










1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

 รายการ
  ประมาณการปี 2563 จาก

การด าเนินงานปี 2562
 ประมาณการปี 2563

เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้

และค่าใช้จ่าย  (%)

รายได ้UC 30,666,720.70 28,031,598.46              -9.40 

รายไดจ้าก  EMS 3,300.00 21,750.00                     84.83

รายไดค้่ารักษาเบิกตน้สงักดั 55,790.40 45,394.96                     -22.90 

รายไดค้่ารักษา อปท. 373,631.35 384,965.84                   2.94

รายไดค้่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบญัชีกลาง 2,549,685.99 2,653,512.29                3.91

รายไดป้ระกนัสงัคม 1,075,956.23 1,066,792.68                -0.86 

รายไดแ้รงงานต่างดา้ว 87,842.93 480,978.78                   81.74

รายไดค้่ารักษาและบริการอ่ืน ๆ 1,419,208.50 1,514,128.46                6.27

รายไดง้บประมาณส่วนบคุลากร 21,595,017.02 22,499,183.49              4.02

รายไดอ่ื้น 6,038,879.16 4,067,794.60                -48.46 

รายไดง้บลงทนุ 2,018,466.40 1,962,291.50                -2.86 

รวมรายได้ 65,884,498.68 62,728,391.06 -5.03 
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุยา 4,919,795.23 4,822,984.00                -2.01 
ตน้ทนุเวชภณัฑมิ์ใช่ยาและวสัดุการแพทย์ 784,446.85 941,800.00                   16.71
ตน้ทนุวสัดุทนัตกรรม 361,815.89 299,900.00                   -20.65 
ตน้ทนุวสัดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2,436,402.00 2,553,910.00                4.60
เงินเดือนและค่าจา้งประจ า 21,595,017.03 22,499,183.49              4.02
ค่าจา้งชัว่คราว/พกส./ค่าจา้งเหมาบคุลากรอ่ืน 4,082,533.34 4,111,560.00                0.71
ค่าตอบแทน 7,274,712.00 7,397,720.00                1.66
ค่าใชจ่้ายบคุลากรอ่ืน 1,466,180.52 1,729,854.15                15.24
ค่าใชส้อย 1,313,232.61 3,218,969.19                59.20
ค่าสาธารณูปโภค 1,589,428.70 1,664,495.80                4.51
วสัดุใชไ้ป 1,309,164.00 1,228,780.19                -6.54 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 2,658,978.15 3,172,185.49                16.18
หน้ีสูญและสงสยัจะสูญ 25,054.92 180,095.00                   86.09
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 5,529,907.52 5,413,246.18                -2.16 

รวมค่าใช้จ่าย 55,346,668.76 59,234,683.49 6.56
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI) 10,537,829.92 3,493,707.57

EBITDA -รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเส่ือม) 11,178,341.67 4,703,601.56

สรุปแผนประมาณการ เกนิดุล เกนิดุล

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.ทุ่งโพธ์ิทะเล  ปี 2563



ข้อมูลคาดการณ์เพิม่เติมเพ่ือประกอบการจดัท าแผน 

EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเส่ือม) 0.00 940,720.31

งบลงทุน (เงนิบ ารุง)  เปรียบเทยีบกบั EBITDA >20% ไม่เกนิ 320,720.31

ทนุส ารองสุทธิ (Net working Capital) 30,739,067.66  - 

เงินบ ารุงคงเหลือ 36,368,060.70  - 

หน้ีสินและภาระผกูพนั 10,863,918.46  - 

วทิยาศาสตร์การแพทย์

 มูลค่าการจดัซ้ือปี 2563

4,810,000.00                
1,233,411.98                
2,564,945.00                

3.แผนจัดซ้ือวสัดุอ่ืน
 มูลค่าการจดัซ้ือปี 2563

150,443.27
20,033.25

165,636.80
28,986.44
10,123.50

270,470.00
309,458.00

0.00
10,477.20

207,046.00
10,123.50

1,182,797.96                รวม

เวชภณัฑมิ์ใช่ยาและวสัดุการแพทย ์ (รวมสนบัสนุน รพ.สต.)
ยา  (รวมสนบัสนุน รพ.สต.)

วสัดุอ่ืน

วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์ (รวมสนบัสนุน รพ.สต.)

วสัดุส านกังาน
วสัดุยานพาหนะและขนส่ง
วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่
วสัดุคอมพิวเตอร์
วสัดุงานบา้นงานครัว
วสัดุบริโภค
วสัดุเคร่ืองแต่งกาย
วสัดุก่อสร้าง



4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้
 จ านวนเงนิ

ประมาณการจ่ายช าระหนี้ปี 2563                28,912,907.34
4,745,629.83
1,145,058.38
2,261,178.50
2,240,554.55

10,026,540.17
1,486,810.42
1,269,791.82
5,737,343.67

28,912,907.34              

5.แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จ านวนเงนิ

19,750,503.30
819,598.77

2,729,919.87
135,935.00
41,423.87

388,650.37
1,324,147.54

25,190,178.72              

6.แผนการลงทุนเพิม่
จ านวนเงนิ

620,000.00                   
1,962,291.50                

-                               
2,582,291.50                

7. แผนสนับสนุน รพ.สต. จ านวนเงนิ
-                               
-                               

285,000.00                   
20,000.00                     

-                                               
305,000.00                   รวม

รวม

Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)
รายการอ่ืน
ยา เวชภณัฑ ์และวสัดุทกุประเภท
วสัดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
งบค่าเส่ือม UC

จดัซ้ือ จดัหาดว้ยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563

ประมาณการลกูหนี้ที่เรียกเกบ็ได้ปี 2563

  ลูกหน้ี UC
  ลูกหน้ี ประกนัสงัคม
  ลูกหน้ี กรมบญัชีกลาง
  ลูกหน้ี แรงงานต่างดา้ว
  ลูกหน้ี เบิกตน้สงักดั
  ลูกหน้ี อปท
  ลูกหน้ี อ่ืน ๆ

รวม

จดัซ้ือ จดัหาดว้ยเงินบ ารุงของ รพ . ปี 2563
จดัซ้ือ ดว้ยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลกัษณะงบลงทนุ ปี 2563

รวม

ประมาณการจ่ายช าระหนี้ปี 2563

   เจา้หน้ียา
   เจา้หน้ี วชภ.
   เจา้หน้ี lab
   เจา้หน้ีตามจ่าย
   เจา้หน้ีค่าแรงคา้งจ่าย
   เจา้หน้ีค่าครุภณัฑ ์ส่ิงก่อสร้างฯ
   เจา้หน้ีวสัดุอ่ืน
   เจา้หน้ีอ่ืนๆ



ยุทธศาสตร์ที ่1 แผนงานที ่1  การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)

 Promotion Prevention &  1.โครงการพฒันาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั

ProtectIion Excllence 1.1โครงการหมู่บา้นเด็กพฒันาการสมวยัร่างกายดีสูงสมส่วน 40,000.00 40,000.00

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค 1.2 โครงการจิตอาสาพฒันาการเด็กปี 2563 5,800.00 5,800.00

และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ 1.3 โครงการ ศพด.ส่งเสริมพฒันาการเด็กดีเด่นปี 2563 8,700.00 8,700.00

2.โครงการพฒันาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร 92,500.00 92,500.00

รวม 101,200.00  - 45,800.00 147,000.00

แผนงานที ่3  การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
4.โครงการพฒันาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

4.1 โครงการจดัประชุมเตรียมความพร้อมตอบโตภ้าวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 7,700.00 7,700.00

5.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

5.1 โครงการเกษตรปลอดโรคผูบ้ริโภคปลอดภยั 50,430.00 50,430.00

5.2 คลินิกโรคจากการท างาน 20,000.00 20,000.00

5.3ควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกและโรคติดเช้ือไวรัสซิกา 100,800.00 100,800.00

5.4เฝ้าระวงัป้องกนัควบคุมโรคติดต่อ 15,000.00 15,000.00

5.5โครงการขบัข่ีปลอดภยัสร้างวินยัจราจร 23,700.00 23,700.00

5.6คดักรองกลุ่มเส่ียงเบาหวานและความดนัโลหิตสูง 32,400.00 32,400.00

5.7ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเส่ียง 57,600.00 57,600.00

5.8แผนงานป้องกนัการจมน ้าเด็กอายตุ  ่ากวา่15ปี 32,450.00 32,450.00

6.โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลติภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 4390.00 4390.00
รวม 266,870.00 20,000.00 57,600.00 344,470.00

ยุทธศาสตร์ที ่๑ แผนงานที ่4 การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม
 Promotion Prevention & 7.โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม

ProtectIion Excllence 7.1โครงการสถานท่ีท างานน่าอยู่น่าท างาน 50,000.00 50,000.00

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค    และ

คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ

7.2โครงการอบรมฟ้ืนฟคูวามรู้เจา้หนา้ท่ีดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 12,500.00 12,500.00

7.3แผนพฒันาระบบความปลอดภยัในโรงพยาบาล 100,000.00 100,000.00

7.4การพฒัฯองคก์ร/ชุมชนตน้แบบเลิกใชภ้าชนะโฟมบรรจุอาหาร 5,000.00 5,000.00

7.5แผนการตรวจเฝ้าระวงัคุณภาพน ้า 45,300.00 45,300.00

7.6แผนงานพฒันา GREEN  AND CLEAN  HOSPITAL 100,000.00 100,000.00

7.7โครงการซอ้มแผนป้องกนัอคัคีภยั 30,450.00 30,450.00

รวม 343,250.00 343,250.00

ยุทธศาสตร์ที ่2 แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
Service Excellence 6.1โครงการพฒันาระบบบริการการแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก 104,000.00 104,000.00

บริการเป็นเลศิ 6.2คดักรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตา้นม 159,000.00 159,000.00

6.3โครงการซอ้มแผนอุบติัเหตุหมู่และสาธารณภยั 10,000.00 10,000.00

6.4โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพสาขาทนัตกรรม

6.4.1การส่งเสริมทนัตสุขภาพเด็ก 0-5 ปี 33,000.00 33,000.00

6.4.2อบรมแกนน านกัเรียน 12,400.00 12,400.00

6.4.3กิจกรรมแปลงฟันหลงัอาหารกลางวนั 35,000.00 35,000.00

6.4.4ส่งเสริมทนัตสุขภาพกลุ่ม 0-12 ปี 2563 9,000.00 9,000.00

6.4.5โครงการป้องกนันกัสูบหนา้ใหม่ 9,000.00 9,000.00
รวม 224,400.00 114,000.00 33,000.00 371,400.00

สรุปงบประมาณ

แผนปฏบัิติการ   เครือข่ายโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ยุทธศาสตร์ที่ รายละเอยีดภายใต้แผน

งบประมาณ

PP เงนิบ ารุง กองทุน อปท. รวม

สรุปงบประมาณ

แผนปฏบัิติการ   เครือข่ายโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล  ประจ าปีงบประมาณ  2563

ยุทธศาสตร์ที่ รายละเอยีดภายใต้แผน

งบประมาณ

PP เงนิบ ารุง กองทุน อปท. รวม



ยุทธศาสตร์ที3่ แผนงานที ่10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลงัคนด้านสุขภาพ
People Excellence แผนงานพฒันาก าลงัคนด้านสุขภาพ 500,000.00 500,000.00

บุคลากรเป็นเลศิ

รวม 500,000.00 500,000.00

ยุทธศาสตร์ที4่ แผนงานที ่11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
Governance Excellence 1.แผนงานส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสและบริหารความเส่ียง 4,800.00 4,800.00

บริหารเป็นเลศิด้วยธรรมมาภิบาล 2.แผนงานพฒันาระบบควบคุมภายใน 3,600.00 3,600.00

3.โครงการพฒันาองค์กรคุณภาพ

3.1แผนพฒันาระบบป้องกนัการติดเช้ือ 53,000.00 53,000.00

3.2จดัประชุมการใชโ้ปรแกรมบริหารความเส่ียง 17,060.00 17,060.00

3.3แผนเฝ้าระวงัสถานการณ์การเงนิการคลงั 48,800.00 48,800.00

รวม 127,260.00 127,260.00

รวมงบประมาณ 592,470.00 1,104,510.00 136,400.00 1,833,380.00

สรุปงบประมาณ

แผนปฏบัิติการ   เครือข่ายโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ยุทธศาสตร์ที่ รายละเอยีดภายใต้แผน

งบประมาณ

PP เงนิบ ารุง กองทุน อปท. รวม



แผนงานท่ี1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
 1.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 1
 2.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 27
 3.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท างาน 16/1
 4.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 32

 แผนท่ี 3  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
 5. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 53
 6. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 56
 7. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 102

 แผนท่ี4   การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม
 8.โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 107

 แผนท่ี 5  การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS)

 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS)
126

 แผนท่ี 6  โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
 14.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 132
 15.โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 149
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
(Promotion Prevention & Protection Excellence)



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1.จดัประชุมคณะกรรมการอนามยั 1.เพ่ือให้หญิงตั้งครรภเ์ขา้ถึง 1. ฝากครรภค์ร้ังแรกก่อน 35 ราย ต.ค.62-ก.ย.63 /
แมแ่ละเด็กระดบัอ าเภอ บริการตามชุดสิทธิประโยชน์ 12 สปัดาห์ ร้อยละ 75

2.วิเคราะห์สถานการณ์ วางแผนการ 2.ยกระดบับริการเพ่ือ 2.ฝากครรภค์รบ 5 คร้ัง 35 ราย /

ด าเนินงานเพ่ือขบัเคล่ือนการด าเนิน ส่งเสริมโภชนาการท่ีด๊ในช่วง ร้อยละ 75

งานในระดบัอ าเภอ 1,000 วนัแรกของชีวิต 3.ดูแลหลงัคลอดครบ 3 35 ราย

3.พฒันาคุณภาพคลินิกฝากครรภต์าม คร้ัง ร้อยละ 75 /

ชุดสิทธิประโยชน์ และส่งเสริมโภชนาการ

ตามนโยบายมหศัจรรย1์,000วนั

3.1 ฝากครรภเ์ร็วก่อน 12 สปัดาห์ 3 10 10 12

ครบ5คร้ัง ตามเกณฑ์

3.2 เฝ้าระวงัโภชนาการ vallop curve 3 10 10 12

น ้าหนกัเพ่ิมตามเกณฑ์

3.4 ดูแลสุขภาพช่องปากหญิง 3 10 10 12

ตั้งครรภท์กุราย

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการด้านปฐมภูิมแิละองค์รวม

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)
แผนงานที ่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)
โครงการที ่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั
ภารกิจพื้นฐาน  3.บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค  3) รักษาพยาบาล  4) ฟ้ืนฟู 5)คุ้มครองผู้บริโภค

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั
เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผดิชอบ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

 3.5 ให้ขอ้มลูหรือความรู้ท่ีจ  าเป็น 3 10 10 12
ส าหรับหญิงตั้งครรภ์
 3.6 .ให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภน์ ้าหนกั 5 ราย 1 1 1 2
นอ้ยหรือน ้าหนกัไมเ่พ่ิม
4.ยกระดบับริการ
4.1 สอนสาธิตให้หญิงตั้งครรภ ์ 3 10 10 12
 - สามารถจุดกราฟโภชนาการ และ
สามารถแปลผลได้
 - แปรงฟันแบบลงมือปฏิบติั
5.ยกระดบับริการ
 5.1 สอนสาธิตให้หญิงตั้งครรภ ์ 3 10 10 12
 - สามารถจุดกราฟโภชนาการ และ
สามารถแปลผลได้
 - แปรงฟันแบบลงมือปฏิบติั

แผนงานที ่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผดิชอบ

โครงการที ่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั

ภารกิจพื้นฐาน  3.บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค  3) รักษาพยาบาล  4) ฟ้ืนฟู 5)คุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการด้านปฐมภูิมแิละองค์รวม

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั
เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)
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P (ภาค)ี I (การลงทุน) R (การใช้ตวับทกฎหมาย) A (นโยบาย) B (การฝีกอบรม)

1.MCH Board บรูณาการงาน Service 1.มาตรฐานอนามยัแมแ่ละเด็ก 1.MCH Board&Service Planเป็นกลไก 1.สร้างความรู้ ความตระหนกัและปรับ 1.พฒันาศกัยภาพภาคีเครือข่ายให้

Plan สูติกรรม และเช่ือมโยงกบั พชอ.  1.1 บริการฝากครรภคุ์ณภาพ หลกัในการขบัเคล่ือนงานอนามยัแมแ่ละ พฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสมตามหลกั สามารถคน้หาการตั้งครรภใ์นระยะตน้

2.หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อปท./สวสัดิการ 1.2 บริการห้องคลอดคุณภาพ เด็กในระดบัโรงพยาบาล อนามยัการเจริญพนัธุ์ การวางแผนครอบครัว และส่งเขา้ถึงระบบบริการคุณภาพ

และคุม้ครองแรงงาน  1.3 พฒันาภาคีเครือข่ายการด าเนินงาน 4.ส่งเสริมสนบัสนุนด าเนินการตาม และการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ์ 2.พฒันาศกัยภาพบคุลากรตามแนวทาง

อนามยัแมแ่ละเด็ก " มาตรฐานงานอนามยัแมแ่ละเด็ก 2.ส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ของ มหศัจรรย ์1,000 วนั ไดแ้ก่ โภชนาการ

 1.4 ส่งเสริมสนบัสนุนการขบัเคล่ือน 6.ด าเนินงานตามนโยบายและส่งเสริม สถาบนัครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่าย หญิงตั้งครรภ ์การจดัอาหารหญิง 

มหศัจรรย ์1,000 วนั โดยใช้ การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ให้สามารถคน้หาการตั้งครรภใ์นระยะตั้งตน้ ตั้งครรภ ์ อาหารหญิงให้นมบตุร 

งบประมาณ PP อปท. กองทนุสุขภาพ 7.นโยบายฝากทอ้งทกุท่ี ฟรีทกุสิทธ์ิ การดูแลหญิงตั้งครรภแ์ละส่งเขา้ถึงระบบ การส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม ่

ต  าบล บริการคุณภาพ 3.สร้างทีมสหวิชาชีพเพ่ือดูแลหญิง

3.ส่งเสริมการบรูณาการและมีส่วนร่วมใน ตั้งครรภ ์ตั้งแต่ฝากครรภจ์นถึง

ทกุภาคส่วนในสงัคมท่ีมีผลต่อสุขภาพ เช่น หลงัคลอด

องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสงัคม การรวม

กลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมเชิงบวก เชน ชมรมจิต

อาสาแมแ่ละเด็ก โดยให้ความส าคญัของ

ชุมชน ทอ้งถ่ิน

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการด้านปฐมภูิมแิละองค์รวม

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)

โครงการที ่  1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวยั(1)

ภารกิจพื้นฐาน 3 บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค  3) รักษาพยาบาล  4) ฟ้ืนฟู 5)คุ้มครองผู้บริโภค
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

1. บริหารจดัการขอ้มลูและ
การวิเคราะห์ปัญหา มี
ระบบการจดั 1.มีการจดัเก็บขอ้มลูการคดักรอง

1. บริหารจดัการขอ้มลู
และการวิเคราะห์ปัญหา มี
ระบบการจดั

 1. หน่วยบริการ
จดับริการตาม

1. บริหารจดัการขอ้มลู
และการวิเคราะห์ปัญหา
 มีระบบการจดั

1.มีระบบ
ประเมินผลมาตรการ

1. บริหารจดัการขอ้มลู
และการวิเคราะห์ปัญหา
 มีระบบการจดั

1. ร้อยละ 75 หญิงตั้งครรภ์

เก็บและติดตามขอ้มลูตาม 
KPI และขอ้มลูปัจจยัท่ี
ส่งผลกระทบ ความเส่ียง การดูแลส่งต่อ 

เก็บและติดตามขอ้มลูตาม
 KPI และขอ้มลูปัจจยัท่ี
ส่งผลกระทบ

มาตรฐานอนามยั
แมแ่ละเด็กและ

เก็บและติดตามขอ้มลู
ตาม KPI และขอ้มลู
ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ

และวิเคราะห์เพ่ือ
ปรับปรุง

เก็บและติดตามขอ้มลู
ตาม KPI และขอ้มลู
ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ

ฝากครรภก่์อน 12 wk

2.วิเคราะห์สถานการณ์
และปัญหาการด าเนินงาน
ฝากครรภ์

2.จดัท าแผนปฏิบติั/แผนด าเนินการ

2.วิเคราะห์สถานการณ์
และปัญหาการด าเนินงาน
การฝากครรภใ์นพ้ืนท่ี

กลุ่มเป้าหมาย
เขา้ถึงบริการได้

2.วิเคราะห์สถานการณ์
และปัญหาการ
ด าเนินงานการฝาก
ครรภใ์นพ้ืนท่ี

3.มีการ
ประชาสมัพนัธ์ ส่ือ

2.วิเคราะห์สถานการณ์
และปัญหาการ
ด าเนินงานฝากครรภ์

2. ร้อยละ 75 หญิงตั้งครรภ์
ฝากครรภค์รบ 5 คร้ัง

3. ก าหนดประเด็นการ
ด าเนินงานหรือส่ิงท่ีตอ้ง
ปรับปรุง

ขั้นตอนการด าเนินงาน ท่ี
สอดคลอ้งกบั

3. ก าหนดประเด็นการ
ด าเนินงานหรือส่ิงท่ีตอ้ง
ปรับปรุง

อยา่งเทา่เทียม 3. ก าหนดประเด็นการ
ด าเนินงานหรือส่ิงท่ี
ตอ้งปรับปรุง

ทอ้งถ่ิน ส่ือบคุคล 
เนน้เร่ือง

3. ก าหนดประเด็นการ
ด าเนินงานหรือส่ิงท่ี
ตอ้งปรับปรุง

เพ่ือท าให้บรรลุเป้าหมาย ปัญหาของพ้ืนท่ี เพ่ือท าให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือท าให้บรรลุเป้าหมาย

ฝากทอ้งเร็ว โภชนาการ 

เพ่ือท าให้บรรลุเป้าหมาย

3. ร้อยละ 75 หญิงหลงัคลอด

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

ภารกิจพื้นฐาน 3 บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค  3) รักษาพยาบาล  4) ฟ้ืนฟู 5)คุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการด้านปฐมภูิมแิละองค์รวม

แผนงานที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)

โครงการที ่ 1  โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวยั(1)

ไตรมาศที ่1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย-ม.ิย.) ไตรมาส 4ก.ค.-ก.ย.
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

4.สร้างการมีส่วนร่วมและ
เสริมพลงัภาคีเครือข่ายเพ่ือ

4.สร้างการมีส่วนร่วมและ
เสริมพลงัภาคีเครือข่ายเพ่ือ

4.สร้างการมีส่วนร่วม
และเสริมพลงัภาคี
เครือข่ายเพ่ือ ภาวะเส่ียง โครงการเกา้ยา่ง

4.สร้างการมีส่วนร่วม
และเสริมพลงัภาคี
เครือข่ายเพ่ือ ไดรั้บการดูแลครบ 3 คร้ัง 

การบรุณาการงานอนามยั
แมแ่ละเด็กร่วมกบัภาคี
เครือข่าย

การบรุณาการงานอนามยั
แมแ่ละเด็กร่วมกบัภาคี

การบรุณาการงาน
อนามยัแมแ่ละเด็ก
ร่วมกบัภาคี เพ่ือสร้างลูก (Rapid Pro)

การบรุณาการงาน
อนามยัแมแ่ละเด็ก
ร่วมกบัภาคี

เครือข่าย เครือข่าย 4.ส่งเสริมให้หญิง
ตั้งครรภ์

เครือข่าย

สามี หรือญาติ เขา้
ร่วมกระบวน
การโรงเรียนพอ่แม ่
กรรมการดูแล
ขณะตั้งครรภแ์ละ
หลงัคลอดทราบถึง

พบแพทยท์นัที โดย
การใชส้มดุ
บนัทึกสุขภาพแมแ่ละ

แผนงานที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)

โครงการที ่ 1  โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวยั(1)

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

ภารกิจพื้นฐาน 3 บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค  3) รักษาพยาบาล  4) ฟ้ืนฟู 5)คุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการด้านปฐมภูิมแิละองค์รวม

ไตรมาศที ่1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย-ม.ิย.) ไตรมาส 4ก.ค.-ก.ย.
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

( ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ม.ีค.) (เม.ย.-ม.ิย.) (ก.ค.-ก.ย.)

1. บริหารจดัการขอ้มลูและการวิเคราะห์
ปัญหา มีระบบการจดั

1. ฝากครรภค์ร้ังแรกก่อน12 สปัดาห์ ร้อยละ75
35 ราย

3 10 10 12
PCU

เก็บและติดตามขอ้มลูตาม KPI และขอ้มลู
ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ

2.ฝากครรภค์รบ 5 คร้ังตามเกณฑร้์อยละ 75
35 ราย

3 10 10 12

2.วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาการ
ด าเนินงานฝากครรภ์

3.ดูแลหลงัคลอดครบ 3 คร้ัง ร้อยละ 75
35 ราย

3 10 10 12

3. ก าหนดประเด็นการด าเนินงานหรือส่ิงท่ี
ตอ้งปรับปรุง

เพ่ือท าให้บรรลุเป้าหมาย

4.สร้างการมีส่วนร่วมและเสริมพลงัภาคี
เครือข่ายเพ่ือ

การบรุณาการงานอนามยัแมแ่ละเด็กร่วมกบั
ภาคีเครือข่าย

โครงการที่  1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

ภารกิจพื้นฐาน 3.บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค  3) รักษาพยาบาล  4) ฟ้ืนฟู 5)คุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  (งานควบคุมโรคตดิต่อ) โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

มาตรการ รายการ / ตวัช้ีวดั เป้าหมาย

Small Success

ผู้รับผดิชอบ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 คลีนิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ 1.เพ่ือให้เด็กอาย ุ0-5 ปีไดรั้บ 1. คลีนิกสุขภาพเด็กดีผา่น 1.เด็กอาย ุ0-5 ปีทกุ ต.ค.62-ก.ย63 เงินบ ารุง 5,000 ณภทัร
บริการตามเกณฑค์ลีนิกสุขภาพ เกณฑคุ์ณภาพ รายในเขตรับผิดชอบ ของเล่น โพธ์ิเยน็
เด็กดีคุณภาพและรพ.มาตรฐาน 2.ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี หมู ่1-16 ต.นิคมฯ 5,000
งานอนามยัแมแ่ละเด็ก มีพฒันาการสมวยั หมู ่8 และ 22
2.เพ่ือให้ผูป้กครองเด็กอายุ ไมน่อ้ยกว่า 85 ต.เทพนคร
 0-5 ปี มีความเขา้ใจเก่ียวกบั 3.ร้อยละ 50 
การเล้ียงดูและการดูแลเด็กใน ไดรั้บการตรวจพฒันาการ
ทกุช่วงวยั ตามวยัไมน่อ้ยกว่า 90
3. เพ่ือให้เด็กอาย ุ0-5 ปี ท่ีมี 4.ร้อยละของเด็กอาย ุ3-5 ปี
ปัญหาหรือพบความผิดปกติ ไดรั้บการตรวจพฒันาการ
ไดรั้บการแกไ้ขหรือส่งต่อเพ่ือ ตามวยัไมน่อ้ยกว่า 90
ให้ไดรั้บการดูแลรักษาอยา่ง 5.ร้อยละของเด็กอาย ุ0-2 ปี
ถูกตอ้งและต่อเน่ือง มีส่วนสูงระดบัดีและรูปร่าง

เด็กอาย0ุ-5ปีสูงดีสมส่วนและ
ส่วนสูงเฉล่ียท่ีอาย ุ5 ปี
ร้อยละ 51

หน่วยงาน กลุ่มงานเวชปฏบัิตคิรอบครัวและชุมชน

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

แผนงาน ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)

โครงการที ่1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวยั

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค 3)รักษาพยาบาล 4)ฟ้ืนฟู 5) คุ้มครองผู้บริโภค

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผดิชอบ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.
2 งานพฒันาการ

ให้ความรู้การเฝ้าระวงัและ 1.เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพแกนน า 1.ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 1.อสม.จ านวน92คน ต.ค.62-ก.ย.63 อปท.นิคมฯ ณภทัร
ส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั การเฝ้าระวงัและส่งเสริม  9,18,30และ42 ด.ไดรั้บการ 2.ผูป้กครองเด็ก ร่วมกบังาน โพธ์ิเยน็
ในกลุ่ม อสม.เดือนละ 1 คร้ัง พฒันาการเด็กปฐมวยั ตรวจคดักรองพฒันาการ อาย ุ0-5ปีทกุคน ทนัตกรรม
กลุ่มผูป้กครองในกิจกรรม ดว้ยเคร่ืองมือ DSPM 2.ร้อยละเด็กอาย ุ0-5 ปี 3.ครูพ่ีเล้ียงเด็ก
 - โรงเรียนพอ่แม ่ผูป้กครอง 2.เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียน มีพฒันาการสมวยัร้อยละ85 จ านวน 6 ศูนย์
 - คลีนิกตรวจพฒันาการ เรียนรู้ การส่งเสริมพฒันา 3.ร้อยละเด็กอาย ุ9,18.30.42
 - ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก การเด็กปฐมวยัของเครือข่าย เดือน ท่ีคดักรองพบสงสยั
ตรวจสอบข้อมูลในระบบHDC ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พฒันาการล่าชา้ไมน่อ้ยกว่า20
ตดิตามการเฝ้าระวงัและส่งการ 3.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 4.ร้อยละเด็กอาย ุ9,18.30.42
เสริมพฒันาการในเด็กทกุคน การเฝ้าระวงั   ส่งเสริม เดือน ท่ีมีพฒันาการสงสยัล่าชา้

และกระตุน้พฒันาการ ไดรั้บการติดตาม เทา่กบั 90
เด็กปฐมวยั 5.ร้อยละ 60 ของเด็ก

พฒันาการล่าชา้ไดรั้บการกระ
ตุน้ดว้ย TEDA4I

แผนงาน ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

โครงการที ่1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวยั

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค 3)รักษาพยาบาล 4)ฟ้ืนฟู 5) คุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงาน กลุ่มงานเวชปฏบัิตคิรอบครัวและชุมชน

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผดิชอบ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.
3 งานโภชนาการ

1.ส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 1.เพ่ือให้เด็กมีการเจริญเติบโต 1.เด็กอาย ุ0-5 ปี สูงดี สมส่วน 1.อสม. 18 หมูบ่า้น ต.ค.62-ก.ย.63 ณภทัร

อยา่งเดียวอยา่งนอ้ย 6 เดือน สมวยัวยัอยา่งมีคุณภาพ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 57 2.ผูป้กครองเด็ก โพธ์ิเยน็

2.เฝ้าระวงัภาวะโภชนาการ 2.เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียน 2.เด็กอาย ุ0-5 ปี มีภาวะเต้ีย อาย ุ0-5 ปี

ชัง่น ้าหนกั วดัส่วนสูง รอบศีรษะ เรียนรู้ การส่งเสริมพฒันา ไมเ่กินร้อยละ 10 3.ครูพ่ีเล้ียงเด็ก

เด็กทกุรายใน WBC การเด็กปฐมวยัของเครือข่าย 3.เด็กอาย ุ0-5 ปี มีภาวะผอม

3. ชัง่น ้าหนกั วดัส่วนสูง ใน ศพด. 3.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน ไมเ่กินร้อยละ 5

หมูบ่า้น ตามเกณฑก์ารเฝ้าระวงั การเฝ้าระวงัและ ส่งเสริมภาวะ 2.เด็กอาย ุ0-5 ปี มีภาวะอว้น

ภาวะโภชนาการ โภชนาการในเด็กปฐมวยั ไมเ่กินร้อยละ 10

4.ให้ความรู้ใน ANC  WBC

ศพด. อสม.
5.ตรวจสอบข้อมูลในระบบHDC

ตดิตามการเฝ้าระวงัและส่งเสริม

ภาวะโภชนาการ

โครงการที ่1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวยั

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

แผนงาน ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค 3)รักษาพยาบาล 4)ฟ้ืนฟู 5) คุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงาน กลุ่มงานเวชปฏบัิตคิรอบครัวและชุมชน

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผดิชอบ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.
4 1.โครงการหมูบ่า้นเด็กพฒันาการ 1.เพ่ือให้เกิดการด าเนินงาน 1.อสม.มีอุปกรณ์ในการปฏิบติั 1.อสม. 16 หมูบ่า้น ต.ค.62-ก.ย.63 อปท.นิคมฯ ณภทัร

สมวยั ร่างกายสูงดี สมส่วน การเฝ้าระวงัและส่งเสริม งานไดม้าตรฐานเดียวกนั จ านวน 92 คน 40,000 โพธ์ิเยน็
กิจกรรม พฒันาการเด็กปฐมวยัและ 2.เด็กไดรั้บการชัง่น ้าหนกัและ 2.ผูป้กครองเด็ก
1.1 จดัท าโครงการเสนอของบอปท. เฝ้าระวงัภาวะโภชนาการมากข้ึนวดัส่วนสูงไดค้รอบคลุมมากกว่าอาย ุ0-5 ปี
1.2 ประชุมช้ีแจงโครงการกบั อสม. 2.เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียน ร้อยละ 95 
1.3 เสนอซ้ืออุปกรณ์ เรียนรู้ การส่งเสริมพฒันาการ
 - เคร่ืองชัง่น ้าหนกั 16 เคร่ือง เด็กปฐมวยัของเครือข่าย จนท.
 - ท่ีส่วนสูง 16  อนั และอสม.แต่ละหมูบ่า้น
จ านวน16 หมู่ๆ ละ2,500บาท 3.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
เป็นเงิน 40,000 บาท การเฝ้าระวงั ส่งเสริมและ
1.4 อบรมการดูแลเด็กให้ อสม. กระตุน้พฒันาการในเด็ก
1.5 ให้ อสม.ด าเนินการชัง่น ้าหนกั
วดัส่วนสูง เด็กและรายงาน 4 งวด
1.6 ประเมินผลโครงการ
1.7 ประกาศผลการด าเนินงาน

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

แผนงาน ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)

โครงการที ่1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวยั

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค 3)รักษาพยาบาล 4)ฟ้ืนฟู 5) คุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงาน กลุ่มงานเวชปฏบัิตคิรอบครัวและชุมชน

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผดิชอบ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.
2.โครงการอบรมจิตอาสา 1.เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ อสม.แกนน า เพ่ือให้เด็กในเขตรับผิดชอบ 1.อสม.จ านวน16หมู่ ต.ค.62-ก.ย.63 อปท.นิคมฯ ณภทัร

พฒันาการเด็ก ปี 2563 ในการเฝ้าระวงัและส่งเสริม ผา่นเกณฑด์งัน้ี หมูล่ะ 2 คน 5,800 บาท โพธ์ิเยน็

กิจกรรม พฒันาการเด็กปฐมวยั  1.คดักรองพฒันาการครบ จ านวน 32 คน

1.เสนอโครงการขอ งบ อปท. ดว้ยคู่มือ DSPM ,DAIM ตามเกณฑก์ลุ่มวยั

2.จดัท าโครงการ 2.เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียน 2.เด็กสงสยัล่าชา้ไดรั้บการติด

3.ด าเนินการจดัอบรม  1  วนั เรียนรู้ การส่งเสริมพฒันาการ ตามในก าหนดเวลา

 - ค่าอาหารว่างและกลางวนั เด็กปฐมวยัของเครือข่าย อสม. 3.เด็กล่าชา้ไดรั้บการกระตุน้

จ านวน 32 คนๆละ 100 บาท และผูป้กครองเด็ก พฒันาการครบเกณฑ์

เป็นเงิน 3,200 บาท 3.เพ่ือให้ผูป้กครองตระหนกัถึง

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการจดัอบรม ความส าคญัในการเฝ้าระวงั

ชุดละ 50 บาทเป็นเงิน 1,800บาท ส่งเสริมและกระตุน้พฒันาการ

 - ค่าป้ายในการจดัอบรม 800บาท เด็กในแต่ละช่วงวยั

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

แผนงาน ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)

โครงการที ่1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวยั

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค 3)รักษาพยาบาล 4)ฟ้ืนฟู 5) คุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงาน กลุ่มงานเวชปฏบัิตคิรอบครัวและชุมชน

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผดิชอบ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.
4.โครงการ ศพด.ส่งเสริมพฒันาการ 1.เพ่ือใหค้รูพ่ีเล้ียงมีความรู้ใน เพ่ือใหเ้ด็กใน ศพด. 1.ครูพ่ีเล้ียงเด็ก ต.ค.62-ก.ย.63 เงินบ ารุง รพ. ณภทัร
เด็กดีเด่น ปี 2563 การดูแลเด็กปฐมวยัเพ่ิมข้ึน ผา่นเกณฑด์งัน้ี จ  านวน  7 ศนูย์ๆ ละ 8,700 โพธ์ิเยน็
กิจกรรม 2.เพ่ือใหเ้ด็กไดรั้บการดูแล  1.คดักรองพฒันาการครบ 2 คน จ านวน 14 คน
 1. อบรมฟ้ืนฟคูรูพ่ีเล้ียง อยา่งเหมาะสมตามวยั ตามเกณฑก์ลุ่มวยั
เร่ืองการดูแลแลเด็กปฐมวยั 3.เพ่ือใหเ้กิดการเช่ือมโยงเครือ 2.เด็กสงสัยล่าชา้ไดรั้บการติด
 - ค่าอาหารวา่งและกลางวนั 1วนั ข่ายการดูแลเด็กระหวา่ง จนท. ตามในก าหนดเวลา
จ านวน 14 คนๆละ 100 บาท และครูพ่ืเล้ียง 3.เด็กล่าชา้ไดรั้บการกระตุน้
เป็นเงิน 1,400 บาท 4.เพ่ือใหเ้ด็กไดรั้บการส่งเสริม พฒันาการครบเกณฑ์
 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการจดัอบรม พฒันาการตามวยั
ชุดละ 50 บาทเป็นเงิน 700บาท 5.เพ่ือใหเ้ด็กไดรั้บการคดักรอง
 - ค่าป้ายในการจดัอบรม 800บาท พฒันาการโดย จนท.ตามเกณฑ์
2. ประกวด ศพด.ส่งเสริมพฒันาการ
เด็กดีเด่น ปี 2563
 - ค่าการจดัท ากรอบและเกียรติบตัร
จ านวน 7 อนัๆละ 400 บาท
เป็นเงิน 2,800 บาท
 - เงินรางวลัในการประกวด3รางวลั
1,500 , 1,000 , 500 ตามล าดบั =3,000บาท

58,500

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)
โครงการที ่1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวยั

ผู้รับผดิชอบ

รวมเงิน

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค 3)รักษาพยาบาล 4)ฟ้ืนฟู 5) คุ้มครองผู้บริโภค
หน่วยงาน กลุ่มงานเวชปฏบัิตคิรอบครัวและชุมชน

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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P (ภาค)ี I (การลงทุน) R (การใช้ตวับทกฎหมาย) A (นโยบาย) B (การฝีกอบรม)

มาตรฐานงานอนามยัแมแ่ละเด็ก 1, งบอปท./ กองทนุต าบล บญัญติัควบคุมการส่งเสริมการตลาด ประชาสมัพนัธ์การด าเนินงาน 1.)จดักิจกรรมโรงเรียนพอ่แม ่การเล้ียง

มาตรฐานงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 2..เงินบ ารุง รพ. อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก ส่งเสริมพฒันาการเด็กอาย ุ0-5 ปี ดูเด็กโดยใชส้มดุบนัทึกสุขภาพแม่

พมจ. กระทรวงศึกษาธิการ โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ ผา่น กิจกรรมโรงเรียนพอ่แม ่ และเด็ก ส่งเสริมพฒันาการ ดว้ย

อปท. อสม. อสค. ผดด. พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม ประชุม อบรม โปสเตอร์ แผน่พบั กิจกรรมกิน กอด เล่น เล่า เฝ้าดู

ราชกุมารีฯ ช่องปาก นอน ( Heart ดี มีวินยั)

2.)ส่งเสริมทกัษะความเป็นเลิศ ตาม

ความถนดัและความชอบของเด็ก

ปฐมวยั(Hand มีทกัษะ)

 3 ) ประชุมเชิงปฎิบติัการฟ้ืนฟคูวาม

รู้และทกัษะครูผูดู้แลเด็ก ในการเฝ้าระวงั

และส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั

 4 ) อบรม/ประชุม ให้ความรู้ อสม.

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

 แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

 โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย

 ภารกิจพื้นฐาน 3 บริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2.) ควบคุมป้องกันโรค 3.) รักษาพยาบาล 4.)ฟ้ืนฟู

 หน่วยงาน กลุ่มงานเชปฏิบัตคิรอบครัวและชุมชนและ งานห้องคลอด
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P I R A B

สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ใน ขบัเคล่ือนและด าเนินงานผา่น ก ากบัติดตามผลการด าเนินงานผา่น ให้ทนัตสุขศึกษาในคลินิกและชุมชน สร้างความตระหนกัรู้เร่ืองการดูแล

การเฝ้าระวงัและการดูแลสุขภาพ งบส่งเสริมป้องกนั ของโรงพยาบาล ตวัช้ีวดั เพ่ือให้เกิดงานส่งเสริม โดยบรูณาการร่วมกบังานเวชปฏิบติั สุขภาพช่องปากดว้ยตนเองผา่นการ

ช่องปากเด็ก 0-5 ปี ในเร่ือง และ กองทนุระดบัต าบล ทนัตสุขภาพท่ีมีคุณภาพ ใน คลินิก ส่ือแผน่พบั โปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์ ประชุม /อบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพ

การท าความสะอาดช่องปาก การ ฝากครรภคุ์ณภาพ คลินิกเด็กดี บอร์ดให้ความรู้ เสียงตามสาย ของปชช. 

ตรวจฟันดว้ยตนเอง การบริโภคท่ี และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพ่ือเพ่ิมความตระหนกัให้กบั ปชช.

เหมาะสมทั้งในระดบัครอบครัว

และชุมชน

หน่วยงาน   ทันตสาธารณสุข

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

ยุทธศาสตร์   Excellence ที่  1 การส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย
 แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

โครงการที่   1 การส่งเสริมทันตสุขภาพเดก็ 0-5 ปี และ หญิงมีครรภ์

ภารกิจพื้นฐาน   3  บริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกัน 3)รักษาพยาบาล 4)ฟ้ืนฟู 5)คุ้มครองผู้บริโภค

-14-



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.
คลีนิกสุขภาพเด็กดีเป็นคลีนิก 1. ให้บริการคลีนิกสุขภาพเด็กดีทกุวนัพฤหสับดี  ประกอบดว้ย
สุขภาพเด็กดีคุณภาพ กิจกรรม

1.1  โรงเรียนพอ่แม ่ผูป้กครอง
1.2  เฝ้าระวงัภาวะโภชนาการโดยชัง่น ้าหนกั/วดัส่วนสูง,ความยาว/
วดัรอบศีรษะ   บนัทึกและประเมินผลในสมดุสีชมพ ู แจง้ผูป้กครอง
แนะน าการดูแลภาวะโภชนาการ
1.3 ตรวจพฒันาการเด็กทกุคนท่ีมารับริการ โดยคู่มือ DSPM ในกลุ่มปกติและ
คู่มือDAIMในกลุ่มเส่ียงแจง้ผลการประเมินและแนะน าการส่งเสริมพฒันาการ
ช่วงวยัถดัไป
1.4ให้ค  าแนะน าตามสภาพปัญหาของแต่ละรายเช่น การดูแลเด็กท่ีวยัต่างกนั
 มีสมาชิกใหมเ่พ่ิมข้ึนปัญหาผูป้กครองแยกทางกนั
1.5นดัคร้ังต่อไปตามเกณฑว์คัซีน
2. นดัตรวจพฒันาการและส่งเสริมพฒันาการทกุวนัพธุในช่วงวยัท่ีครบ 2 ปี 3 ปี
  3 ปีคร่ึงและสงสยัพฒันาการล่าชา้

หน่วยงาน   กลุ่มงานเวชปฎบัิตคิรอบครัวและชุมชน

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

แผนงาน ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)

โครงการที ่1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวยั

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู

ล าดบั

Small Success

มาตรการ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.
2.1 คดักรองโรคออทิสซึมในเด็กอาย ุ 1-6 ปี
2.2 คดักรองความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กอาย ุ 3-5 ปี
2.3 ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารในเด็กกลุ่มอาย ุ1-3 ปีและ4-5 ปี
3.  นดัเจาะเลือดเด็กอาย ุ6-12 เดือน ในทกุวนัจนัทร์แรกของเดือน 
เพ่ือเฝ้าระวงัภาวะโลหิตจาง
4. จ่ายวิตตามินและธาตุเหล็กในเด็กอาย ุ6 เดือนข้ึนไป และเด็กท่ีมีภาวะ
โภชนาการต ่ากว่าเกณฑ์

5. ติดตามและส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแมอ่ยา่งเดียว 6 เดือน

6. จ่ายวิตตามินเสริมไอโอดีนให้กบัแมท่ี่เล้ียงลูกดว้ยนมแมท่ี่ยงัไมค่รบ 6เดือน

7. ส่งพบ จนท.ทนัตกรรม เพ่ือดูแลสุขภาพช่องปากอยา่งต่อเน่ือง

8. ให้บริการสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรคตามเกณฑ์

9.บนัทึกขอ้มลูในโปรแกรม hos.xp

10. ส่งต่อและติดตามผลการส่งต่อและบนัทึกขอ้มลูการติดตาม

11.ประสานงานกบั ศพด. ในการดูแลเด็กทั้งดา้นโภชนาการ และพฒันาการ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

แผนงาน ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)

โครงการที ่1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวยั

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู

หน่วยงาน   กลุ่มงานเวชปฎบัิตคิรอบครัวและชุมชน

ล าดบั

Small Success

มาตรการ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

12. จดัเก็บขอ้มลู  ท  ารายงานประจ าเดือน วิเคราะห์ ประเมินผล

เด็กอาย ุ0-5ปีมีพฒันาการสมวยั 1..เด็กอาย ุ9,18,30,42 1..เด็กอาย ุ9,18,30,42 1..เด็กอาย ุ9,18,30,42 1..เด็กอาย ุ9,18,30,42 1.จดัระบบโรงเรียนพอ่แมเ่พ่ือสร้างการรับรู้และความเขา้ใจให้พอ่แมผู่ป้กครอง

ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 85 เดือน ทกุคนไดก้าร
ตรวจ

เดือน ทกุคนไดก้าร
ตรวจ

เดือน ทกุคนไดก้าร
ตรวจ

เดือน ทกุคนไดก้าร
ตรวจ

 ผูเ้ล้ียงดูเด็ก โดยใชส้มดุบนัทึกสุขภาพแมแ่ละเด็ก ใชก้ระบวนการ กิน กอด

พบพฒันาการสงสยัล่าชา้จาก คดักรองพฒันาการ คดักรองพฒันาการ คดักรองพฒันาการ คดักรองพฒันาการ เล่น  เล่า (เล่านิทานตามอายเุด็ก) เฝ้าดูช่องปาก นอน และ คู่มือเฝ้าระวงัและ

การคดักรองคร้ังแรกไมน่อ้ย 2.พบสงสยัล่าชา้ไดรั้บ 2.พบสงสยัล่าชา้ไดรั้บ 2.พบสงสยัล่าชา้ไดรั้บ 2.พบสงสยัล่าชา้ ส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั(DSPM)

กว่าร้อยละ 20 การกระตุน้ 1 เดือน การกระตุน้ 1 เดือน การกระตุน้ 1 เดือน การกระตุน้ 1 เดือน 2.การใชม้าตรการทางกฏหมายในการส่งเสริมพฒันาการเด็ก(พรบ.ควบคุม

ประเมินพฒันาการซ ้า ประเมินพฒันาการซ ้า ประเมินพฒันาการซ ้า ประเมินพฒันาการซ ้า การส่งเสริมการ ตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก) เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้

3.พบล่าชา้ประเมินและ 3.พบล่าชา้ประเมินและ 3.พบล่าชา้ประเมินและ 3.พบล่าชา้ประเมิน
และ

กินนมแมอ่ยา่งเดียวอยา่งนอ้ย 6 เดือน 

ช่วยเหลือโดยTEDA4I ช่วยเหลือโดยTEDA4I ช่วยเหลือโดยTEDA4I ช่วยเหลือโดยTEDA4I 3.การคดักรองพฒันาการเด็กหากพบเด็กสงสยัล่าชา้ ติดตามให้ไดรั้บการ

3 เดือน 3 เดือน 3 เดือน 3 เดือน กระตุน้พฒันาการและประเมินซ ้าภายใน 30 วนั( DSPM / DAIM )

4.ส่งพบแพทยใ์นราย 4.ส่งพบแพทยใ์นราย 4.ส่งพบแพทยใ์นราย 4.ส่งพบแพทยใ์นราย 4.จดัระบบการส่งเสริมพฒันาการเด็กสมวยัผา่นครูพ่ีเล้ียงในศูนยเ์ด็กเล็ก

พบปัญหาซ ้าซอ้น พบปัญหาซ ้าซอ้น พบปัญหาซ ้าซอ้น พบปัญหาซ ้าซอ้น 5. จดัให้ความรู้ในการเฝ้าระวงัพฒันาการและการติดตามกบั อสม. ทกุเดือน

5.ประสานงานกบัครูพ่ี 5.ประสานงานกบัครูพ่ี 5.ประสานงานกบัครูพ่ี 5.ประสานงานกบั
ครูพ่ี

กิจกรรม

โครงการที ่1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวยั

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

แผนงาน ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู

หน่วยงาน   กลุ่มงานเวชปฎบัิตคิรอบครัวและชุมชน

ล าดบั

Small Success

มาตรการ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

เล้ียง  อสม. ผูป้กครอง เล้ียง  อสม. ผูป้กครอง เล้ียง  อสม. ผูป้กครอง เล้ียง  อสม. ผูป้กครอง 1.เด็กแรกเกิดท่ีคลอดปกติ ประเมินพฒันาการดว้ยคู่มือเฝ้าระวงัและส่งเสริม

6.ส่งเสริมให้พอ่แมห่รือ 6.ส่งเสริมให้พอ่แมห่รือ 6.ส่งเสริมให้พอ่แมห่รือ 6.ส่งเสริมให้พอ่แม่
หรือ

ส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั:DSPM (เล่มขาว)

ผูเ้ล้ียงดูเด็กใชส้มดุสี
ชมพู

ผูเ้ล้ียงดูเด็กใชส้มดุสี
ชมพู

ผูเ้ล้ียงดูเด็กใชส้มดุสี
ชมพู

ผูเ้ล้ียงดูเด็กใชส้มดุ
สีชมพู

 -กรณีมีพฒันาการสมวยัแนะน าให้พอ่แมผู่ป้กครอง ส่งเสริมพฒันาการตามวยั

และคู่มือDSPM / DAIM และคู่มือDSPM / DAIM และคู่มือDSPM / DAIM และคู่มือDSPM / 
DAIM

 -กรณีมีพฒันาไมส่มวยั แนะน าให้พอ่แมผู่ป้กครอง ฝึกทกัษะเด็กเร่ืองนั้นบอ่ยๆ
เป็นเวลา 1 เดือนแลว้นดัให้มาประเมินซ ้า

     หากเด็กผา่น ให้ส่งเสริมพฒันาการตามวยั

     หากไมผ่า่นนดักระตุน้พฒันาการดว้ยคู่มือประเมินเพ่ือช่วยเหลือเด็กปฐมวยัท่ีมี
ปัญหาพฒันาการ(TEDA4I)ในเวลา 3 เดือน

 -กรณีเด็กพฒันาการสมวยัให้ส่งเสริมพฒันาการตามวยัในระบบปกติ

 -กรณีเด็กมีพฒันาการไมส่มวยั หรือมีปัญหาซ ้าซอ้นส่งต่อหน่วยบริการทติุยภูมิ
ท่ีมีแพทยห์รือกุมารแพทย(์รพท./รพศ./รพ.จิตเวช)

2.เด็กแรกคลอดท่ีมีน ้าหนกันอ้ยกว่า 2,500กรัม และ/หรือ เด็กแรกเกิดท่ีมีภาวะ
ขาดออกซิเจนทกุคน(กลุ่มเส่ียง) หน่วยบริการ

ล าดบั

Small Success

มาตรการ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

แผนงาน ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)

โครงการที ่1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวยั

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู

หน่วยงาน   กลุ่มงานเวชปฎบัิตคิรอบครัวและชุมชน
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ตั้งแต่ปฐมภูมิ(รพช./รพท./รพศ.) ประเมินพฒันาการเด็กดว้ยคู่มือประเมินและ

ส่งเสริมพฒันาการเด็กกลุ่มเส่ียง:DAIM (เล่มเขียว)

 -กรณีเด็กพฒันาการปกติให้ส่งเสริมพฒันาการตามวยั

 -กรณีเด็กมีพฒันาการไมส่มวยัให้แนะน าการส่งเสริมพฒันาการเด็กให้กบั

ผูป้กครองโดยใชเ้ล่มเขียวเป็นระยะเวลา 1 เดือน

หลงั 1 เดือนหน่วยบริการ(รพช./รพท./รพศ.) ประเมินพฒันาการซ ้าดว้ยเล่มเขียว

 -กรณีเด็กพฒันาการปกติให้ส่งเสริมพฒันาการตามวยั

 -กรณีเด็กมีพฒันาการไมส่มวยัหรือมีปัญหาซ ้าซอ้นส่งต่อหน่วยบริการทติุยภูมิท่ีมี

แพทยห์รือกุมารแพทยห์ลงัจาก 3 เดือน

สถานบริการท่ีมีคลินิกกระตุน้พฒันาการประเมินพฒันาการซ ้าดว้ยคู่มือประเมิน

เพ่ือช่วยเหลือเด็กปฐมวยัท่ีมีปัญหาพฒันาการ(TEDA4I)โดยบคุลากรท่ีผา่นการ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

แผนงาน ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)

โครงการที ่1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวยั

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู

หน่วยงาน   กลุ่มงานเวชปฎบัิตคิรอบครัวและชุมชน

ล าดบั

Small Success

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

3.ให้ความรู้ครูผูดู้แลเด็กในศูนยเ์ด็กเล็กในการเฝ้าระวงั ส่งเสริมพฒันาการเด็ก

ความฉลาดทางอารมณ์ในเด็ก3-5 ปี และการประเมินภาวะออทิซึมในเด็ก 1-6 ปี
4.พฒันาระบบบริการโดยพฒันาขั้นตอนการตรวจ ปรับเวลาใชบ้ริการ ปรับ
สถานท่ี5.ติดตามผลการด าเนินงานของครูผูดู้แลเด็ก/ครูอนุบาล และติดตามผลการ

ด าเนินงานของ อสม.เช่ียวชาญ

งานโภชนาการ งานโภชนาการ พฒันาการเด็ก

งานพฒันาการเด็ก 1.ส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแมอ่ยา่งเดียวอยา่งนอ้ย 6 เดือน

2.เฝ้าระวงัภาวะโภชนาการ ชัง่น ้าหนกั วดัส่วนสูง รอบศีรษะเด็กทกุรายใน WBC 

3. ชัง่น ้าหนกั วดัส่วนสูง ใน ศพด.หมูบ่า้น ตามเกณฑก์ารเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการ

4.ให้ความรู้ใน ANC  WBC ศพด. อสม

5.ตรวจสอบขอ้มลูในระบบHDC

ติดตามการเฝ้าระวงัและส่งเสริมภาวะโภชนาการ

1.โครงการหมูบ่า้นเด็กพฒันาการสมวยั ร่างกายสูงดี สมส่วน

กิจกรรม

1.1 จดัท าโครงการเสนอของบอปท.

ล าดบั
Small Success

มาตรการ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)
โครงการที ่1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวยั
ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู
หน่วยงาน   กลุ่มงานเวชปฎบัิตคิรอบครัวและชุมชน
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.
1.2 ประชุมช้ีแจงโครงการกบั อสม.
1.3 เสนอซ้ืออุปกรณ์ - เคร่ืองชัง่น ้าหนกั และ ท่ีส่วนสูง 
จ  านวน16 หมู่ๆ ละ2,500บาทเป็นเงิน 40,000 บาท
1.4 อบรมการดูแลเด็กให้ อสม.
1.5 ให้ อสม.ด าเนินการชัง่น ้าหนกัวดัส่วนสูง เด็กและรายงาน 4 งวด
1.6 ประเมินผลโครงการ
1.7 ประกาศผลการด าเนินงาน
2.โครงการอบรมจิตอาสาพฒันาการเด็ก ปี 2563
กิจกรรม
1.เสนอโครงการขอ งบ อปท.
2.จดัท าโครงการ
3.ด าเนินการจดัอบรม  1  วนั
 - ค่าอาหารว่างและกลางวนัจ านวน 32 คนๆละ100บาทเป็นเงิน 3,200 บาท
 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการจดัอบรมชุดละ 50 บาทเป็นเงิน 1,800บาท
 - ค่าป้ายในการจดัอบรม 800บาท

ล าดบั

Small Success

มาตรการ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

แผนงาน ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)

โครงการที ่1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวยั

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู

หน่วยงาน   กลุ่มงานเวชปฎบัิตคิรอบครัวและชุมชน
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

4.โครงการ ศพด.ส่งเสริมพฒันาการเด็กดีเด่น ปี 2563

กิจกรรม

 1. อบรมฟ้ืนฟคูรูพ่ีเล้ียงเร่ืองการดูแลแลเด็กปฐมวยั

 - ค่าอาหารว่างและกลางวนั 1วนัจ านวน 14 คนๆละ 100 บาทเป็นเงิน 1,400 บาท

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการจดัอบรมชุดละ 50 บาทเป็นเงิน 700บาท

 - ค่าป้ายในการจดัอบรม 800บาท

2. ประกวด ศพด.ส่งเสริมพฒันาการเด็กดีเด่น ปี 2563

 - ค่าการจดัท ากรอบและเกียรติบตัรจ านวน 7 อนัๆละ 400 บาทเป็นเงิน 2,800 บาท

 - เงินรางวลัในการประกวด3รางวลั1,500 , 1,000 , 500 ตามล าดบั

เป็นเงิน 3,000 บาท

ล าดบั
Small Success

มาตรการ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)
โครงการที ่1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวยั
ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู
หน่วยงาน   กลุ่มงานเวชปฎบัิตคิรอบครัวและชุมชน
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
( ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ม.ีค.) (เม.ย.-ม.ิย.) (ก.ค.-ก.ย.)

