100

โครงการ /
งานประจา
แผนงานการปลูก
ถ่ายอวัยวะ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้รับบริการ
เข้าถึงการปลูกถ่าย
อวัยวะที่มีผู้บริจาค

กิจกรรม
1.ประชาสัมพันธ์
ระบบการปลูกถ่าย
อวัยวะ ในการให้
บริการทุกเช้า
2.มีผู้บริจาคอวัยวะ
ที่มีภาวะสมองตาย
มารับบริการ ที่
แผนกฉุกเฉิน (ER)
ติดต่อที่รพ.พิจิตร
เพื่อเตรียมการและ
ส่งต่อผู้ป่วยตาม
เวลาที่กาหนด

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
งาน ER
รพ.บึงนาราง

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)
/
/
/
/
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้รับผิดชอบ
นิยม

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 29 : พัฒนาระบบบริการรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1.ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดที่บาบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)
2. ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพที่บาบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่องหลังจาหน่ายจากการบาบัด 3 เดือน (Remisstion Rate)

โครงการ /
งานประจา
แผนงาน ยาเสพติด

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้บริการ
ผู้ป่วยบาบัดยา
เสพติด
2.เพื่อไม่ให้ผู้ป่วย
กลับไปเสพซา

กิจกรรม
1.บาบัดรักษาผู้ป่วย
ยาเสพติดที่เข้า
มารับบริการ
2. ติดตามหลังการ
บาบัดครบ 3 เดือน
ไม่กลับมาเสพซา

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ผู้มารับบริการ
บาบัดยาเสพติด

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)
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้รับผิดชอบ
ทิพย์วรรณ

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 31 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลสุขภาพช่องปาก
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1.ร้อยละ 60 ของรพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ
2.อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ 35 ( อาเภอ 23.07/บร=28.08/หร=18.03/พง 32.37/บม=…/หก=23.67/บลช18.57 )
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
(ระบุ รายละเอียด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
แผนพัฒนาระบบ
เพื่อบริการสุขภาพ
1.พัฒนามาตรฐาน
รพ /รพสต.บึงนาราง
/
/
/
/
บูรณาการร่วมแผนงานอื่นๆ
บริการสุขภาพ
ช่องปากที่มี
บริการสุขภาพช่อง
รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม
/
/
/
/
ตามกลุ่มวัย
ช่องปาก
คุณภาพทุกกลุ่มวัย
ปากในหน่วยบริการ
รพ.สต.ห้วยแก้ว
/
/
/
/
เพิ่มการเข้าถึง
และให้บริการเชิงรุก
รพ.สต.แหลมรัง
ทันตกรรมเฉพาะ
2.พัฒนา CPG งาน
ทาง
บริการสุขภาพช่อง
ปาก
3.บริการสุขภาพช่อง
ปากตามกลุ่มวัย
/
/
/
/
-บริการทันตกรรม
ร้อยละ 100
ในหญิงตั้งครรภ์
-เด็ก 0-5 ปี บริการ
ทาฟลูออไรด์ และ
ตรวจสุขภาพช่องปาก
แก้ไขปัญหาที่พบ
-เด็กวัยเรียนวัยรุ่น
ตรวจสุขภาพช่องปาก
บริการอุด ขูดหินปูน
ถอนฟัน
-วัยทางาน
ตรวจสุขภาพช่องปาก
บริการอุด ขูดหินปูน
ถอนฟัน
เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
-วัยสูงอายุ
ร้อยละ 30 ของ
ฟันแท้อย่างน้อย
ตรวจสุขภาพ
ผู้สูงอายุใน
4 คู่สบ
ช่องปาก บริการอุด
อาเภอบึงนาราง
ขูดหินปูน

