แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การอนุมัติยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ลงชื่อ .................................................................. ผู้จัดทำแผน
(นำยทัศนะ ศรีสุรำษฎร์)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

ลงชื่อ .................................................................. ผู้อนุมัติแผน
(นำยศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์)
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชนครไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปีงบประมาณ 2563
วิสัยทัศน์ :
เราจะเป็นโรงพยาบาลชั้นนาในเขตสุขภาพที่ 2

เป้าหมาย :
1. ประชาชนมีสุขภาพดี
2. เจ้าหน้าที่มีความสุข
3. ระบบสุขภาพยั่งยืน

พันธกิจ :
1. ให้บริการด้านสุขภาพแบบผสมผสานและเป็นองค์รวมต่อเนื่องถึงชุมชน โดยครอบครัวมีส่วนร่วมอย่างมี
คุณภาพ
2. สนับสนุนสถานบริการในเครือข่ายบริการสุขภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในระบบ
บริการสุขภาพ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย :
อายุขัยเฉลี่ย / คุณภาพชีวิตของประชาชน
ดัชนีความสุขของบุคลากร (Happinometor)
ระดับความสาเร็จของ พชอ. (DHB) / เสถียรภาพทางการเงินการคลัง

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ :
PP&P and Service excellent
PP&P and Service excellent

3. พัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตของบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรสานึกและสืบสานในพระปณิธาน People excellent
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
Governance excellent

ค่านิยม :
N = Network : การทางานเป็นเครือข่ายและหรือการทางานที่ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายภายนอก
K = Knowledge Sharing : การแบ่งปันองค์ความรูร้ ะบบบริการและระบบสนับสนุนบริการ
T = Teamwork : การทางานเป็นทีมของสหวิชาชีพอย่างมีส่วนร่วม
H = Humanized Health Care : การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
A = Account ability and Responsibility : การรับผิดชอบและตอบสนองต่อบทบาทหน้าที่ของตน
I = Innovation : พัฒนานวัตกรรมในกระบวนการทางาน

ความสอดคล้องค่านิยมกระทรวง MOPH
H = Humility
O = Originality
H = Humility
P = People Center Approach
M = Mastery
O = Originality

ทีมงานเป็นเลิศ
มุ่งมั่นพัฒนา
ทีมงานเป็นเลิศ
รักษารวดเร็วปลอดภัย ใส่ใจบริการ
เชิดชูคุณธรรม เป็นผู้นาสร้างสุขภาพ
มุ่งมั่นพัฒนา

แผนที่ยุทธศาสตร์ :

สรุปแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ : 1. Promotion, Prevention & Protection Excellence
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็ก อาเภอนครไทย ปี 2563
โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โครงการหญิงตั้งครรภ์ฟันดี ปีงบประมาณ 2563
โครงการลูกรักฟันดีสัญจร ปีงบประมาณ 2563
โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการดูแลสุขภาพช่องปาก (ฟันไร้รูปี 5)
โครงการเด็กวัยเรียนอาเภอนครไทย โภชนาการดี สูงดี สมส่วน
โครงการพัฒนาระบบการจัดบริการตาบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวอาเภอนครไทย
โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และโภชนาการเด็ก สู่การสร้างเด็กไทยคุณภาพ อาเภอนครไทย 2563
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการเฝ้าระวังการใช้สารเคมีทางการเกษตรอันตรายสูง 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเสต คลอร์ไพริฟอส)
โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โครงการพัฒนาระบบบริการโรคปอดอุดกั้นเรือ้ รัง
โครงการควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ
โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อาเภอนครไทย
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข อาเภอนครไทย
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนามาตรฐานงานสิ่งแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 2562
โครงการพัฒนาและแก้ไขระบบบาบัดน้าเสีย
โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา รพร.นครไทย

หน้าที่
1
4
6
8
9
11
14
18
20
22
24
25
26
27
30
32
40
41

ยุทธศาสตร์ที่ : 2. Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ)
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
โครงการคลินิกหมอครอบครัวอาเภอนครไทยปี 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขรายใหม่ ปี 2563
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2563
โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค
โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยอาเภอนครไทย ปี 2563
โครงการการคัดกรองและดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 2563
โครงการพัฒนาทักษะเรือ่ งการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการ
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รัง อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจาปีงบประมาณ 2563
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคตา อาเภอนครไทย ปี 2563
โครงการป้องกัน บาบัดรักษาและติดตาม ผู้ป่วยยาเสพติด 2563
โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสภาพระยะกลาง (Intermediate Care)
โครงการพัฒนาระบบการผ่าตัดแบบ ODS.
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
ยุทธศาสตร์ที่ : 3. People Excellence (ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ)
แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการเฉลิมกระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ
โครงการพัฒนามาตรฐานงานระบบการจัดการขยะติดเชื้อใน รพ.สต. 2563
แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย์
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
โครงการส่งเสริมความสุขครอบครัวยุพราช

หน้าที่
42
43
44
46
48
51
52
53
55
57
59
61
62
63
หน้าที่
64

65

ยุทธศาสตร์ที่ : 4. Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน (ITA)
โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ 2563
โครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพ รพร.นครไทย
แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
โครงการกากับติดตามคุณภาพข้อมูลบุคคล (Person)
โครงการพัฒนาระบบบริการด้วย smart device
แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง
แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ
โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ

หน้าที่
67
68
70
72
73
74
76

สรุปกำรใช้งบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร แยกตำมยุทธศำสตร์ 4E ประจำปีงบประมำณ 2563

ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ : 1. Promotion, Prevention & Protection Excellence
1. โครงการพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็ก อาเภอนครไทย ปี 2563

จำนวนเงิน / แหล่งงบประมำณ
Non UC
322,470.00

UC
3,418,181.40

เงินบำรุง
240,113.00

กองทุนตำบล
199,510.00

อื่นๆ
114,400.00

176,170.00

2. โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก
3. โครงการหญิงตั้งครรภ์ฟันดี ปีงบประมาณ 2563

5,640.00

4. โครงการลูกรักฟันดีสญ
ั จร ปีงบประมาณ 2563

18,500.00

5. โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการดูแลสุขภาพช่องปาก (ฟันไร้รูปี 5)

32,080.00

6. โครงการเด็กวัยเรียนอาเภอนครไทย โภชนาการดี สูงดี สมส่วน

44,700.00

7. โครงการพัฒนาระบบการจัดบริการตาบลดูแลสุขภาพผู้สงู อายุระยะยาวอาเภอนครไทย

182,000.00

8. โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และโภชนาการเด็ก สู่การสร้างเด็กไทย
คุณภาพ อาเภอนครไทย 2563

126,600.00

9. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ปี 2563

69,200.00

10. โครงการเฝ้าระวังการใช้สารเคมีทางการเกษตรอันตรายสูง 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเสต คลอร์ไพริ
ฟอส)

750.00

11. โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

114,400.00

12. โครงการพัฒนาระบบบริการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

10,000.00

13. โครงการควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ

72,400.00

14. โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อาเภอนครไทย

2,864,211.40

15. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข อาเภอนครไทย
16. โครงการพัฒนามาตรฐานงานสิ่งแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 2563
17. โครงการพัฒนาและแก้ไขระบบบาบัดน้าเสีย
18. โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา รพร.นครไทย

199,510.00
6,343.00

322,470.00

49,700.00
11,710.00
34,600.00

สรุปกำรใช้งบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร แยกตำมยุทธศำสตร์ 4E ประจำปีงบประมำณ 2563

ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ : 2. Service Excellence
19. โครงการคลินิกหมอครอบครัวอาเภอนครไทยปี 2563
20. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขรายใหม่ ปี 2563
21. โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2563

จำนวนเงิน / แหล่งงบประมำณ
Non UC
-

UC
333,755.00

เงินบำรุง
68,175.00

กองทุนตำบล
21,000.00

อื่นๆ
496,570.00

38,000.00
17,750.00
38,400.00

22. โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค
23. โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยอาเภอนครไทย ปี 2563

8,800.00
496,570.00

24. โครงการคัดกรองและดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 2563
25. โครงการพัฒนาทักษะเรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการ

31,500.00

26. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง

68,005.00

27. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจาปี
งบประมาณ 2563

21,000.00

139,200.00

28. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคตา อาเภอนครไทย ปี2563
29. โครงการป้องกัน บาบัดรักษาและติดตาม ผู้ป่วยยาเสพติด 2563

32,400.00

12,500.00

30. โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสภาพระยะกลาง (Intermediate Care)
31. โครงการพัฒนาระบบการผ่าตัดแบบ ODS.
32. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
33. โครงการพัฒนามาตรฐานงานระบบการจัดการขยะติดเชื้อใน รพ.สต. 2563
ยุทธศำสตร์ที่ : 3. People Excellence

15,375.00
-

-

34. โครงการส่งเสริมความสุขครอบครัวยุพราช
ยุทธศำสตร์ที่ : 4. Governance Excellence
35. โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน (ITA)

121,000.00

-

121,000.00
-

36. โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ 2563

730,000.00

75,700.00

25,600.00
134,200.00
134,200.00

-

71,200.00

31,000.00

37. โครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพ

100,000.00

52,500.00

71,200.00

38. โครงการกากับติดตามคุณภาพข้อมูลบุคคล (Person)
39. โครงการพัฒนาระบบบริการด้วย smart device

630,000.00

40. โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง
41. โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ

23,200.00
รวม 41 โครงกำร

322,470.00

4,481,936.40

504,988.00

220,510.00

816,370.00

สรุปกำรใช้งบประมำณตำมประเด็นคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (PA) ของกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ 2563
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชนครไทย
ยุทธศำสตร์

จำนวนเงิน / แหล่งงบประมำณ
Non UC

UC

กองทุนตำบล

เงินบำรุง

อื่นๆ

กำรควบคุมป้องกันวัณโรค
8,800.00

1. โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค
กำรจัดกำรภัยคุกคำมควำมมั่นคงทำงสุขภำพ
2. โครงการ RDU, AMR
พัฒนำระบบสุขภำพปฐมภูมิ
3. โครงการคลินิกหมอครอบครัวอาเภอนครไทยปี 2563

38,000.00

4. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขรายใหม่ ปี 2563

17,750.00

ลดแออัด ลอรอคอย ในรพ.
630,000.00

5. โครงการพัฒนาระบบบริการด้วย smart device

15,375.00

6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
กำรเข้ำถึงกัญชำทำงกำรแพทย์

496,570.00

7. โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยอาเภอนครไทย ปี 2563
นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรของเขตสุขภำพ
23,200.00

8. โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ
รวม 8 โครงกำร

-

685,750.00

-

47,375.00

496,570.00

สรุปงบประมำณโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชนครไทย ปีงบประมำณ 2563
ลำดับที่

แผนงำน / โครงกำร

คณะทำงำน/ผู้รับผิดชอบ

รำยละเอียดงบประมำณ
PP non UC

QOF

PPA

NCD

LTC

พชอ.

PCC

เงินบำรุง

สำนักปลัดฯ

แพทย์แผนไทย

สปสช.

กองทุนตำบล

อื่นๆ

176,170.00

รวมงบประมำณ

1

โครงการพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็ก อาเภอ
นครไทย ปี 2563

คณะทางาน MCH

176,170.00

2

โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

คณะทางานส่งเสริมสุขภาพ

3

โครงการหญิงตั้งครรภ์ฟันดี ปีงบประมาณ 2563

คณะทางานทันตกรรม

5,640.00

5,640.00

4

โครงการลูกรักฟันดีสัญจร ปีงบประมาณ 2563

คณะทางานทันตกรรม

18,500.00

18,500.00

5

โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการดูแลสุขภาพช่องปาก (ฟันไร้ คณะทางานทันตกรรม
รูปี 5)

32,080.00

32,080.00

6

โครงการเด็กวัยเรียนอาเภอนครไทย โภชนาการดี สูงดี สมส่วน คณะทางานส่งเสริมสุขภาพ

44,700.00

44,700.00

7

โครงการพัฒนาระบบการจัดบริการตาบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ คณะทางานส่งเสริมสุขภาพ
ระยะยาวอาเภอนครไทย

8

โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก คณะทางานส่งเสริมสุขภาพ
และโภชนาการเด็ก สู่การสร้างเด็กไทยคุณภาพ อาเภอนครไทย
2563

9

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) คณะทางาน พชอ.
อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563

-

182,000.00

25,700.00

126,600.00

126,600.00

69,200.00

69,200.00

10 โครงการเฝ้าระวังการใช้สารเคมีทางการเกษตรอันตรายสูง 3
ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเสต คลอร์ไพริฟอส)

คณะทางานสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย

11 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวีและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

คณะทางานควบคุมโรค

12 โครงการพัฒนาระบบบริการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

คณะทางาน NCD

10,000.00

13 โครงการควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ

คณะทางานควบคุมโรค

72,400.00

14 โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อาเภอนครไทย

คณะทางาน NCD

15 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข อาเภอนครไทย

คณะทางานคุมครองผู้บริโภค

16 โครงการพัฒนามาตรฐานงานสิ่งแวดล้อมและการจัดบริการอา คณะทางานสิ่งแวดล้อมและ
ชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 2563
อาชีวอนามัย

207,700.00

750.00

750.00
114,400.00

10,000.00
72,400.00

2,864,211.40

199,510.00

322,470.00

114,400.00

3,063,721.40

6,343.00

6,343.00

49,700.00

372,170.00

17 โครงการพัฒนาและแก้ไขระบบบาบัดน้าเสีย

คณะทางานสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย

11,710.00

11,710.00

18 โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา รพร.นครไทย

คณะทางานสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย

34,600.00

34,600.00

19 โครงการคลินิกหมอครอบครัวอาเภอนครไทยปี 2563

คณะทางาน PCC

20 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขรายใหม่ ปี
2563

คณะทางานสุขภาพภาค
ประชาชน

21 โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายจาก
โรงพยาบาลสู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2563

คณะทางาน Palliative

38,000.00

38,000.00
17,750.00

38,400.00

17,750.00
38,400.00

ลำดับที่

แผนงำน / โครงกำร

22 โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค

คณะทำงำน/ผู้รับผิดชอบ

รำยละเอียดงบประมำณ
PP non UC

QOF

PPA

NCD

LTC

พชอ.

PCC

คณะทางานควบคุมโรค

เงินบำรุง

สำนักปลัดฯ

กองทุนตำบล

อื่นๆ

496,570.00

คณะทางานสุขภาพจิต

31,500.00

คณะทางานมะเร็ง

68,005.00

27 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง อาเภอ คณะทางาน NCD
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจาปีงบประมาณ 2563

21,000.00

89,005.00

139,200.00

139,200.00

28 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคตา อาเภอนครไทย ปี คณะทางาน NCD
2563

-

29 โครงการป้องกัน บาบัดรักษาและติดตาม ผู้ป่วยยาเสพติด 2563 คณะทางานยาเสพติด
30 โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสภาพระยะกลาง
(Intermediate Care)

คณะทางานเวชกรรมฟื้นฟู

31 โครงการพัฒนาระบบการผ่าตัดแบบ ODS.

คณะทางานด้านการพยาบาล

32 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบการส่งต่อ

คณะทางานการแพทย์ฉุกเฉิน

33 โครงการพัฒนามาตรฐานงานระบบการจัดการขยะติดเชื้อใน
รพ.สต. 2563

คณะทางานสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย

34 โครงการส่งเสริมความสุขครอบครัวยุพราช

คณะทางานพัฒนาบุคลากร

35 โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน (ITA)

คณะทางานบริหารงานทั่วไป

12,500.00

37 โครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพ

คณะทางานพัฒนาคุณภาพ
สถานบริการ

38 โครงการกากับติดตามคุณภาพข้อมูลบุคคล (Person)

คณะทางานสารสนเทศทาง
การแพทย์

39 โครงการพัฒนาระบบบริการด้วย smart device

คณะทางานสารสนเทศทาง
การแพทย์

40 โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง

คณะทางานการเงินการคลัง

41 โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ

คณะทางานวิชาการ

32,400.00

44,900.00
-

15,375.00

121,000.00

15,375.00
25,600.00

25,600.00

134,200.00

255,200.00
-

36 โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ คณะทางานยุทธศาสตร์
2563

รวมทั้งสิ้น

รวมงบประมำณ
8,800.00

496,570.00

25 โครงการพัฒนาทักษะเรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ในสถานบริการ
26 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง

สปสช.