งนาพฒันาการเด็ก 1.เด็กอาย ุ9,18,30และ42 ด.ไดรั้บการตรวจคดักรองพฒันาการ ร้อยละ 90 ณภทัร โพธ์ิเยน็

2.เด็กอาย ุ0-5 ปีมีพฒันาการสมวยั ร้อยละ85

3.เด็กอาย ุ9,18.30.42เดือน ท่ีคดักรองพบสงสยัพฒันาการล่าชา้ ร้อยละ20

4.เด็กอาย ุ9,18.30.42เดือน ท่ีมีพฒันาการสงสัยล่าชา้ไดรั้บการติดตาม ร้อยละ90

5.เด็กท่ีพฒันาการล่าชา้ไดรั้บการกระตุน้ดว้ย TEDA4I ร้อยละ60

งานโภชนาการ 1.เด็กอาย ุ0-5 ปี สูงดี สมส่วน ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 57

2.เด็กอาย ุ0-5 ปี มีภาวะเต้ีย ไมเ่กินร้อยละ 10

3.เด็กอาย ุ0-5 ปี มีภาวะผอม ไมเ่กินร้อยละ 5

4.เด็กอาย ุ0-5 ปี มีภาวะอว้น ไมเ่กินร้อยละ 10

1.โครงการหมู่บา้นเด็กพฒันาการสมวยั ร่างกายสูงดี สมส่วน

2.โครงการอบรมจิตอาสาพฒันาการเด็ก ปี 2563

3.โครงการ ศพด.ส่งเสริมพฒันาการเด็กดีเด่น ปี 2563

มาตรการ รายการ / ตวัช้ีวัด เป้าหมาย
Small Success

ผู้รับผดิชอบ

ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

แผนงาน ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)

โครงการที ่1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวยั

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู

หน่วยงาน   กลุ่มงานเวชปฎบัิตคิรอบครัวและชุมชน
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
พ.ย.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1 เฝ้าระวงัและติดตามภาวะโภชนา  เพ่ือให้เด็กวยัเรียน 5. ร้อยละเด็กวยั โรงเรียน พ.ย.62-  -  -  -  - เยาวเรศ
การเด็กวยัเรียนโดยการชัง่น ้าหนกั สูงดี สมส่วน เรียนสูงดีสมส่วน 68 ประถม 7 โรง 30กย63
วดัส่วนสูงและแปรผล  เพ่ือให้เด็กวยัเรียนมีภาวะ  -ร้อยละเด็กวยัเรียนมี มธัยม 1 โรง
ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง เร่ิมอว้นและอว้นไมเ่กิน อว้นไมเ่กิน10

2 ประสานงานโรงเรียนให้มีการใช้ ร้อยละ 10  -ร้อยละเด็กวยัเรียนมี
เคร่ืองชัง่น ้าหนกัและเคร่ืองวดัส่วน เต้ียไมเ่กิน5
สูงท่ีไดม้าตรฐานพร้อมส่ง
เทียบมาตรฐานท่ีโรงพยาบาลทุง่
โพธ์ิทะเลเม่ือศูนยวิ์ศวกรรมเขต 3
มาด าเนินการสอบเทียบ

3 แจง้รายช่ือนกัเรียนท่ีมีผลภาวะ
โภชนาการอว้น เต้ีย ให้กบัทางโรง
เรียนเพ่ือแจง้ผูป้กครองในการมี
ร่วมช่วยแกปั้ญหา

4 ให้ความรู้ผูป้กครองในเด็กท่ีมี
เร่ืองการรับประทานอาหารการ
ออกก าลงักายท่ีเหมาะสมท่ีบา้น

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

งบประมาณรวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรั้บผิดชอบ

หน่วยงาน  เวชปฎบัิตคิรอบครัวและชุมชน รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)
โครงการที ่1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั
ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค 3)รักษาพยาบาล 4)ฟ้ืนฟู
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

5 ให้ความรู้นกัเรียนท่ีมีผลภาวะโภช -
นาการอว้น เร่ิมอว้น เต้ีย ในเร่ือง
รับประทานอาหาร การออกก าลงั
เพ่ือลดความอว้น เพ่ิมความสูง

6 ให้ความรู้ครูในโรงเรียนท่ีมีปัญหา
ในเร่ืองการจดัอาหารกลางวนั
การออกก าลงัท่ีเหมาะสม

7 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีกิจกรรม
ทางกายให้เพียงพอ
มุง่เนน้ 4 โรงเรียนท่ีมีปัญหาเนน้
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
ให้เพ่ิมกิจกรรมการออกก าลงักาย
เพ่ือลดความอว้น เพ่ิมความสูง 
เช่นการกระโดดเชือก กระโดดตบ 
กระโดดโลดเตน้

8 คดักรองและส่งต่อเด็ก
อว้นกลุ่มเส่ียงไปรพ./
คลินิคDpac

โครงการที ่1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั
ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค 3)รักษาพยาบาล 4)ฟ้ืนฟู
หน่วยงาน    เวชปฎบัิตคิรอบครัวและชุมชน รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

งบประมาณรวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรั้บผิดชอบ

แผนงาน ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) -25-



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

9 ติดตามชัง่น ้าหนกัและวดัส่วนสูง

ทกุ3 เดือนในเด็กท่ีมีปัญหาและ

แจง้ผลให้ทางโรงเรียนทราบ

10 กระตุน้และสนบัสนุน ส่งเสริมให้

โรงเรียนนเขตรับผิดชอบ

ด าเนินงานตามนโยบายโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง

ผูรั้บผิดชอบ

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค 3)รักษาพยาบาล 4)ฟ้ืนฟู

หน่วยงาน    เวชปฎบัิตคิรอบครัวและชุมชน รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

งบประมาณรวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

โครงการที ่1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

แผนงาน ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ) -26-



P (ภาค)ี I (การลงทุน) R (การใช้ตวับทกฎหมาย) A (นโยบาย) B (การฝีกอบรม)
 -สร้างการมีส่วนร่วมภาคี 1.เงินบ ารุง รพ. 1.นโยบายการด าเนินงาน ประชาสมัพนัธ์การด าเนิน 1.สร้างความตระหนกัรู้แก่ครู
โรงเรียน ผูป้กครอง 2.งบอปท./ กองทนุต าบล โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ งานโรงเรียนส่งเสริม ถึงผลเสียท่ีมีต่อเด็กวยัเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา 2.กระทรวงศึกษาธิการมี
ชุมชนในการมีส่วนร่วมใน นโยบายดา้นน ้าบริโภค
การส่งเสริมภาวะโภชนาการ ปลอดภยัและเพียงพอ 2.จดัอาหารกลางวนั และจดั
การเร่ืองการรับประทาน สุขาน่าใช ้โภชนาการ การออกก าลงักายท่ีเหมาะสม
อาหารท่ีถูกตอ้งเหมาะสม สุขาภิบาลอาหาร 3.สร้างความตระหนกัรู้ให้กบั

อาหารกลางวนั ผูป้กครองถึงผลเสียท่ีมีต่อ
เด็กวยัเรียนท่ีมีปัญหาภาวะ
โภชนาการและให้ผูป้กครอง
มีความรู้ในเร่ืองการจดัอาหาร
ให้รับประทาน การออกก าลงั
กายเม่ืออยูท่ี่บา้น
4.สร้างความตระหนกัรู้ให้กบั
เด็กวยัเรียนท่ีมีปัญหาภาวะ
โภชนาการถึงผลเสียท่ีจะ
เกิดข้ึนและให้เด็กวยัเรียนมี
ความรู้ในการรับประทานอา
หารและการออกก าลงักาย
ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม

 หน่วยงาน เวชปฎบัิตคิรอบครัวและชุมชน รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)
โครงการที ่1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั
 ภารกิจพื้นฐาน 3 บริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2.) ควบคุมป้องกันโรค 3.) รักษาพยาบาล 4.)ฟ้ืนฟู

-27-



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

 1.สร้างการมีส่วนร่วมและความเขม้แขง็ภาคีเครือข่าย ช้ีแจง เช่ือมประสาน  เฝ้าระวงัและติดตาม 1.ให้ความรู้ครู ติดตามผลและ ติดตามผลและ

  โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา  อปท. หมูบ่า้น(อสม.) ชุมชน ภาวะโภชนาการโดย ผูป้กครอง ประเมินกิจกรรม ประเมินกิจกรรม

ครอบครัว เพ่ือมีส่วนร่วมช่วยกนัดูแลเด็กวยัเรียน ให้มีสูงดี สมส่วน ชัง่น ้าหนกัและวดัส่วน นกัเรียนท่ีมีผล

2.สร้างความตระหนกัรู้แก่ครู ผูป้กครอง นกัเรียนถึงผลของการมี สูงและประเมินผล ภาวะโภชนาการ

ปัญหาภาวะโภชนาการ เร่ิมอว้น และ อว้น  เต้ีย ผอม  จดัท าขอ้มลูจ านวน เร่ิมอว้น และ อว้น

3.ส่งเสริมและกระตุน้ให้โรงเรียนมีการด าเนินงานตามนโยบาย รายช่ือ โรงเรียน ท่ีมี  เต้ีย
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหมโ่ดยมีแนวทางการ ปัญหาเร่ิมอว้นและอว้น 2.ด าเนินการคดักรอง

ด าเนินงานในองคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ การพฒันาคุณภาพอาหารเด็กวยัเรียน มากกว่าร้อยละ10  Obesity sign เด็กอว้น

ส่งเสริมการออกก าลงักาย/ปรับสถานท่ี การจดัการส่ิงแวดลอ้มให้เอ้ือ กลุ่มเส่ียง Obesity

สุขวิทยาส่วนส่วนบคุคล และกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน ไดรั้บการส่งต่อ

 -ส่งเสริมการให้ยาเมด็ธาตุเหล็กสปัดาห์ละ 1คร้ัง

ตามชุดสิทธิประโยชน์

-ส่งเสริมการด่ืมนมรสจืดในเด็กวยัเรียน 2 แกว้/วนั

มาตรการ

Small Success

แผนงาน ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)

โครงการที ่1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู

หน่วยงาน  เวชปฎบัิตคิรอบครัวและชุมชน รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล

-28-



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

1.เฝ้าระวงัและติดตามภาวะโภชนา 5. ร้อยละเด็กวยัเรียนสูงดีสมส่วน 68   ร้อยละ68 50 ร้อยละ60 เยาวเรศ

การเด็กวยัเรียนโดยการชัง่น ้าหนกั เรียนสูงดีสมส่วน 68
วดัส่วนสูงและแปรผล  -ร้อยละเด็กวยัเรียนมีอว้นไมเ่กิน10 ร้อยละ10 15 ร้อยละ11

ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง  -ร้อยละเด็กวยัเรียนมีเต้ียไมเ่กิน5 ร้อยละ 5 8 ร้อยละ5

2.ประสานงานโรงเรียนให้มีการใช้
เคร่ืองชัง่น ้าหนกัและเคร่ืองวดัส่วน
สูงท่ีไดม้าตรฐานพร้อมส่งตรวจสอบ
เทียบมาตรฐานท่ีโรงพยาบาลทุง่
โพธ์ิทะเลเม่ือศูนยวิ์ศวกรรมเขต 3
มาด าเนินการสอบเทียบ
3.แจง้รายช่ือนกัเรียนท่ีมีผลภาวะ
โภชนาการอว้น เต้ีย ให้กบัทางโรง
เรียนเพ่ือแจง้ผูป้กครองในการมี
ร่วมช่วยแกปั้ญหา
4.ให้ความรู้ผูป้กครองในเด็กท่ีมี
ปัญหาเร่ืองการรับประทานอาหาร
การออกก าลงักายท่ีเหมาะสม

โครงการที ่1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู

หน่วยงาน  เวชปฎบัิตคิรอบครัวและชุมชน รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล

มาตรการ รายการ / ตวัช้ีวัด เป้าหมาย
Small Success

ผู้รับผดิชอบ

-29-



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

( ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ม.ีค.) (เม.ย.-ม.ิย.) (ก.ค.-ก.ย.)

5.ให้ความรู้นกัเรียนท่ีมีผลภาวะ

โภชนาการอว้น เร่ิมอว้นเต้ียในเร่ือง

รับประทานอาหาร การออกก าลงั

เพ่ือลดความอว้น เพ่ิมความสูง

ให้ความรู้ครูในโรงเรียนท่ีมีปัญหา

ในเร่ืองการจดัอาหารกลางวนั

การออกก าลงัท่ีเหมาะสม

6.ส่งเสริมให้โรงเรียนมีกิจกรรม

ทางกายให้เพียงพอ

7.มุง่เนน้ 4 โรงเรียนท่ีมีปัญหาเนน้

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 

ให้เพ่ิมกิจกรรมการออกก าลงักาย

โครงการที ่1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู

หน่วยงาน  เวชปฎบัิตคิรอบครัวและชุมชน รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล

มาตรการ รายการ / ตวัช้ีวัด เป้าหมาย

Small Success

ผู้รับผดิชอบ

-30-



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

( ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ม.ีค.) (เม.ย.-ม.ิย.) (ก.ค.-ก.ย.)

8.คดักรองและส่งต่อเด็กอว้นกลุ่ม

เส่ียงไปรพ./คลินิคDpac

9.ติดตามชัง่น ้าหนกัและวดัส่วนสูง

ทกุ3 เดือนในเด็กท่ีมีปัญหาและ

แจง้ผลให้ทางโรงเรียนทราบ

10.กระตุน้และสนบัสนุน

ส่งเสริมให้โรงเรียนเขตรับผิด

ชอบด าเนินงานตามนโยบาย

โรงเรียนส่งเสริมอยา่งต่อเน่ือง

โครงการที ่1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู

หน่วยงาน  เวชปฎบัิตคิรอบครัวและชุมชน รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล

มาตรการ รายการ / ตวัช้ีวัด เป้าหมาย

Small Success

ผู้รับผดิชอบ

-31-



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 ให้บริการYFHSตามมาตรฐาน  เพ่ือลดอตัราการตั้ง อตัราการคลอด ประชากรหญิง พ.ย.62-  -  -  -  - เยาวเรศ
ให้ปรึกษาส าหรับวยัรุ่น ครรภซ์ ้าในวยัรุ่นอายุ มีชีพในหญิง อาย ุ15-19 ปี 30กย63
และให้บริการให้ค  า 15-19ปี  15-19 ปี ท่ีตั้งครรภแ์ลว้และ
ปรึกษาในรพ.  เพ่ือให้หญิงอาย<ุ20ปีไดรั้บ หญิงอาย<ุ20ปีไดรั้บ ท่ียงัไมต่ั้งครรภ์

2 ให้ความรู้เร่ืองทกัษะ บริการคุมก าเนิดหลงัคลอด บริการคุมก าเนิดหลงั ทั้งในสถานศึกษา
ชีวิต การหลีกเล่ียงและ หรือหลงัแทง้ดว้ยวิธีสมยัใหม่ คลอดหรือหลงัแทง้ดว้ย และนอกสถาน
ป้องกนัการตั้งครรภใ์น ( modern medthod ) วิธีสมยัใหม ่( modern ศึกษา
วยัรุ่น การคุมก าเนิด   เพ่ือให้หญิงอาย<ุ20ปีไดรั้บ medthod )

3 เฝ้าระวงัการตั้งครรภ์ บริการคุมก าเนิดหลงัคลอด หญิงอาย<ุ20ปีไดรั้บ
ในวยัรุ่นกลุ่มเส่ียง หลงัแทง้ดว้ยวิธีก่ึงถาวร (ยาฝัง บริการคุมก าเนิดหลงั
และวยัรุ่นท่ีตั้งครรภ์ คุมก าเนิดหรือห่วงอนามยั) คลอดหรือหลงัแทง้ดว้ย
ในพ้ืนท่ี วิธีก่ึงถาวร ( ยาฝังคุม

4 ประชาสมัพนัธ์ผลเสีย ก าเนิดหรือห่วงอนามยั)
ผลกระทบของการ
ตั้งครรภไ์มพ่ร้อมใน
วยัรุ่น

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผดิชอบ

หน่วยงาน  เวชปฎิบัตคิรอบครัวและชุมชน รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

โครงการที2่ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค 3)รักษาพยาบาล 4)ฟ้ืนฟู
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

5 ใหบ้ริการงานวางแผนครอบครัว เยาวเรศ
และใหบ้ริการยาฝังคุมก าเนิดชนิด 3
1 หลอด 3ปีในหญิงอาย ุ<20 ปี

6 ใหบ้ริการ MI ในหญิงตั้งครรภ ์ 
ตั้งแต่มา ANC

7 ประสานงานระหวา่งรพ.และรพ.สต.
ในการติดตามดูแล เพ่ือ MI ใหม้ารับ
ฝังยาคุมก าเนิดในรายท่ีปฏิเสธ 
/ ยงัไม่ไดรั้บบริการ
เพ่ิมช่องทางการเขา้ถึงบริการใน 

รพ.ใหง่้าย สะดวก รวดเร็ว สามารถ
สามารถเขา้ถึงคลินิกใหบ้ริการฝัง
ยาคุมก าเนิดไดโ้ดยตรง

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผดิชอบ

โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค 3)รักษาพยาบาล 4)ฟ้ืนฟู

หน่วยงาน  เวชปฎิบัตคิรอบครัวและชุมชน รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) -33-



P (ภาค)ี I (การลงทุน) R (การใช้ตวับทกฎหมาย) A (นโยบาย) B (การฝีกอบรม)
 -สร้างการมีส่วนร่วมภาคี 1.เงินบ ารุง รพ. 1.นโยบายการด าเนินงาน ประชาสมัพนัธ์การด าเนิน 1.สร้างความตระหนกัรู้แก่ครู
โรงเรียน ผูป้กครอง 2.งบอปท./ กองทนุต าบล โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ งานโรงเรียนส่งเสริม ถึงผลเสียท่ีมีต่อเด็กวยัเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา  2.กระทรวงศึกษาธิการมี  สุขภาพ  ท่ีมีปัญหาภาวะโภชนาการ
ชุมชนในการมีส่วนร่วมใน  นโยบายดา้นน ้าบริโภค  และให้ครูมีความรู้ในการ
การส่งเสริมภาวะโภชนาการ ปลอดภยัและเพียงพอ จดัอาหารกลางวนั และจดั
การเร่ืองการรับประทาน สุขาน่าใช ้โภชนาการ การออกก าลงักายท่ีเหมาะสม
อาหารท่ีถูกตอ้งเหมาะสม สุขาภิบาลอาหาร 2.สร้างความตระหนกัรู้ให้กบั

อาหารกลางวนั ผูป้กครองถึงผลเสียท่ีมีต่อ
เด็กวยัเรียนท่ีมีปัญหาภาวะ
โภชนาการและให้ผูป้กครอง
มีความรู้ในเร่ืองการจดัอาหาร
ให้รับประทาน การออกก าลงั
กายเม่ืออยูท่ี่บา้น
3.สร้างความตระหนกัรู้ให้กบั
เด็กวยัเรียนท่ีมีปัญหาภาวะ
โภชนาการถึงผลเสียท่ีจะ
เกิดข้ึนและให้เด็กวยัเรียนมี
ความรู้ในการรับประทานอา
หารและการออกก าลงักาย
ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม

 หน่วยงาน เวชปฎิบัตคิรอบครัวและชุมชน รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
 ภารกิจพื้นฐาน 3 บริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2.) ควบคุมป้องกันโรค 3.) รักษาพยาบาล 4.)ฟ้ืนฟู
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P (ภาค)ี I (การลงทุน) R (การใช้ตวับทกฎหมาย) A (นโยบาย) B (การฝีกอบรม)

สร้างการมีส่วนร่วม ส านกังานหลกัประกนั  นโยบายของชาติ ตาม ประชาสมัพนัธ์การด าเนิน 1.พฒันาศกัยภาพผูรั้บผิดชอบ

ประสานความร่วมมือภาคี สุขภาพแห่งชาติ พ.ร.บ.คุม้ครองอนามยั งานส่งเสริมสุขภาพวยัรุ่น งานอนามยัเด็กวยัเรียนและ

เครือข่าย สถานศึกษา สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการ การเจริญพนัธุ์ฯ พระราช ผา่นส่ือให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ วยัรุ่นในเร่ืองการบริการคุม

นิคมฯ อปท. อสม. อสค. ให้บริการคุมก าเนิดก่ึง บญัญติัการป้องกนัและ ประโยชน์สิทธิประโยชน์ ก าเนิดและให้การปรึกษา

ชุมชน ในการมีส่วนร่วม ถาวรในวยัรุ่น แกไ้ขปัญหาการตั้งครรภ์ และการเขา้ถึงระบบบริการ วยัรุ่น

ช่วยกนัแกไ้ขปัญหาการ ในวยัรุ่น ปี2559 ตามพ.ร.บ คุม้ครอง 2ให้ความรู้ ครู บคุลากรทาง

ตั้งครรภใ์นวยัรุ่น  ส่งเสริมโครงการ อนามยัการเจริญพนัธุ์ฯ ทางการศึกษา อสม.อสค.

TO BE NUMBER ONE แนวทางการดูแลสุขภาพวยัรุ่น    

ท่ีมีในโรงเรียนให้เขม้แขง็

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู

 หน่วยงาน  เวชปฎิบัตคิรอบครัวและชุมชน รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล

แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่  ...1.Prevention & Promotion Excellence -35-



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

สร้างความตระหนกัรู้ให้ทกุภาคส่วนในพ้ีนท่ีท่ีมี จดัให้มีคลินิคให้ 1.ให้ความรู้เร่ือง 1.ให้ความรู้เร่ือง 1.ให้บริการงาน สร้างความตระหนกัรู้ให้ทกุภาคส่วนในพ้ีนท่ีท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งร่วมมือและเห็นความส าคญัของปัญหา ค าปรึกษา ทกัษะชีวิต ทกัษะชีวิต วางแผนครอบ ความเก่ียวขอ้งร่วมมือและเห็นความส าคญัของปัญหา
การตั้งครรภไ์มพ่ร้อมในวยัรุ่นเพ่ือให้ทกุภาคส่วน วยัรุ่นและให้ การหลีกเล่ียง การหลีกเล่ียง ครัวในวยัรุ่นเนน้ การตั้งครรภไ์มพ่ร้อมในวยัรุ่นเพ่ือให้ทกุภาคส่วน
ร่วมมือกนัในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาวยัรุ่นใน บริการให้ค  า และการป้องกนั และการป้องกนั ให้ค  าแนะน าการ ร่วมมือกนัในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาวยัรุ่นใน
พ้ืนท่ี ปรึกษาในรพ. การตั้งครรภใ์น การตั้งครรภใ์น ป้องกนัการตั้ง พ้ืนท่ี

วยัรุ่นและวิธีการ วยัรุ่นและวิธีการ ครรภซ์ ้า
คุมก าเนิดส าหรับ คุมก าเนิดส าหรับ

วยัรุ่น วยัรุ่น
2.ให้บริการงาน 2.ให้บริการงาน
วางแผนครอบ วางแผนครอบ
ครัวในวยัรุ่นเนน้ ครัวในวยัรุ่นเนน้
ให้ค  าแนะน าการ ให้ค  าแนะน าการ
ป้องกนัการตั้ง ป้องกนัการตั้ง

ครรภซ์ ้า ครรภซ์ ้า

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู

หน่วยงาน  เวชปฎิบัตคิรอบครัวและชุมชน รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล

มาตรการ

Small Success

มาตรการ

แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
( ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ม.ีค.) (เม.ย.-ม.ิย.) (ก.ค.-ก.ย.)

1.ให้บริการYFHSตามมาตรฐาน อตัราการคลอด <38 ต่อพนั <38 ต่อพนั เยาวเรศ

ให้ปรึกษาส าหรับวยัรุ่น มีชีพในหญิง

และให้บริการให้ค  า  15-19 ปี

ปรึกษาในรพ. หญิงอาย<ุ20ปีไดรั้บ

2.ให้ความรู้เร่ืองทกัษะ บริการคุมก าเนิดหลงั

ชีวิต การหลีกเล่ียงและ คลอดหรือหลงัแทง้ดว้ย

ป้องกนัการตั้งครรภใ์น วิธีสมยัใหม ่( modern

วยัรุ่น การคุมก าเนิด medthod ) ร้อยละ80 50 75

3.เฝ้าระวงัการตั้งครรภ์ หญิงอาย<ุ20ปีไดรั้บ

ในวยัรุ่นกลุ่มเส่ียง บริการคุมก าเนิดหลงั

และวยัรุ่นท่ีตั้งครรภ์ คลอดหรือหลงัแทง้ดว้ย

ในพ้ืนท่ี วิธีก่ึงถาวร ( ยาฝังคุม

4.ประชาสมัพนัธ์ผลเสีย ก าเนิดหรือห่วงอนามยั) ร้อยละ80 50 75

ผลกระทบของการ

ตั้งครรภไ์มพ่ร้อมใน

วยัรุ่น

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู
หน่วยงาน  เวชปฎิบัตคิรอบครัวและชุมชน รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล

มาตรการ รายการ / ตวัช้ีวัด เป้าหมาย
Small Success

ผู้รับผดิชอบ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

( ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ม.ีค.) (เม.ย.-ม.ิย.) (ก.ค.-ก.ย.)

5.ให้บริการงานวางแผนครอบครัว

และให้บริการยาฝังคุมก าเนิดชนิด 3

1 หลอด 3ปีในหญิงอาย ุ<20 ปี

6.ให้บริการ MI ในหญิงตั้งครรภ ์ 

อาย<ุ20 ปีตั้งแต่มา ANC

7.ประสานงานระหว่างรพ.และรพ.สต.

ในการติดตามดูแล เพ่ือ MI ให้มารับ

ฝังยาคุมก าเนิดในรายท่ีปฏิเสธ 

/ ยงัไมไ่ดรั้บบริการ

8.เพ่ิมช่องทางการเขา้ถึงบริการใน 

รพ.ให้ง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถ

สามารถเขา้ถึงคลินิกให้บริการฝัง

ยาคุมก าเนิดไดโ้ดยตรง

ผู้รับผดิชอบ

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู

หน่วยงาน  เวชปฎิบัตคิรอบครัวและชุมชน รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล

มาตรการ รายการ / ตวัช้ีวัด เป้าหมาย

Small Success
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ไตรมาส
 1

ไตรมาส
 2

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1.การคดักรองสุขภาพผูสู้งอายุ 1.เพ่ือให้ผูสู้งอายไุดรั้บการ 7.ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุมีภาวะ ต าบลเทพนคร ต.ค.62-  - อรวรรณ

2.ผลกัดนัให้มีชมรมผูสู้งอายแุละ คดักรอง/ประเมินสุขภาพ พ่ึงพิงไดรั้บการดูแลตาม ม.8,ม.22 กย.63 เยาวเรศ

เขา้ร่วมชมรมและ ร่วมกิจกรรม 2.เพ่ือให้ผูสู้งอายไุดรั้บ Care Plan ต าบลนิคมฯ
 ร่วมกิจกรรมในโรงเรียนผูสู้งอายุ บริการส่งเสริมสุขภาพ 8.ร้อยละของประชากรผูสู้ง จ  านวน 18 หมูบ่า้น
3.ส่งเสริมกิจกรรม 3 อ 2 ส. ป้องกนัโรค ดูแลรักษา สูงอายท่ีุมีพฤติกรรมสุขภาพ

4.เยีย่มบา้นและฟ้ืนฟรู่างกายโดยทีมpcc ฟ้ืนฟ ูอยา่งเหมาะสม ท่ีพึงประสงค์
และให้การดูแลโดย care giver 3.เพ่ือให้ผูสู้งอาย ุผูพิ้การ
5.ดูแลสนบัสนุนอุปกรณ์ท่ีจ  าเป็น ผูด้อ้ยโอกาสและผูท่ี้อยูใ่น

6.ให้การดูแลแบบประคบัประคอง ภาวะพ่ึงพิงไดรั้บการดูแล

(ระยะสุดทา้ย) palliative care อยา่งต่อเน่ือง
โดยทีม PCC
7.ให้บริการคลินิกผูสู้งอาย ุทกุวนัศุกร์เวลา
13.00- 16.30 น.

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรั้บผิดชอบล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ 1 สงเสริมสุขภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงาน ที่..1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

โครงการที่ 1.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู
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P (ภาค)ี I (การลงทุน) R (การใช้ตวับทกฎหมาย) A (ประขาสัมพันธ์) B (การฝีกอบรม)
1. เสริมสร้างความเขม้แขง็ของ มีงบประมาณจากแหล่งเงินต่างๆ 1. นโยบายของชาติ ตามพรบ. 1.สร้างการส่ือสารสาธารณสุขท่ีเขา้ 1.พฒันาระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผูสู้ง
ครอบครัว ชุมชน และทอ้งถ่ิน ท่ีจะด าเนินงานดา้นผูสู้งอายไุดแ้ก่ ผูสู้งอาย ุพ.ศ. 2546 ถึงง่ายร่วมกบัเครือข่ายเพ่ือสงัคมไทย อายแุละผูพิ้การระยะยาวปี2562
 ในการมีส่วนร่วมดูแลระยะยาว UC,กองทนุต าบล, กองทนุฟ้ืนฟฯู 2. แผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 เป็นสงัคมแห่งความกตญัญูรู้คุณ 2.สนบัสนุนกลไกการเงินจากสปสช.
ลดภาวะพ่ึงพิง จงัหวดัฯ,เงินบ ารุง,กองทนุต าบลLTC (พ.ศ.2545-2564) ฉบบัปรับปรุง ไมท่อดทิง้ผูสู้งอายุ 3.พฒันาระบบฐานขอ้มลู
2.ส่งเสริมให้ผูสู้งอาย ุญาติ 3.แผนพฒันาชาติ 20 ปี 2.ประชาสมัพนัธ์ช่องทางและบริการ
ครอบครัว ผูดู้แล มีทกัษะสามารถ ๔.แนวทาง/ระเบียบการจ่ายเงิน ท่ีจดัไวส้ าหรับผูสู้งอายใุห้ผูสู้งอายรัุบรู้
ดูแลตนเองไดอ้ยา่ง   สมศกัยภาพ ตามชุดสิทธิประโยชน์ เขา้ใจในสิทธิดา้นสุขภาพและอ่ืนๆ

๕.มาตราฐานการดูแลผูสู้งอายุ ของตนเอง
4.ส่งเสริมบทบาทของศูนยพ์ฒันา
คุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุ(ตน้แบบ)
5.ส่งเสริมสุขภาพ ลด ละเลิกพฤติกรรม
เส่ียง(3อ. 2ส.)/พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
6.“ไมล่ม้ ไมลื่ม ไมซึ่มเศร้า กินขา้วอร่อย”
7. ระบบการส่ือสาร (line/APP/ tel…)

หน่วยงาน โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

ยุทธศาสตร์ 1 สงเสริมสุขภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงาน ที่..1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

มีการประเมินคดักรองปัญหาสุขภาพผูสู้งอายปีุละ 1 คร้ัง 1.ผูสู้งอายไุดรั้บการ 1.ผูสู้งอายไุดรั้บการ
1.การมีสถานะสุขภาพผูสู้งอาย ุซ่ึงไดจ้ากการคดักรอง/ประเมิน ตาม คดักรอง ร้อยละ80 คดักรอง ร้อยละ100
คู่มือการคดักรอง/ประเมินผูสู้งอาย ุ
1.1คดักรองปัญหาส าคญัและโรคพบบอ่ยในผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ เบาหวาน
ความดนั โลหิตสูง ความเส่ียงโรคหวัใจและหลอดเลือดสมอง
สุขภาพช่องปาก สุขภาวะทาง ตา
1.2 คดักรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ไดแ้ก่ สมรรถภาพสมอง
ภาวะซึมเศร้า ขอ้เข่าเส่ือม ภาวะหกลม้ การกลั้นปัสสาวะ
ภาวะโภชนาการ ปัญหาการนอน 
1.3 ประเมินสมรรถนะผูสู้งอายเุพ่ือการดูแล ไดแ้ก่
การประเมินความสามารถในการ ท ากิจวตัรประจ าวนั
(Activity of Daily Living: ADL) การประเมิน/คดักรองผูอ้ายท่ีุตอ้ง
ไดรั้บการดูและระยะยาว
2. จดัการฐานขอ้มลูจ าแนกผูสู้งอายตุามสภาพปัญหาเพ่ือดูแลท่ีเหมาะสม
3. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรคและปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูสู้งอายุ
4. พฒันามาตรฐานการดูแลสุขภาพผูสู้งอายท่ีุบา้น(Home Health Care) 
5.ส่งเสริมให้ชุมชนทอ้งถ่ินมีระบบส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผูสู้งอายตุน้แบบ 
6. นิเทศติดตาม/ประเมินผล

มาตรการ
Small Success

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ 1 สงเสริมสุขภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (promotion Prevention & Protection Excellence)
แผนงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่  1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู
หน่วยงาน .โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
( ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ม.ีค.) (เม.ย.-ม.ิย.) (ก.ค.-ก.ย.)

1.การคดักรองสุขภาพผูสู้งอายุ ผูสู้งอายไุดรั้บการคดักรอง/ ร้อยละ 100 80 100 เยาวเรศ/อรวรรณ

2.ผลกัดนัให้มีชมรมผูสู้งอายแุละ ประเมินสุขภาพ

เขา้ร่วมชมรมและ ร่วมกิจกรรม  ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุมีภาวะ

 ร่วมกิจกรรมในโรงเรียนผูสู้งอายุ พ่ึงพิงไดรั้บการดูแลตาม 

3.ส่งเสริมกิจกรรม 3 อ 2 ส. Care Plan ร้อยละ 100 ร้อยละ 50 ร้อยละ 100 

4.เยีย่มบา้นและฟ้ืนฟรู่างกายโดยทีมpcc  ร้อยละของประชากรผูสู้ง

และให้การดูแลโดย care giver สูงอายท่ีุมีพฤติกรรมสุขภาพ

5.ดูแลสนบัสนุนอุปกรณ์ท่ีจ  าเป็น ท่ีพึงประสงค์ ร้อยละ 70 ร้อยละ 50 ร้อยละ 70 

6.ให้การดูแลแบบประคบัประคอง

(ระยะสุดทา้ย) palliative care

โดยทีม PCC

7.ให้บริการคลินิกผูสู้งอาย ุทกุวนัศุกร์เวลา

13.00- 16.30 น.

ผู้รับผดิชอบ

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู

หน่วยงาน  เวชปฎิบัตคิรอบครัวและชุมชน รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล

มาตรการ รายการ / ตวัช้ีวัด เป้าหมาย
Small Success
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ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน ระยะ งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ
เวลา ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
1 พฒันาศกัยภาพชมรมสร้างสุขภาพให้ 1.เพ่ือให้เกิดชมรมสร้างสุขภาพ 1.มีการจดัตั้งชมรมสร้าง 1.สมาชิกชมรมสร้าง ต.ค. 62 ค่าอาหาร นางจรรยา
ครอบคลุมทกุพ้ืนท่ี 2.เพ่ือให้สมาชิกในชมรมมีความ สุขภาพอยา่งนอ้ย 5 ชมรม สุขภาพ.รับผิดชอบ -กย 63 วา่งและเคร่ือง รักพว่ง
1.จดัอบรมให้ความรู้เร่ืองการจดัตั้ง รอบรู้ดา้นสุภาพ 2.ประชาชนวยัท างาน รพ.ทุง่โพธ์ิทะเล ด่ืม ค่าอาหาร

ชมรมสร้างสุขภาพ 3.เพ่ือให้เกิดการขบัเคล่ือน อาย ุ30 - 44 ปีมีค่า จ  านวน 360 คน กลางวนัในการ

2.จดัอบรมให้ความรู้ความรอบรู้ดา้น นโยบายสาธารณะ ดชันีมวลกายปกติร้อยละ จดัอบรมสมาชิก

สุขภาพกิจกรรมทางกาย 53 ชมรมสร้าง

3.ให้สมาชิกชมรมมีการขบัเคล่ือน 3.ครอบครัวคนไทยมี สุขภาพ

นโยบายสาธารณะให้ครอบคลุม 3 ดา้น ความรอบรู้สุขภาพเร่ือง 360คนX 2 วนั

1.อาหารสุขภาพ กิจกรรมทางกายร้อยละ เป็นเงิน72000

2.การด าเนินชีวิตประจ าวนัท่ีกระฉบั 80 บาท

กระเฉง ค่าวสัดุในการ

3.การเขา้ถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมี อบรมคนละ

สุขภาพท่ีดี 20 บาท X
360 คน

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ  โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ทะเล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที ่ที ่1.การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)

โครงการที ่ 2 โครงการพัฒนาพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร

ตวัช้ีวดัที ่10 จ านวนครอบครัวไทยมคีวามรอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกาย

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการปฐมภูมแิละองค์รวม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ....

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน ระยะ งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ
เวลา ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
4.มีการวิเคราะห์ดชันีมวลกายและน า เป็นเงิน
มาพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ 7200 บาท
5.ชมรมมีการรายงานผลการด าเนินงาน ค่าป้ายไวนิล
ทกุสปัดาห์ ขนาด 1X 4
6.จดักิจกรรมรณรงคส์ร้างกระแสให้ เมตร จ านวน
ประชาชนมีกิจกรรมทางกายให้มากข้ึน 1 ป้ายๆละ
โดยการจดักิจกรรม เดิน ว่ิงในวนัส าคญั 800 บาท

เป็นเงิน 
6.สรุปผลการด าเนินงาน 80000 บาท

กิจกรรมท่ี 2
ค่าอาหารว่าง
ในการจดั
กิจกรรม
รณรงค์

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ  โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ทะเล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที ่ที ่1.การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)

โครงการที ่ 2 โครงการพัฒนาพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร

ตวัช้ีวดัที ่10 จ านวนครอบครัวไทยมคีวามรอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกาย

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการปฐมภูมแิละองค์รวม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ....

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน ระยะ งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ
เวลา ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
สร้างกระแส
ให้ประชาชน
มีกิจกรรม
ทางกาย
จ านวน 500
คน x 25 บาท
12500
บาท
รวมทั้งส้ิน
เป็นเงิน
92500บาท
งบประมาณ
เงินบ ารุง รพ
ทุง่โพธ์ิทะเล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ  โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ทะเล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที ่ที ่1.การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)

โครงการที ่ 2 โครงการพัฒนาพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร

ตวัช้ีวดัที ่10 จ านวนครอบครัวไทยมคีวามรอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกาย

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการปฐมภูมแิละองค์รวม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ....

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน ระยะ งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ
เวลา ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
2 พฒันาการด าเนินงานคลินิกDPAC 1.เพ่ือพฒันากระบวนการด าเนิน 1.มีคลินิกDPACใน รพ ทุง่โพธ์ิทะเล ตค-กย นางจรรยา
คุณภาพ งานการจดัตั้งคลินิกDPAC สถานบริการตามเกณฑ์ รักพว่ง
1.จดัตั้งคลินิก DPAC ในสถานบริการ 2.พฒันาการจดัท าคู่มือการด าเนินDPAC Quality พยาบาล
2.ด าเนินการตามแผนการปรับเปล่ียน งานคลินิกDPAC วิชาชีพ
พฤติกรรมสุขภาพประชาชนวยัท างาน 3.เพ่ือพฒันาและยกระดบัการ ช านาญการ
3.ส ารวจค่าดชันีมวลกายของประชาชน ด าเนินงานสู่เป้าหมายคลินิก
วยัท างานอาย ุ30 -44 ปีและลงบนัทึก DPAC
ในระบบHos XP ผา่นโปรแกรม 4.พฒันารูปแบบการด าเนินงาน
NCD screen คลินิก DPAC Qualtyการปรับ
4.วิเคราะห์ดชันีมวลกายเพ่ือน าขอ้มลู เปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพประชากร

วางแผนพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ วยัท างานแบบครบวงจร
5.ขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะเก่ียวกบั 5.เพ่ือสร้างความตระหนกัรู้ให้
การเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพใน แก่ประชาชนในการปรับเปล่ียน
ประชาชนกลุ่มเส่ียงครอบคลุม 3 ดา้น พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที ่ที ่1.การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)

โครงการที ่ 2 โครงการพัฒนาพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร

ตวัช้ีวดัที ่10 จ านวนครอบครัวไทยมคีวามรอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกาย

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการปฐมภูมแิละองค์รวม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ....

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ  โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ทะเล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน ระยะ งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ
เวลา ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
1.อาหารสุขภาพ ( Health eating )

2.การด าเนินชีวิตประจ าวนัท่ีกระฉบั

กระแฉง ( Activeliving )

3.การเขา้ถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมี

สุขภาพดี ( Environment health )

6.ส่งเสริมการพฒันาระบบและเคร่ืองมือ

ในการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง

ประสงคข์องประชาชนวยัท างาน

7.ประเมินผลการด าเนินงาน

8.สรุปผลการด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที ่ที ่1.การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)

โครงการที ่ 2 โครงการพัฒนาพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร

ตวัช้ีวดัที ่10 จ านวนครอบครัวไทยมคีวามรอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกาย

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการปฐมภูมแิละองค์รวม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ....

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ  โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ทะเล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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P (ภาคี) I (การลงทนุ) R (การใชต้วับทกฎหมาย) A (นโยบาย) B (การฝีกอบรม)

การสร้างพนัธมิตรท่ีดา้นสุขภาพ 1.พฒันา Model Health Leader 1.พฒันาและจดัท าแผน/โครงการส่งเสริม การเขา้ถึงบริการแกไ้ขปัญหาสุขภาพ 1.พฒันาศกัยภาพชมรมสร้างสุขภาพให้

(Partnership) ภาครัฐ ภาคเอกชน ในชุมชน สุขภาพวยัท างาน ผา่นเครือข่ายภาครัฐ ในประชาชนกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง ให้ ครอบคลุมทกุพ้ืนท่ี

องคก์รสาธารณประโยชน์เพ่ือความ2.ใชเ้คร่ืองมือเฝ้าระวงัตนเองเก่ียวกบั ภาคเอกชน และภาคประชาชน ครอบคลุม 3 ดา้น

ร่วมมืออยา่งย ัง่ยนื ดชันีมวลกาย และพฤติกรรมท่ีพึง 2.สนบัสนุนการบงัคบัใช ้พรบ. ความ 1.อาหารสุขภาพ ( Health eating )

1.กระทรวงสาธารณสุข ประสงค4์.พฒันา /ขยายระบบเฝ้าระวงั ปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 2.การด าเนินชีวิตประจ าวนัท่ีกระฉบั

2.กระทรวงมหาดไทย พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ ในการท างาน พศ.2554 กระแฉง ( Activeliving )

3.กระทรวงแรงงาน  ผา่นระบบบนัทึกขอ้มลู HosXp 3.การเขา้ถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมี

4.กระทรวงพฒันาสงัคมและ 3.Model Development ในสถานบริการ สุขภาพดี ( Environment health )

5.องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4.พฒันาองคค์วามรู้และรูปแบบการ

6.เอกชน ส่ือสารสาธารณท่ีเหมาะสมในการ

ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวยัท างานท่ี

พึงประสงค ์(Key message )

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ....

 กระบวนการด าเนินงาน PIRAB  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที่ ที่ 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

โครงการที่  2 โครงการพัฒนาพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร

ตวัช้ีวัดที่ 10 จ านวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกาย
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ไตรมาศที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย-ม.ิย.) ไตรมาส (ก.ค.-ก.ย.)

1.บูรณาการขบัเคล่ือนร่วมกบัภาคีเครือข่ายท่ี เก่ียวขอ้ง 1.สรุปผลการด าเนินงานวยัท างานปี 2562 1.มีขอ้มูลสถานการณ์ค่าดชันีมวลกายปกติ 1.ด าเนินการตามนโยบายสาธารณะ 1.ด าเนินการตามนโยบายสาธารณะ

 (การด าเนินงาน/งบประมาณ/การ ติดตาม)   ครอบคลุม 2 เร่ือง  รายอ าเภอ/ วิเคราะห์วางแผน   ระดบัพ้ืนท่ีหรือขอ้ตกลงชุมชนใน   ระดบัพ้ืนท่ีหรือขอ้ตกลงชุมชนใน

2.บูรณาการร่วมกบัต าบล Long Term Care       1) ดชันีมวลกายวยัท างาน                 2.มีนโยบายสาธารณะระดบัพ้ืนท่ีหรือขอ้ตกลง   การส่งเสริมสุขภาพวยัท างาน   การส่งเสริมสุขภาพวยัท างาน

  หมูบ่า้นจดัการสุขภาพ และต าบลตน้แบบ       2) ผลสรุปพฤติกรรมท่ีพึงประสงคใ์นพ้ืนท่ี ชุมชนใน การส่งเสริมสุขภาพวยัท างาน   ท่ีพึงประสงค์   ท่ีพึงประสงค์

  บูรณาการดา้นส่งเสริมสุขภาพในกลุ่ม Pre-Aeing 2.มีการวิเคราะห์ดชันีมวลกาย เพ่ือน าขอ้มูล 3. มีนโยบายสาธารณ อาหาร กิจกรรมทางกาย 2.จดัท าทะเบียนผูน้ าสุขภาพ (health 2.จดัท าทะเบียนผูน้ าสุขภาพ (health 

  (อาย4ุ5-59ปี)   วางแผนพฒันาพฤติกรรมสุขภาพประชาชน และส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี   leader) แยก รายหมูบ่า้น   leader) แยก รายหมูบ่า้น 100 %

3.มีการวิเคราะห์ดชันีมวลกาย เพ่ือน าขอ้มูล   กลุ่มวยัท างาน 4.ชมรมสร้างสุขภาพมีแผนปฏิบติัการส่งเสริม   อยา่งนอ้ย 80 % 3.ด าเนินงานตามแผนการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

  วางแผนพฒันาพฤติกรรมสุขภาพประชาชน 3..บูรณาการขบัเคล่ือนร่วมกบัภาคีเครือข่ายท่ี พฤติกรรมสุขภาพท่ีดีและด าเนินการตามแผน 8.ด าเนินการตามแผนการปรับ สุขภาพประชากรวยัท างาน

4.ขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะเก่ียวกบัการเขา้ถึงบริการ   เก่ียวขอ้ง (การด าเนินงาน/งบประมาณ/การ ครบถว้น เปล่ียนพฤติกรรม สุขภาพประชากรวยัท างาน แบบครบวงจรโดยใชใ้บสัง่สุขภาพ ABC Model

   ดา้นสุขภาพในประชาชนกลุ่มเส่ียง ในรูปแบบ พชอ.   ติดตาม) 5. จดัท าทะเบียนผูน้ าสุขภาพ (health แบบครบวงจรโดยใชใ้บสัง่สุขภาพ ABC Model( Active Behavior Change  Model)

  ครอบคลุม 3 ดา้น 4. มีนโยบายสาธารณ อาหาร กิจกรรมทางกาย   leader) แยกตามอ าเภอ รายหมูบ่า้น ( Active Behavior Change  Model) ด าเนินการตามแผนไดค้รบถว้นตามหลกัเกณฑ์

   1) อาหารสุขภาพ(Health eating) และส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ด าเนินการตามแผนไดค้รบถว้นตามหลกัเกณฑ์ 9.มีการส ารวจค่าดชันีมวลกายของประชาชนวยั

   2) การด าเนินชีวิตประจ าวนัท่ีกระฉับกระเฉง 5.จดัตั้งชมรมสร้างสุขภาพทุกหน่วยบริการ 6.สนบัสนุนเคร่ืองมือในการส ารวจและวิเคราะห์9.มีการส ารวจค่าดชันีมวลกายของประชาชนวยั ท างานท่ีมี อาย ุ30-44 ปีและบนัทึกผา่นระบบ

       (Activeliving)    ครอบคลุม 100 % พฤติกรรมท่ีพ่ึงประสงคข์องประชาชน ท างานท่ีมี อาย ุ30-44 ปีและบนัทึกผา่นระบบ ระบบ Hos-Xp ผา่นโปรแกรม, NCD screen

   3) การเขา้ถึงสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 6.ส่งเสริมการสร้างและขยายผูน้ าสุขภาพ 8.ด าเนินการตามแผนการปรับ ระบบ Hos-Xp ผา่นโปรแกรม, NCD screen 10.บนัทึกผลการปฏิบติังาน

      (Environmental  health)   1)  มี Health  Leader ทุกชุมชน เปล่ียนพฤติกรรม สุขภาพประชากรวยัท างาน ทุกหน่วยบริการสาธารณสุข  11.ติดตามประเมินผลจากระบบ HDC

5.มีระบบและเคร่ืองมือในการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ   2)  พฒันาพฤติกรรมสุขภาพวยัท างานท่ีพึง แบบครบวงจรโดยใชใ้บ  สัง่สุขภาพ ABC Model10.บนัทึกผลการปฏิบติังาน

มาตรการ
Small Success

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที ่ที ่1.การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)

โครงการที ่ 2 โครงการพัฒนาพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร

ตวัช้ีวดัที ่10 จ านวนครอบครัวไทยมคีวามรอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกาย

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการปฐมภูมแิละองค์รวม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ....
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ไตรมาศที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย-ม.ิย.) ไตรมาส (ก.ค.-ก.ย.)

  ท่ีพึงประสงคข์องประชาชนวยัท างาน ประสงค ์4 ดา้น ( Active Behavior Change  Model) 11.ติดตามประเมินผลจากระบบ HDC

6.ส่งเสริมนโยบายจดัตั้งคลินิค DPAC / คนไทนไร้พุง 7.ส่งเสริมนโยบายจดัตั้งคลินิค DPAC/คนไทนไร้พงุ9.มีการส ารวจค่าดชันีมวลกายของประชาชนวยั

7.ส่งเสริมการพฒันารูปแบบ การปรับเปล่ียนพฤติกรรม 8.คดัเลือกอ าเภอน าร่องด าเนินการตามแผนการท างานท่ีมี อาย ุ30-44 ปีและบนัทึกผา่นระบบ

  สุขภาพประชากรวยัท างาน แบบครบวงจรโดยใชใ้บ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม สุขภาพประชากรวยัท างานระบบ Hos-Xp ผา่นโปรแกรม, NCD screen

  สั่งสุขภาพ ABC Model ( Active Behavior Change แบบครบวงจรโดยใชใ้บ  สัง่สุขภาพ ABC Modelทุกหน่วยบริการสาธารณสุข  

  Model)  ( Active Behavior Change  Model) 10.บนัทึกผลการปฏิบติังาน

9.สงเสริมให้ทุกหน่วยบริการส ารวจค่าดชันีมวลกายของ 9.มีการส ารวจค่าดชันีมวลกายของประชาชนวยั 11.ติดตามประเมินผลจากระบบ HDC

ประชาชนวยัท างานท่ีมี อาย ุ30-44 ปีและบนัทึกผ่าน ท างานท่ีมี อาย ุ30-44 ปีและบนัทึกผ่านระบบ

ระบบระบบ Hos-Xp ผ่านโปรแกรม, NCD screen ระบบ Hos-Xp ผ่านโปรแกรม, NCD screen

10.ก ากบั ติดตาม ประเมิณผลจากระบบ HDC 10.ก ากบั ติดตาม ประเมิณผลจากระบบ HDC

ทุกหน่วยบริการให้มีผลการด าเนินการลงบนัทึก

ในระบบ สรุปผลการด าเนินงาน ตามเป้าหมาย

11.จดัท าapplication   และ wepsite เพ่ือเป็นแหล่งสืบคน้

และคลงัขอ้มูล

มาตรการ
Small Success

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที ่ที ่1.การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)

โครงการที ่ 2 โครงการพัฒนาพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร

ตวัช้ีวดัที ่10 จ านวนครอบครัวไทยมคีวามรอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกาย

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการปฐมภูมแิละองค์รวม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ....
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แผนงาน ท่ี 1 การพฒันาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวยั (ดา้นสุขภาพ)
โครงการท่ี 2  โครงการพฒันาความรอบรู้ดา้นสุขภาพของประชากร แผนงานท่ี 10 จ านวนครัวเรือนไทยท่ีมีความรอบรู้เร่ืองกิจกรรมางกาย
ภารกิจพ้ืนฐาน 3 บริการ  1) ส่งเสริมป้องกนั 2) ควบคุมป้องกนัโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู  5) คุม้ครองผูบ้ริโภค
หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ไตรมาศท่ี 1 ไตรมาศท่ี 2 ไตรมาศท่ี 3 ไตรมาศท่ี 4 ผูรั้บผิดชอบ
( ตค.-ธค.) ( ม.ค.-มี.ค ) (เม.ย. - มิ.ย.) ก.ค. -ก.ย. )

1.พฒันาศกัยภาพชมรมสร้างสุขภาพให้ 1.มีการจดัตั้งชมรมสร้าง 1.สมาชิกชมรมสร้าง ส ารวจ จดัตั้งชมรม 2 จดัตั้งชมรม 3 นางจรรยา
ครอบคลุมทกุพ้ืนท่ี สุขภาพอยา่งนอ้ย 5 ชมรม สุขภาพ จ านวน 420 ดชันีมวลกาย ชมรม ชมรม รักพ่วง

2.ประชาชนวยัท างาน คน 20 20 13 พยาบาล
อาย ุ30 - 44 ปีมีค่า ต  าบลนิคม จ านวน วิชาชีพ
ดชันีมวลกายปกติร้อยละ 53     320   คน ช านาญการ

ต าบลเทพนครจ านวน

3.ครอบครัวคนไทยมี 100 คน 30 30 20
ความรอบรู้สุขภาพเร่ือง

กิจกรรมทางกายร้อยละ

80

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

มาตรการ รายการ / ตวัช้ีวดั เป้าหมาย

Small success
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ยทุธศาสตร์ท่ี 1  ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)
แผนงาน ท่ี 1 การพฒันาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวยั (ดา้นสุขภาพ)
โครงการท่ี 2  โครงการพฒันาความรอบรู้ดา้นสุขภาพของประชากร แผนงานท่ี 10 จ านวนครัวเรือนไทยท่ีมีความรอบรู้เร่ืองกิจกรรมางกาย
ภารกิจพ้ืนฐาน 3 บริการ  1) ส่งเสริมป้องกนั 2) ควบคุมป้องกนัโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู  5) คุม้ครองผูบ้ริโภค
หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ไตรมาศท่ี 1 ไตรมาศท่ี 2 ไตรมาศท่ี 3 ไตรมาศท่ี 4 ผูรั้บผิดชอบ
( ตค.-ธค.) ( ม.ค.-มี.ค ) (เม.ย. - มิ.ย.) ก.ค. -ก.ย. )

พฒันาการด าเนินงานคลินิกDPAC 1.มีคลินิกDPACใน รพ ทุง่โพธ์ิทะเล มี DPAC Quality นางจรรยา
คุณภาพ สถานบริการตามเกณฑ์ รักพ่วง

DPAC Quality พยาบาล
วิชาชีพ
ช านาญการ

มาตรการ รายการ / ตวัช้ีวดั เป้าหมาย

Small success
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 จดัประชุมอบรมเตรียมความพร้อม เพ่ือพฒันาระบบปฏิบติัการ ศูนยป์ฏิบติัการภาวะ 77 คน 1 พ.ย.62 เงินบ ารุง รพ. ละออ/ฑาริกา

ปฏิบติัการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินทาง ภาวะฉุกเฉินท่ีสามารถรับมือ ฉุกเฉิน (EOC) และทีม ถึง 30 ก.ย 63

สาธารณสุข (Emergency Operation ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ตระหนกัรู้สถานการณ์ 

Center;EOC) ท่ีเกิดจากโรคและภยัสุขภาพ (SAT) ท่ีสามารถ

1.1.ค่าอาหารและอาหารว่าง จ  านวน ได้ ปฏิบติังานไดจ้ริง ร้อยละ

 77 คน X 100 บาท 90

เป็นเงิน 7,700 บาท 7,700 7,700

1.2.ค่าวิทยากรจ านวน 1 คน X 6 ชม

 X 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 3,600 3,600

1.3.ค่าวสัดุ จ  านวน 77 ชุด X 30 

บาท เป็นเงิน 2,310 บาท 2,310 2,310

รวมเป็นเงิน 13,610 13,610

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
แผนงาน ที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน ควบคุมป้องกันโรค
หน่วยงาน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  (งานควบคุมโรคตดิต่อ) โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผดิ  

ชอบ
ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.
2 โครงการขบัข่ีปลอดภยั สร้างวินยั 1.ลดการเสียชีวิตจาก 1.อตัราการเสียชีวิต ประชาชน/ครู/นกัเรียน 1 พ.ย.62 เงินบ ารุง รพ. ฑาริกา หงษจี์น

จราจร ปี 2563 อุบติัเหตุทางถนน จากการบาดเจ็บทาง แกนน า 18 หมูบ่า้น ถึง 30 ก.ย 63
  1. จดัท าแผนงาน/โครงการในการ 2. ประชาชนมีการปรับ ถนนไมเ่กิน 16 ต่อแสน ( หมูล่ะ 5 คน ) -
ด าเนินกิจกรรม เปล่ียนพฤติกรรมในการ ประชากร จ านวน 90 คน
  2. ประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพ่ือวางแผน ลดอุบติัเหตุจราจร (ไมร่วมทางน ้าและอากาศ) -
การด าเนินกิจกรรม ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 60
  3. ประชาสมัพนัธ์ให้ทราบถึง -
วตัถุประสงคข์องโครงการ
  4. จดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบั
กฏหมายจราจรและฝึกความมีระเบียบ
สร้างวินยัการ
  4.1 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวนั 9,000 9,000
ประชาชน/ครู/นกัเรียน/แกนน า 
18 หมู ่จ  านวน 90 คน x 100 บาท
เป็นเงิน 9,000 บาท 
  4.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 6,0000 6,0000
1,200 บาท x 5 ชัว่โมง 

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

แผนงาน ที ่3  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการที ่5 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค
หน่วยงาน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมแิละองค์รวม  โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก
งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผดิ ชอบวตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

เป็นเงิน 6,000 บาท
 4.3 ค่าป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 1,000 1,000
เป็นเงิน 1,000 บาท 
  4.4 ค่าวสัดุ/เอกสารในการจดั 2,700 2,700
กิจกรรม 90 คนx 30 บาท เป็นเงิน 
2,700 บาท
  5. จดักิจกรรมรณรงคก์ารป้องกนั
อุบติัเหตุ สวมหมวกกนัน็อค 
คาดเขม็ขดันิรภยั  เมาไมข่บั 
  5.1 ค่าสนบัสนุนจดักิจรรมรณรงค์ 5,000 5,000
ขบัข่ีปลอดภยั (ค่าท าส่ือรณรงค/์
ค่าท าป้ายเขตสวมหมวกกนัน็อค,
ป้ายคาดเขม็ขดันิรภยั เป็นเงิน 5,000 
บาท
6. สรุป/ประเมินผลโครงการ

รวมเป็นเงิน 23,700 23,700

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผดิชอบ

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
แผนงาน ที ่3  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการที ่5 โครงการควบคุมโรคและภยัสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค
หน่วยงาน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมแิละองค์รวม  โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

3 โครงการเฝ้าระวงัป้องกนัเด็กจมน ้า 1.เพ่ือพฒันาและเพ่ิมทกัษะ 1. อตัราการเสียชีวิตจาก แกนน า/ประชาชน/ 1 พ.ย.62 ฑาริกา หงษจี์น

ปี 2563 อสม. ผูป้กครอง ผูดู้แลเด็ก การจมน ้าของเด็กอายุ ผูป้กครอง/นกัเรียน ถึง 30 ก.ย 63
  1. จดัท าแผนงาน/โครงการในการ และประชาชนทัว่ไปใน ต ่ากว่า 15 ปี ไมเ่กิน 4.2 จ านวน 165 คน
ด าเนินกิจกรรม การเฝ้าระวงัป้องกนัการ ต่อแสนประชากร
  2. ประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพ่ือวางแผน จมน ้าได้
การด าเนินกิจกรรม 2. เพ่ือสร้างทกัษะให้กบั
  3. ประชาสมัพนัธ์ให้ทราบถึง เด็กในการช่วยเหลือตนเอง
วตัถุประสงคข์องโครงการ สามารถเอาตวัรอดจากการ
  4. จดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบั จมน ้าและช่วยเหลือผูท่ี้
ความปลอดภยัทางน ้า การช่วยเหลือ ประสบภยัจากการจมน ้าได้
เด็กจมน ้าเบ้ืองกนั 3. เพ่ือลดปัญหาเด็กอายุ
  4.1 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวนั ต ่ากว่า 15 ปี เสียชีวิตจาก 16,500 16,500
ประชาชน/ผูป้กครอง/เด็ก/อสม. การจมน ้า
จ  านวน 165 คน x 100 บาท
เป็นเงิน 16,500 บาท 
  4.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 6,000 6,000
1,200 บาท x 5 ชัว่โมง 

โครงการที ่5 โครงการควบคุมโรคและภยัสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกนั 2) ควบคุมป้องกนัโรค

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

แผนงาน ที ่3  การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผดิชอบ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

เป็นเงิน 6,000 บาท

 4.3 ค่าป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 1,000 1,000

เป็นเงิน 1,000 บาท 

  4.4 ค่าวสัดุ/เอกสารในการจดั 4,950 4,950

กิจกรรม 165 คนx 30 บาท เป็นเงิน 

4,950 บาท

  4.5 ส่ือประชาสมัพนัธ์ (ค่าป้าย/ 4,000 4,000

เอกสารแผน่พบั) เป็นเงิน 4,000 บาท

5. ติดตามการเตรียมอุปกรณ์ส าหรับ

ช่วยเหลือการจมน ้าเบ้ืองตน้ ณ แหล่ง

น ้าแต่ละจุดในหมูบ่า้น

6. สรุป/ประเมินผลโครงการ

รวมเป็นเงิน 32,450 32,450

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผดิชอบล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

โครงการที ่5 โครงการควบคุมโรคและภยัสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกนั 2) ควบคุมป้องกนัโรค
หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ
แผนงาน ที ่3  การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ -57-



โครงการที ่5  โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกนั 2) ควบคุมป้องกนัโรค

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

1 โครงการป้องกนัและควบคุมโรค 1. เพ่ือลดอตัราป่วย 1. อตัราป่วยดว้ยโรค ประชาชนในเขต 1 พ.ย.62  เงินบ ารุง รพ. ฑาริกา หงษจี์น

ไขเ้ลือดออก โรคติดเช้ือไวรัสซิกา อตัราตายดว้ยโรค ไขเ้ลือดออกลดลง พ้ืนท่ีรับผิดชอบ ถึง 30 ก.ย 63
โรคปวดขอ้ยงุลาย ปี 2563 ไขเ้ลือดออก ไมเ่กิน 20 จ านวน 18 หมูบ่า้น
 1. จดัตั้งคณะกรรมการป้องกนัและ 2. เพ่ือควบคุมแหล่ง ต่อแสนประชากร ของค่า    - โรงพยาบาล
ควบคุมโรคระดบัต าบล เพาะพนัธุ์ลูกน ้ายงุลาย มธัยฐานยอ้นหลงั 5 ปี    - โรงเรียน
 2. แต่งตั้งทีม SRRT 3. เพ่ือควบคุมการระบาด 2. อตัราป่วยตายดว้ย    - ศูนยเ์ด็กเล็ก
 3. ช่องทางด่วนโรคไขเ้ลือดออก ของโรคไขเ้ลือดออก โรคไขเ้ลือดออก ไมเ่กิน    - บา้น
โรคติดเช้ือไวรัสซิกา โรคปวดขอ้ยงุลายอยา่งมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 0.09    - วดั
ในโรงพยาบาล 3. ร้อยละของจ านวน
 4. ประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน การติดเช้ือไวรัสซิกา
ควบคุมโรค ในหญิงตั้งครรภล์ดลง
 5. จดัอบรมแกนน าหมูบ่า้น, อสม., ไมน่อ้ยกว่า 50 จากปี
อสม.นอ้ย, ครูอนามยัโรงเรียน, พ.ศ. 2562
ครูศูนยเ์ด็กเล็ก จ  านวน 270 คน
    - แกนน าหมูบ่า้น/ผูน้ าชุมชน/
ประชาชน จ านวน 205 คน

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ
แผนงาน ที ่3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผดิชอบ
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โครงการที ่5  โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกนั 2) ควบคุมป้องกนัโรค

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

    - อสม.นอ้ย 50 คน
    - ครูอนามยัโรงเรียน/ศูนยเ์ด็กเล็ก
15 คน 
  5.1 ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการอบรม 8,100                    8,100
270 คน x 30 บาท เป็นเงิน 8,100
บาท
  5.2 ค่าอาหารว่าง เคร่ืองด่ืมและ 27,000 27,000
อาหารกลางวนั270 คน x 100 บาท 
เป็นเงิน 27,000 บาท
  5.3 ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย 1,000 1,000
   6. ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ี
  6.1 ค่าส่ือประชาสมัพนัธ์ 3,000 3,000
โรคไขเ้ลือดออก โรคติดเช้ือไวรัสซิกา
โรคไขป้วดขอ้ยงุลาย เป็นเงิน 3,000
บาท
   7. กิจกรรม Big Cleaning Day 15 มิ.ย.63
  7.1 ค่าอาหารว่าง 270 คน x30 8,100 8,000

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผดิชอบล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ
แผนงาน ที ่3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล
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โครงการที ่5  โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกนั 2) ควบคุมป้องกนัโรค

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

บาท เป็นเงิน 8,100บาท
8. กิจกรรมจิตอาสา พฒันาส่ิงแวดลอ้ม 3,600
ป้องกนัและก าจดัลูกน ้ายงุลาย
จ านวน 12 คร้ัง (ค่าเคร่ืองด่ืมและ
อาหารว่าง คร้ังละ 300 บาท)

8. ประเมินสุ่มไขวโ้ดยแกนน า

ส ารวจแหล่งเพาะพนัธ์ลุกน ้ายงุลาย

ในแต่ละหมู่

   9. กรณีเกิดโรค ทีม SRRT 

ออกควบคุมโรค ภายใน 24 hr.