ผู้รับผิดชอบ
นนทกร
พรประภา
ลดาวรรณ
เพชรชนก
สุดาพร

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 31 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลสุขภาพช่องปาก
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1.ร้อยละ 60 ของรพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ
2.อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ 35 ( อาเภอ 23.07/บร=28.08/หร=18.03/พง 32.37/บม=…/หก=23.67/บลช18.57 )
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ 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.
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีฟัน
ถอนฟัน รวมถึงบริการ
สาหรับบดเคี้ยว
ฟันปลอม 4 คู่สบ
อาหาร
ออกหน่วยให้บริการ
ฟันเทียมเชิงรุกที่
รพ.สต.ในพื้นที่
รพ.สต.บึงนาราง
/
ไม่ใช้งบ
พัฒนาระบบบริการ
1.ประชาชนเข้าถึง
1.จัดทาฐานข้อมูล
ประชาชนใน
/
/
/
/
ทันตสาธารณสุข
บริการทันตกรรม
ประชากร
พื้นที่ตาบลบึงนาราง
/
/
/
/
และการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย
/
/
/
/
บริการของ
2.ตรวจสุขภาพปาก
เด็ก 0-5 ปี,
ประชาชนในพื้นที่
และฟันตามกลุ่ม
เด็กวัยเรียน6-14 ปี
เป้าหมาย พร้อมทั้ง
วัยรุ่น 15-19 ปี,
วางแผนการรักษา
วัยทางาน 15-59ปี
ผู้สูงอายุ,
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
3.บริการทันต
ผู้ป่วยนอกทุกกลุ่มวัย
สาธารณสุข
4.ติดตามเยี่ยมบ้าน
ประชาชนทุกกลุ่ม
ให้คาแนะนาด้าน
วัยในพื้นที่ตาบล
สุขภาพปากและฟัน
บึงนาราง

งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

พรประภา
ทับทอง

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินและระบบการส่งต่อ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 31: พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย
1.อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (เฉพาะ triage lelel 1)ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล S ไม่เกินร้อยละ 10 (Trauma<10% ,Non-trauma <10%)
2.อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยในที่มีค่า PS>0.75 ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปไม่เกินร้อยละ 1
3.ร้อยละ 20 ของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
.ผู้ป่วยฉุกเฉินมาโดยระบบ EMS > 30%
ECS คุณภาพ โรงพยาบาล F2 ขึ้นไป > 70%
ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินมาใช้บริการห้องฉุกเฉิน < 40%
จังหวัดที่ดาเนินการผ่านเกณฑ์ Community-Based EMS > 30%
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ ECS เท่ากับ 3
.ระดับความสาเร็จการกาหนดมาตรฐานอาคารสถานที่ ห้องฉุกเฉิน เท่ากับ 3
ระดับความสาเร็จ ECS Value-based Payment เท่ากับ 2

โครงการ /
งานประจา
แผนงานพัฒนา
ระบบบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผุ้รับบริการ
เข้าถึงระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
2.เพื่อพัฒนา
มาตรฐาน ECS
3.เพื่อพัฒนา
ER คุณภาพ

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)

1.รพ.สต.ทุกแห่ง
รพ.สต. 6แห่ง 46 คน
และ รพ.บึงนารางประชาสัมพันธ์ รพ. 56 คน
ระบบบริการ 1669
รวม102 คน
สนับสนุนการเข้าบาร์โคช1669
2.สนับสนุนจนทเข้าถึงการฟื้นฟู
การฟื้นฟู CPR และระบบการจัด
การกรณีเกิดอุบัติเหตุหมู่ในพื้นที่
3.รพ.สต.มีคู่มือปฏิบัติกรณีตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉิน
4.สนับสนุน FR ใน
พื้นที่ร่วมประชุมฟื้น
ฟูวิชาการ และร่วม
เป็นวิทยากรอย่าง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.ส่งบุคลากรอบรม Pre-hos
6.สนับสนุนท้องถิ่นจัด หน่วย
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

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
นิยม

ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มจานวน
102 คนคนละ 25 บาท
เป็นเงิน 2250 บาท
( งบ OP งบร.รพ.บึงนาราง)