8,800.00

23 โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยอาเภอนครไทย ปี คณะทางานแพทย์แผนไทย
2563
24 โครงการการคัดกรองและดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 2563

แพทย์แผนไทย

31,000.00

31,000.00
52,500.00

71,200.00

100,000.00

223,700.00
-

630,000.00

630,000.00
-

23,200.00
322,470.00

196,000.00

176,170.00

3,003,411.40

182,000.00

69,200.00

38,000.00

504,988.00

23,200.00
277,310.00

496,570.00

848,155.00

220,510.00

140,100.00

6,443,384.40

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง อัตราส่วนการตายมารดา
ชื่อโครงการ/แผนงาน
โครงการพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็ก อาเภอนครไทย ปี 2563
กลุ่มงาน/งาน
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ/ งานอนามัยแม่และเด็ก
รหัสโครงการ

2.จัดกิจกรรมรณรงค์การเตรียม กลุ่มวัยรุน่ ,กลุ่มวัยเจริญ
ความพร้อมก่อนตั้งครรภ์
พันธุ,์ กลุ่มคู่สมรสได้รับ
ความรูก้ ารเตรียมความ
พร้อมก่อนตั้งครรภ์

คณะกรรมการ 1.ค่าอาหารกลางวันและ
งานอนามัยแม่ อาหารว่าง 30 คน ๆ ละ 1
และเด็ก ระดับ มื้อ ๆ ละ 100 บาท x 3
อาเภอ จานวน ครัง้
30 คน

กลุ่มวัยรุน่ ,กลุ่ม กลุ่มวัยรุน่ 200 1.ค่าอาหารกลางวันและ
วัยเจริญพันธุ์
คน กลุ่มวัย อาหารว่าง 400 คน ๆ ละ 1
,กลุ่มคู่สมรส มี เจริญพันธุ์ 100 มื้อ ๆ ละ 100 บาท
ความรูค้ วาม
คนกลุ่มคู่สมรส
เข้าใจการเตรียม 100 คน
ความพร้อมก่อน
ตั้งครรภ์ได้อย่าง
ถูกต้อง
เหมาะสมตาม
บริบท

จานวน
(บาท)
6,000 PPA ปี62

40,000 PPA ปี63

3,000.00

1.ประชุมคณะกรรมการงาน
งานอนามัยแม่และเด็ก ระบบบริการงาน
อนามัยแม่และเด็ก ระดับอาเภอ มีระบบบริการที่มีคุณภาพ แม่และเด็ก มี
เพื่อชี้แจงปัญหา/จัดทาแผน/
คุณภาพและมี
แนวทางแก้ไขปัญหา และ
ประสิทธิภาพ
ติดตามผลการดาเนินงาน จานวน
3 ครัง้

รายละเอียด

รวม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทั้งหมด
3,000.00

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

20,000.00

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

20,000.00

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

6,000 เกษรา/สม
พร

40,000

สมพร/
คกก.MCH
Board

2

4.จัดอบรมความรูแ้ ละทักษะการ
คัดกรองภาวะซึมเศร้าในหญิง
ตั้งครรภ์และการส่งต่อแก่
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานฝาก
ครรภ์ของรพ.และรพ.สตในเขต
อาเภอนครไทยทั้งหมด 1ครัง้

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานฝากครรภ์ของรพ.
และรพ.สตมีความรูแ้ ละ
ทักษะการคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้าในหญิงตั้งครรภ์
และการส่งต่อ

5.สอนสามีและครอบครัวให้มี
ความรูแ้ ละทักษะในการประเมิน
และเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าใน
หญิงตั้งครรภ์ทุกราย(ฝากครรภ์
ครัง้ แรกและในโรงเรียนพ่อแม่)

สามีและครอบครัวมี
ความรูแ้ ละทักษะในการ
ประเมินและเฝ้าระวัง
ภาวะซึมเศร้าในหญิง
ตั้งครรภ์ทุกราย

6.กิจกรรมสนันสนุนการจัดการ หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ
ตนเองในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ เบาหวานขณะตั้งครรภ์
เบาหวานขณะตั้งครรภ์
สามารถดูแลตนเองที่
บ้านได้

ผู้รับผิดชอบงาน
ฝากครรภ์ของ
รพ.และรพ.สต,มี
ความรูแ้ ละ
ทักษะการคัด
กรองภาวะ
ซึมเศร้าในหญิง
ตั้งครรภ์และการ
ส่งต่อได้อย่าง
เหมาะสม

2.ค่าอุปกรณ์ จานวน 600
ชุด ๆ ละ 10 บาท

เจ้าหน้าที่
1.ค่าอาหารกลางวันและ
ผู้รับผิดชอบงาน อาหารว่าง 30 คน ๆ ละ 1
ฝากครรภ์ของ มื้อ ๆ ละ 100 บาท
รพ.และรพ.สต
จานวน 30 คน

หญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะซึมเศร้า
ได้รับการจัดการ
ดูแลที่เหมาะสม

หญิงตั้งครรภ์
และญาติทุก
รายจานวน
1200 คน

หญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ์
สามารถควบคุม
ระดับน้าตาลใน
เลือดได้ร้อยละ 86

หญิงตั้งครรภ์ที่ 1. ค่าแผ่นตรวจน้าตาล
มีภาวะ
จานวน 100 กล่อง
เบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์ 40 คน

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

1.ค่าอาหารว่างและ
เครือ่ งดื่ม 560 คน ๆ ละ 2
วัน ๆ ละ 25 บาท

3,000.00

หญิงตั้งครรภ์
มารดาหลัง
คลอดและญาติ
ทุกรายจานวน
560 คน

จานวน
(บาท)
28,000 PPA ปี63

3,000.00

หญิงตั้งครรภ์
มารดาหลังคลอด
และญาติ มี
ความรู้ โรงเรียน
พ่อแม่ ผ่านเกณฑ์
มากกว่าร้อยละ
85
เจ้าหน้าที่

รายละเอียด

รวม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทั้งหมด
13,000.00

3.กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ คนละ หญิงตั้งครรภ์มารดาหลัง
2 ครัง้
คลอดและญาติได้รับ
ความรู้ โรงเรียนพ่อแม่
คนละ 3 ครัง้

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

34,000

สมพร/
คกก.MCH
Board

3,000

เกศิณ/ี สม
พร /คกก.
MCH Board

6,000

3,000 PPA ปี62

3,000.00

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

(บูรณาการในโรงเรียนพ่อ
แม่)

สมพร/
คกก.MCH
Board

76,670 PPA ปี62

76,670.00

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

79,170

สมพร/
คกก.MCH
Board

3

3,000.00

3,000.00

6,000.00

3,000.00

เกษรา/
คกก.MCH
Board
เกษรา/สม
พร

########

8,000.00
11,000.00

176,170

6,000.00

รวมทั้งสิ้น

29,000.00

6,000.00

6,000 PPA ปี62

8,000

6,000.00

2,500.00

เจ้าหน้าที่และ 1.ค่าอาหารกลางวันและ
เครือข่าย 30 คน อาหารว่าง 30 คน ๆ ละ 1
มื้อ ๆ ละ 100 บาท
จานวน 2 วัน

########

เจ้าหน้าที่และ
เครือข่าย ได้รับ
ความรูแ้ ละ
ทักษะการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่
และสูติศาสตร์
ฉุกเฉิน

8,000 PPA ปี62

-

เจ้าหน้าที่และเครือข่าย
ได้รับความรูแ้ ละทักษะ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
และสูติศาสตร์ฉุกเฉิน

เจ้าหน้าที่และ เจ้าหน้าที่และ 1.ค่าอาหารกลางวันและ
เครือข่าย มี เครือข่าย 40 คน อาหารว่าง 40 คน ๆ ละ 1
สมรรถนะ เรือ่ ง
มื้อ ๆ ละ 100 บาท x 2 รุน่
NCPR

-

8.อบรมวิชาการงานอนามัยแม่
และเด็ก ในกลุ่มเจ้าหน้าที่

งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินงาน
รวม
หญิ
ที่
79,170
สมพร/
กลุง่มตัเป้้งครรภ์
าหมาย/
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
จานวน
มีภาวะ
คกก.MCH
จานวน
รายละเอียด
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทั้งหมด
(บาท)
เบาหวานขณะ
Board
2,500 PPA ปี62
ตั้งครรภ์ 40 คน 2. ค่าสมุดคู่มือดูแลตนเอง
สาหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะเบาหวานจานวน100
เล่มๆ ละ 25 บาท

-

7.อบรมเชิงปฏิบัติการ NCPR 2 เจ้าหน้าที่และเครือข่าย
รุน่ ในกลุ่มเจ้าที่ใหม่
ได้รับความรูแ้ ละทักษะ
NCPR

หญิงตั้งครรภ์ที่มี
เป้าหมาย
ภาวะเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ์
สามารถควบคุม
ระดับน้าตาลใน
เลือดได้ร้อยละ 86

-

6.กิจกรรมสนันสนุนการจัดการ หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ
กิจกรรม
ผลผลิตของกิจกรรม
ตนเองในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ เบาหวานขณะตั้งครรภ์
เบาหวานขณะตั้งครรภ์
สามารถดูแลตนเองที่
บ้านได้

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ
ตอบสนอง KPI รอง
1. เด็กเล็กอายุ 3 ปี มี Caries Free (ปราศจากฟันผุ) ร้อยละ 54
ชื่อโครงการ/แผนงาน
โครงการหญิงตั้งครรภ์ฟันดี ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มงาน/งาน
กลุ่มงานทันตกรรม
รหัสโครงการ

2.ฝึกทักษะแปรงฟันหญิง
ตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครัง้ แรก

1.หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝาก
ครรภ์ครัง้ แรกได้รับ
บริการตรวจฟันและ
คาแนะนาในการดูแล
ทันตสุขภาพในช่องปาก

เป้าหมาย
1.หญิงตั้งครรภ์
ที่มาฝากครรภ์
ครัง้ แรกได้รับ
บริการตรวจฟัน
ร้อยละ 75

2.หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝาก 2.หญิงตั้งครรภ์
ครรภ์ครัง้ แรกได้รับการ ที่มาฝากครรภ์
ฝึกทักษะการแปรงฟัน ครัง้ แรกได้รับ
การฝึกทักษะการ
แปรงฟันร้อยละ
50
3.บริการทางทันตกรรมแก่หญิง 3.หญิงตั้งครรภ์ได้รับ
3.หญิงตั้งครรภ์
ตั้งครรภ์ที่ตรวจพบปัญหา
บริการทันตกรรมตาม ได้รับบริการ
สุขภาพช่องปากตามความจาเป็น ความจาเป็นในการรักษา รักษาทันตกรรม
ในการรักษา
ตามความจาเป็น
ในการรักษา ร้อย
ละ 40

รายละเอียด

จานวน
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินงาน
รวม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ
ทั้งหมด

หญิงตั้งครรภ์ ไม่ใช้งบประมาณ
จานวน 400 คน

หญิงตั้งครรภ์ 1.ค่าแปรงสีฟัน 400 ด้าม
จานวน 400 คน ด้ามละ 12 บาท
2.ค่ายาสีฟัน 2 โหล โหลละ
180 บาท
หญิงตั้งครรภ์ ไม่ใช้งบประมาณ
จานวน 400 คน

/

/

/

/

4,800 เงินบารุง รพ.

360 เงินบารุง รพ.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

บุณยวรรณ

4,800.00

1.บริการตรวจฟันหญิงตั้งครรภ์
ที่มาฝากครรภ์ครัง้ แรกและให้
คาแนะนาในการดูแลทันต
สุขภาพในช่องปาก

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

4,800

360.00

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

360

/

/

/

/

/

/

/

/

บุณยวรรณ

บุณยวรรณ

2

5,640

-

-

-

-

-

-

-

480.00

480

######

รวมทั้งสิ้น

######

4.หญิงหลังคลอด หญิงหลังคลอด 1.ค่าถุงนิ้วทาความสะอาด
ในตาบลนครไทย จานวน 40 คน ช่องปากเด็กเล็ก 40 ชุด ชุด
ได้รับการเยี่ยม
ละ 12 บาท
หลังคลอดเพื่อให้
คาแนะนาการ
ดูแลช่องปากเด็ก
เล็กร้อยละ 50

จานวน
(บาท)
480 เงินบารุง รพ.

-

4.หญิงหลังคลอดใน
ตาบลนครไทยได้รับการ
เยี่ยมหลังคลอดเพื่อให้
คาแนะนาการดูแลช่อง
ปากเด็กเล็ก

รายละเอียด

-

4.เยี่ยมหญิงหลังคลอดในตาบล
นครไทย ในการแนะนาเรือ่ งการ
ทาความสะอาดช่องปากเด็กแรก
เกิด

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน
รวม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ
ทั้งหมด

-

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

-

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

บุณยวรรณ

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
ชื่อโครงการ/แผนงาน
โครงการเด็กวัยเรียนอาเภอนครไทย โภชนาการดี สูงดี สมส่วน
กลุ่มงาน/งาน
งานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย คปสอ.นครไทย
รหัสโครงการ

กิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรม

เป้าหมาย

1. จัดประชุมชี้แจง ทบทวน
แนวทางการดาเนินงานเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ
เด็กวัยเรียน แก่จนท.ผู้รับผิดชอบ
งานวัยเรียน

จนท.ผู้รับผิดชอบงานวัย
เรียน มีการประชุมและ
ทบทวนแนวทางการ
ดาเนินงานเฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหาภาวะ
โภชนาการเด็กวัยเรียน

จนท.ผู้รับผิดชอบ
งานวัยเรียนมี
แนวทางปฏิบัติ
เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน

จนท.
1.ค่าอาหารกลางวันและ
ผู้รับผิดชอบงาน อาหารว่าง 25 คนๆ ละ 1
วัยเรียนของรพ. มื้อๆ ละ 100 บาท
สต./PCU
จานวน 25 คน

2. ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง ของ
นักเรียนในโรงเรียนโดยทีม จนท.
รพ.สต ร่วมกับ แกนนาอสม.
และครูในพื้นที่

นักเรียนทุกคนได้รับการ
ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
จากทีม จนท.รพ.สต
ร่วมกับ แกนนาอสม.
และครูในพื้นที่

นักเรียนทุกคน
ได้รับการชั่ง
น้าหนัก วัด
ส่วนสูง ร้อยละ
100

นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
9,166 คน

3. วิเคราะห์ผลการชั่งน้าหนัก
วัดส่วนสูง และนานักเรียนที่ไม่
สูงดีสมส่วน มาชั่งน้าหนักวัด
ส่วนสูงใหม่ด้วยเครือ่ งมือของ
รพ.สต.

ได้รับการยืนยันผลการ
ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูงโดย
จนท.สาธารณสุขด้วย
เครือ่ งมือที่มีมาตรฐาน

นักเรียนที่ไม่สูงดี นักเรียนที่ไม่สูง ไม่ใช้งบประมาณ
สมส่วนได้รับการ ดีสมส่วนทุกคน
ชั่งน้าหนัก วัด
ทุกโรงเรียน
ส่วนสูงซ้า ร้อยละ
100

รายละเอียด

ไม่ใช้งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินงาน

รวม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทั้งหมด

จานวน
(บาท)
5,000 เงินบารุง รพ.

/

/

2,500.00

งบประมาณ

2,500.00

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

5,000 มณีรัตน์,
จริญา,
ดาววิภา

/

มณีรัตน์,
จริญา,
ดาววิภา

/

มณีรัตน์,
จริญา,
ดาววิภา
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2. นักเรียนที่ไม่
สูงดีสมส่วน
อย่างน้อย ร้อยละ
30 มีน้าหนัก
ส่วนสูงอยู่ใน
เกณฑ์สมส่วน
5. ติดตาม ประเมิน ภาวะ
นักเรียน ที่ไม่สูงดีสม นักเรียนที่ไม่สูงดี
โภชนาการ นักเรียน ที่ไม่สูงดีสม ส่วน ได้รับการติดตาม สมส่วนได้รับการ
ส่วน
ชั่งนน.วัดส่วนสูง โดย ติดตามชั่งน้าหนัก
จนท.สาธารณสุข/ ครู
วัดส่วนสูงเดือน
เดือนละ 1 ครัง้
ละ 1 ครัง้ โดย
จนท.สาธารณสุข/
ครู ร้อยละ 100
6. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ าร
เครือข่ายตาบลนัก
เครือข่ายตาบล
ดาเนินงานเครือข่ายตาบลนัก
จัดการสุขภาพ
นักจัดการสุขภาพ
จัดการสุขภาพโภชนาการเด็กวัย โภชนาการเด็กวัยเรียน โภชนาการเด็กวัย
เรียน ระดับอาเภอ
นาเสนอผลการ
เรียนมีการ
ดาเนินงานเฝ้าระวังและ ดาเนินงาน
แก้ไขปัญหาโภชนาการ ครอบคลุมทุก
เด็กวัยเรียน 11 ตาบล ตาบล

ครู/ อสม./
ผู้ปกครอง และ
นักเรียนที่ไม่สูง
ดีสมส่วน
จานวน 165 คน

1.ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง จานวน 165
คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100
บาท
2.ค่าจัดทาคู่มือ จานวน
165 ชุดๆ ละ 30 บาท

3.ค่าจัดป้ายไวนิลกิจกรรม
อบรมและวัสดุอุปกรณ์ใน
การอบรม
นักเรียนที่ไม่สูง ไม่ใช้งบประมาณ
ดีสมส่วนทุกคน
ทุกโรงเรียน

ครูอนามัย
โรงเรียน,อสม./
แกนนาชุมชน
และจนท.สส.
ผู้รับผิดชอบงาน
วัยเรียน(รพ.สต.
,PCU) จานวน
90 คน

1. ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง 90 คนๆ ละ 1
มื้อๆ ละ 100 บาท

4,950.00

1,950.00

/

9,000 เงินบารุง รพ.