  9.1 ค่าน ้ายา/สารเคมีก าจดัลูกน ้า 30,000

ยงุลาย 

  9.2 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงส าหรับพน่ 20,000

สารเคมีควบคุมโรค 

รวมเป็นเงิน 100,800

30,000

20,000

100,800

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผดิชอบ

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ
แผนงาน ที ่3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน
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โครงการที ่5  โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกนั 2) ควบคุมป้องกนัโรค

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

2 โครงการให้บริการวคัซีนป้องกนั 1.ให้บริการฉีดวคัซีน 1.ประชาชนกลุ่มเส่ียง บคุลากรสาธารณสุข ช่วงการรณรงค์ - ฑาริกา หงษจี์น
โรคไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาลปี 2563 โรคไขห้วดัใหญ่ส าหรับ ไดรั้บวคัซีนไมน่อ้ยกว่า ประชาชนกลุ่มเส่ียง การฉีดวคัซีน
  1. ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย จากบญัชี 1 ประชาชนกลุ่มเส่ียง ร้อยละ 95   - หญิงตั้งครรภอ์ายุ ไขห้วดัใหญ่
โปรแกรม HOSxP,HDC Service, เพ่ือลดการป่วย การตาย 2.บคุลากรสาธารณสุข ครรภ ์4 เดือนข้ึนไป ช่วงวนัท่ี 1 
การส ารวจทะเบียนราษฏร ดว้ยโรคไขห้วดัใหญ่ ไดรั้บวคัซีนไมน่อ้ยกว่า   - เด็กอาย ุ6 เดือน พ.ค.ถึง 31 
  2. ก าหนดแผนบริการ นดักลุ่มเป้า 2.เพ่ือลดการแพร่เช้ือ ร้อยละ 95 ถึง 2 ปี ก.ค.ของทกุปี 
หมายมารับบริการวคัซีน ของโรคไขห้วดัใหญ่   - ผูมี้โรคเร้ือรัง แนวทาง
  3. เตรียมอุปกรณ์ในการให้บริการ (ปอดอุดกั้นเร้ือรัง กระทรวง
ฉีดวคัซีน หอบหืด หวัใจ สาธารณสุข 

  4. กลุ่มเป้าหมายรับบริการฉีดวคัซีน หลอดเลือดสมอง 
ไขห้วดัใหญ่ และสงัเกตุอาการ ไตวาย ผูป่้วยมะเร็ง
  5. บนัทึกขอ้มลูลง HOSxP ท่ีอยู่ระหวา่งการไดรั้บ

  6. สรุปผลการด าเนินงาน เคมีบ าบดั เบาหวาน) 

  - บคุคลท่ีมีอาย ุ 
                                               65 ปีข้ึนๆไป

  - ผูพิ้การทางสมอง
  - ธาลสัซีเมียและ

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ
แผนงาน ที ่3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผดิชอบ
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โครงการที ่5  โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกนั 2) ควบคุมป้องกนัโรค

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ผูติ้ดเช้ือ HIV

  - บคุคลโรคอว้น

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ
แผนงาน ที ่3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

ผู้รับผดิชอบ
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โครงการที ่5  โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกนั 2) ควบคุมป้องกนัโรค

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

3 การควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ 1. เพ่ือควบคุมโรคติดต่อได้ 1.ประชาชนไดรั้บความรู้ ประชาชน 18 หมูบ่า้น 1 พ.ย.62 เงินบ ารุง รพ. ฑาริกา หงษจี์น
  โรคท่ีตอ้งเฝ้าระวงั อยา่งมีประสิทธิภาพ ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรค  - บา้น ถึง 30 ก.ย 63
 - โรคอุจจาระร่วง/อหิวาตกโรค 2. เพ่ือป้องกนัการระบาด ติดต่อ ร้อยละ 80  -โรงพยาบาล
 - โรคไขห้วดั/ไขห้วดัใหญ่ ของโรค 2.ประชาชนปฎิบติัตนถูก  - โรงเรียน/ศูนยเ์ด็ก
 - โรคตาแดง 3. เพ่ือลดอตัราป่วย/อตัรา สุขลกัษณะ ร้อยละ 80 เล็ก
 - โรคไขเ้ลือดออก ตายของโรค 3. อตัราป่วย/อตัราตาย  - วดั
 - โรคพิษสุนขับา้ ลดลงร้อยละ 20
 - โรคมือเทา้ปาก
 - โรคเลปโตสไปโรสิส 
 - โรคระบาดตามฤดูกาล
 - โรคอุบติัใหม่/อุบติัซ ้า

 1. วางแผนการด าเนินงานควบคุมโรค -
  2. จดัตั้งทีม SRRT -
  3. วิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อ/ -
โรคระบาด
  4. ด าเนินการป้องกนัและควบคุมโรค
 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการรณรงคใ์ห้ 10,000

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ
แผนงาน ที ่3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผดิชอบ

10,000

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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โครงการที ่5  โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกนั 2) ควบคุมป้องกนัโรค

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

สุขศึกษาในการป้องกนัและควบคุม
โรคติดต่อ เป็นเงิน 10,000 บาท
 - ค่าส่ือในการประชาสมัพนัธ์ เป็นเงิน 5,000
5,000 บาท
    4.1 การป้องกนัล่วงหนา้ (Primary
Prevention)
   - การให้สุขศึกษาเก่ียวกบัความรู้
ทัว่ไป การเปล่ียนแปลงทศันคติ โดย
แกนน าชุมชน รวมถึงการปฏิบติัตน
ใหถู้กสุขลกัษณะส่วนบุคคลและชุมชน

   - การจดัโภชนาการให้ถูกตอ้งตาม
อาย ุเพศ วยั และภาวะความตอ้งการ
ของแต่ละบคุคล
  - การไดรั้บภูมิคุม้กนัป้องกนัโรคต่างๆ

   - การจดัส่ิงแวดลอ้มใหถู้กสุขลกัษณะ

   - ส่งเสริมสุขภาพร่างกายทั้งดา้น
ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

แผนงาน ที ่3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผดิชอบ

5,000

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก
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โครงการที ่5  โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกนั 2) ควบคุมป้องกนัโรค

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

   4.2 การป้องกนัในระยะเกิดโรค
(Secondary Prevention)
   - ตรวจสอบและวินิจฉัยโรคใหถู้กตอ้ง

และรวดเร็ว
   - ประสานงานทีม SRRT เพ่ือเตรียม
ด าเนินงานสอบสวนและควบคุมโรค
  - ทีม SRRT ออกสอบสวนโรค ภายใน

24 hr. หลงัไดรั้บแจง้รายงาน
   - ป้องกนัและควบคุมโรคไมใ่ห้เกิด
การแพร่ระบาดไปยงัผูอ่ื้น
   4.3 การป้องกนัการเกิดความพิการ
และไร้สมรรถภาพ (Tertiary 
Prevention)
   - การรักษาโรคท่ีดีและมีประสิทธิภาพ

   - ดูและและช่วยเหลือผูป่้วย

รวมเป็นเงิน 15,000

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผดิชอบ

15,000

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ
แผนงาน ที ่3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล
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โครงการที ่5  โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกนั 2) ควบคุมป้องกนัโรค

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

4 โครงการเกษตรกรปลอดโรค   1. เพ่ือลดอตัราป่วยดว้ย 1. เกษตรกรมีผลเลือดเส่ียง เกษตรกร 200 คน 1 พ.ย.62 50,430 บาท ฑาริกา หงษจี์น

ผูบ้ริโภคปลอดภยั ประจ าปีงบประมาณโรคสารเคมีก าจดัศตัรูพืช และไมป่ลอดภยัจากสาร ถึง 30 ก.ย 63 เงินบ ารุง รพ.
2563 2. เพ่ือให้เกษตรกรไดรั้บ เคมีก าจดัศตัรูพืช 
1. ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานการตรวจคดักรองสารพิษ ไมเ่กินร้อยละ 30
กิจกรรมตรวจสอบสารพิษตกคา้ง ตกคา้งในกระแสเลือด 2. เกษตรกรมีความรู้
ในร่างกายเกษตรกร 3. เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ ในการใชส้ารเคมีก าจดั
2. สมคัรเกษตรกรท่ีสมคัรใจเขา้ร่วม และพฤติกรรม ในการใช้ ศตัรูพืชอยา่งถูกตอ้ง 
โครงการเกษตรกรปลอดโรค สารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีถูกตอ้งร้อยละ 80
ผูบ้ริโภคปลอดภยั 4. เพ่ือให้ประชาชนไดบ้ริโภค3. เกษตรกรมีพฤติกรรม
3. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ตรวจคดักรอง อาหารท่ีปลอดภยัจาก การใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช 1,705
สารเคมีก าจดัศตัรูพืชตกคา้งในเลือด สารเคมีก าจดัศตัรูพืช ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
เป็นเงิน 1,705 บาท ร้อยละ 70
4. จดัซ้ือชุดทดสอบยาฆ่าแมลงและ 4. ประชาชนไดรั้บการ 1,725
ด าเนินการสุ่มตรวจหาสารเคมี บริโภคอาหารท่ีปลอดภยั
ก าจดัศตัรูพืชในผกัและผลไมส้ด จากสารเคมีก าจดัศตัรูพืช
เป็นเงิน 1,725 บาท ร้อยละ 80
5. จดัท าส่ือประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้แก่ 4,000

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรั้บผิดชอบ

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

แผนงาน ที ่3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ
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โครงการที ่5  โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกนั 2) ควบคุมป้องกนัโรค

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
เกษตรกรและประชาชนทัว่ไป 
เป็นเงิน 4,000 บาท
6. จดักิจกรรมรณรงค/์อบรมให้ความรู้
ตรวจคดักรองเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 
โดยใชแ้บบประเมินความเส่ียงการใช้
สารเคมีก าจดัศตัรูพืช (นบก.01) 
และเจาะเลือดหาสารเคมีตกคา้ง
  - ค่าอาหารกลางวนัและอาหารว่าง 20,000
ในการอบรม เป็นเงิน 20,000 บาท
  - ค่าวสัดุในการอบรม เป็นเงิน 4,000
4,000 บาท
  - ค่าป้ายโครงการ เป็นเงิน 1,000 1,000
บาท
7. จดักิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม 18,000
สุขภาพแก่กลุ่มเกษตรกรท่ีมีผลเส่ียง
และไมป่ลอดภยั
  - ค่าอาหารกลางวนัและอาหารว่าง 

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ
แผนงาน ที ่3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล
งบประมาณ

รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรั้บผิดชอบล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน
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โครงการที ่5  โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกนั 2) ควบคุมป้องกนัโรค

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

เป็นเงิน 18,000 บาท
8. ติดตามประเมินผลเกษตรกรกลุ่ม
เส่ียง/ไมป่ลอดภยัพร้อมเจาะเลือดซ ้า
9. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ

รวมเป็นเงิน 50,430

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรั้บผิดชอบ

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ
แผนงาน ที ่3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน
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โครงการที ่5  โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกนั 2) ควบคุมป้องกนัโรค

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

5 คลินิกโรคจากการท างาน 1. เพ่ือมีการขบัเคล่ือน 1. ร้อยละ 100ของ ประชาชนในเขต 1 พ.ย.62 20,000 20,000
1. จดัตั้งคณะท างานคลินิกโรคจาก มาตรการยติุการใชส้ารเคมี จงัหวดัมีการขบัเคล่ือน รับผิดชอบ 18 หมู่ ถึง 30 ก.ย 63
การท างาน ทางการเกษตรท่ีมีอนัตราย มาตรการยติุการใชส้ารเคมี
2. ก าหนดวตัถุประสงคว์างแผนการ สูงร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียว ทางการเกษตรท่ีมี
ให้บริการคลินิกใน รพ ขอ้ง อนัตรายสูงร่วมกบัหน่วย
3. ศึกษาดูงาน/อบรมฟ้ืนฟคูวามรู้ 2. เพ่ือให้มีระบบรับแจง้ งานท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการให้บริการคลินิกโรคจากการ การใช/้ป่วยจากการสมัผสั 2. ร้อยละ 100 ของ
ท างาน สารเคมีทางการเกษตร 3 จงัหวดัมีระบบรับแจง้ข่าว 
4. ประชาสมัพนัธ์การให้บริการคลินิก ชนิด (พาราควอต การใช/้ป่วยจากการสมัผสั
โรคจากการท างานผา่นช่องทางต่างๆ คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) สารเคมีทางการเกษตร 3 
5. การจดักิจกรรมเชิงรุก โดยประชาชน/อสม. ผา่น ชนิด (พาราควอต
   - ให้ความรู้การใช/้ป่วยจาการสมัผสั Mobile Application คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต)
สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด สู่หน่วยบริการ (คลินิกสาร โดยประชาชน/อสม.ผา่น
6. ท าฐานขอ้มลูอาชีวอนามยัและ เคมีเกษตร/คลินิกโรคจาก  Mobile Application
ส่ิงแวดลอ้มดา้นเกษตรกรรม การท างาน) 3. ร้อยละ 100 ของ
และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสีย 3. เพ่ือจดัท าฐานขอ้มลู จงัหวดัมีการจดัท าฐาน
ชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มขอ้มลูอาชีวอนามยัและ

แผนงาน ที ่3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรั้บผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ
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โครงการที ่5  โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกนั 2) ควบคุมป้องกนัโรค

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

(Occupational and ส่ิงแวดลอ้ม (OEHP)

Environmental Health ดา้นเกษตรกรรม และมี

ProFile : OEHP) ดา้น การราบงานการเจ็บป่วย

เกษตรกรรม และมีการ เสียชีวิตจากสารเคมีทาง

รายงานการเจ็บป่วยหรือ การเกษตร (รหสัโรค T60)

เสียชีวิตจากสารเคมีทาง

การเกษตร (รหสัโรค T60)

รวมเป็นเงิน

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรั้บผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ
แผนงาน ที ่3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

20,000

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)
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โครงการที ่5  โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
1 1.รวบรวมขอ้มลูจ านวนเด็ก 0-5ปี 1. เพ่ือให้เด็กอาย ุ1-5 ปีไดรั้บ1.เด็กอายคุรบ 1 ปี ไดรั้บ เด็กอาย ุ0-5 ปีทกุราย ต.ค.-62 ณภทัร โพธ์ิเยน็

บนัทึกขอ้มลูใน hos.xp วคัซีนครบตามเกณฑพ้ื์นฐานวคัซีน BCG  ไมน่อ้ยกว่า ในเขตรับผิดชอบ ถึง
2.เบิกวคัซีนและรายงานฝ่ายเภสชักรรม2. เพ่ือให้ผูป้กครองเห็นความร้อยละ  90 หมู ่1-16 ต.นิคมฯ ก.ย.-63
3.บนัทึกการเบิก-จ่ายวตัซีนใน ส าคญัของการสร้างเสริมภูมิคุม้2.เด็กอายคุรบ 1 ปี ไดรั้บ หมู ่8 และ 22
สมดุทะเบียนและ hos.xp โดยใช้ กนัโรค วคัซีน  DTP-HB-Hib ๓ ต.เทพนคร
ระบบหมดอายกุ่อนใชก่้อน 3. เฝ้าระวงัการเกิดโรค ต่างๆไมน่อ้ยกว่าร้อยละ  90
4.ดูแลระบบลูกโซ่ความเยน็ ท่ีป้องกนัไดด้ว้ยวคัซีน 3.เด็กอายคุรบ 1 ปี ไดรั้บ
บนัทึกอุณภูมิ  เชา้-เยน็  วคัซีน OPV 3  ไมน่อ้ยกว่า
5.ให้บริการสร้างเสริมภูมิคุก้นัโรค ร้อยละ  90
ทกุวนัพฤหสับดี  ให้วคัซีนทกุชนิด 4.เด็กอายคุรบ 1 ปี ไดรั้บ
ตามเกณฑ ์ให้ค  าแนะน าการปฎิบติั วคัซีน IPV ร้อยละ 90
ก่อน-หลงัรับวคัซีนทกุราย  และ 5.เด็กอายคุรบ 1 ปี ไดรั้บ
สอบถามขอ้มลูอาการหลงัรับวคัซีน วคัซีน MMR
คร้ังก่อน เพ่ือเฝ้าระวงัคร้ังต่อไป ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ  95
6. เฝ้าระวงัอาการหลงัรับวคัซีน 6.เด็กอายคุรบ 2 ปี ไดรั้บ
โดยประสานกบังานผูป่้วยนอก วคัซีน JE(เช้ือตาย)  2 คร้ัง
7.เก็บขอ้มลูการรับวคัซีนจากการ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ  90
รับบริการต่างสถานท่ี เพ่ือติดตาม 7.เด็กอายคุรบ 2 ปี ไดรั้บ
ความคลอบคลุม วคัซีน JE(เช้ือเป็น)  1 คร้ัง

แผนงาน ที ่3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค
หน่วยงาน  กลุ่มงานเวชปฎบัิตคิรอบครัวและชุมชน

ล าดบั
โครงการ/
กิจรรมหลกั

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน ระยะเวลา

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรั้บผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ
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โครงการที ่5  โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
8.ตรวจสอบขอ้มลูจาก MIS และHDC ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ  90
9.ติดตามรายท่ีผิดนดัโดยการโทร. 8.เด็กอายคุรบ 2 ปี ไดรั้บ
หรือประสานกบั อสม.และครูพ่ีเล้ียง วคัซีน DTP 4
10.เด็กอาย ุ4 ปีข้ึนไปรับวคัซีนครบ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ  90
ตามเกณฑ ์ให้ค  าแนะน าการเก็บ 9.เด็กอายคุรบ 2 ปี ไดรั้บ
สมดุสีชมพไูวใ้ชเ้ป็นประวติัตอน วคัซีน OPV 4
ชั้นประถมปีท่ี 1 แก่ผูป้กครอง ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ  90

10.เด็กอายคุรบ 3 ปี ไดรั้บ
วคัซีน JE เช้ือเป็น เขม็ท่ี2
หรือเช้ือตาย เขม็ท่ี3
ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ  90
11.เด็กอายคุรบ 3 ปี ไดรั้บ
วคัซีน MMR 2
ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ  95
12.เด็กอายคุรบ 5 ปี ไดรั้บ
วคัซีน DTP 5
ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ  90
13.เด็กอายคุรบ 5 ปี ไดรั้บ
วคัซีน OPV 5ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ90

แผนงาน ที ่3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค
หน่วยงาน  กลุ่มงานเวชปฎบัิตคิรอบครัวและชุมชน

ล าดบั
โครงการ/
กิจรรมหลกั

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน ระยะเวลา
งบประมาณ 

(บาท)
งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรั้บผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ
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P (ภาค)ี I (การลงทุน) R (การใช้ตวับทกฎหมาย) A (นโยบาย) B (การฝีกอบรม)

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข งบเงินบ ารุง รพ. 1.นโยบายเตรียมความพร้อมรับ 1.สถานการณ์ฉุกเฉินและภยัพิบติัซ่ึงมี 1..จดัประชุมอบรมเตรียมความพร้อม

ส านกัระบาดวิทยา สถานการณ์ฉุกเฉินจากโรคระบาดหรือ ปัญหาโรคและภยัสุขภาพท่ีกรมควบคุมโรคปฏิบติัการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน

ศูนยป้์องกนัควบคุมโรคท่ี 3 นครสวรรค์ โรคติดต่อร้ายแรง สามารถตอบโตต้ามเกณฑท่ี์ก าหนด  2. สร้างความเขา้ใจระบบคีงสร้าง ECO

สาธารณสุขจงัหวดัก าแพงเพชร 2.นโยบายให้เกิดระบบการเตรียม  2.มีระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศเพ่ือการ 3. ฝึกซอ้มแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน

สาธารณสุขอ าเภอเมือง ความพร้อมท่ีสามารถปฏิบติัไดท้นัที ส่ือสารท่ีถูกตอ้งและทนัต่อเหตุการณ์

โรงพยาบาลก าแพงเพชร เม่ือมีภาวะฉุกเฉินดา้นสาธารณสุข  3.มีระบบเตือนภยัและระบบแจง้เตือน

รพ.สต.โพธ์ิสวสัด์ิ 3. เพ่ือให้เกิดระบบการเตรียมความ กรณีเกิดสาธารณภยั

พร้อมท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริงทนัที

เม่ือมีภาวะฉุกเฉินดา้นสาธารณสุข

4. พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

แผนงาน ที ่3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

โครงการที ่4 โครงการพฒันาระบบการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน ควบคุมป้องกนัโรค

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล
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P (ภาค)ี I (การลงทุน) R (การใช้ตวับทกฎหมาย) A (นโยบาย) B (การฝีกอบรม)

- อปท งบเงินบ ารุง รพ.  - พรบ.การแพทยฉุ์กเฉิน 2551 -นโยบายรัฐบาล  - พฒันาศกัยภาพบคุลากรในภาคีเครือ

- อสม./ผูน้ าชุมชน -นโยบายกระทรวง ข่ายทกุภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

- เครือข่ายอาสากูชี้พ/มลูนิธิ -นโยบายจงัหวดั  - พฒันาหน่วยปฏิบติัการในการช่วยเหลือ

-โรงพยาบาล ผูป่้วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ

 - พฒันาคุณภาพบคุลากรของศูนยรั์บแจง้

เหตุและสัง่การให้มีการสัง่การไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งตามหลกัการคดัแยกผูป่้วย

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

แผนงาน ที ่3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

โครงการที ่4 โครงการพฒันาระบบการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน ควบคุมป้องกนัโรค
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P (ภาค)ี I (การลงทุน) R (การใช้ตวับทกฎหมาย) A (นโยบาย) B (การฝีกอบรม)

- อปท งบเงินบ ารุง รพ. พรบ.การแพทยฉุ์กเฉิน 2551 -นโยบายรัฐบาล  - พฒันาศกัยภาพบคุลากรในภาคีเครือ

- อสม./ผูน้ าชุมชน/ครู/นกัเรียน พรบ.สาธารณสุข 2535 -นโยบายกระทรวง ข่ายทกุภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

- เครือข่ายอาสากูชี้พ/มลูนิธิ -นโยบายจงัหวดั  - พฒันาหน่วยปฏิบติัการในการช่วยเหลือ

-โรงพยาบาล ผูป่้วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ

 - พฒันาคุณภาพบคุลากรของศูนยรั์บแจง้

เหตุและสัง่การให้มีการสัง่การไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งตามหลกัการคดัแยกผูป่้วย

  - พฒันา/เสริมทกัษะการช่วยเหลือ

ตนเองและผูอ่ื้นจากการจมน ้า และการ

ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

แผนงาน ที ่3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

โครงการที ่4 โครงการพฒันาระบบการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน ควบคุมป้องกนัโรค

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล
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P (ภาค)ี I (การลงทุน) R (การใช้ตวับทกฎหมาย) A (นโยบาย) B (การฝีกอบรม)

ส านกังานสาธารณสุขก าแพงเพชร งบเงินบ ารุง รพ. -พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 -นโยบายรัฐบาล -การพฒันาศกัยภาพแกนน า อสม.

โรงพยาบาลก าแพงเพชร -พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 -นโยบายกระทรวง  อสม.นอ้ย/ครูโรงเรียน/ศูนยเ์ด็กเล็ก

โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล -ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  มาตรการ (5 ส  3 เก็บ 3 โรค) ดา้นการเฝ้าระวงั  ป้องกนั และควบคุม

รพ.สต.โพธ์ิสวสัด์ิ เร่ือง ให้แหล่งเพาะพนัธุ์ลูกน ้า -นโยบายจงัหวดั

อปท ยงุลายเป็นเหตุร าคาญ 25มิย2545 มาตราการแต่ละหมูบ่า้น

อสม.

เครือข่าย 6 ร (โรงเรือน/โรงพยาบาล

(โรงงาน/โรงธรรม/โรงงาน/โรงแรม)

ชุมชน/แกนน า

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

แผนงาน ที ่ 3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

โครงการที ่ 5 โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกนั 2) ควบคุมป้องกนัโรค
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P (ภาค)ี I (การลงทุน) R (การใช้ตวับทกฎหมาย) A (นโยบาย) B (การฝีกอบรม)

สปสช. สปสช. นโยบาย/แนวทางการให้บริการฉีดวคัซีน -นโยบายกระทรวง การให้บริการฉีดวคัซีนให้กบักลุ่มเป้าหมาย

ส านกังานสาธารณสุขก าแพงเพชร ไขห้วดัใหญ่ นโยบายจงัหวดั

โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

รพ.สต.โพธ์ิสวสัด์ิ

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

แผนงาน ที ่ 3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

โครงการที ่ 5 โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกนั 2) ควบคุมป้องกนัโรค

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล
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P (ภาค)ี I (การลงทุน) R (การใช้ตวับทกฎหมาย) A (นโยบาย) B (การฝีกอบรม)

สปสช. งบเงินบ ารุง รพ. -พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 -นโยบายรัฐบาล การให้ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัโรค

ส านกังานสาธารณสุขก าแพงเพชร -พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 -นโยบายกระทรวง ติดต่อและโรคท่ีระบาดในพ้ืนท่ี

โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล -ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  มาตรการ (5 ส  3 เก็บ 3 โรค)

รพ.สต.โพธ์ิสวสัด์ิ -นโยบายจงัหวดั

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

แผนงาน ที ่ 3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

โครงการที ่ 5 โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกนั 2) ควบคุมป้องกนัโรค
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P (ภาค)ี I (การลงทุน) R (การใช้ตวับทกฎหมาย) A (นโยบาย) B (การฝีกอบรม)

1.คณะอนุกรรมการสาธารณสุข 1.เงินบ ารุง รพ. 1.การใชม้าตรการทางกฎหมาย 1.นโยบายรัฐบาลดา้นการจดัการ 1.อบรมให้ความรู้ดา้นสุขาภิบาลอาหาร / 

จงัหวดั (อสธจ.) เป็นกลไกขบัเคล่ือน 2.งบ อปท. / กองทนุต าบล เช่น พ.ร.บ.การสาธารณสุข ขยะและส่ิงแวดลอ้ม/อาหารปลอดภยั/ CFGT  ให้แก่ผูป้ระกอบการ

ให้ด าเนินการตาม พ.ร.บ.การ 3.งบ P&P สปสช. พ.ศ.2535 CFGT 2.ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนิน

สาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎหมาย 2.การออกขอ้ก าหนดทอ้งถ่ินตาม 2.การบรูณาการร่วมกนัระหว่าง งานดา้นอาหารปลอดภยั / CFGT แก่จนท.

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งให้มีประสิทธิภาพ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามบทบาท สาธารณสุขระดบัต าบล

2.องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการ และการบงัคบัใชก้ฎหมาย หนา้ท่ี

พฒันาระบบริการอนามยัส่ิงแวดลอ้ม

ให้ไดม้าตรฐาน

3.ชมรมผูป้ระกอบการดา้นอาหาร

4.อาสาสมคัรประจ าหมูบ่า้น

5.จนท.สาธารณสุขทกุระดบั

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

แผนงาน ที ่ 3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

โครงการที ่ 5 โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกนั 2) ควบคุมป้องกนัโรค

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล
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P (ภาค)ี I (การลงทุน) R (การใช้ตวับทกฎหมาย) A (นโยบาย) B (การฝีกอบรม)

โรงพยาบาล 1.เงินบ ารุง รพ. 1.การใชม้าตรการทางกฎหมาย 1. นโยบายจงัหวดั ในการด าเนินงาน   - พฒันาบา้น/ชุมชนเขม้แขง็ในการ

อปท. 2.งบ อปท. / กองทนุต าบล เช่น พ.ร.บ.การสาธารณสุข ชุมชนเขม้แขง็ในการจดัการอนามยั จดัการอนามยัส่ิงแวดลอ้มเพ่ือให้

ผูน้  าชุมชน/แกนน า พ.ศ.2535 ส่ิงแวดลอ้ม ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีแขง็แรงปลอดโรค

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั/อ าเภอ 2.การออกขอ้ก าหนดทอ้งถ่ินตาม 2. นโยบายกระทรวงสาธารณสุข   - พฒันาส่ิงแวดลอ้มบา้น ชุมชน 

พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้น่าอยูน่่าอาศยั

และการบงัคบัใชก้ฎหมาย   - พฒันาการสร้างรายได ้น าทรัพยากรท่ี

มีในบา้น ชุมชนมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

แผนงาน ที ่ 3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

โครงการที ่ 5 โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกนั 2) ควบคุมป้องกนัโรค
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P (ภาค)ี I (การลงทุน) R (การใช้ตวับทกฎหมาย) A (นโยบาย) B (การฝีกอบรม)

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 1.เงินบ ารุง รพ. พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 นโยบายจงัหวดั 1. ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน

โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล 2.งบ อปท. / กองทนุต าบล พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 2. เกษตรกรสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ

อปท. ประกาศ/แนวทางการใชส้ารเคมีทาง 3. จดักิจกรรมรณรงค/์อบรมให้ความรู้

อสม. การเกษตร ตรวจคดักรองเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 

แกนน าสุขภาพ โดยใชแ้บบประเมินความเส่ียงการใช้

ประชาชน สารเคมีก าจดัศตัรูพืช (นบก.01) 

และเจาะเลือดหาสารเคมีตกคา้ง

4. จดักิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สุขภาพแก่กลุ่มเกษตรกรท่ีมีผลเส่ียงและ

ไมป่ลอดภยั

5. ติดตามประเมินผลเกษตรกรกลุ่มเส่ียง

และไมป่ลอดภยัพร้อมเจาะเลือดซ ้า

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

แผนงาน ที ่ 3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

โครงการที ่ 5 โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกนั 2) ควบคุมป้องกนัโรค

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล
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P (ภาค)ี I (การลงทุน) R (การใช้ตวับทกฎหมาย) A (นโยบาย) B (การฝีกอบรม)

กระทรวงสาธารณสุข 1.เงินบ ารุง รพ. พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 นโนบายกระทรวงสาธารณสุข   - พฒันาเครือข่าย การเฝ้าระวงั ป้องกนั

สสจ.ก าแพงเพชร 2.งบ อปท. / กองทนุต าบล พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 เร่ืองการยติุการใชส้ารเคมีทางการ ควบคุมโรคและภยัสุขภาพจากการสมัผสั

สสอ.เมือง ประกาศ/แนวทางการใชส้ารเคมีทาง เกษตรท่ีมีอนัตรายสูง 3 ชนิดภายในปี 63 สารเคมีทางการเกษตร

โรงพยาบาล การเกษตร (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต)   - จดัท าฐานขอ้มลูอาชีวอนามยัและ

อปท. ส่ิงแวดลอ้มดา้นเกษตรกรรม

แกนน าสุขภาพ/ผูน้ าชุมชน   - สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประชาชน อสม./ชุมชน เพ่ือการเฝ้าระวงัและจดัการ

ความเส่ียงจากการใช/้สมัผสัสารเคมีทาง

การเกษตรท่ีมีอนัตรายสูง 3 ชนิด

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

แผนงาน ที ่ 3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

โครงการที ่ 5 โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกนั 2) ควบคุมป้องกนัโรค
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

1. จดัทีมปฏิบติัการตามภารกิจ ทบทวนค าสัง่ศนูย์ 2. จดัทีมตระหนกัรู้สถานการณ์มีการตรวจจบัและ 3. วิเคราะห์ระดบัความเส่ียง มีรายงานวิเคราะห์ 4. ศนูยป์ฏิบติัการภาวะ/ มีแผนเผชิญเหตุ

(Operation Section) เพ่ือปฏิบติั
ปฎิบติัการภาวะ
ฉุกเฉิน (SAT) เพ่ือเฝ้าระวงั ตรวจจบั ประเมินสถานการณ์ ส าคญัของโรคและภยั ระดบัเส่ียงส าคญั ฉุกเฉิน(EOC) ระดบัจงัหวดั (Incident Action

การในภาวะปกติและภาวะ (EOC) ใหส้ามารถ และประเมินสถานการ์การ
เกิดโรค

การเกิดโรคและภยั สุขภาพ ของโรคและภยัสุขภาพ อ าเภอมีการซอ้มแผน Plan:IAP) ของ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ปฎิบติังานได้ เกิดโรคและภยัสุขภาพ สุขภาพ(SATภาวะปกติ หรือมีการยกระดบัเปิด เหตุการณ์ส าคญั

และSATภาวะฉุกเฉิน) ปฏิบติัการภาวะฉุกเฉิน โดยก าหนดวิธีการปฏิบติั

 และมีทีมปฏิบติัการ ทางสาธารณสุขในพ้ืนท่ี พร้อมขอ้สัง่การไปยงั

ภาวะฉุกเฉินทาง หน่วยงาน

สาธารณสุข

ไตรมาศที ่1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

แผนงาน ที ่3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

โครงการที ่4 โครงการพฒันาระบบการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน ควบคุมป้องกนัโรค

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1.อตัราการเสียชีวิตจาก

การบาดเจ็บทางถนนไมเ่กิน 16 2.00 6.00 10.00 16.00

ต่อแสนประชากร

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

แจง้เหตุและสัง่การ

มาตรการท่ี 4 การพฒันาระบบการช่วยเหลือผูป่้วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง)

 ให้มีประสิทธิภาพและไดรั้บช่วยเหลือดว้ยระบบการแพทยฉุ์กเฉิน

มาตรการท่ี 5 การจดัการระเบียบการเงินการคลงัของภาคีเครือข่าย

ให้มีความถูกตอ้งตามระเบียบของส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน

มาตรการท่ี 6 การขบัเคล่ือนภาคีเครือข่ายในการจดัการมาตรการชุมชน

ในการลดอุบติัเหตุทางถนนตามหลกั 5 ส 3 ต

มาตรการท่ี 1 การพฒันาทกัษะการช่วยชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ

มาตรการท่ี 2 การพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทห์่ ITEM ศูนยรั์บแจง้เหตุ
และสัง่การมาตรการท่ี 3 การพฒันาคุณภาพการคดัแยกผูป่้วยฉุกเฉิน  วิกฤตของ
ศูนยรั์บแจง้เหตุและสัง่การ

แผนงาน ที ่3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

โครงการที ่4 โครงการพฒันาระบบการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน ควบคุมป้องกนัโรค

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

ล าดบั

Small Success

มาตรการ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1. อตัราการเสียชีวิตจากการจมน ้า ไมเ่กินร้อยละ 
4.2

ไมเ่กินร้อยละ 4.2 ไมเ่กินร้อยละ 4.2 ไมเ่กินร้อยละ 4.2

ของเด็กอายตุ  ่ากว่า 15 ปี ไมเ่กิน

4.2 ต่อแสนประชากร

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

แผนงาน ที ่3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

โครงการที ่4 โครงการพฒันาระบบการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน ควบคุมป้องกนัโรค

3. มาตรการการจดัการแหล่งน ้าเส่ียง การส ารวจขอ้มลู/ท าทะเบียนเพ่ิม
ในแหล่งน ้าเส่ียงท่ีเป็นปัญหาทั้งในบา้น/รอบบา้น และพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยการ
ติดตั้งป้ายเตือน/ติดตั้งอุปกรณ์โยน ยืน่ และการรณรงคใ์ห้ทกุหลงัคาเรือน (เด็ก
0-15ปี)มีการใชค้อกกั้น และการบรูณาการกบัภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ีในการ
รณรงคป้์องกนั
การจมน ้า

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

ล าดบั

Small Success

มาตรการ

1. การพฒันาและเพ่ิมทกัษะการช่วยเหลือตนเองและผูอ่ื้นท่ีจมน ้า ณ จุด
เกิดเหตุ
2. การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1. อตัราป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก

ลดลง ไมน่อ้ยกว่า 20 ของค่า > ร้อยละ 20 > ร้อยละ 20 > ร้อยละ 20 > ร้อยละ 20
มธัยฐานยอ้นหลงั 5 ปี
(พ.ศ.2557 - 2562)
2. อตัราป่วยตายดว้ยโรค ไมเ่กินร้อยละ ไมเ่กินร้อยละ 0.09 ไมเ่กินร้อยละ 0.09 ไมเ่กินร้อยละ 0.09
ไขเ้ลือดออก ไมเ่กินร้อยละ 0.09
3. ร้อยละของจ านวนการติดเช้ือ ไมน่อ้ยกว่า 50 ไมน่อ้ยกว่า 50 ไมน่อ้ยกว่า 50 ไมน่อ้ยกว่า 50
ไวรัสซิกาในหญิงตั้งคครภล์ดลง
ไมน่อ้ยกว่า 50 จากปี
พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

แผนงาน ที ่3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

โครงการที ่5  โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน ควบคุมป้องกนัโรค

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

ล าดบั

Small Success

มาตรการ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

3. มีการประสานแผน และจดักิจกรรมณรงค ์Big cleaning ตามแผนร่วมกบั
ภาคเครือข่าย มาตรการ 5ส 3 เก็บ 3 โรค (มาตรการ 5 ป. 1 ข.)
 ก่อนการระบาด (ก.พ. - เม.ย.)  ฤดูกาลระบาด (พ.ค. - ส.ค.)
4. มีการจดัตั้ง Dengue corner ในสถานบริการ ร้อยละ 100
5. สอบสวนและควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ (มาตรการ 331) และ (Day 1 3 7)
ไมเ่กิด second generation (ไมมี่ผูป่้วยรายใหมเ่กิดข้ึนภายหลงั 28 วนั

มาตรการส าคญัโรคไขเ้ลือดออก

1. วิเคราะห์พ้ืนท่ีเส่ียงหรือเทียบรายงานพยากร์โรคของส านกัโรคติดต่อน าโดย
แมลง ปี 2562 ปีละ 1 คร้ัง
2. เฝ้าระวงัทางกีฏวิทยา โดยสุ่มประเมินค่าดชันี Seting 6 ร. เดือนละ 1 คร้ัง
      โรงเรียน HI < 10, โรงแรม โรงงาน CI < 5 , โรงเรียน โรงพยาบาล 
โรงธรรม CI = 0

นบัจากพบผูป่้วยรายแรก หรือ Index case) ไมเ่กินร้อยละ 10
6. มีการใช ้CPG และจดัท า Monitor shock ในกรณีผูป่้วย admit ทกุราย
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

แผนงาน ที ่3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

โครงการที ่5  โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน ควบคุมป้องกนัโรค

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

ล าดบั

Small Success

มาตรการ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

  3.2 ผูมี้อาการสงสยั (PUI) รัศมี 100 เมตร หรือในชุมชน

4. การควบคุมโรค  มาตรการ Day  0 1 3 7 14 21 28

   4.1 การส ารวจและก าจดัลูกน ้ายงุลาย 6 คร้ัง (Day 1 3 7 14 21 28 )

    4.2 การพน่สารเคมีก าจดัยงุลาย รัสมี 100 หรือทั้งชุมชน

5. การควบคุมโรคประสิทธิภาพไมเ่กิด second generation

มาตรการส าคญัโรคติดเช้ือไวรัสซิกา/โรคไขป้วดขอ้ยงุลาย

1. มีการเฝ้าระวงั และส่งตรวจผูท่ี้มีอาการสงสยั (PUI) 4 กลุ่ม ตามนิยาม

   (1.หญิงตั้งครรภ ์2.ผูมี้อาการผ่ืน/ไข ้ 3.ทารกศีรษะเล็ก 4.GBS) ส่งตรวจPCR

2. กรณีพบผูป่้วยยนืยนัให้อ  าเภอ Activate EOC ทกุราย

3. คน้หาผูป่้วยและเฝ้าระวงัหญิงตั้งครรภใ์นชุมชน

    3.1 หญิงตั้งครรภ ์ในพ้ืนท่ีพบผูป่้วยยนืยนั (2 คร้ัง ห่างกนั 14 วนั)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

อตัราความครอบคลุมของ       ไมน่อ้ยกว่า 95 ไมน่อ้ยกว่า 95

การไดรั้บวคัซีนไขห้วดัใหญ่ 

ไมน่อ้ยกว่า 95   

แผนงาน ที ่3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

โครงการที ่5  โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน ควบคุมป้องกนัโรค

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

ล าดบั

Small Success

มาตรการ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

ให้บริการฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ตามกลุ่มเป้าหมาย
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

* โรคติดต่อทางอาหารและน ้า 

 1. ร้อยละของอตัราป่วยดว้ยโรค 25.00 25.00 25.00 25.00

อาหารเป็นพิษ ไม่เกินค่าเป้าหมาย

ของค่ามธัยฐานยอ้นหลงั 5 ปี 

(2556-2561)

* ป้องกนัควบคุมโรคพิษสุนขับา้    

1.ไมพ่บผูเ้สียชีวิตดว้ยโรคพิษ 0 ราย 0 ราย 0 ราย 0 ราย

สุนขับา้ในปี ๒๕๖2  

*ป้องกนัควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส  

1.อตัราป่วยดว้ยโรคเลปโตสไปโรสิส 0.28 ต่อแสนประชากร0.28 ต่อแสนประชากร 0.28 ต่อแสนประชากร0.28 ต่อแสนประชากร

ไม่เกินค่ามธัยฐาน ๕ ปี ยอ้นหลงั 

(2556-2561)

แผนงาน ที ่3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

โครงการที ่5  โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน ควบคุมป้องกนัโรค

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

ล าดบั

Small Success

มาตรการ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

ให้บริการฉีดวคัซีนแก่ผูส้มัผสัโรคทกุรายอยา่งถูกตอ้งตามแนวทางเวชปฏิบติั

 ส่ือสารประชาสมัพนัธ์ ให้ความรู้ในการป้องกนัควบคุมโรค

ส่ือสารประชาสมัพนัธ์ ให้ความรู้ในการป้องกนัควบคุมโรค
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

* ป้องกนัควบคุมโรคมือเทา้ปาก

1.ลดอตัราป่วยดว้ยโรคมือเทา้ปาก ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20

ลดลงจากค่ามธัยฐาน 5 ปียอ้นหลงั

(2555-2560) ร้อยละ 20    

* ป้องกนัควบคุมโรคอุบติัใหม่

1.ควบคุมไมใ่ห้เกิดโรคติดต่ออุบติั
ไม่เกิด Generation

 ท่ี 2
ไมเ่กิด Generation ท่ี 2

ไมเ่กิด Generation 
ท่ี 2

ไมเ่กิด Generation ท่ี 2

ใหมร่ะบาดคนในวงกวา้ง/จ ากดั

ไมใ่ห้มีการแพร่เช้ือไปสู่พ้ืนท่ีอ่ืน

โครงการที ่5  โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน ควบคุมป้องกนัโรค

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

ล าดบั

Small Success

มาตรการ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

แผนงาน ที ่3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

 2.ประสานงานการด าเนินงานร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
การระบาดของโรคอุบติัใหม่

 ส่ือสารประชาสมัพนัธ์ ให้ความรู้ในการป้องกนัควบคุมโรค

 1.ส่ือสารประชาสมัพนัธ์แก่กลุ่มเป้าหมาย
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ร้านอาหาร / แผงลอยจ าหน่าย ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 85 ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 85 ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 85 ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 85

อาหาร ผา่นเกณฑ ์CFGT

ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 85

ร้อยละตลาดประเภท 2 ผา่นเกณฑ์ > 10

ตลาดสดน่าซ้ือ ไมน่อ้ยกว่า 10

ร้อยละโรงอาหารในโรงเรียน

 ศูนยเ์ด็กเล็ก ไดม้าตรฐาน

สุขาภิบาลอาหาร ไมน่อ้ยกว่านอ้ยละ

80

อตัราป่วยดว้ยโรคอุจจาระร่วง

ลดลงนอ้ยละ 10

โครงการที ่5  โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน ควบคุมป้องกนัโรค

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

ล าดบั

Small Success

มาตรการ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

แผนงาน ที ่3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

1.อบรมให้ความรู้ดา้นสุขาภิบาลอาหาร / CFGT  ให้แก่ผูป้ระกอบการ

> 10 > 10 > 10 ส่ือประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้ตามหลกัสุขาภิบาลการจดัตั้งตลาดประเภท 2

> 80 > 80 > 80 > 80 ส่ือประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้ตามหลกัสุขาภิบาลร้านอาหาร ร้านแผงลอย

< 10 < 10 < 10 < 10
 ส่ือสารประชาสมัพนัธ์ ให้ความรู้ในการป้องกนัควบคุมโรค
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1. ประชาชนไดรั้บความรู้ในการ ร้อยละ 80

พฒันาปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มในบา้น/

ชุมชนของตนเองเพ่ือป้องกนัโรค

ร้อยละ 80

2. บา้นตน้แบบในการปรับปรุงพฒันา 1 หลงัคาเรือน

ส่ิงแวดลอ้มในการส่งเสริมป้องกนั

สุขภาพ อยา่งนอ้ย 1 หลงัคาเรือน

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

แผนงาน ที ่3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

โครงการที ่5  โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน ควบคุมป้องกนัโรค

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

ล าดบั

Small Success

มาตรการ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

มาตราการชุมชนในการพฒันาส่ิงแวดลอ้มในบา้น ชุมชนให้สะอาด ปลอดภยั

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

1. เพ่ือมีการขบัเคล่ือนมาตรการ 1. มีขอ้มลูปริมาณการ
ยติุการใชส้ารเคมีทางการเกษตร ใช/้สมัผสัสารเคมีในพ้ืนท่ี
ท่ีมีอนัตรายสูงร่วมกบัหน่วยงานท่ี โดยประชาชน/อสม.ผา่น
เก่ียวขอ้ง Mobile Application
2. เพ่ือให้มีระบบรับแจง้การใช/้ 2. มีการแลกเปล่ียน
ป่วยจากการสมัผสัสารเคมี ความรู้ทางดา้นวิชาการ
ทางการเกษตร 3 ชนิด(พาราควอต และอบรมเพ่ือยติุการใช้
คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) สารเคมีทางการเกษตร
โดยประชาชน/อสม. ผา่น Mobile ท่ีมีอนัตรายสูง 3 ชนิด
 Application สู่หน่วยบริการ 3. ฐานขอ้มลู OEHP
3. เพ่ือจดัท าฐานขอ้มลู ดา้นเกษตรและระบบ
อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม แจง้ข่าว/ระบบรายงาน
ดา้นเกษตรกรรม และมีการ ขอ้มลูการเจ็บป่วยหรือ
รายงานการเจ็บป่วยหรือ เสียชีวิตจากการสมัผสั
เสียชีวิตจากสารเคมีทาง สารเคมีทางการเกษตร
การเกษตร (รหสัโรค T60) ในระบบ HDC 

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ
แผนงาน ที ่3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ
โครงการที ่5  โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน ควบคุมป้องกนัโรค

มาตรการท่ี 2 การขบัเคล่ือนนโยบายยติุการใชส้ารเคมีทางการเกษตรท่ีมีอนัตราย
สูง 3 ชนิด

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

ล าดบั
Small Success

มาตรการ

มาตรการท่ี 1 ยกระดบัการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ
จากการสมัผสัสารเคมีทางการเกษตร
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

เกษตรกรมีผลเลือดเส่ียงและไม่ปลอด

ภยัจากสารเคมีก าจดัสตัรูพืช ไม่เกิน 50 40 30

ร้อยละ 30

5. สนบัสนุนให้เกษตรกรใชเ้กษตรอินทรีย์

หน่วยงาน ทีมงานพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยัความปลอดภยั โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

ล าดบั

Small Success

มาตรการ

1. บรูณาการร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

2. ก าหนดเป็นนโยบายด าเนินการจดัท าแผนงานโครงการแกไ้ขปัญหา

แต่ละพ้ืนท่ี โดยของบสนบัสนุนจาก อปท.

3. จดัตั้งคินิกสุขภาพเกษตรกร

4. รณรงคใ์ห้ความรู้ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเกษตร

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

แผนงาน ที ่3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

โครงการที ่5  โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ
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ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

หน่วยงาน  เวชปฎบัิตคิรอบครัวและชุมชน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งานสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค

กลุ่มเด็ก 0-5 ปี

1. อตัราความครอบคลุมของการไดรั้บวคัซีนทุกประเภทตามเกณฑ์

ไม่นอ้ยกวา่ 90 (ยกเวน้วคัซีนMMR ไม่นอ้ยกวา่95) 1.รวบรวมขอ้มลูจ านวนเด็ก 0-5 ปีบนัทึกขอ้มลูใน hos.xp

อายคุรบ 1  ปี  ไดรั้บวคัซีน MMR ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 95 95 95 95 95 2.เบิกวคัซีนและรายงานการใชว้คัซีนกบังานเภสชักรรม ทกุเดือน

อายคุรบ 1  ปี  ไดรั้บวคัซีน BCG ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 90 90 90 90 3.บนัทึกการเบิก-จ่ายวตัซีนในสมดุทะเบียนและ hos.xp โดยใช้

อายคุรบ 1  ปี  ไดรั้บวคัซีน DTP-HB-Hib 3 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 90 90 90 90 ระบบหมดอายกุ่อนใชก่้อน

อายคุรบ 1  ปี  ไดรั้บวคัซีน OPV 3 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 90 90 90 90 4.ดูแลระบบลูกโซ่ความเยน็ และบนัทึกอุณภูมิ  เชา้-เยน็ 

อายคุรบ 1  ปี  ไดรั้บวคัซีน IPV  1 คร้ัง 90 90 90 90 5.ให้บริการสร้างเสริมภูมิคุก้นัโรคทกุวนัพฤหสับดี  ให้วคัซีนทกุชนิด

อายคุรบ 2  ปี  ไดรั้บวคัซีน JE (ชนิดเช้ือเป็น) 1 คร้ัง 90 90 90 90 ตามเกณฑ ์ให้ค  าแนะน าการปฎิบติัก่อน-หลงัรับวคัซีนทกุราย  และ

อายคุรบ 2  ปี  ไดรั้บวคัซีน JE (ชนิดเช้ือตาย) 2 คร้ัง 90 90 90 90 สอบถามขอ้มลูอาการหลงัรับวคัซีนคร้ังก่อน เพ่ือเฝ้าระวงัคร้ังต่อไป

อายคุรบ 2  ปี  ไดรั้บวคัซีน DTP 4 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 90 90 90 90 6. เฝ้าระวงัอาการหลงัรับวคัซีนโดยประสานกบังานผูป่้วยนอก

อายคุรบ 2  ปี  ไดรั้บวคัซีน OPV 4 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 90 90 90 90 7.เก็บขอ้มลูการรับวคัซีนจากการรับบริการต่างสถานท่ี เพ่ือติดตาม

อายคุรบ 3  ปี  ไดรั้บวคัซีน JE ( ชนิดเช้ือเป็น) 1 คร้ัง 90 90 90 90

มาตรการ

ความคลอบคลุม

ล าดบั

Small Success

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

แผนงาน ที ่3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

โครงการที ่5  โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
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ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

หน่วยงาน  เวชปฎบัิตคิรอบครัวและชุมชน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

อายคุรบ 3  ปี  ไดรั้บวคัซีน JE (ชนิดเช้ือตาย) 1 คร้ัง 90 90 90 90 8.ตรวจสอบขอ้มลูจาก MIS

อายคุรบ 3  ปี  ไดรั้บวคัซีน MMR 2 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 95 95 95 95 95 9.ติดตามรายท่ีผิดนดั  โดยการโทรตามเบอร์ของผูป้กครองและโทร

อายคุรบ 5  ปี  ไดรั้บวคัซีน DTP 5 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  90 90 90 90 90 ประสานกบั  อสม.และครูพ่ีเล้ียง

อายคุรบ 5  ปี  ไดรั้บวคัซีน OPV 5 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 90 90 90 90 10.เด็กอาย ุ4 ปีข้ึนไปรับวคัซีนครบตามเกณฑ ์ให้ค  าแนะน าการเก็บ

สมดุสีชมพไูวใ้ชเ้ป็นประวติัเม่ือเขา้เรียนชั้นประถมปีท่ี 1 แก่ผูป้กครอง

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

แผนงาน ที ่3 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ

โครงการที ่5  โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ

ล าดบั

Small Success

มาตรการ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
( ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ม.ีค.) (เม.ย.-ม.ิย.) (ก.ค.-ก.ย.)

1. จดัทีมปฏิบติัการตามภารกิจ   - ทบทวนค าสัง่ศูนยป์ฎิบติัการภาวะฉุกเฉิน ระดบัความส าเร็จของ ละออ/ฑาริกา
(Operation Section) เพ่ือปฏิบติัการ (EOC) ให้สามารถปฎิบติังานได้ จงัหวดั/อ าเภอในการ
ในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทาง พฒันาศูนย ์EOC และ 40 60 80 90
สาธารณสุข ทีม SAT ท่ีสามารถ
2. จดัทีมตระหนกัรู้สถานการณ์   - มีการตรวจจบัและประเมินสถานการณ์ ปฏิบติัไดจ้ริง ร้อยละ 90
(SAT) เพ่ือเฝ้าระวงั ตรวจจบั การเกิดโรคและภยัสุขภาพ(SATภาวะปกติ
และประเมินสถานการ์การเกิดโรค และSATภาวะฉุกเฉิน)และมีทีมปฏิบติัการภาวะ

เกิดโรคและภยัสุขภาพ ฉุกเฉินทางสาธารณสุข
3. วิเคราะห์ระดบัความเส่ียงส าคญัของ   - มีรายงานวิเคราะห์ระดบัเส่ียงส าคญัของโรค
โรคและภยัสุขภาพ และภยัสุขภาพ
4. ศูนยป์ฏิบติัการภาวะ/ฉุกเฉิน(EOC)   - มีแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan:IAP)
 ระดบัจงัหวดัอ าเภอมีการซอ้มแผน ของเหตุการณ์ส าคญั โดยก าหนดวิธีการปฏิบติั
หรือมีการยกระดบัเปิดปฏิบติัการ พร้อมขอ้สัง่การไปยงัหน่วยงาน
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพ้ืนท่ี

โครงการที ่4 โครงการพฒันาระบบการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน ควบคุมป้องกนัโรค
หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

มาตรการ รายการ / ตวัช้ีวดั เป้าหมาย
Small Success

ผู้รับผดิชอบ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
( ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ม.ีค.) (เม.ย.-ม.ิย.) (ก.ค.-ก.ย.)

โครงการขบัข่ีปลอดภยั สร้างวินยั 1.อตัราการเสียชีวิตจาก ร้อยละ 90 20 50 60 80 ฑาริกา หงษจี์น
จราจร ปี 2563 การบาดเจ็บทางถนนไมเ่กิน 16
มาตรการท่ี 1 การพฒันาทกัษะ
การช่วยชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ
มาตรการท่ี 2 การขบัเคล่ือนภาคี
เครือข่ายในการจดัการมาตรการชุมชน
ในการลดอุบติัเหตุทางถนน
ตามหลกั 5 ส 3 ต
โครงการเฝ้าระวงัป้องกนัเด็กจมน ้า ปี2563 1. อตัราการเสียชีวิตจากการจมน ้า ร้อยละ 90 20 50 60 80 ฑาริกา หงษจี์น
1. การพฒันาและเพ่ิมทกัษะการช่วยเหลือ ของเด็กอายตุ  ่ากว่า 15 ปี ไมเ่กิน
ตนเองและผูอ่ื้นท่ีจมน ้า ณ จุดเกิดเหตุ 4.2 ต่อแสนประชากร
2. การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้
3. มาตรการการจดัการแหล่งน ้าเส่ียง
 การส ารวจขอ้มลู/ท าทะเบียนเพ่ิมในแหล่ง
น ้าเส่ียงท่ีเป็นปัญหาทั้งในบา้น/รอบบา้น
 และพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยการติดตั้งป้าย
เตือน/ติดตั้งอุปกรณ์โยน ยืน่ 
และการรณรงคใ์ห้ทกุหลงัคาเรือน 
(เด็ก0-15ปี)มีการใชค้อกกั้น 
และการบรูณาการกบัภาคีเครือข่าย
ในพ้ืนท่ีในการรณรงคป้์องกนัการจมน ้า

โครงการที ่4 โครงการพฒันาระบบการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน ควบคุมป้องกนัโรค
หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
( ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ม.ีค.) (เม.ย.-ม.ิย.) (ก.ค.-ก.ย.)

โครงการป้องกนัและควบคุมโรค 1. อตัราป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก ร้อยละ 80 20 50 60 80 ฑาริกา หงษจี์น
ไขเ้ลือดออก โรคติดเช้ือไวรัสซิกา ลดลง ไมน่อ้ยกว่า 20 ของค่า
โรคปวดขอ้ยงุลาย ปี 2563 มธัยฐานยอ้นหลงั 5 ปี
 1. จดัตั้งคณะกรรมการป้องกนัและ (พ.ศ.2557 - 2562)
ควบคุมโรคระดบัต าบล 2. อตัราป่วยตายดว้ยโรค ร้อยละ 80 20 50 60 80
 2. แต่งตั้งทีม SRRT ไขเ้ลือดออก ไมเ่กินร้อยละ 0.09
 3. ช่องทางด่วนโรคไขเ้ลือดออก 3. ร้อยละของจ านวนการติดเช้ือ
โรคติดเช้ือไวรัสซิกา โรคปวดขอ้ยงุลาย ไวรัสซิกาในหญิงตั้งคครภล์ดลง
ในโรงพยาบาล/ มีการจดัตั้ง ไมน่อ้ยกว่า 50 จากปี
 Dengue corner ในสถานบริการ
 4. ประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน
ควบคุมโรค 
 5. จดัอบรมแกนน าหมูบ่า้น, อสม.,
อสม.นอ้ย, ครูอนามยัโรงเรียน,
ครูศูนยเ์ด็กเล็ก จ  านวน 270 คน
6. ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
มาตรการ 5ส 3 เก็บ 3 โรค 
(มาตรการ 5 ป. 1 ข.)
7. กิจกรรม Big Cleaning Day
8. กิจกรรมจิตอาสา พฒันาส่ิงแวดลอ้ม
ป้องกนัและก าจดัลูกน ้ายงุลาย

โครงการที ่5  โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน ควบคุมป้องกนัโรค
หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
( ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ม.ีค.) (เม.ย.-ม.ิย.) (ก.ค.-ก.ย.)

9. เฝ้าระวงัทางกีฏวิทยา
โดยสุ่มประเมินค่าดชันี Seting 6 ร
เดือนละ 1 คร้ัง
10.สอบสวนและควบคุมโรค
มีประสิทธิภาพ(มาตรการ 331) 
และ (Day 1 3 7)
ไมเ่กิด second generation (ไมมี่ผูป่้วย
รายใหมเ่กิดข้ึนภายหลงั 28 วนั
นบัจากพบผูป่้วยรายแรก 
หรือ Index case) ไมเ่กินร้อยละ 10
11. คน้หาผูป่้วยและเฝ้าระวงัในชุมชน

โครงการให้บริการวคัซีนป้องกนั 1.ประชาชนกลุ่มเส่ียงไดรั้บวคัซีนไมน่อ้ยกว่า ร้อยละ 95 60 95 ฑาริกา หงษจี์น
โรคไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาลปี 2563 ร้อยละ 95
1. ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย จากบญัชี 1 2.บคุลากรสาธารณสุขไดรั้บวคัซีนไมน่อ้ยกว่า
โปรแกรม HOSxP,HDC Service, ร้อยละ 95
การส ารวจทะเบียนราษฏร
2. ก าหนดแผนบริการ นดักลุ่มเป้าหมาย
มารับบริการวคัซีน/เตรียมอุปกรณ์
3.กลุ่มเป้าหมายรับบริการฉีดวคัซีน
ไขห้วดัใหญ่ และสงัเกตุอาการ
4.บนัทึกขอ้มลูลง HOSxP

โครงการที ่5  โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน ควบคุมป้องกนัโรค
หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
( ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ม.ีค.) (เม.ย.-ม.ิย.) (ก.ค.-ก.ย.)

การควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ 1.ประชาชนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรค ร้อยละ 80 20 50 60 80 ฑาริกา หงษจี์น
1. ส่ือสารประชาสมัพนัธ์ ให้ความรู้ ติดต่อ ร้อยละ 80
ในการป้องกนัควบคุมโรค 2.ประชาชนปฎิบติัตนถูกสุขลกัษณะ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 20 50 60 80
2.ให้บริการฉีดวคัซีนแก่ผูส้มัผสัโรคทกุราย 3. อตัราป่วย/อตัราตายลดลงร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 20 50 40 30 20
อยา่งถูกตอ้งตามแนวทางเวชปฏิบติั
3.ประสานงานการด าเนินงานร่วมกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์
การระบาดของโรคอุบติัใหม่

กิจกรรมอาหารสะอาดปลอดภยั 1. ร้านอาหารร้านแผงลอยไดม้าตรฐาน CFGT ร้อยละ 85 50 60 70 85 ฑาริกา หงษจี์น
ห่างไกลโรคและพฒันามาตรฐาน ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 85
ร้านอาหารร้านแผงลอยและตลาด 2. ร้อยละตลาดประเภท 2 ผา่นเกณฑ์
ประเภท 2 ตลาดสดน่าซ้ือไมน่อ้ยกว่า 10 ไมน่อ้ยกว่า 10 0 0 5 10
1. ส ารวจขอ้มลูร้านอาหารและร้านแผง 3. ร้อยละโรงอาหารในโรงเรียน ศูนยเ์ด็กเล็ก ร้อยละ 80 30 50 60 80
ลอย ตลาดประเภท 2 ในเขตรับผิดชอบ ไดม้าตรฐานสุขาภิบาลอาหารไมน่อ้ยกว่า
2. ให้ความรู้ดา้นสุขาภิบาลอาหาร ร้อยละ 80
ตามหลกัสุขาภิบาลร้านอาหาร/แผงลอย 4. อตัราป่วยดว้ยโรคอุจจาระร่วงลดลง ลดลงร้อยละ 10 4 8 9 10
3. ตรวจร้านอาหาร ร้านแผงลอย และ ร้อยละ 10
ตลาดประเภท 2 ตามมาตรฐานให้
ถูกหลกัสุขาภิบาล

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
( ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ม.ีค.) (เม.ย.-ม.ิย.) (ก.ค.-ก.ย.)

4. ตรวจมาตรฐานการจดัตั้งร้านอาหาร
ตลาดประเภทท่ี 2 ตามหลกัสุขาภิบาล
ซ ้าทกุๆ 3 เดือน/ปี

โครงการที ่5  โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน ควบคุมป้องกนัโรค
หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
( ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ม.ีค.) (เม.ย.-ม.ิย.) (ก.ค.-ก.ย.)

โครงการชุมชนสะอาด มลภาวะดี 1. ประชาชนไดรั้บความรู้ในการพฒันาปรับปรุง ร้อยละ 80 20 50 60 80 ฑาริกา หงษจี์น
ห่างไกลโรค หมู ่8 และหมู ่22 ส่ิงแวดลอ้มในบา้น/ชุมชนของตนเพ่ือป้องกนัโรค
ต าบลเทพนคร อ าเภอเมือง จ.ก าแพงเพชร ร้อยละ 80
1. แต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการ 2. มีบา้นตน้แบบในการปรับปรุงพฒันา
2. จดัอบรมให้ความรู้เร่ือง การพฒันา ส่ิงแวดลอ้มบา้นของตนในการส่งเสริมป้องกนั
บา้น ชุมชนให้สะอาด ปลอดภยั, ขยะ สุขภาพ อยา่งนอ้ย 1 หลงัคาเรือน
ในชุมชน,การปลอดผกัปลอดสารเคมี,
สมนุไพรใกลต้วั, บา้นสะอาด 5ป 1ข
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก โรคติดเช้ือไวรัส
ซิกา และโรคไขป้วดขอ้ยงุลาย
3.เลือกบา้นตน้แบบดา้นส่ิงแวดลอ้มในการ
ป้องกนัควบคุมโรค
โครงการเกษตรกรปลอดโรค   1. เกษตรกรมีผลเลือดเส่ียงและไมป่ลอดภยั ไมเ่กินร้อยละ 30 50 45 40 30 ฑาริกา หงษจี์น
ผูบ้ริโภคปลอดภยั ประจ าปีงบประมาณ2563 จากสารเคมีก าจดัศตัรูพืช ไมเ่กินร้อยละ 30
1.จดักิจกรรมรณรงค/์อบรมให้ความรู้ 2. เกษตรกรมีความรู้ในการใชส้ารเคมีก าจดั ร้อยละ 80 20 50 60 80
และเจาะเลือดหาสารเคมีตกคา้ง ศตัรูพืชอยา่งถูกตอ้ง ร้อยละ 80
2. กิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม 3. เกษตรกรมีพฤติกรรมการใชส้ารเคมีก าจดั ร้อยละ 70 20 50 60 70
สุขภาพแก่กลุ่มเกษตรกรท่ีมีผลเส่ียง ศตัรูพืชท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ร้อยละ 70
และไมป่ลอดภยั 4. ประชาชนไดรั้บการบริโภคอาหารท่ีปลอดภยั ร้อยละ 80 20 50 60 80
3. ติดตามประเมินผลเกษตรกรกลุ่ม จากสารเคมีก าจดัศตัรูพืช ร้อยละ 80
เส่ียง/ไมป่ลอดภยัพร้อมเจาะเลือดซ ้า
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
( ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ม.ีค.) (เม.ย.-ม.ิย.) (ก.ค.-ก.ย.)