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินและระบบการส่งต่อ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 31: พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย
1.อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (เฉพาะ triage lelel 1)ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล S ไม่เกินร้อยละ 10 (Trauma<10% ,Non-trauma <10%)
2.อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยในที่มีค่า PS>0.75 ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปไม่เกินร้อยละ 1
3.ร้อยละ 20 ของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
.ผู้ป่วยฉุกเฉินมาโดยระบบ EMS > 30%
ECS คุณภาพ โรงพยาบาล F2 ขึ้นไป > 70%
ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินมาใช้บริการห้องฉุกเฉิน < 40%
จังหวัดที่ดาเนินการผ่านเกณฑ์ Community-Based EMS > 30%
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ ECS เท่ากับ 3
.ระดับความสาเร็จการกาหนดมาตรฐานอาคารสถานที่ ห้องฉุกเฉิน เท่ากับ 3
ระดับความสาเร็จ ECS Value-based Payment เท่ากับ 2

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
7.คืนข้อมูลสุขภาพใน
หัวหน้าส่วนราชการ
พชอ.เดือนละ 1 ครั้ง
8.รพ.พัฒนามาตรฐาน
ECS คุณภาพ และ ER คุณภาพ
9.ทบทวนมาตรฐาน
การคัดแยกใน รพ
10.พัฒนาวิชาการเพื่อรอง
รับระบบFast tack และ
ระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อประเมินผล

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ 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

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .2. : .พัฒนาระบบบริการ (10,20,30)
โครงการที่ 32 : โครงการเฉลิมพระเกียรติ (วัณโรค)
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1.อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 85
2.ลดอัตราอุบัติการณ์ของวัณโรค ร้อยละ 12.5 ต่อปี
3.ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้า (TB Treatment Coverage) ≥ ร้อยละ 90 ของค่าคาดประมาณจานวนผู้ป่วยวัณโรค (172/แสนประชากร)
4.เร่งรัดการเข้าถึงบริการตรวจวินิจฉัยในประชากรกลุ่ม เปราะบางและกลุ่มเสี่ยงวัณโรค เช่น ผู้สัมผัส ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ต้องขัง แรงงานข้ามชาติ ให้ครอบคลุม ร้อยละ 90
โครงการ /
งานประจา
แผนงานบาบัดรักษา
วัณโรค

วัตถุประสงค์
เพื่อให้กลุ่มเป้า
หมายได้รับการ
คัดกรองครอบคลุม
ร้อยละ 90

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วย TB
อย่างต่อนื่อง
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ภาคีทุก
ภาคส่วน

กิจกรรม
1.ชี้แจงดาเนินการ
คัดกรอง TB ใน
กลุ่มเสี่ยง
2.ส่งต่อกลุ่มเสี่ยง
เพื่อรับการดูแล
ตามมาตรฐาน
3.พัฒนาศักยภาพ
จนท. และอสมเพื่อ
การกินยยาอย่างมี
ประสทธิภาพ
1.อบรมเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัณโรคให้
ให้กับประชาชน

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
6รพสต

จนท+อสม ในรพ
สตๆละ50 คน
ประชาชนในพื้นที่
รพ.สต. 50×6แห่ง
300 คน

ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
งบประมาณ(บาท)
(ระบุ รายละเอียด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ค่าใช้จ่าย)
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
⁄
⁄
⁄
ค่าอาหารว่าง 25x50x6แห่งรวม 7500
( งบ PP )

ผู้รับผิดชอบ
สสอ.บึงนาราง
รพ.สต.
6 แห่ง
สุมาลี

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ .9.... : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ.............