23,400 มณีรัตน์,
จริญา,
ดาววิภา

/

/

/

9,000.00

1.ครู /อสม/.
ผู้ปกครอง มี
ความรูอ้ ย่างน้อย
ร้อยละ 80

3.ค่าวัสดุและอุปกรณ์
ประกอบการจัดนิทรรศการ
11 ตาบลๆ ละ 500 บาท

5,500

5,500.00

ครู /อสม/. ผู้ปกครอง
และนักเรียนที่ไม่สูงดีสม
ส่วน ได้รับความรูเ้ รือ่ ง
โภชนาการและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
เหมาะสม เกิดความรอบ
รูด้ ้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ

จานวน
(บาท)
16,500.00 เงินบารุง รพ.

3.ค่าจัดป้ายไวนิลเวที
แลกเปลี่ยนฯ และจัดทาใบ
ประกาศพร้อมกรอบ

1,800

1,800.00

4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ ง
โภชนาการและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่เหมาะสม สร้าง
ความรอบรูด้ ้านสุขภาพ แก่ ครู /
อสม./ ผู้ปกครอง และนักเรียนที่
ไม่สูงดีสมส่วนในตาบลนาร่อง
จานวน 11 แห่ง

รายละเอียด

รวม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทั้งหมด
16,500.00

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

4,950.00

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

1,950.00

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

/

มณีรัตน์,
จริญา,
ดาววิภา

16,300 มณีรัตน์,
จริญา,
ดาววิภา
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-

มณีรัตน์,
จริญา,
ดาววิภา

16,300.00

/

-

-

/

2,500.00

44,700

/

23,400.00

รวมทั้งสิ้น

/

-

ไม่ใช้งบประมาณ

2,500.00

คณะกรรมการ
ที่ออกประเมิน
และ ครู ใน
โรงเรียนที่รับ
ประเมิน จานวน
10 คน

จานวน
(บาท)

-

โรงเรียนได้รับ
การติดตามและ
ประเมินเพื่อ
รับรองเป็น
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

รายละเอียด

รวม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทั้งหมด

-

โรงเรียนที่ผลการรับรอง
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
หมดอายุ ต้องได้รับการ
ติดตามและประเมินเพื่อ
รับรองเป็นโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

-

7. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ /
โรงเรียนรอบรูด้ ้านสุขภาพ

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

-

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

44,700

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 1.ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ Promotion Prevention & Protection Excellence
ตอบสนองแผนงานของกระทรวงแผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
ตอบสนองโครงการของกระทรวงโครงการที่ 3 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ร้อยละ 60 ของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ร้อยละ 80 ของตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
ชื่อโครงการ/แผนงาน
โครงการพัฒนาระบบการจัดบริการตาบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวอาเภอนครไทย
กลุ่มงาน/งาน
งานส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ คปสอ.นครไทย
รหัสโครงการ

รายละเอียด

รวม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
จานวน
เม.ย
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทั้งหมด
(บาท)
.
5,000
LTC
5,000 ปัญจรัตน์,
ศิริโชค
จินตนำ

คณะทำงำนฯ มีกำร
จัดประชุมชี้แจงแนว
ทำงกำรดำเนินงำน
ตำบลดูแลผู้สูงอำยุ
ระยะยำว

มีกำรขับเคลื่อนกำร
ดำเนินงำนตำบลดูแล
ผู้สูงอำยุระยะยำวตำม
เกณฑ์มำตรฐำน 7
องค์ประกอบอย่ำงมี
คุณภำพ

จนท. ผู้รับผิดชอบ 1.ค่ำอำหำรกลำงวันและอำหำร
งำนผู้สูงอำยุรพ.สต. ว่ำง 25 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ
และ PCU จำนวน 100 บำท จำนวน 2 ครัง้
25 คน

2.จัดอบรมฟื้นฟูควำมรูแ้ ละ
ทักษะกำรใช้แบบประเมิน
กิจวัตรประจำวัน (ADL)
ปัญหำสุขภำพที่พบบ่อยใน
ผู้สูงอำยุ (Griatric syndrome)

จนท.ได้รับกำรฟื้นฟู
ควำมรูแ้ ละทักษะกำร
ประเมินADL และ
Griatric syndrome

จนท.มีควำมรูแ้ ละ
ทักษะในกำรประเมิน
ADLและGriatric
syndrome

จนท. ผู้รับผิดชอบ
งำนผู้สูงอำยุรพ.สต.
และ PCU จำนวน
25 คน

1.ค่ำอำหำรกลำงวันและอำหำร
ว่ำง 25 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ
100 บำท

2,500

2. ค่ำถ่ำยเอกสำรแบบคัดกรอง
จำนวน 13,000 ชุดๆละ 1.50
บำท

19,500

3.จัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแล
ผู้สูงอำยุ(Caregiver) 70 ชั่วโมง
โครงกำรร่วมผลิตระหว่ำง
กระทรวงศึกษำธิกำรและ
กระทรวงสำธำรณสุข
ปีงบประมำณ 2563

เพื่อให้อสม.หรือ
ประชำชนที่ต้องดูแลผู้
มีภำวะพึ่งพิงใน
ครอบครัว ที่มีควำม
สนใจและจิตอำสำเข้ำ
รับกำรอบรมตำม
หลักสูตรผู้ดูแล
ผู้สูงอำยุ(Caregiver)
70 ชั่วโมง

อสม.หรือประชำชนที่
ต้องดูแลผู้มีภำวะ
พึ่งพิงในครอบครัว
ผ่ำนเกณฑ์
ประเมินผลหลังอบรม
ร้อยละ 100

อสม./ประชำชนที่
ต้องดูแลผู้มีภำวะ
พึ่งพิงในครอบครัว
ในหมู่บ้ำนที่ยังไม่มี
Caregiverหรือมี
Caregiverไม่
เพียงพอกับจำนวนผู้
ที่มีภำวะพึ่งพิง

1.ค่ำตอบแทนวิทยำกร ชั่วโมง
ละ 200 บำท x 70 ชั่วโมง

14,000 โครงกำรร่วม
ผลิตฯ กศน.
อ.นครไทย
11,700

2.ค่ำบริหำรจัดกำรและค่ำวัสดุ
สิ้นเปลืองในกำรจัดอบรม

2,500.00

1.ประชุมคณะทำงำน
ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำบล
ดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวระดับ
อำเภอนครไทย และ
conference case จำก Care
plan

LTC

2,500.00

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

22,000.00

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

22,000 ปัญจรัตน์,
ศิริโชค,
จินตนำ

48,000.00

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

73,700 ปัญจรัตน์,
ศิริโชค,
จินตนำ

เพื่อให้อสม.หรือ
ประชำชนที่ต้องดูแลผู้
มีภำวะพึ่งพิงใน
ครอบครัว ที่มีควำม
ผลผลิตของกิจกรรม
สนใจและจิตอำสำเข้ำ
รับกำรอบรมตำม
หลักสูตรผู้ดูแล
ผู้สูงอำยุ(Caregiver)
70 ชั่วโมง

อสม.หรือประชำชนที่
ต้องดูแลผู้มีภำวะ
พึ่งพิงในครอบครัว
ผ่ำนเกณฑ์
เป้าหมาย
ประเมินผลหลังอบรม
ร้อยละ 100

อสม./ประชำชนที่
73,700 ปัญจรัตน์,
ต้องดูแลผู้มีภำวะ
ศิริโชค,
พึ่งพิงในครอบครัว
จินตนำ
งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินงาน
รวม
กลุ่บ่ม้ำเป้นทีาหมาย/
ในหมู
่ยังไม่มี
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
จานวน
เม.ย
จานวนอมี
Caregiverหรื
รายละเอียด
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทั้งหมด
(บาท)
.
Caregiverไม่
3.ค่ำอำหำรกลำงวันและอำหำร
48,000
LTC
เพียงพอกับจำนวนผู้
ว่ำง 40 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ
ที่มีภำวะพึ่งพิง
100 บำท x 12 วัน
48,000.00

3.จัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแล
ผู้สูงอำยุ(Caregiver) 70 ชั่วโมง
โครงกำรร่วมผลิตระหว่ำง
กระทรวงศึกษำธิกำรและ
กิจกรรม
กระทรวงสำธำรณสุข
ปีงบประมำณ 2563

2

3

CM/CG/กรรมกำร
ศูนย์พัฒนำคุณภำพ
ชีวิตผู้สูงอำยุ/คณะ
อนุกรรม กำร LTC/
ชมรมผู้สูงอำยุ 11
ตำบล จำนวน 130
คน

1.ค่ำอำหำรกลำงวันและอำหำร
ว่ำง 130 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ
100 บำท จำนวน 1 วัน

13,000

LTC

2.ค่ำจัดทำใบประกำศเกียรติ
บัตร พร้อมกรอบ ป้ำยไวนิล
และวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบกำร
จัดงำน

5,000

3.ค่ำจ้ำงเหมำจัดบูธนิทรรศกำร
บูธละ 2,000 บำท จำนวน 11
บูธ

22,000

207,700

21,000.00

40,000 ปัญจรัตน์,
ศิริโชค,
จินตนำ

40,000.00

21,000.00
12,500.00

รวมทั้งสิ้น

91,000.00

ประกวด/คัดเลือก
ผลงำนดีเด่นด้ำน
สุขภำพผู้สูงอำยุ 6
ประเภทในพื้นที่
ตำบลดูแลผู้สูงอำยุ
ระยะยำวระดับอำเภอ

2,500.00

ตำบลดูแลผู้สูงอำยุ
ระยะยำวมีกำร
นำเสนอนวัตกรรม
ด้ำนสุขภำพ 6 ประเภท

-

6.จัดเวทีนำเสนอผลกำร
ดำเนินงำนด้ำนสุขภำพผู้สูงอำยุ
6 ประเภท ระดับอำเภอนคร
ไทย

42,000 ปัญจรัตน์,
ศิริโชค,
จินตนำ
รพ.สต

40,000.00

LTC

21,000.00

42,000

2,500.00

1.ค่ำอำหำรกลำงวันและอำหำร
ว่ำง 10 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ
100 บำท จำนวน 2 ครัง้ 21
รพ.สต.

12,500.00

1.ค่ำอำหำรกลำงวันและอำหำร
ว่ำง 20 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ
100 บำท x 11 ตำบล
2.ค่ำเอกสำร วัสดุ อุปกรณ์
ประกอบกำรประชุม

12,500.00

CM/CG/กรรมกำร
ศูนย์พัฒนำคุณภำพ
ชีวิตผู้สูงอำยุ/คณะ
อนุกรรม กำร LTC/
ชมรมผู้สูงอำยุ 11
ตำบลๆ ละ 20 คน
CM/CG/กรรมกำร
ศูนย์พัฒนำคุณภำพ
ชีวิตผู้สูงอำยุ/คณะ
อนุกรรมกำร LTC
รพ.สต.ละ 10 คน

12,500.00

เครือข่ำยตำบลดูแล
ผู้สูงอำยุระยะยำว
ได้รับกำรติดตำมเยี่ยม
เสริมพลังกำร
ดำเนินงำน
ครอบคลุมทุกตำบล
5.ประชุม conference case มีกำรจัดทำแผนกำร ผู้สูงอำยุที่มีภำวะ
CM/CG/ทีมหมอครอบครัว ใน conference case พึ่งพิงได้รับกำรจัดทำ
กำรจัดทำ Care plan ในกำร ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง แผนกำรดูแล (Care
ดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงใน ในพื้นที่
plan)และ
พื้นที่
conference case
มำกกว่ำร้อยละ 80

-

มีกำรจัดทำแผน และ
ออกนิเทศ ติดตำม
กำรดำเนินเครือข่ำย
ตำบลดูแลผู้สูงอำยุ
ระยะยำว

รายละเอียด

รวม
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
จานวน
เม.ย
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทั้งหมด
(บาท)
.
22,000
LTC
25,000 ปัญจรัตน์,
ศิริโชค,
จินตนำ
3,000

-

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

-

4.นิเทศ/เยี่ยมเสริมพลังกำร
ดำเนินงำนเครือข่ำยตำบลดูแล
ผู้สูงอำยุระยะยำวอำเภอนคร
ไทย

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

-

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

207,700

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
ตอบสนองโครงการของกระทรวง
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ระดับความสาเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน
ชื่อโครงการ/แผนงาน

โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และโภชนาการเด็ก สู่การสร้างเด็กไทยคุณภาพ อาเภอนครไทย 2563

กลุ่มงาน/งาน

กลุ่มงาน/งานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย คปสอ.นครไทย

รหัสโครงการ

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใน
การประเมินและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กและโภชนาการ
แก่ จนท.ผู้รับผิดชอบงาน
พัฒนาการเด็กและจนท.ที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กใน
รพ.

จนท.ผู้รับผิดชอบงาน
พัฒนาการเด็กและจนท.ที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กใน
รพได้รับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการประเมิน
และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

จนท.ผู้รับผิดชอบงาน
พัฒนาการเด็กและจนท.ที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กในรพ
ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในการประเมินและส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก มากกว่าร้อย
ละ 80

จนท.ผู้รับผิดชอบงาน
พัฒนาการเด็กและ
จนท.ที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลเด็กในรพ
จานวน 40 คน

1.ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
ว่าง 30 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ
100 บาท

3,000 QOF

2. ค่าสื่อ/เอกสารประกอบการ
อบรม

1,000

3. จัดอบรมให้ความรู้ในการ
เฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการ/โภชนาการเด็ก สู่
การสร้างเด็กไทยคุณภาพ แก่
อสม.และครอบครัวแกนนา
ด้านพัฒนาการเด็ก

อสม./แกนนาได้รับการ
อบรมความรู้ในการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการ
โภชนาการเด็ก

อสม./แกนนาสามารถคัดกรอง
เด็กที่มีปัญหาโภชนาการเข้าสู่
ระบบการดูแลได้อย่างถั่วถึง
และถูกต้อง เพื่อเด็กสูงดีสม
ส่วน สู่การสร้างเด็กไทย
คุณภาพเด็ก สู่การสร้าง
เด็กไทยคุณภาพ มากกว่า

อสม./ครอบครัวแกน
นาด้านพัฒนาการเด็ก
จานวน 5 ตาบล ตาบล
ละ 60 คน

1.ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
ว่าง 300 คน ๆ ละ 1 มื้อๆ ละ
100 บาท
2.ค่าวัสดุอุปกรณ์

30,000 QOF

2,600

,3000.00

9,000 QOF

,3000.00

จนท.ผู้รับผิดชอบงาน
จนท.ผู้รับผิดชอบงาน 1.ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
พัฒนาการเด็ก ได้รับแนวทาง พัฒนาการเด็ก จานวน ว่าง 30 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ
การเฝ้าระวังและส่งเสริม
30 คน
100 บาท x 3 ครั้ง
พัฒนาการ/โภชนาการเด็ก สู่
การสร้างเด็กไทยคุณภาพ 100
%

9,000 ศิริโชค/
คกก.พัฒนา
การเด็ก

4,000 วิไลวรรณ/
คกก.MCH
Board

32,600 วิไลวรรณ/
คกก.MCH
Board

10,000.00

จนทผู้รับผิดชอบงาน
พัฒนาการเด็ก มีความรู้ใน
การเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการ/โภชนาการเด็ก สู่
การสร้างเด็กไทยคุณภาพ

10,000.00

1. จัดประชุมชี้แจงแนว
ทางการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการ/โภชนาการเด็ก สู่
การสร้างเด็กไทยคุณภาพ แก่
จนท.ผู้รับผิดชอบงาน
พัฒนาการเด็ก

รายละเอียด

,4000.00

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

12,600.00

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน
รวม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
จานวน
ระบุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทั้งหมด
(บาท) แหล่งงบ

ผลผลิตกิจกรรม

,3000.00

งบประมาณ
กิจกรรม

2

ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลและ 1.ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
ญาติเด็กกลุ่มเสี่ยงและ ว่างและเครื่องดื่ม 200 คน ๆ ละ
กลุ่มที่มีพัฒนาการล่าช้า 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท
จานวน 200 คน

พื้นที่ รพ.สต./PCU 10 1.ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
แห่งๆ ละ 30 คน
ว่าง 30 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ
100 บาท

30,000 QOF

6. อบรมฟื้นฟูความรู้ครู พี่
เลี้ยงและผู้ดูแลเด็ก ในการ
ประเมิน ส่งเสริมพัฒนาการ
และโภชนาการปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ครู พี่เลี้ยงและผู้ดูแล 1.ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
เด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็ก ว่าง 150 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ
เล็กอาเภอนครไทย
100 บาท
จานวน 150 คน
2.ค่าใบประกาศและสื่ออุปกรณ์
ในการให้ความรู้