คลินิกโรคจากการท างาน 1. เพ่ือมีการขบัเคล่ือนมาตรการยติุการใช้ เป้าหมายจงัหวดั 20 40 60 100 ฑาริกา หงษจี์น
1. จดัตั้งคณะท างานคลินิกโรคจาก สารเคมีทางการเกษตรท่ีมีอนัตรายสูงร่วมกบั ร้อยละ 100
การท างาน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
2. ก าหนดวตัถุประสงคว์างแผนการ 2. เพ่ือให้มีระบบรับแจง้การใช/้ป่วยจากการ 20 40 60 100
ให้บริการคลินิกใน รพ สมัผสัสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด(พาราควอต 
3. ศึกษาดูงาน/อบรมฟ้ืนฟคูวามรู้ คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม.
ในการให้บริการคลินิกโรคจากการ ผา่น Mobile Application สู่หน่วยบริการ
ท างาน 3. เพ่ือจดัท าฐานขอ้มลูอาชีวอนามยัและ 20 40 60 100
4. ประชาสมัพนัธ์การให้บริการคลินิก ส่ิงแวดลอ้มดา้นเกษตรกรรม และมีการรายงาน
โรคจากการท างานผา่นช่องทางต่างๆ การเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทาง
5. การจดักิจกรรมเชิงรุก การเกษตร (รหสัโรค T60)
   - ให้ความรู้การใช/้ป่วยจาการสมัผสั
สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด
6. ท าฐานขอ้มลูอาชีวอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้มดา้นเกษตรกรรม
และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสีย
ชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร

โครงการที ่5  โครงการควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน ควบคุมป้องกนัโรค
หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล
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ระยะเวลา งบประมาณ
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค-ธค มค-มีค เมย-มิย กค-กย
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ1.เพ่ือลดผูป่้วยเบาหวาน 1.อตัราผูป่้วยเบาหวาน ประชากร ตค62-กย63 เงินบ ารุง 32,400 นางจรรยา 
เร้ือรัง (เบาหวาน รายใหมจ่ากกลุ่มเส่ียง รายใหม่จากกลุ่มเส่ียง อาย ุ35 ปี ค่า strip รักพ่วง
ความดนั) เบาหวาน เบาหวาน จ านวน DTX พยาบาลวิชา
 1.แผนงานการ 3794 90 กล่องx ชีพช านาญ
คดักรอง 2.เพ่ือลดผูป่้วยความดนั 2.อตัราประชากรกลุ่ม คน 360 บาท การ

โลหิตสูงรายใหม ่จากกลุ่ม เส่ียงและสงสยัป่วย เป็นเงิน
เส่ียงและสงสยัป่วย ความดนัโลหิตสูงใน 32,400
ความดนัโลหิตสูง พ้ืนท่ีรับผิดชอบไดรั้บ บาท

การวดัความดนัโลหิต
ท่ีบา้น

ผู้รับผดิชอบ

แผนงานสาขา วัตถุประสงค์ ตวัช้ีวัด

(KPI)
เป้าหมาย

ปี 63

งบประมาณรายไตรมาส ( บาท )
หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ภารกิจพื้นฐาน

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเลจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน ที่  3 การป้องกันและควบคุมปัจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการที่  5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
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ระยะเวลา งบประมาณ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค-ธค มค-มีค เมย-มิย กค-กย
2.แผนงานการ 1.เพ่ือให้ประชาชนกลุ่ม 1.ประชาชนกลุ่ม กลุ่มเส่ียงต่อ ตค62-กย63 จากกองทนุ นางจรรยา 

ปรับเปล่ียนพฤติ- เสียงต่อการเกิดโรคเบา เสียงต่อการเกิดโรคเบา โรคความดนั หลกัประกนัสุข รักพว่ง

กรรมสุขภาพ หวาน / โรคความดนั หวาน / โรคความดนั โลหิตสูงทั้งหมด ภาพเทศบาล พยาบาลวิชา

ประชาชน ท่ีมีภาวะ โลหิตสูง โรคหลอดลือด โลหิตสูง โรคหลอดลือด 2690คน ต นิคม ชีพช านาญ

ส่ียง ( Pre HT/DM) สมอง/หลอดเลือดหวัใจ สมอง/หลอดเลือดหวัใจ กลุ่มเส่ียงต่อ ค่าอาหารว่าง การ

โดยบรูณาการ มีความรู้และพฤติกรรม ไดรั้บการปรับปล่ียน โรคเบาหวาน เคร่ืองด่ืม และ

การด าเนินงาน ในการดูแลตนองท่ีถูกตอ้ง พฤติกรรมเชิงคุณภาพ ทงัหมด 792 อาหารกลางวนั

ร่วมกบั โครงการ 2.เพ่ือให้ประชาชนกลุ่ม อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 คน ในการจดักิจกรรม

พฒันาความรอบรู้ เสียงต่อการเกิดโรคเบา 2.ประชาชนกลุ่ม น ามาปรับ ปรับเปล่ียน

รอบดา้นสุขภาพ หวาน / โรคความดนั เสียงต่อการเกิดโรคเบา เปล่ียนพฤติ พฤติกรรม

ของประชาชน โลหิตสูง โรคหลอดลือด หวาน / โรคความดนั กรรมสุขภาพ 140 คนX3

 ตวัช้ีวดัท่ี10 สมอง/หลอดเลือดหวัใจ โลหิตสูง โรคหลอดลือด 10%ของกลุ่ม วนัx100บาท

จ านวนครอบครัวไทย ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมมีระดบั สมอง/หลอดเลือดหวัใจ เส่ียงโรคเบาหวาน เป็นเงิน42,000บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ภารกิจพื้นฐาน

แผนงาน ที่  3 การป้องกันและควบคุมปัจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการที่  5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

แผนงานสาขา วัตถุประสงค์ ตวัช้ีวัด

(KPI)
เป้าหมาย

ปี 63

งบประมาณรายไตรมาส ( บาท )
ผู้รับผดิชอบ

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเลจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ระยะเวลา งบประมาณ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค-ธค มค-มีค เมย-มิย กค-กย
มีความรอบรู้สุขภาพ น ้าตาลและระดบัความดนั มีพฤติกรรมท่ีถูกตอ้ง จ านวน 40 คน ค่าป้ายไวนิล นางจรรยา 
เร่ืองกิจกรรมทางกาย โลหิตอยูใ่นเกณฑป์กติ ร้อยละ 80 10%-ของกลุ่ม ขนาด 1x4เมตร รักพ่วง
เร่ืองกิจกรรมทางกาย ( FBS< 126 mg% 3.ประชาชนกลุ่ม เส่ียงโรคความ เป็นเงิน 800 บาท พยาบาลวิชา

BP <140/90mmHg ) เสียงต่อการเกิดโรคเบา ดนัโลหิตสูง ค่าวสัดุในการ ชีพช านาญ
3.เพ่ือให้ประชาชนกลุ่ม หวาน / โรคความดนั จ านวน135 จดัอบรมคนละ การ

เสียงต่อการเกิดโรคเบา โลหิตสูง โรคหลอดลือด คน 20บาทX140

หวาน / โรคความดนั สมอง/หลอดเลือดหวัใจ รวม 175 คน คนเป็นเงิน

2800 บาท

โลหิตสูง โรคหลอดลือด มีระดบัน ้าตาลและ รวมทั้งส้ินเป็น
สมอง/หลอดเลือดหวัใจ ระดบัความดนัโลหิต เงิน45600บาท
ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมไม่เป็น อยูใ่นเกณฑป์กติร้อยละ จากกองทุน
ผูป่้วยรายใหม่ 50 หลกัประกนัสุข

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเลจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงาน ที่  3 การป้องกันและควบคุมปัจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการที่  5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

แผนงานสาขา วัตถุประสงค์ ตวัช้ีวัด

(KPI)
เป้าหมาย

ปี 63

งบประมาณรายไตรมาส ( บาท )
ผู้รับผดิชอบ
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ระยะเวลา งบประมาณ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค-ธค มค-มีค เมย-มิย กค-กย
4.ประชาชนกลุ่ม ภาพเทศบาล
เสียงต่อการเกิดโรคเบา ต เทพนคร
หวาน / โรคความดนั ค่าอาหารว่าง
โลหิตสูง โรคหลอดลือด เคร่ืองด่ืม และ
สมอง/หลอดเลือดหวัใจ อาหารกลางวนั
ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมไม่เป็น ในการจดักิจกรรม

ผูป่้วยโรคเบาหวาน / ปรับเปล่ียน
โรคความดนัโลหิตสูง พฤติกรรม
รายใหม่ ร้อยละ 70 35 คนX3

วนัx100บาท
เป็นเงิน10500บาท

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเลจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเลจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงาน ที่  3 การป้องกันและควบคุมปัจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการที่  5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

แผนงานสาขา วัตถุประสงค์ ตวัช้ีวัด

(KPI)
เป้าหมาย

ปี 63

งบประมาณรายไตรมาส ( บาท )
ผู้รับผดิชอบ
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ระยะเวลา งบประมาณ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค-ธค มค-มีค เมย-มิย กค-กย
ค่าป้ายไวนิล นางจรรยา 
ขนาด 1x4เมตร รักพ่วง
เป็นเงิน 800 บาท พยาบาลวิชา
ค่าวสัดุในการ ชีพช านาญ
จดัอบรมคนละ การ
20บาทX35
คนเป็นเงิน
2,800บาท
เป็นเงิน700บาท
รวมทั้งส้ินเป็น
เงิน12,000 บาท
รวมทั้งสองกอง
ทุนเป็นเงิน
57,600 บาท

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเลจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

แผนงานสาขา วัตถุประสงค์ ตวัช้ีวัด

(KPI)
เป้าหมาย

ปี 63

งบประมาณรายไตรมาส ( บาท )
ผู้รับผดิชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงาน ที่  3 การป้องกันและควบคุมปัจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการที่  5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน
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ระยะเวลา งบประมาณ
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
ตค-ธค มค-มีค เมย-มิย กค-กย

3.ปรับเปล่ียนพฤติ 1.เพ่ือให้ประชาชนกลุ่ม 1.ประชาชนกลุ่มเส่ียง ประชาชน ตค62-กย63 ส านกังาน นางจรรยา 
กรรมกลุ่มเส่ียงสูง เส่ียงมีความรู้และมีพฤติ มีความรู้และมีพฤติกรรมอาย ุ35-60 ปี สาธารณสุข ชูเฉลิม
ต่อการเกิดโรคหลอดกรรมในการดูแลตนเอง ในการดูแลตนเองถูกตอ้งมี CVD Score จงัหวดัก าแพง พยาบาลวิชา
เลือดหวัใจและหลอดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ร้อยละ 80 2-5 จ านวน เพชร ชีพช านาญ
เลือดในประชาชน 2.เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงท่ีเขา้ 2.ประชาชนกลุ่มเส่ียง 175ราย จ านวน การ
อาย3ุ5-60ปี ร่วมปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเขา้ร่วมปรับเปล่ียน ............. บาท
( ท่ีมีCVD Scroe สุขภาพไม่เป็นผูป่้วยโรค พฤติกรรมไม่เป็นผูป่้วย ( ตามราย
2-5 ) หลอดเลือดหวัใจและ รายใหม่ ละเอียดของ

หลอดเลือดรายใหม่ โครงการจาก
ส านกังาน
สาธารณสุข
จงัหวดัก าแพง
เพชร )

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล
แผนงานสาขา วัตถุประสงค์ ตวัช้ีวัด

(KPI)
เป้าหมาย

ปี 63

งบประมาณรายไตรมาส ( บาท )
ผู้รับผดิชอบ

แผนงาน ที่  3 การป้องกันและควบคุมปัจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการที่  5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน
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ระดับ 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลย ี 5.เงนิ 6.ธรรมาภิบาล  7.การมีส่วนร่วมของชุมชน 

รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล1.คดักรองเบาหวานความดนัโลหิต 1.มีMini Case Manager 1.บนัทึกผลงานผา่น Hos_XP 1.เคร่ืองเจาะDTX 1. PP basic 1.NCD Board นิเทศ 1.คืนขอ้มูล/ประสานกองทุน

ใหป้ระชาชนอาย ุ35 ปีข้ึนไป 2.พฒันาศกัยภาพ บุคลากร, 2.ส่งออกขอ้มูล43แฟ้ม พร้อมแผน่และอุปกรณ์ 2. กองทุนต าบล ติดตาม การด าเนินงาน หลกัประกนัสุขภาพในระดบั

ตามมาตรฐาน อสม.ใหมี้ความรู้และใหบ้ริการ 3.ประมวลผลงานจากHDC ของ 2.Model ใหค้วามรู้ 3.คณะท างาน ทอ้งถ่ินหรือพ้ืนท่ีเพ่ือสนบัสนุน

2.ปรับเปล่ียนพฤติกรรม กลุ่มเส่ียง ปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดเส่ียง กระทรวง และWeb เขต เร่ืองอาหาร ภาวะแทรก Service Plan  การคดักรองเบาหวานความดนั

โรคเบาหวาน และความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวานความดนัโลหิตสูง ซอ้นต่างๆ สาขาNCDด าเนิน 2.สนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครอง

โรคหลอดเลือดหวัใจและหลอด งานก ากบั ติดตาม ส่วนทอ้งถ่ินพฒันาตนเอง 

เลือด ของชุมชน DHS

3.ใหค้  าปรึกษาในการเลิกสุราและ (District Health System)

อดบุหร่ีเบ้ืองตน้ในกลุ่มเส่ียง 3.ผูมี้ส่วนร่วมไดแ้ก่ พชอ./พชต./

โรคเบาหวาน และความดนัโลหิตสูง อปท./แกนน า/ชุมชน/อสม./ผูป่้วย/

ความดนัโลหิตสูง โรคหลอดเลือด ผูแ้ทน หรือ Care Giver/ญาติ

หวัใจและหลอดเลือด 4.ยึดหลกัสุขภาพดีวิถี

4.พฒันาClinic NCDคุณภาพ ชีวิตไทย

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

 กระบวนการด าเนินงาน 6  building blocks plus  

แผนงาน ที่  3 การป้องกันและควบคุมปัจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

โครงการที่  5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success
-คดักรองเบาหวานและความดนัโลหิต -คดักรองเบาหวานและความดนัโลหิต ประชาชนไดรั้บการคดักรอง -คดักรองเบาหวานและความดนัโลหิต ประชาชนไดรั้บการคดักรอง -คดักรองเบาหวานและความดนัโลหิต ประชาชนไดรั้บการคดักรอง

สูงประชาชนอาย3ุ5ปีข้ึนไปตาม สูงประชาชนอาย3ุ5ปีข้ึนไปตาม เบาหวาน / ความดนัโลหิตสูง สูงประชาชนอาย3ุ5ปีข้ึนไปตาม เบาหวาน / ความดนัโลหิตสูง สูงประชาชนอาย3ุ5ปีข้ึนไปตาม เบาหวาน / ความดนั

โลหิตสูงมาตรฐาน มากกวา่ 90 มาตรฐาน มากกวา่ 90 ร้อยละ90 มาตรฐาน มากกวา่ 90 ร้อยละ90 มาตรฐาน มากกวา่ 90 ร้อยละ90

-ประสานงานกบักองทุนหลกัประกนั -ประสานงานกบักองทุนหลกัประกนั -ประสานงานกบักองทุนหลกัประกนั -ประสานงานกบักองทุนหลกัประกนั

สุขภาพระดบัทอ้งถ่ินหรือพ้ืนท่ีให้การ สุขภาพระดบัทอ้งถ่ินหรือพ้ืนท่ีให้การ สุขภาพระดบัทอ้งถ่ินหรือพ้ืนท่ีให้การ สุขภาพระดบัทอ้งถ่ินหรือพ้ืนท่ีให้การ

สนบัสนุนการคดักรองเบาหวาน สนบัสนุนการคดักรองเบาหวาน สนบัสนุนการคดักรองเบาหวาน สนบัสนุนการคดักรองเบาหวาน ประชาชนอาย3ุ5 ปีข้ึนไป

และความดนัโลหิตสูง และความดนัโลหิตสูง และความดนัโลหิตสูง และความดนัโลหิตสูง ไดรั้บการประเมินภาวะ

ฟ้ืนฟูความรู้ อสม อสค ในการด าเนิน ฟ้ืนฟูความรู้ อสม อสค ในการด าเนิน ฟ้ืนฟูความรู้ อสม อสค ในการด าเนิน ฟ้ืนฟูความรู้ อสม อสค ในการด าเนิน เส่ียงโรคหัวใจและหลอด

งานป้องกนัและควบคุมโรค งานป้องกนัและควบคุมโรค งานป้องกนัและควบคุมโรค งานป้องกนัและควบคุมโรค เลือด 90%

เบาหวานและโรคความดนัโลหิตสูง เบาหวานและโรคความดนัโลหิตสูง เบาหวานและโรคความดนัโลหิตสูง เบาหวานและโรคความดนัโลหิตสูง -ประชาชนpreDMในพ้ืน

-ประชาชนอาย ุ35 ปีข้ึนไปไดรั้บการ -ประชาชนอาย ุ35 ปีข้ึนไปไดรั้บการ ประชาชนอาย3ุ5 ปีข้ึนไป -ประชาชนอาย ุ35 ปีข้ึนไปไดรั้บการ ประชาชนอาย3ุ5 ปีข้ึนไป -ประชาชนอาย ุ35 ปีข้ึนไปไดรั้บการ ท่ีรับผิดชอบของปีท่ีผ่าน

ประเมินภาวะเส่ียงโรคหัวใจและ ประเมินภาวะเส่ียงโรคหัวใจและ ไดรั้บการประเมินภาวะเส่ียง ประเมินภาวะเส่ียงโรคหัวใจและ ไดรั้บการประเมินภาวะเส่ียง ประเมินภาวะเส่ียงโรคหัวใจและ มาไดรั้บการตรวจซ ้าและ

หลอดเลือด หลอดเลือด โรคหัวใจและหลอดเลือด 90%หลอดเลือด โรคหัวใจและหลอดเลือด 90% หลอดเลือด ไดรั้บค าแนะน าเพ่ือปรับ

-ประชากร pre DMในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ -ประชากร pre DMในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ -ประชากร pre DMในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ -ประชากร pre DMในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ -ประชากร pre DMในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เปล่ียน

ของปีท่ีผ่านมาไดรั้บการตรวจน ้าตาลซ ้า ของปีท่ีผ่านมาไดรั้บการตรวจน ้าตาลซ ้า ของปีท่ีผ่านมาไดรั้บการตรวจน ้าตาลซ ้า ของปีท่ีผ่านมาไดรั้บการตรวจน ้าตาลซ ้า ของปีท่ีผ่านมาไดรั้บการตรวจน ้าตาลซ ้า

และไดรั้บค าแนะน าเพ่ือปรับเปล่ียน และไดรั้บค าแนะน าเพ่ือปรับเปล่ียน และไดรั้บค าแนะน าเพ่ือปรับเปล่ียน และไดรั้บค าแนะน าเพ่ือปรับเปล่ียน และไดรั้บค าแนะน าเพ่ือปรับเปล่ียน

ไตรมาศที ่1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย-ม.ิย.) ไตรมาส 4ก.ค.-ก.ย.

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงาน ที ่ 3 การป้องกันและควบคุมปัจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการที ่ 5 โครงการควบคุมโรคและภยัสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการปฐมภูมแิละองค์รวม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success
พฤติกรรมอยา่งเป็นระบบมากกวา่ พฤติกรรมอยา่งเป็นระบบมากกวา่ พฤติกรรมอยา่งเป็นระบบมากกวา่ พฤติกรรมอยา่งเป็นระบบมากกวา่ พฤติกรรมอยา่งเป็นระบบมากกวา่ พฤติกรรมอยา่งเป็น

ระบบมากกวา่ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90

-กลุ่ม Pre HTและสงสยัป่วยไดรั้บ -กลุ่ม Pre HTและสงสยัป่วยไดรั้บ กลุ่มPre HT ไดรั้บการตรวจวดั -กลุ่ม Pre HTและสงสยัป่วยไดรั้บ กลุ่มPre HT ไดรั้บการตรวจวดั -กลุ่ม Pre HTและสงสยัป่วยไดรั้บ

การตรวจวดัความดนัโลหิตท่ีบา้น การตรวจวดัความดนัโลหิตท่ีบา้น ความดนัโลหิตท่ีบา้นตาม

มาตรฐาน

การตรวจวดัความดนัโลหิตท่ีบา้น ความดนัโลหิตท่ีบา้นตามมาตรฐาน การตรวจวดัความดนัโลหิตท่ีบา้น

ตามมาจรฐาน ตามมาจรฐาน ร้อยละ 20 ตามมาจรฐาน ร้อยละ 30 ตามมาจรฐาน

-กลุ่ม Pre HT / Pre DM ไดรั้บการ -กลุ่ม Pre HT / Pre DM ไดรั้บการ -กลุ่ม Pre HT / Pre DM ไดรั้บการ -กลุ่ม Pre HT / Pre DM ไดรั้บการ -กลุ่ม Pre HT / Pre DM ไดรั้บการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

-กลุ่มเส่ียงโรคหัวใจและหลอดเลือด -กลุ่มเส่ียงโรคหัวใจและหลอดเลือด -กลุ่มเส่ียงโรคหัวใจและหลอดเลือด -กลุ่มเส่ียงโรคหัวใจและหลอดเลือด -กลุ่มเส่ียงโรคหัวใจและหลอดเลือด -กลุ่มเส่ียงโรคหัวใจและ

CV risk 2 -5 ไดรั้บการปรับ CV risk 2 -5 ไดรั้บการปรับ CV risk 2 -5 ไดรั้บการปรับ CV risk 2 -5 ไดรั้บการปรับ CV risk 2 -5 ไดรั้บการปรับ หลอดเลือด

เปล่ียนพฤตอกรรมตามเกณฑ์ เปล่ียนพฤตอกรรมตามเกณฑ์ เปล่ียนพฤตอกรรมตามเกณฑ์ เปล่ียนพฤตอกรรมตามเกณฑ์ เปล่ียนพฤตอกรรมตามเกณฑ์ CV risk 2 -5

( 30 ราย ) ไดรั้บการปรับ

เปล่ียนพฤตอกรรมตามเกณฑ์

( 30 ราย )

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการด้านปฐมภูมแิละองค์รวม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ไตรมาศที ่1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย-ม.ิย.) ไตรมาส 4ก.ค.-ก.ย.

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงาน ที ่6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที ่1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง

ภารกิจพื้นฐาน
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-
มี.ค.

เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น เพ่ือใหส้ถานพยาบาลและ
ร้อยละของสถานพยาบาลและสถาน ร้อยละของสถานพยาบาลและสถาน

ตค.62- ภญ.
กมลวรรณ

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพและบริการ สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ประกอบการเพ่ือสุขภาพ ผา่นเกณฑ์ ประกอบการเพ่ือสุขภาพ ผา่นเกณฑ์ กย 63

สุขภาพ มีมาตรฐานตามเกณฑท่ี์ก าหนด มาตรฐาน มาตรฐาน ร้อยละ 90

1.ตรวจสถานพยาบาลในเขตรับผิดชอบ

2.รายงานผลการด าเนินการรายไตรมาส

ล าดบั
โครงการ/
กิจรรมหลกั

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา
 (ตั้งแต่
วนัท่ี-ถึง
วนัท่ี)

งบประมาณรวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรั้บผิดชอ

บ

หน่วยงาน ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงาน ที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการที่ 6. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน 5) คุ้มครองผู้บริโภค
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

2 โครงการส่งเสริมและพฒันา เพ่ือใหผ้ลิตภณัฑอ์าหารสด ร้อยละของผลิตภณัฑอ์าหารสด ร้อยละของผลิตภณัฑอ์าหารสด ตค.62- ชุดทดสอบสารปนเป้ือน 4,390 บาท
ภญ.

กมลวรรณ
ความปลอดภยัดา้นอาหาร และอาหารแปรรูป และอาหารแปรรูป และอาหารแปรรูป กย 63 ในอาหาร 4 ชนิด 

1.ตรวจสถานท่ีจ าหน่าย เก็บตวัอยา่ง มีความปลอดภยั มีความปลอดภยั มีความปลอดภยั ร้อยละ 80 ชุดทดสอบสารบอแรกซ์

ตรวจวิเคราะห์ดว้ย Test – kit 10 ชุดราคา 900 บาท

2.รายงานผลการด าเนินการ ชุดทดสอบสารกนัรา 

รายไตรมาส 10 ชุดราคา 1,200 บาท

ชุดทดสอบสารฟอกขาว

10 ชุดราคา 850 บาท

ชุดทดสอบสารฟอร์มาลิน

80 ชุด ราคา 1,440 บาท

รวม 4,390 บาท

ผูรั้บผิดชอบ

หน่วยงาน ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ล าดบั
โครงการ/
กิจรรมหลกั

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา
 (ตั้งแต่
วนัท่ี-ถึง
วนัท่ี)

งบประมาณรวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนงาน ที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการที่ 6. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน 5) คุ้มครองผู้บริโภค

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
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P I R A B

ผูรั้บผิดชอบงาน คบส. ระดบั ใชง้บประมาณ 4,390 บาท พรบ ดงัน้ี นโยยายความปลอดภยัดา้นอาหาร ฝีกอบรมพนกังานเจา้หนา้ท่ี

อ  าเภอ ยา

ต าบล อาหาร

สถานพยาบาล

วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท

ยาเสพติด

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ

เคร่ืองส าอาง

บหุร่ี สุรา

อ่ืนๆ ฯลฯ

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

โครงการที่ 6. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

แผนงาน ที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน 5) คุ้มครองผู้บริโภค
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์ ร้อยละของผลิตภณัฑอ์าหารสด ร้อยละของผลิตภณัฑอ์าหารสด 1.มีแผนการด าเนินงาน ด าเนินการตามแผน ด าเนินการตามแผน สรุปและรายงานผล ฝ่ายเภสชักรรม

สุขภาพและบริการสุขภาพ และอาหารแปรรูปมีความปลอดภยั และอาหารแปรรูป มีความปลอดภยั อาหารปลอดภยั ร้อยละ 65 ร้อยละ 100

1.ประชุมผูป้ระกอบการ ร้อยละ 90 2.ด าเนินการตามแผน

2.อบรมพนง.เจา้หนา้ท่ี ร้อยละ 30 

3.ตรวจสถานท่ี

4.เก็บตวัอยา่งส่งตรวจ และการตรวจโดยใช้

Test – kit

5.รายงานผล

หน่วยงาน ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

มาตรการ รายการ/ตวัช้ีวดั เป้าหมาย

Small Success

ผู้รับผดิชอบ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

โครงการที่ 6. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน 5) คุ้มครองผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงาน ที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ -105-



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภยั ร้อยละของสถานพยาบาลและสถาน ร้อยละของสถานพยาบาลและสถาน 1. ตรวจสถาน 1.ตรวจสถาน 1.ตรวจสถาน สรุปและรายงานผล ฝ่ายเภสชักรรม

ด้านอาหาร ประกอบการเพ่ือสุขภาพ ผา่นเกณฑ์ ประกอบการเพ่ือสุขภาพ ผา่นเกณฑ์ ประกอบการ ร้อยละ 30 ประกอบการ ร้อยละ 65 ประกอบการ ร้อยละ 100

1.ประชุมผูป้ระกอบการ มาตรฐาน มาตรฐาน ร้อยละ 80 2.ผลการตรวจผา่นเกณฑ์ 2.ผลการตรวจผา่นเกณฑ์ 2.ผลการตรวจผา่นเกณฑ์

2.อบรมพนง.เจา้หนา้ท่ี ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80

3.ตรวจสถานท่ี

4.รายงานผล

มาตรการ รายการ/ตวัช้ีวดั เป้าหมาย

Small Success

ผู้รับผดิชอบ

หน่วยงาน ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 1.Prevention & Promotion Excellence
แผนงาน ที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการที่ 10. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน 5) คุ้มครองผู้บริโภค
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 การพฒันาองคก์ร / ชุมชน ตน้แบบ เพ่ือรณรงคล์ด ละ เลิกการใช้ องคก์ร/ชุมชนท่ีสมคัรเขา้ รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล 1 พ.ย.62 5,000 ทีม ENV.
เลิกใชภ้าชนะโฟมบรรจุอาหาร ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ร่วมโครงการเป็นตน้แบบ  - เจา้หนา้ท่ีใน รพ ถึง 30 ก.ย 63 เงินบ ารุง รพ.
  1. จดัท าแผนงานเสนอขออนุมติั เลิกใชภ้าชนะโฟมบรรจุ  - ผูม้ารับบริการ
  2. ประชุมภาคีเครือข่าย เพ่ือด าเนินการ อาหาร 100 %
องคก์รตน้แบบเลิกใชภ้าชนะโฟมบรรจุอาหาร
  3. ผูบ้ริหารองคก์รก าหนดนโยบาย
สนบัสนุนและส่งเสริมการลด ละ เลิก
การใชภ้าชนะโฟมบบรจุอาหาร
  4. จดัท าส่ือเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
เช่น แผน่พบั คู่มือ ไวนิล สต๊ิกเกอร์
ป้ายประชาสมัพนัธ์ เป็นเงิน 5,000 บาท

  5. เจา้หนา้ท่ีในองคก์ร มีการใช้ 5,000

ผลิตภณัฑท์ดแทนโฟมท่ีปลอดภยัต่อสุขภาพ
  6. เจา้หนา้ท่ีและผูรั้บบริการ ตอ้งเลิก
ใชภ้าชนะโฟมบรรจุอาหารอยา่งนอ้ย 
3 เดือนติดต่อกนัในปีแรก /ส าหรับในปี
ต่อไปตอ้งปลอดโฟมตลอดทั้งปี
  7. ติดตามประเมินผลและรายงานผล

รวมเป็นเงิน 5,000

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที่-

ถึงวนัที)่

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ
แผนงานที ่4  การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
โครงการที ่ 7 โครงการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ภารกิจพื้นฐาน  บริหารจดัการ
หน่วยงาน ทีมงานพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยัความปลอดภยั โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

2 แผนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า เพ่ือตรวจสอบคุณภาพน ้า คุณภาพน ้าบริโภคและ  - น ้าบริโภค 1 พ.ย.62 45,300 ฑาริกา หงษจี์น

1. ติดต่อประสานกบัทางห้อง Lab บริโภคและน ้าเสีย/ทิง้ ใหผ้า่น น ้าเสีย/ทิง้ ผา่นเกณฑ์ (น ้าประปา) ถึง 30 ก.ย 63 เงินบ ารุง รพ.

ศูนยท์ดสอบวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอ้ม มาตรฐาน มาตรฐาน ร้อยละ 100  - น ้าเสีย/น ้าทิง้
มหาวิทยาลยันเรศวร ในการส่งน ้าตรวจ (บอ่บ าบดั)
  1.1 ค่าตรวจวิเคราะห์น ้า
 - จุดน ้าบริโภค 1 จุดๆละ 5,600 บาท 5,600 5,600 5,600 5,600
เป็นเงิน 5,600 บาท
 - จุดน ้าเสีย/น ้าท้ิง 2 จุดๆละ 2,650 บาท 5,300 5,300 5,300 5,300
เป็นเงิน 5,300 บาท
   (น ้าเสียก่อนเขา้ระบบ และน ้าเสียออก
จากระบบ)
2. เก็บตวัอยา่งน ้าบริโภค และน ้าเสีย/ทิง้
ตามภาชนะบรรจุท่ีทางศูนย ์Lab เตรียมไว้
โดยด าเนินการส่งตรวจปีละ 4 คร้ัง
3. น าผลการตรวจวิเคราะห์มาประเมินและ
ตรวจสอบ หากมีค่าผิดปกติให้ด าเนินการ
แกไ้ข

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผดิชอบ

แผนงานที ่4  การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
โครงการที ่ 7 โครงการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ภารกิจพื้นฐาน  บริหารจดัการ
หน่วยงาน ทีมงานพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยัความปลอดภยั โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

4. ติดต่อประสานงาน ศูนยห์้องปฏิบติัการ
กรมอนามยั ในการจดัซ้ือชุดตรวจ
   - ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน ้า 650
จ านวน 1 ชุดๆละ 650 บาท
   - ชุดตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน ้า 1,050
จ านวน 3 ชุดๆละ 350 เป็นเงิน 1,050 
บาท

รวมเป็นเงิน 12,600 10,900 10,900 10,900

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ
แผนงานที ่4  การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
โครงการที ่ 7 โครงการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ภารกิจพื้นฐาน  บริหารจดัการ

รวม 45,300

หน่วยงาน ทีมงานพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยัความปลอดภยั โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผดิชอบ
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ไตรมาส ไตรมาส 2 ไตรมาส ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

3 การขบัเคล่ือน Green & Clean เพ่ือส่งเสริมให้โรงพยาบาลสงักดั  - ร้อยละของโรงพยาบาลท่ี รพ.ทุง่โพธ์ิทะเล 1 พ.ย.62 100,000 ทีม Env
Hospital ผา่นเกณฑม์าตรฐาน ระดบั กระทรวงสาธารณสุขมีการ พฒันาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม ถึง 30 ก.ย 63 เงินบ ารุง 
ดีมาก Plus พฒันาอนามยัส่ิงแวดลอ้มได้ ไดต้ามเกณฑ์
  1. ปรับรุง/พฒันา/ซ่อมแซม การจดัการ ตามเกณฑ ์Green & Clean Green & Clean Hospital
มลูฝอยทัว่ไป, มลูฝอยติดเช้ือ, การพฒันา Hospital  -โรงพยาบาล ผา่น
ส้วมให้ไดม้าตรฐาน HAS ทั้งOPD และ IPD เกณฑร์ะดบัดีมาก Plus
การจดัการดา้นพลงังาน, การจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล, การบริการ
น ้าอุปโภค/บริโภคท่ีสะอาดปลอดภยั, การ
สร้างนวตักรรม, การพฒันาเครือข่ายการ
พฒันาชุมชนเขม้แขง็, การจดัตลาด

Green Market, การจดับริการอาชีวอนามยั
และเวชกรรมส่ิงแวดลอ้ม
  2. ติดตามและประเมินผลการเดินงาน
  3. เตรียมรับการประเมิน ปีงบประมาณ
2563

รวมเป็นเงิน

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

100,000

100,000

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรั้บผิดชอบ

แผนงานที ่4  การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
โครงการที ่ 7 โครงการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ภารกิจพื้นฐาน  บริหารจดัการ
หน่วยงาน ทีมงานพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยัความปลอดภยั โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล
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ไตรมาส ไตรมาส 2 ไตรมาส ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

4 โครงการฝึกอบรมป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 1. เพ่ือให้บคุลากรทกุคนมี 1. บคุลากรมีความรู้ใน บคุลากร รพ. 1 พ.ย.62 เงินบ ารุง รพ. ทีม ENV.
ซอ้มแผนอคัคีภยั โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล ความรู้ดา้นอคัคีภยั การใช้ การป้องกนัอคัคีภยัและ ทุง่โพธ์ิทะเล 75 ถึง 30 ก.ย 63 30,450
  1. ประชุมคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม เคร่ืองมือดบัเพลิง วิธีปฏิบติั ระงบัอคัคีภยั รวมทั้งมี คน
วางแผน เขียนโครงการ เม่ือเกิดอคัคีภยั ความรู้วิธีปฏิบติัตนเพ่ือช่วย
  2. จดัท าโครงการ เสนอเพ่ืออนุมติั 2. เพ่ือให้บคุลากรทกุระดบั เหลือผูป้ระสบภยั และช่วย
  3. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินงาน ทราบถึงบทบาทของตนเอง เหลือตนเอง ร้อยละ 80
ตามโครงการ ปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งตามแนวทาง 2. ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
  4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ สรุป ท่ีก าหนด สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บ
และรายงานผล 3. เพ่ือให้ทกุหน่วยงานมีความ ไปปฏิบติัและแกไ้ข
   หลกัสูตรฝึกอบรม การบรรยาย ทฤษฏี พร้อมรับสถานการณ์ มีระบบ เหตุการณ์ไดอ้ยา่งปลอดภยั
สาธิต ฝึกปฏิบติั และซอ้มรับอคัคีภยั การสัง่การ วิธีการสัง่การ และมีประสิทธิภาพ ร้อยละ
รวม 2 วนั การแจง้ข่าว และประสานงาน 80
  วนัแรก ของการฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอก
  1. ภาคทฤษฏี ความรู้เกียวกบัอคัคีภยั 4. เพ่ือเป็นการซกัซอ้มการ
การป้องกนัระงบัอคัคีภยั การอพยพ ปฏิบติัเม่ือเกิดอคัคีภยั
เคล่ือนยา้ยผูป่้วยและทรัพยสิ์น แผนป้องกนั
ระงบัอคัคีภยั
  2. การฝึกภาคปฏิบติั ฝึกการใชถ้งั
ดบัเพลิง การใชส้ายน ้าดบัเพลิง การดบัเพลิง
ประเภทต่างๆ

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

หน่วยงาน ทีมงานพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยัความปลอดภยั โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรั้บผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ
แผนงานที ่4  การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
โครงการที ่ 7 โครงการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ภารกิจพื้นฐาน  บริหารจดัการ
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ไตรมาส ไตรมาส 2 ไตรมาส ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

  วนัท่ีสอง ของการฝึกอบรม
เป็นการซอ้มแผนรับอคัคีภยั การอพยพ
เคล่ือนยา้ยผูป่้วยและทรัพยสิ์น 
  - ประชุมแนวทางการปฏิบติัตามแผน
เม่ือเกิดอคัคีภยั
  - ก าหนดจุดเกิดไฟไหม ้ก าหนดจุดรวมพล
  - ซอ้มแผนอคัคีภยั 
  - สรุปผลการซอ้มแผนอคัคีภยั
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการ
  - ค่าตอบแทนวิทยากร 1คนx3ชัว่โมงx 7,200 7,200
1,200 บาท x2วนั  เป็นเงิน 7,200 บาท
  - ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและ 15,000 15,000
เคร่ืองด่ืม 75 คน x 100 บาทx 2 วนั
เป็นเงิน 15,000 บาท 
  - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการอบรม และการ 2,250 2,250
ฝึกปฏิบติั 75 คน x 30 บาท เป็นเงิน
2,250 บาท
  - ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 1,000 1,000

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรั้บผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ
แผนงานที ่4  การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
โครงการที ่ 7 โครงการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ภารกิจพื้นฐาน  บริหารจดัการ
หน่วยงาน ทีมงานพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยัความปลอดภยั โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ไตรมาส ไตรมาส 2 ไตรมาส ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1,0000 บาท
  - ค่าส่ือประชาสมัพนัธ์(ป้ายไวนิล/แผน่พบั) 5,000 5,000
เป็นเงิน 5,000 บาท
5. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม

รวมเป็นเงิน 30,450

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรั้บผิดชอบโครงการ/กิจรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

โครงการที ่ 7 โครงการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ภารกิจพื้นฐาน  บริหารจดัการ
หน่วยงาน ทีมงานพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยัความปลอดภยั โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

ล าดบั

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ
แผนงานที ่4  การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม -113-



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

5 โครงการสถานท่ีท างานน่าอยู ่น่าท างาน 1. เพ่ือให้โรงพยาบาลเป็น 1. เจา้หนา้ท่ีมีส่วนร่วม บคุลากร รพ. 1 พ.ย.62 เงินบ ารุง รพ. ทีม ENV.
(Healthy Workplace) สถานท่ีท างานน่าอยู ่สะอาด ในการท ากิจกรรมร่วมกนั ทุง่โพธ์ิทะเล 75 ถึง 30 ก.ย 63
1. กิจกรรม 5 ส. และสถานท่ีท างานน่าอยู่ มีความเป็นระเบียบ ปลอดภยั ร้อยละ 100 คน 30,000
น่าท างาน 2. เพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีมีความสุข 2. โรงพยาบาลเป็นสถานท่ี
   คร้ังท่ี 1  เดือนธนัวาคม 2562 ในการท างาน มีน ้าใจเก้ือกูลกนั ท างานน่าอยู ่น่าท างาน 7,500 7,500 7,500 7,500
บริเวณตึกOPDและโรคเร้ือรัง/แพทยแ์ผนไทยร่วมมือสามคัคี ท  างานเป็นทีม ร้อยละ 80
  คร้ังท่ี 2 เดือนมีนาคม 2563 3. เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีดีใน 3. เจา้หนา้ท่ีมีสุขภาพกาย
บริเวณตึกIPDและตึก PCU การท างาน เพ่ิมประสิทธิภาพ และใจท่ีดี ร้อยละ 80
  คร้ังท่ี 3 เดือนพฤษภาคม 2563 การท างาน   
บริเวณศูนยช่์างและตึกเก่า 4. เพ่ือส่งเสริมให้เจา้หนา้ท่ี
  คร้ังท่ี 4 เดือนสิงหาคม 2563 มีการดูแลตนเอง มีคุณภาพ
บริเวณฐานพระภูมิ หนา้ รพ./ทางเดินรถ ชีวิตท่ีดีข้ึนทั้งร่างกายและจิตใจ
2. กิจกรรมสุขภาพจิตดี สุขภาพกายแขง็ 20,000 20,000
แรง
  - จดัชมรมเพ่ือสุขภาพ/กายออกก าลงักาย
ร่วมกิจกรรมออกกงักายร่วมกนั

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

แผนงานที ่4  การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
โครงการที ่ 7 โครงการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ภารกิจพื้นฐาน  บริหารจดัการ
หน่วยงาน ทีมงานพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยัความปลอดภยั โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรั้บผิดชอบ
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ไตรมาส ไตรมาส 2 ไตรมาส ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

  - กิจกรรมคลายเครียด/การฝึกสมาธิ/
ฟังธรรมะ/กิจกรรมสนทนากลุ่ม
3. สรุปผลการด าเนินงาน

รวมเป็นเงิน

ผูรั้บผิดชอบวตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

50,000

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

แผนงานที ่4  การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
โครงการที ่ 7 โครงการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ภารกิจพื้นฐาน  บริหารจดัการ
หน่วยงาน ทีมงานพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยัความปลอดภยั โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล
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ไตรมาส ไตรมาส 2 ไตรมาส ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

6 โครงการอบรมฟ้ืนฟคูวามรู้เจา้หนา้ท่ี 1. เพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีไดฟ้ื้นฟู 1. เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ บคุลากร รพ. 1 พ.ย.62 เงินบ ารุง รพ. ทีม ENV.

ดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัใน รพ. ความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มและ ดา้นส่ิงแวดลอ้มและ ทุง่โพธ์ิทะเล 75 ถึง 30 ก.ย 63
1. อบรมฟ้ืนฟคูวามรู้เจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบั ความปลอดภยัในโรงพยาบาล ความปลอดภยัใน รพ. คน

ดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัใน 2. เพ่ือให้ส่ิงแวดลอ้มและความ ร้อยละ 80

โรงพยาบาล ปลอดภยัในโรงพยาบาลได้ 2. โรงพยาบาลไดม้าตรฐาน

  - การจราจร มาตรฐานความปลอดภยัตาม ดา้นส่ิงแวดลอ้มและความ

  - ขยะมลูฝอยทัว่ไป/มลูฝอยติดเช้ือ เกณฑ์ ปลอดภยัในโรงพยาบาล

  - ส้วม (ตามมาตรฐาน HAS)
  - การอนุรักษพ์ลงังาน
  - GREEN & CLEAN Hospital
  - การับประเมินงานมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม
  - เคร่ืองมือแพทย์
แบง่เจา้หนา้ท่ีเป็น 2 กลุ่ม
2. ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและ 7,500
เคร่ืองด่ืม 75 คน x 100 บาท เป็นเงิน
7,500 บาท 

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรั้บผิดชอบ

แผนงานที ่4  การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
โครงการที ่ 7 โครงการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ภารกิจพื้นฐาน  บริหารจดัการ
หน่วยงาน ทีมงานพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยัความปลอดภยั โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)
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ไตรมาส ไตรมาส 2 ไตรมาส ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

3. ค่าป้ายโครงการ ส่ือประชาสมัพนัธ์ 5,000
เป็นเงิน 5,000 บาท
4. สรุปผลการด าเนินงาน

รวมเป็นเงิน

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรั้บผิดชอบ

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

แผนงานที ่4  การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
โครงการที ่ 7 โครงการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ภารกิจพื้นฐาน  บริหารจดัการ

12,500

หน่วยงาน ทีมงานพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยัความปลอดภยั โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั วตัถุประสงค์
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ไตรมาส ไตรมาส 2 ไตรมาส ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

7 แผนการพฒันาระบบความปลอดภยัใน รพ 1. เพ่ือให้เกิดป้องกนัการ รพ. มีการป้องกนัการเกิด รพ.ทุง่โพธ์ิทะเล 1 พ.ย.62 เงินบ ารุง รพ. ทีม ENV.
ในการท าแผนผงั รพ. อคัคีภยัและความมาปลอดภยั อคัคีภยัและมีอุปกรณ์ ถึง 30 ก.ย 63 100,000
1. ประสานกบัเจา้หนา้ท่ีจากศูนยวิ์ศวกรรม ใน รพ. ป้องกนัการเกิดอคัคีภยั
ในการด าเนินการเขียนแผนผงัโรงพยาบาล ร้อยละ 100
  - แผนผงัทัว่ไปบริเวณ รพ.
  - แผนผงัระบบป้องกนัอคัคีภยั
  - แผนผงัทางเดินหนีไฟแต่ละจุด
2. ประชาสมัพนัธ์/ช้ีแจง้ เจา้หนา้ท่ีและ
ผูรั้บบริการ ในการดูแผนผงัทางเดินหนีไฟ
และการป้องกนัอคัคีภยั
3. ติดป้ายแผนผงัทางเดินหนีไฟ/แผนผงั
ระบบป้องกนัอคัคีภยั แต่ละจุด
4. ติดสญัลกัษณ์และอุปกรณ์ในการป้องกนั
การเกิดอคัคีภยั

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรั้บผิดชอบ

100,000

100,000

แผนงานที ่4  การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
โครงการที ่ 7 โครงการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ภารกิจพื้นฐาน  บริหารจดัการ
หน่วยงาน ทีมงานพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยัความปลอดภยั โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ
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P (ภาค)ี I (การลงทุน) R (การใช้ตวับทกฎหมาย) A (นโยบาย) B (การฝีกอบรม)

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั งบประมาณเงินบ ารุง รพ. ใชม้าตรการทางกฎหมาย นโยบายลด ละ เลิก ใชโ้ฟมบรรจุ 1. ประชุมภาคีเครือข่ายเพ่ือด าเนินการ

โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล เช่น พ.ร.บ.การสาธารณสุข อาหาร องคก์รตน้แบบเลิกใชโ้ฟมบรรจุอาหาร

เจา้หนา้ท่ีใน รพ. พ.ศ.2535 2. ประกาศใชน้โยบายลด ละ เลิก ใชโ้ฟม

ผูม้ารับบริการ รพ. บรรจุอาหาร 

ร้านอาหาร/ร้านคา้ 3. ปฏิบติัตามแนวทางประกาศนโยบาย

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 
ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ
แผนงานที ่4  การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
โครงการที ่ 7 โครงการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ภารกิจพื้นฐาน  บริหารจดัการ
หน่วยงาน ทีมงานพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยัความปลอดภยั โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล
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P (ภาค)ี I (การลงทุน) R (การใช้ตวับทกฎหมาย) A (นโยบาย) B (การฝีกอบรม)

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั งบประมาณเงินบ ารุง รพ. พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 นโยบายจงัหวดั 1. ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน

โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 2. เกษตรกรสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ

อปท. ประกาศ/แนวทางการใชส้ารเคมีทาง 3. จดักิจกรรมรณรงค/์อบรมให้ความรู้

อสม. การเกษตร ตรวจคดักรองเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 

แกนน าสุขภาพ โดยใชแ้บบประเมินความเส่ียงการใชส้ารเคมี

ประชาชน ก าจดัศตัรูพืช (นบก.01) และเจาะเลือดหา

สารเคมีตกคา้ง

4. จดักิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

แก่กลุ่มเกษตรกรท่ีมีผลเส่ียงและไมป่ลอดภยั

5. ติดตามประเมินผลเกษตรกรกลุ่มเส่ียง

และไมป่ลอดภยัพร้อมเจาะเลือดซ ้า

หน่วยงาน ทีมงานพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยัความปลอดภยั โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 
ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ
แผนงานที ่4  การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
โครงการที ่ 7 โครงการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ภารกิจพื้นฐาน  บริหารจดัการ
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P (ภาค)ี I (การลงทุน) R (การใช้ตวับทกฎหมาย) A (นโยบาย) B (การฝีกอบรม)

ห้อง Lab ศูนยป์ฏิบติัการกรมอนามยั งบประมาณเงินบ ารุง รพ. พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 นโยบายกระทรวง การเขา้ฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพ

กระทรวงสาธารณสุข นโยบายจงัหวดั เจา้หนา้ท่ีในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม

โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล ในโรงพยาบาล

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 
ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ
แผนงานที ่4  การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
โครงการที ่ 7 โครงการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ภารกิจพื้นฐาน  บริหารจดัการ
หน่วยงาน ทีมงานพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยัความปลอดภยั โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล
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อปท. / โรงพยาบาล / รพ.สต. งบประมาณเงินบ ารุง รพ. 1.ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนพฒนาฯ 1.นโยบายระดบัประเทศ 1.ประชุมช้ีแจงนโยบายเกณฑก์ารด าเนินงาน

ฉบบัท่ี 12  -รพ.ผา่นเกณฑ ์GREEN & CLEAN GREEN & CLEAN hospital แก่ จนท.

 -ยทุศาสตร์ท่ี 4  การเติบโตท่ีเป็นมิตร   hospital ระดบัดีมาก 20% ระดบัต าบล

กบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  -รพ.ผา่นเกณฑ ์GREEN & CLEAN 2.การติดตาม/ประเมินผลการด าเนินงาน

2.แผนยทุธศาสตร์กระทรวงสาะรณสุข   hospital ระดบัดีมาก จงัหวดัละ ตามเกณฑ ์GREEN & CLEAN hospital

20 ปี   1 แห่ง รพช./รพ.สต.

 -แผนงานท่ี 4 การบริหารจดัการ 2.นโยบายระดบัจงัหวดั 3.การประเมินตนเอง และการพฒันา ต่อไป

ส่ิงแวดลอ้ม และพฒันาคุณภาพ  -รพ.ผา่นเกณฑ ์ระดบัพ้ืนฐานข้ึนไป

สถานบริการ   ร้อยละ 100
 -รพ.ผา่นเกณฑ ์ระดบัดีข้ึนไป

  ร้อยละ 50
 -รพ.ผา่นเกณฑ ์ระดบัมากข้ึนไป

  ร้อยละ 20
 -รพ.สต.ผา่นเกณฑ ์ระดบัพ้ืนฐาน

  ข้ึนไปร้อยละ 100

หน่วยงาน ทีมงานพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยัความปลอดภยั โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 
ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ
แผนงานที ่4  การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
โครงการที ่ 7 โครงการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ภารกิจพื้นฐาน  บริหารจดัการ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

องคก์ร/ชุมชนท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ มีนโยบายลด ละ เลิก องคก์รลด ละ เลิก ใชโ้ฟม องคก์รลด ละ เลิก ใชโ้ฟม องคก์รลด ละ เลิก ใชโ้ฟม 1.พฒันาวิชาการและองคค์วามรู้

เป็นตน้แบบเลิกใชภ้าชนะโฟมบรรจุ ใชโ้ฟมบรรจุอาหาร บรรจุอาหาร 100 % บรรจุอาหาร 100 % บรรจุอาหาร 100 % 2.พฒันาความร่วมมือภาคีเครือข่าย

อาหาร 100% 3.ก ากบั ติดตามและประเมินผล

ล าดบั

Small Success

มาตรการ

หน่วยงาน ทีมงานพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยัความปลอดภยั โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

แผนงานที ่4  การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม

โครงการที ่ 7 โครงการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม

ภารกิจพื้นฐาน  บริหารจดัการ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

คุณภาพน ้าบริโภคและน ้าเสีย/ทิง้ 100 100 100 100 ติดตามผลการด าเนินการ

ผา่นเกณฑม์าตรฐาน

ล าดบั

Small Success

มาตรการ

หน่วยงาน ทีมงานพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยัความปลอดภยั โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

แผนงานที ่4  การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม

โครงการที ่ 7 โครงการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม

ภารกิจพื้นฐาน  บริหารจดัการ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

 - ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพฒันา 1. พฒันาวิชาการและองคค์วามรู้

อนามยัส่ิงแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ 100 100 100 100 2. พฒันาความร่วมมือภาคีเครือข่าย

Green & Clean Hospital 3.กบั ติดตามประเมินผล

 -โรงพยาบาล ผา่นเกณฑร์ะดบัพ้ืนฐาน

มาตรการ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ 1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ

แผนงานที ่4  การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม

โครงการที ่ 7 โครงการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม

ภารกิจพื้นฐาน  บริหารจดัการ

หน่วยงาน ทีมงานพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยัความปลอดภยั โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

ล าดบั

Small Success
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านบริการเป็นเลศิ

(Service Excellence)



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการพฒันาศกัยภาพคลินิก เพ่ือให้บริการทกุคน ผา่นเกณฑก์าร 1 แห่ง ตค61 - ทีมสหสาขา

หมอครอบครัว ( Primary Care ทกุท่ี ทกุอยา่ง ประเมินตามเกณฑ์ กย62 วิชาชีพ
Cluster ) ทกุเวลา ดว้ยเทคโน เกณฑ์

โลยกีารส่ือสารท่ี มาตรฐาน

1.จดัตั้งคณะกรรมการในการ ทนัสมยั

ด าเนินงาน

2.ประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน

3.พฒันาศกัยภาพสหสาขาวิชาชีพ

ในการด าเนินงาน

4.จดัท าแผนในการด าเนินงาน

5.ด าเนินงานตามแผน

6.วิเคราะห์ปัญหาและหาแนว

ทางในการแกไ้ขปัญหา

7.สรุปผลการด าเนินงาน

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผดิชอบล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั
เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ปี 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงาน ที่…5..การพัฒนาระบบบริการปฐมภูม.ิ............
โครงการที่ ...8.....โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
ภารกิจพื้นฐาน .....วิชาการ.......................
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ระดบั 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงิน 6.ธรรมมภบิาล 7.การมส่ีวนร่วมของชุมชน

P 1.การพฒันาคุณภาพบริการตาม 1.มีผูรั้บผิดชอบการพฒันาคุณภาพ 1.พฒันาระบบขอ้มลูท่ี 1.จดัหาอุปกรณ์และ 1.มีการใชท้รัพยากร 1.สร้างระบบการเขา้ 1.สร้างกระบวนการท างาน
มาตรฐานPCCและเกณฑติ์ดดาว ตามมาตฐาน PCC      และ รพ.สต. เก่ียวขอ้งกบั PCC ยาท่ีจ  าเป็นตามบริการท่ี ร่วมกนั ในเครือข่าย ถึงขอ้มลูท่ีจ  าเป็นใน อยา่งมีส่วนร่วมจากภาคี
ให้ผา่นตามเกณฑโ์ดยมอบหมาย ติดดาว 2.พฒันาระบบขอ้มลูท่ี จ  าเป็นไดแ้ก่ ออกซิเจน DHS เช่น กองทนุPP การจดับริการของ เครือข่าย ทั้งร่วมคิด ร่วม
ให้ทีมแกนน าขบัเคล่ือนภายใน 2..มีทีมสหวิชาชีพให้บริการครบ เก่ียวขอ้งกบัระบบส่งต่อ เคร่ืองดูดเสมหะ กองทนุจากอปท. เครือข่าย ร่วมด าเนินงาน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของตนเองร่วมใน ตามเกณฑ์ ระหว่างระดบัต่างๆ อุปกรณ์ท าแผล 2.จดัท าหลกัเกณฑ์ 2.มีทีมประเมินผล 2.ประชาสมัพนัธ์สร้างความ
ทีมขบัเคล่ือนDHS ไดแ้ก่ การดูแล 3.พฒันาศกัยภาพทีมสหวิชาชีพ 3.พฒันาระบบขอ้มลู บ าบดัในชุมชนหรือใน วิธีการและเง่ือนไข ติดตามการด าเนิน เขา้ใจแก่ประชาชน
 Essential Care การพฒันาตาม อยา่งต่อเน่ือง การจดับริการปฐมภูมิท่ี รพ.สต. การจ่ายเงินค่าตอบ งานPCC
ODOP การสร้างเครือข่ายการดูแล 4..มีแผนพฒันาก าลงัคนทั้งแพทย์ ครอบคลุม essencial 2.สนบัสนุนการใช้ แทน จนท.ปฎิบติั 3.ถ่ายทอดนโยบาล
ตนเองในชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวพยาบาลครอบ Care สมนุไพรทกุ รพ.สต. งานใน PCC และทิศทางสู่การ
2.พฒันารูปแบบการจดับริการ ครัวและสหวิชาชีพอ่ืนๆตามเกณฑ์ 4.พฒันาระบบขอ้มลู อยา่งนอ้ย 5 รายการ ขบัเคล่ือนอยา่ง
และโครงสร้างตามเกณฑ ์3 S สารสนเทศดา้นสุขภาพ 3.ใชบ้ญัชียาหลกัร่วม บรูณาการและมีส่วน
3.จดักลุ่มเครือข่ายหน่วยบริการ เช่ือมโยงกบัขอ้มลูของ กนัทั้งจงัหวดั ร่วมจากหน่วยงาน
ปฐมภูมิเพ่ือยกระดบัเป็น PCC หน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐ และภาคต่างๆ
4.ลงทะเบียนผูป่้วยHomeward และเอกชน 4.พฒันาระบบก ากบั
และดูแลท่ีบา้นต่อเน่ือง ติดตามประเมินผล

ให้มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

กระบวนการด าเนินงาน 6 bulding blocks plus

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงาน ที่…5..การพัฒนาระบบบริการปฐมภูม.ิ............

โครงการที่ ...8.....โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

ภารกิจพื้นฐาน .....วิชาการ.......................
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success
พฒันารูปแบบ ทบทวนการจดัตั้ง PCC ระบบบริหารจดัการ พฒันาสหสาขาวิชาชีพเพ่ือรอง ระบบการพฒันาสนบัสนุน พฒันารูปแบบการสนบั ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร สร้างความร่วมมือภาคีเครือ

การจดับริการ จดัท าค  าสัง่คณะกรรมการ ก าลงัคนและทีมสุขภาพ รับการท างานในPCC การพฒันาเครือข่าบบริการปฐม สนุนดา้นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และอภิบาลระบบ ข่ายดา้นสุขภาพในการ

และโครงการ PCCทุกระดบั พฒันาและสร้างเครือข่ายท่ีเก่ียว ภูมิ พฒันาระบบขอ้มูล บริหารจดัการ

ประชุมช้ีแจงการขบั ขอ้ง สารสนเทศดา้นสุขภาพ ประชาสมัพนัธ์ สร้างความเขา้ใจ

เคล่ือนการด าเนินงาน ท่ีเช่ือมโยงกบัขอ้มูล แก่ประชาชน

ของหน่วยงาน พฒันาระบบก ากบัติดตาม

ประเมินผลใหมี้ประสิทธิภาพ

ไตรมาศที ่1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย-ม.ิย.) ไตรมาส 4ก.ค.-ก.ย.

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงาน ที่…5..การพัฒนาระบบบริการปฐมภูม.ิ............

โครงการที่ ...8.....โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

ภารกิจพื้นฐาน .....วิชาการ.......................

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.- เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.
1 จดัประชุมประจ าเดือนพฒันา  1. เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และ ตวัช้ีวดั:ร้อยละของ 115 1 ต.ค.62-30 ณภทัร โพธ์ิเยน็

ศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุข ทกัษะท่ีจ าเป็นในการสร้าง ครอบครัวท่ีมีศกัยภาพ ก.ย.-63
ประจ าหมูบ่า้น(อสม.)และ เสริมสุขภาพ ป้องกนั ในการดูแลสุขภาพ
ภาคีเครือข่ายสุขภาพ ควบคุมโรคและการฟ้ืนฟู ตนเองไดต้ามเกณฑท่ี์

สุขภาพ แก่ อสม. ตาม ก าหนด
หลกัสูตรอสม.เช่ียวชาญ
ตามกลุ่มวยั / อสม.รักษไ์ต /
การเฝ้าระวงัป้องกนัการ
ทจุริตในระดบัชุมชน  และ
สภาพปัญหาพ้ืนท่ี

กิจกรรมท่ี 1  จดัแบง่กลุ่ม    อสม  2. เพ่ือให้ อสม. สามารถแสดง
เป็นสาขาทั้ง 12 สาขาตาม บทบาทในการท างานเชิงรุกและ
ความสามารถและความสมคัรใจ เป็นนกัจดัการสุขภาพในพ้ืนท่ี

และขยายเช่ียมโยงเครือข่าย
สุขภาพในหมูบ่า้น/ชุมชน
ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผดิชอบ

ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน  เวชปฎิบัตคิรอบครัวและชุมชน รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตวัช้ีวัด
เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ปี 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงาน ที่…5..การพัฒนาระบบบริการปฐมภูม.ิ............
โครงการที่ ...9 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและอสม.
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.- เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.
3. เพ่ือให้เกิดการประสานความ 1 ต.ค.62-30 ณภทัร โพธ์ิเยน็

ร่วมมือทกุภาคส่วน ในการ ก.ย.-63

จดัท าแผนชุมชน ส่งเสริม

สนบัสนุน การด าเนินของภาคี

เครือข่ายให้มีกระบวนการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัเพ่ือ

การจดัการดา้นสุขภาพภาค

ประชาชนและชุมชนมีการ

จดัการระบบสุขภาพท่ีเขม้แขง็

กิจกรรมท่ี 2 ส่งประธานอสม. จ านวน 18 คน ณภทัร โพธ์ิเยน็

ระดบัหมูบ่า้นเขา้รับการอบรม

หลกัสูตร อสม.หมอประจ าบา้น

 จ านวน 18 คน

ผู้รับผดิชอบ
งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

โครงการที่ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)และภาคเีครือข่ายสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตวัช้ีวัด
เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.- เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.
กิจกรรมท่ี 3 จิตอาสา 1.เพ่ือรณรงคใ์ห้ประชาชนทกุคน ผูน้ าชุมชน ทกุวนัท่ี 15 คปสอ. ฑาริกา หงษจี์น

3.1 จิตอาสาพฒันา รู้จกัรักษาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ประชาชนทกุคน ของทกุเดือน กองทนุ

1.ปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มใน 2.เพ่ือพฒันาส่ิงแวดลอ้มใน ในชุมชนและ 1 ต.ค.62-30 หลกัประกนั

ชุมชนเพ่ือควบคุมและป้องกนั ชุมชน จนท.สาธารณสุข ก.ย.-63 สุขภาพ

โรค 3.เพ่ือสร้างทศันียภาพท่ีสวยงาม ในพ้ืนท่ีทกุแห่ง ต าบล

2.ก าหนดการด าเนินงาน ในชุมชน
ทกุหมูบ่า้น
จ านวน

กิจกรรม big cleaning day ทกุ 4.เพ่ือสร้างความสามคัคีของคน 18 หมูบ่า้น

วนัศุกร์ตลอดปีงบประมาณ ในชุมชน

3.ท าความสะอาดสถานท่ี

สาธารณ ก าจดัแหล่งโรคเดือน

ละ 1 คร้ัง

4.2จิตอาสาภยัภิบติั

1.ฝึกอบรมเชิงปฎิบติัการการช่วย

ชีวิตขั้นตน้(CPR)

2.การระงบัเหตุอคัคีภยัขั้นตน้

( Fire basic course)

โครงการที่ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)และภาคเีครือข่ายสุขภาพ
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตวัช้ีวัด
เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผดิชอบ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-

ม.ีค.

เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

3.การช่วยเหลือและอพยพ

เคล่ือนยา้ยผูป่้วยบาดเจ็บขั้นตน้

4.3จิตอาสาเฉพาะกิจ การปฎิบติั

ในงานพระราชพิธีหรือการรับ

เสด็จ การช่วยเหลือและการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน
ท่ีมาร่วมงานทั้งการเตรียมการ

สถานท่ีและฟ้ืนฟสูถานท่ี ภาย

หลงัเสร็จภารกิจ

ผู้รับผดิชอบ

ภารกิจพื้นฐาน

หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตวัช้ีวัด

เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

โครงการที่ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)และภาคเีครือข่ายสุขภาพ
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1. Access 2. Coverage 3. Quality 4. Governance

1. ประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวชอ้งเร่ืองการ
ด าเนินงาน อสม. 
2. ให้ความรู้ทางวิชาการกบั อสม. 
3. สร้างระบบแรงจูงใจ ให้เกิดการพฒันา อส
ม.และจิตอาสา อยา่งต่อเน่ือง
4. ส่ือสาร ช้ีแจง ประชาสมัพนัธ์ นโยบาย 
แนวทางงานท่ีเก่ียวขอ้ง

1. พฒันาศกัยภาพ อสม.และจิตอาสาให้ได้
ตามเป้าหมาย โดยการใชภ้าคีเครือข่าย อสม
2.คดัเลือกประธาน อสม.ระดบัหมู่ และ
ระดบัต าบลชุดใหม่

1 ส่งประกวดคดัเลือก อสม.ดีเด่น ระดบั
อ าเภอ จ านวน 11 สาขาตามเกณฑท่ี์ก าหนด
2. ส่งประธาน อสม.ระดบัหมู่บา้นเขา้อบรม 
อสม.หมอประจ าบา้น จ านวน 18 คน และ
บนัทึกลง www.thaiphc.netและเวป๊ 
กรมบญัชีกลาง

1. คณะท างานพฒันา อสม.และจิต
อาสาในพ้ืนท่ี 
2. บนัทึกขอ้มูล อสม.

กระบวนการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ภารกิจพื้นฐาน

หน่วยงาน  เวชปฎิบัตคิรอบครัวและชุมชน รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล

แผนงาน ที่…5..การพัฒนาระบบบริการปฐมภูม.ิ............

โครงการที่ ...9 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและอสม.
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ภารกิจพื้นฐาน

มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

ส่ือสาร ช้ีแจง ประชาสมัพนัธ์
 นโยบาย แนวทาง และ
แผนพฒัน อสม.

1. จดักลุ่ม อสม.เป็น 11 
สาขา                        2. 
ประชุมประจ าเดือนเพ่ือ
พฒันาศกัยภาพ อสม. 

จดัท าแผนงาน
ดา้นการพฒันา 
อสม.

1 อบรม/พฒันาศกัยภาพ 
อสม.และจิตอาสา ต่อเน่ือง
พร้อมข้ึนทะเบียน 
2 ประชุมประจ าเดือน
พฒันาศกัยภาพ อสม.

วางแผนงานพฒันา อสม./
จิตอาสา และภาคีเครือข่าย
 ถ่ายทอดความรู้  ติดตาม
และให้ค  าแนะนา

1 อสม.4.0 ตามเกณฑท่ี์
ก าหนด  
2 ประชุมประจ าเดือน
พฒันาศกัยภาพ อสม.

 ประเมินผลการ
พฒันาคุณภาพ    
อสม.4.0

1 ส่งประกวด อสม.ระดบั
อ าเภอจ านวน 12 สาขา  
2 อสม.4.0 ตามเกณฑท่ี์
ก าหนด
3 ประชุมประจ าเดือนพฒันา
ศกัยภาพ อสม. 

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงาน ที่…5..การพัฒนาระบบบริการปฐมภูม.ิ............
โครงการที่ ...9 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและอสม.

ไตรมาศที ่1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย-ม.ิย.) ไตรมาส 4ก.ค.-ก.ย.
หน่วยงาน  เวชปฎิบัตคิรอบครัวและชุมชน รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

 - 3คดักรองCVD Risk ในผูป่้วยDM+ - เพ่ือลดอตัราการตายของ  - อตัราตายของผูป่้วย  - ประชาชนทัว่ไปใน 1ต.ค.62- − − − − − วนัเพญ็

HTท่ีมีความเส่ียง›30%ปรับเปล่ียน ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 30-ก.ย.-63

พฤติกรรม นอ้ยกวา่ร้อยละ7  - อสม. ผูน้ าชุมชน

 - ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความเก่ียว  - ประชาชนกลุ่มเส่ียง

กบัอาการส าคญัของโรคหลอด

เลือดสมอง

 - ส่งเสริมการเขา้ถึงบริการ1669

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผดิชอบล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

หน่วยงาน กลุ่มงานโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
โครงการที ่10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง
ภารกิจพื้นฐาน
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ระดบั 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงิน 6.ธรรมาภบิาล  7.การมีส่วนร่วมของชุมชน 

F3 –พฒันาระบบบริการผู ้ –อบรมพฒันาศกัยภาพ –พฒันาระบบฐานขอ้มลู –เพ่ิมศกัยภาพดา้นการ –อุปกร์งบเส่ือม –คณะกรรมการ –ผูน้ าชุมชนมีส่วนร่วมใน

ป่วยStroke Fasttrack การดูแลผูป่้วยโรค ผูป่้วยโรคหลอดเลือด ตรวจวินิจฉยัโรคและ และการบ ารุง ระดบัจงัหวดั การประชาสมัพนัธ์

–พฒันาระบบการคดักรอง หลอดเลือดสมอง สมอง การพิจารณาส่งต่อ งบจากservice ด าเนินงานและ

และวินิจฉยัผูป่้วยโรค ในระบบFasttrack plan สปสช. ติดตามความ

หลอดเลือดสมอง ส าหรับแพทยพ์ยาบาล กา้วหนา้

เบ้ืองตน้ก่อนการส่งต่อ และทีมท่ีเก่ียวขอ้ง

–ผูป่้วยกลุ่มเส่ียงต่อโรค –เนน้การให้ความรู่ใน

หลอดเลือดสมองไดรั้บ การคดักรองผูป่้วย

ความรู้เก่ียวกบัอาการ หลอดเลือดสมองให้

ของโรคหลอดเลือดสมอง แก่อสม.

และการจดัการปัญหา

เบ้ืองตน้

หน่วยงาน กลุ่มงานโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

กระบวนการด าเนินงาน 6BB ปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

โครงการที ่10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง

ภารกิจพื้นฐาน
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success
 - คดักรองCVD Riskในผูป่้วย อตัราตายผูป่้วย  - คดักรองCVD Riskในผูป่้วย อตัราตายผูป่้วย  - คดักรองCVD Riskในผูป่้วย อตัราตายผูป่้วย  - คดักรองCVD Riskในผูป่้วย อตัราตายผูป่้วย
DM+HTเส่ียง›30%ปรับเปล่ียน โรคหลอดเลือดสมอง DM+HTเส่ียง›30%ปรับเปล่ียน โรคหลอดเลือดสมอง DM+HTเส่ียง›30%ปรับเปล่ียน โรคหลอดเลือดสมอง DM+HTเส่ียง›30%ปรับเปล่ียน โรคหลอดเลือดสมอง
พฤติกรรม ‹ ร้อยละ 7 พฤติกรรม ‹ ร้อยละ 7 พฤติกรรม ‹ ร้อยละ 7 พฤติกรรม ‹ ร้อยละ 7
 - ส่งเสริมใหป้ระชาชนทราบถึง  - ส่งเสริมใหป้ระชาชนทราบ  - ส่งเสริมใหป้ระชาชนทราบ  - ส่งเสริมใหป้ระชาชนทราบ

ถึงอาการส าคญัของโรคหลอด ถึงอาการส าคญัของโรคหลอด ถึงอาการส าคญัของโรคหลอด ถึงอาการส าคญัของโรคหลอด
เลือดสมอง เลือดสมอง เลือดสมอง เลือดสมอง
 - ส่งเสริมการเขา้ถึงบริการ1669  - ส่งเสริมการเขา้ถึงบริการ  - ส่งเสริมการเขา้ถึงบริการ  - ส่งเสริมการเขา้ถึงบริการ

1669 1669 1669

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ไตรมาศที ่1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย-ม.ิย.) ไตรมาส 4ก.ค.-ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

โครงการที ่10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง

ภารกิจพื้นฐาน

หน่วยงาน กลุ่มงานโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 จดัประชุมอบรม ผูป่้วยเบาหวาน                                      ให้ความรู้ เพ่ิมทกัษะ 400 1ธ.ค..62- นภสัวรรณ
ท่ีควบคุมระดบัน ้าตาลไม่ได ้ ในการดูแลตนเองและ 30-ก.ย.-63

ติดตามประเมินผล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผดิชอบ

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
โครงการที ่10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง
ภารกิจพื้นฐาน รักษาพยาบาล
หน่วยงาน กลุ่มงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่
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ระดบั 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงิน 6.ธรรมาภบิาล  7.การมส่ีวนร่วมของชุมชน 
F2 1.ตรวจ/รักษาภาวะ 1.พยาบาลผูรั้บ 1.บนัทึกผลงาน 1.monofilament เงินบ ารุงร.พ. 1.คณะท างาน 1.คืนขอ้มลู/ประสาน

แทรกซอ้นโรคและ ผิดชอบคลินิก ผา่น Hos_XP 2.ABI(Ankle brachial  Service Plan สาขา กองทนุหลกัประกนั
ความดนัโลหิตสูง เบาหวาน 2.ส่งออกขอ้มลู  index ) NCD ด าเนินงาน สุขภาพในระดบั
เบาหวาน เขา้Chronic link ทอ้งถ่ินหรือพ้ืนท่ี
1.1.ค่าอาหารค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 3.รายงานผลงาน 1ธ.ค.62-30ก.ย.63 เพ่ือสนบัสนุนการ
จ านวน  คน  กิจกรรมกลุ่มป่วยUnControl ทางระบบคลงั คดักรองเบาหวาน
1.3.ค่าวสัดุและเอกสารประกอบการประชุม จ านวน    ขอ้มลูโรค ความดนั
ชุดX     บาท รวมเป็นเงิน    บาท ไมติ่ดต่อเร้ือรัง 2.สนบัสนุนให้
3.หน่วยบริการพ้ืนฐานเพ่ือเฝ้าระวงั องคก์รปกครอง
 - ตรวจสุขภาพเทา้เบาหวาน ส่วนทอ้งถ่ิน
 - ตรวจวดัสมรรถภาพของหลอดเลือด พฒันาตนเอง
ท่ีขาในผูป่้วยเบาหวานโดยวิธี 3.ผูมี้ส่วนร่วมไดแ้ก่
Manual/Drop Tone/ABI  อปท./แกนน า/ชุมชน
(Ankle brachial  index ) /อสม./ผูป่้วย/
4.พฒันาClinic ผูแ้ทน หรือ
 - NCDคุณภาพ  Care Giver/ญาติ
3.การเบิกจ่ายเงินใชห้ลกัเกณฑ ์ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน กลุ่มงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

กระบวนการด าเนินงาน 6BB ปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
โครงการที ่10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง
ภารกิจพื้นฐาน รักษาพยาบาล
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
( ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ม.ีค.) (เม.ย.-ม.ิย.) (ก.ค.-ก.ย.)

โรคเบาหวาน - โรคความดันโลหิตสูง

1. การคดักรองภาวะแทรกซอ้น 1.1 ร้อยละความครอบคลุม นภสัวรรณ  สมโภชน์
ในการประเมินภาวะแทรกซ้อน
 โรคเบาหวาน
  ตรวจเลือด ร้อยละ 90 60 70 80 90
  ตรวจตา ร้อยละ 60 30 60 70 80
  ตรวจเทา้ ร้อยละ 60 30 60 70 80
  ตรวจฟัน ร้อยละ 60 30 60 70 80
 โรคความดนัโลหิตสูง
  ตรวจเลือด ร้อยละ 80 50 70 80 90
  ประเมิน CVD Rck ร้อยละ 90 40 60 80 90

2.การให้ความรู้และปรับเปล่ียน 2.1 พฒันาส่ือใหค้วามรู้ ฝึกทกัษะ นภสัวรรณ  สมโภชน์
พฤติกรรมสุขภาพ 2.2 ใหค้วามรู้รายกลุ่ม 3 เดือน/1เร่ือง ความรู้และการปฏิบติัตวั อาหาร การออกก าลงักาย คลายเครียด

2.3 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมตาม โรคเบาหวานและ การออกก าลงักาย
ปัจจยัรายใหม่ ความดนัโลหิตสูง
2.4ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ผูป่้วย Uncontrol

หน่วยงาน กลุ่มงาน ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

โครงการที ่10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง
ภารกิจพื้นฐาน  รักษาพยาบาล

มาตรการ รายการ / ตวัช้ีวัด เป้าหมาย
Small Success

ผู้รับผดิชอบ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 เฝ้าระวงัควบคุมโรคความดนัโลหิตสูง 1.เพ่ือป้องกนัภาวะแทรกซอ้น1.ร้อยละของผูป่้วยโรค ต.นิคมทุง่โพธ์ิทะเล ต.ค. 62 - 30 ก.ย 63  -  -  -  -  - นายศิริโรจน์

โรคความดนัโลหิตสูง ความดนัโลหิตสูงท่ีควบ หมู ่1,2,3,4,5,6,7,8 โชติช่วง

คุมความดนัโลหิตได้ 9,10,11,12,13,14

 - คดักรองภาวะแทรกซอ้นโรคความดนั 2.ร้อยละของผูป่้วย 15,16

  โลหิตสูง โรคความดนัโลหิตสูง ต.เทพนคร หมู ่8,22,11

 - ปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูป่้วยความดนั ท่ีข้ึนทะเบียนไดรั้บการ ต.เขาคีรีส หมู่8,14

   โลหิตสูง ประเมินโอกาสเส่ียง ต.สระแกว้หมู3่,5,9

 - พฒันาระบบการด าเนิน ต่อโรคหวัใจและหลอด ต.มหาชยั หมู่7 ,8 ,9 ,

  งาน คลินิก NCD คุณภาพ เลือด  (CVD Risk) 10,12

ต.หนองทอง หมู ่3,4

ต.หนองคลา้ หมู ่4

หน่วยงาน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อ

แผนปฏิบัตกิาร  โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงาน ที่ 6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง( โรคความดนัโลหิตสูง)
ภารกิจพื้นฐาน

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผดิชอบล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตวัช้ีวัด เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่
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ระดบั 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงิน 6.ธรรมาภบิาล  7.การมส่ีวนร่วมของชุมชน 

M/F 1.ตรวจ/รักษาภาวะแทรกซอ้นโรค 1.มีNurse Case Manager 1.บนัทึกผลงานผา่น Hos_XP 1.Model ให้ความรู้ 1.กองทนุโรคเร้ือรัง 2.คณะท างาน 1.คืนขอ้มลู/ประสานกองทนุ

ความดนัโลหิตสูง 2.System Manager 2.ส่งออกขอ้มลู43แฟ้ม เร่ืองอาหาร ภาวะแทรก 2.หลกัประกนัสุขภาพ Service Plan  หลกัประกนัสุขภาพในระดบั

2.ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มป่วย 3.พฒันาศกัยภาพ บคุลากร, ซอ้นต่างๆ 3.ประกนัสงัคม สาขาNCDด าเนิน ทอ้งถ่ินหรือพ้ืนท่ีเพ่ือสนบัสนุน

Un Control อสม.ให้มีความรู้และให้บริการ 4.งบประมาณ งานก ากบั ติดตาม การคดักรองความดนัโลหิต

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดเส่ียง 2.สนบัสนุนให้องคก์รปกครอง

โรคความดนัโลหิตสูง ส่วนทอ้งถ่ินพฒันาตนเอง 

5.แพทยเ์วชศาสตร์ชุมชนและ ของชุมชน DHS

ครอบครัว (District Health System)

3.พฒันาClinic NCDคุณภาพ 3.ผูมี้ส่วนร่วมไดแ้ก่ พชอ./พชต./

4.คลินิกเลิกสุรา/อดบหุร่ี อปท./แกนน า/ชุมชน/อสม./ผูป่้วย/

ผูแ้ทน หรือ Care Giver/ญาติ

4.ยดึหลกัสุขภาพดีวิถี

ชีวิตไทย

หน่วยงาน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อ

 กระบวนการด าเนินงาน 6  building blocks plus  ปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงาน ที่ 6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง  (โรคความดนัโลหิตสูง)
ภารกิจพื้นฐาน
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

1.พฒันาระบบการดูแลรักษาผูป่้วย 1.ร้อยละของผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง 1.พฒันาระบบการดูแลรักษาผูป่้วย   โรคความ ร้อยละของผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง

ความดนัโลหิตสูงให้ไดเ้กณฑม์าตรฐานคดักรอง ท่ีควบคุมได ้ ร้อยละ 10 ดนัโลหิตสูงให้ไดเ้กณฑม์าตรฐานคดักรอง ท่ีควบคุมได ้ร้อยละ 30

ภาวะแทรกซอ้นควบคู่กบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพกลุ่มป่วยในสถานบริการ

ภาวะแทรกซอ้นควบคู่กบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพกลุ่มป่วยในสถานบริการการให้ค  าปรึกษาและปรับพฤติกรรมผูป่้วย 2.ร้อยละของผูป่้วย ความดนัโลหิตสูง การให้ค  าปรึกษาและปรับพฤติกรรมผูป่้วย ร้อยละของผูป่้วย ความดนัโลหิตสูง

2.พฒันาศกัยภาพแกนน าดา้นสุขภาพ ท่ีข้ึนทะเบียนไดรั้บการประเมินโอกาสเส่ียงต่อ 2.พฒันาระบบสนบัสนุนการด าเนินงาน ท่ีข้ึนทะเบียนไดรั้บการประเมินโอกาสเส่ียงต่อ

(Health Leader) ในชุมชน ในดา้นเฝ้าระวงั โรคหวัใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 3.พฒันาศกัยภาพแกนน าดา้นสุขภาพ โรคหวัใจและหลอดเลือด (CVD Risk)

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัควบคุมโรคไมติ่ดต่อ ร้อยละ 60 (Health Leader) ในชุมชน ในดา้นเฝ้าระวงั ร้อยละ 75

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัควบคุมโรคไมติ่ดต่อ

3.ผูป่้วยความดนัโลหิตสูงไดรั้บการตรวจภาวะ 4.พฒันาระบบเฝ้าระวงัและการจดัการขอ้มลู ผูป่้วยความดนัโลหิตสูงไดรั้บการตรวจภาวะ

แทรกซอ้นทางไต (eGFR) ร้อยละ 40 แทรกซอ้นทางไต (eGFR) ร้อยละ 60

ไตรมาศที ่1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.)

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงาน ที่ 6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง(โรคความดนัโลหิตสูง)
ภารกิจพื้นฐาน

หน่วยงาน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อ
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

1.พฒันาระบบการดูแลรักษาผูป่้วย ร้อยละของผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง 1.พฒันาระบบการดูแลรักษาผูป่้วย ร้อยละของผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง

ความดนัโลหิตสูงให้ไดเ้กณฑม์าตรฐานคดักรอง ท่ีควบคุมได ้ ร้อยละ 50 ความดนัโลหิตสูงให้ไดเ้กณฑม์าตรฐานคดักรอง ท่ีควบคุมได ้ ร้อยละ 50

ภาวะแทรกซอ้นควบคู่กบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพกลุ่มป่วยในสถานบริการ

ภาวะแทรกซอ้นควบคู่กบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพกลุ่มป่วยในสถานบริการ

การให้ค  าปรึกษาและปรับพฤติกรรมผูป่้วย ร้อยละของผูป่้วยความดนัโลหิตสูง การให้ค  าปรึกษาและปรับพฤติกรรมผูป่้วย ร้อยละของผูป่้วยเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง

2.พฒันาระบบสนบัสนุนการด าเนินงาน ท่ีข้ึนทะเบียนไดรั้บการประเมินโอกาสเส่ียงต่อ 2.พฒันาระบบสนบัสนุนการด าเนินงาน ท่ีข้ึนทะเบียนไดรั้บการประเมินโอกาสเส่ียงต่อ

3.พฒันาศกัยภาพแกนน าดา้นสุขภาพ โรคหวัใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 3.พฒันาศกัยภาพแกนน าดา้นสุขภาพ โรคหวัใจและหลอดเลือด (CVD Risk)

(Health Leader) ในชุมชน ในดา้นเฝ้าระวงั ร้อยละ 85 (Health Leader) ในชุมชน ในดา้นเฝ้าระวงั ร้อยละ 85

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัควบคุมโรคไมติ่ดต่อ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัควบคุมโรคไมติ่ดต่อ

4.พฒันาระบบเฝ้าระวงัและการจดัการขอ้มลู ผูป่้วยความดนัโลหิตสูงไดรั้บการตรวจภาวะ 4.พฒันาระบบเฝ้าระวงัและการจดัการขอ้มลู ผูป่้วยความดนัโลหิตสูงไดรั้บการตรวจภาวะ

แทรกซอ้นทางไต (eGFR) ร้อยละ 80 แทรกซอ้นทางไต (eGFR) ร้อยละ 80

ไตรมาส 3 (เม.ย-ม.ิย.) ไตรมาส 4ก.ค.-ก.ย.

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงาน ที่ 6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง(โรคความดนัโลหิตสูง)
ภารกิจพื้นฐาน

หน่วยงาน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 พฒันาคุณภาพการด าเนินงาน 1.เพ่ือให้ผูป่้วยไดรั้บบริการ อตัราการเกิดการก าเริบเฉียบ <130 <130 <130 <130
คลินิกบริการโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง ตรวจรักษาโรคCOPDท่ีได้ พลนัในผูป่้วยโรคปอดอุดกั้น
ให้ไดม้าตรฐาน มาตรฐาน เร้ือรัง

2.เพ่ือพฒันาแนวทางการ
รักษา(Gide line) 
เป็นแนวทางเดียวกนั
3.พฒันาระบบส่งต่อและ
เช่ือมโยงกบัการดูแลผูป่้วย
ระยะทา้ย

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงาน ที่ 6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง(โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง)

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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ระดบั 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงิน 6.ธรรมาภบิาล  7.การมส่ีวนร่วมของชุมชน 

F 1.จดับริการดูแลรักษาผูป่้วย 1.บคุลากรท่ีสามารถใชเ้คร่ือง 1.Web site Easy Asthma 1.เคร่ืองSpirometer 1.กองทนุโรคเร้ือรัง 1.NCD Board ระดบั 1.คืนขอ้มลู/ประสานกองทนุ

โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง Clinic COPDSpirometer 2.บนัทึกผลงานผา่น Hos_XP 2.Peak Flow 2.หลกัประกนัสุขภาพ จงัหวดั นิเทศ ติดตาม หลกัประกนัสุขภาพในระดบั

และพฒันาให้ไดเ้กณฑม์าตรฐาน 2.นกักายภาพบ าบดั ส่งออกขอ้มลู43แฟ้ม 3.ยา LABA หรือ 3.ประกนัสงัคม ปีละ 2 คร้ัง ทอ้งถ่ินหรือพ้ืนท่ีเพ่ือสนบัสนุน

2.ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง 3.Nurse Case Manager 3.Web site COPD  LABA/ICS 4.งบประมาณ 2.คณะท างาน การด าเนินงาน

และกลุ่มป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง ของกรมการแพทย์ Service Plan  2.สนบัสนุนให้องคก์รปกครอง

3.จดับริการคลินิกอดบหุร่ี 4.ประมวลผลงานจากHDC ของ สาขาCOPD ส่วนทอ้งถ่ินพฒันาตนเอง 

4.ให้บริการการดูแลผูป่้วย แบบ กระทรวง และWeb site COPD ด าเนินงานก ากบั ติดตาม ของชุมชน DHS

ประคบัประคอง (Palliative Care) ของกรมการแพทย์ (District Health System)

 และการดูแลผูป่้วยระยะ สุดทา้ย 3.ผูมี้ส่วนร่วมไดแ้ก่ พชอ./พชต./

(End of life care)ให้ไดม้าตรฐาน อปท./แกนน า/ชุมชน/อสม./ผูป่้วย/

ผูแ้ทน หรือ Care Giver/ญาติ

4.ยดึหลกัสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

 กระบวนการด าเนินงาน 6  building blocks plus  ปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงาน ที่ 6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง(โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
( ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ม.ีค.) (เม.ย.-ม.ิย.) (ก.ค.-ก.ย.)

1. การคดักรองภาวะแทรกซอ้น 1.1 ร้อยละความครอบคลุมในการ พิมพา

ประเมินภาวะแทรกซอ้นฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ ร้อยละ 90 90

CXR ร้อยละ 90 90

CBC ร้อยละ 90 90

2.การให้ความรู้และปรับ 2.1 พฒันาส่ือให้ความรู้ ฝึกทกัษะ พิมพา

เปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 2.2 ให้ความรู้รายกลุ่ม 3 เดือน/1เร่ือง อาหาร การออกก าลงักาย คลายเครียด

2.3 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามปัจจยัเส่ียง

   รายใหม่

แผนงาน ที่ 6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง(โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง)

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

มาตรการ รายการ / ตวัช้ีวัด เป้าหมาย
Small Success

ผู้รับผดิชอบ

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) -144-



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

1. คดักรองวณัโรคโดยการ 1.เพ่ือคน้หาผูป่้วยวณัโรค
1.อตัราความส าเร็จของ
การรักษูป่้วยวณัโรคราย
ใหม ่≥85 15 ราย

ต.ค. 62- กย.
63

งบ PP
1 3 5 6 PCU

X-rayในกลุ่มเส่ียง 7 กลุ่มหลกั รายใหม่ ของการรักษาผูป่้วยวณั หรือเงินบ ารุง
(ผูส้มัผสัโรคร่วมบา้น, ผูติ้ดเช้ือ

HIV, ผูป่้วย DM ผูสู้งอาย(ุ65 ปี ข้ึน
ไป)และมีโรคร่วม ส่วนผูสู้งอาย ุ65
 ปีอ่ืน ใช ้verbal  -ร้อยละ 90 กลุ่มเส่ียง 220 ราย 15 100 135 100
ข้ึนไป)และมีโรคร่วมCOPD,CKD ไดรั้บการคดักรองโดย
ส่วนผูสู้งอาย6ุ5 ปี ข้ึนไปอ่ืนๆ การ X-ray  
 ใช ้verbal screen  - ร้อยละของความ 15 ราย 1 3 5 6
HCW , Migrant , ผูต้อ้งขงั ครอบคลุมการรักษา
 2. ดูแลรักษาตามมาตรฐาน ผูป่้วยวณัโรครายใหม่
ติดตามผูป่้วยอยา่งใกลชิ้ดดว้ยระบบ
 DOT และกลบัเป็นซ ้า ≥82.5

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการด้านปฐมภูิมแิละองค์รวม  โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที ่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan )
โครงการที ่11 โครงการพัฒนาระบบบริการโรคตดิต่อ  โรคอุบัตใิหม่ และโรคอุบัตซิ ้า
ภารกิจพื้นฐาน  1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค 3)รักษาพยาบาล 4)ฟ้ืนฟู 5)คุ้มครองผู้บริโภค
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ระดบั 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงิน 6.ธรรมาภบิาล  7.การมส่ีวนร่วมของชุมชน 
1. การบรูณาการร่วมกบั 1. ประสานและบรูณา 1. การพฒันาศกัยภาพ 1. การน าเทคโนโลยี PP, เงินบ ารุง 1. การมีเครือข่าย 1. การติดต่อประสานงาน

โรคอ่ืน การกบังานท่ีเก่ียว บคุลากรให้สามารถใช้ มาช่วยในการวินิจฉยั ทั้งในและนอกสงักดั หรือขอความร่วมมือหน่วย
2. การใชเ้ทคโนโลยใีน ขอ้งและเครือข่ายเพ่ือ ประโยชน์จากฐานขอ้มลู วณัโรคโดยการตรวจ กระทรวงสาธารณ งานอ่ืน เช่น อปท.ผูน้ าชุม
การส่งต่อผา่นโปรแกรม ขบัเคล่ือนงานร่วมกนั โปรแกรมในการบนัทึก อณูชีวภาพ(X-pert) สุข ให้มีส่วนร่วมใน ชน,อาสาสมคัรสาธารณสุข
TBCM online และราย รวบรวม และวิเคราะห์ เพ่ืเพ่ิมการเขา้ถึงการ การด าเนินงาน
งานการคดักรองครอบ ขอ้มลู ในการวางแผน วินิจฉยัวณัโรคดว้ยวิธี
คลุมทกุกลุ่มเป้าหมาย แกไ้ขปัญหาอยา่งมีประ การตรวจท่ีรวดเร็วใน

สิทธิภาพ กลุ่มเส่ียง เป้าหมาย
เช่น ผูป่้วยเบาหวาน
ผูส้มัผสัร่วมบา้น,HIV,
บคุลากรสาธารณสุข,
สูงอายอุาย ุ65 ปีข้ึนไป
ท่ีมีโรคร่วม,ต่างดา้ว,
ผูต้อ้งขงั

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการด้านปฐมิภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

กระบวนการด าเนินงาน 6BB ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่  6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan )

โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาระบบบริการโรคตดิต่อ  โรคอุบัตใิหม่ และโรคอุบัตซิ ้า

ภารกิจพื้นฐาน  1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค 3)รักษาพยาบาล 4)ฟ้ืนฟู 5)คุ้มครองผู้บริโภค
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

มาตรการท่ี 1 เร่งรัดคน้หา
ผูป่้วยโรควณัโรคในพ้ืนท่ีท่ีมี
อาการ  มาตรการท่ี 2 เร่งรัด
คดักรองในกลุ่มเส่ียง 7 กลุ่ม
หลกั

1. ติดต่อประสานงาน
และประชุมบคุลากร
สาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้ง  
   2. การด าเนิน
คดัเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีตรงตามเกณฑใ์น 7 
กลุ่มหลกั

มาตรการท่ี 1 เร่งรัดคน้หา
ผูป่้วยโรควณัโรคในพ้ืนท่ี
ท่ีมีขอ้บง่ช้ีทางระบาด
วิทยาและในผูส้มัผสัโรค   
    มาตรการท่ี 2 เร่งรัด
คน้หากลุ่มเส่ียง 7 กลุ่มหลกั

1.ด าเนินการคน้หา 
และคดักรอง ทั้ง
เชิงรุกและเชิงรับ

มาตรการท่ี 1 เร่งรัด
คน้หาผูป่้วยโรควณั
โรคในพ้ืนท่ีท่ีมีขอ้บง่ช้ี
ทางระบาดวิทยาและ
ในผูส้มัผสัโรค       
มาตรการท่ี 2 เร่งรัด
คน้หากลุ่มเส่ียง 7 กลุ่ม
หลกั

1.ด าเนินการคน้หา และ
คดักรอง ทั้งเชิงรุกและ
เชิงรับ 2. ติดตามคดั
กรองกลุ่มเส่ียง 7 กลุ่ม
หลกัท่ียงัไมม่าตามนดั
โดยการคดักรองในเชิง
รุกโดยใชก้ารเอ็กซเรย์
เคล่ือนท่ี

มาตรการท่ี 1 เร่งรัด
คน้หาผูป่้วยโรควณัโรค
ในพ้ืนท่ีท่ีมีขอ้บง่ช้ีทาง
ระบาดวิทยาและในผู ้
สมัผสัโรค       
มาตรการท่ี 2 เร่งรัด
คน้หากลุ่มเส่ียง 7 กลุ่ม
หลกัทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
                มาตรการท่ี 3 
เร่งรัดคดักรองในกลุ่ม
เส่ียง 7 กลุ่มหลกัท่ียงั
ไมไ่ดรั้บการคดักรอง

1.ด าเนินการคน้หา และ
คดักรอง ทั้งเชิงรุกและ
เชิงรับ              2. 
ติดตามคดักรองกลุ่มเส่ียง
 7 กลุ่มหลกัท่ียงัไมม่า
ตามนดัโดยการคดักรอง
ในเชิงรุกโดยใชก้าร
เอ็กซเรยเ์คล่ือนท่ี            
   3.ติดตามผูท่ี้มีผล
ผิดปกติมารับการรักษา
ในกรณีท่ียงัไมไ่ดม้าตาม
นดั

ไตรมาศที ่1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย-ม.ิย.) ไตรมาส 4ก.ค.-ก.ย.

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan )

โครงการที ่11 โครงการพัฒนาระบบบริการโรคตดิต่อ  โรคอุบัตใิหม่ และโรคอุบัตซิ ้า

ภารกิจพื้นฐาน  1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค 3)รักษาพยาบาล 4)ฟ้ืนฟู 5)คุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการด้านปฐมภูิมแิละองค์รวม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

( ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ม.ีค.) (เม.ย.-ม.ิย.) (ก.ค.-ก.ย.)

มาตรการท่ี 1 เร่งรัดคน้หาผูป่้วยโรควณั
โรคในพ้ืนท่ีท่ีมีอาการ  มาตรการท่ี 2 
เร่งรัดคดักรองในกลุ่มเส่ียง 7 กลุ่มหลกั

1.อตัราความส าเร็จของการรักษูป่้วยวณัโรค
รายใหม่ ≥85 220 ราย 50 100 100 100 PCU

ในพ้ืนท่ีท่ีมีอาการ ของการรักษูป่้วยวณัโรค
มาตรการท่ี 2 เร่งรัดคดักรองในกลุ่ม
เส่ียง 7 กลุ่มหลกั  -ร้อยละ 90 กลุ่มเส่ียง

ไดรั้บการคดักรองโดย
การ X-ray  
 - ร้อยละของความ
ครอบคลุมการรักษา
ผูป่้วยวณัโรครายใหม่
และกลบัเป็นซ ้า ≥82.5

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan )

โครงการที ่11 โครงการพัฒนาระบบบริการโรคตดิต่อ  โรคอุบัตใิหม่ และโรคอุบัตซิ ้า

ภารกิจพื้นฐาน 1)ส่งเสริมป้องกนั 2)ควบคุมป้องกนัโรค 3)รักษาพยาบาล 4)ฟ้ืนฟ ู5)คุม้ครองผูบ้ริโภค

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

มาตรการ รายการ / ตวัช้ีวดั เป้าหมาย

Small Success

ผู้รับผดิชอบ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการป้องกนัและควบคุมการ เพ่ือป้องกนัและควบคุมการ เป็นโรงพยาบาลส่งเสริม ผา่น RDU ขั้นท่ี 3 ตค.62- ฝ่ายเภสชักรรม

ด้ือยาตา้นจุลชีพและ ด้ือยาตา้นจุลชีพและการใชย้า การใชย้าอยา่งสมเหตุผล กย 63

การใชย้าอยา่งสมเหตุสมผล อยา่งสมเหตุสมผล ตามเกณฑเ์ป้าหมาย

1.วางแผนการพฒันางาน RDU

โดยทีม PTC

2.จดัประชุมช้ีแจงผูรั้บผิดชอบ

งาน RDU

3.ติดตามการด าเนินงาน RDU

ในโรงพยาบาล และรพ.สต.

ในเขตรับผิดชอบ

4.รายงานผลการด าเนินการราย

ไตรมาส

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ผูรั้บผิดชอบล าดบั
โครงการ/
กิจรรมหลกั

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานที ่6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที ่12 โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ
หน่วยงาน ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล
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ระดบั 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงิน 6.ธรรมาภบิาล  7.การมส่ีวนร่วมของชุมชน 

โรงพยาบาล จดัประชุม ฐานขอ้มลูของ ใชร้ะบบ Line งบสป. ใชห้ลกัการบริหาร

คณะกรรมการ PTC โรงพยาบาล ประสานงานในกลุ่ม เวชภณัฑต์าม

แนวทางกระทรรวง

หน่วยงาน ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

แผนงานที ่6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที ่12 โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระบวนการด าเนินงาน 6  building blocks plus (E2)
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.
ป้องกนัและควบคุมการ เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใชย้าอยา่งสมเหตุผล ผา่นเกณฑ ์RDU ขั้นท่ี 3 RDU  ขั้นท่ี 2 RDU  ขั้นท่ี 2 RDU  ขั้นท่ี 3 RDU  ขั้นท่ี 3 ฝ่ายเภสชักรรม

ด้ือยาตา้นจุลชีพและ ตามเกณฑเ์ป้าหมาย
การใชย้า 1.วางแผนการพฒันางาน RDU โดยทีม PTC 1.ประชุมแผนการพฒันางาน RDU โดยทีม PTC 1.ติดตามการด าเนินงาน 1.ติดตามการด าเนินงาน RDU 1.ติดตามการด าเนิน

อยา่งสมเหตุสมผล 2.จดัประชุมช้ีแจงผูรั้บผิดชอบงาน RDU 2.จดัประชุมช้ีแจงผูรั้บผิดชอบงาน RDU  RDU ในโรงพยาบาล ในโรงพยาบาลและรพ.สต. งาน RDU

และรพ.สต.ในเขต ในเขตรับผิดชอบ ในโรงพยาบาล
3.ติดตามการด าเนินงาน RDU ในโรงพยาบาล 3.ติดตามการด าเนินงาน RDU ในโรงพยาบาล 2.รายงานผลการด าเนินการ 2.รายงานผลการด าเนินการ และรพ.สต.ในเขต

รับผิดชอบและรพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ และรพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ รายไตรมาส รายไตรมาส 2.สรุปผลการด าเนินงาน

4.รายงานผลการด าเนินการรายไตรมาส 4.รายงานผลการด าเนินการรายไตรมาส ประจ าปี

หน่วยงาน ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

มาตรการ รายการ/ตวัช้ีวดั เป้าหมาย

Small Success

ผู้รับผดิชอบ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที ่2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)

แผนงานที ่6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที ่12 โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ภารกิจพื้นฐาน 3. บริการ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ไตรมาส

 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 การพฒันาระบบบริการคลอดปลอดภยั 1.เพ่ือพฒันาศกัยภาพบุคลากร  อตัราตายทารกแรกเกิด บุคลากร ตุลาคม 2562- คุณไพรแกว้
 - LR คุณภาพ ในการดูแลทารกแรกเกิด อายนุอ้ยกวา่หรือเท่ากบั และผูเ้ก่ียว  กนัยายน 2563

 - พฒันาคุณภาพตามเกณฑ์ 28 วนันอ้ยกวา่ 3.4 ต่อ ขอ้งเขา้ร่วม

 - ประเมินตนเอง 2.เพ่ือพฒันาระบบการส่งต่อ
ทารกแรกเกิดระหวา่งสถาน

1,000 ทารกเกิดมีชีพ โครงการ
ไม่นอ้ยกวา่

 - ติดตามประเมินผล บริการเครือข่ายใหไ้ดม้าตรฐาน ร้อยละ 90

3.ลดอตัราตายของทารกแรกเกิด

1.ก าหนดแนวทางการประเมินความ อายนุอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 28 วนั

เส่ียงก่อนคลอด ไม่เกิน 3.4 ต่อ1,000 การเกิด
มีชีพ

2.ก าหนดแนวทางการป้องกนัการตกเลือดหลงั
คลอด

3.พฒันาศกัยภาพของบุคลากรในการ

ประเมินและวินิจฉัยไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว

4.มีระบบการส่งต่อและแนวทางการ

ส่งต่อพร้อมระบบ Fast track

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผดิชอบล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั
เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

หน่วยงาน กลุ่มงานห้องคลอด

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที ่14 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด

ภารกิจพื้นฐาน 3. 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค 3)รักษาพยาบาล
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รพ. ระดบั 1 Service Delivery 2. Workforce 3. IT 4. Drug&Equipment 5.Financing 6. Govermance 6+Participation

( ระบบบริการ ) (ก าลงัคนด้านสุขภาพ) ( ระบบข้อมูลข่าวสาร) ( เทคโนโลยทีางการแพทย์) (ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ) (ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล) (การมีส่วนร่วมจากภาคส่วน)

F3  1. ANC คุณภาพ  - ร่วมประชุมวิชาการ  - เป็นเครือข่ายของการ  - Early detection PPH  เงินบ ารุง  - คณะกรรมการ Service  - องคก์รทอ้งถ่ิน

 2. LR คุณภาพ งานแมแ่ละเด็ก พฒันาระบบส่งต่อท่ี  - จดัระบบการให้ความรู้ plan สูติกรรม ระดบั  - อสม.

 3. โรงเรียนพอ่แม่  - จดัตั้ง PPH team ชดัเจน พร้อมระบบ การประเมินและวินิจฉยั จงัหวดั ด าเนินงานและ  - เครือข่ายสุขภาพ

 4. ดูแลและส่งต่อหญิงตั้ง Fast track ในกลุ่มโรค PPH ติดตามความกา้วหนา้  ชุมชน

ครรภท่ี์มีความเส่ียงสูงหรือ ส าคญั  - ปฏิบติัแนวทางการดูแล

มีความผิดปกติท่ีส่งผลต่อ PIH

ทารกในครรภ์  - จดัหาถุงตวงเลือด

 5. ดูแลทารกปกติ น.น  - ความรู้การดูแลทารกและ

     >2,000 gms ได้ การช่วยฟ้ืนคืนชีพ

 6. ดูแลภาวะตวัเหลือง

     และน ้าตาลต ่าได้

 7. สามารถส่งตวัทารกได้

     อยา่งปลอดภยั

หน่วยงาน กลุ่มงานห้องคลอด   โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

กระบวนการด าเนินงาน 6 building plus
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที ่14 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด

ภารกิจพื้นฐาน 3. 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค 3)รักษาพยาบาล
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1. ห้องคลอดคุณภาพ ผา่นเกณฑร้์อยละ 70 ผา่นเกณฑร้์อยละ 70 ผา่นเกณฑร้์อยละ 70 ผา่นเกณฑร้์อยละ 70

2. ภาวะตกเลือดหลงัคลอด ไมเ่กินร้อยละ 5 ไมเ่กินร้อยละ 5 ไมเ่กินร้อยละ 5 ไมเ่กินร้อยละ 5

4. แต่งตั้งคณะกรรมการ
5.ติดตามประเมินผล

1.ก าหนดแนวทางการประเมินความเส่ียงก่อนคลอด
2. ก าหนดแนวทางการป้องกนัการตกเลือดหลงัคลอด
3. พฒันาศกัยภาพของบุคลากร ในการประเมินและ
วินิจฉยัไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว
4. จดัตั้ง PPH team

3. รับการประเมินจงัหวดั

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที ่14 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด

ภารกิจพื้นฐาน 3. 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค 3)รักษาพยาบาล

หน่วยงาน กลุ่มงานห้องคลอด  โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ล าดบั

Small Success

มาตรการ

1. พฒันาคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน
2. ประเมินตนเอง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

3. ภาวะพร่องออกซิเจนในทารกแรกเกิด ไม่เกิน 25ต่อ 1000 ไม่เกิน 25ต่อ 1000 ไม่เกิน 25ต่อ 1000 ไม่เกิน 25ต่อ 1000
การเกิดมีชีพ การเกิดมีชีพ การเกิดมีชีพ การเกิดมีชีพ

รอคลอด ระยะคลอดและหลงัคลอดตามมาตรฐาน
4. มีระบบการส่งต่อและแนวทางการส่งต่อ พร้อม
ระบบ Fast track
5. พฒันาศกัยภาพเจา้หน้าท่ีในเร่ือง Neonatal 
 resuscitation

3. ก าหนดแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภใ์นระยะ

หน่วยงาน กลุ่มงานห้องคลอด  โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ล าดบั
Small Success

มาตรการ

5. จดัหาถุงตวงเลือด
6. มีระบบการส่งต่อและแนวทางการส่งต่อ พร้อม
ระบบ Fast track
1. มีระบบการคดักรองหญิงตั้งครรภท่ี์มีความเส่ียงสูง
2. ก าหนดแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภท่ี์มีความ
เส่ียงสูงหรือมีความผิดปกติท่ีส่งผลต่อทารกในครรภ์
และระบบการส่งต่อ

ภารกิจพื้นฐาน 3. 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค 3)รักษาพยาบาล 4)ฟ้ืนฟู 5)คุ้มครองผู้บริโภค

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที ่14 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

( ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ม.ีค.) (เม.ย.-ม.ิย.) (ก.ค.-ก.ย.)

1. พฒันาคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน ร้อยละห้องคลอดคุณภาพผา่นเกณฑ์ ร้อยละ 70 50 70 70 70 ไพรแกว้

 - ประเมินตนเอง

 - รับการประเมินจงัหวดั

 - แต่งตั้งคณะกรรมการ

 - ติดตามประเมินผล

2. ป้องกนัการเกิดภาวะตกเลือด ร้อยละการเกิดภาวะตกเลือดหลงัคลอด ≤ร้อยละ 5 ≤ร้อยละ 5 ≤ร้อยละ 5 ≤ร้อยละ 5

หลงัคลอด 1.ก าหนดแนวทางการประเมินความเส่ียงก่อนคลอด

2. ก าหนดแนวทางการป้องกนัการตกเลือดหลงัคลอด

3. พฒันาศกัยภาพของบคุลากร ในการประเมินและ

วินิจฉยัไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว

4. จดัตั้ง PPH team

5. จดัหาถุงตวงเลือด

6. มีระบบการส่งต่อและแนวทางการส่งต่อ พร้อม

ระบบ Fast track

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที ่14 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด

ภารกิจพื้นฐาน 3. 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค 3)รักษาพยาบาล

หน่วยงาน กลุ่มงานห้องคลอด  โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

มาตรการ รายการ / ตวัช้ีวดั เป้าหมาย

Small Success

ผู้รับผดิชอบ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

( ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ม.ีค.) (เม.ย.-ม.ิย.) (ก.ค.-ก.ย.)

3. ป้องกนัการเกิดภาวะพร่องออกซิเจน  อตัราการเกิดภาวะพร่องออกซิเจนในทารกแรกเกิด ≤25 ต่อ 1000 ≤25 ต่อ 1000 ≤25 ต่อ 1000 ≤25 ต่อ 1000 ≤25 ต่อ 1000

ในทารกแรกเกิด 1. มีระบบการคดักรองหญิงตั้งครรภท่ี์มีความเส่ียงสูง การเกิดมีชีพ การเกิดมีชีพ การเกิดมีชีพ การเกิดมีชีพ การเกิดมีชีพ

2. ก าหนดแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภท่ี์มีความ

เส่ียงสูงหรือมีความผิดปกติท่ีส่งผลต่อทารกในครรภ์

และระบบการส่งต่อ

3. ก าหนดแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภใ์นระยะ

รอคลอด ระยะคลอดและหลงัคลอดตามมาตรฐาน

4. มีระบบการส่งต่อและแนวทางการส่งต่อ พร้อม

ระบบ Fast track

5. พฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ท่ีในเร่ือง Neonatal 

 resuscitation

หน่วยงาน กลุ่มงานห้องคลอด  โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

มาตรการ รายการ / ตวัช้ีวดั เป้าหมาย

Small Success

ผู้รับผดิชอบ

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที ่14 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด

ภารกิจพื้นฐาน 3. 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค 3)รักษาพยาบาล
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1.ผูป่้วยท่ีอยูใ่นเกณฑไ์ดรั้บการวินิจฉัย ผูป่้วย PC ใน 4 1 ต.ค62- คมคาย

 Palliative care กลุ่มโรค 2 กลุ่มวยั 30 ก.ย 63

2.ผูป่้วยประคบัประคองไดรั้บยาบรรเทา เพ่ือลดอาการปวดและอาการ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

อาการปวดและจดัการอาการต่างๆ รบกวนต่างๆ

ดว้ย Strong Opioid Medication

3.ผูป่้วยไดรั้บการท า ACP มากกวา่ร้อยละ 60

4.ผูป่้วย PC ไดรั้บการเยีย่มบา้น ร้อยละ 60

5.ติดตามประเมินการบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 60

 Goal ตาม ACP ท่ีไดท้  าไว้

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผดิชอบ

แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

โครงการที ่15 โครงการพฒันาระบบการดูแลแบบประคบัประคอง (Palliative Care)
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน กลุ่มงาน กลุ่มงานควบคุมโรคไมติ่ดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
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ระดบั 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงิน 6.ธรรมาภบิาล 7. การมส่ีวนร่วมฯ
F3 1.มี Palliative care nurse 1.มี Palliative care nurse 1.มีขอ้มูลผูป่้วยและการดูแล 1.พฒันาคลงัอุปกรณ์ท่ี PP UC  NonUC อปท. 1.ผูป่้วย PC เขา้ถึงบริการ จิตอาสา  อปท.

ward manager แบบประคบัประคอง จ าเป็น สนบัสนุนให้ ไดทุ้กระดบั

2.มีบริการ  Palliative care 2.มีคณะกรรมการพฒันา 2.พฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพ ผูป่้วยยมืไปท่ีบา้นอยา่ง 2.คณะกรรมการติดตาม

และคณะกรรมการท่ี คุณภาพการดูแล PC การส่งต่อขอ้มูลหลงักิจกรรม เพียงพอ ประเมินผล Service plan

ประกอบดว้ยสหสาขาต่างๆ 3.สนบัสนุนเภสัชกร FM/ACP 2.เทคโนโลยกีารส่งต่อมี จงัหวดั, เขต 3

ท่ีเก่ียวขอ้ง อบรมยาท่ีใชใ้น PC 3.พฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

3.สนบัสนุนใช ้Strong การเก็บขอ้มูลเช่ือมกบัโปรแกรม 3.มีแนวทางการดูแลแบบ

opioid และยาท่ีใชใ้น PC Hos xp ประคบัประคองเช่ือมโยง

ไดอ้ยา่งครอบคลุม 4.พฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพ สถานบริการทุกระดบั

4.มีระบบการส่งต่อท่ีมี การส่งต่อขอ้มูลเช่ือมกบัโปรแกรม

ประสิทธิภาพ Thai Refer

P 1.มีบริการดูแลแบบ 1.มีพยาบาลอบรมการดูแล 1.มีขอ้มูลผูป่้วยระยะประคบั 1.มีแนวทางการดูแลแบบ PP UC  NonUC อปท. 1.ผูป่้วย PC เขา้ถึงบริการ จิตอาสา  อปท.

ประคบัประคองท่ีรับการ แบบประคบัประคอง 1-3 ประคองในเขตรับผิดชอบ ประคบัประคองและ ไดทุ้กระดบั

ส่งต่อจาก รพท วนั การส่งต่อ 2.คณะกรรมการติดตาม

2.สนบัสนุนการจดัการการ 2.สนบัสนุนพยาบาลไดรั้บ ประเมินผล Service plan

ดูแล PC ร่วมกบัภูมิปัญญา การอบรมการดูแลแบบ จงัหวดั, เขต 3

ทอ้งถ่ิน ประคบัประคอง

กระบวนการด าเนินงาน 6BB ปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

โครงการที ่15 โครงการพฒันาระบบการดูแลแบบประคบัประคอง (Palliative Care)
ภารกิจพื้นฐาน

หน่วยงาน กลุ่มงาน กลุ่มงานควบคุมโรคไมติ่ดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) -159-



มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

พฒันาระบบ 1.ผูป่้วยและครอบครัวไดรั้บการ พฒันาระบบ 1.รพ.มีพยาบาล PC ปฏิบติังาน พฒันาระบบ 1.มีการสร้างเครือข่ายและแนวทาง พฒันาระบบ 1.มีการติดตามประเมินการบรรลุ

การดูแล ส่งต่อขอ้มูล ACP จาก รพท. การดูแล 2.รพ.มีเภสัชกรร่วมทีมดูแลผูป่้วย การดูแล การรับ-ส่งต่อท่ีชดัเจนเป็นลายลกัษณ์ การดูแล เป้าหมาย goal ตาม ACP ท่ีไดท้  าและ

และมีการท า ACP ในรพ.ชุมชน  PC อยา่งนอ้ย 1 คน อกัษรและมีการประกาศใช ้มีการ ปรับเปล่ียนร่วมกนัของผูป่้วย/

ร้อยละ60 3.ผูป่้วย PC ไดรั้บการบรรเทา ด าเนินการตามแนวทางเพ่ือการดูแล ครอบครัวและทีมสุขภาพจนถึงวาระ

2.มีการรักษา/ดูแล/บรรเทาดว้ย อาการปวดและจดัการอาการต่างๆ ต่อเน่ือง และเพ่ิมการเขา้ถึงการได้ สุดทา้ยและการจากไป (เสียชีวิต)

Strong Opioid Medication ดว้ย Strong opioid Medication รับการดูแลแบบประคบัประคอง ร้อยละ 60

 และมีการจดัการดูแลแบบการ อยา่งมีคุณภาพร้อยละ 30 เป็นแนวทางใชร่้วมกบั รพท 2.ผูป่้วย PC ไดรั้บการบรรเทา

แพทยแ์ผนไทย และ/หรือการ 2.มีคลงัอุปกรณ์ท่ีใชส้นบัสนุน อาการปวดและจดัการอาการต่างๆ

แพทยท์างเลือกในการดูแล ผูป่้วยยมืไปใชท่ี้บา้นได ้และมีการ ดว้ย Strong opioid Medication 

ผูป่้วยประคบัประคองร้อยละ 60 จดัหาใหเ้พียงพอ อยา่งมีคุณภาพร้อยละ 40

3.มีแพทยป์ฏิบติังาน PC 3.ผูป่้วย PC ไดรั้บการบรรเทา

อยา่งนอ้ย 1 คน อาการปวดและจดัการอาการต่างๆ

4.ผูป่้วย PC ไดรั้บการบรรเทา ดว้ย Strong opioid Medication 

อาการปวดและจดัการอาการ อยา่งมีคุณภาพร้อยละ 40

ต่างๆดว้ย Strong Opioid Medication

อยา่งมีคุณภาพร้อยละ 25

ไตรมาศที ่1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย-ม.ิย.) ไตรมาส 4ก.ค.-ก.ย.

แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

โครงการที ่15 โครงการพฒันาระบบการดูแลแบบประคบัประคอง (Palliative Care)
ภารกิจพื้นฐาน

หน่วยงาน กลุ่มงาน กลุ่มงานควบคุมโรคไมติ่ดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

การเขา้ถึงบริการ 1.ผูป่้วย PC ไดรั้บการท า ACP การเขา้ถึงบริการ 1.ผูป่้วย PC ไดรั้บการท า ACP การเขา้ถึงบริการ 1.ผูป่้วย PC ไดรั้บการท า ACP การเขา้ถึงบริการ 1.ผูป่้วย PC ไดรั้บการท า ACP

การดูแล บรรลุ Gaol of care ร้อยละ 20 การดูแล บรรลุ Gaol of care ร้อยละ 30 การดูแล บรรลุ Gaol of care ร้อยละ 40 การดูแล บรรลุ Gaol of care ร้อยละ 50

แบบประคบัประคอง 2.ผูป่้วย PC ไดรั้บการเยีย่มบา้น แบบประคบัประคอง2.ผูป่้วย PC ไดรั้บการเยีย่มบา้น แบบประคบัประคอง2.ผูป่้วย PC ไดรั้บการเยีย่มบา้น แบบประคบัประคอง 2.ผูป่้วย PC ไดรั้บการเยีย่มบา้น

ภายใน 7 วนั ร้อยละ 40 ภายใน 7 วนั ร้อยละ 60 ภายใน 7 วนั ร้อยละ 70 ภายใน 7 วนั ร้อยละ 80

3.มีอุปกรณ์ส าหรับใชท่ี้บา้น ไดแ้ก่

   1.ออกซิเจน

   2.suction

ไตรมาศที ่1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย-ม.ิย.) ไตรมาส 4ก.ค.-ก.ย.

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที ่15 โครงการพฒันาระบบการดูแลแบบประคบัประคอง (Palliative Care)
ภารกิจพื้นฐาน

หน่วยงาน กลุ่มงาน กลุ่มงานควบคุมโรคไมติ่ดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
1 แผนงานพฒันาระบบบริการแพทยแ์ผนไทยและแพทย์ เพ่ือประชาชนท่ีมา ผูป่้วยนอก ผูป่้วยนอก ต.ค.62- เงินบ ารุง/ นางยพิุน

ทางเลือก รับบริการตรวจ ไดรั้บบริการ ผูป่้วยใน ก.ย.-63 สปสช/งบ
วินิจฉยัรักษาโรค ตรวจวินิจฉยั และผูป่้วย กองทนุ
และฟ้ืนฟสูภาพ รักษาโรคและ ในชุมชน
แบบไมน่อนพกั ฟ้ืนฟสูภาพ
รักษาตวัใน รพ. ดว้ยศาสตร์
โดยผูป้ระกอบวิชา การแพทยแ์ผน
ชีพท่ีเก่ียวขอ้งท่ี ไทยและการ
ไดม้าตรฐาน แพทยท์างเลือก

19.50%

ล าดบั
โครงการ/
กิจรรมหลกั

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั
เป้าหมาย/
จ านวน

ระยะเวลา ผูรั้บผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2  Service Excellence ( บริการเป็นเลิศ )

แผนงานที่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 16 พัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ภารกิจพื้นฐาน

หน่วยงาน   แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

กิจกรรมที ่1 การให้บริการตรวจ วินิจฉยั รักษาและ 
ฟ้ืนฟ ูทางแผนไทยและแพทยท์างเลือก

ต. ค. 62  - 
ก.ย.63

 เงินบ ารุง/
สปสช/งบ
กองทนุ

นางยพิุน

กิจกรรมที ่2 ประชาสมัพนัธ์การเปิดบริการงานแพทย์
แผนไทยในกลุ่ม อสม./ กลุ่มวยักลางคน/กลุ่มผูสู้งอายุ

ต. ค. 62  - 
ก.ย.63

 เงินบ ารุง/
สปสช/งบ
กองทนุ

/หน่วยราชการต่างๆ/กลุ่มผูป่้วยเร้ือรัง DM,HT/ผูป่้วย
นอกและ

 ผูป่้วยในและญาติ เป็นตน้

ผูรั้บผิดชอบ
งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 2  Service Excellence ( บริการเป็นเลิศ )

แผนงานที่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ภารกิจพื้นฐาน

โครงการที่ 16 พัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

หน่วยงาน แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ล าดบั
โครงการ/
กิจรรมหลกั

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั
เป้าหมาย/
จ านวน

ระยะเวลา 

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25623
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

 กิจกรรมที ่3 ประสานงานกบัแพทยเ์ร่ืองเพ่ิมการส่ง
ต่อผูป่้วยและเพ่ิมการสัง่ยาสมนุไพร

มีการสัง่ยาสมนุไพร
มากกว่า6%ของการใช้

ยาทั้งหมด

มีการสัง่ยา
สมนุไพร
มากกว่า6%
ของการใชย้า
ทั้งหมด

ต. ค. 62  - 
ก.ย.63

 เงินบ ารุง/
สปสช/งบ
กองทนุ

กิจกรรมที ่4 ให้บริการฟ้ืนฟแูมห่ลงัคลอดดว้ยการทบั
หมอ้เกลือ

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั
เป้าหมาย/
จ านวน

ระยะเวลา 
งบประมาณ

รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรั้บผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25623
ยุทธศาสตร์ที่ 2  Service Excellence ( บริการเป็นเลิศ )

แผนงานที่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 16 พัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ภารกิจพื้นฐาน

หน่วยงาน แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ล าดบั
โครงการ/
กิจรรมหลกั
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

กิจกรรมที ่5 จดัให้บริการดา้นเภสชักรรมโดยการใช้
ยาสมนุไพร 32 รายการท่ีไดม้าตรฐานและมียาปรุง
เฉพาะราย 5 รายการ

บญัชียาสมนุไพรของรพ.
 32 รายการและยาปรุงยา
เฉพาะราย 5 รายการ

จ านวนยา
สมนุไพร32 
รายการและยา
ปรุงเฉพาะราย 

5 รายการ

ต. ค. 62  - 
ก.ย.63

นางยพิุน

ล าดบั
โครงการ/
กิจรรมหลกั

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั
เป้าหมาย/
จ านวน

ระยะเวลา 

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรั้บผิดชอบ

ภารกิจพื้นฐาน

หน่วยงาน แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2  Service Excellence ( บริการเป็นเลิศ )

แผนงานที่ 6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 16 พัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

กิจกรรมที ่6 เปิดคิลนิกกญัชาโดยให้ค  าปรึกษาเร่ือง
กญัชา(จดัท าป้าย ส่ืออุปกรณ์และเอกสารในการ
ประชาสมัพนัธ์)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้และใชย้า
สมนุไพรกญัชาได้
ถูกตอ้งปลอดภยั

100%ของผูรั้บบริการ ประชาชนท่ี
สนใจ ต. ค. 62  - 

ก.ย.63

เงินบ ารุง รพ. 10,000  -  -  -

ล าดบั
โครงการ/
กิจรรมหลกั

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั
เป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรั้บผิดชอบระยะเวลา 

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ภารกิจพื้นฐาน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2  Service Excellence ( บริการเป็นเลิศ )

แผนงานที่ 6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 16 พัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

หน่วยงาน แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

กิจกรรมที ่6 ออกหน่วยบริการในชุมชนร่วมกบัสห
สาขา(PCC)

 - นางยพิุน

กิจกรรมที ่7 เปิดให้บริการพิเศษส าหรับคนไขใ้น
ชุมชนโดยผา่นอสม.ในคลินิกโรคอาการปวดต่างๆ 
คลินิกโรคตอ้ คลินิกกดจุดเลิกบหุร่ี

 -

กิจกรรมที ่8 ให้บริการการนวดไทยรักษา - ฟ้ืนฟู
สภาพและประคบผูป่้วยในและผูป่้วยระยะกลาง (IMC)  -

กิจกรรมที ่9 ให้บริการประคบสมนุไพร/ผลิตแผน่
สมนุไพรสด/ผา้เช็ดตวัผืนใหญ่ 24 ผืน

ต. ค. 62  - 
ก.ย.63

เงินบ ารุง 
รพ.30,000

15,000
บาท

5,000บาท 5,000บาท 5,000บาท

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2  Service Excellence  ( บริการเป็นเลิศ )

โครงการที่ 16 พัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ภารกิจพื้นฐาน

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ผูรั้บผิดชอบ

หน่วยงาน แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ล าดบั
โครงการ/
กิจรรมหลกั

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั
เป้าหมาย/
จ านวน

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
กิจกรรมที ่10  ผูท่ี้มีสารพิษในเลือดไดรั้บยาสมนุไพร
รางจืด

เพ่ือขบัสารพิษใน
เลือดให้ดีข้ึนหรือ

ปลอดภยั

65 ราย ประชาชนใน
เขตท่ีมีสารพิษ

ในเลือด
ต. ค. 62  - 
ก.ย.63

 เงินบ ารุง/
สปสช/งบ
กองทนุ

12,000บาท

 -  -  - 12,000
บาท

กิจกรรมที ่11 ให้บริการอบสมนุไพร เพ่ิมตูอ้บสมนุไพร ให้เพียงพอส าหรับ
การให้บริการ

1 ตู้ ผูรั้บบริการ
แพทยแ์ผน

ต. ค. 62  - 
ก.ย.63

เงินบ ารุง 
รพ.20,000

20,000
บาท

 -  -  -

๒ แผนการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยศาสตร์

การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

เพ่ือบริการงานแพทย์
แผนไทยทั้งผูป่้วย

นอก/ใน และในชุมชน

 -

กิจกรรมที ่1 ให้ความรู้ แนะน าสาธิต สอนสมาธิบ าบดั
 SKTและศาสตร์แพทยแ์ผนไทยในคลินิกและคลินิก
ไมติ่ดเช้ือต่างๆ

 -

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2  Service Excellence  ( บริการเป็นเลิศ )
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 16 พัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ล าดบั
โครงการ/
กิจรรมหลกั

ผูรั้บผิดชอบวตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั
เป้าหมาย/
จ านวน

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

กิกรรมที ่2 การให้ความรู้ ค  าแนะน า สาธิต สอนสมาธิ
บ าบดั SKTและศาสตร์ดา้นการแพทยแ์ผนไทยทั้งใน
และนอกโรงพยาบาล

 - นางยพิุน

กิจกรรมที ่3 ปรับปรุงและจดัท าแผน่พบัเผยแพร่
ความรู้ทางแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก

เผยแพร่ความรู้ทาง
แผนไทย

จ านวนเร่ืองของแผน่พบั 7 เร่ือง ต. ค. 62  - 
ก.ย.63

เงินบ ารุง 
รพ.2,000

 - 2,000 
บาท

 -  - 

ผูรั้บผิดชอบ

หน่วยงาน แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ล าดบั
โครงการ/
กิจรรมหลกั

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั
เป้าหมาย/
จ านวน

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2  Service Excellence  ( บริการเป็นเลิศ )
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 16 พัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ภารกิจพื้นฐาน
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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 แผนเยีย่ม รพสต. โพธ์ิสวสัด์ิ เพ่ือขยายงานแพทย์
แผนไทยสู่รพสต.