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .3..... : ธรรมาภิบาล (คน,เงิน,ของ,GG)
โครงการที่..33. : … ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ……….
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1.ร้อยละของบุคลากรมีการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนด....
2..อัตราการคงอยู่ของบุคลากรด้านสุขภาพ (Retention Rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85........(อาเภอ 93.33)

โครงการ /
งานประจา
1.แผนผลิตและพัฒนา
กาลังคนด้านสุขภาพ
สู่ความเป็นมืออาชีพ

2.โครงการพัฒนา
บุคลากรสู่องค์กร
คุณภาพ

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดสรรอัตรากาลัง
ให้เหมาะสมกับภาระงาน
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ตามสายวิชาชีพ

เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มีความพร้อม
ในด้านการให้

กิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)

1.จัดทาแผนอัตรา
กาลังของหน่วยงาน
2.วิเคราะห์ส่วนขาด
ตาม FTE
3.สารวจความ
ต้องการของบุคลากร
ด้านการศึกษา
ด้านทักษะการทางาน
4.ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาทักษะที่
จาเป็นในการทางาน
- สนับสนุนเจ้าหน้าที่
อบรมวิชาการ
2 ครั้ง/คน/ปี หรือ
5,000บาท/คน/ปี
5.ประเมินดัชนี
ความสุขของคนทางาน

จนท.รพ

พัฒนาบุคลากรสู่องค์กร
คุณภาพนอกสถานที่
จ.ระยอง

บุคลากรในองค์กร
สสอ./รพ.สต.
จานวน 50 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)

ผู้รับผิดชอบ
มนต์ชัย
กานศิรัตน์

/
/

/

/

รพ.สต./สสอ.
31 คน
รพ.56 คน

/

/

งบร ของหน่วยงาน
( รพ.สต.)
( รพ.)

/

27-28 มี.ค.

- ค่าที่พัก 50คนx 500
x2คืน = 50000 (เงินอื่นๆ)
- ค่าอาหาร 50 คนx

กานศิรัตน์

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ .9.... : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ.............

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .3..... : ธรรมาภิบาล (คน,เงิน,ของ,GG)
โครงการที่..33. : … ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ……….
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1.ร้อยละของบุคลากรมีการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนด....
2..อัตราการคงอยู่ของบุคลากรด้านสุขภาพ (Retention Rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85........(อาเภอ 93.33)

โครงการ /
งานประจา

วัตถุประสงค์
บริการที่เป็นเลิศ
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มีการทางาน
เป็นทีม

กิจกรรม
(ระยะทางเกิน400 กม. )

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ 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)
1250 บาท =62500 (อปท)
- ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ
ขนาด42-50ที่นั่ง(รวมค่าน้ามัน)
ระยะทางเกิน 400 กม.จานวน
1คัน x15,000 บ.x3วัน
45,000 บาท
(op เงินบารุงโรงพยาบาล)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
แผนงานที่ .9.... : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ.............

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .3..... : ธรรมาภิบาล (คน,เงิน,ของ,GG)
โครงการที่..34. : … Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข……….
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1.ร้อยละของหน่‹วยงานที่มีการนาดัชนีความสุข ของคนทางาน (Happinometer) ไปใช้ไม่นŒ
อ้ ยกว่‹า ร้Œ
อยละ 90

โครงการ /
งานประจา
แผนการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการกาลัง
คนด้านสุขภาพ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้องค์กร
สสอ.บึงนารางได้
นาดัชนีความสุข
ของคนทางาน
(Happinometer)
มาใช้

กิจกรรม
1.ประชุมประจาเดือน จนท.
สสอ./รพ.สต./รพ เพื่อส่งเสริม
ความเข้าใจในเรื่องการสร้าง
สุขแก่บุคลากร
2.วางแผนปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรจากการนาผลของ
การประเมิน Hapinometer
มาใช้รายบุคคล ด้วยการให้
บริการคาปรึกษารายบุคคล
และรายกลุ่มตามประเด็น
ปัญหาและส่วนขาด
3. การประเมิน 2 ครั้ง/ปี
4.กรอกข้อมูล/รายงานผล
5.ตรวจสุขภาพประจาปีจนท.