15,000 QOF

,7500.00

,7500.00

,7500.00

,7500.00

-

10,500.00

126,600

7,500.00

2,000

7,500.00

รวมทั้งสิ้น

30,000

ศิริโชค/
คกก.พัฒนา
การเด็ก

17,000 วิไลวรรณ/
คกก.MCH
Board

20,500.00

ครู พี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็ก มี
ความรู้ในการประเมิน
ส่งเสริมพัฒนาการและ
โภชนาการปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ร้อยละ 90

34,000 วิไลวรรณ/
คกก.พัฒนา
การเด็ก

14,000

20,000.00

ครู พี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็ก
ได้รับความรู้ในการประเมิน
ส่งเสริมพัฒนาการและ
โภชนาการเด็ก

2.ชุดส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 200
ชุด ๆ ละ 70 บาท

20,000 QOF

10
,000.00

1.ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลและญาติ
เด็กกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มี
พัฒนาการล่าช้า ได้รับความรู้
ในการส่งเสริมและกระตุ้น
พัฒนาการเด็ก มากกว่าร้อย
ละ 85
2.เด็กกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มี
พัฒนาการล่าช้ามีพัฒนาการ
ก้าวหน้า ร้อยละ 80
5. นิเทศ/ติดตามผลการ
พื้นที่ รพ.สต./PCU 10
พื้นที่ รพ.สต./PCU 10 แห่ง
ดาเนินงานการเฝ้าระวังและ แห่ง ได้รับการนิเทศ/ติดตาม สามารถดาเนินงานการเฝ้า
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สู่การ ผลดาเนินงานการเฝ้าระวัง ระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
สร้างเด็กไทยคุณภาพในพื้นที่ และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เด็ก สู่การสร้างเด็กไทย
สู่การสร้างเด็กไทยคุณภาพ คุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
มากกว่าร้อยละ 70

24
,000.00

รายละเอียด

รวม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
จานวน
ระบุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทั้งหมด
(บาท) แหล่งงบ

17,000.00

ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลและญาติ
เด็กกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มี
พัฒนาการล่าช้า ได้รับความรู้
ในการส่งเสริมและกระตุ้น
พัฒนาการเด็ก

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

57,600.00

เป้าหมาย

-

4.อบรมให้ความรู้ในการ
ส่งเสริมและกระตุ้น
พัฒนาการเด็กแก่
ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลและญาติ
เด็กกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มี
พัฒนาการล่าช้า

ผลผลิตกิจกรรม

3,000.00

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

-

งบประมาณ

126,600

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 4 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ร้อยละของอาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีม่ ีคณ
ุ ภาพ
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563
กลุ่มงาน/งาน
บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
รหัสโครงการ

กรรมการ พชอ ได้รับ
ข้อมูลและร่วมทบทวน
และกาหนดประเด็น
เป้าหมาย การวัดผลลัพธ์
และแผน พชอ ใน
ระดับอาเภอ

เป้าหมาย

รายละเอียด

กรรมการ พชอ/ กรรมการ
1.ค่าอาหารกลางวัน 60
พชต จาก 11
พชอ/พชต
คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 50
ตาบลเข้าร่วม
จานวน 60 คน บาท
ประชุม 1 ครั้ง
2.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ 60 คนๆ ละ 2
มื้อๆ ละ 25 บาท

2.ประชุมจัดทาและนาเสนอแผน กรรมการ พชต ได้
พชอ/พชต
ทบทวนและกาหนด
ประเด็น เป้าหมาย การ
วัดผลลัพธ์ และแผน
พชอ ในระดับอาเภอ
ตามแนวทางUCCARE

กรรมการ พชอ/ กรรมการ
1.ค่าอาหารกลางวัน 60
พชต จาก 11
พชอ/พชตจาน คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 50
บาท
ตาบลเข้าร่วม
วน 60 คน
ประชุม 1 ครั้ง
2.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ 60 คนๆ ละ 2
มื้อๆ ละ 25 บาท

3.ประชุมนาเสนอและติดตามผล มีการทบทวน การ
การดาเนินงาน พชอ
ดาเนินงาน เป้าหมาย
และผลลัพธ์ และ
ปรับปรุงผลการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

กรรมการ พชอ/ คทง ประเด็น ไม่ใช้งบประมาณ
พชต และหน.
พชอ/กก พชอ/
ส่วนราชการ เข้า หน.ส่วนราชการ
ร่วมประชุม ทุก 1
เดือน ร่วมกับ
หน.ส่วนราชการ

ระยะเวลาดาเนินงาน

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
จานวน
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด
(บาท)
3,000 งบประมาณ
6,000 ทวิช/สิ
สนับสนุน
นาฐ/ศศิธร
พชอ.นคร
3,000 ไทยปี60-61

3,000 งบประมาณ
สนับสนุน
พชอ.นคร
ไทยปี
60-61
3,000

6,000.00

1.ประชุมคืนข้อมูลและทบทวน
ประเด็น พชอ.อาเภอนครไทย
2563

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

6,000.00

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

6,000

ทวิช/สิ
นาฐ/ศศิธร

ทวิช/สิ
นาฐ/ศศิธร

2

24,200

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

-

24,200.00
24,200.00

69,200

-

3,200
-

4. ค่าวัสดุการจัดประชุม

11,000.00

11,000

11,000.00

3. ค่า โปสเตอร์นาเสนอ
ผลงาน

รวมทัง้ สิ้น

5,500.00

5,000 งบประมาณ
สนับสนุน
พชอ.นคร
5,000 ไทยปี60-61

11,000.00

กรรมการ พชอ/ กรรมการ
1.ค่าอาหารกลางวัน 100
คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 50
พชต จาก 11
พชอ/พชต
ตาบลเข้าร่วม
จานวน 60 คน บาท
2.ค่าอาหารว่างและ
ประชุม 1 ครั้ง
เครื่องดืม่ 100 คนๆ ละ 2
มื้อๆ ละ 25 บาท

6,000.00

ผลการดาเนินงานตาม
ประเด็นพชอ และ มี
ตาบลต้นแบบ Bast
pactice ตามประเด็น
พชอ.

มีการประชุม
กรรมการ
1.ค่าอาหารกลางวัน 30
ติดตามผลการ พชอ/พชต
คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 50
ดาเนินงาน พชต จานวน 30 คน บาท 11 ครั้ง
และการเยี่ยม
11 ครั้ง
2.ค่าอาหารว่างและ
เสริมพลัง ใน11
เครื่องดืม่ 30 คนๆ ละ 2
ตาบล
มื้อๆ ละ 25 บาท 11 ครั้ง

6,000.00

"มหกรรม พชอ.นครไทย"

รายละเอียด

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
จานวน
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด
(บาท)
16,500 งบประมาณ
16,500 ทวิช/สิ
สนับสนุน
นาฐ/ศศิธร
พชอ.นคร
16,500 ไทยปี60-61
16,500

-

4.ประชุมติดตามประเมินผลการ กก พชต มีความรู้ตวาม
ดาเนินงานและเยี่ยมเสริมพลัง เข้าใจ และสามารถ
พชอ/พชต
ดาเนินการขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ในพื้นที่
และมีผลการดาเนินการ
ทีทุ่ดกีตาบลมีแนวทางและ
5.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

-

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

-

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

69,200

ทวิช/สิ
นาฐ/ศศิธร

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง 5. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง
15. ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต)
16. ร้อยละของจังหวัดมีการจัดทาฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
โครงการเฝ้าระวังการใช้สารเคมีทางการเกษตรอันตรายสูง 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเสต คลอร์ไพริฟอส)
กลุ่มงาน/งาน
งานอาชีวอนามัย
รหัสโครงการ

ผลผลิตของกิจกรรม

1.ประชุมชี้แจงระบบรับแจ้งข่าว
การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมี
ทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต
คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดย
ประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile
Application สู่หน่วยบริการ และ
การจัดทาฐานข้อมูลอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม (Occupational
and Environmental Health
Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม
และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือ
เสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร
(รหัสโรค T60)

มีการจัดประชุมวิธีการ
ลงข้อมูลการใช้/ป่วย
จากการใช้สารเคมี 3
ชนิด โดยประชาชน/อส
ม. ผ่าน Mobile
Application

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบงานอาชีวอ ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
เพื่อให้ จนท.
ผู้รับผิดชอบงานอาชีวอ นามัย รพสต. สสอ.
จานวน 30 คน ๆละ 25
นามัยเข้าใจวิธีการลง และ รพ. จานวน 30 คน บาท
ข้อมูลฯ ผ่าน Mobile
Application และ
สามารถแนะนาวิธีการ
ลงข้อมูลในแก่ อสม.ได้

ระยะเวลาดาเนินงาน

รวม
งบประมาณ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด

จานวน
(บาท)
750 เงินบารุง

750.00

งบประมาณ
กิจกรรม

750

2

งบประมาณ
ผลผลิตของกิจกรรม

2.ประชุมชี้แจงในวาระการประชุม
ในแต่ละ รพสต. เรื่องวิธีการลง
ข้อมูลการใช้/ป่วยจากการใช้
สารเคมี 3 ชนิด โดยประชาชน/อส
ม. ผ่าน Mobile Application

มีการแนะนาวิธีลงข้อมูล
ฯ โดย ประชาชน/อสม.
ผ่าน Mobile
Application

เพื่อให้ อสม. สามารถ อสม.อาเภอนครไทย
บันทึกข้อมูลการสารวจ จานวน 2,240 คน
การใช้สารเคมีทาง
การเกษตร 3 ชนิด (พา
ราควอต
คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟ
เสต) ผ่าน Mobile
Application

ไม่ใช้งบประมาณ

3.สารวจการใช้สารเคมีฯ ในชุมชน
โดยอสม.แต่ละพื้นที่ โดย Mobile
Application
1.ครั้งที่ 1 (1-31 มค 63)
2.ครั้งที่ 2 (1-31 กค 63)

อสม.ลงพื้นที่สารวจการ
ใช้สารเคมีฯ ในชุมชน
โดยใช้ Mobile
Application ใน
โทรศัพท์มือถือ

เพื่อให้ได้ข้อมูลจากการ เกษตรกร จานวน
สารวจการใช้สารเคมี 4,425 คน
ทางการเกษตร 3 ชนิด
โดย อสม.

ไม่ใช้งบประมาณ

4.การตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือด
โดยชุดทดสอบโคลินเอสเตอเรส ใน
เกษตรกรที่มีการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต
คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต)
ครั้งที่ 1 เดือน กพ 63
ครั้งที่ 2 เดือน สค 63

มีการตรวจคัดกรอง
สารเคมีในเลือด ใน
เกษตรกรที่มีการใช้
สารเคมีอันตรายทาง
การเกษตร 3 ชนิด

เพื่อให้ทราบสถานะ
สุขภาพ และระดับ
สารเคมีอันตรายใน
ร่างกายของเกษตรกร
กลุ่มเสี่ยง

เกษตรกร จานวน
1,328 คน

ไม่ใช้งบประมาณ

/

/

5.ติดตามผลการสารวจข้อมูลการ
ใช้สารเคมีฯ ใน Mobile
Application

มีการติดตามผลการ
สารวจข้อมูลการใช้
สารเคมีฯ

เพื่อรายงาน
สถานการณ์การใช้
สารเคมีฯ

เกษตรกร จานวน
4,425 คน

ไม่ใช้งบประมาณ

/

/

/

รวมทัง้ สิ้น

750

-

-

-

-

-

-

-

/

-

-

/

750.00

รายละเอียด

จานวน
(บาท)

-

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

รวม
งบประมาณ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด

กิจกรรม

-

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

750

3

และแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผูร้ ับผิดชอบ
ศศิธร
ทิพวรรณ

4

ผูร้ ับผิดชอบ
ศศิธร
ทิพวรรณ

ศศิธร
ทิพวรรณ

ศศิธร
ทิพวรรณ

ศศิธร
ทิพวรรณ

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 6 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง
ตอบสนอง KPI รอง
ร้อยละ 90 ของผูต้ ิดเชือ้ เอชไอวีและผูป้ ่วยเอดส์ทมี่ ีชวี ิตอยู่ทไี่ ด้รับยาต้านไวรัส
ร้อยละ 90 ของผูท้ รี่ ับประทานยาต้านไวรัสทีส่ ามารถกดปริมาณไวรัสได้ (VL < 1,000 copies/ml)
ค่ามัธยฐานของ CD4 ครั้งแรกของผูต้ ิดเชือ้ เอชไอวีหลังได้รับการวินิจฉัย
ร้อยละ 10 ของผูร้ ับประทานยาต้านไวรัสทีข่ าดการติดตามการรักษา
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกัน การติดเชือ้ เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กลุ่มงาน/งาน
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
รหัสโครงการ

3.ติดตามเยี่ยมหน่วยงานเพื่อให้
คาปรึกษาและทบทวนความ
เข้าใจในการปฏิบัตงิ านที่
เกี่ยวข้องในงาน HIV/STI

กลุ่มประชากร 1.ค่าอาหารกลางวัน 800
หลัก MSM
คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80
จานวน 800 คน บาท

64,000

2.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ 800 คนๆ ละ 2
มื้อๆ ละ 25 บาท

40,000

จนท.ทุกหน่วย ไม่ใช้งบประมาณ
บริการ จานวน
40 คน

NGO

16,000.00

4,000

10,400 กานต์ธีรา

104,000 กานต์ธีรา

10,000.00

กลุ่มประชากรหลัก
มีความรู้ เข้าใจ
ได้รับการอบรมให้ความรู้ สามารถประเมิน
เรื่องโรคเอดส์และ STI ปัญหาได้และ
ยินยอมตรวจ
เลือดหาการติด
เชื้อเอชไอวีและ
STI
จนท.ทุกหน่วยบริการ มี จนท.ทุกหน่วย
ความรู้ ความเข้าใจใน บริการ มีการ
แนวทางที่กาหนด
ปฏิบัตติ าม
แนวทางที่กาหนด

2.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ 80 คนๆ ละ 2
มื้อๆ ละ 25 บาท

NGO

16,000.00

กลุ่ม MSM มีการประชุม กลุ่ม MSM มี
กลุ่ม MSM
1.ค่าอาหารกลางวัน 80
แผนการทางานที่ จานวน 80 คน คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80
บาท
คลอบคลุม

จานวน
(บาท)
6,400

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด

10,000.00

รายละเอียด

ระยะเวลาดาเนินงาน

16,000.00

งบประมาณ

10,000.00

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

10,400.00

เป้าหมาย

16,000.00

1.ประชุมกลุ่ม MSM เพื่อวาง
แผนการทางานเชิงรุก ให้ข้อมูล
ความรู้การป้องกัน การกระจาย
และสนับสนุนถุงยางอนามัย/
สารหล่อลื่น รวมทั้งนัดหมาย
สถานที่การขอรับบริการตรวจ
เอชไอวี
2.คัดกรอง อบรมให้ความรู้ ตรวจ
เลือดกลุ่มประชากรหลัก ได้แก่
กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย
รวมถึงสาวประเภทสอง
(MSM&TG) เพื่อให้เข้าถึงบริการ
ป้องกันเชิงรุก

ผลผลิตของกิจกรรม

10,000.00

กิจกรรม

กานต์ธีรา

2

-

-

-

-

-

26,000.00

114,400

26,000.00

รวมทัง้ สิ้น

26,000.00

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด
36,400.00

รายละเอียด

จานวน
(บาท)

-

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

-

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

-

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

114,400

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 6 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง กดเลือกข้อความ

จานวน
(บาท)

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด

ไม่ใช้งบประมาณ

ธีระ

2.ประสานงานวัคซีน ฉีดยา
ผู้ป่วย COPD ได้รับวัตซีน กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ป่วย COPD
กลุ่มเป้าหมายให้ได้รับวัคซีนไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่
ได้รบั การฉีดวัคซีน จานวน 353 คน
ใหญ่ประจาปี
ร้อยละ 90

ไม่ใช้งบประมาณ

3.ประเมินสมรรถภาพปอดผู้ป่วย
ด้วยเครื่อง spirometry

ผู้ป่วย COPD
จานวน 353 คน

ไม่ใช้งบประมาณ

/

/

/

/

/

/

/

4.การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ ผู้ป่วย COPD ที่มีอาการา กลุ่มเป้าหมาย
กาเริบของผู้ป่วย COPD อย่าง
เริบได้รับการศึกษา
ผู้ป่วย COPD ที่มี
ละเอียด
รายละเอียด
การาเริบบ่อย

ผู้ป่วย COPD
จานวน 353 คน

ไม่ใช้งบประมาณ

/

/

/

/

/

/

/

5.จัดทาสมุดโรคประจาตัวผู้ป่วย
COPD

ผู้ป่วย COPD
500 เล่ม x 20 บาท=10,000
จานวน 353 คน บาท
รวมทัง้ สิ้น

/

/

/

/

/

/

ธีระ

/

/

/

/

/

ธีระ

10,000

-

-

-

-

10,000 เงินบารุงรพ.
-

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ป่วย COPD

-

สมุดโรคประจาตัวผู้ป่วย
COPD

กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจ
PFT ร้อยละ 80

-

ผู้ป่วย COPD ได้รับการ
ตรวจ PFT

/

ธีระ

10,000
-

คณะทางานมีความเข้าใจ เตรียมความพร้อม คณะทางาน NCD
ในแนวทางและนาไปปฏิบัติ ในการดาเนินงาน 13 คน