โพธ์ิสวสัด์ิ
 - นางยพิุน

กิจกรรมที ่1 จดัท าตารางออกเยีย่มและแนะน า รพสต. 
4 คร้ัง/ปีช้ีแจง/แนะน า/ช่วยแกไ้ขปัญหาในงานแพทย์
แผนไทยฯ

 -

กิจกรรมที ่2  จดัตารางออกหน่วย PCC ร่วมกบัสห
สาขาใน รพสต.โพธ์ิสวสัด์ิ

กิจกรรมที ่4  สนบัสนุนยาสมนุไพรอยา่งนอ้ย 20 
รายการ

 -

หน่วยงาน แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ล าดบั
โครงการ/
กิจรรมหลกั

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั
เป้าหมาย/
จ านวน

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรั้บผิดชอบ

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 16 พัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ภารกิจพื้นฐาน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2  Service Excellence  ( บริการเป็นเลิศ )
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ไตรมาส 1
ไตรมาส

 2
ไตรมาส

 3
ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

4 แผนพัฒนาบุคลากรทางแพทย์แผยไทยฯ เพ่ิมความรู้
ความสามารถ

เจา้หนา้ท่ีให้ทนัสมยั
อยูเ่สมอ

 -

กิจกรรมที ่1 พฒันาความรู้และทกัษะแพทยแ์ผนไทยฯ
ตามนโยบาย

 -

กิจกรรมที ่2 พฒันาความรู้และทกัษะผูช่้วยแพทยแ์ผน
ไทยฯตามนโยบาย

 -

ภารกิจพื้นฐาน

หน่วยงาน แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ล าดบั
โครงการ/
กิจรรมหลกั

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั
เป้าหมาย/
จ านวน

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2  Service Excellence  ( บริการเป็นเลิศ )

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 16 พัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ผูรั้บผิดชอบ
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ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

๕ แผนจัดท าส่ือ เร่ืองท่าฤาษดีดัตน และอาหารตามธาตุ มีอุปกรณ์การสอน 5 ป้าย 5 ป้าย  ต.ค.62 - 
ก.ย.63

25,000บาท  -  -  - 25,000 นางยพิุน

6 แผนปรับปรุงสวนสมุนไพรใน รพ. เพ่ือเป็นสวนเรียนรู้
เร่ืองสมนุไพร

1 แห่ง 1 แห่ง ต.ค.62 - 
ก.ย.63

5,000บาท  -  -  - 5,000บาท

7 แผนการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง(Intermediate care) เพ่ือฟ้ืนฟสูภาพผูป่้วย
ให้ดูแลตวัเองไดดี้
ระดบัหน่ึงก่อนกลบั

บา้น

-

ผูรั้บผิดชอบ

หน่วยงาน แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ล าดบั
โครงการ/
กิจรรมหลกั

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั
เป้าหมาย/
จ านวน

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2  Service Excellence  ( บริการเป็นเลิศ )

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 16 พัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ภารกิจพื้นฐาน
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ระดับ 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลย ี 5.เงนิ 6.ธรรมาภบิาล  7.การมส่ีวนร่วมของชุมชน 

โรงพยาบาล 1.มีระบบการตรวจวินิจฉยั 1.หวัหนา้กลุ่มงานการบริ  - การลงขอ้มูลท่ีสมบรูณ์  1.  ยาสมุนไพรประเภท  สปสช./เงินบ ารุง ผูบ้ริหาร,คณะท างาน,ประสานความร่วมมือกบั

ทุ่งโพธ์ิทะเล และสัง่การรักษาโดยผู ้ การดา้นปฐมภูมิและองค์  ( 21 แฟ้ม 43 แฟ้ม ) 1-4  > 32 รายการ และยา /เงิน อปท./ อ่ืนๆ คณะกรรมการทกุระ อปท. อสค. ชมรม care giver

ประกอบวิชาชีพการแพทย์ รวม 1 คน ปรุงเฉพาะราย 5 รายการ ดบั จิตอาสา ผูป่้วย ญาติ อสม.

แผนไทย 2.แพทยแ์ผนไทย 1 คน 2.มีอาคาร สถานท่ี และพ้ืน เครือข่ายแพทยแ์ผนไทย

โรงพยาบาล 2. จดับริการแพทยแ์ผนไทย 3.ผูช่้วยแพทยแ์ผนไทย  -  คูมื่อประเมินมาตรฐาน ท่ีใหบ้ริการแยกสดัส่วนชดั

ทุ่งโพธ์ิทะเล หตัถบ าบดั ประคบสมุนไพร 1 คน โรงพยาบาลส่งเสริมและ เจนและ เป็นไปตามมาตร

(F3และ P มี อบสมุนไพร ทบัหมอ้เกลือ 4.พฒันาบคุลากรดา้นงาน และสนบัสนุนการแพทย์ ฐาน

แพทยแ์ผนไทย) หญิงหลงัคลอด แกะตอ้ แพทยแ์ผนไทยทกุระดบั แผนไทยผสมผสานการ 4.มีเคร่ืองมืและอุปกรณ์ตาม

กดจุดเลิกบหุร่ีและจ่ายยา ตามนโยบาย แพทยพ้ื์นบา้น(รพ.สส.พท.) เกณฑม์าตรฐษนการรับ

สมุนไพรในบญัญชียาหลกั บริการ

แห่งชาติ

3.มีการจดัตั้งคลินิกใหค้  าปรึกษา

สมุนไพรกญัชา

กระบวนการด าเนินงาน 6  building blocks plus (E2)ปี 2563

ยุทธศาสตร์ ที่  2   Service Excellence (บริการเป็นเลศิ)

แผนงานที่ 6 การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan )

โครงการที่ 16  โครงการพฒันาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

หน่วยงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ภารกจิพื้นฐาน
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ระดับ 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลย ี 5.เงนิ 6.ธรรมาภบิาล  7.การมส่ีวนร่วมของชุมชน 

4.มีการดูแลและรักษาผูป่้วยร่วม

กบัแพทยแ์ผนปัจจุบนั

5. จดับริการ คลินิก OPDคูข่นาน  - CPG การตรวจรักษา

แพทยแ์ผนไทย โรคดว้ยแพทยแ์ผนไทย

6. จดับริการคลินิกแพทย์  -  คูมื่อการด าเนินงาน

แผนไทยครบวงจร อยา่ง คลินิกแพทยแ์ผนไทย

นอ้ย 4 โรค (ไมเกรน แบบครบวงจร

อมัพฤกษอ์มัพาต  

ขอ้เข่าเส่ือม ภูมิแพ ้)

7. ผูพิ้การ ผูป่้วยติดบา้นติด  - CPG การตรวจรักษา

เตียง ไดรั้บการฟ้ืนฟสูภาพ โรคดว้ยแพทยแ์ผนไทย

ดว้ยการแพทยแ์ผนไทย 

หน่วยงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

กระบวนการด าเนินงาน 6  building blocks plus (E2)ปี2563

ยุทธศาสตร์ ที่  2   Service Excellence (บริการเป็นเลศิ)

แผนงานที่ 6 การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan )

โครงการที่ 19  โครงการพฒันาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ภารกจิพืน้ฐาน
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ระดับ 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลย ี 5.เงนิ 6.ธรรมาภบิาล  7.การมส่ีวนร่วมของชุมชน 

8. ใหบ้ริการผูป่้วยทกุกลุ่มวยัได้  - คูมื่อการดูแลสุขภาพผู ้

รับบริการดา้นการแพทยแ์ผน- สูงอายดุว้ยศาสตร์แพทย์

ไทยและการแพทยท์างเลือก แผนไทย

9. ผูป่้วยนอกไดรั้บการส่ง บนัทึกขอ้มูล 43 แฟ้ม  -  กายบริหารฤษีดดัตน/

เสริมสุขภาพตามแนวทาง สมาธิบ าบดั/อาหารสมุน

แพทยแ์ผนไทยฯ ไพร/อาหารตามธาตุ

10.มีนวตักรรมจดัท ากรณีศึกษา รายงาน

ดา้นการแพทยแ์ผนไทย

 รพ.สต   (P) 1. จดับริการตรวจ วินิจฉยั รักษา 1.หวัหนา้กงาน รพสต.  - การลงขอ้มูลท่ีสมบรูณ์  - ยาสมุนไพร > 20 สป. /สปสช./เงินบ า พบส.จงัหวดั รพ. ประสานความร่วมมือกบั 

โรค และฟ้ืนฟตูามแพทยแ์ผน โพธ์ิสวสัด์ิ 1คน  ( 21 แฟ้ม 43 แฟ้ม ) รายการ รุง/เงิน อปท./ อ่ืนๆ ทุ่งโพธ์ิทะเลก ากบั อปท. อสค.  care giver

ปัจจุบนั ( บริจาค ผา้ป่า ชุม ติดตามความกา้วหนา้ จิตอาสา ผูป่้วย ญาติ อสม.

ชน ชาวบา้น) และประเมินมาตร

2.จดัการดูแลผูป่้วยติดบา้นติด ฐาน รพ.สส.พท

เตียงร่วมกบัทีมสหสาขาของรพ.

ทุ่งโพธ์ิทะเล

กระบวนการด าเนินงาน 6  building blocks plus (E2)ปี 2663

ยุทธศาสตร์ ที่  2   Service Excellence (บริการเป็นเลศิ)

แผนงานที่ 6 การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan )

โครงการที่ 19  โครงการพฒันาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ภารกจิพืน้ฐาน

หน่วยงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล
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ระดับ 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลย ี 5.เงนิ 6.ธรรมาภบิาล  7.การมส่ีวนร่วมของชุมชน 

3. ผูป่้วยนอกไดรั้บการส่ง บนัทึกขอ้มูล 43 แฟ้ม  -  กายบริหารฤษีดดัตน/

เสริมสุขภาพดว้ยหลกัการ สมาธิบ าบดั/อาหารสมุน

แพทยแ์ผนไทยและแพทย์ ไพร/อาหารตามธาตุ

ทางเลือก

4.หน่วยบริการผา่นเกณฑ ์  -  คูมื่อประเมินมาตร

รพ.สส.พท.อยา่นอ้ยระดบั ฐานโรงพยาบาลส่งเสริม

พ้ืนฐาน และสนบัสนุนการแพทย์

แผนไทยผสมผสานการ

แพทยพ้ื์นบา้น

หน่วยงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

กระบวนการด าเนินงาน 6  building blocks plus (E2)ปี 2563

ยุทธศาสตร์ ที่  2   Service Excellence (บริการเป็นเลศิ)

แผนงานที่ 6  การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan )

โครงการที่ 19  โครงการพฒันาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ภารกจิพืน้ฐาน
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แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการ

ภารกิจพื้นฐาน

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

1.พฒันาระบบบริการและเพ่ิมจ านวน
ผูรั้บบริการการแพทยแ์ผนไทยและแพทย์
ทางเลือก

 1.ร้อยละผูป่้วยนอกไดรั้บบริการแพทยแ์ผนไทยและแพทย์
ทางเลือกท่ีไดม้าตรฐานร้อยละ 19.5

19.50% 15% 16% 18% 19.50%

2.หน่วยงานประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท ผา่นระดบัดีมาก รอประเมิน รอประเมิน ผา่นระดบัดีมาก ผา่นระดบัดีมาก

3.เปิดคลินิกให้ค  าปรึกษาสมนุไพรกญัชา ผา่นการประเมิน ผา่นการประเมิน ผา่นการประเมิน ผา่นการประเมิน ผา่นการประเมิน

หน่วยงาน แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

มาตรการ รายการ / ตวัช้ีวัด เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2  Service Excellence(บริการเป็นเลิศ)
มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

Small Success

โครงการที่  16 การพัฒนารบบบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1. การประชุมช้ีแจงบุคลากร อสม. 1. การเขา้ถึงบริการผูมี้ปัญหา 1. ร้อยละของผูป่้วยโรคซึม ร้อยละ 55 ต.ค.62-ก.ย.63 PPหรือเงินบ ารุง 10 15 15 15 PCU

2. การประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ สุขภาพจิต และจิตเวช เขา้ถึงบริการสุขภาพจิต

ความรู้แก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบ 2. อตัราการฆ่าตวัตายส าเร็จ ≤ 6.30ต่อแสน

ถึงสญัญาณอนัตรายในการท าร้ายตนเอง ตวัช้ีวดัยอ่ย : ร้อยละของผู ้

3. การรายงานขอ้มูลการท าร้าย พยายาฆ่าตวัตายไม่กลบัมา

ตนเอง และการฆ่าตวัตายส าเร็จ ท าร้ายตวัเองซ ้าในระยะ

เวลา 1 ปี

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการด้านปฐมภูิมแิละองค์รวม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที ่  6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan )
โครงการที ่17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ภารกิจพื้นฐาน 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค 3)รักษาพยาบาล 4)ฟ้ืนฟู 5)คุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผดิชอบล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั
เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่
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ระดบั 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงิน 6.ธรรมาภบิาล  7.การมส่ีวนร่วมของชุมชน 

F3
1. มีการจดั Psychosocial 
clinic

1. จดัให้มีพนกังานเจา้หนา้ท่ี 1. มีระบบการส่งต่อขอ้มลูผูป่้วย 1. มีระบบให้บริการเภสชั PP UC  NonUC 1. คณะกรรมการ SP 1. คืนขอ้มลูสู่ชุมชน

ท่ีไดม้าตรฐาน ตามพระราชบญัญติั จิตเวชภายในจงัหวดั เพ่ือการดูแล สนเทศ, การน าขอ้มลูมา สปสช. จิตเวชระดบัจงัหวดั เขต 2. สนบัสนุนให้องคก์รปกครอง

2. คลินิกสุขภาพจิตและจิต
เวชแยก

สุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑ อยา่งต่อเน่ือง วิเคราะห์ประมวลผล ด าเนินงานและติดตาม ส่วนทอ้งถ่ินพฒันาตนเองใน

เฉพาะเป็นสดัส่วน 2. บคุลากรของทีม MCATT 2. มีการบนัทึกการคดักรอง และ  และน าไปสู่การพฒันา ความกา้วหนา้ การมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพจิต
3. มีระบบบริการศูนยพ่ึ์งได้ ผา่นการอบรมความรู้เร่ือง การบ าบดัรักษามาตรฐานขอ้มลู 2. มีการบริหารจดัการให้ 2. ส านกัตรวจราชการ ชุมชน
4. ระบบการดูแลช่วยเหลือ
เยยีว

การพฒันาศกัยภาพทีม 43 แฟ้ม มียาจิตเวชท่ีจ าเป็นใช้ กระทรวงสาธารณสุข 3.ยดึหลกัสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

ยาจิตใจผูป้ระสบภาวะวิกฤต ช่วยเหลือเยยีวยาจิตใจ 3. ระบบรายงานเฝ้าระวงัปัญหา ส าหรับบริการผูป่้วย
ทั้งใน

ติดตามความกา้วหนา้ 4. พฒันาเครือข่ายการ

(MCATT) 3. ส่งเสริมให้บคุลากร การฆ่าตวัตาย รพ. และสนบัสนุน
หน่วย

ส่งต่อ/ดูแลผูป่้วยต่อเน่ือง

5. มีบริการให้ค  าปรึกษา
ทางสงัคม

สาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้งให้มี 4. การวิเคราะห์ประมวลผล 
ติดตาม

งานสาธารณสุขระดบั ในทีมหมอครอบครัว

จิตใจ ความรู้ในการคดักรองและ อ่ืน ๆ ในจงัหวดั

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการด้านปฐมภูิมแิละองค์รวม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

กระบวนการด าเนินงาน 6BB ปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที ่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan )
โครงการที ่17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ภารกิจพื้นฐาน 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค 3)รักษาพยาบาล 4)ฟ้ืนฟู 5)คุ้มครองผู้บริโภค
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ระดบั 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงิน 6.ธรรมาภบิาล  7.การมส่ีวนร่วมของชุมชน 

6. มีระบบเฝ้าระวงัปัญหา
โรคจิต

การดูแลเด็กท่ีมีความ

โรคซึมเศร้า และการท าร้าย
ตนเอง

บกพร่องทางสติปัญญา 

7. มีระบบเฝ้าระวงัการ
กระท าความ

พฤติกรรม และอารมณ์

รุนแรงในชุมชน

8. มีระบบการติดตามดูแล
ผูป่้วย

สุขภาพจิตและจิตเวชใน
พ้ืนท่ี

9. มีระบบการเฝ้าระวงั 
ส่งเสริม

IQ/EQ ในเด็กปฐมวยัและวยั
เรียน

กระบวนการด าเนินงาน 6BB ปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan )

โครงการที ่17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

ภารกิจพื้นฐาน 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค 3)รักษาพยาบาล 4)ฟ้ืนฟู 5)คุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการด้านปฐมภูิมแิละองค์รวม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

-177-



ระดบั 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงิน 6.ธรรมาภบิาล  7.การมส่ีวนร่วมของชุมชน 

10. สามารถบรูณาการงาน
การดูแล

ทางสงัคมจิตใจให้เขา้ไปอยู่
ในงาน

ประจ าของงานบริการทกุ
ส่วนของโรงพยาบาล

ทางสงัคมจิตใจให้เขา้ไปอยู่
ในงาน

ประจ าของงานบริการทกุ
ส่วนของโรงพยาบาล

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการด้านปฐมภูิมแิละองค์รวม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

กระบวนการด าเนินงาน 6BB ปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan )

โครงการที ่17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

ภารกิจพื้นฐาน 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค 3)รักษาพยาบาล 4)ฟ้ืนฟู 5)คุ้มครองผู้บริโภค
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

1. การเขา้ถึงบริการจิตเวช 1. ร้อยละ 50 ของหน่วย เพ่ิมร้อยละ 5 จาก
ปีงบประมาณ 2562

ร้อยละ 60 ของหน่วยบริ
เพ่ิมร้อยละ 5 จาก
ปีงบประมาณ 2562

1. ร้อยละ 80 ของหน่วย เพ่ิมร้อยละ 5 จาก
ปีงบประมาณ 2562

ร้อยละ 90 ของผูพ้ยายาม

   1.1 โรคซึมเศร้า(ร้อยละ 55) บริการในเขตรพ.ทุง่โพธ์ิ
ทะเล

ร้อยละ 58 การมีการบรูณาการกิจ ร้อยละ 60 บริการในเขตรพ.ทุง่โพธ์ิทะเล ร้อยละ 60 ฆ่าตวัตายไมก่ลบัมาท า
ร้าย

 2. อตัราการฆ่าตวัตายส าเร็จ มีการบริการติดตามดูแลต่อ ≤ 6.30ต่อแสน กรรมสร้างความตระหนกั ≤ 6.30ต่อแสน มีการบริการติดตามดูแลต่อ ≤ 6.30ต่อแสน ตวัเองซ ้าในระยะเวลา 1 ปี

   2.1 ร้อยละของผูพ้ยายามฆ่า เน่ืองผูพ้ยายามฆ่าตวัตาย ของประชาชนทัว่ไปและ เน่ืองผูพ้ยายามฆ่าตวัตาย

ตวัตายไมก่ลบัมาท าร้ายตวัเอง และมีการบนัทึกขอ้มลูใน ญาติ แกนน าชุมชน ในเร่ือง และมีการบนัทึกขอ้มลูใน

ซ ้าในระยะเวลา 1 ปี โครงสร้างมาตรฐานขอ้มลู สญัญาณเตือนของการฆ่า โครงสร้างมาตรฐานขอ้มลู

สุขภาพ (43 แฟ้ม) ตวัตายและการช่วยเหลือ สุขภาพ (43 แฟ้ม)

เบ้ืองตน้

ไตรมาศที ่1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย-ม.ิย.) ไตรมาส 4ก.ค.-ก.ย.

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan )

โครงการที ่17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

ภารกิจพื้นฐาน 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค 3)รักษาพยาบาล 4)ฟ้ืนฟู 5)คุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการด้านปฐมภูิมแิละองค์รวม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

( ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ม.ีค.) (เม.ย.-ม.ิย.) (ก.ค.-ก.ย.)

1. การเขา้ถึงบริการจิตเวช เพ่ิมร้อยละ 5 จากปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 55 10 15 15 15 PCU
   1.1 โรคซึมเศร้า(ร้อยละ 55) ร้อยละ 58

   2. อตัราการฆ่าตวัตายส าเร็จ ≤ 6.30ต่อแสน ≤ 6.30ต่อแสน

   2.1 ร้อยละของผูพ้ยายามฆ่า

ตวัตายไมก่ลบัมาท าร้ายตวัเอง

ซ ้าในระยะเวลา 1 ปี

โครงการที ่4 โครงการพฒันาระบบการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน ควบคุมป้องกนัโรค

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  (งานควบคุมโรคติดต่อ) โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

มาตรการ รายการ / ตวัช้ีวดั เป้าหมาย

Small Success

ผู้รับผดิชอบ
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แผนงานที ่6    การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

โครงการที ่ 18  โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ 5 สาขา (อายุรกรรม)

ภารกิจพื้นฐาน บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค 3)รักษษพยาบาล 4)ฟ้ืนฟูสุขภาพ

หน่วยงาน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.- ธค. มค.- มีค. เมย.-มิย. กค. - กย.

โครงการพฒันาระบบบริการดูแลผูป่้วย ผูป่้วยเขา้ถึงบริการท่ีไดม้าตรฐาน อตัราตายจากการติดเช้ือใน ≤30 ตค.- กย.63 ทีม PCT/

ภาวะ Sepsis ลดภาวะแทรกซอ้นและอตัราตายจาก กระแสโลหิตชนิดรุนแรง ยพุาพร

การติดเช้ือในกระแสเลือด ชนิด community accquire

1.พฒันาระบบบริการผูป่้วย Sepsis

แนวทางประเมินและวินิจฉัยผูป่้วย บุคลากรประเมินและวินิจฉัยผูป่้วย sepsis อตัราการใช ้MEWS score 100 ตค.-กย.63

Sepsis โดยใช ้SIRS หรือ qSOFA ในการดูแลผูป่้วย

พฒันามาตรฐานการพยาบาลผูป่้วย

Sepsis

แนวทางการดูแลผูป่้วยก่อนส่งต่อผูป่้วย

ไป รพท.

2.จดัท าแนวทางปฏิบติัในการดูแลผูป่้วย เพ่ือพฒันาความรู้และทกัษะของบุคลากร อตัราการใช ้Sepsis protocol 100 ตค.- ธค.62

ตามแนวทางของจงัหวดั

3.ติดตามและประเมินผลการดูแลผูป่้วย เพ่ือลดภาวะแทรกซอ้นจาก Severe sepsis อตัราการการไดรั้บ Antibiotic ≥90

และ Septic shock ภายใน 1 ชม. (หลงัไดรั้บการ

วินิจฉัย)

อตัราการเจาะ H/C ก่อนให้ ≥90

Antibiotic

อตัราการไดรั้บ IV fluid ≥90

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเป็นเลิศ (Service Excellence)

ล าดบั โครงการ/กิจกรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน ระยะเวลา งบประมาณ (รวม)
งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
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แผนงานที ่6    การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

โครงการที ่18   โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ 5 สาขา (อายุรกรรม)

ภารกิจพื้นฐาน บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค 3)รักษษพยาบาล 4)ฟ้ืนฟูสุขภาพ

หน่วยงาน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.- ธค. มค.- มีค. เมย.-มิย. กค. - กย.

30 ml/kg (กรณีไม่มีขอ้ห้าม)

3.ติดตามและประเมินผลการดูแลผูป่้วย เพ่ือลดภาวะแทรกซอ้นจาก Severe sepsis อตัราการเกิด severe sepsis / ≤10 ตค.- กย.63

และ Septic shock septic shock ระหวา่ง admit

4.พฒันาระบบฐานขอมูลผูป่้วย Sepsis เพ่ือปรับปรุงระบบการเก็บขอ้มูลให้ ถูกตอ้ง มีโปรแรมการบนัทึกขอ้มูลใน 100 มค. 63

ครบถว้น และรวดเร็ว ระบบคอมพิวเตอร์

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเป็นเลิศ (Service Excellence)

ล าดบั โครงการ/กิจกรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน ระยะเวลา งบประมาณ (รวม)
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ยุทธศาสตรืที ่2  ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

โครงการที ่ 18  โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก  (อายุรกรรม)

ภารกิจพื้นฐาน    บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค 3)รักษาพยาบาล 4)ฟ้ืนฟูสุขภาพ

หน่วยงาน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล
ระดับ 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงนิ 6.ธรรมาภิบาล 7.การมีส่วนร่วมของชุมชน

F2/F3 คน้หาสาเหตุและแกปั้ญหาผูป่้วย จดัตั้ง Sepsis Response Team ส่งเสริมการใช ้ SIRS criteria / ประเมินผูป่้วย sepsis ทุกราย เงินบ ารุง คณะกรรมการดูแล ให้ความรู้เร่ืองโรคแก่ผูป่้วย

ท่ีมีภาวะ Sepsis โดยประเมิน qSOFA ในการประเมินผูป่้วยเบ้ือง โดยการใช ้MEWS score ผูป่้วย (Patient ญาติ และชุมชน

ผูป่้วยโดยใช ้SIRS criteria / ตน้ care team) ระดบัรพ.

qSOFA ด าเนินงานและติดตาม

ความกา้วหนา้

ประมินและวินิจฉัยภาวะ Sepsis พฒันาบุคลากรเร่ืองแนวทางการ พฒันาระบบการลงบนัทึกขอ้มูลใน พฒันาแนวทางการดูแลผูป่้วย

โดยใข ้MEWS score ดูแลผูป่้วยตาม Sepsis protocol Sepsis ในระบบ Hos -xp ตาม CPG และเกณฑก์ารส่งต่อ

ผูป่้วยท่ีชดัเจน โดยใชโ้ปรแกรม

Fast track Sepsis ในระบบ 

3 Refer

ดูแลและรับส่งต่อผูป่้วยผูป่้วยท่ีมี จดัประชุมวิชาการแนวทางการ พฒันาระบบการดูแลผูป่้วย จดัท าแบบประเมิน MEWS score

ภาวะ Sepsis ประเมิน/วินิจฉัย พร้อมแนวทางการ เบ้ืองตน้ก่อนการส่งต่อผูป่้วยและ เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมิน

ดูแลผูป่้วย Sepsis พฒันาระบบการส่งต่อและเกณฑ์ และวินิจฉัย เพ่ือวางแผนการส่งต่อ

แพทย ์รับผิดชอบในการรับปรึกษา การส่งต่อท่ีชดัเจน

และพ่ีเล้ียงทางวิชาการ

จดัระบบสนบสนุนดา้นยา เคร่ือง

มือต่างๆ เช่น Antibiotic 

Vasopressor ขวด Hemoculture

เคร่ืองเจาะ blood lacate

เพ่ือเป็นขอ้พิจารณาในการส่งต่อ

กระบวนการด าเนินงาน 6BB ปีงบประมาณ 2563
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ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

โครงการที ่ 18  โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (อายุรกรรม)

ภารกิจพื้นฐาน บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค 3)รักษาพยาบาล 4)ฟ้ืนฟูสุขภาพ

หน่วยงาน กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

มาตรการ Small success มาตรการ Small success มาตรการ Small success มาตรการ small success
พฒันาระบบการเขา้ถึงบริการโดย พฒันาระบบการเขา้ถึงบริการโดย พฒันาระบบการเขา้ถึงบริการโดย พฒันาระบบการเขา้ถึงบริการโดย

เพ่ิมศกัยภาพบุคลากรในการคดั เพ่ิมศกัยภาพบุคลากรในการคดั เพ่ิมศกัยภาพบุคลากรในการคดั เพ่ิมศกัยภาพบุคลากรในการคดั

กรองผูป่้วย  sepsis เบ้ืองตน้ กรองผูป่้วย  sepsis เบ้ืองตน้ กรองผูป่้วย  sepsis เบ้ืองตน้ กรองผูป่้วย  sepsis เบ้ืองตน้

อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการดูแลผูป่้วย อบรมให้ความรู้เร่ืองการดูแลผูป่้วย อบรมให้ความรู้เร่ืองการดูแลผูป่้วย อบรมให้ความรู้เร่ืองการดูแลผูป่้วย 

sepsis ตาม Early goal directed sepsis ตาม Early goal directed sepsis ตาม Early goal directed sepsis ตาม Early goal directed

therapy และ sepsis bundles therapy และ sepsis bundles therapy และ sepsis bundles therapy และ sepsis bundles 

แก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง แก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง แก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง แก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง

ช้ีแจงและท าความเขา้ใจใน ช้ีแจงและท าความเขา้ใจใน ช้ีแจงและท าความเขา้ใจใน ช้ีแจงและท าความเขา้ใจใน 

sepsis protocol ,การใช ้ sepsis protocol ,การใช ้ sepsis protocol ,การใช ้ sepsis protocol ,การใช ้

vasopressor,แนวทางการให ้ vasopressor,แนวทางการให้ vasopressor,แนวทางการให้ vasopressor,แนวทางการให้ 

Antibiotic และแนวทางการส่งต่อ Antibiotic และแนวทางการส่งต่อ Antibiotic และแนวทางการส่งต่อ Antibiotic และแนวทางการส่งต่อ

พฒันาประสิทธิภาพการใช ้MEWS พฒันาประสิทธิภาพการใช ้MEWS พฒันาประสิทธิภาพการใช ้MEWS พฒันาประสิทธิภาพการใช ้MEWS 

score เพ่ือช่วยในการเฝ้าระวงั score เพ่ือช่วยในการเฝ้าระวงั score เพ่ือช่วยในการเฝ้าระวงั score เพ่ือช่วยในการเฝ้าระวงั

ผูป่้วยภาวะ sepsis ผูป่้วยภาวะ sepsis ผูป่้วยภาวะ sepsis ผูป่้วยภาวะ sepsis

ให้ความรู้เร่ืองการติดเช้ือในกระแส ให้ความรู้เร่ืองการติดเช้ือในกระแส ให้ความรู้เร่ืองการติดเช้ือในกระแส ให้ความรู้เร่ืองการติดเช้ือในกระแส

โลหิตแก่ผูป่้วย ญาติ และชุมชน โลหิตแก่ผูป่้วย ญาติ และชุมชน โลหิตแก่ผูป่้วย ญาติ และชุมชน โลหิตแก่ผูป่้วย ญาติ และชุมชน

โดยจดัอบรม ออกเสียงตามสาย โดยจดัอบรม ออกเสียงตามสาย โดยจดัอบรม ออกเสียงตามสาย โดยจดัอบรม ออกเสียงตามสาย

และแจกแผ่นพบั และแจกแผ่นพบั และแจกแผ่นพบั และแจกแผ่นพบั

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ตค. - ธค.) ไตรมาส 2 (มค.- มคี.) ไตรมาส 3 (เมย. - มยิ. 62) ไตรมาส 4 (กค. - กย.)
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ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

โครงการที ่ 18  โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (อายุรกรรม)

ภารกิจพื้นฐาน บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค 3)รักษาพยาบาล 4)ฟ้ืนฟูสุขภาพ

หน่วยงาน กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

มาตรการ Small success มาตรการ Small success มาตรการ Small success มาตรการ small success

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ตค. - ธค.) ไตรมาส 2 (มค.- มคี.) ไตรมาส 3 (เมย. - มยิ. 62) ไตรมาส 4 (กค. - กย.)

พฒันาระบบการเขา้ถึงบริการโดย
เพ่ิมศกัยภาพบคุลากรในการคดั
กรองผูป่้วย  sepsis เบ้ืองตน้

อบรมให้ความรู้เร่ืองการดูแลผูป่้วย 
sepsis ตาม Early goal directed therapy 
และ sepsis bundles แก่บคุลากรท่ี
เก่ียวขอ้ง

อบรมให้ความรู้เร่ืองการดูแล
ผูป่้วย sepsis ตาม Early goal 
directed therapy และ sepsis 
bundles แก่บคุลากรท่ีเก่ียวขอ้ง

อบรมให้ความรู้เร่ืองการ
ดูแลผูป่้วย sepsis ตาม Early
 goal directed therapy และ 
sepsis bundles แก่บคุลากรท่ี
เก่ียวขอ้ง

อบรมให้ความรู้เร่ืองการดูแลผูป่้วย
 sepsis ตาม Early goal directed 
therapy และ sepsis bundles แก่
บคุลากรท่ีเก่ียวขอ้ง

พฒันาระบบการเขา้ถึงบริการโดยเพ่ิม
ศกัยภาพบคุลากรในการคดักรองผูป่้วย  
sepsis เบ้ืองตน้

พฒันาระบบการเขา้ถึงบริการ
โดยเพ่ิมศกัยภาพบคุลากรใน
การคดักรองผูป่้วย  sepsis 
เบ้ืองตน้

พฒันาระบบการเขา้ถึง
บริการโดยเพ่ิมศกัยภาพ
บคุลากรในการคดักรอง
ผูป่้วย  sepsis เบ้ืองตน้

ช้ีแจงและท าความเขา้ใจใน sepsis 
protocol ,การใช ้vasopressor,
แนวทางการให้ Antibiotic และ
แนวทางการส่งต่อ

ช้ีแจงและท าความเขา้ใจใน sepsis 
protocol ,การใช ้vasopressor,แนว
ทางการให้ Antibiotic และแนวทางการ
ส่งต่อ

ช้ีแจงและท าความเขา้ใจใน 
sepsis protocol ,การใช ้
vasopressor,แนวทางการให้ 
Antibiotic และแนวทางการส่ง
ต่อ

ช้ีแจงและท าความเขา้ใจใน 
sepsis protocol ,การใช ้
vasopressor,แนวทางการให้
 Antibiotic และแนวทาง
การส่งต่อ
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ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

โครงการที ่ 18  โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (อายุรกรรม)

ภารกิจพื้นฐาน บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกันโรค 3)รักษาพยาบาล 4)ฟ้ืนฟูสุขภาพ

หน่วยงาน กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

มาตรการ Small success มาตรการ Small success มาตรการ Small success มาตรการ small success

พฒันาประสิทธิภาพการใช ้
MEWS score เพ่ือช่วยในการเฝ้า
ระวงัผูป่้วยภาวะ sepsis

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ตค. - ธค.) ไตรมาส 2 (มค.- มคี.) ไตรมาส 3 (เมย. - มยิ. 62) ไตรมาส 4 (กค. - กย.)

ให้ความรู้เร่ืองการติดเช้ือใน
กระแสโลหิตแก่ผูป่้วย ญาติ และ
ชุมชนโดยจดัอบรม ออกเสียงตาม
สายและแจกแผน่พบั

พฒันาประสิทธิภาพการใช ้MEWS 
score เพ่ือช่วยในการเฝ้าระวงัผูป่้วยภาวะ
 sepsis

พฒันาประสิทธิภาพการใช ้
MEWS score เพ่ือช่วยในการ
เฝ้าระวงัผูป่้วยภาวะ sepsis

พฒันาประสิทธิภาพการใช ้
MEWS score เพ่ือช่วยในการ
เฝ้าระวงัผูป่้วยภาวะ sepsis

ให้ความรู้เร่ืองการติดเช้ือในกระแส
โลหิตแก่ผูป่้วย ญาติ และชุมชนโดยจดั
อบรม ออกเสียงตามสายและแจกแผน่พบั

ให้ความรู้เร่ืองการติดเช้ือใน
กระแสโลหิตแก่ผูป่้วย ญาติ 
และชุมชนโดยจดัอบรม ออก
เสียงตามสายและแจกแผน่พบั

ให้ความรู้เร่ืองการติดเช้ือใน
กระแสโลหิตแก่ผูป่้วย ญาติ 
และชุมชนโดยจดัอบรม ออก
เสียงตามสายและแจกแผน่พบั
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

พฒันาระบบบริการการดูแลผูป่้วย เพ่ือพฒันาบคุลากรให้มีความ เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ใน พยาบาลและบคุลา ต.ค.62-ก.ย.63 กลุ่มการ
กลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั รู้ในการดูแลผูป่้วย STEMI การดูแลผูป่้วย STEMI กรสายงานแพทย์ ไมใ่ชง้บประมาณ พยาบาล

ผูช่้วยเหลือคนไข้

พนกังานเปลและ

เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที ่19 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ไม่เกินร้อยละ 9  ผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาทหีลังได้รับการวนิิจฉัยมากกว่า 50 %
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน กลุ่มงานการพยาบาล

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผดิชอบล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่
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ระดบั 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงิน 6.ธรรมาภบิาล  7.การมส่ีวนร่วมของชุมชน 

F3 จดัระบบบริการ STEMI  -พฒันาบุคลากรให้มี  -เขา้รับการอบรมการลง -มีการบนัทึกขอ้มูลใน ไม่ใชง้บประมาณ  -ผูบ้ริหารส่งเสริม  -การรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์
Fast track ให้ด าเนินการ ความรู้และทกัษะใน ขอ้มูล Thai ACS โปรแกรม Thai ACS และสนบัสนุนให้มี การเขา้ถึงบริการ 1669
ไดอ้ยา่งมีประสิทธาภาพ การดูแลผูป่้วย STEMI Registry Registry อยา่งต่อเน่ือง การด าเนินงานพฒั  -รณรงค ์Heart 

 -ส่งบุคลากรเขา้รับ นาระบบบริการให้ attack alert ส าหรับ
การอบรมเพ่ือพฒันา เป็นไปตามมาตรฐาน ประชาชน
ศกัยภาพในการดูแล
ผูป่้วย

หน่วยงาน กลุ่มงานการพยาบาล

กระบวนการด าเนินงาน 6BB ปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่19 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ไม่เกินร้อยละ 9

                ผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาทกีลังได้รับการวนิิจฉัยมากกว่า 50%

ภารกิจพื้นฐาน
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success
1.พฒันาบคุลากรโดยการประชุม -อตัราตายของผูป่้วย ปฏิบติัตามแนวทางท่ีวางไว้  -อตัราตายของผูป่้วย ปฏิบติัตามแนวทางท่ีวางไว้  -อตัราตายของผูป่้วย ปฏิบติัตามแนวทางท่ี  -อตัราตายของผูป่้วย

ให้ความรู้ในการดูแลผูป่้วย STEMI ไมเ่กินร้อยละ9 STEMI ไมเ่กินร้อยละ9 STEMI ไมเ่กินร้อยละ9 สรุปตวัช้ีวดัเพ่ือประเมิน STEMI ไมเ่กินร้อยละ9

STEMI  -ผูป่้วย STEMI ไดรั้บยา  -ผูป่้วย STEMI ไดรั้บยา  -ผูป่้วย STEMI ไดรั้บยา มาตรฐานการรักษา  -ผูป่้วย STEMI ไดรั้บยา

2.พฒันามาตรฐานการรักษา ละลายล่ิมเลือดภายใน ละลายล่ิมเลือดภายใน ละลายล่ิมเลือดภายใน ละลายล่ิมเลือดภายใน 

โดยก าหนดตวัช้ีวดัและจดัท า 30 นาทีภายหลงัไดรั้บ 30 นาทีภายหลงัไดรั้บ 30 นาทีภายหลงัไดรั้บ 30 นาทีภายหลงัไดรั้บ

Guildline การรักษาผูป่้วย การวินิจฉยัมากกว่า50% การวินิจฉยัมากกว่า50% การวินิจฉยัมากกว่า50% การวินิจฉยัมากกว่า50%

STEMI

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่ 19 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ไม่เกินร้อยละ 9

ภารกิจพื้นฐาน

หน่วยงาน กลุ่มงาน การพยาบาล

ไตรมาศที ่1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย-ม.ิย.) ไตรมาส 4ก.ค.-ก.ย.

              ผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาทหีลังได้รับการวนิิจฉัยมากกว่า 50 %
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1 แผนงานการคดักรองมะเร็งเตา้นม
1.เพ่ือป้องกนัมะเร็งเตา้นม 1.ร้อยละ80ของสตรีอายุ

สตรีอาย ุ30 -70 ปี
ต.ค.62 - นางจรรยา

-ตรวจเตา้นมดว้ยตนเองอยา่งสม ่า 2.เพ่ือคน้หารอยโรคระยะก่อน
เป็นมะเร็ง

30 - 70 ปีตรวจเตา้นม จ านวน2249 คน ก.ย. 63 รักพว่ง

เสมอและโดยเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุข

ดว้ยตนเองอยา่งสม ่าเสมอ
พยาบาล

อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 2.ร้อยละ80ของสตรีอายุ วิชาชีพ

-ถา้พบความผิดปกติส่งต่อเพ่ือ 30 - 70 ปีตรวจเตา้นม ช านาญการ
-บนัทึกผลการคดักรองลงใน โดยเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข

Hosp XP
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง

-สรุปผลการด าเนินงาน 3.ร้อยละของสตรีอายุ

30 - 70ปีตรวจพบมะเร็ง

เตา้นมและแพทยวิ์นิจฉยั

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเลจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงาน ที่ 6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
ภารกิจพื้นฐาน

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

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

เป็นมะเร็งเตา้นมStage 1

และStage 2

-อตัราป่วยดว้ยโรคมะเร็ง

เตา้นม

-อตัราตายดว้ยโรคมะเร็ง

เตา้นม

แผนงาน ที่ 6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเลจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

โครงการที่ 20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

ภารกิจพื้นฐาน

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

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

2 โครงการคดักรองมะเร็งปาก 1.เพ่ือป้องกนัการเกิดโรค 1.ร้อยละ 20 ของสตรี สตรีอาย ุ30- 60 ปี ต.ค62-ก.ย. จากเงินบ ารุง นางจรรยา
มดลูกโดยวิธี PAP Smear มะเร็งปากมดลูก อาย3ุ0 - 60 ปีไดรั้บ จ านวน 1915 ราย 63 โรงพยาบาล รักพว่ง
และ VIA 2.เพ่ือคน้หารอยโรคระยะ การตรวจคดักรอง ค่าอ่านเซลล์ พยาบาลวิชาชีพ
1.ประชาสมัพนัธ์ให้สตรีกลุ่ม ก่อนเป็นมะเร็ง มะเร็งปากมดลูก มะเร็ง 100 บาท ช านาญการ
เป้าหมายมารับการตรวจมะเร็ง 3.เพ่ือให้ผูท่ี้คดักรองพบ 2.ร้อยละ100ของสตรี X 1915 ราย
ปากมดลูก ความผิดปกติไดรั้บกาส่งต่อ ท่ีคดักรองพบความผิด เป็นเงิน 
2.ด าเนินการตรวจคดักรอง เพ่ือการรักษา ปกติไดรั้บการส่งต่อเพ่ือ 191500 บาท
ทั้งในและนอกสถานท่ี การรักษา ( จ่ายจริงตาม
3.ส่งแผน่สไลดใ์ห้บริษทัไซโต ผลงาน )
แลป เพ่ือท าการอ่านผลเซลล์ ค่าก๊าซคาร์บอน
4..ในกรณี30 - 45 ปี ท่ีเขา้ ไดออกไซด
เกณฑก์ารตรวจโดยVIAจะตรวจ ส าหรับการจ้ี
โดย VIA เยน็ 3500 บาท
5.บนัทึกขอ้มลูใน HOSP XP ค่าน ้าส้มสายชู
6.ส่งออกขอ้มลู 43แฟ้ม 5%  20 โหล
7.ติดตามสตรีท่ีพบผลการตรวจ เป็นเงิน 3600
ผิดปกติ บาท
8.สรุปผลการด าเนินงาน

โครงการที ่20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเลจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงาน ที ่6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการด้านปฐมภูมแิละองค์รวม

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรั้บผิดชอบ

-192-



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

รวมทั้งส้ิน

เป็นเงิน

159000 บาท

ภารกิจพื้นฐาน

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเลจังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงาน ที ่6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที ่20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการด้านปฐมภูมแิละองค์รวม

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรั้บผิดชอบ
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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 โครงการคดักรองมะเร็งล าไส้ 1.เพ่ือป้องกนัการเกิดโรค 1.ร้อยละ20ของประชา ประชาชนอาย ุ50 - ต.ค 62 - งบสนบัสนุน นางจรรยา

ใหญ่และล าไส้ตรงโดยการตรวจ มะเร็งล าไส้ ชนอาย5ุ0 -70 ปี 70 ปี ก.ย.63 จากโรงพยาบาล รักพว่ง

อุจจาระดว้ย Fit test 2.เพ่ือคน้หารอยโรคระยะ ไดรั้บการคดักรอง ก าแพงเพชร พยาบาล

1.ประชาสมัพนัธ์การตรวจ ก่อนเป็นมะเร็ง มะเร็งล าไส้ วิชาชีพ

คดักรองมะเร็งล าไส้ 3.เพ่ือให้ผูท่ี้คดักรองพบ 2.ร้อยละ100ของ ปชช ช านาญการ

2.ด าเนินการตรวจดักรอง ความผิดปกติไดรั้บกาส่งต่อ ท่ีคดักรองพบความผิด

มะเร็งล าไส่โดยการตรวจอุจจาระ เพ่ือการรักษา ปกติไดรั้บการส่งต่อเพ่ือ

ดว้ยวิธี Fit test การรักษา

3.แจง้ผลการตรวจ

4.บนัทึกขอ้มลูในHOSP XP

5.ส่งขอ้มลู 43 แฟ้ม

6.ประสานกบัโรงพยาบาล

ก าแพงเพชรเพ่ือส่งผูรั้บบริการ

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเลจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงาน ที่ 6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

ภารกิจพื้นฐาน

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

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

เพ่ือไปตรวจเพ่ิมพิเศษในกรณี

พบผลผิดปกติ

7.รายงานผลการด าเนินงาน

8.สรุปผลการด าเนินงาน

แผนงาน ที่ 6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเลจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรั้บผิดชอบ

โครงการที่ 20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

ภารกิจพื้นฐาน

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)
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ระดบั 1.บริการ 2.คน 3.ขอ้มลู 4.เทคโนโลย ี 5.เงิน 6.ธรรมาภิบาล  7.การมีส่วนร่วมของชุมชน 

1.การคดักรองมะเร็งเตา้นมในสตรี 1.พยาบาลท่ีรับผิดชอบงาน 1.บนัทึกผลงานผา่น Hos_XP 1.U/S 1. PP basic 1.NCD Board ระดบั 1.คืนขอ้มลู/ประสานกองทนุ

อาย3ุ0-70ปี 2.อาสาสมคัรสาธารณสุขท่ี 2.ส่งออกขอ้มลูเขา้ Chronic link 2.เขม็CNB 2. กองทนุต าบล cup ติดตาม ปีละ หลกัประกนัสุขภาพในระดบั

2.เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขประเมิน ผา่นการประเมินทกัษะการ 3.รายงานผลงานทางระบบคลงั 3.เคร่ืองจ้ีเยน็ 2 คร้ัง ทอ้งถ่ินหรือพ้ืนท่ีเพ่ือสนบัสนุน

ทกัษะการตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง สอนBSE ขอ้มลูโรคไมติ่ดต่อเร้ือรัง 4.stip test 2..คณะท างาน Service การคดักรองเบาหวานความดนั

ของสตรีอาย ุ30-70ปี 4.พฒันาระบบ Social Network ส าหรับตรวจไวรัส Plan สาขามะเร็ง 2.สนบัสนุนให้องคก์รปกครอง

3.Breast Clinic ให้บริการ CBE ในสถานบริการท่ีไมพ่ร้อม ตบัอกัเสบบี ด าเนินงานก ากบัติดตาม ส่วนทอ้งถ่ินพฒันาตนเอง ใช้

4.ติดตามอสม.ในการกระตุน้สตรี 5.Program Cx Screening หลกัUCARE ของชุมชน DHS
อาย ุ30-70ปี ท  าBSE ทกุเดือน 6.Thai Cancer Base District Health System
สตรีอาย ุ40-70ปี ไดรั้บการตรวจ 7.http://www.hpc4.go.th/bse 3.ผูมี้ส่วนร่วมไดแ้ก่ อปท./

เตา้นมโดยเจา้หนา้ท่ีCBE แกนน า/ชุมชน/อสม./ผูป่้วย/

5.คดักรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี ผูแ้ทน หรือ Care Giver/ญาติ

อาย3ุ0-60ปีดว้ยPap Smear / VIA

6.ประชาสมัพนัธ์/รณรงคเ์ร่ือง

กระบวนการด าเนินงาน 6  building blocks plus (E2)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงาน ที่ 6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

ภารกิจพื้นฐาน

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
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ระดบั 1.บริการ 2.คน 3.ขอ้มลู 4.เทคโนโลย ี 5.เงิน 6.ธรรมาภิบาล  7.การมีส่วนร่วมของชุมชน 

6.1 7 สญัญาณอนัตราย

6.2 5 ท า 5ไมห่่างไกลมะเร็ง

6.3 9 เคล็ดลบั 9 สู่ความส าเร็จ

อาหารตา้นมะเร็ง
7.ท า FNA/ CNB และU/Sกอ้น
ผิดปกติ ได้
8.คลินิกเลิกสุรา/อดบุหร่ี
9.พฒันาระบบการดูแลผูป่้วย
แบบประคบัประคอง
(Palliative Care) และการดูแล
ผูป่้วยระยะ สุดทา้ย 
(End of life care)ให้ไดม้าตรฐาน 
4.พฒันาระบบการดูแลผูป่้วย
แบบประคบัประคอง
(Palliative Care) และการดูแล

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

กระบวนการด าเนินงาน 6  building blocks plus (E2)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงาน ที่ 6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
ภารกิจพื้นฐาน
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ระดบั 1.บริการ 2.คน 3.ขอ้มลู 4.เทคโนโลย ี 5.เงิน 6.ธรรมาภิบาล  7.การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ผูป่้วยระยะ สุดทา้ย 
(End of life care)ให้ได้
มาตรฐาน

ครบ ทั้ง 5 องคป์ระกอบ
1.ผูป่้วยไดรั้บการแจง้ข่าวร้าย
อยา่งเหมาะสม 
2. มีบริการ pain clinic 
หรือมีระบบในการดูแลจดัการ
ความปวดในโรงพยาบาล
3.โรงพยาบาลท่ีมียา Strong 
opioid ( MO IV,MST, MO 
syrup)ใชใ้นการควบคุมอาการ
ปวด ในโรงพยาบาล
4.มีการประเมินผูป่้วยและ
ครอบครัวทั้งดา้นร่างกาย 

กระบวนการด าเนินงาน 6  building blocks plus (E2)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงาน ที่ 6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
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ระดบั 1.บริการ 2.คน 3.ขอ้มลู 4.เทคโนโลย ี 5.เงิน 6.ธรรมาภิบาล  7.การมีส่วนร่วมของชุมชน 

จิตสงัคม และจิตวิญญาณ
5.มีกระบวนการเตรียมความ

พร้อมให้ผูป่้วยและครอบครัว
ในช่วงระยะสุดทา้ยของชีวิต
(Last hour)
10.คดักรองไวรัสตบัอกัเสบบี

ในประชาชนอาย2ุ4ปีท่ีไมเ่คยตรวจ

มาก่อน

หน่วยงาน กลุ่มงานการบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

กระบวนการด าเนินงาน 6  building blocks plus (E2)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงาน ที่ 6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
ภารกิจพื้นฐาน
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success
1.พฒันาระบบการดูแลรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งท่ีส าคญั 1.ร้อยละผูป่้วยมะเร็ง5 อนัดบัแรก ไดรั้บการ 1.พฒันาระบบการดูแลรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งท่ีส าคญั 1.ร้อยละผูป่้วยมะเร็ง5 อนัดบัแรก ไดรั้บการ

ใหไ้ดเ้กณฑม์าตรฐาน รักษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหไ้ดเ้กณฑม์าตรฐาน รักษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

2.พฒันาระบบการเฝ้าระวงัติดตามและการคดักรองกลุ่มเส่ียง
 -ร้อยละของผูป่้วยมะเร็ง 5 อนัดบัแรกไดรั้บการ

2.พฒันาระบบการเฝ้าระวงัติดตามและการคดักรองกลุ่มเส่ียง  -ร้อยละของผูป่้วยมะเร็ง 5 อนัดบัแรกไดรั้บการ

โรคมะเร็งเตา้นม มะเร็งปากมดลูก และ มะเร็งล าไส้ใหญ่ รักษาดว้ยการผา่ตดัภายในระยะเวลา 4 สปัดาห์ โรคมะเร็งเตา้นม มะเร็งปากมดลูก และ มะเร็งล าไส้ใหญ่ รักษาดว้ยการผา่ตดัภายในระยะเวลา 4 สปัดาห์

3.การบริหารจดัการเชิงระบบโดยผูจ้ดัการประสานระบบ ร้อยละ 70 3.การบริหารจดัการเชิงระบบโดยผูจ้ดัการประสานระบบ ร้อยละ 70

nurse coordinater ระดบัจงัหวดั/อ าเภอ  -ร้อยละของผูป่้วยมะเร็ง 5 อนัดบัแรกไดรั้บการ nurse coordinater ระดบัจงัหวดั/อ าเภอ  -ร้อยละของผูป่้วยมะเร็ง 5 อนัดบัแรกไดรั้บการ

4.การเสริมสร้างส่ิงแวดลอ้มและลดเส่ียงในชุมชน รักษาดว้ยเคมีบ าบดัภายในระยะเวลา 6 สปัดาห์ 4.การเสริมสร้างส่ิงแวดลอ้มและลดเส่ียงในชุมชน รักษาดว้ยเคมีบ าบดัภายในระยะเวลา 6 สปัดาห์

5.การสร้างความตระหนกัการใหค้วามรู้ในวงกวา้งและ ร้อยละ 70 5.การสร้างความตระหนกัการใหค้วามรู้ในวงกวา้งและ ร้อยละ 70

การรณรงคส์ร้างกระแสเนน้เร่ืองการปรับเปล่ียนวิถีชีวิต  -ร้อยละของผูป่้วยมะเร็ง 5 อนัดบัแรกไดรั้บการ การรณรงคส์ร้างกระแสเนน้เร่ืองการปรับเปล่ียนวิถีชีวิต  -ร้อยละของผูป่้วยมะเร็ง 5 อนัดบัแรกไดรั้บการ

6.พฒันาระบบเฝ้าระวงัและการจดัการขอ้มูล
รักษาดว้ยรังษีรักษาภายในระยะเวลา 6 สปัดาห์

6.พฒันาระบบเฝ้าระวงัและการจดัการขอ้มูล
รักษาดว้ยรังษีรักษาภายในระยะเวลา 6 สปัดาห์

7.การเสริมสร้างศกัยภาพผูด้  าเนินงานตามแผนงานส่งเสริม ร้อยละ 60 7.การเสริมสร้างศกัยภาพผูด้  าเนินงานตามแผนงานส่งเสริม ร้อยละ 60

สุขภาพและป้องกนัโรคใหมี้ความเขม้แขง็ สุขภาพและป้องกนัโรคใหมี้ความเขม้แขง็

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุข โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงาน ที่ 6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 20. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
ภารกิจพื้นฐาน

ไตรมาศที ่1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.)
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success
8.การนิเทศ  ก ากบั ติดตาม และประเมินผล
การนิเทศ  ก ากบั ติดตาม และประเมินผล

2.อตัราตายจากโรคมะเร็งตบั ร้อยละ 24.3 8.การนิเทศ  ก ากบั ติดตาม และประเมินผล
การนิเทศ  ก ากบั ติดตาม และประเมินผล

2.อตัราตายจากโรคมะเร็งตบั ร้อยละ 24.3

 เป้าหมายอตัราตายของผูป่้วยโรค  เป้าหมายอตัราตายของผูป่้วยโรคมะเร็งตบั 

มะเร็งตบัลดลงร้อยละ 5 ภายใน 5 ปี (วดัผลในปี 
2564)

ลดลงร้อยละ 5 ภายใน 5 ปี (วดัผลในปี 2564)

3.อตัราตายจากโรคมะเร็งปอด ร้อยละ 19.6 3.อตัราตายจากโรคมะเร็งปอด ร้อยละ 19.6

 เป้าหมายอตัราตายของผูป่้วยโรค  เป้าหมายอตัราตายของผูป่้วยโรคมะเร็งปอดลดลง 

มะเร็งปอดลดลง

ลดลงร้อยละ 5 ภายใน 5 ปี (วดัผลในปี 2564) ลดลงร้อยละ 5 ภายใน 5 ปี (วดัผลในปี 2564)

4.ร้อยละของสตรีกลุ่มเป้าหมาย อาย ุ30-60 ปี 4.ร้อยละของสตรีกลุ่มเป้าหมาย อาย ุ30-60 ปี 

ไดรั้บการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก ไดรั้บการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุข โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงาน ที่ 6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 20. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
ภารกิจพื้นฐาน

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
ไตรมาศที ่1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.)
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

5.สดัส่วนของผูป่้วยมะเร็งปากมดลูก ระยะท่ี 1 5.สดัส่วนของผูป่้วยมะเร็งปากมดลูก ระยะท่ี 1 

และ 2 รวมกนั ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 และ 2 รวมกนั ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70

6.ร้อยละของสตรี อาย ุ30-70 ปี ไดรั้บความรู้และ 6.ร้อยละของสตรี อาย ุ30-70 ปี ไดรั้บความรู้และ

ไดรั้บการสอนและตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง ไดรั้บการสอนและตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

6.สดัส่วนของผูป่้วยมะเร็งเตา้นม ระยะท่ี 1 6.สดัส่วนของผูป่้วยมะเร็งเตา้นม ระยะท่ี 1 

และ 2 รวมกนั ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 และ 2 รวมกนั ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุข โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ 2563

แผนงาน ที่ 6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 20. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
ภารกิจพื้นฐาน

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
ไตรมาศที ่1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.)
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success
1.พฒันาระบบการดูแลรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งท่ีส าคญั 1.ร้อยละผูป่้วยมะเร็ง5 อนัดบัแรก ไดรั้บการ 1.พฒันาระบบการดูแลรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งท่ีส าคญั 1.ร้อยละผูป่้วยมะเร็ง5 อนัดบัแรก ไดรั้บการ

ใหไ้ดเ้กณฑม์าตรฐาน รักษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหไ้ดเ้กณฑม์าตรฐาน รักษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

2.พฒันาระบบการเฝ้าระวงัติดตามและการคดักรองกลุ่มเส่ียง  -ร้อยละของผูป่้วยมะเร็ง 5 อนัดบัแรกไดรั้บการ 2.พฒันาระบบการเฝ้าระวงัติดตามและการคดักรองกลุ่มเส่ียง  -ร้อยละของผูป่้วยมะเร็ง 5 อนัดบัแรกไดรั้บการ

โรคมะเร็งเตา้นม มะเร็งปากมดลูก และ มะเร็งล าไส้ใหญ่ รักษาดว้ยการผา่ตดัภายในระยะเวลา 4 สปัดาห์ โรคมะเร็งเตา้นม มะเร็งปากมดลูก และ มะเร็งล าไส้ใหญ่ รักษาดว้ยการผา่ตดัภายในระยะเวลา 4 สปัดาห์

3.การบริหารจดัการเชิงระบบโดยผูจ้ดัการประสานระบบ ร้อยละ 70 3.การบริหารจดัการเชิงระบบโดยผูจ้ดัการประสานระบบ ร้อยละ 70

nurse coordinater ระดบัจงัหวดั/อ าเภอ  -ร้อยละของผูป่้วยมะเร็ง 5 อนัดบัแรกไดรั้บการ nurse coordinater ระดบัจงัหวดั/อ าเภอ  -ร้อยละของผูป่้วยมะเร็ง 5 อนัดบัแรกไดรั้บการ

4.การเสริมสร้างส่ิงแวดลอ้มและลดเส่ียงในชุมชน รักษาดว้ยเคมีบ าบดัภายในระยะเวลา 6 สปัดาห์ 4.การเสริมสร้างส่ิงแวดลอ้มและลดเส่ียงในชุมชน รักษาดว้ยเคมีบ าบดัภายในระยะเวลา 6 สปัดาห์

5.การสร้างความตระหนกัการใหค้วามรู้ในวงกวา้งและ ร้อยละ 70 5.การสร้างความตระหนกัการใหค้วามรู้ในวงกวา้งและ ร้อยละ 70

การรณรงคส์ร้างกระแสเนน้เร่ืองการปรับเปล่ียนวิถีชีวิต  -ร้อยละของผูป่้วยมะเร็ง 5 อนัดบัแรกไดรั้บการ การรณรงคส์ร้างกระแสเนน้เร่ืองการปรับเปล่ียนวิถีชีวิต  -ร้อยละของผูป่้วยมะเร็ง 5 อนัดบัแรกไดรั้บการ

6.พฒันาระบบเฝ้าระวงัและการจดัการขอ้มูล รักษาดว้ยรังษีรักษาภายในระยะเวลา 6 สปัดาห์ 6.พฒันาระบบเฝ้าระวงัและการจดัการขอ้มูล รักษาดว้ยรังษีรักษาภายในระยะเวลา 6 สปัดาห์

ไตรมาส 3 (เม.ย-ม.ิย.) ไตรมาส 4ก.ค.-ก.ย.