เป้าหมาย/จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
- จนท.สสอ. 6 คน
- รพ.สต. 40 คน
- รพ 56 คน
รวม 8 แห่ง

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)
/
/
/
/
ไม่ใช้งบประมาณ
(บูรณาการเงินไปกับแผนการ
พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและ
องค์กรคุณภาพ )
/
/
/
/

/

ผู้รับผิดชอบ
กานต์ศิรัส
มนต์ชัย
กรรมการ
บริหาร
สสอ.
บึงนาราง

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .3..... : ธรรมาภิบาล (คน,เงิน,ของ,GG)
แผนงานที่ 10.... : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ........
โครงการที่..36. : ประเมิลผลคุณธรรมความโปร่งใส และการบริหารความเสี่ยง (รวมบริหารเวชภัณฑ์)
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1.ร้Œ
อยละ 90 ของหน่‹วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์•
การประเมิน ITA (1,665 แห่ง จาก 1,750 แห่ง)
2..ร้อยละ 20 ของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ•
การประเมินระบบควบคุมภายใน
3.ร้อยละ 30 ของการจัดซื้อยาร‹วมของยา เวชภัณฑ์•
ที่ไม่‹ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์•และวัสดุทันตกรรม
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย-มิ
.
ย.
ก.ค.-ก.ย.
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
กรรมการบริหารกองทุน
1.โครงการพัฒนา
เพื่อพัฒนาและบริหาร
1.ประชุมกม.บริหาร
/
/
/
/
สปสช.คบสอ.บึ
ง
นาราง
คุณภาพการบริหาร
งาน คบสอ.บึงนาราง
กองทุนสุขภาพ
ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
จัดการ/บริการ
ให้มีประสิทธิภาพตาม
เครือข่ายเดือนละ1 ครั้ง
จานวน 16 คน
จานวน 16 คนๆละ 75 บาท จานวน12 ครั้ง
คบสอ.บึงนาราง
หลักกเกณฑ์สปสช.
เป็นเงิน 14,400 บาท
2.ประชุมจนท.การ
(op เงินบารุงโรงพยาบาล)
เงิน รพและรพ.สต (CFO)
เดือนละ 1 ครั้ง
3.ประชุมกรรมการ
กรรมการ คบสอ.
/
/
/
/
ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มจานวน 24 คน
คบสอ .เดือนละครั้ง
จานวน 24 คน
คนละ 25 บาท จานวน 12 ครั้ง เป็นเงิน
7,200 บาท
เพื่อประเมินผลงาน
4.ประชุมติดตามงาน
รพ. 11 คน
/
ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
และติดตามงาน
ผู้รับผิดชอบงานและ
สสอ. 6 คน
จานวน 29 คน ๆละ 100 บาทจานวน 1วัน
ปรับปรุงงานให้ผ่าน
กม.บริหารคบสอและCOO
รพ.สต.ละ 2 คน=12
เป็นเงิน 2900 บาท
ตัวชี้วัด
รวม 29 คน
เพื่อประเมินผลงาน
5.ประชุมประเมิน
รพ. 11 คน
/
ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
รอบ 9 เดือน
นาเสนอผลงาน
สสอ. 6 คน
จานวน 29 คน ๆละ 100 บาทจานวน 1วัน
รอบ 9 เดือน
รพ.สต.ละ 2 คน=12
เป็นเงิน 2900 บาท
รวม 29 คน
เพื่อคืนข้อมูลสุขภาพ
6.คืนข้อมูลสุขภาพ
จนท. 20 คน
/
ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
ภาคีเครือข่าย
ภาคีเครื่อข่าย
จานวน 68 คน ๆละ 100 บาทจานวน 1วัน
รพ.สต.ละ 8 คน=48
เป็นเงิน 6800 บาท