รายละเอียด

ระยะเวลาดาเนินงาน

-

เป้าหมาย

งบประมาณ

-

1.ประชุมการวางแผนคณะทางาน
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ผลผลิตของกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

10,000.00 10000.00

กิจกรรม

โครงการพัฒนาระบบบริการโรคปอดอุดกัน้ เรื้อรัง
งานโรคปอดอุดกัย้ เรื้อรัง

-

ชือ่ โครงการ/แผนงาน
กลุ่มงาน/งาน
รหัสโครงการ

10,000

ธีระ

1

โครงการควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ
งานควบคุมโรคติดต่อ

้ ยาทากันยุง
2.จัดซือ
รพ.สต./PCU
สาหรับป้ องกันใน
ผู ้ป่ วยสงสัย ผู ้ป่ วย
โรคไข ้เลือดออก

รพ.สต./PCU มี
ยาทากันยุง
สาหรับป้ องกัน
ในผู ้ป่ วยสงสัย
ผู ้ป่ วยโรค
ไข ้เลือดออก
อย่างครอบคลุม

รพ.สต./PCU มี
ยาทากันยุง
สาหรับป้ องกัน
ในบ ้านผู ้ป่ วย
สงสัย ผู ้ป่ วยโรค
ไข ้เลือดออก
ครบทุกหลังคา
เรือน

1.รพ.สต./PUC 1.ค่ายาทากันยุง
21 แห่ง คิดจาก จานวน 2,000
หมูบ
่ ้านทัง้ หมด ซองๆ ละ 6 บาท
145 หมูบ
่ ้านๆ
ละ 10 ซอง รวม
เป็ น 1,450 ซอง
2.สสอ./ SRRT
550 ซอง
สาหรับป้ องกัน
โรคในพืน
้ ทีม
่ ี
การระบาด

40,000 เงินบารุง

12,000 เงินบารุง

72,400

12,000.00

รวมทั้งสิ้น

-

20,400.00

ผู ้ป่ วยทีม
่ อ
ี าการ ผู ้ป่ วยทีม
่ อ
ี าการ 1.ค่าชุดทดสอบ
20,400 เงินบารุง
เข ้าข่าย/สงสัย
เข ้าข่าย/สงสัย
dengue NS1 Ag
โรคไข ้เลือดออก โรคไข ้เลือดออก dengue
ได ้ตรวจจาก
จานวน 60 ราย IgM/IgG จานวน
ชุดทดสอบ
60 ชุดละ 340
-

3.จัดหาชุดทดสอบ
เพือ
่ จะได ้ยืนยัน
dengue antibody
การวินจ
ิ ฉั ยโรค
ช่วยในการวินจ
ิ ฉั ยโรค ได ้รวดเร็ วและ
ถูกต ้อง

1.ค่าอาหารว่าง
และอาหารกลางวัน
40 หมูบ
่ ้าน ๆ ละ
10 คน ๆ ละ 100
เป็ นเงิน 40,000
บาท

40,000

1.
สมศักดิ์
เคน้ า
อ่าง
2.ภา
วุฒ ิ
ปาน
เกิด

12,000

1.
สมศักดิ์
เคน้ า
อ่าง
2.ภา
วุฒ ิ
ปาน
เกิด

20,400

1.
สมศักดิ์
เคน้ า
อ่าง
2.ภา

-

เจ ้าหน ้าที่
สาธารณสุข,
เจ ้าหน ้าที่ อบต.,
อสม.และผู ้นา
ชุมชน จานวน
400 คน

-

เจ ้าหน ้าที่
สาธารณสุข,
เจ ้าหน ้าที่ อบต.,
อสม.และผู ้นา
ชุมชน มีผู ้เข ้า
ประชุมไม่น ้อย
กว่าร ้อยละ 80
(ทัง้ หมด 10 คน)

-

เจ ้าหน ้าที่
สาธารณสุข รวม
กับเจ ้าหน ้าที่
อบต. อสม.และ
ผู ้นาชุมชน
ทาลายแหล่ง
เพาะพันธุย
์ งุ ใน
หมูบ
่ ้าน เพือ
่
ป้ องกันการเกิดโรค

-

1.จัดประชุมเชิง
ปฏิบัตก
ิ ารทาลาย
แหล่งเพาะพันุ์ยงุ ใน
่ งต่อการ
หมูบ
่ ้านเสีย
ระบาดโรค
ไข ้เลือดออก จานวน
40 หมูบ
่ ้าน

รวม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทั้งหมด

-

รายละเอียด

ระยะเวลาดาเนินงาน

จานวน
(บาท)

12,000.00

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

40,000.00

เป้าหมาย

40,000.00

ผลผลิตของกิจกรรม

20,400.00

งบประมาณ
กิจกรรม

-

ชื่อโครงการ/แผนงาน
กลุ่มงาน/งาน
รหัสโครงการ

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการที่ 6 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
กดเลือกข้อความ
อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ≤ 50:แสนปชก.

-

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง
ตอบสนอง KPI รอง :

72,400

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 6 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง อัตราประชากร Pre-DM ในเขตรับผิดชอบของปีที่ผ่านมา ได้รับการตรวจน้าตาลซ้า และได้รับค้าแนะน้าเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ้าเภอนครไทย
ชื่อโครงการ/แผนงาน
กลุ่มงานการพยาบาล/งานโรคไม่ติดต่อเรือรัง
กลุ่มงาน/งาน
รหัสโครงการ

ไม่ใช้งบประมำณ

2.คัดกรองโรคเบำหวำนและโรค ร้อยละ 90 กลุม่ เสีย่ ง คัดกรองกลุม่ เสีย่ ง 35 ปี ประชำกรอำยุ 35 ปี ชุดตรวจระดับน้ำตำลใน
ควำมดันโลหิตสูงประชำชนอำยุ 35 ปี ได้รับกำรคัดกรอง ขึน้ ไป
ขึ้นไปในเขตอำเภอ เลือดแบบเร็ว (แผ่น
35 ปีขึ้นไป
DM/HT
นครไทยจำนวน
ตรวจDTX) จำนวน 124
36,902 คน
กล่องๆ ละ 802.50
บำท
ร้อยละ 90 กลุม่ เสีย่ ง
35 ปี ได้รับกำรปรับ
พฤติกรรม
ร้อยละ 60 ของกลุม่
เสีย่ งได้รับกำรตรวจ
ติดตำมกลุม่ สงสัยป่วย
โรคเบำหวำน

4.ให้ควำมรู้รำยบุคคลกลุม่ สงสัย ร้อยละ 60 ของกลุม่
ป่วย HT โดยกำรทำ Home BP เสีย่ งได้รับกำรตรวจ
ติดตำมกำรทำ Home
BP
5.อบรมให้ควำมรู้สนับสนุนกำร
ดูแลตนเองและคัดกรอง
ภำวะแทรกซ้อนทำงตำ ไต เท้ำ
ผูป้ ่วยโรคเบำหวำน ในรพ.สต.
เครือข่ำย

ให้ควำมรู้และปรับ
พฤติกรรมกลุม่ เสีย่ ง

ร้อยละ 90 ของกลุม่ 1.ค่ำอำหำรกลำงวัน
เสีย่ งที่ได้จำกกำรคัด และอำหำรว่ำง 1,000
กรอง DM/HT
คน ๆ ละ 100 บำท

กลุม่ สงสัยป่วยHTได้รับ กลุม่ สงสัยป่วย HT
กำรทำ Home BP
จำนวน 1,000 คน

ผูป้ ่วย DM ได้รับกำร คัดกรองภำวะ แทรก
คัดกรอง
ซ้อนทำงตำ ไต เท้ำ
ภำวะแทรกซ้อนทำงตำ ผูป้ ่วยDM
ไต เท้ำ ร้อยละ 60

ผูป้ ่วย DM จำนวน
3,500 คน

/

99,510.00 กองทุนตำบล

/

/

/

100,000.00 กองทุนตำบล

ทีม NCD
คปสอ.
99,510.00
PCU+รพ
สต.ทุกแห่ง

100,000.00

PCU+รพ
สต.ทุกแห่ง

ไม่ใช้งบประมำณ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
PCU+รพ
สต.ทุกแห่ง

1.ค่ำอำหำรกลำงวัน
และอำหำรว่ำง 3,500
คนๆ ละ1มื้อๆ ละ 100
บำท

350,000.00 งบกองทุน
NCD ปี63

150,000.00

3.อบรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
กลุม่ เสีย่ งโรค DM/HT โดยใช้
เทคนิค 6:6:1+นคร2ส และ
ติดตำมประเมินผลระดับน้ำตำล
ในเลือด

/

100,000.00

เจ้ำหน้ำที่ 25 คน
จำนวน 3 ครั้ง

งบประมาณ
ระยะเวลาด้าเนินงาน
รวม
จ้านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ทังหมด

30,000.00

วำงแผนติดตำมปัญหำ
และผลกำรดำเนินงำน

รายละเอียด

100,000.00

มีแผนดำเนินงำน

กลุ่มเป้าหมาย/
จ้านวน

40,000.00

1.ประชุมคณะทำงำน

เป้าหมาย

99,510.00

ผลผลิต

30,000.00

กิจกรรม

350,000.00

แววตำ

2

ผูป้ ่วย DM และ HT
ประเมิน CVD Risk
ได้รับกำรประเมินควำม ผูป้ ่วย DM และผูป้ ่วย
เสีย่ ง CVD Risk ร้อยละ HT
90

กลุ่มเป้าหมาย/
จ้านวน
ร้อยละ 90 ของ
ผูป้ ่วย DM และ HT
ที่มีควำมเสีย่ ง CVD
Risk ระดับปำน
กลำงขึ้นไป จำนวน
1,000 คน

รายละเอียด

งบประมาณ
ระยะเวลาด้าเนินงาน
รวม
จ้านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ทังหมด

1.ค่ำอำหำรกลำงวัน
และอำหำรว่ำง 1,000
คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ
100 บำท

100,000.00 งบกองทุน
NCD ปี63

100,000.00 จักรกฤษณ์

40,000.00

เป้าหมาย

30,000.00

6.อบรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ผูป้ ่วย DM และ HT ที่มีคะแนน
ควำมเสีย่ ง CVD Risk ตั้งแต่
ระดับสูงขึ้นไปต่อกำรเกิดโรค
แทรกซ้อนหลอดเลือดหัวใจและ
หลอดเลือดสมองโดยใช้เทคนิค
6:6:1

ผลผลิต

30,000.00

กิจกรรม

ผูป้ ่วยHTควบคุมควำม
ดันเลือดได้

ผูป้ ่วย HT ที่ควบคุม 1.ค่ำอำหำรกลำงวัน
โรคไม่ได้ จำนวน
และอำหำรว่ำง 550
550คน
คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ
100 บำท

7.3 สมุดคู่มือดูแลตนเอง
สำหรับผูป้ ่วย DMและ HT
จำนวน 11,602 คน

3.ผูป้ ่วยมีแนวทำงใน
กำรดูแลตนเอง

สนับสนุนกำรดูลตนเอง ผูป้ ่วย DM และ HT 1. ค่ำสมุดคู่มือดูแล
จำนวน 11,602 คน ตนเองสำหรับผูป้ ่วย
DM และ HT จำนวน
5,427เล่มๆ ละ 27 บำท

8.ประชุมชี้แจงขยำยแนว
ทำงกำรดำเนินงำนลดเค็มใน
ชุมชน

เครือข่ำยทรำบ
แนวทำงดำเนินงำน

ขยำยแนวทำงลดกำร
บริโภคเค็ม

อสม.และเจ้ำหน้ำที่
เครือข่ำยจำนวน92
คน

55,000.00 งบกองทุน
NCD ปี63

5,000.00

55,000.00

PCU+รพ
สต.ทุกแห่ง

146,529.00 งบกองทุน
NCD ปี62

1.ค่ำอำหำรกลำงวัน
และอำหำรว่ำง 92 คนๆ
ละ 1 มื้อๆ ละ 100
บำท

9,200.00 งบ DHB ปี60

9.ค่ำอุปกณ์สำธิตวัดควำมเค็ม เครือข่ำยมีเครื่องมือใน สนับสนุนเครื่องมือ
เครื่องวัดควำมเค็ม 1.เครื่องวัดควำมเค็ม
ดิจิตอล แบบพกพำ Salt Meter กำรดำเนินงำน
ดำเนินงำนให้เครือข่ำย ดิจิตอล แบบพกพำ ดิจิตอล แบบพกพำ
ในชุมชน
Salt Meter จำนวน Salt Meter จำนวน 50
70อัน
อันๆ ละ 350 บำท

17,500.00 งบ DHB ปี60

PCU+รพ
สต.ทุกแห่ง
146,529.00

7.2 อบรมสนับสนุนกำร
จัดกำรดูแลตนเองผูป้ ่วย HT ใช้ 2.ผูป้ ่วย HT คุมควำม
เทคนิค 6:6:1 กินอย่ำงไรให้
ดันโลหิตได้ร้อยละ 50
สุขภำพดี

5,000.00 งบกองทุน
NCD ปี63

27,500.00

ผูป้ ่วย DM กลุม่
1.ค่ำอำหำรว่ำง
Un-control จำนวน เครื่องดื่ม 200 คนๆ ละ
200 คน (ทำ
1 มื้อๆ ละ 25 บำท
SMBG+เทคนิค6:6:1)

146,529.00
งำนพัสดุ

9,200.00

ผูป้ ่วยDMควบคุม
น้ำตำลได้

9,200.00

17,500.00

1.ผูป้ ่วยDMคุมน้ำตำล
ได้ร้อยละ40

5,000.00

7.1 ผูป้ ่วยDM สนับสนุนกำร
ทำ SMBG+ เทคนิค 6:6:1 กิน
อย่ำงไรให้สุขภำพดี

27,500.00

7.กิจกรรมสนันสนุนกำรจัดกำรตนเองผูป้ ่วยDM และ HT กลุม่ Un-control

17,500.00

3

งบประมาณ
ระยะเวลาด้าเนินงาน
รวม
จ้านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ทังหมด

2.Creatinine
enzyme (Cr.) จำนวน
23 กล่องๆ ละ
11,213.80 บำท

257,917.40 งบกองทุน
NCD ปี63

3.ชุดน้ำยำตรวจระดับ
น้ำตำลสะสมในเลือด
(HbA1c) จำนวน23
กล่องๆละ21,500 บำท

494,500.00 งบกองทุน
NCD ปี63

4.ชุดน้ำยำตรวจ ระดับ
Cholesterol ในเลือด
ด้วยเครื่องอัตโนมัติ
จำนวน12กล่องๆละ
12,800 บำท

153,600.00 งบกองทุน
NCD ปี63

5.ชุดน้ำยำตรวจ ระดับ
Triglyceride ในเลือด
ด้วยเครื่องอัตโนมัติ
จำนวน12กล่องๆละ
16,632 บำท

199,584.00 งบกองทุน
NCD ปี63

6.ชุดน้ำยำตรวจ
ภำวะแทรกซ้อนทำงไต
Microalbumin ใน
ปัสสำวะ จำนวน20
กล่องๆละ21,500 บำท

430,000.00 งบกองทุน
NCD ปี63

7. ชุดตรวจ
Microalbumin ratio
( urine
microalbumin/ urine
creatinine) ด้วย
เครื่องอัตโนมัติ จำนวน
70กล่องๆละ1,500
บำท

10,500.00 งบกองทุน
NCD ปี63

151,776.00

257,917.40

494,500.00

153,600.00

199,584.00

199,584.00

151,776.00 งบกองทุน
NCD ปี63

430,000.00

ผูป้ ่วย DM และ HT 1.ค่ำน้ำยำตรวจคัด
จำนวน 14,000 คน กรองภำวะแทรกซ้อน
ทำงไต Blood urea
nitrogen (BUN)
จำนวน12กล่องๆละ
12,648 บำท

10,500.00

รายละเอียด

494,500.00

ผูป้ ่วยได้รับกำรคัด
กลุม่ ป่วยได้รับกำรคัด
กรองภำวะ แทรกซ้อน กรองภำวะแทรกซ้อน
ที่สำคัญอย่ำงน้อยร้อย
ละ60

กลุ่มเป้าหมาย/
จ้านวน

153,600.00

เป้าหมาย

151,776.00

10.วัสดุคัดกรอง
ภำวะแทรกซ้อนและสนับสนุน
กำรดูแลตนเองในผูป้ ่วย DM
และ HT

ผลผลิต

257,917.40

กิจกรรม

430,000.00

10,500.00

งำน
วิทยำศำสตร์
กำรแพทย์

4

งบประมาณ
ระยะเวลาด้าเนินงาน
รวม
จ้านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ทังหมด

3,063,721.40

-

-

576,529.00

349,584.00

347,800.00

3,063,721.40

657,000.00

รวมทังสิน

483,105.00

483,105.00

483,105.00 งบกองทุน
NCD ปี63

317,917.40

8.ชุดตรวจระดับน้ำตำล
ในเลือดแบบเร็ว (แผ่น
ตรวจDTX) จำนวน 602
กล่องๆ ละ 802.50
บำท