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุข โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงาน ที่ 6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 20. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
ภารกิจพื้นฐาน
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success
7.การเสริมสร้างศกัยภาพผูด้  าเนินงานตามแผนงานส่งเสริม ร้อยละ 60 7.การเสริมสร้างศกัยภาพผูด้  าเนินงานตามแผนงานส่งเสริม ร้อยละ 60

สุขภาพและป้องกนัโรคใหมี้ความเขม้แขง็ สุขภาพและป้องกนัโรคใหมี้ความเขม้แขง็

8.การนิเทศ  ก ากบั ติดตาม และประเมินผล
การนิเทศ  ก ากบั ติดตาม และประเมินผล

2.อตัราตายจากโรคมะเร็งตบั ร้อยละ 24.3 8.การนิเทศ  ก ากบั ติดตาม และประเมินผล
การนิเทศ  ก ากบั ติดตาม และประเมินผล

2.อตัราตายจากโรคมะเร็งตบั ร้อยละ 24.3

 เป้าหมายอตัราตายของผูป่้วยโรคมะเร็งตบั  เป้าหมายอตัราตายของผูป่้วยโรคมะเร็งตบั 

ลดลงร้อยละ 5 ภายใน 5 ปี (วดัผลในปี 2564) ลดลงร้อยละ 5 ภายใน 5 ปี (วดัผลในปี 2564)

3.อตัราตายจากโรคมะเร็งปอด ร้อยละ 19.6 3.อตัราตายจากโรคมะเร็งปอด ร้อยละ 19.6

 เป้าหมายอตัราตายของผูป่้วยโรคมะเร็งปอดลดลง  เป้าหมายอตัราตายของผูป่้วยโรคมะเร็งปอดลดลง 

ลดลงร้อยละ 5 ภายใน 5 ปี (วดัผลในปี 2564) ลดลงร้อยละ 5 ภายใน 5 ปี (วดัผลในปี 2564)

4.ร้อยละของสตรีกลุ่มเป้าหมาย อาย ุ30-60 ปี 4.ร้อยละของสตรีกลุ่มเป้าหมาย อาย ุ30-60 ปี 
ไดรั้บการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก ไดรั้บการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุข โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงาน ที่ 6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 20. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
ภารกิจพื้นฐาน

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
ไตรมาส 3 (เม.ย-ม.ิย.) ไตรมาส 4ก.ค.-ก.ย.
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success
5.สดัส่วนของผูป่้วยมะเร็งปากมดลูก ระยะท่ี 1 5.สดัส่วนของผูป่้วยมะเร็งปากมดลูก ระยะท่ี 1 

และ 2 รวมกนั ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 และ 2 รวมกนั ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70

6.ร้อยละของสตรี อาย ุ30-70 ปี ไดรั้บความรู้และ 6.ร้อยละของสตรี อาย ุ30-70 ปี ไดรั้บความรู้และ

ไดรั้บการสอนและตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง ไดรั้บการสอนและตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

6.สดัส่วนของผูป่้วยมะเร็งเตา้นม ระยะท่ี 1 6.สดัส่วนของผูป่้วยมะเร็งเตา้นม ระยะท่ี 1 

และ 2 รวมกนั ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 และ 2 รวมกนั ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุข โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ 2563

แผนงาน ที่ 6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 20. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
ภารกิจพื้นฐาน

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
ไตรมาส 3 (เม.ย-ม.ิย.) ไตรมาส 4ก.ค.-ก.ย.
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 การพัฒนาคุณภาพการบริการ 1. เพ่ือลดการเกิดโรคไตเร้ือรัง   1. ร้อยละของผูป่้วย CKD 1. CKD Clinic ต.ค. 62 - 30 ก.ย 63 นกนอ้ย

ในคลนิิกโรคไต 2. เพ่ือชะลอการเส่ือมของไต    ท่ีมีอตัราการลดลงของ คุณภาพ

กจิกรรม 3. เพ่ือพฒันาระบบการดูแล eGFR<5 ml/min/ 2. ผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง

1. การพฒันาบุคลากรและระบบการ แบบประคบัประคอง 1.73m2/yr รายใหม่ลดลง

ด าเนินงานโรคไต (palliative care) ในผูป่้วย 3. ผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง

1.1ประชุมทีมสหสาขาวิชาชีพในการพฒันา โรคไตเร้ือรังระยะสุดทา้ยท่ี 2. ร้อยละ CKD Clinic ระยะ 5 มีคุณภาพ

รูปแบบการด าเนินงานก าแพงเพชรโมเดล ปฏิเสธการบ าบดัทดแทนไต คุณภาพ ชีวิตท่ีดีข้ึน

1.2การพฒันาระบบการดูแลแบบประคบั 4. พฒันารูปแบบการด าเนินงาน

ประคองในผูป่้วยไตระยะสุดทา้ย ก าแพงเพชรโมเดล

1.3การพฒันาคุณภาพ CKD clinic

1.4การพฒันาคุณภาพทีมรักษไ์ต

หน่วยงาน กลุ่มงานการพยาบาล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงาน ที่ 6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 21. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
ภารกิจพื้นฐาน

ล าดับ โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ตั้งแต่

วนัที่-

ถึงวนัที่)

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

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

2 การเฝ้าระวงั ติดตาม การคดักรอง 1. เพ่ือลดการเกิดโรคไตเร้ือรัง   1. ร้อยละของผูป่้วย CKD 1. จ านวนผูป่้วยโรค ต.ค. 62 - 30 ก.ย 63 นกนอ้ย

และพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกดิโรคไต 2. เพ่ือชะลอการเส่ือมของไต    ท่ีมีอตัราการลดลงของ ไตรายใหม่ลดลง

กจิกรรม :  การบริการ eGFR<5 ml/min/ 2. ชะลอความเส่ือม

2.1 คดักรองความเส่ียงโรค โดย 1.73m2/yr ของไต

ประเมินค่า eGFR ในกลุ่มเส่ียงโรคไต

เร้ือรัง ไดแ้ก่ ผูป่้วยโรค DM/HT 2. ร้อยละของผูป่้วย DM

2.2 ติดตามการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  และ/หรือ HT ท่ีไดรั้บการ

ในกลุ่มเส่ียง CKD และประเมินยืนยนั คน้หาและคดักรองโรคไต

การวินิจฉัยโรคไตเร้ือรังซ ้า เร้ือรัง

2.3 การติดตามเยี่ยมผูป่้วยโรคไต 3. ร้อยละของผูป่้วย DM,

เร้ือรังระยะ 2 - 3 โดย อสม.รักษไ์ต HT เป็นโรคไตเร้ือรังราย

2.4 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมชะลอไต ใหม่ (ในปีงบประมาณ)

เส่ือมในผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะ 3 - 5

2.5 การติดตามเยี่ยมผูป่้วยโรคไต

เร้ือรังระยะ 4 - 5 โดยทีมสหวิชาชีพ

แผนงาน ที่ 6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 21. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
ภารกิจพื้นฐาน

หน่วยงาน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อสุขภาพจิตและยาเสพตดิ

ล าดับ โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ตั้งแต่

วนัที่-

ถึงวนัที่)

งบประมาณ

รวม 

(บาท)
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ระดบั 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงิน 6.ธรรมาภบิาล  7.การมส่ีวนร่วมของชุมชน 
F 1. คดักรองความเส่ียงโรคไตโดย 1. NCM CKD 1. บนัทึกผลงานผา่น Hos_XP 1.Enzymatic method 1.กองทนุโรคเร้ือรัง 1.คณะท างาน 1.คืนขอ้มลู/ประสานกองทนุ

ประเมินค่าeGFRในกลุ่มเส่ียงโรคไต 2. นกัโภชนาการ 2. ส่งออกขอ้มลูเขา้ HDC 2.Urine Microalbumin 2.หลกัประกนัสุขภาพ Service Plan หลกัประกนัสุขภาพในระดบั
เร้ือรัง ไดแ้ก่ ผูป่้วยโรค DM/HT 3. นกักายภาพบ าบดั 3. รายงานผลงานทางระบบคลงั 3 ฟอสเฟส 3.ประกนัสงัคม สาขาไตด าเนิน ทอ้งถ่ิน/พชอเพ่ือสนบัสนุน
2. ประเมินค่า eGFRในกลุ่มเส่ียงโรค 4. เภสชักร ขอ้มลูโรคไมติ่ดต่อเร้ือรัง 4 ส่ือนวตกรรม 4.งบประมาณ งานก ากบัติดตาม การคดักรองโรคไต
ไตเร้ือรังในผูป่้วย โรคน่ิว/ Gout/ 5. แพทยท่ี์ผา่นการอบรม 4. ฐานขอ้มลูกลางระดบัจงัหวดั 5 Line Group 2.NCD Board 2.ยดึหลกัสุขภาพดีวิถี
Nephritis/OA /ใชย้า NSAIDs  / โรคไตเร้ือรัง 6 สมดุคู่มือการดูแล ระดบัอ าเภอ ชีวิตไทย
กลุ่มโรคเร้ือรัง 6. SM CKD ตนเองโรคไตเร้ือรัง 3.ผูมี้ส่วนร่วมไดแ้ก่ อปท./

3. CKD Clinic คุณภาพ 7. อสม.รักษไ์ต แกนน า/ชุมชน/อสม./ผูป่้วย/
4. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมชะลอไต 8. อสค.โรคไต ผูแ้ทน หรือ Care Giver/ญาติ
เส่ือมในผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะ3-5
5.ตรวจรักษาผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง
ระยะ3-5
6. ติดตามเยีย่มผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง
ระยะ 3-5
7. ส่งต่อผูป่้วยเขา้สู่กระบวนการ
ไตเร้ือรังระยะ 5
8 พฒันาการให้บริการผูป่้วย CKD
ระยะ 1-2

หน่วยงาน กลุ่มงานการพยาบาล

 กระบวนการด าเนินงาน 6  building blocks plus  ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงาน ที่ 6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 21. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
ภารกิจพื้นฐาน
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

มาตรการที ่1 เฝ้าระวงั ติดตามและการคดักรองโรค มาตรการที ่1 เฝ้าระวงั ติดตามและการคดักรองโรค

 และพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรค  และพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรค

 -คดักรองความเส่ียงโรค โดยประเมินค่า eGFR 1.ร้อยละของผูป่้วย DM และ/หรือ HT  -คดักรองความเส่ียงโรค โดยประเมินค่า eGFR 1.ร้อยละของผูป่้วย DM และ/หรือ HT

 ในกลุ่มเส่ียงโรคไตเร้ือรังไดแ้ก่ ผูป่้วยโรค DM/HT  ท่ีไดรั้บการคน้หาและคดักรองโรคไตเร้ือรัง  ในกลุ่มเส่ียงโรคไตเร้ือรังไดแ้ก่ ผูป่้วยโรค DM/HT  ท่ีไดรั้บการคน้หาและคดักรองโรคไตเร้ือรัง 

 -ติดตามการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกลุ่มเส่ียง CKD ร้อยละ 50  -ติดตามการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกลุ่มเส่ียง CKD ร้อยละ 60 

และประเมินยนืยนัการวินิจฉยัโรคไตเร้ือรังซ ้า 2.อตัราการลดลงของ eGFR และประเมินยนืยนัการวินิจฉยัโรคไตเร้ือรังซ ้า 2.อตัราการลดลงของ eGFR 

 -การติดตามเยีย่มผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะ 3-5 < 5 ml/min/1.73 m2/yr  -การติดตามเยีย่มผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะ 3-5 < 5 ml/min/1.73 m2/yr

โดย อสม.รักษไ์ต ร้อยละ 30 โดย อสม.รักษไ์ต ร้อยละ 40

มาตรการที ่2 การพฒันาคุณภาพการบริการ  ร้อยละ CKD Clinic คุณภาพ มาตรการที ่2 การพฒันาคุณภาพการบริการ  ร้อยละ CKD Clinic คุณภาพ

CKD Clinic CKD Clinic

ไตรมาศที ่1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.)

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงาน ที่ 6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 21. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
ภารกิจพื้นฐาน

หน่วยงาน กลุ่มงานการพยาบาล
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

มาตรการที ่1 เฝ้าระวงั ติดตามและการคดักรองโรค มาตรการที ่1 เฝ้าระวงั ติดตามและการคดักรองโรค

 และพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรค  และพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรค

 -คดักรองความเส่ียงโรค โดยประเมินค่า eGFR 1.ร้อยละของผูป่้วย DM และ/หรือ HT  -คดักรองความเส่ียงโรค โดยประเมินค่า eGFR 1.ร้อยละของผูป่้วย DM และ/หรือ HT

 ในกลุ่มเส่ียงโรคไตเร้ือรังไดแ้ก่ ผูป่้วยโรค DM/HT  ท่ีไดรั้บการคน้หาและคดักรองโรคไตเร้ือรัง  ในกลุ่มเส่ียงโรคไตเร้ือรังไดแ้ก่ ผูป่้วยโรค DM/HT  ท่ีไดรั้บการคน้หาและคดักรองโรคไตเร้ือรัง 

 -ติดตามการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกลุ่มเส่ียง CKD ร้อยละ 80  -ติดตามการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกลุ่มเส่ียง CKD ร้อยละ 90 

และประเมินยนืยนัการวินิจฉยัโรคไตเร้ือรังซ ้า 2.อตัราการลดลงของ eGFR และประเมินยนืยนัการวินิจฉยัโรคไตเร้ือรังซ ้า 2.อตัราการลดลงของ eGFR 

 -การติดตามเยีย่มผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะ 3-5 < 5 ml/min/1.73 m2/yr  -การติดตามเยีย่มผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะ 3-5 < 5 ml/min/1.73 m2/yr

โดย อสม.รักษไ์ต ร้อยละ 50 โดย อสม.รักษไ์ต ร้อยละ 60

มาตรการที ่2 การพฒันาคุณภาพการบริการ  ร้อยละ CKD Clinic คุณภาพ มาตรการที ่2 การพฒันาคุณภาพการบริการ  ร้อยละ CKD Clinic คุณภาพ

CKD Clinic CKD Clinic

ไตรมาส 3 (เม.ย-ม.ิย.) ไตรมาส 4ก.ค.-ก.ย.

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงาน ที่ 6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 21. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
ภารกิจพื้นฐาน

หน่วยงาน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อสุขภาพจิตและยาเสพตดิ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 บ าบดั ฟ้ืนฟผููเ้สพ ผูติ้ดยาเสพติด เพ่ือให้ผูเ้สพ ผูติ้ด สามารถ 1.1 ร้อยละผูเ้สพ ผูติ้ด แบบสมคัรใจ ต.ค 62-ก.ย 62 สปสธ ลคันา เงินอยู่

ในสถานพยาบาล แบบผูป่้วยนอก หยดุเสพ ยาเสพติดได้ ท่ีเขา้รับการบ าบดัครบ 10 ราย
ตามเกณฑ ์หยดุเสพ
ต่อเน่ือง อยา่งนอ้ย 4 เดือน
1.2ร้อยละผูเ้สพ ผูติ้ด
ยาเสพติดท่ีครบบ าบดั
ตามเกณฑ ์หยดุเสพหลงั
ครบบ าบดัอยา่งนอ้ย
3 เดือน
1.3 ร้อยละผูป่้วยยาเสพติด
เขา้รับการบ าบดั รักษา
ครบ และติดตามอยา่งนอ้ย
1 ปี

2 จดัตั้งชมรม เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ร้อยละของชุมชนท่ีจดัตั้ง ร้อยละ 50 ต.ค 62-ก.ย 62
TO BE NUMBER ONE ยาเสพติดในชุมชน ชมรม
ในชุมชน จ านวน 18 หมูบ่า้น TO BE NUMBER ONE

ไดส้ าเร็จ

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน ที่ 6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

โครงการที ่24 โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพตดิ
ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม
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ระดบั 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงิน 6.ธรรมาภบิาล  7.การมส่ีวนร่วมของชุมชน 

โรงพยาบาล มีคลินิกบ าบดัยาเสพติด 1.ผูรั้บผิดชอบงาน การบนัทึกขอ้มูล 1.มีอาคารสถานท่ี สปสธ ผูบ้ริหารและคณะ มีการติดต่อประสานงาน
ทุ่งโพธ์ิทะเล ยาเสพติด ท่ีสมบูรณ์ และพ้ืนท่ีให้บริการแยก ท างาน เจา้หน้าท่ี กบัผูน้  าชุมชน  อสม

2.พยาบาลจิตเวช 1.บสต สดัส่วน ชดัเจน เป็นไป ทั้งหมด ประชาชนในชุมชนเพ่ือการ
3.นกัวิชาการสาธารณสุข 2.MIS ตามมาตราฐาน ติดตามและช่วยเหลือ ดูแล
ชุมชน 2.มีอุปกรณ์ ชุดตรวจ ผูผ้า่นการบ าบดัให้สามารถ

ปัสสวะ เพียงพอ ใชชี้วิตไดอ้ยา่งปกติในชุมชน
พร้อมใช้ (คืนคนดีสู่สงัคม)

โครงการที ่24 โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพตดิ

ภารกิจพื้นฐาน

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม

กระบวนการด าเนินงาน 6BB ปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงาน ที่ 6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) -212-



มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

1.บ าบดัฟ้ืนฟผููเ้สพ ผูติ้ดสาร ร้อยละ 90 1.บ าบดัฟ้ืนฟผููเ้สพ ผูติ้ดสาร ร้อยละ 90 1.บ าบดัฟ้ืนฟผููเ้สพ ผูติ้ดสาร ร้อยละ 90 1.บ าบดัฟ้ืนฟผููเ้สพ ผูติ้ดสาร ร้อยละ 90

เสพติด ในสถานพยาบาล เสพติด ในสถานพยาบาล เสพติด ในสถานพยาบาล เสพติด ในสถานพยาบาล

แบบผูป่้วยนอก แบบผูป่้วยนอก แบบผูป่้วยนอก แบบผูป่้วยนอก

2.จดัตั้งชมรม ร้อยละ 50 2.จดัตั้งชมรม ร้อยละ 50 2.จดัตั้งชมรม ร้อยละ 50 2.จดัตั้งชมรม ร้อยละ 50

TO BE NUMBER ONE TO BE NUMBER ONE TO BE NUMBER ONE TO BE NUMBER ONE

ในชุมชน จ านวน 4 หมูบ่า้น ในชุมชน จ านวน 4 หมูบ่า้น ในชุมชน จ านวน 4 หมูบ่า้น ในชุมชน จ านวน 4 
หมูบ่า้น

ไตรมาศที ่1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย-ม.ิย.) ไตรมาส 4ก.ค.-ก.ย.

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงาน ที่ 6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที ่24 โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพตดิ

ภารกิจพื้นฐาน

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

แผนงานการบริบาลฟ้ืนฟู 1.พฒันาระบบ 1.โรงพยาบาลมี 1ตค62 - คณะท างาน

ระยะกลาง ( IMC ) บริการฟ้ืนฟสูมรรถ ด าเนินงาน IMC 30 กย63 IMC

ภาพและการดูแลต่อเน่ืองใน
ผูป่้วย

ตามเกณฑก์าร

Stroke ,Traumatic บริบาลฟ้ินฟสูภาพ

 brain injury และ ระยะกลาง

spinal cord injury 2.ผูป่้วยStroke,

ไปจนครบระยะ 6 เดือน Traumatic brain

2.สร้างเครือข่ายบริการ injury ,spinal cord

โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ injuryท่ีรอดชีวิตและ

3.เพ่ิมคุณภาพชีวิต มีคะแนน Barthel

ป้องกนัและลดความ index < 15รวมทั้ง

พิการของผูป่้วย ≥15 with

หน่วยงาน โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะลจังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงาน ที่    6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service plan )

โครงการที่    25   การบริบาลฟ้ืนฟูสภาพระยะกลาง ( Intermediate care ,IMC )

ภารกิจพื้นฐาน         วิชาการ

ล าดบั
โครงการ/
กิจรรมหลกั

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั
เป้าหมาย/
จ านวน

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรั้บผิดชอบ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

แผนงานการบริบาลฟ้ืนฟู 4.เพ่ิมทกัษะในการดูแล mutiple impairment

ระยะกลาง ( IMC ) ตนเองของผูป่้วยและ ไดรั้บการบริบาลฟ้ืนฟู

ญาติ พร้อมเช่ือมโยง สภาพระยะกลางจนมี

แผนการดูแลต่อเน่ือง barthel index

สู่ท่ีบา้นและชุมชน =20ร้อยละ60

5.ลดความแออดั เพ่ิม

อตัราการครองเตียง

แผนงาน ที่    6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service plan )

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะลจังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรั้บผิดชอบ

โครงการที่    25   การบริบาลฟ้ืนฟูสภาพระยะกลาง ( Intermediate care ,IMC )

ภารกิจพื้นฐาน         วิชาการ

หน่วยงาน โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ล าดบั
โครงการ/
กิจรรมหลกั

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั
เป้าหมาย/
จ านวน

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)
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              1.Health Service 

Delivery              (บริการ)
2.Health Workforce(คน)

3.Health Information 

System(ข้อมูล)

4.Medical & 

Technology 

Equipment(เทคโนโลย)ี

5.Financing (เงิน)
6.Governance 

(ธรรมมาภบิาล)

       7.Partcipation                 

(การมส่ีวนร่วม)

1.พฒันาคุณภาพบริการตาม 1.มีผูรั้บผิดชอบการพฒันา 1.พฒันาระบบขอ้มลูท่ี 1.จดัหาอุปกรณืและยา 1.มีการใชท้รัพยากร 1.สร้างระบบการเขา้ 1.สร้างกระบวนการท างาน

มาตรฐานIMCให้ผา่นเกณฑ์ คุณภาพตามมาตรฐานIMC เก่ียวขอ้งกบั IMC ท่ีจ  าเป็นตามบริการท่ี ร่วมกนัในเครือข่าย เช่น ถึงขอ้มลูท่ีจ  าเป็นใน อยา่งมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย

2.พฒันารูปแบบการจดับริการ 2.มีทีมสหวิชาชีพให้บริการครบ 2.พฒันาระบบขอ้มลูท่ี จ  าเป็น เช่นอุปกรณ์ทาง กองทนุ PP กองทนุจาก การจดับริการ ทั้งร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม

และโครงสร้าง ตามเกณฑ์ เก่ียวขอ้งกบัระบบส่งต่อ กายภาพ อุปกรณ์ฝึก อปท. 2.มีทีมประเมินผล ด าเนินงาน

3.ลงทะเบียนผูป่้วยและจดั 3.พฒันาศกัยภาพทีมสหสาขา ระหว่างระดบัต่างๆ กลา้มเน้ือ อุปกรณ์ฝึก 2.จดัท าหลกัเกณฑ์ ติดตามการด าเนินงาน 2.ประชาสมัพนัธ์สร้างความ

บริการดูแลอยา่งต่อเน่ือง วิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 3.พฒันาระบบขอ้มลูสาร การพดูและอุปกรณ์ใน วิธีการและเง่ือนไขการ 3.ถ่ายทอดนโยบาย เขา้ใจแก่ประชาชน

สนเทศดา้นสุขภาพเช่อมโยง ชีวิตประจ าวนั เบิกเงินจาก สปสช ทิศทางการขบัเคล่ือน

กบัขอ้มลูหน่วยงานอ่ืน 2.สนบัสนุนการใชย้าสมนุ อยา่งบรูณาการ

ทั้งภาครัฐและเอกชน ไพร 38 รายการ 4.พฒันาระบบก ากบั

ติดตามประเมินผล

ให้มีประสิทธิภาพ

กระบวนการด าเนินงาน 6BB ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงาน ที่    6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service plan )
โครงการที่    25   การบริบาลฟ้ืนฟูสภาพระยะกลาง ( Intermediate care ,IMC )
ภารกิจพื้นฐาน         วิชาการ
หน่วยงาน โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

พฒันารูปแบบ 1 ช้ีแจงทบทวนนโยบาย ระบบบริหารจดัการ 1.IMCผา่นเกณฑ ์50% ติดตาม/ทบทวน ความร่วมมือ สนบัสนุนและพฒันา IMC ผา่นเกณฑ ์100 %

การจดับริการ การด าเนินงาน IMC ก าลงัคนและทีมสุขภาพ 2.แต่งตั้งทีมพฒันา/ทีมประเมิน และการประชาสมัพนัธ์

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ไตรมาศที ่1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย-ม.ิย.) ไตรมาส 4ก.ค.-ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงาน ที่    6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service plan )
โครงการที่    25   การบริบาลฟ้ืนฟูสภาพระยะกลาง ( Intermediate care ,IMC )
ภารกิจพื้นฐาน         วิชาการ
หน่วยงาน โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการซ้อมแผนอุบัตเิหตุหมู่และสาธารณภยั 1.เพ่ือให้ผูบ้าดเจ็บ 1.มีการซอ้ม 100 คน ER

1.1ค่าอาหารและอาหารว่าง จ  านวน ไดรั้บการรักษา แผนอุบติัภยั

 100 คนX100 บาทรวมเป็นเงิน 10,000 บาท พยาบาลอยา่ง
ถูกตอ้ง รวดเร็ว

หมูปี่ละ 1 
คร้ัง

1.2ค่าวสัดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน 1,000 บาท 2.เพ่ือให้ จนท.ผู ้

1.3 ค่าเอกสารจ านวน 100 คนๆละ 20 บาท ปฏิบติัทกุระดบั

เป็นเงิน 2,000 บาท เขา้ใจบทบาท

หนา้ท่ีของตนเอง
3.รพ.มีความ
พร้อมรับ
อุบติัเหตุหมู่

หน่วยงาน อุบัตเิหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

แบบฟอร์มแผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ 2 service Excellence ( บริการทีเ่ป็นเลิศ)

แผนงานที ่7 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจรและส่งต่อ

โครงการที ่ 27  โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจรและระบบส่งต่อ

ภารกิจพื้นฐาน

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ล าดบั
โครงการ/
กิจรรมหลกั

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั
เป้าหมาย/
จ านวน

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

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

2 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน *เพ่ือให้ผูป่้วย
เขา้ถึงระบบ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินได้
ทนัเวลาและ
ลดอตัรการ
เสียชีวิตและการ
เกิดทพุพลภาพ
จากการเจ็บป่วย

ทีม EMS 
ออก
ปฏิบติัการ
ภายใน 10 
นาทีใน
ระยะทาง10
 กม.หลงั
ไดรั้บแจง้
เหตุ

80%
งานอุบติัเหตุ

 -ฉุกเฉิน

*พฒันาระบบบริหารจดัการ *เพ่ือให้มีหน่วย
ปฏิบติัการ
ฉุกเฉิน
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

มีหน่วย FR
 1หน่วย

*ช้ีแจงแนวางการด าเนินงานการแพทยฉุ์กเฉิน *เพ่ือลดอตัราการ
เสียชีวิตและพิการ

14 ต่อแสน

ภารกิจพื้นฐาน
หน่วยงาน อุบัตเิหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ล าดบั
โครงการ/
กิจรรมหลกั

แบบฟอร์มแผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ 2 service Excellence ( บริการทีเ่ป็นเลิศ)
แผนงานที ่7 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจรและส่งต่อ
โครงการที ่ 27  โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจรและระบบส่งต่อ

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั
เป้าหมาย/
จ านวน

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรั้บผิดชอบ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

*พฒันาบคุลากรการแพทยฉุ์กเฉิน พิการ ประชากร

*จดัหาหน่วยหน่วยปฏิบติัการฉุกเฉินและขยายเครือข่ายใน 
อปท.

**พฒันาวิชาการและพฒันาคุณภาพการให้บริการ

*พฒันาดา้นการประชาสมัพนัธ์ระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน

3 การพัฒนาคุณภาพบริหารห้องฉุกเฉิน ( ER คุณาพ ) *พฒันาระบบบ เพ่ิมข้ึนจาก

*ดา้นบคุลากร บริการให้ได้ 34% เป็น

*ดา้นอาคารสถานท่ี คุณภาพ 40%

*ดา้นการจดัระบบดูแลรักษาพยาบาลรวมถึง Fast track *พฒันาระบบบ *อตัราการ

การรักษาพยาบาล เสียชีวิตภาย

ฉุกเฉินอยา่งครบ ใน24ซม.

วงจรเพ่ือให้ผูป่้วย ของผูป่้วย

ฉุกเฉินไดรั้บการ วิกฤตฉุกเฉิน

ดูแลรักษาท่ีมี ท่ีAdmit

ภารกิจพื้นฐาน

แบบฟอร์มแผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ 2 service Excellence ( บริการทีเ่ป็นเลิศ)

แผนงานที ่7 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจรและส่งต่อ

โครงการที ่ 27  โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจรและระบบส่งต่อ

หน่วยงาน อุบัตเิหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ล าดบั
โครงการ/
กิจรรมหลกั

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั
เป้าหมาย/
จ านวน

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรั้บผิดชอบ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

คุณภาพและป้อง จากห้อง

กนัภาวะทพุลภาพ ฉุกเฉิน

ท่ีอาจเกิดข้ึน

*ดา้นการสนบัสนุนอ่ืนๆ

ภารกิจพื้นฐาน

แบบฟอร์มแผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ 2 service Excellence ( บริการทีเ่ป็นเลิศ)

แผนงานที ่7 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจรและส่งต่อ

โครงการที ่ 27  โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจรและระบบส่งต่อ

ผูรั้บผิดชอบ

หน่วยงาน อุบัตเิหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ล าดบั
โครงการ/
กิจรรมหลกั

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั
เป้าหมาย/
จ านวน

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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ระดบั 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงิน 6.ธรรมาภบิาล  7.การมีส่วนร่วมของชุมชน 

F3 รพ.ทุ่งโพธ์ิ EMS คุณภาพ 1.พฒันาบริการการ 1.พฒันสการจดัเก็บ 1.มีระบบการส่ือสาร เงินบ ารุง รพ. 1.ผูบ้ริหารส่งเสริม 1.ผูน้ าชุมชนมีส่วนร่วม

ทะเล *มีระบบ Pre hospital ดูแลผูป่้วยฉุกเฉิน ขอ้มลู IS เพ่ือการรับส่ง สนบัสนุนให้มีการ ในการประชาสมัพนัธ์ 

care ตลอด 24 ชม. *Trauma fast track 2.พฒันาระบบ ผูป่้วยอยา่งม่ี ด าเนินงานพฒันา 1669

ER คุณภาพ 2.จนท.ผา่นการ Consult ทาง Line ประสิทธิภาพ ER EMS คุณภาพ 2.อปท.มีหน่วย FR และ

อบรม 3.ระบบรายงาน ER 2.มีแนวทางการดูแล 2.ช้ีแจงนโยบาย ร่วมกนัประชาสมัพนัธ์

*ACLS ATLS BLS EMS คุณภาพ ทั้งภายในและภาย และสนบัสนุนการ 1669

*การ Triage 4.ประชาสมัพนัธ์ 1669 นอก รพ. พฒันาระบบบริการ 3.ส่งเสริมให้มีอาสาสมคัร

3.บริการ EMS 5.ขอ้มลูการส่งต่อผูป่้วย 3.มีแนวทางการดูแล 3.สร้างระบบงาน แจง้เหตุฉุกเฉิน

*ให้ความรู้กบัประชา ผูป่้วยและผูบ้าดเจ็บ และแรงจูงใจท่ีเอ้ือ 4.มีการสร้างภาคีเครือข่าย

ชนในการเขา้ถึง ขณะส่งต่อ ต่อการปฏิบติังาน กบัหน่วยงานอ่ืนๆ

บริการ 1669 4.มีระบบการ 

*เสริมสร้างความรู้ Consult แพทย์

และทกัษะในการช่วย เฉพาะทาง

หน่วยงาน อุบัตเิหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

แผนงานที ่7 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจรและส่งต่อ

โครงการที ่ 27  โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจรและระบบส่งต่อ

กระบวนการด าเนินงาน 6  building blocks plus (E2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ 2 service Excellence ( บริการทีเ่ป็นเลิศ)

ภารกิจพื้นฐาน
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ระดบั 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงิน 6.ธรรมาภบิาล  7.การมีส่วนร่วมของชุมชน 

เหลือผูป่้วย ณ จุดเกิดเหตุ 5.มีแนวทางการดูแล
*มีระบบ Prehospital ผูป่้ววย Fast track
care ท่ีมีความพร้อม

บริการ 24 ชม.

4.การเตรียมความพร้อม

ในสถานการณ์สา

ธารณภยั

*Mass casualty

4.Prevention

*ให้ความรู้แก่ จนท.
และประชาชนในการ
ป้องกนัอุบติัเหตุ

*ส่งเสริม สนบัสนุน

ให้มีการใชม้าตรการ

ป้องกนัอุบติัเหตุ

ทกุประเภท

กระบวนการด าเนินงาน 6  building blocks plus (E2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ 2 service Excellence ( บริการทีเ่ป็นเลิศ)

แผนงานที ่7 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจรและส่งต่อ

โครงการที ่ 27  โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจรและระบบส่งต่อ

ภารกิจพื้นฐาน

หน่วยงาน อุบัตเิหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ร้อยละของ ER EMS คุณภาพ
1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
 ER คุณภาพ

1.ปฏิบติัตามแนว
ทางการพฒันาท่ี
ไดว้างแผน

1.ปฏิบติัตาม
แนวทางพฒันาท่ี
ไดว้างแผน

1.สรุปผลการ
ด าเนินงาน ER 
คุณภาพ

1.ประสานกบั อปท.ในเขตรับผิดชอบเพ่ือสร้างเครือข่าย

2วางแผนพฒันาตาม
เกณฑ ์ER คุณภาพ

2.การพฒันาบคุลากรหน่วยปฏิบติัการฉุกเฉินเก่ียวกบั                   
    * การคดัแยกผูป่้วย  *การดูแลผูป่้วยและการน าส่ง

1.ผูป่้วยวิกฤตและก่ึงวิกฤตไดรั้บการช่วยเหลือจาก
หน่วยปฏิบติัการฉุกเฉินภายใน 10 นาทีหลงัไดรั้บ
แจง้เหตุและสัง่การ

3.วางแผนการพฒันา
เพ่ือลดอตัราการเสียชีวิต

*การช่วยฟ้ืนคืนชีพ

2.ร้อยละของ ER ท่ีมีคุณภาพทั้ง 4 ดา้น *การดามและการห้ามเลือ   *การดูแลระหว่างน าส่ง

2.1ดา้นบคุลากร 3.พฒันาดา้นการประชาสมัพนัธ์ระบบการแพทยฉุ์กเฉิน

2.2ดา้นอาคารสถานท่ี *พฒันารูปแบบการประชาสมัพนัธ์ 1669 โดยการประชุม ช้ีแจงกบั
 อสม. ผูน้ าหมูบ่า้น

2.3ดา้นการจดัระบบดูแลรักษาพยาบาลรวมถึง Fast 
track

*จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์หมายเลข 1669

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

แผนงานที ่7 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจรและส่งต่อ

โครงการที ่ 27  โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจรและระบบส่งต่อ

หน่วยงาน อุบัตเิหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ล าดบั

Small Success

มาตรการ

ยุทธศาสตร์ 2 service Excellence ( บริการทีเ่ป็นเลิศ)

ภารกิจพื้นฐาน
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

2.4 ดา้นการสนบัสนุนอ่ืนๆ 4.พฒันาคุณภาพการดูแลผูป่้วย

2.5ร้อยละของผูป่้วยท่ีมีขอ้บง่ช้ีในการ Admit อยู่
ในห้องฉุกเฉินไมเ่กิน 2 ชม.

5.มีการประเมินตนเองเก่ียวกบั ER คุณภาพ

6.เตรียมความพร้อมในการรองรับอุบติัภยัหมุ่

7.สนบัสนุนให้มีความพร้อมบริการตลอด 24 ชม.

8.วิเคร์ขอ้มลูเผา้ระวงัและสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บ

ล าดบั

Small Success

มาตรการ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ 2 service Excellence ( บริการทีเ่ป็นเลิศ)

แผนงานที ่7 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจรและส่งต่อ

โครงการที ่ 27  โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจรและระบบส่งต่อ

ภารกิจพื้นฐาน

หน่วยงาน อุบัตเิหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์/ตวัช้ีวดัความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม/วธีิด าเนินการ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ผู้รับผดิชอบ

1. เพ่ือส่งเสริมให้หญิงมีครรภ ์วยั
เตาะแตะ วยัก่อนเรียนอนุบาล วยัเรียน
 แปรงฟันหลงัอาหารกลางวนั

ปชช. ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ แกนน า
หมูบ่า้น 2 หมูบ่า้น

1. ตรวจฟันหญิงมีครรภร์ายใหมท่ี่มาฝาก
ครรภใ์นคลินิกฝากครรภท์กุคน

        30,000 1. ปชช.ไดรั้บความรู้เร่ืองการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก

2. เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพช่องปาก

1. หญิงมีครรภ ์จ  านวน 
20 คน

2. ให้ทนัตสุขศึกษา ฝึกทกัษะการแปรงฟัน
ดว้ยการยอ้มสี

3. เพ่ือลดอตัราการเกิดโรคฟันผ ุและ
เหงือกอกัเสบในทกุกลุ่มวยั

2. เด็ก 0 - 5 ปี จ  านวน 
40 คน

3. จดับริการตามความจ าเป็นในการรักษา
ทางทนัตกรรม

3. เด็ก 6 - 12 ปี จ  านวน 
150 คน  จ  านวน 2 คร้ัง

4. คลินิกเด็กดี บริการตรวจฟัน ทนัตสุข
ศึกษา สอนแปรงฟันผูป้กครอง บริการทา
ฟลูออไรดว์านิช

3. เพ่ิมการเขา้ถึงบริการทนัตก
รรมไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 20 หรือ
 200 ต่อ 1,000 ประชากร

5. บริการตรวจฟันและทาฟลูออไรดใ์น 
ศพด.       6. เด็กวยัเรียน บริการตรวจฟัน 
ทนัตสุขศึกษา สอนแปรงฟัน

7. จดักิจกรรมหลงัอาหารกลางวนั

8. อบรมแกนน านกัเรียน

        30,000รวมงบประมาณทั้งส้ิน

ยุทธศาสตร์ 2 service Excellence ( บริการทีเ่ป็นเลิศ)

แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเทพนคร ปี 2563

 1. หมวดสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

1 โครงการส่งเสริมทนัตสุขภาพ
 4 กลุ่มวยัปี 2563

นางสุพชันีกร เดชอุป
 นางช่อฟา ทองนวล 
งานทนัตสาธารณสุข 
รพ. ทุ่งโพธ์ิทะเล

2. ลดอตัรการเกิดโรคฟันผใุน
เด็ก   2.1 วยัก่อนเรียนไมเ่กิน 
ร้อยละ 50                           2.2
 วยัเรียนไมเ่กินร้อยละ 55
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ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1 จดัประชุม..การส่งเสริมทนัตสุขภาพเด็ก 0-5 ปี 1.เขา้ใจถึงความส าคญัของ
สุขภาพ

เด็ก 3 ปีมี 6 ศูนย์ มค.-กย.63
เทศบาลต.
นิคม

0 0 0
33,000 
บาท

สุพชันีกร/

ผูป้กครองในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ช่องปากโดยรวมของร่างกาย ฟันผไุมเ่กิน 33,000 บาท ช่อฟ้า

1.2.ค่าอาหารกลางวนัพร้อม อาหารว่างจ านวน…25คนๆละ 100
 บ.จ านวน 6 ศพด รวมเป็นเงิน 15,000 บ.

2.เขา้ใจสาเหตุปัจจยัเส่ียงและ
การป้องกนั

ร้อยละ 50

1.3.ค่าวสัดุ จ  านวน 25 ชุดX20บาท จ านวน 6 ศพด.รวมเป็นเงิน
 3,000 บาท

1.4ชุดฝึกทกัษาะการแปรงฟันเด็ก จ  านวน 150.คนๆละ 50 บ.
จ านวน 6 ศพด รวมเป็นเงิน 7,500 บ.

1.5ชุดฝึกทกัษาะการแปรงฟันผูใ้หญ่ จ  านวน 150.คนๆละ 50 
บ.จ านวน 6 ศพด รวมเป็นเงิน 7,500 บ.

หน่วยงาน .......................ทันตสาธารณสุข...........................................

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ 2 service Excellence ( บริการทีเ่ป็นเลิศ)

แผนงาน ที่..........26...โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก....................
โครงการที่ ..........1....การส่งเสริมทันตสุขภาพเดก็ 0-5 ปี และ หญิงมีครรภ์
ภารกิจพื้นฐาน ................3.บริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกัน 3)รักษาพยาบาล 4)ฟ้ืนฟู 5)คุ้มครองผู้บริโภค............................

ล าดบั
โครงการ/
กิจรรมหลกั

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั
เป้าหมาย/
จ านวน

ระยะเวลา
 (ตั้งแต่
วนัท่ี-ถึง
วนัท่ี)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรั้บผิดชอบ
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ไตร
มาส1

ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

2 กิจกรรมที ่1     .จดัอบรมนกัเรียนแกนน า    50  คน 1.ลดอตัราการเกิดโรคฟันผใุน
เด็กอาย ุ12 ปี

เด็ก 12 ปี 50คน พค.-กย.63 เงินบ ารุง 12,400 สุพชันีกร/

1.ค่าอาหารพร้อมอาหารว่างจ านวน50คนX100บ.รวมเป็นเงิน
5,000 บ.

2.พฒันาศกัยภาพดา้นทนัต
สาธารณสุขแก่ครูและแกนน า

มีฟันดีไม่
มีผุ

12,400 ช่อฟ้า

2.ค่าวสัดุอุปกรณ์จ านวน50คนX20บ.เป็นเงิน1,000บ. 3.พฒันาและเพ่ิมการมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทย

ไมเ่กิน
ร้อยละ

3.ป้ายรณรงคอ่์อนหวาน จ านวน 7 ชุดX700บาทรวมเป็นเงิน
4,900 บ.

4.เพ่ือเพ่ิมการเขา้ถึงบริการ
สุขภาพช่องปากของเด็กอาย ุ6-12

50

4.ใบประกาศนียบตัรนกัเรียนดา้นทนัตสุขภาพจ านวน 50 คนๆ
ละ30 บาทรวม เป็นเงิน 1,500  บาท

แผนงาน ที่..........26...โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก...............

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ 2 service Excellence ( บริการทีเ่ป็นเลิศ)

โครงการที่ ...........การส่งเสริมทันตสุขภาพเดก็วัยเรียน
แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน ......................ทันตสาธารณสุข...........................................

ล าดบั
โครงการ/
กิจรรมหลกั

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั
เป้าหมาย/
จ านวน

ระยะเวลา
 (ตั้งแต่
วนัท่ี-ถึง
วนัท่ี)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรั้บผิดชอบ
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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 กิจกรรมที ่3.กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวนั
5.ฝึกทกัษะการแปรงฟัน

แปรงฟัน
100%

700
ตค 61.-กย

 62
เงินบ ารุง 35,000 สุพชันีกร/

1.ชุดสาธิตการแปรงฟันคนละ 50 บ.จ านวน 700คนเป็นเงิน 
35,000 บ. 35,000 ช่อฟ้า

แผนงาน ที่......................26...โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก................

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ 2 service Excellence ( บริการทีเ่ป็นเลิศ)

โครงการที่ .........การส่งเสริมทันตสุขภาพเดก็วัยเรียน

ภารกิจพื้นฐาน .......3.บริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกัน 3)รักษาพยาบาล 4)ฟ้ืนฟู 5)คุ้มครองผู้บริโภค............................

หน่วยงาน .................ทันตสาธารณสุข................................................

ล าดบั
โครงการ/
กิจรรมหลกั

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั
เป้าหมาย/
จ านวน

ระยะเวลา
 (ตั้งแต่
วนัท่ี-ถึง
วนัท่ี)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรั้บผิดชอบ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

4   โครงการส่งเสริมทนัตสุขภาพกลุ่ม 0-12ปี 2563 1. เพ่ือส่งเสริมใหว้ยัก่อนเรียนอนุบาล 
วยัเรียน แปรงฟันหลงัอาหารกลางวนั

เด็ก 12 ปี
เด็ก 0- 12

 ปี
ตค.62-กย.63

กองทุนฯเทพ
นคร

สุพชันีกร/ช่อ
ฟ้า

4.1อบรม ผูป้กครองเด็กใน ศพด.  จ านวน 40 คน ค่าอาหารกลางวนัพร้อม
เคร่ืองด่ืม 30คนๆละ100บาท เป็นเงิน 4,000 บาท    ส่ือรณรงคไ์ม่กินหวาน
 ใน ศพด. 3,000 บาท

2. เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพช่องปาก

มีฟันดีไม่มีผุ 40 คน 7,000 7000

4.1 อบรมแกนน านกัเรียน จ านวน 30 คน                                 ค่าอาหาร
กลางวนัพร้อมเคร่ืองด่ืม 30คนๆละ100บาทเป็นเงิน3000บาท ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ 30 คนๆละ 20 บาท เป็นเงิน 600 บาท

3. เพ่ือลดอตัราการเกิดโรคฟันผ ุและ
เหงือกอกัเสบ

ไม่เกินร้อยละ 23,000 23,000

ค่าใบประกาศฯพร้อมกรอบ 30คนๆละ 100บาท เป็นเงิน 3000 บาท    
ป้ายโครงการ ฯ 1 ช้ิน ขนาด 90*200 cm เป็นเงิน 800 บาท 50

ส่ือรณรงคแ์ละประชาสมัพนัธ์ไม่กินหวาน 1600 บาท                     ชุด
สาธิตการแปรงฟันคนละ 70 บ.จ านวน 200คนเป็นเงิน   14000  บาท

โครงการที่ .........การส่งเสริมทันตสุขภาพเดก็วัยเรียน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่  ..1........การส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย..................

แผนงาน ที่...........26...โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก...................

ภารกิจพื้นฐาน .........3.บริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกัน 3)รักษาพยาบาล 4)ฟ้ืนฟู 5)คุ้มครองผู้บริโภค..........................

หน่วยงาน .....................ทันตสาธารณสุข............................................

ล าดบั
โครงการ/
กิจรรมหลกั

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั
เป้าหมาย/
จ านวน

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่
วนัท่ี-ถึง
วนัท่ี)

งบประมาณ
รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรั้บผิดชอบ
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ไตรมาส
 1

ไตรมาส
 2

ไตรมาส
 3

ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

5       โครงการป้องกนันกัสูบหนา้ใหม่ 1.ให้ความรู้โทษและพิษภยัของ
บหุรี

30
มค.63-
กย.63

เงินบ ารุง
สุพชันีกร/
ช่อฟ้า

1.ค่าอาหารพร้อมอาหารว่างจ านวน30คนX100บ.รวมเป็นเงิน
3,000 บ.

2.เกิดทกัษะการปฏิเสธการสูบ
บหุร่ี

9,000 9,000

2.ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการจดัอบรมเป็นเงิน1,000บ

3.ส่ือและป้ายรณรงคก์ารป้องกนันกัสูบหนา้ใหม ่ จ  านวน 5,000
 บ.

หน่วยงาน .......................ทันตสาธารณสุข...........................................

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน ที่..........26...โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก....................

โครงการที่ ..........1....การส่งเสริมทันตสุขภาพเดก็วัยเรียน

ภารกิจพื้นฐาน ................3.บริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกัน 3)รักษาพยาบาล 4)ฟ้ืนฟู 5)คุ้มครองผู้บริโภค............................

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรั้บผิดชอบ
ล าดบั

โครงการ/
กิจรรมหลกั

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั
เป้าหมาย/
จ านวน

ระยะเวลา
 (ตั้งแต่
วนัท่ี-ถึง
วนัท่ี)
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ระดบั 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงนิ 6.ธรรมาภิบาล  7.การมส่ีวนร่วมของชุมชน 

รพช. จดับริการสุขภาพช่องปาก ทนัตแพทย ์2  43แฟ้ม ระบบฐานขอ้มูล Hos เงินบ ารุง

1. มีแนวทาง
การจดักิจกรรม
ในการให้บริการ องคก์รส่วนทอ้งถ่ิน 

ทนัตาภิบาล 2 จากการส ารวจ HDC , และ โปรแกรมงบ PP กองทุน

2. มีการติดตาม
ผล
การด าเนินงาน แกนน าสุขภาพ อสม.

ผช.ทนัตแพทย ์1 survey ต าบล

3. มีการพฒันา
ศกัยภาพผู ้
ให้บริการให้ได้
ตามมาตรฐาน

โรงเรียน ศพด.และ
พนกังานบริการ 1 ครอบครัว

หน่วยงาน ....................ทันตสาธารณสุข...........................................................

กระบวนการด าเนินงาน 6  building blocks plus (E2)
ยุทธศาสตร์ 2 service Excellence ( บริการทีเ่ป็นเลิศ)

แผนงาน ที่.........26...โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก..........................

โครงการที่ .....จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ....

ภารกิจพื้นฐาน ......... 1.บริหารจัดการ....................
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ตวัช้ีวดั 1.จดัระบบบริการสุขภาพช่องปากในกลุ่มเป้าหมาย 0-5ปี
1.เด็กอาย ุ3 ปีปราศจากฟันผ ุมเ่กิน 50% ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 1.1 หญิงมีครรภ ์ในคลินิกฝากครรภ ์ANCตรวจสุขภาพช่องปาก

1. บรูณาการแผนงาน
และเป้าหมายในแผน
ระดบัเครือข่ายบริการ

2.จดับริการทนัต
สุขภาพในคลินิก ANC
 WBC และศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็ก

1.จดักิจกรรม
บริการ ใน

กลุ่มเป้าหมาย    
2.ติดตามระดบั
เครือข่ายบริการ

1.ส ารวจสภาวะ
ช่องปากเด็ก 3 ปี 

ในศพด.
2.บริการทา

ฟลูออไรดใ์น ศพด.
3. ประเมินผลจาก
ระบบ 43แฟ้ม

1.รวบรวมขอ้มลูและ
 ประมวลผลตาม

ระดบัเครือข่ายบริการ
2. รายงานผลการ
ด าเนินงานสรุป

สภาวะช่องปากเด็ก 
3ปี

ฝึกแปรงฟันให้บริการตามตวามจ าเป็น อุดฟัน ขดูหินปนู ถอนฟัน

1.2คลินิกเด็กดี  WBCตรวจสุขภาพช่องปาก

ฝึกพอ่แมแ่ละผูเ้ล้ียงดูเด็กแปรงฟัน

1.3ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตรวจสุขภาพช่องปาก

ฝึกพอ่แมแ่ละผูเ้ล้ียงดูเด็กแปรงฟันทาฟลูออไรดว์านิช

ให้บริการตามตวามจ าเป็น ด าเนินตามโครงการ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

แผนงาน ที่.........26...โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก.........

โครงการที่ .....1....การส่งเสริมทันตสุขภาพเดก็ 0-5 ปี และ หญิงมีครรภ์

ภารกิจพื้นฐาน ...........การส่งเสริมทันตสุขภาพเดก็ 0-5 ปี และ หญิงมีครรภ์

หน่วยงาน ................ทันตสาธารณสุข..........................................

ล าดบั
Small Success

มาตรการ

ยุทธศาสตร์ 2 service Excellence ( บริการทีเ่ป็นเลิศ)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ตวัช้ีวดั 1.จดัระบบบริการสุขภาพช่องปากในกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่

2.เด็ก 12 ปี มีฟันแทผ้ไุมเ่กิน 50 % 50 50 50 50 ตรวจฟัน เคลือบหลุมร่องฟันในเด็กป.1 บริการตามความจ าเป็น

1. บรูณาการแผนงาน
และเป้าหมายในแผน
ระดบัเครือข่ายบริการ

2.จดับริการทนัต
สุขภาพในโรงรียน

1.จดักิจกรรม
บริการ ใน

กลุ่มเป้าหมาย    
2.ติดตามระดบั
เครือข่ายบริการ3.
จดัอบรมครู แกน

น านกัเรียน

1.ส ารวจสภาวะ
ช่องปากเด็ก 12 ปี 

ในโรงเรียน
2.บริการทนัตก
รรมใน โรงเรียน

3.จดัมหรรม
เครือข่ายฟันดี

1.รวบรวมขอ้มลูและ
 ประมวลผลตาม

ระดบัเครือข่ายบริการ
2. รายงานผลการ
ด าเนินงานและสรุป
สภาวะช่องปากเด็ก 

12 ปี

2.ประสานงานกบัโรงเรียนและเครือข่ายโรงเรียน

3.รณรงคส์ร้างกระแสและแลกเปล่ียนเรียนรู้

4.ส่งเสริมทกัษะการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง โดยเฉพาะ
การแปรงฟัน และโภชนาการ

5.พฒันาศกัยภาพแกนน าดา้นสุขภาพ

แผนงาน ที่.........26..........โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก.........

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ 2 service Excellence ( บริการที่เป็นเลิศ)

โครงการที่ ....2..การส่งเสริมทันตสุขภาพเดก็วัยเรียน

ภารกิจพื้นฐาน ...........3...บริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกัน 3)รักษาพยาบาล 4)ฟ้ืนฟู 5)คุ้มครองผู้บริโภค.......

หน่วยงาน ................ทันตสาธารณสุข..........................................

ล าดบั

Small Success

มาตรการ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ตวัช้ีวดั 1.จดัระบบบริการสุขภาพช่องปากในกลุ่มเป้าหมาย

3.ผูป่้วยเบาหวานไดรั้บการตรวจคดักรองและ 60 60 60 60 ตรวจคดักรองสุขภาพช่องปาก

ให้ความรู้สุขภาพช่องปากร้อยละ 60 คดักรองสุขภาพช่อง
ปาก

ให้ทนัตสุขศึกษา

ทนัตสุขศึกษา

3.1.ผูป่้วยเบาหวานไดรั้บการขดูหินน ้าลาย 10 10 10 10 2.บริการทนัตกรรม ขดูหินน ้าลาย

ร้อยละ 10 บริการทนัตกรรม บริการทนัตกรรม บริการทนัตกรรม

สรุปผลงาน

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ 2 service Excellence ( บริการที่เป็นเลิศ)

แผนงาน ที่.........26.......โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก.............

โครงการที่ .....1....การส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง เบาหวาน.

ภารกิจพื้นฐาน ...........3......บริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกัน 3)รักษาพยาบาล 4)ฟ้ืนฟู 5)คุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงาน .......................ทันตสาธารณสุข..................................

ล าดบั

Small Success

มาตรการ

-235-



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ตวัช้ีวดั 1.จดัระบบบริการสุขภาพช่องปากในกลุ่มเป้าหมาย

4.ผูสู้งอายมีุฟันใชง้านไดอ้ยา่งนอ้ย 4 คู่สบ 60 60 60 60 ตรวจสุขภาพช่องปาก

มานอ้ยกว่าร้อยละ 60 ส ารวจสภาวะ
ช่องปากผูสู้งอายุ

ให้ทนัตสุขศึกษา

5.ผูสู้งอายมีุฟันแทใ้ชง้านไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ซ่ี 50 50 50 60 2.บริการทนัตกรรมตามชุดสิทธิประโยชน์

ร้อยละ 60 บริการทนัตกรรม บริการทนัตกรรม บริการทนัตกรรม บริการทนัตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน ขดูหินน ้าลาย และฟันทียม

สรุปผลงาน 3.พฒันาองคค์วามรู้ชมรมผูสู้งอายุ

4.จดักิจกรรมส่งเสริมทนัตสุขภาพในชมรมผูสู้งอายุ

แผนงาน ที่.........26...........โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก..........

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ 2 service Excellence ( บริการที่เป็นเลิศ)

โครงการที่ .....1....การส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุ

ภารกิจพื้นฐาน ...........3..บริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2)ควบคุมป้องกัน 3)รักษาพยาบาล 4)ฟ้ืนฟู 5)คุ้มครองผู้บริโภค..........

หน่วยงาน ................ทันตสาธารณสุข..........................................

ล าดบั

Small Success

มาตรการ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ตวัช้ีวดั

1.ลดระยะเวลารอคอยไมเ่กิน 3 เดือน ร้อยละ 100 25 50 75 100 1.จดัระบบบริการสุขภาพช่องปากทกุกลุ่มวยั

2.การเขา้ถึงบริการมานอ้ยกว่าร้อยละ  35 35 35 40 45 ส่งเสริม ป้องกนั รักษา และฟ้ืนฟู

2.ประชาสมัพนัธ์/รณรงคก์ารส่งเสริมทนัตสุขภาพ

3.จดัช่องทางด่วนให้กบัผูสู้งอาย ุ/ผูพิ้การ /หญิงมีครรภ์

4.พฒันาระบบบริการทนัตกรรมคุณภาพ

5.พฒันาบคุลากรให้มีสมรรถนะในการให้บริการ

ประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน

ล าดบั

Small Success

มาตรการ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ 2 service Excellence ( บริการที่เป็นเลิศ)

แผนงาน ที่.........26.........โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก............