ผู้รับผิดชอบ
มนต์ชัย
กานต์ศิรัส

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .3..... : ธรรมาภิบาล (คน,เงิน,ของ,GG)
แผนงานที่ 10.... : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ........
โครงการที่..36. : ประเมิลผลคุณธรรมความโปร่งใส และการบริหารความเสี่ยง (รวมบริหารเวชภัณฑ์)
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1.ร้Œ
อยละ 90 ของหน่‹วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์•
การประเมิน ITA (1,665 แห่ง จาก 1,750 แห่ง)
2..ร้อยละ 20 ของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ•
การประเมินระบบควบคุมภายใน
3.ร้อยละ 30 ของการจัดซื้อยาร‹วมของยา เวชภัณฑ์•
ที่ไม่‹ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์•และวัสดุทันตกรรม
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย-มิ
.
ย.
ก.ค.-ก.ย.
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
7 ประชุมสรุปประเมิน
เพื่อวางแผนพัฒนางาน
- จนท.รพ./สสอ./
/
ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
ผลงาน ปี 2562 เพื่อ
ปีงบประมาณ 2563
รพ.สต. รวม 30 คน
จานวน 30 คน ๆละ 75บาท จานวน
ทาแผนปี 2563 นอกสถานที่
จานวน 2 วัน
จ.นครสวรรค์
เป็นเงิน 4500 บาท
2.แผนงานพัฒนา
บุคลากร

3.แผนการพัฒนา
ระบบธรรมาภิบาล
และองค์กรคุณภาพ
ITA

เพื่อเสริมสร้างจนท
มีความรู้เรื่องระเบียบ
การเงิน พัสดุ ระบบ
ควบคุมภายในและ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน

1.อบรมจนท.พัสดุ
2.อบรม จนท.
การเงิน

รพ.สต. 12 คน
รพ. 3 คน
สสอ. 1 คน

3.ตรวจสอบภายใน
รพ.สต.พื้นที่

กรรมการจานวน
ตรวจประเมิน 1 ครั้ง/
ปี (รพ. 4 คน สสอ.
1 คน รพ.สต. 6 คน)

1.เพื่อให้องค์กร
รพ.บึงนาราง
สสอ.บึงนาราง
รพ.สตในพื้นที่
ได้พัฒนาในเรื่อง
คุณธรรม และ

1.ประชุมประจาเดือน จนท.
สสอ./รพ.สต. /
ประชุมกรรมการบริหาร รพ.
ส่งเสริมความเข้าใจใน
1.1 เรื่องะบบควบคุมภายใน
ITA

- จนท.สสอ. 6 คน
- รพ.สต. 11 คน
- รพ 10 คน

/

ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
จานวน 16 คน ๆละ 100 บาทเป็นเงิน
1,600 บาท
ค่าวิทยากร 400 บาท* 6 ชม เป็นเงิน
2400 บาท
/

/

/

/

/

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 หน่วยงาน คบสอ.บึงนาราง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .3..... : ธรรมาภิบาล (คน,เงิน,ของ,GG)
แผนงานที่ 10.... : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ........
โครงการที่..36. : ประเมิลผลคุณธรรมความโปร่งใส และการบริหารความเสี่ยง (รวมบริหารเวชภัณฑ์)
ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย 1.ร้Œ
อยละ 90 ของหน่‹วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์•
การประเมิน ITA (1,665 แห่ง จาก 1,750 แห่ง)
2..ร้อยละ 20 ของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ•
การประเมินระบบควบคุมภายใน
3.ร้อยละ 30 ของการจัดซื้อยาร‹วมของยา เวชภัณฑ์•
ที่ไม่‹ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์•และวัสดุทันตกรรม
ระยะเวลาการดาเนินงาน /แผนการจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
(ระบุ รายละเอียด
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย-มิ
.
ย.
ก.ค.-ก.ย.
งานประจา
ค่าใช้จ่าย)
1.2 ความโปร่งใสในการทางาน
ความโปร่งใสในการ
1.3 ทบทวน/ประเมิน
ดาเนินงาน
มาตรฐาน ITA
1.4 ปรับปรุงและพัฒนา
ตามเกณฑ์
1.5 จัดทารายงานผล
การประเมิน
1.7กาหนดอัตลักษณ์
รพ./สสอ./รพ.สต.
/
ค่าป้ายอัตลักษณ์
องค์กรคุณธรรม
รวม 8 แห่ง
งบร ของหน่วยตนเอง
- ประกาศนโยบาย
- แต่งตั้งคณะทางาน
/
- ดาเนินกิจกรรม
/
/
/
/
- ติดตามเยี่ยมชม

ผู้รับผิดชอบ