30,000.00

รายละเอียด

191,776.00

กลุ่มเป้าหมาย/
จ้านวน

-

เป้าหมาย

99,510.00

ผลผลิต

-

กิจกรรม

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 7 โครงการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงทีไ่ ด้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
กลุ่มงาน/งาน
รหัสโครงการ

กิจกรรม
1.ประชุมชี้แจงและติดตามงาน
คณะทางานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุข

โครงการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสาธารณสุข อาเภอนครไทย
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุม้ ครองผูบ้ ริโภค

ผลผลิตของกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
รพ และ รพ.สต เข้าร่วม
ประชุมชี้แจงและติดตาม
งาน 25 คน

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

เพื่อจัดทาแผนการ เจ้าหน้าที่
ดาเนินงาน
ผู้รบั ผิดชอบ 25
คุ้มครองผู้บริโภค คน
ด้านสาธารณสุข
และติดตามผลการ
ดาเนินงาน

งบประมาณ
รายละเอียด
ไม่ใช้งบประมาณ

2.สุ่มตรวจสารปนเปื้อนสารปนเปื้อน อาหารและผลิตภัณฑ์
อาหาร และ
ในอาหารและสารอันตรายใน
สุขภาพได้รับการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
500 ตัวอย่าง
ได้รับการตรวจมี
ความปลอดภัย
ร้อยละ 95

ตัวย่างอาหาร
และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 500
ตัวอย่าง

ไม่ใช้งบประมาณ

3.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ผลการ
อาหารและผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
สุขภาพที่สุ่มตรวจได้รับการ
และสารอันตรายในผลิตภัณฑ์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์,
สุขภาพ และข่าวสาร งาน คบส ต่างๆ ข่าวสาร งาน คบส.ได้รับ
การส่งต่อ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
อย่างน้อย เดือน
ละ 1 ครั้ง

ไม่ใช้งบประมาณ

เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสาร งาน
คบส.ต่างๆ ให้แก่
เจ้าหน้าที่, อสม,
และประชาชนใน
พื้นที่

จานวน
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินงาน

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด

P

ภญ.ภา
นุชญา คา
ภาพิลา,น.ส.
มณีรัตน์
สอนเสียม

P

P P P P P P P P P P P P

ภญ.ภา
นุชญา คา
ภาพิลา,น.ส.
มณีรัตน์
สอนเสียม

ภญ.ภา
นุชญา คา
ภาพิลา,น.ส.
มณีรัตน์
สอนเสียม

2

2.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์: ชุด
ทดสอบสารโพลาร์ในน้ามัน
ทอดซ้า 1 ชุด x 850 บาท
(1กล่อง/25ตัวอย่าง)

850

3.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์: ชุด
ทดสอบสารฟอร์มาลีน จานวน
1 ชุดๆ ละ 963 บาท
(1กล่อง/30ตัวอย่าง)

963

4.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์: ชุด
ทดสอบสารไฮโดรควิโนนใน
เครื่องสาอาง จานวน 1 ชุดๆ
ละ 450 บาท (1กล่อง/20
ตัวอย่าง)

450

5.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์: ชุด
ทดสอบสารปรอทแอมโมเนีย
ในเครื่องสาอาง จานวน 1
ชุดๆ ละ 950 บาท (1กล่อง/
50 ตัวอย่าง)

950

6.ค่าชุดทดสอบกรดวิตามินเอ
ในเครื่องสาอาง จานวน 1
ชุด ๆ ละ 680 บาท (1กล่อง/
25 ตัวอย่าง)

680

7.ชุดทดสอบสเตียรอยด์ใน
เครื่องสาอาง จานวน 1ชุด ๆ
ละ 950 บาท (1กล่อง/20
ตัวอย่าง)

950

1,500.00
850.00

1,500 เงินบารุง รพ.

1,500

ภญ.ภา
นุชญา คา
ภาพิลา,น.ส.
850 มณีรัตน์
สอนเสียม

963.00

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
60 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25
บาท

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด

963

450.00

ผู้เข้าร่วมอบรมมี นักเรียน 60 คน
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

รายละเอียด

จานวน
(บาท)

450

950.00

มีผู้เข้าร่วมอบรมให้ความรู้
ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
เกี่ยวกับอันตรายจากสาร
ปนเปื้อนในอาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 60 คน

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

950

680.00

4.อบรมให้ความรู้ด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภคเกี่ยวกับอันตรายจากสาร
ปนเปื้อนในอาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพกับแกนนานักเรียนใน
โรงเรียนนาร่อง

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

680

950.00

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

950

3

6,343

-

-

-

-

-

-

6,343.00

รวมทัง้ สิ้น

-

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด
-

รายละเอียด

จานวน
(บาท)

-

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

-

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

-

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

6,343

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ตอบสนองโครงการของกระทรวงโครงการที่ 8 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ร้อยละของโรงพยาบาลทีพ่ ัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด กสธ. ทีผ่ า่ นเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก Plus
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
โครงการพัฒนามาตรฐานงานสิ่งแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 2563
กลุ่มงาน/งาน
คณะกรรมการบริหารจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม เครื่องมือ และความปลอดภัย
รหัสโครงการ

รายละเอียด

งบประมาณ
จานวน
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินงาน

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด

เจ้าหน้าที่ใหม่ ทีม
ดับเพลิงประจา
หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่รพ.สต.
และทีมเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย จานวน 100
คน

1.ค่าอาหารกลางวัน 100
คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50
บาท

5,000

2.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ 100 คน ๆ ละ 2
มื้อ ๆ ละ 25 บาท

5,000

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการอบรม (ถัง
ดับเพลิง แก๊สหุงต้ม)

1,000

วิทยากรภายนอก
จานวน 1 คน

4.ค่าตอบแทนวิทยากร 1
คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ
600 บาท จานวน 2 วัน

7,200

1.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ 100 คน ๆ ละ 1
มื้อ ๆ ละ 25 บาท

2,500

เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี
จนท. รพ. จานวน
ความเข้าใจ
100 คน
แผนปฏิบัตกิ าร และ
สามารถปฏิบัตไิ ด้จริง

อุปถัมภ์
5,000.00

เงินบารุง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ ทักษะ และ
ความเข้าใจในการ
จัดการภาวะฉุกเฉิน
ด้านอัคคีภัย

5,000

5,000.00

2. อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารและซ้อม เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจ
แผนอัคคีภัย
การจัดการตามแผน
อัคคีภัยประจาหน่วยงาน
และโรงพยาบาล

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

5,000

1,000.00

1.กิจกรรม แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล
1. อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่มีความรู้ใน
เรื่องการจัดการอัคคีภัย และการ การดับเพลิง และ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 2 รุ่น
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ใน
เหตุอัคคีภัย

เป้าหมาย

1,000

7,200.00

ผลผลิตของกิจกรรม

7,200

2,500.00

กิจกรรม

2,500

2

2.กิจกรรม ประเมินมาตรฐาน ENV ใน รพ.สต.
1. ประชุมทีมประเมิน กาหนด มีแบบประเมิน
เป้าหมาย วิธีการประเมิน
เป้าหมายประเมินที่
ชัดเจน

เป้าหมาย

รายละเอียด

2. นิเทศและประเมินมาตรฐาน เกิดการพัฒนามาตรฐาน เพื่อกระตุน้ ส่งเสริม รพ.สต. จานวน 20 1.ค่าอาหารกลางวันและ
ENV ใน รพ.สต. โดยทีมประเมิน ENV ใน รพ.สต.
การพัฒนาด้าน ENV แห่ง
อาหารว่าง 6 คน ๆละ 1
ในพื้นที่จริงใน รพ.สต.
ใน รพ.สต
มื้อ ๆละ 100 บาท จานวน
7 วัน

4,200
1,800.00
800

800

เงินบารุง
1.ค่าป้ายไม้ศูนย์การเรียนรู้
จานวน 1 ป้าย
2.แผ่นพับข้อมูลระบบ
บาบัดน้าเสีย จานวน 200
ชุด

สมศักดิ์

2,400

2,400
2,400.00

3.กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้การบาบัดน้าเสียครบวงจร
1.จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
มีป้ายแสดงที่ตงั้ ศูนย์การ เพื่อให้มีสื่อ
ผู้เข้าศึกษาดูงาน
ความรู้ประกอบศูนย์การเรียนรู้ เรียนรู้การบาบัดน้าเสีย ประชาสัมพันธ์
ศูนย์การเรียนรู้การ
การบาบัดน้าเสีย
ความรู้ประกอบศูนย์ บาบัดน้าเสีย
การเรียนรู้การบาบัด
น้าเสีย

4,200

800.00

สรุปผลประเมิน รพ.สต. เพื่อสรุปผลการตรวจ ทีมประเมิน จานวน 1.ค่าอาหารกลางวันและ
และแนวทางการ
ประเมิน ข้อเสนอแนะ 8 คน
อาหารว่าง 8 คน ๆละ 1
ปรับปรุง
ในการพัมนา
มื้อ ๆละ 100 บาท

อุปถัมภ์
200
200.00

200

2.อบรมให้ความรู้การจัดการน้า มีการอบรมให้ความรู้
เสียและระบบสุขาภิบาล
ด้านการจัดการน้าเสีย
และระบบสุขาภิบาล

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด
เงินบารุง

เพื่อให้มีเป้าหมาย วีธี ทีมประเมิน จานวน 1.ค่าอาหารว่างและ
การประเมินให้ชัดเจน 8 คน
เครื่องดืม่ 8 คน ๆ 1 มื้อ ๆ
ละ 25 บาท

3. ประชุมทีมประเมิน เพื่อ
สรุปผลการตรวจเยี่ยม

ระยะเวลาดาเนินงาน

2,400.00

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ
จานวน
(บาท)

เพื่อให้ความรู้ดา้ นการ 1.ผู้บริหารหรือ
ไม่ใช้งบประมาณ
จัดการน้าเสียและ
ผู้รับผิดชอบงาน
ระบบสุขาภิบาล
อนามัยโรงเรียน
จานวน 60 คน
2.อสม.ตาบลนคร
ไทย จานวน 60 คน
3.แกนนานักเรียน
จานวน 60 คน
4.ผู้รับผิดชอบงาน 1.ค่าอาหารว่างและ
ด้านสิ่งแวดล้อม
เครื่องดืม่ 20 คน ๆ ละ 1
ของท้องถิ่น จานวน มื้อ ๆละ 25 บาท
20 คน

/

500

500
500.00

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

3

ผลผลิตของกิจกรรม

เป้าหมาย

200.00

กิจกรรม

4.ผู้รับผิดชอบงาน
งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินงาน
รวม
กลุ่มเป้าหมาย/
ด้านสิ่งแวดล้อม
จานวน
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
จานวน
รายละเอียด
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ของท้องถิ่น จานวน
(บาท)
ทัง้ หมด
20 คน
2.ค่าเอกสารประกอบการ
200
200
อบรม ชุดละ 10 บาท
จานวน 20 ชุด

4

2.ตรวจประเมินมาตรฐาน
มีการตรวจประเมิน
สุขาภิบาลอาหาร ร้านอาหารใน มาตรฐานสุขาภิบาล
โรงพยาบาล
อาหาร ร้านอาหารใน
โรงพยาบาล
3.ตรวจประเมินคุณภาพน้าดืม่

ร้านค้าจาหน่ายอาหาร
ใน รพ. ผ่าน
มาตรฐานสุขาภิบาล
อาหาร กรมอนามัย

มีการตรวจประเมิน
ตูก้ ดน้าดืม่ ใน รพ. มี
คุณภาพน้าดืม่ ที่ตกู้ ดน้า คุณภาพตามเกณฑ์
ณ จุดบริการผู้ป่วย ใน
รพ.

บารุง

2.ค่าตรวจจานวนจุลินทรีย์
ในภาชนะสัมผัสอาหาร
จานวน 2 ตัวอย่าง ๆละ
400 บาท จานวน 2 ครั้ง

1,600

3.ค่าตรวจน้าบริโภค (ตูก้ ด
น้าดืม่ 2 ตัวอย่าง , น้า
ประกอบอาหารโรงครัว 2
ตัวอย่าง , น้าบริโภคถัง 20
ลิตร 1 ตัวอย่าง) ตัวอย่าง
ละ 3,500 บาท จานวน 5
ตัวอย่าง

17,500

จินต์จุฑา
1,600
800.00

1. ค่าตรวจจานวนจุลินทรีย์
ในอาหารปรุงสาเร็จ
จานวน 2 ตัวอย่าง ๆละ
400 บาท จานวน 2 ครั้ง

1,600

1,600
800.00

4.กิจกรรมตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย
1.ตรวจประเมินมาตรฐาน
โรงครัว รพ.ได้รับการ
โรงครัว รพ.ผ่าน โรงครัว รพ. จานวน
สุขาภิบาลอาหารในโรงครัวของ
ตรวจประเมินตาม
มาตรฐานสุขาภิบาล 1 แห่ง ปีละ 4 ครั้ง
โรงพยาบาล
มาตรฐานสุขาภิบาล อาหาร กรมอนามัย
อาหาร กรมอนามัย
ระดับ ดีมาก

รายละเอียด

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด

800.00

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

800.00

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ
จานวน
(บาท)

17,500

17,500.00

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

ร้านจาหน่ายอาหาร ไม่ใช้งบประมาณ
ใน รพ. จานวน 2
ร้าน ตรวจ ปีละ 4
ครั้ง

/

ตูก้ ดน้าจานวน 20 ไม่ใช้งบประมาณ
ตู้ ตรวจเดือนละ 1
ครั้ง รวมปีละ 12
ครั้ง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

5

รายละเอียด

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด

1.ค่าตรวจสุขภาพบุคลากร
อายุ 35 ปีขึ้นไป ใน
รายการที่เบิกไม่ได้ของกลุ่ม
สิทธิ์ข้าราชการ จานวน
120 คน คนละ 250 บาท

30,000

2.ค่าตรวจสุขภาพบุคลากร
อายุ 35 ปีขึ้นไป ใน
รายการที่เบิกไม่ได้ของกลุ่ม
สิทธิ์ประกันสังคม จานวน
100 คน คนละ 1,030บาท

103,000

3.ค่าตรวจสุขภาพบุคลากร
อายุน้อยกว่า 35 ปี ใน
รายการที่เบิกไม่ได้ของกลุ่ม
ประกันสังคม จานวน 140
คน คนละ 310 บาท

43,400

4.ค่าตรวจ Stool exam
และ Occult Blood ในแม่
ครัว จานวน 5 คน คนละ
70 บาท

350

บุคลากรด้านทันตก 5.ค่าตรวจสารปรอทใน
รรมและซ่อมบารุง ปัสสาวะ ในบุคลากรด้าน
จานวน 30 คน
ทันตกรรมและซ่อมบารุง
จานวน 30 คน คนละ 400
บาท

12,000

แม่ครัวผู้สัมผัสอาหาร แม่ครัว จานวน 5
รพ.
คน

บุคลากรด้านทันตก
รรมและซ่อมบารุง
รพ. และ รพสต.