โครงการที่ ........1.จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ

ภารกิจพื้นฐาน ............. 1.บริหารจัดการ

หน่วยงาน ................ทันตสาธารณสุข...........................................
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
บุคลากรเป็นเลศิ

(People Excellence)



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

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ด้านการให้บริการ และ

พัฒนาคุณภาพชีวติเจ้าหน้าที่

ในองค์กร

1.  เพ่ือใหบ้คุลากรผูใ้หบ้ริการ
 มีจิตส านึกท่ีดีต่อหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบตามบทบาท
ของตนเองเพ่ือพร้อม
ใหบ้ริการอยา่งเตม็ใจและมี
ความสุข
2. เพ่ือบคุลากรผูใ้หบ้ริการมี
ทศันคติท่ีดีต่อการใหบ้ริการ
เขา้ใจธรรมชาติและความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการ ท าให้
เกิดความพึงพอใจอยา่งย ัง่ยนื
3. เพ่ือใหบ้คุลากรมีพฤติกรรม
บริการท่ีดี เกิดทกัษะการ
ส่ือสาร  มีการประสานงานท่ีดี
และมีการท างานเป็นทีม

1. บคุลากรในองคก์รรู้จกั
และเขา้ใจกนัมากข้ึน  มี

ทศันคติและ
ความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั

2. บคุลากรเกิดพฤติกรรม
บริการท่ีดี  มีทกัษะการ
ส่ือสาร  มีการท างานเป็น
ทีม เกิดการประสานงาน
ท่ีดี  มีการร่วมมือกนัมาก

ข้ึน
3. บคุลากรมีจิตส านึกท่ีดี

ในการใหบ้ริการ  มีความ
รับผิดชอบในบทบาท
หนา้ท่ีของตนเอง

4. บคุลากรมีทศันคติท่ีดี
ในการท างานเกิดการ
พฒันางานอยา่งต่อเน่ือง
และมีประสิทธิภาพ

บคุลากรสาธารณสุข
เครือข่ายบริการ

สุขภาพ
ทุ่งโพธ์ิทะเล

ต.ค.62-ก.ย.63 500,000.00        มนตรี

รวมทั้งส้ิน 500,000

หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

แผนปฏบัิตกิารและแผนงบประมาณ เครือข่ายบริการสุขภาพทุ่งโพธ์ิทะเล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบุคลากรเป็นเลศิ (People Excellence)
แผนงาน ที่ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลงัคนด้านสุขภาพ
โครงการที่ 31.โครงการผลติและพัฒนาก าลงัคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
ภารกจิพืน้ฐาน

ผู้รับผดิชอบล าดบั โครงการ/กจิรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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1. Access 2. Coverage 3. Quality 4. Governance

จดัอบรมเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพในการ
ให้บริการและพฒันาคุณภาพชีวิต บคุลากร
สาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพทุง่โพธ์ิทะเล

บคุลากรสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพ
ทุง่โพธ์ิทะเล

1. บคุลากรในองคก์รรู้จกัและเขา้ใจกนัมากข้ึน  มี
ทศันคติและความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั
2. บคุลากรเกิดพฤติกรรมบริการท่ีดี  มีทกัษะการ
ส่ือสาร  มีการท างานเป็นทีม เกิดการประสานงานท่ีดี
  มีการร่วมมือกนัมากข้ึน
3. บคุลากรมีจิตส านึกท่ีดีในการให้บริการ  มีความ
รับผิดชอบในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง
4. บคุลากรมีทศันคติท่ีดีในการท างานเกิดการพฒันา
งานอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ

ก ากบัติดตามผลท่ีไดจ้ากกการอบรม

กระบวนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงาน ที ่10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ
โครงการที ่31.โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
ภารกิจพื้นฐาน

หน่วยงาน  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล
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ภารกิจพื้นฐาน 3 บริหารจัดการ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1. มีแผนก าลงัคนดา้นสุขภาพ(HRP)
 แผนพฒันาก าลงัคน(HRD) และ
แผนบริหารจดัการก าลงัคน(HRM)

จดัท าฐานขอ้มลู
ก าลงัคนเพ่ือ
ประกอบการจดัท า
แผน

มีแผนก าลงัคนดา้น
สุขภาพ(HRP)

มีแผนพฒันาก าลงัคน
(HRD)
แผนบริหารจดัการก า
ก าลงัคน(HRM)

มีแผนก าลงัคนดา้นสุขภาพ 
ครอบคลุมทกุมิติ HRP,HRD 
และ HRM

1.จดัท าแผนอตัราก าลงัท่ีปฏิบติังานจริง แผนการพฒันาก าลงัคน 
และแผนบริหารก าลงัคนของจงัหวดั ให้สอดคลอ้งกบัภารกิจ
กระทรวงสาธารณสุขและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
1.ทกุหน่วยงานจดัท าฐานขอ้มลูบคุลากรทกุกลุ่มวิชาชีพตาม
สถานท่ีปฏิบติัราชการจริงรายบคุคล
2.สสจ.ก าแพงเพชรบนัทึกขอ้มลูบคุลากรในฐานขอ้มลู HROPS 
ครบถว้น >90%
3.วิเคราะห์สถานการณ์ก าลงัคนดา้นสุขภาพ ของหน่วยบริการทกุ
แห่ง
4.จดัท าแผนก าลงัคนดา้นสุขภาพ ให้สามารถตอบสนองต่อ
ยทุธศาสตร์การพฒันาก าลงัคนกระทรวงสาธารณสุข

2. มีระบบขอ้มลูก าลงัคนดา้นสุขภาพ
ท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา

ปรับปรุงฐานขอ้มลู
ก าลงัคนมากกว่า
ร้อยละ 60

ปรับปรุงฐานขอ้มลู
ก าลงัคนมากกว่าร้อย
ละ 70

ปรับปรุงฐานขอ้มลู
ก าลงัคนมากกว่าร้อยละ 
80

ปรับปรุงฐานขอ้มลูก าลงัคน
มากกว่าร้อยละ 90

2.ปรับปรุงฐานขอ้มลูก าลงัคนดา้นสุขภาพของกระทรวง
(HROPS)/จงัหวดั/หน่วยบริการ ให้มีประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง 
ครบถว้น ทนัเวลา

ล าดบั

Small Success

มาตรการ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

แผนงาน ที ่10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

โครงการที ่31.โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

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

1 77 คน  ตค.62-กย.63 มนตรี

1. ถ่ายทอดกระบวนการจดัการ
ความรู้สู่ความสุขคนท างานและ
ค่านิยม MOPH

2..มีแนวทาง/แผนพฒันา
เพ่ิมสมรรถนะบคุลากร 
ท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั/
บริบทของ    หน่วยงาน และ
เสริมสร้างความกา้วหนา้ในสาย    
อาชีพให้แก่บคุลากรสาธารณสุข 

หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทัว่ไป โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People excellence)
แผนงาน ที ่10 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน 1 บริหารจัดการ
โครงการที ่32 โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั
เป้าหมาย/
จ านวน

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรั้บผิดชอบ

 - มีการจดัท าแผนพฒันา
ความสุขฯ
 - มีการใชแ้ผนพฒันาความสุขฯ

 - น าผลการส ารวจ
ดชันีความสุขของ
บคุลากรมาใช ้             
                           -
อตัราคงอยูข่อง
บคุลากรร้อยละ85

-241-



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.จดัท าแผนก าลงัคนดา้น
สุขภาพ
4..มีแผนเสริมสร้างและ
ธ ารงรักษาบคุลากรให้คงอยูใ่นระบบ
5. มีผลการวิเคราะห์ สงัเคราะห์
ขอ้มลูดชันีความสุข และน าเสนอ
ผลต่อผูบ้ริหาร 

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรั้บผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People excellence)

แผนงาน ที ่10 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน 1 บริหารจัดการ

หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทัว่ไป โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลกั วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั
เป้าหมาย/
จ านวน

โครงการที ่32 โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ตวัช้ีวดั :
1.ร้อยละของหน่วยงานท่ีมี 1.มีแนวทาง/แผนพฒันา 1.มีแผนก าลงัคนดา้นสุขภาพ 1.มีการด าเนิการตาม 1.มีบคุลากร การบริหารจดัการขอ้มลูก าลงัคนดา้นสุขภาพ
การน าดชันีความสุขของ เพ่ิมสมรรถนะบคุลากรท่ี 2.มีแผนเสริมสร้างและธ ารง แผนก าลงัคนดา้นสุขภาพ สาธารณสุขเพียงพอ

คนท างาน (Happinometer)ไปใช้ สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ รักษาบคุลากรให้คงอยูใ่น 2.ด าเนินการตามแผน คิดเป็นร้อยละ80ข้ึนไป 1.จดัท าฐานขอ้มลูก าลงัคนของหน่วยงาน

2.อตัราการคงอยูข่องบคุลากร จงัหวดั/บริบทของหน่วย ระบบ เสริมสร้างและธ ารงรักษา 2.วิเคราะห์อตัราคงอยู่ 2.ใชก้รอบอตัราก าลงั วิเคราะห์ขอ้มลูก าลงัคน  เพ่ือการวางแผนก าลงัคน
สาธารณสุข (Retention Rate) งานและเสริมสร้างความ 3.มีผลการวิเคราะห์ บคุลากรให้คงอยูใ่นระบบ ของบคุลากรสาธรณ หน่วยงานการเสริมสร้างแรงจูงใจในการธ ารงรักษา /การคงอยูข่องบคุลากร
เป้าหมาย ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 85 กา้วหนา้ในสายอาชีพให้ สงัเคาระห์ขอ้มลูดชันีความ 3.มีการท าแผนพฒันา ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ85 3.พฒันาเพ่ิมสมรรถนะบคุลากร ท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั  และ

แก่บคุลากรสาธารณสุข สุขและน าเสนอผลต่อ ความสุขของคนท างาน 3.1มีการใชแ้ผนพฒันา  เสริมสร้างความกา้วหนา้ในสายอาชีพ ให้แก่บคุลากรสาธารณสุข

ผูบ้ริหาร (หน่วยงานท่ีมีการน า ความสุขของคนท างาน 4.มีการก าหนดแผน
ดชันีความสุขของคนท า (หน่วยงานท่ีมีการน า
งานไปใชร้้อยละ 60 ดชันีความสุขของคน 1.ปฐมนิเทศผูป้ฏิบติัราชการใหมข่องหน่วยงาน
ตั้งแต่ ระดบั4 ข้ึนไป) ท างานไปใชร้้อยละ60 2.เสริมสร้างแรงบนัดาลใจแก่บคุลากรเพ่ือให้เกิดองคก์รแห่งความสุข    และ

ตั้งแต่ระดบั5ข้ึนไป) ธ ารงรักษาบคุลากรให้คงอยูใ่นระบบ

3.พฒันาเพ่ิมสมรรถนะบคุลากร ท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั/

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People excellence)

แผนงาน ที ่10 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

โครงการที ่32 โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน 1 บริหารจัดการ

หน่วยงาน กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ล าดบั

Small Success

มาตรการ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

บริบทของหน่วยงาน และเสริมสร้างความกา้วหนา้ในสายอาชีพ    ให้แก่

บคุลากรสาธารณสุข

การประเมินดชันีความสุขของคนท างาน

ภารกิจพื้นฐาน 1 บริหารจัดการ

หน่วยงาน กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ล าดบั

Small Success

มาตรการ

ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People excellence)

แผนงาน ที ่10 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

โครงการที ่32 โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
บริหารเป็นเลศิด้วยธรรมาภิบาล

(Governance Excellence)



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 เสริมสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานขององคก์ร

เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสและป้องกนัการ
ทจุริจภายในองคก์ร

หน่วยงานผา่น
เกณฑก์ารประเมิน 
ITA

โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิ
ทะเล

ต.ค.-ก.ย.62          4,800  
คณะกรรมการ

 ITA
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมช้ีแจงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
องคก์ร ให้คณะกรรมการ ITA

 1) ค่าอาหาร,อาหารว่าง           และ
เคร่ืองด่ืม (10*120)

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเสริมสร้างและ
สนบัสนุนให้บคุลากรในหน่วยงาน
มีส่วนร่วมในการป้องกนัการทจุริต
และประพฤติมิชอบยดึถือปฏิบติั
ตามประมวลจริยธรรมในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี

เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทัว่ไป

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมภบิาล (Governance Excellence)

แผนงาน ที ่11 การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการที ่33 โครงการประเมนิคุณธรรม ความโปร่งใส

ภารกิจพื้นฐาน 1. บริหารจัดการ

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผดิชอบล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.
 1) ค่าอาหาร,อาหารวา่ง           และ
เคร่ืองด่ืม (30*120)*2คร้ัง

กิจกรรมท่ี 3 ติดตามและประเมินผล

2 พัฒนาระบบควบคุมภายใน 1.เพ่ือจดัท าคูมื่อการปฏิบติังาน 
(Flow Chart) ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย
 ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของทางราชการ

หน่วยงานผา่นเกณฑ์
การประเมินควบคุม
ภายใน

โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ต.ค.-ก.ย.62          3,600  
คณะกรรมการ
และหวัหนา้
หน่วยงาน

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการน า
ความเส่ียง และแบบรายงานประเมินผล
และการปรับปรุงการควบคุมภายในมา
วิเคราะห์ ทบทวน รายละเอียดการท างาน
ตามระบบการควบคุมภายใน

2.เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัตามคูมื่อ
การปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น
3.เพ่ือการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง 
รวดเร็ว

 1) ค่าอาหาร,อาหารว่าง           และ
เคร่ืองด่ืม (10*120)

หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทัว่ไป

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมภบิาล (Governance Excellence)

แผนงาน ที ่11 การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการที ่33 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และพัฒนาระบบควบคุมภายใน

ภารกิจพื้นฐาน 1. บริหารจัดการ

ผู้รับผดิชอบวตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

กิจกรรมท่ี 2 จดัประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้คณะกรรมการและหวัหนา้ 1) ค่าอาหาร,อาหารว่าง           และ
เคร่ืองด่ืม (20*120)กิจกรรมท่ี 3 ติดตามและประเมินผล

ภารกิจพื้นฐาน 1. บริหารจัดการ

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมภบิาล (Governance Excellence)

แผนงาน ที ่11 การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการที ่33 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และพัฒนาระบบควบคุมภายใน

ผู้รับผดิชอบ

หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทัว่ไป

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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โครงการที ่33 โครงการประเมนิคุณธรรม ความโปร่งใส

1. Access 2. Coverage 3. Quality 4. Governance

เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองคุณธรรม โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล 1.การประเมินตนเอง  ป้องกนัการทจุริตในการปฏิบติังานและผา่นกระบวน

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 2.การประเมินโดยผูต้รวจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 Assessmemt : ITA

มีคู่มือการท างานท่ีถูกตอ้งและปฏิบติังานไดถู้กตอ้ง ปฏิบติังานไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว และผา่นการประเมิน

รวดเร็ว ไมข่ดักบักฏหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของทาง ระบบควบคุมภายใน

ราชการ

หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทัว่ไป

กระบวนการด าเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมภบิาล (Governance Excellence)

แผนงาน ที ่11 การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

ภารกิจพื้นฐาน 1. บริหารจัดการ
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success
1.เสริมสร้างระบบการปฏิบติั 1.เสริมสร้างระบบการปฏิบติั ผา่นเกณฑ ์ITA ร้อยละ 80 1.เสริมสร้างระบบการปฏิบติั ผา่นเกณฑ ์ITA ร้อยละ 85 1.เสริมสร้างระบบการปฏิบติั ผา่นเกณฑ ์ITA ร้อยละ 90

งานใหมี้ความโปร่งใส ส่งเสริม งานใหมี้ความโปร่งใส ส่งเสริม งานใหมี้ความโปร่งใส ส่งเสริม งานใหมี้ความโปร่งใส ส่งเสริม

คุณธรรม ปลูกและปลุกจิตส านึก คุณธรรม ปลูกและปลุกจิตส านึก คุณธรรม ปลูกและปลุกจิตส านึก คุณธรรม ปลูกและปลุกจิตส านึก

ใหเ้ห็นประโยชน์ส่วนรวม ใหเ้ห็นประโยชน์ส่วนรวม ใหเ้ห็นประโยชน์ส่วนรวม ใหเ้ห็นประโยชน์ส่วนรวม

มาก่อนประโยชน์ส่วนตน มาก่อนประโยชน์ส่วนตน มาก่อนประโยชน์ส่วนตน มาก่อนประโยชน์ส่วนตน

2.น าความเส่ียง และแบบรายงาน จดัท าคูมื่อแนวทางปฏิบติังาน ปฏิบติังานและท าความเขา้ใจ ปฏิบติังานและท าความเขา้ใจ ผา่นเกณฑก์ารประเมิน

ประเมินผลและการปรับปรุงการ และท าความเขา้ใจระบบการ ระบบการควบคุมภายในของ ระบบการควบคุมภายในของ ระบบควบคุมภายใน

ควบคุมภายในมาวิเคราะห์ ควบคุมภายในของโรงพยาบาล โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ทบทวน รายละเอียดการท างาน ทุ่งโพธ์ิทะเล

ตามระบบการควบคุมภายใน

ไตรมาสที ่1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย-ม.ิย.) ไตรมาส 4ก.ค.-ก.ย.

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านบริหารป็นเลิศด้วยธรรมภบิาล(Governance Excellence)

แผนงาน ที ่11 การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการที ่33 โครงการประเมนิคุณธรรม ความโปร่งใส

ภารกิจพื้นฐาน 1. บริหารจัดการ

หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทัว่ไป
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/การพัฒนาคุณภาพ ตวัช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับ

/ผลลัพธ์ปีที๑่ ปี 63 ปี 64 ปี65 ผดิชอบ

แผนงาน/โครงการ :- การบริหารองค์กร

1. พัฒนาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการ 1. ร้อยละของหน่วยงาน คณะกรรมการบริ

บริการทีเ่ป็นเลิศ ท่ีมีการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ หาร ร่วมกบัหน่วย

วตัถุประสงค์ มีคุณภาพ สอดคลอ้ง งานยทุธศาสตร์และ

1. เพ่ือให้บคุลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ประจ าปีในทกุหน่วยงานมี กบัหน่วยงาน แผน , คณะกรรม

  ความรู้ และทกัษะสามารถจดัท าแผนยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของพ้ืนท่ี/โรงพยาบาล และนโยบายของโรงพยาบาล การอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง

และสามารถตอบสนองนโยบายไดต้ามเกณฑ ์

กลวธีิ/กิจกรรมด าเนินการ

1. ส่งเสริมบคุลากรท่ีเก่ียวขอ้งเขา้รับการอบรมเพ่ิมทกัษะ ความรู้จากองคก์รภายนอก

2. ประชุมผูเ้ก่ียวขอ้งจดัท าแผนยทุธศาสตร์ร่วมกนัสอดคลอ้งกบันโยบายของสสจ.กพ. 

และกระทรวงสาธารณสุข

3. ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบติั

4. หวัหนา้งาน/ผูรั้บผิดชอบงานติดตามผลลพัธ์

5. รายงานผูบ้งัคบับญัชา
6. รายงานทีมพฒันาคุณภาพบริการท่ีเก่ียวขอ้ง น าขอ้มลูวิเคราะห์ทกุไตรมาส 

 เพ่ือแกไ้ขปรับปรุง

แผนพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล  จ.ก าแพงเพชร
ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2565

ระยะเวลาด าเนินการ
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/การพัฒนาคุณภาพ ตวัช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับ

/ผลลัพธ์ปีที๑่ ปี 63 ปี 64 ปี65 ผดิชอบ

2. พัฒนาโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม

วตัถุประสงค์

1. เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บประโยชน์จากคุณภาพการบริการ ประชาชน ๑. ร้อยละความพึงพอใจของผูรั้บบริการ

มีความสุขเม่ือไปใชบ้ริการ

2 เพ่ือให้บคุลากรมีความสุขในการท างานและบริการแก่ประชาชน ๒. ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ห้บริการ

3. เพ่ือสร้างธรรมาภิบาลในการบริการและบริหารท่ีมีคุณภาพ

4. เพ่ือเป็นบรรทดัฐานของสงัคมในเร่ืองการเป็นผูใ้ห้บริการดว้ยความรู้คู่คุณธรรม

กลวธีิ/กิจกรรมด าเนินการ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือประชุมวางแผน และเป็นแกนน า

2. ก าหนดอตัลกัษณ์ทั้งในภาพของ รพ. และหน่วยงาน

3. น ามาประกาศใชเ้ป็นนโยบายโรงพยาบาลคุณธรรมน าไปสู่การปฏิบติั

4. นิเทศและประเมินผลการพฒันา

5. ปรับปรุงบริการด่านหนา้ ท่ีแผนกผูป่้วยนอกดว้ยระบบ Quality Service Clean 

(QSC)

ระยะเวลาด าเนินการ

แผนพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล  จ.ก าแพงเพชร

ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2565 -251-



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/การพัฒนาคุณภาพ ตวัช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับ

/ผลลัพธ์ปีที๑่ ปี 63 ปี 64 ปี65 ผดิชอบ

วตัถุประสงค์

 1. เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้ผูม้ารับบริการให้ไดม้ากท่ีสุด สร้างความ 1. ร้อยละความพึงพอใจของผูรั้บบริการ

พึงพอใจ สามารถเขา้รับบริการท่ีจุดต่างๆ ไดล่ื้นไหลไปตามขั้นตอน 2. ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ห้บริการ

และสร้างบรรยากาศในการท างานให้สดใส

กลวธีิ/กิจกรรมด าเนินการ

 1. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานท่ีเก่ียวขอ้ง

2. ประกาศนโยบาย 

3. ใชแ้นวทางปฏิบติัตามรูปแบบ ๕ ส.

4. เพ่ิมเติม/ปรับปรุง แผนผงับริการ ป้ายบอกทางป้ายขอ้มลู ช่องทางยืน่บตัร  

การจดัคิวบริการท่ีชดัเจน

5. ติดตามนิเทศและประเมินผล

แผนงาน/โครงการ :- การบริหารความเส่ียง

      - การบริหารความเส่ียง ความปลอดภัย และคุณภาพ(RSQ)

1. พฒันาการบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคุณภาพ(RSQ) 1. ร้อยละของการรายงาน คณะกรรมการRM

มีการประสานสอดคลอ้งกนัในทกุระดบั เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพ ความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึน

แผนพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล  จ.ก าแพงเพชร

ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2565
ระยะเวลาด าเนินการ
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/การพัฒนาคุณภาพ ตวัช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับ

/ผลลัพธ์ปีที๑่ ปี 63 ปี 64 ปี65 ผดิชอบ

การรายงานความเส่ียงหรืออุบติัการณ์ 2. ร้อยละของการเกิด

วตัถุประสงค์ อุบติัการณ์ระดบั 5 ข้ึนไป

  1. เพ่ือคุณภาพการดูแลผูป่้วยในลกัษณะบรูณาการ 3. ร้อยละการลดลงของ

กลวธีิ/กิจกรรมด าเนินการ อุบติัการณ์ซ ้า

  1. ประชุมคณะกรรมการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริหารความเส่ียง

  2. วางแผนด าเนินงาน

  3. ประกาศเป็นนโยบายขององคก์ร

  4. ด าเนินการตามแผน เช่น  โครงการฟ้ืนฟคูวามรู้การบริหารความเส่ียงให้กบับคุลากร

ทกุคนในหน่วยงาน , โครงการติดตามตรวจการณ์ประจ าเดือน ณ. บริเวณหนา้งานร่วมกบั

ทีมENV , โครงการรายงานความเส่ียงไดโ้ชค เป็นตน้

  5. นิเทศติดตาม  เก็บขอ้มลู วิเคราะห์ รายงาน ปรับปรุงแกไ้ขให้สอดคลอ้ง

ตามสถานะการณ์  และวางแผนต่อเน่ือง

2. ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารความเส่ียง เพ่ือลดปัจจยัเส่ียงท่ีเกิดกบั

 ผูป้ฏิบติังานเช่น  หน่วยงานพสัดุ (กรณีไมมี่เคร่ืองดกัฝุ่ นผา้) , คณะกรรมการPCT , 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และหน่วยงานอ่ืนๆใน รพ.

แผนพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล  จ.ก าแพงเพชร

ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2565
ระยะเวลาด าเนินการ
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/การพัฒนาคุณภาพ ตวัช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับ

/ผลลัพธ์ปีที๑่ ปี 63 ปี 64 ปี65 ผดิชอบ

แผนงาน/โครงการ :-  การก ากับดูแลด้านวชิาชีพ

1. การก ากับดูแลวชิาชีพ ด้านการพยาบาล (Nursing) องคก์รพยาบาล

1.1 พฒันาศกัยภาพบคุลากรพยาบาล โดย 1. ร้อยละของบคุลากรท่ีมีสมรรถนะ

 -ก าหนดCore competency องคก์รให้ชดัเจนสอดคลอ้งกบัศกัยภาพและความเช่ียวชาญ ในการประกนั และประเมินคุณภาพการ

ของบคุลากรท่ีมีอยู่ พยาบาลของหน่วยงาน ≥ 60 %

 - ส่งเสริมเขา้รับการอบรมเพ่ิมพนูทกัษะความรู้ ความช านาญ

 - ใหส้วสัดิการบุคลากรพยาบาลสามารถขอเขา้รับการศึกษาหรืออบรมเพ่ิมทกัษะต่างๆนอกจาก

การประชุม/อบรมตามนโยบายไดอ้ยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง

1.2 อบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับภาวะฉุกเฉินและภยัพิบติัต่างๆ 2. ร้อยละความพึงพอใจในงานของ

บคุาลากรพยาบาล≥  70

1.3 การบริหารอตัราก าลงัพยาบาลให้สมดุลเพ่ือลดผลกระทบความไมพึ่งพอใจในการ 3. ร้อยละของการใชก้ระบวนการพยาบาล

บริหารขององคก์ร ในการดูแลผูป่้วยของบคุลากรพยาบาล

1.4 พฒันาระบบการติดตามนิเทศงานให้เป็นปัจจุบนัสอดคลอ้งกบับริบทขององคก์ร

1.5 ส่งเสริมการปฏิบติัการพยาบาลตามCPG หรือแนวปฏิบติัของ หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

แผนพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล  จ.ก าแพงเพชร

ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2565
ระยะเวลาด าเนินการ
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/การพัฒนาคุณภาพ ตวัช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับ

/ผลลัพธ์ปีที๑่ ปี 63 ปี 64 ปี65 ผดิชอบ

แผนงาน/โครงการ :-  การก ากับดูแลด้านวชิาชีพ

2.1 พฒันาศกัยภาพบคุลากรทางการแพทยใ์ห้ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสภาวะปัจจุบนั 1. ตามมาตรฐานวิชาชีพ องคก์รแพทย์

2.2 ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีรับผิดชอบของแพทยแ์ต่ละทา่น เช่น การพฒันาคุณภาพ

การดูแลผูป่้วย การพฒันาคุณภาพเวชระเบียน เป็นตน้

แผนงาน/โครงการ :-  การพัฒนาส่ิงแวดล้อม

      ส่ิงแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย(ENV)

 - การพฒันาส่ิงแวดลอ้มในการดูแลผูป่้วย ไดแ้ก่

   1. โครงการพฒันาปรับปรุงอาคารผูป่้วยในให้เป็นสดัส่วน เพ่ิมศกัยภาพ 1.ร้อยละความพึงพอใจของผูรั้บบริการ

การบริการผูป่้วยในโดย ขยายพ้ืนท่ีบริการผูป่้วยนอน ,มีห้องแยกผูป่้วยติดเช้ือออกจาก ในดา้นสถานท่ีส่ิงแวดลอ้ม และโครงสร้าง

  ผูป่้วยทัว่ไป ,เพ่ิมเติมห้องน ้าส าหรับผูป่้วยและผูรั้บบริการเหมาะสมกบั ปริมาณผูใ้ชใ้ห้ อาคาร

 สะอาด และ สะดวกมากข้ึน 2. ผา่นเกณฑม์าตรฐานบ าบดัน ้าเสียของ

   2. ปรับปรุงภูมิทศัน์ รอบโรงพยาบาล ให้ร่มร่ืน น่าอยู่ กรมอนามยั

   3. ในส่วนของซกัฟอก จดัพ้ืนท่ีให้เป็นสดัส่วนตามมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 3.ร้อยละของการปฏิบติัตามแนวก าหนด

  4. โครงการพฒันาระบบบ าบดัน ้าเสียของโรงพยาบาลให้ผา่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 4.อตัราความพร้อมใชข้องอุปกรณ์

  5. โครงการท้ิงขยะถูกท่ี ถูกชนิด พิชิตโรค 5.ร้อยละของบคุลากรท่ีเขา้ร่วม

ระยะเวลาด าเนินการ
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  6. ซอ้มแผนอคัคีภยัปีละ 1 คร้ัง,ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใชท้กุ1 เดือน

   7. แผนพฒันาปรับปรุงเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทางการแพทยใ์ห้ทนัสมยั พร้อมใช ้เช่น  

มีการสอบเทียบเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทางการแพทยท์กุ 1 ปีโดยช่างผูช้  านาญงาน,

 จดัระบบเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ จ  าหน่ายอุปกรณ์ช ารุด เสียหายออกจากระบบ

แผนงาน/โครงการ :-  การพัฒนางานIC

    - การป้องกันและควบคุมการติดเช่ือ (IC) คณะกรรมการIC

1. พฒันาระบบการนิเทศติดตามการด าเนินงานดา้น IC ประสาน 1. อตัราการติดเช้ือรวมในโรงพยาบาล ร่วมกบัคณะกรรม

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ประเมินผลลพัธ์ ส่งขอ้มลูยอ้นกลบัให้หน่วยงานเพ่ือปรับปรุง การอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง

แกไ้ขเชิงระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานงานIC

2. สร้างวฒันธรรมการป้องกนัการติดเช้ือในงานให้เป็นการปฏิบติัท่ีเคยชิน 2.อุบติัการณ์การบาดเจบ็หรือติดเช้ือจากการ

3. โครงการอบรมฟ้ืนฟ ูความรู้ให้กบับคุลากรใหม ่และบคุลากรเก่าท่ีพร่องความรู้ ปฏิบติังานของบคุลากร

หรือปฏิบติัตามแนวทางไมถู่กตอ้ง 3.ร้อยละเจา้หนา้ท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟคูวามรู้

4. ส่งเสริม สนบัสนุนคณะกรรมการไดรั้บการอบรมเฉพาะเร่ืองในงานIC ทางดา้น IC

จากองคก์รภายนอก 4.อตัราการผา่นเกณฑข์อง Spore test

5. พฒันาแนวทางการป้องกนัการติดเช้ือในงานทนัตกรรม

แผนพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล  จ.ก าแพงเพชร
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6. ก าหนดแนวปฏิบติัการป้องกนัการติดเช้ือเฉพาะโรคทีระบาดตามฤดูกาล 

โรคอุบติัใหมอุ่บติัซ ้า เช่น Herpes , Hand Foot Mouth

7. ปรับปรุงระบบการน่ึงฆ่าเช้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ให้เป็นมาตรฐาน และปลอดภยัต่อผูใ้ชบ้ริการอยา่งแทจ้ริง

แผนงาน/โครงการ :-  การพัฒนางานเวชระเบียน

     - ระบบเวชระเบยีน

1. โครงการพฒันาปรับปรุงงานเวชระเบียนให้มีคุณภาพ มาตรฐาน  ไดแ้ก่ 1.ผา่นเกณฑคุ์ณภาพการบนัทึกขอ้มลู คณะกรรมการIM

ของ สปสช.

  1.1. พฒันาการบนัทึกขอ้มลูการวินิจฉยัโรค ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก าหนดในICD10

 โดยเฉพาะในส่วนของงานทนัตกรรมโปรแกรม hosxp ก่อนท าการรักษา

  1.2. พฒันาระบบการเขา้ถึงขอ้มลูผูป่้วยในเวชระเบียน  ผา่นระบบ 2. อุปกรณ์พร้อมใชใ้นภาวะฉุกเฉิน/จ าเป็น

หรือท าหตัถการให้ผูป่้วยเพ่ือความปลอดภยัของผูป่้วย  เช่น 3.สิทธิการเขา้ถึงขอ้มลูเป็นไปตามเกณฑ์

 - ประวติัโรคประจ าตวั ก าหนด

 - ประวติัการใชย้าประจ า

 - ประวติัการแพย้า

แผนพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล  จ.ก าแพงเพชร
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 - ประวติัการการรักษาอ่ืนๆ

                        เป็นตน้

1.3 เพ่ิมระบบการส ารองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กรณีเกิดไฟฟ้าดบั หรือระบบเซิฟเวอร์ขดัขอ้ง ไมท่  างาน

1.4  พฒันาระบบการใชง้านโปรแกรมHosXp เตม็รูปแบบ ยกเลิกการใช ้OPD Card

1.5 ปรับปรุงระบบการรักษาความลบัของผูป่้วยใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั และเช่ือถือได้

1.6 จดัการ Update ขอ้มลูให้เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ

แผนงาน/โครงการ :- พัฒนาการบริหารยาและเวชภณัฑ์ไม่ใช่ยา

     - ระบบการจัดการด้านยา (MMS) งานเภสชักรรม

1.พฒันาคุณภาพการบริหารยาให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภยั 1.อตัราการบริหารยาเป็นไปตาม

กบัผูป่้วย มาตรฐานก าหนด

แผนงาน/โครงการ :- พัฒนาระบบควบคุมก ากับมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏบัิตกิารและงานX-Ray

     - การตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรค และบริการท่ีเก่ียวข้อง (DIN)

1. โครงการพฒันาระบบมาตรฐานการปฏิบติังานให้เป็นไปตามเกณฑก์ าหนด   ไดแ้ก่ 1.ผลการตรวจ IQC และEQA อยูใ่นช่วงท่ี หน่วยงานLab.

1.1การตรวจสอบประสิทธิภาพน ้ายาตรวจส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการ  ยอมรับได ้(  X ± 3 SD )

1.2 การรักษาอุณหภูมิตูเ้ยน็ท่ีเก็บน ้ายาให้อยูใ่นระดบั 2-8 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐานก าหนด2.ช่วงอุณหภูมิท่ียอมรับได ้2 - 8 °C

แผนพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล  จ.ก าแพงเพชร
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1.3 Clinical Lab Report  แนวทางการรายงานเม่ือพบค่าวิกฤติ 3.การรายงานค่าวิกฤติร้อยละ 100

1.4 ก าหนดมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบติัการนอกเวลาราชการ กรณีแพทยเ์ป็นผูต้รวจ เพ่ือ4. ไมก่ารเกิดอุบติัการณ์ซ ้า

ความถูกตอ้ง และเช่ือถือได้

แผนงาน/โครงการ :- พัฒนาระบบการเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ

    - การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ (DHS) คณะกรรมการ

1. พฒันาการวิเคราะห์ขอ้มลู  และคาดคะเนสถานการณ์ หรือแนวโนม้การเกิดโรคติดต่อในอนาคต1. ร้อยละความทนัเวลาในการรายงาน งานควบคุมโรค

2. เพ่ิมการเขา้ถึงบริการของผูรั้บบริการต่างดา้วในการคดักรองวณัโรคปอด สถานการณ์โรคระบาด มากกว่าร้อยละ 80

3. ความร่วมมือในการใชย้าของผูป่้วยเพ่ือให้ไดผ้ลลพัธ์ตามแผนการรักษาวณัโรค 2. อตัราการคดักรองประชากรต่างดา้ว

4. เพ่ิมการเขา้ถึงบริการของผูมี้พฤติกรรมเส่ียง , กลุ่มเส่ียงหรือผูรั้บบริการโดย ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

พิจารณาจากผลCD 4 viral load 3. อตัราการรับประทานยาของผูป่้วย

5. สร้าง/ส่งเสริมการยอมรับของชุมชนในผูติ้ดเช้ือ เพ่ือให้ผูป่้วยอยูใ่นชุมชนไดอ้ยา่ง วณัโรคครบตามแผนการรักษาของแพทย์

มีความสุข 4.อตัราการเขา้ถึงบริการในผูป่้วยHIV/

6. จดัท าแนวปฏิบติัการคดักรองผูป่้วยในกลุ่มโรคท่ีตอ้งรายงาน(รง.506) ผูเ้ส่ียงติดเช้ือ

ระยะเวลาด าเนินการ
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แผนงาน/โครงการ :- พัฒนาระบบการท างานร่วมกับชุมชน

   - การท างานกับชุมชน (COM) หน่วยงานเวชปฏิ

1. พฒันาการคดักรองสารพิษจากสารเคมีในชุมชนให้ครอบคลุมทกุชุมชน ( 18 ชุมชน) 1.ประชาชนในชุมชนไดรั้บ บติัครอบครัวและ

 การคดักรองสารพิษจากสาร ชุมชน

เคมีร้อยละ100

แผนงาน/โครงการ :- พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย 

กระบวนการดูแลผู้ป่วย

 1. จดัระบบการแยกกลุ่มผูป่้วย ให้เป็นแนวทางเดียวกนั 1. อตัราการลดลงของระยะเวลารอคอย คณะกรรมการPCT

ตามรายโรคส าคญัทางคลินิก เช่น โรคทางระบบหวัใจและหลอดเลือด ของผูป่้วยนอก/ฉุกเฉิน ร่วมกบัคณะกรรม

โรคทางกระดูกและโครงสร้าง โรคอ่ืนๆท่ีส าคญั เป็นตน้ 2. อตัราผูป่้วยท่ีมีภาวะวิกฤติไดรั้บ การอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง

2. พฒันาระบบการเขา้ถึงบริการในกลุ่มผูป่้วยท่ีตอ้ง Resuscitate การช่วยเหลือภายใน 4 นาที

 เป็นไปตามมาตรฐานการดูแลท่ีก าหนด 3.ร้อยละความพึงพอใจของผูรั้บบริการ

3. พฒันาระบบการประเมินอาการ  ผูม้ารับบริการกายภาพบ าบดั  เพ่ือการคดัแยกผูป่้วย 4.ร้อยละการผา่นเกณฑคุ์ณภาพ

4. ออกแบบระบบการดูแลผูป่้วย ครอบคลุมกระบวนการดูแลผูป่้วย คลินิกโรคเร้ือรัง,คลินิกโรคไต

ไดแ้ก่ 5. ร้อยละการผา่นเกณฑคุ์ณภาพการส่งต่อ

แผนพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล  จ.ก าแพงเพชร
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       4.1. การคดักรอง และการประเมินผูป่้วยโรคเบาหวานครอบคลุมในทกุโรค

      4.2. การให้ขอ้มลูเฉพาะโรคแต่ละโรค

       4.3. การเฝ้าระวงั ในแต่ละโรค  

       4.4. แผนการรักษา เช่น การปรับยาในผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีมี

ภาวะน ้าตาลในกระแสเลือดต ่า

      4.5. เสริมพลงัให้กบัผูป่้วย

5. คน้หาปัจจยัท่ีแทจ้ริงท่ีท  าให้ผูป่้วยผิดนดั น าขอ้มลูมาวิเคราะห์  

พฒันาระบบการนดัผูป่้วยกลุ่มโรคเร้ือรัง เพ่ือลดจ านวนผูป่้วยผิดนดั

6. การลดปริมาณผูป่้วยโรคไตท่ีไมส่ามารถควบคุมระดบัความดนัโลหิตให้อยู่

ในเกณฑป์กติ

7. ผูป่้วยผูไ้ตStage 4 - 5 เขา้รับการลา้งไตตามแผนการรักษา

8. เพ่ิมการดูแลผูป่้วยให้เป็นไปตามมาตรฐานการดูแลตามหลกัวิชาชีพ

และครอบคลุมองคร์วม  ลดความเส่ียงเพ่ิมความปลอดภยัให้กบัผูป่้วย 

 เช่น - ความเส่ียงจากยารับประทาน

แผนพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล  จ.ก าแพงเพชร

ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2565
ระยะเวลาด าเนินการ
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/การพัฒนาคุณภาพ ตวัช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับ

/ผลลัพธ์ปีที๑่ ปี 63 ปี 64 ปี65 ผดิชอบ

            - ความเส่ียงจากการไดร้บโภชนาการท่ีไมเ่หมาะสมกบัโรค

            - ความเส่ียงจากการพลดัตกหกลม้ในผูป่้วยสูงอายุ

        เป็นตน้

9. สนบัสนุนให้น าเคร่ืองมือ 12 กิจกรรมทบทวนมาใชใ้นการคน้หาความเส่ียงกบัผูป่้วย

10.ก าหนดให้มีการตรวจสอบความพร้อมใชข้องอุปกรณ์ ทางการแพทยท์กุเวร

 ทกุรายการท่ีจ  าเป็น เช่น อุปกรณ์ท่ีใชใ้นกรณี resussitation  เป็นตน้

11. จดัท าแนวทางปฏิบติัการบนัทึกอุณภูมิเพ่ือตรวจสอบ Radiant  warmer 

ให้เป็นมาตรฐาน และแนวทางเดียวกนั

12. พฒันาระบบการบนัทึกทางการพยาบาล ครอบคลุม ครบถว้น

13. พฒันากระบวนการดูแลผูป่้วยท่ีตอ้งท า EKG ให้ปฏิบติัในแนวทางเดียวกนั

14. พฒันาระบบการจ าหน่ายผูป่้วยร่วมกบัสหวิชาชีพ

15. ปรับปรุงระบบการส่งต่อและการติดตามมารดา-ทารกท่ีส่งรักษาต่อ

สถานพยาบาลอ่ืนๆ

แผนพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล  จ.ก าแพงเพชร

ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2565
ระยะเวลาด าเนินการ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3ไตรมาส 4

ตค.- ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

พัฒนาระบบงาน IC
1 ทบทวนนโยบาย/เป้าหมาย และตวัช้ีวดังาน IC เพ่ือน าผลการทบทวนมาพฒันางานตามตวัช้ีวดั อตัราการติดเช้ือในโรงพยาบาล <5 คณะกรรมการ IC  ตค. 63 ยพุาพร
2 ส่ือสารนโยบาย เป้าหมาย ตวัช้ีวดั และแผนปฎิบติัการลงสู่หน่วยงาน เพ่ือสร้างความรู้ ความเขา้ใจให้แก่เจา้หนา้ท่ีทุก เจา้หนา้ท่ีสามารถบอกนโยบาย ตวัช้ีวดั ของ คณะกรรมการ IC ตค. 63 ยพุาพร
3 ทบทวนและด าเนินการเฝ้าระวงัการติดเช้ือในหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานมีการพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง ไดร้้อยละ 80 ยพุาพร

Hospital wide Surveillance อตัราการเฝ้าระวงัการติดเช้ือในโรงพยาบาล 100% อตัราการเฝ้าระวงัการติดเช้ือในโรงพยาบาล
Target Surveillance อตัราการเฝ้าระวงัการติดเช้ือในหัตถการท่ีส าคญั อตัราการเฝ้าระวงัการติดเช้ือในหัตถการท่ี
Post discharge Surveillance อตัราการเฝ้าระวงัการติดเช้ือในชุมชน 100% อตัราการเฝ้าระวงัการติดเช้ือในชุมชน 100%

4 1 คร้ัง

แพร่กระจายเช้ือทางอากาศ /ทางละอองฝอย 1 คร้ัง
และทางการสมัผสั

แพร่ทางอากาศ

แพร่ทางละอองฝอย

แพร่ทางการสมัผสั

1 คร้ัง

 -ก าหนดวิธีการเคล่ือนยา้ยผูป่้วย

 -ติดป้ายเตือนบนแฟ้มขอ้มูลผูป่้วย,หนา้หอ้ง หรือเตียงผูป่้วย

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ 2563

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน ระยะเวลา

ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมภบิาล (Governance Excellence)

แผนงาน ที ่11 การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการที ่34 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

หน่วยงานป้องกันและควบคุมการตดิเช้ือในโรงพยาบาล  กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

งบประ

 มาณ

งบประมาณรายไตรมาส
ผู้รับผิด 

ชอบ

ปรับปรุงและก าหนดแนวทางการปฎิบติัการป้องกนัการ
แพร่กระจายเช้ือทางอากาศ,ทางละอองฝอยและทางการสมัผสั

อตัราการแพร่กระจายเช้ือทางอากาศ 
(Airborne precautions)

อตัราการแพร่กระจายเช้ือทางละออง
ฝอย (Droplet precautions) -ก าหนดหอ้งไวแ้ยกผูป่้วยเป็นล าดบัส าคญัการเขา้หอ้งแยก ดงัน้ี

อตัราการแพร่กระจายเช้ือทางการสมัผสั
 (Contact precautions)

2.บุคลากรสามรถปฎิบติัตามแนวทางการ
ป้องกนัการ

 -ก าหนดการสวมเคร่ืองป้องกนัร่างกายของบุคลากรท่ีใหก้าร
ดูแลและผูป่้วย
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3ไตรมาส 4

ตค.- ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

AP: Airborne precautions

DP: Droplet precautions

CP: Contact precautions

 - ติดตามพฤติกรรมการปฏิบติั ทุกเดือน

 -ให้ขอ้มลูยอ้นกลบั ถา้ไมป่ฏิบติัตามขอ้บง่ช้ี ทุกเดือน

 -ทบทวนปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแกไ้ข ทุกเดือน

พัฒนาบุคลากร
พค. 63 10,000 ยพุาพร

สค. 63 25,000 ยพุาพร

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมภบิาล (Governance Excellence)

แผนงาน ที ่11 การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการที ่34 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

หน่วยงานป้องกันและควบคุมการตดิเช้ือในโรงพยาบาล  กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วตัถุประสงค์

แพทย ์/ICWN2 บุคลากรผูรั้บผิดชอบงาน IC ของหน่วยงานไดรั้บการอบรมความรู้

ในงาน IC

แพทย/์พยาบาลผูรั้บผิดชอบงาน ผ่านการอบรม

หลกัสูตรระยะสั้น (2 สปัดาห์)ตามมาตรฐานงาน IC

แพทยผ์่านการอบรมระยะสั้น (3 วนั)   

ICWN ผ่านการอบรมหลกัสูตรระยะสั้น (2 

สปัดาห์) 100%

เจา้หนา้ท่ีทุกคน

เขา้รับการอบรม

ฟ้ืนฟูความรู้  1บุคลากรปฏิบติั

ตามแนวทางการ

ลา้งมือ การแยก

ขยะ และการใช้อุบติัการณ์บุคลากรเกิดอุบติัเหตุถูกเลือด/

สารคดัหลัง่ 0

อุบติัการณ์

บุคลากรเกิด

อุบติัเหตุถูก

ระยะเวลา
งบประ

 มาณ

งบประมาณรายไตรมาส
ผู้รับผิด 

ชอบ

1 จดัอบรมฟ้ืนฟูความรู้บุคลากรในหน่วยงาน เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ในการป้องกนัการติดเช้ือ เจา้หนา้ท่ีทุกคนเขา้รับการอบรมฟ้ืนฟู

ความรู้  1คร้ัง/ปี

อตัราการการลา้งมือ การแยกขยะ และการ

ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัร่างกาย >80%

-264-



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3ไตรมาส 4

ตค.- ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

5,000 ยพุาพร/

วฒันา

มีค. 63 5,000 ยพุาพร 

เมย. 63 3,000 ยพุาพร/ทีม IC

เจา้หนา้ท่ีใหม่ 5,000 ยพุาพร

การตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการดูแลสุขภาพ เจา้หนา้ท่ีทุกคน พค. 63 200,000 ยพุาพร

เจา้หนา้ท่ีกลุ่มเส่ียง

เจา้หนา้ท่ีกลุ่มเส่ียง

3 ทบทวนและปรับปรุงคู่มือ/แนวทางการปฏิบติังาน หน่วยงานปฏิบติังานเป็นไปแนวทางเดียวกนั หน่วยงานน าคู่มือและแนวทางปฏิบติัไปใช้

ในการปฏิบติังาน

ICWN

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ 2563

4 จดัท าเอกสารประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้ในการป้องกนัและควบคุม

การติดเช้ือในโรงพยาบาล

เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการส่ือสารให้ความรู้งาน

ป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล

หน่วยงานมีเอกสารในการให้ความรู้งาน IC 

เช่น การลา้งมือ โรคติดต่อตามฤดูกาล โรค

อุบติัใหม-่อุบติัซ ้า เช้ือด้ือยา

ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมภบิาล (Governance Excellence)

แผนงาน ที ่11 การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการที ่34 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

หน่วยงานป้องกันและควบคุมการตดิเช้ือในโรงพยาบาล  กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

 -การให้วคัซีนไขห้วดัใหญ่บุคลากรกลุ่มเส่ียง

เพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีทุกคนมีการปฏิบติัถูกตอ้งตาม

มาตรฐาน

อตัราการลา้งมือถูกตอ้ง  >80

บุคลากรกลุ่มเส่ียงไดรั้บการสร้างเสริม

ภูมิคุม้กนัโรคไขห้วดัใหญ่ 100%

บุคลากรในกลุ่มเส่ียงไดรั้บการสร้างเสริม

ภูมิคุม้กนัโรค HBV 100%

6 การตรวจสุขภาพบุคลากรก่อนประจ าการ เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการดูแลสุขภาพ เจา้หนา้ท่ีใหม่ไดรั้บการตรวจสุขภาพ 100%

7 เจา้หนา้ท่ีทุกคนไดรั้บการตรวจสุขภาพ

ประจ าปี 100%

 -การให้วคัซีน HBV บุคลากรกลุ่มเส่ียงท่ีไม่มีภูมิคุม้กนัโรคไวรัสตบั

อกัเสบบี

5 ประเมินการปฏิบติัตามแนวทาง เช่น การลา้งมือ การแยกขยะ และ

การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัร่างกายของบุคลากรในหน่วยงาน

ระยะเวลา
งบประ

 มาณ

งบประมาณรายไตรมาส
ผู้รับผิด 

ชอบ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3ไตรมาส 4

ตค.- ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

เจา้หนา้ท่ีทุกคน มิย.-กค. 63 5,000

คณะกรรมการ IC + RMพค. 63 ยพุาพร

คณะกรรมการ IC + RMพค. 63 ยพุาพร

9 จดัท าแนวทางประเมินความเส่ียงในการปฏิบติังาน หน่วยงานปฏิบติังานเป็นไปแนวทางเดียวกนั หน่วยงานมีการประเมินความเส่ียงในการ

ปฏิบติังาน 100%

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมภบิาล (Governance Excellence)

ผู้รับผิด 

ชอบ

โครงการที ่34 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสุขภาพประจ าปี เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการดูแลสุขภาพ เจา้หนา้ท่ีทุกคนไดรั้บการตรวจสุขภาพ

ประจ าปีและไดรั้บการดูแล/ปรับเปล่ียน

ตามภาวะสุขภาพ  100%

8 ยพุาพร/

จรรยา

แผนงาน ที ่11 การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

หน่วยงานป้องกันและควบคุมการตดิเช้ือในโรงพยาบาล  กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน ระยะเวลา
งบประ

 มาณ

งบประมาณรายไตรมาส

ยพุาพรคณะกรรมการ IC กย. 63

10 ด าเนินการส ารวจความเส่ียงในการปฏิบติังานของทุกหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานมีแนวทางและมีแบบส ารวจการ

ประมินความเส่ียงในหน่วยงาน
หน่วยงานมีการประเมินความเส่ียงในการ

ปฏิบติังาน 100%

อุบติัการณ์บุคลากรติดเช้ือจากการ

ปฏิบติังาน  0

11 การติดตาม นิเทศการปฏิบติังานในหน่วยงาน เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานและส่วนขาดของงาน มีการนิเทศติดตามงานตามแผนและตวัช้ีวดั
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3ไตรมาส 4

ตค.- ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

พัฒนาสถานที/่ส่ิงแวดล้อม
1 จดัระบบการคดัแยก/คดักรองผูป่้วยบริเวณอาคารผูป่้วย เพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือในโรงพยาบาล อุบติัการณ์บุคลากรติดเช้ือจากการ คณะกรรมการ ตค.- กย.63 500,000

นอก ทั้งในและนอกเวลาราชการ ปฏิบติังาน  0 บริหาร/PCT/RM

วางระบบและจดัท าแนวทางในการปฏิบติังานท่ี /IC/ENV

ชดัเจน

จดัประชุมให้ความรู้เจา้หนา้ท่ีทุกคนตระหนกัถึงความ

ส าคญัและจ าเป็นในการคดัแยก/คดักรองผูป่้วย

เสนอคณะกรรมการบริหารรพ. ในการจดัสถานท่ีในการ

รอตรวจของผูป่้วยโรคระบบทางเดินหายใจ /อุบติัใหม-่

อุบติัซ ้า /ด้ือยา ให้เป็นสดัส่วนและเหมาะสม

2 จดัระบบการแยกโซนผูป่้วยบริเวณอาคารผูป่้วยใน คณะกรรมการ ตค.- กย.63 300,000

ให้มีการระบายอากาศท่ีดีและอากาศถ่ายเทสะดวก บริหาร/PCT/RM

แยกโซนผูป่้วยติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ /ด้ือยา /IC/ENV

ออกจากผูป่้วยท่ีมีภูมิตา้นทานต ่า/เด็ก/สูงอายใุห้ชดัเจน

จดัท าแนวทางปฏิบติัในเร่ือง Standard precautions

และ Tranmission based precautions

ให้ความรู้บุคลากรในเร่ือง Isolation precautions

และการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัร่างกายท่ีถูกตอ้งในการ

ปฏิบติังาน

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมภบิาล (Governance Excellence)

แผนงาน ที ่11 การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการที ่34 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

หน่วยงานป้องกันและควบคุมการตดิเช้ือในโรงพยาบาล  กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

งบประ

 มาณ

งบประมาณรายไตรมาส
ผู้รับผิด 

ชอบ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน ระยะเวลา
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3ไตรมาส 4

ตค.- ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

3 จดัระบบและก าหนดโซนพน่ยาบริเวณหอ้งฉุกเฉิน เพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือไปสุ่บุคลากร ไม่พบอุบติัการณ์การติดเช้ือจากการท างาน คณะกรรมการ 100,000

ญาติ /ผูรั้บบริการอ่ืน และส่ิงแวดลอ้ม บุคลากร บริหาร/PCT/RM

/IC/ENV

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมภบิาล (Governance Excellence)

แผนงาน ที ่11 การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

ผู้รับผิด 

ชอบ

โครงการที ่34 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

หน่วยงานป้องกันและควบคุมการตดิเช้ือในโรงพยาบาล  กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน ระยะเวลา
งบประ

 มาณ

งบประมาณรายไตรมาส
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1 จดัประชุม..การใชโ้ปรแกรมบริหารความเส่ียง 

NRLS
1.เขา้ใจถึงความส าคญั

โปรแกรม NRLS

ใชโ้ปรแกรมNRLS

ร้อยละ 100
77 คน มค.-กย.63 เงินบ ารุง 0 0 0 17,060 บาท  ทีมRM

1.ค่าอาหารกลางวนัพร้อม อาหารวา่งจ านวน 77 

คนๆละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 7,700 บ.
2.บนัทึกโปรแกรมNRLS ได้

อยา่งถูกตอ้ง
ร้อยละ 100

1.3.ค่าวสัดุ จ  านวน 77 ชุดX20บาท รวมเป็นเงิน 

1,540 บาท

1.5ค่าขยนัหาความเส่ียงทุก ๆ3 เดือนจ านวน4 

คร้ังๆละ 300บ.เป็นเงิน 1,200 บ.

1.6 รางวลัส าหรับหน่วยงานท่ีมีการพฒันาบริหาร

ความเส่ียงทุก ๆ3 เดือนจ านวน4 คร้ังๆละ500บ.

เป็นเงิน 2,000 บ.

1.7คู่มือโปรแกรมบริหารความเส่ียงเล่มละ60 77

เล่มเป็นเงิน4,620

1.8ค่าวสัดุอุปกณ์77คนๆละ20บ.รวม1,540บ.

รวมทั้งส้ิน17,060 บ.

หน่วยงาน .......................ทีมการบริหารความเส่ียง......................................

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่  ......2.Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) .........................

แผนงาน ที่..........11.การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการที่ ..........34 โครงการพัฒนาองค์กรคุภาพ

ภารกิจพื้นฐาน ................3.บริการ

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรั้บผิดชอบ

ล าดบั
โครงการ/

กิจรรมหลกั
วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ตั้งแต่

วนัท่ี-ถึงวนัท่ี)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 1.เขา้ร่วมประชุมโครงการพฒันา
ศกัยภาพบคุลากรในการตรวจสอบ
คุณภาพแฟ้ม
เวชระเบียนผูป่้วยนอกและผูป่้วย
ในของหน่วยบริการจงัหวดั
ก าแพงเพชร ปีงบประมาณปี 2563
2.ประชุมช้ีแจงแนวทางการบนัทึก
เวชระเบียนแก่บคุลากรท่ีเก่ียวขอ้ง   

ม.ค.-ก.ย.2563 นวพร

3.ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
เวชระเบียนดว้ยตนเอง

4.รับการนิเทศงานจากหน่วยงาน
ภายนอก

หน่วยงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพ  โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที ่4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภบิาล

แผนงาน ที ่12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพ

โครงการที ่ 36 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาต ิ(NHIS)

ภารกิจพื้นฐาน ด้านการบริหารจัดการ และวชิาการ

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผดิชอบ

1.เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
หน่วยบริการในจงัหวดัมี
การพฒันาคุณภาพการ
บนัทึกเวชระเบียน และน า
ผล การตรวจประเมินทั้ง
ในส่วนของการประเมิน
ภายในหน่วยบริการและ
ผลการประเมินจากทีม
ภายนอก มาใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการพฒันา
คุณภาพการบนัทึกเวช
ระเบียนและใชเ้ป็น
เคร่ืองมือส่ือสารในการ

1.ร้อยละของจงัหวดั
และหน่วยบริการท่ีผา่น
เกณฑคุ์ณภาพขอ้มลู 
ตวัช้ีวดัยอ่ยท่ี 2 
คุณภาพขอ้มลูเวช
ระเบียนและการ
วินิจฉยัโรคผูป่้วยนอก 
มีความถูกตอ้งครบถว้น
 ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 75

1.คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพ
เวชระเบียนระดบั
เครือข่ายบริการ

ล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที ่-

ถึงวนัที)่
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ตวัช้ีวดั : 
60.ร้อยละของจงัหวดัและ
หน่วยบริการท่ีผา่นเกณฑ์
คุณภาพขอ้มลู
   1.1 รพสต.ร้อยละ 50 
คุณภาพขอ้มลูเวชระเบียน 
และการนิจฉยัโรคผูป่้วยนอก
 มีความถูกตอ้ง ครบถว้น 
ร้อยละ75

1.มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพ
เวชระเบียนรายอ าเภอและ
รายหน่วยบริการ  
2.กรรมการทกุระดบัมี
การประชุม 
3.มีโปรแกรมในการ
ตรวจสอบคุณภาพขอ้มลู
เบ้ืองตน้

1.คณะกรรมการไดรั้บ
การอบรมร้อยละ 100     
2.ระดบัเครือข่ายมีการนิเทศ
ติดตามและตรวจสอบเวช
ระเบียนหน่วยบริการร้อยละ 
1หรืออยา่งนอ้ย 40 แฟ้ม
โดยการใชโ้ปรแกรมการตรวจ
  
3.รพ.สต.ร้อยละ 50 ของ
หน่วยบริการท่ีมีการ
ตรวจสอบเวชระบียน ความ
ถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มลู
ผา่นเกณฑ์
โดยการใชโ้ปรแกรม

1.จงัหวดันิเทศติดตาม รพ.
สต.
2.ระดบัเครือข่ายมีการนิเทศ
ติดตามและตรวจสอบ
เวชระเบียนหน่วยบริการ
ร้อยละ 1 หรือ อยา่งนอ้ย 
40 แฟ้ม โดยการใชโ้ปรแกรม
3.รพสต.ร้อยละ 50 หน่วย
บริการมีความถูกตอ้ง
ครบถว้นของขอ้มลูผา่น
เกณฑ ์โดยการใชโ้ปรแกรม

1.ร้อยละ 50 รพ.สต.
มีความถูกตอ้งครบถว้น
ของขอ้มลูผา่นเกณฑ์
2.สรุปผลการตรวจ       
3.วิเคราะห์ขอ้มลู
เพ่ือการพฒันาต่อเน่ือง

1.สร้างเครือข่ายในการตรวจสอบเวชระเบียน
2.พฒันาศกัยภาพคณะกรรมการและบคุลากรในการตรวจสอบ
คุณภาพ
แฟ้มเวชระเบียนผูป่้วยนอกของหน่วยบริการ 
3.สนบัสนุนให้หน่วยบริการด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
การบนัทึก
เวชระเบียนตามเป้าหมาย    
4.ควบคุม ก ากบั ติดตาม ประเมินผล

ล าดบั

Small Success

มาตรการ

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที ่4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภบิาล

แผนงาน ที ่12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพ

โครงการที ่34 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาต ิ(NHIS)

ภารกิจพื้นฐาน ด้านการบริหารจัดการ และวชิาการ

หน่วยงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพ  โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล
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ไตรมาส

 1

ไตรมาส

 2

ไตรมาส

 3

ไตรมาส

 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารการเงินเพ่ือเฝ้าระวงัสถานการณ์ หน่วยงานไมติ่ด โรงพยาบาล ต.ค.-ก.ย.63 48,800 คณะกรรมการ 

การคลงัโรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล การเงินการคลงัของ วิกฤติระดบั 7 ทุง่โพธ์ิทะเล CFO

โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล

กิจกรรมท่ี 1 จดัประชุมทบทวนบทบาทหนา้ท่ี
คณะกรรมการบริหารการเงินการคลงั
โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล (CFO)

 1) ค่าอาหาร,อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (20*120)

กิจกรรมท่ี 2 วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการ
คลงัของหน่วยบริการและวิเคราะห์ตน้ทนุ
ประจ าทกุเดือน
กิจกรรมท่ี 3 ประเมินประสิทธิภาพการ
บริหารการเงินการคลงัโดยใชเ้กณฑป์ระเมิน 
FAI

หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารป็นเลิศด้วยธรรมภิบาล(Governance Excellence)

แผนงานที่ 13 การบริหารจัดการด้านการเงนิการคลังสุขภาพ

โครงการที่ 39 โครงการบริหารจัดการด้านการเงนิการคลัง

ภารกิจ บริหารจัดการ

งบประมา

ณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผดิชอบล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตวัช้ีวัด
เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่

วันที-่
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1. Access 2. Coverage 3. Quality 4. Governance

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงิน

การคลังโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

1. จดัประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการ
คลงั (CFO)

โรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล หน่วยงานไมติ่ดวิกฤติระดบั 7 1.ติดตาม ก ากบัดว้ยแผนทางการเงิน   2.สร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ

2.วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลงัของหน่วย
บริการและวิเคราะห์ตน้ทนุ ทกุเดือน 

3.ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการ
คลงัโดยใชเ้กณฑป์ระเมิน FAI

หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กระบวนการด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารป็นเลิศด้วยธรรมภิบาล(Governance Excellence)

แผนงานที่ 13 การบริหารจัดการด้านการเงนิการคลังสุขภาพ

โครงการที่  39  โครงการบริหารจัดการด้านการเงนิการคลัง

ภารกิจ บริหารจัดการ

-273-



มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารการเงนิการคลงั

โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

1. จดัประชุมคณะกรรมการ
บริหารการเงินการคลงั (CFO)

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารการเงนิการคลงั

โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

1. จดัประชุมคณะกรรมการ
บริหารการเงินการคลงั (CFO)

หน่วยงานไม่ติดวิกฤติ
ระดบั 7

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารการเงนิการคลงั

โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

1. จดัประชุมคณะกรรมการ
บริหารการเงินการคลงั (CFO)

หน่วยงานไม่ติดวิกฤติ
ระดบั 7

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารการเงนิการคลงั

โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

1. จดัประชุมคณะกรรมการ
บริหารการเงินการคลงั (CFO)

หน่วยงานไม่ติดวิกฤติ
ระดบั 7

2.วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการ
คลงัของหน่วย
บริการและวิเคราะห์ตน้ทุน ทุก
เดือน 

2.วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการ
คลงัของหน่วย
บริการและวิเคราะห์ตน้ทุน ทุก
เดือน 

2.วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการ
คลงัของหน่วย
บริการและวิเคราะห์ตน้ทุน ทุก
เดือน 

2.วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการ
คลงัของหน่วย
บริการและวิเคราะห์ตน้ทุน ทุก
เดือน 

3.ประเมินประสิทธิภาพการ
บริหารการเงินการคลงัโดยใช้
เกณฑป์ระเมิน FAI

3.ประเมินประสิทธิภาพการ
บริหารการเงินการคลงัโดยใช้
เกณฑป์ระเมิน FAI

3.ประเมินประสิทธิภาพการ
บริหารการเงินการคลงัโดยใช้
เกณฑป์ระเมิน FAI

3.ประเมินประสิทธิภาพการ
บริหารการเงินการคลงัโดยใช้
เกณฑป์ระเมิน FAI

สรุป วิเคราะห์สถานการณ์การเงิน
การคลงั และน าเสนอรายงาน
ทางการเงินต่อผูบ้ริหารและ
คณะกรรมการ

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

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ที่ 13 การบริหารจัดการด้านการเงนิการคลังสุขภาพ
โครงการที่  39  โครงการบริหารจัดการด้านการเงนิการคลัง
ภารกิจพื้นฐาน : บริหารจัดการ
หน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
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ไตรมาส ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1

การบริหารจดัการแผนจดัซ้ือ
ยาเวชภณัฑ์ 1.เพ่ือควบคุมการจดัซ้ือให้

เป็นไปตามแผน
1. มลูค่าการจดัซ้ือเป็นไปตามแผน±5% ตค.62- ภญ.อรสา

และเวชภณัฑ์ เป็นไปตามแผน 2. มลูค่าส ารองยาไมเ่กิน 60 วนั กย 63

2.เพ่ือให้การส ารองยาเป็นไป

อยา่งเหมาะสม

หน่วยงาน ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ 4 ด้านบริหารป็นเลิศด้วยธรรมภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ที่ 13. การบริหารจัดการด้านการเงนิการคลังสุขภาพ
โครงการที่ 38. โครงการบริหารจัดการด้านการเงนิการคลัง
ภารกิจพื้นฐาน  บริหารจัดการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรั้บผิดชอบ

ล าดบั
โครงการ/
กิจรรมหลกั

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั
เป้าหมาย/
จ านวน

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่วนัท่ี-
ถึงวนัท่ี)
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หน่วยงาน ฝ่ายเภสัชกรรม 

1. Access 2. Coverage 3. Quality 4. Governance

แผนจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์ ยาและเวชภณัฑมิ์ใช่ยาทกุรายการ 1. มลูค่าการจดัซ้ือเป็นไปตามแผน ± 5% 1. ปฏิบติัตามพรบ.การจดัซ้ือจดัจา้ง  กฏกระทรวง 

ท่ีมีใชใ้นโรงพยาบาล 2. มลูค่าส ารองยาไมเ่กิน 60 วนั และระเบียบกระทรวงการคลงัท่ีเก่ียวขอ้ง

2. ปฏิบติัตามจริยธรรมการซ้ือยาของ

กระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ 4 ด้านบริหารป็นเลิศด้วยธรรมภิบาล (Governance Excellence)

แผนงาน ที่ 13. การบริหารจัดการด้านการเงนิการคลังสุขภาพ

โครงการที่ 38. โครงการบริหารจัดการด้านการเงนิการคลัง

ภารกิจพื้นฐาน  บริหารจัดการ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

จดัระบบการบริหารเวชภณัฑใ์ห้มี 1. มลูค่าการจดัซ้ือเป็นไป 1. มลูค่าการจดัซ้ือเป็นไป 1. มลูค่าการจดัซ้ือเป็นไป1. มลูค่าการจดัซ้ือเป็นไป1. มลูค่าการจดัซ้ือเป็นไป 1. มลูค่าการจดัซ้ือเป็นไป ฝ่ายเภสชักรรม

ประสิทธิภาพ ตามแผน ตามแผน ±5% ตามแผน ±5% ตามแผน ±5% ตามแผน ±5% ตามแผน ±5%

2. มลูค่าส ารองยา 2. มลูค่าส ารองยา 2. มลูค่าส ารองยา 2. มลูค่าส ารองยา 2. มลูค่าส ารองยา 2. มลูค่าส ารองยา

ไมเ่กิน 60 วนั ไมเ่กิน 60 วนั ไมเ่กิน 60 วนั ไมเ่กิน 60 วนั ไมเ่กิน 60 วนั

หน่วยงาน ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ 4 ด้านบริหารป็นเลิศด้วยธรรมภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ที่ 13. การบริหารจัดการด้านการเงนิการคลังสุขภาพ
โครงการที่ 38. โครงการบริหารจัดการด้านการเงนิการคลัง
ภารกิจพื้นฐาน  บริหารจัดการ

มาตรการ รายการ/ตวัช้ีวดั เป้าหมาย

Small Success

ผู้รับผดิชอบ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1  - ทบทวนระเบียบขอ้กฎหมายท่ี เพ่ือด าเนินการบงัคบัใชก้ฎหมาย 77 คน ต.ค.62-ก.ย.63 คุณมนตรี

เก่ียวขอ้ง ช้ีแจงบคุลากรให้รับทราบ ท่ีอยูใ่นอ านาจของกระทรวง

สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทัว่ไป

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที ่4  Excellence ที ่4 Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภบิาล)

แผนงาน ที ่15 การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎมายด้านสุขภาพ

โครงการที ่ 41  โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน 1. บริหารจัดการ

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผดิชอบล าดบั โครงการ/กิจรรมหลัก วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วนัที-่

ถึงวนัที)่
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