30,000 จิตรลดา

103,000.00

1. จนท. รพ.
จานวน 150 คน
2.รพสต. จานวน
320 คน

30,000.00

Pp non uc
เพื่อให้ทราบสถานะ
สุขภาพของ จนท.
และวางแผนแก้ไข
ปัญหาสุขภาพ และ
ส่งเสริมสุขภาพต่อไป

103,000

43,400.00

5. กิจกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์
1.ตรวจสุขภาพประจาปี
มีการตรวจสุขภาพ
บุคลากรรายบุคคล

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

43,400

350.00

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ
จานวน
(บาท)

350

12,000.00

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

12,000

6

เจ้าหน้าที่ ที่ไม่เคย
เจ้าหน้าที่ ที่ไม่เคย 7.ค่าตรวจหาเชื้อ ไวรัสตับ
ตรวจไวรัสตับอักเสบ บี ตรวจไวรัสตับ
อักเสบชนิดบี ในเจ้าหน้าที่
อักเสบ บี จานวน ที่ไม่เคยตรวจตับอักเสบบี
20 คน
จานวน 20 คน คนละ 260
บาท

5,200

แม่ครัวผู้สัมผัสอาหาร แม่ครัว จานวน 2
รพ.
คน

8.ค่าตรวจหาเชื้อและ
ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอ
จานวน 2 คน คนละ 500
บาท

1,000

เพื่อให้ทราบสถานะ บุคลากร
สุขภาพของ จนท.
สาธารณสุข จานวน
และวางแผนแก้ไข
300 คน
ปัญหาสุขภาพ และ
ส่งเสริมสุขภาพต่อไป

1.ค่าตรวจสมรรถภาพการ
มองเห็น จานวน 300คน
คนละ 50 บาท

15,000

2.ค่าตรวจสมรรถภาพการ
ได้ยิน จานวน 100 คน คน
ละ 50 บาท

5,000

3.ค่าตรวจสมรรถภาพปอด
จานวน 100 คน คนละ 70
บาท

7,000

5,720

5,200

1,000

15,000.00

5,720

15,000 วรุณยุพา

5,000.00

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ 6.ค่าตรวจหาเชื้อ ไวรัสตับ
วัคซีนป้องกันไวรัสตับ วัคซีนป้องกันไวรัส อักเสบชนิดบี ในเจ้าหน้าที่
อักเสบ บี ในปี 2562 ตับอักเสบ บี ในปี ที่ได้รับวัคซีนตับอักเสบบี
2562 จานวน 22 ในปี 2562 จานวน 22 คน
คน
คนละ 260 บาท

5,720.00

รายละเอียด

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด

5,000

7,000.00

2.ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง บุคลากรกลุ่มเสี่ยงได้รับ
จากการทางาน (สมรรถภาพ หู การตรวจสมรรถภาพ หู
ตา ปอด)
ตา ปอด ตามปัจจัย
เสี่ยงจากการทางาน

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

5,200.00

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ
จานวน
(บาท)

1,000.00

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

7,000
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6.กิจกรรมการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันตามปัจจัยเสี่ยงของงานแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข
1.บุคลากรกลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีน บุคลากรกลุ่มเสี่ยงได้รับ เพื่อป้องกันความเสี่ยง บุคลากรที่ไม่มี
พื้นฐานที่จาเป็นอย่างน้อย 4
วัคซีนป้องกันโรคตาม ในการติดเชื้อจากการ ภูมิคุ้มกันไวรัสตับ
ชนิด ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรค ปัจจัยเสี่ยงของงาน
ปฏิบัตงิ านและเสี่ยงที่ อักเสบ ชนิดบี
จานวน 25 คน
ไข้หวัดใหญ่ โรคไวรัสตับอักเสบ
จะแพร่ไปสู่ผู้ป่วย
บี วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คาง
บุคลากรกลุ่มเสี่ยง
ทูม-หัดเยอรมันและโรคอีสุกอีใส
ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันโรค

รายละเอียด

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด
Pp non uc

1.ค่าวัคซีนป้องกันไวรัสตับ
อักเสบ ชนิดบี จานวน 25
คน คนละ 3 เข็ม เข็มละ
170 บาท

2.ค่าวัคซีนป้องกันโรค
อีสุกอีใส 35 คน ๆละ 2
อีสุกอีใส จานวน 35 เข็ม ๆละ 750 บาท
คน

12,750

52,500

วรุณยุพา
12,750.00

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

12,750

52,500.00

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ
จานวน
(บาท)

52,500

5,200.00

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

5,200

บุคลากร
3.ได้รับสนับสนุนวัคซีน
สาธารณสุข จานวน ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ฟรี
250 คน
ไม่ใช้งบประมาณ
เพื่อป้องกันความเสี่ยง แม่ครัวที่ไม่มี
ในการแพร่เชื้อไปสู่ ภูมคิ ุ้มกันไวรัสตับ
ผู้ป่วย
อักเสบ ชนิดเอ
จานวน 2 คน

1.ค่าวัคซีนป้องกันไวรัสตับ
อักเสบ ชนิดเอ จานวน 2
คน คนละ 2 เข็ม เข็มละ
1,300 บาท

7.กิจกรรมส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านอาหารและออกกาลังกาย
ทราบระดับ
บุคลากรด้าน
ไม่ใช้งบประมาณ
1.ทดสอบสมรรถภาพทางกาย มีการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายใน สมรรถภาพทางกาย สาธารณสุข จานวน
บุคลากร
ของบุคลากร
300 คน
2.สาธิตการทาอาหารเพื่อ
สุขภาพในกลุ่ม BMI เกิน

มีการสาธิตทาอาหาร
สุขภาพเพื่อลดน้าหนัก

เพื่อให้กลุ่ม BMI เกิน บุคลากรที่มี BMI 1.ค่าชุดสาธิตการประกอบ
มีความรู้ดา้ นการ
ระดับท้วม ถึง อ้วน อาหาร ชุดละ 2000 บาท
รับประทานอาหาร
จานวน 60 คน
จานวน 2 ครั้ง
เพื่อลดน้าหนัก

5,200

Pp non uc

4,000

ทิพวรรณ

2,000.00

แม่ครัว ของ รพ.ได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคไวรัส
ตับอักเสบเอ

2,000.00

2.ให้วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับ
อักเสบเอ ในแม่ครัวของ
โรงพยาบาล

4,000

8

5,000

3.ค่าแบบทดสอบความรู้
ก่อน-หลังอบรม จานวน
200 ชุด ๆละ 1 บาท

200

4.ค่าวัสดุประกอบการ
อบรม จานวน 100 ชุด ๆ
ละ 30 บาท

600

5.ค่าเอกสารประกอบการ
อบรม จานวน 100 ชุด ๆ
ละ 10 บาท

1,000

หน่วยงานที่มีความ 1.แบบประเมินพฤติกรรม
เสี่ยงในการทางาน การใช้ PPE จานวน 50
และมีการใช้ PPE ชุดๆ ละ 1 บาท
จานวน 10
หน่วยงาน

50

2.การประเมินพฤติกรรมการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจาการ
ทางาน (PPE) ของ จนท.ใน
หน่วยงานที่มีความเสี่ยง

มีการประเมินพฤติกรรม
การใช้ PPE ของ จนท.
ในหน่วยงานที่มีความ
เสี่ยง

เพื่อให้ทราบ
พฤติกรรมการใช้ PPE
และผลลัพท์จากการ
ให้ความรู้

3.การประเมินความเสี่ยงด้าน
การยศาสตร์และอุปกรณ์
สานักงาน ในบุคลากรที่ทางาน
กับคอมพิวเตอร์

มีการประเมินความ
เสี่ยงด้านการยศาสตร์
และอุปกรณ์สานักงาน
ในบุคลากรที่ทางานกับ
คอมพิวเตอร์

เพื่อให้มีข้อมูลความ บุคลากรที่ทางาน
เสี่ยงด้านการยศาสตร์ กับคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
จานวน 100 คน
สานักงานที่มีความ
เสี่ยงต่อการเกิด โรค
ออฟฟิศซินโดรม

1.ค่าแบบประเมินความ
เสี่ยงด้านการยศาสตร์
ท่าทางในการทางาน ROSA
จานวน 100 ชุดๆ ละ 25
บาท

2,500

5,000

200

600

1,000

50

50.00

2.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ 100 คน ๆ ละ 2
มื้อ ๆ ละ 25 บาท

5,000

2,500.00

1.ค่าอาหารกลางวัน 100
คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50
บาท

ทิพวรรณ
5,000.00

บุคลากรด้าน
สาธารณสุข (รพ.
และ รพสต.)
จานวน 120 คน
(แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ
ละ 1 วัน)

Pp non uc
5,000

5,000.00

8.กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัย
1.อบรมความรู้ดา้ นอาชีวอนามัย มีการอบรมความรู้ดา้ น บุคลากรสาธารณสุข
อาชีวอนามัยให้แก่
มีความรู้ดา้ นอาชีวอ
บุคลากรด้านสาธารณสุข นามัย

รายละเอียด

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด

200.00

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

600.00

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ
จานวน
(บาท)

1,000.00

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

2,500

มีการประเมินความ
เสี่ยงด้านการยศาสตร์
และอุปกรณ์สานักงาน
ในบุผลผลิ
คลากรที
่ทางานกั
บ
ตของกิ
จกรรม
คอมพิวเตอร์

เพื่อให้มีข้อมูลความ บุคลากรที่ทางาน
เสี่ยงด้านการยศาสตร์ กับคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
จานวน 100 คน
กลุ่มเป้าหมาย/
สานักงานที
ม
่
ค
ี
วาม
เป้าหมาย
จานวน
เสี่ยงต่อการเกิด โรค
ออฟฟิศซินโดรม
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รายละเอียด

งบประมาณ
จานวน
(บาท)

2.ค่าแบบประเมินความ
เสี่ยงด้านอุปกรณ์สานักงาน
RULA จานวน 100 ชุดๆ
ละ 3 บาท

ระยะเวลาดาเนินงาน

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด
300

300
300.00

3.การประเมินความเสี่ยงด้าน
การยศาสตร์และอุปกรณ์
สานักงาน ในบุคลากรที่ทางาน
กับคอมพิวเตอร์
กิจกรรม
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เพื่อให้ผู้ประกอบการ โรงงานน้าแข็ง
และลูกจ้างทราบ
จานวน 2 แห่ง
ความเสี่ยงและการ
ป้องกันอันตรายจาก
การทางาน

1.ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง 10 คน ๆ ละ 1
มื้อ ๆ ละ 25 บาท 2 ครั้ง

500

รวมทัง้ สิ้น

372,170

500

372,170

-

ไม่ใช้งบประมาณ

2,800

27,000

เพื่อค้นหาความเสี่ยงที่ รพสต.จานวน 20
เกิดขึ้นจากการ
แห่ง และ
ทางานและวางแผน หน่วยงานใน รพ.
แก้ไขปัญหาที่พบ

1,200.00

2,800

1,200.00

3.ค่าตรวจปรอทในอากาศ
จานวน 4 จุด จุดละ 700
บาท

2,800.00

งานทันตกรรม
จานวน 4 จุด

1,200

6,800

1,200

800

2.ค่าตรวจก๊าสเอทิลินออก
ไซค์ จานวน 4 จุด จุดละ
300 บาท

7,200

หน่วยจ่ายกลาง
และห้องเก็บของส
เตอไรด์ จานวน 4
จุด

ทิพวรรณ
1,200

500.00

1,200

223,720

1.ค่าตรวจก๊าซไนตรัส
จานวน 4 จุด จุดละ 300
บาท

85,150

3.อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่องการ มีการอบรมความรู้เรื่อง
ประเมินความเสี่ยงทาง
การประเมินความเสี่ยง
สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ ทางสิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการ

ห้องผ่าตัด จานวน
4 จุด

-

มีการตรวจประเมิน
ความเสี่ยงด้านสุขภาพ
บุคลากรและ
สภาพแวดล้อมในการ
ทางาน

Pp non uc
เพื่อตรวจประเมิน
ความเสี่ยงด้าน
คุณภาพอากาศใน
สถานที่ทางาน

21,500

2.ตรวจประเมินความเสี่ยงด้าน
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการ
ทางาน (Rah.01)

รายละเอียด

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด

-

9. กิจกรรมด้านเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
1.การตรวจประเมินคุณภาพ
มีการตรวจประเมิน
คุณภาพอากาศใน
อากาศในสถานที่ทางาน
สถานที่ทางาน

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

-

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ
จานวน
(บาท)

-

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 8 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ร้อยละของโรงพยาบาลทีพ่ ัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

6,600.00

1,880.00

11,670

-

-

-

-

-

-

-

11,670.00

รวมทังสิน

3,190 สมศักดิ์

3,190.00

3,190 ระบบบำบัด
นำเสีย
-

3.ปำกกำวัดค่ำ pH รุ่น index
ID1000

-

1.เฝ้ำระวังคุณภำพนำทิงระบบ
บำบัดนำเสียโรงพยำบำล

รวม
งบประมาณ
ระยะเวลาด้าเนินงาน
ผลผลิตของกิจกรรม
เป้าหมาย
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
จ้านวน
รายละเอียด
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทังหมด
(บาท)
1.จัดซือวัสดุเพื่อใช้ใน ค่ำพำรำมิเตอร์ ระบบบำบัดนำ 1.Test kit Chlorine Free&
6,600 ระบบบำบัด
6,600 สมศักดิ์
นำเสีย
กำรตรวจเฝ่ำระวังวัด ประจำวันใน เสียโรงพยำบำล Total จำนวน 1 ชุดๆ ละ
ค่ำพำรำมิเตอร์ประจำวัน ระบบบำบัด
6,600 บำท
ในระบบบำบัดนำเสีย นำเสียตำม
2.ชุดตรวจคลอรีนิสระ (100
1,880 ระบบบำบัด
1,880 สมศักดิ์
เกณฑ์
ชิน)/แพคๆ ละ 1,880 บำท
นำเสีย
มำตรฐำน
กลุ่มเป้าหมาย/
จ้านวน

-

กิจกรรม

โครงการพัฒนาและแก้ไขระบบบ้าบัดน้าเสีย
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

-

ชือ่ โครงการ/แผนงาน
กลุ่มงาน/งาน
รหัสโครงการ

11,670

1

รวมทัง้ สิ้น

34,600

34,600

-

2,600

-

2,600

-

4.ค่าป้ายรณรงค์

12,000

-

12,000

-

3.ค่าตอบแทนวิทยากรภาค
บรรยาย 1 คนๆ ละ 6
ชั่วโมงๆ ละ 1000 บาท
จานวน 2 วัน

10,000

-

10,000

10,000

-

2.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ 200 คน ๆ ละ 2
มื้อ ๆ ละ 25 บาท

10,000.00

10,000

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด

10,000.00

1.ค่าอาหารกลางวัน 200
คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50
บาท

ระยะเวลาดาเนินงาน

12,000.00

1.จนท. รพ. จานวน
160 คน
2.จนท.รพสต และ
สสอ. จานวน 40 คน

รายละเอียด

งบประมาณ
จานวน
(บาท)

2,600.00

เจ้าหน้าที่มีความรู้เรื่อง ส่งเสริมความรู้เรื่อง
พลังงานสะอาดและการ พลังงานสะอาดและ
ประหยัดพลังงาน
การประหยัดพลังงาน
แก่จนท.รพ และรพสต

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

34,600

เป้าหมาย

-

1.อบรมความรู้เรื่องพลังงาน
สะอาดและการประหยัดพลังงาน

ผลผลิตของกิจกรรม

-

กิจกรรม

-

ชือ่ โครงการ/แผนงาน
กลุ่มงาน/งาน
รหัสโครงการ

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 8 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ร้อยละของโรงพยาบาลทีพ่ ัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด กสธ. ทีผ่ า่ นเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก Plus
โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา รพร.นครไทย
คณะกรรมการบริหารจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม เครื่องมือ และความปลอดภัย

-

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวงแผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
ตอบสนองโครงการของกระทรวงโครงการที่ 9 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวทีเ่ ปิดดาเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
โครงการคลินิกหมอครอบครัวอาเภอนครไทยปี 2563
กลุ่มงาน/งาน
บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
รหัสโครงการ

3,000

3,000.00
5,000.00

3,000.00

8,000

-

-

38,000

8,000

รวมทัง้ สิ้น

-

3,000

20,000

6,000

-

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
25 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ
25 บาท 2 รุ่น

5,000.00

งปม.
สนับสนุนทีม
PCC อาเภอ
10,000 นครไทย

3,000.00

ทีมหมอครอบครัวใน จานวน 2
PCC ได้รับการ
รุ่นๆ30 คน
พัฒนาความรู้ดา้ น
เวชศาสตร์ครอบครัว
1ครั้ง

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
25 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ
25 บาท จานวน5 ทีมๆละ4
1.ค่าอาหารกลางวัน 30
คน ๆ ละ 1มื้อ ๆ ละ50บาท
2รุ่น

10,000

5,000.00

ทีมหมอครอบครัว
มีความรู้ความเข้าใจ
และทางานโดยใช้
หลักเวชศาสตร์
ครอบครัว

1.ค่าอาหารกลางวัน15 คน ๆ
ละ 1มื้อ ๆ ละ50บาท
จานวน5 ทีมๆละ4ครั้ง

8,000

กก PCC ระดับทีม5 ทีมPP จานวน
ทีม มีการประชุม
5 ทีม ๆละ
ติดตามการ
10 คน /4 ครั้ง
ดาเนินงาน ทุก 3
เดือน

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
25 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ
25 บาท 4 ครั้ง

6,000.00

PCC มีการ
ดาเนินงานได้ตาม
มาตรฐาน staff
system struture

1.ค่าอาหารกลางวัน30 คน ๆ
ละ 1มื้อ ๆ ละ50บาท 4ครั้ง

6,000

2. ประชุมติดตามผลการ
ดาเนินการและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ระดับทีม PCC

3. อบรมทีมหมอครอบครัว
พัฒนาทีม PCC ด้วยหลักเวช
ศาสตร์ครอบครัว

กก PCC
ระดับอาเภอ
จานวน 30
คน/4 ครั้ง

3,000.00

กก PCC ระดับ
อาเภอ มีการ
ประชุมติดตามการ
ดาเนินงาน ทุก 3
เดือน

5,000.00

PCC มีการ
ดาเนินงานได้ตาม
มาตรฐาน staff
system structure

8,000

1. ประชุมติดตามผลการ
ดาเนินการและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทีม กก PCC ระดับ
อาเภอ

รายละเอียด

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
จานวน
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด
(บาท)
6,000 งปม.
12,000 /สินาฐ/
สนับสนุนทีม
ศศิธรใบ
PCC
อ
าเภอ
หยัน/
6,000
นครไทย
รสสุคนธ์/
เจริญ

-

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

-

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

-

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

38,000

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ร้อยละของครอบครัวทีม่ ีศกั ยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขรายใหม่ ปี 2563
กลุ่มงาน/งาน
งานสุขภาพภาคประชาชน
รหัสโครงการ

168,000.00

รวมทัง้ สิ้น

185,750

-

1,800

-

1,800

-

3.ค่าตอบแทนวิทยากร
ภาคบรรยาย 2 คนๆ ละ 3
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท

7,250

-

7,250

8,700.00

2.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ 145 คนๆ ละ 2
มื้อๆ ละ 25 บาท

8,700

7,250.00

8,700 สปสช. เขต 2

1,800.00

3,000

17,750.00

อสม.หมอประจา จานวน 145คน 1.ค่าอาหารกลางวัน 145
บ้าน2563
คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 60
บาท

75,000

-

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ดาเนินงาน

168,000 นายอัญเชิญ
ขันติ
นางสาว
กัญญาณัฐ
ทับแปลง

-

2.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ 500 คนๆ ละ 6
มื้อๆ ละ 25 บาท

เงิน
ลงทะเบียน
ส่วนบุคคล

168,000.00

1.ค่าอาหารกลางวัน 500
คนๆ ละ 3 มื้อๆ ละ 60
บาท

จานวน
(บาท)
90,000

-

อสม.ตาบลเนิน อสม.ตาบลเนิน
เพิ่ม ตาบลบ้าน เพิ่ม ตาบลบ้าน
แยง ตาบลบ่อโพธิ์ แยง ตาบลบ่อ
โพธิ์ รวม 500
คน

รายละเอียด

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด

-

2. อบรมพัฒนาศักยภาพอสม.
หมอประจาบ้าน

อสม.อาเภอนครไทยมี
ศักยภาพในการส่งเสริม
สุขภาพตามกลุ่มวัย
ป้องกันโรค ดูแลผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง การพยาบาล
เบื้องต้น ตามแบบ
ฝึกอบรมอสม.ฉบับ
มาตรฐาน ปี 2550
จานวน 43 ชั่วโมง
อสม.หมอประจาบ้าน
อาเภอนครไทยมี
ศักยภาพในการส่งเสริม
สุขภาพ ดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ติดบ้านติดเตียง
และผู้ป่วยCKD

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

-

1. อบรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข ตาม
หลักสูตรมาตรฐาน ปี 2562

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

-

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

185,750

นายอัญเชิญ
ขันติ
นางสาว
กัญญาณัฐ
ทับแปลง

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวงแผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตอบสนองโครงการของกระทรวงโครงการที่ 6 โครงการการดูแลผูป้ ่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผูป้ ่วยกึง่ เฉียบพลัน
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Strong Opioid Medication ในผูป้ ่วยประคับประคองอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผูป้ ่วยระยะสุดท้ายจากโรงพยาบาลสู่ชมุ ชน ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มงาน/งาน
งานดูแลผูป้ ่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง
รหัสโครงการ
งบประมาณ

1.เพื่อให้บุคคลกร
บุคคลกรสาธารณสุข
สาธารณสุข มีการ
จานวน 60 คน
สื่อสารภายในครอบครัว
ที่ดี ผู้ป่วยและครอบครัว
มีความเข้าใจเกี่ยวกับตัว
โรค และแผนการดูแล
รักษาที่ตรงกัน
2.มีการตัดสินใจเรื่องการ
ดูแลแบบประคับประคอง
ระหว่างผู้ป่วยและ
สมาชิกทุกคนใน
ครอบครัว แพทย์
พยาบาล ไปในทิศทาง

1.ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง 60 คนๆ ละ
100 บาท
2.ค่าวิทยาการ 3 คนๆ
ละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 600
บาท
1.ค่าอาหารว่างและ
อาหารกลางวัน 60 คนๆ
100 บาท,

3,600

QOF

6,000

QOF

2.ค่าวิทยาการ 3 คนๆ
ละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 600
บาท

3,600

QOF

3.ค่าจัดทาคู่มือการ
วางแผนสุขภาพระยะ
ท้ายสาหรับบุคลากร
สาธารณสุขและปากกา
150 ชุดๆ ละ 30 บาท

4,500

QOF

6,000.00

หน่วยงานราชการ/ผู้นา
ชุมชน/ผู้นาท้องถิ่น/
บุคคลากรสาธารณสุข
จานวน 60 คน

รายละเอียด

รวม
ผูร้ ับผิดชอ
งบประมาณ
จานวน ระบุแหล่ง
บ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด
(บาท)
งบ
6,000 QOF
9,600 อรุณี

3,600.00

พัฒนาคุณาพบริการ
การดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายแบบ
ประคับประคองอย่างมี
มาตรฐาน

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

4,500.00

2.กิจกรรมอบรมการวางแผน
สุขภาพระยะท้าย(Advance
care plan)

หน่วยงานราชการ/ผู้นา
ชุมชน/ผู้นาท้องถิ่น/
บุคคลากรสาธารณสุข
ได้ร่วมมือในการทา
ข้อตกลง เรื่องการดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบ
1.บุคคลกรสาธารณสุขมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทากลุ่ม
ครอบครัว(Family
Meeting)
2. ผู้ป่วยและครอบครัว
สามารถวางแผนสุขภาพ
ระยะท้าย (Advance
Care Planning) ได้

เป้าหมาย

6,000.00

1.อบรมมาตราฐานการดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบ
ประคับประคอง

ผลผลิตของกิจกรรม

3,600.00

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

14,100

อรุณี

2

รวมทัง้ สิ้น

38,400

-

-

-

-

-

1.ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง 147 คนๆ ละ
100 บาท

14,700.00

ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น
บุคลากรที่สนใจร่วมกัน
ดูแลแบบจิตอาสาและ
ประชาชน จานวน 117
คน

14,700.00

ส่งเสริมและผลักดันให้
ประชาชนเห็น
ความสาคัญของการดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและ
มีความเข้าใจเรื่องการ
วางแผนสุขภาพระยะ
สุดท้าย

รวม
ผูร้ ับผิดชอ
งบประมาณ
ระบุแหล่ง
บ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด
งบ
QOF
14,700
อรุณี

14,100.00

มีเครือข่ายการดูแลแบบ
ประคับประคอง ร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรภาครัฐ
เช่นโรงเรียนนครไทย/
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/พระภิกษุ /
อาสาสมัครในชุมชนและ
จิตอาสานางฟ้านครไทย

รายละเอียด

จานวน
(บาท)
14,700

9,600.00

3.อบรมพัฒนาศักยภาพและ
ถอดบทเรียนการดาเนินงาน
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative
care day 2020)

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

-

เป้าหมาย

-

ผลผลิตของกิจกรรม

-

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

-

งบประมาณ

38,400.00

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 12 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคติดต่อ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง อัตราความสาเร็จของการรักษาผูป้ ่วยวัณโรคปอดรายใหม่
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผูป้ ่วยวัณโรค
กลุ่มงาน/งาน
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
รหัสโครงการ

กิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรม

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

งบประมาณ
รายละเอียด

1.ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารแนว
ทางการดาเนินงานและการ
บันทึกข้อมูลระบบงานวัณโรค
NTIP Online

เจ้าหน้าที่ได้รับทราบถึง
แนวทางการดาเนินงาน
วัณโรค และบันทึก
ข้อมูลระบบงานวัณโรค
NTIP Online ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน

รับทราบ
วัตถุประสงค์และ
สามารถ
ดาเนินงานไปใน
แนวทางเดียวกัน

บุคลากร
ไม่ใช้งบประมาณ
สาธารณสุขที่
เกี่ยวข้องกับ
งานวัณโรค
จานวน 22 คน

2.สารวจข้อมูลกลุ่มเสี่ยง DM,
COPD, CKD, CA, Case
contact, HIV, Migrant, HCW
ที่ตอ้ งได้รับการคัดกรองวัณโรค
โดย verbal screening และ
X-ray

เพื่อทราบจานวน
กลุ่มเป้าหมาย และ
วางแผนการดาเนินงาน
คัดกรองวัณโรค

ประชากรกลุ่ม
เสี่ยงได้รับการ
คัดกรองวัณโรค
ร้อยละ 100

ประชากรกลุ่ม
เสี่ยงวัณโรค 6
กลุ่ม จานวน
3,200 คน

ไม่ใช้งบประมาณ

3. คัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยง
วัณโรคเชิงรุก โดยการเอกซเรย์
ทรวงอก (Chest X-Ray)

มีการคัดกรองใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยง 6
กลุ่ม ได้แก่ ผู้สัมผัสร่วม
บ้าน HIV, DM, ผู้สูงอายุ,
แรงงานต่างด้าว และ
บุคลากรสาธารณสุข
โดย Verbal และ X-ray
ร้อยละ 100

ประชากรกลุ่ม
เสี่ยง 6 กลุ่ม
ได้รับการคัดกรอง
โดย Verbal
และ X-ray ร้อย
ละ 100

ประชากรกลุ่ม
เสี่ยง 6 กลุ่ม
จานวน 3,200
คน

ไม่ใช้งบประมาณ

จานวน
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินงาน

รวม
งบประมาณ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด
/

/

ผูร้ ับผิดชอบ
ชิดชนก, ภาวุฒิ

/

ชิดชนก, ภาวุฒิ

/

/

/

/

/

/

/

ชิดชนก, ภาวุฒิ

2

กิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรม

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

งบประมาณ
รายละเอียด

ระยะเวลาดาเนินงาน

จานวน
(บาท)

รวม
งบประมาณ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด

ผูร้ ับผิดชอบ

ประชากรกลุ่ม ไม่ใช้งบประมาณ
เสี่ยงทั้ง 6 กลุ่ม
เสี่ยง ที่มีผล
เอกซเรย์
ผิดปกติ จานวน
320 คน

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ชิดชนก, ภาวุฒิ

5. ติดตามกากับการกินยา
1. ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
สาหรับผู้ป่วยวัณโรค โดยการจัด ในชุมชนได้รับการ
ยาไว้ที่ รพ.สต. และจ่ายยาให้
รักษาอย่างรวดเร็ว
ผู้ป่วยครั้งละ 7 วัน
2. มีระบบการส่งต่อ
และดูแลการกินยาของ
ผู้ป่วยตามระบบ DOT

ผู้ป่วยวัณโรคราย
ใหม่ ได้รับการ
รักษา และการ
ส่งต่อและดูแล
การกินยาของ
ผู้ป่วยตามระบบ
DOT ร้อยละ 100

ผู้ป่วยวัณโรค ไม่ใช้งบประมาณ
รายใหม่ทุกราย
จานวน 8 ราย
(ไตรมาส 1)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

จนท.
ผู้รับผิดชอบงาน
วัณโรค รพ.สต.
ทุกแห่ง จานวน
21 คน

6. ประชุมติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงานวัณโรค บูรณา
การกับงาน SRRT กับ คปสอ.

รพ.สต. สามารถ
ใช้โปรแกรม
NTIP ในการคัด
กรอง ส่งต่อ และ
กากับการกินยา
(DOT) ร้อยละ
100

จนท.
ค่าอาหารกลางวันและ
ผู้รับผิดชอบงาน อาหารว่าง 22 คนๆ ละ
วัณโรค จานวน 100 บาท จานวน 4 ครั้ง
22 คน

8,800 ชิดชนก, ภาวุฒิ

-

2,200
2,200.00

-

-

2,200.00

-

-

-

2,200.00

8,800

2,200.00

รวมทัง้ สิ้น

-

2,200

8,800 เงินบารุง รพ.

-

รพ.สต. สามารถใช้
โปรแกรม NTIP อย่าง
ครอบคลุม ในการคัด
กรอง ส่งต่อ และกากับ
การกินยา (DOT)

2,200

ประชากรกลุ่ม
เสี่ยงทั้ง 6 กลุ่ม
เสี่ยง ได้รับการ
ตรวจเสมหะด้วย
กล้องจุลทรรศน์
(Sputum AFB)
ร้อยละ 100

2,200

4.การตรวจเสมหะด้วยกล้อง
ประชากรกลุ่มเสี่ยงทั้ง 6
จุลทรรศน์ (Sputum AFB) ใน กลุ่มเสี่ยง ที่มผี ลเอกซ
กลุ่มเสี่ยงที่ผล x-ray ผิดปกติ
เรยทรวงอก (Chest
(ประมาณการ 10 % ของผู้ที่รับ X-Ray) เข้าได้กบั วัณโรค
การเอกซเรย์ทรวงอกทั้งหมด)
ได้รับการตรวจเสมหะ
ด้วยกล้องจุลทรรศน์
(Sputum AFB)

8,800

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 17 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ร้อยละของผูป้ ่วยนอกทัง้ หมดทีไ่ ด้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยอาเภอนครไทย ปี 2563
กลุ่มงาน/งาน
งานแพทย์แผนไทย
รหัสโครงการ

1.ค่าจ้างทาโปสเตอร์พร้อมขาตัง้ แบบ
Roll-up ประชาสัมพันธ์การให้บริการทาง
การแพทย์แผนไทยให้แก่ประชาชน เรื่อง
ระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
จานวน 21 ชุดๆ ละ 2,000 บาท
2.ค่าจ้างโปสเตอร์พร้อมขาตัง้ แบบ Roll-up
ประชาสัมพันธ์ความรู้ทางการแพทย์แผน
ไทยและการให้บริการให้แก่ประชาชน เรื่อง
การดูแลรักษาและการให้บริการมารดาหลัง
คลอด จานวน 21 ชุดๆ ละ 2,000 บาท

42,000

3.ค่าจัดทาสื่อแผ่นพับเพื่อส่งเสริมการ
ให้บริการ แก่ประชาชน เรื่อง การให้บริการ
มารดาหลังคลอดทางการแพทย์แผนไทย
แผ่นละ 1 บาท x 3,000 แผ่น

3,000

4.ค่าจ้างทาสื่อวีดทิ ัศน์ประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 5 เรื่องๆ
ละ 3,000 บาท

15,000

42,000

3,000

15,000.00

มีการ
รพ.สต. และ รพร.
ประชาสัมพันธ์ จานวน 21 แห่ง
ด้านการแพทย์
แผนไทยทุกรพ.
สต.และรพร.

รายละเอียด

รวม

ผูร้ ับผิดชอ
งบประมา
จานวน
บ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ณทัง้ หมด
(บาท)
42,000 กองทุนภูมิ
42,000 นส.ลัดดา
ปัญญา
วัลย์ ศรี
การแพทย์
โสภา
แผนไทย
42,000.00

1.พัฒนาสื่อความรู้รูปแบบต่างๆ รพ.สต.และรพร.รวม
ในงานแพทย์แผนไทย สาหรับ 21 มีโปสเตอร์
ผู้รับบริการ
ประชาสัมพันธ์ดา้ น
การแพทย์แผนไทย

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

42,000.00

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

3,000.00

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

15,000

2

125,000.00
28,000.00

2.ค่าชุดอบสมุนไพรจานวน 700 ชุดๆ ละ 40
บาท
3.ค่าครีม Johnson Baby oil 300 ml 185
บาท X 50 ขวด

9,250

4.ค่าครีม NIVEA ตลับ 250 ml. 140 บาท
X 150 ตลับ

21,000

5.ค่าจัดซื้อสมุนไพรเพื่อปรุงยาเฉพาะราย
และใช้ในการบาบัดรักษาโรคทางการแพทย์
แผนไทย

141,210

ผู้ช่วยแพทย์แผน 1.ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 17 คน
ไทยในรพร.นคร X 110 บาท X 2 วัน
ไทยจานวน 17 คน
2.ค่าเอกสารประกอบการอบรม ปริ้นสี และ
ขาวดา ชุดละ 130 บาท X 17 ชุด

3,740 กองทุนภูมิ
ปัญญา
การแพทย์
2,210 แผนไทย

เจ้าหน้าที่รพ.สต.
และรพร.จานวน
60 คน

6,600 กองทุนภูมิ
ปัญญา
การแพทย์
แผนไทย

1.ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 60 คน
X 110 บาท X 2 วัน

9,250.00

1.ค่าลูกประคบ จานวน 2,500 ลูกๆ ละ 50
บาท

9,250

21,000

141,210

3,740 นส.ลัดดา
วัลย์ ศรี
โสภา
2,210

6,600.00

ผู้ช่วยแพทย์
แผนไทยได้
ทบทวนความรู้
ในการนวด
บาบัดรักษาโรค
ทุกคน
4.กิจกรรมอบรมการใช้ยา
เจ้าหน้าที่มีความมั่นใจ เจ้าหน้าที่รพ.
สมุนไพรในเจ้าหน้าที่รพ.สต.และ ในการจ่ายยาสมุนไพร สต.และรพร.ได้
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล จานวน
เข้ารับการอบรม
2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน
1.เจ้าหน้าที่ รพ.สต. รุ่นละ 20
คน 2 รุ่น รวมจานวน 40 คน
2.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล (แพทย์
เภสัช พยาบาล) รุ่นละ 10 คน
รวมจานวน 20 คน

ผู้มารับบริการด้าน
การแพทย์แผน
ไทยที่รพร.นคร
ไทยจานวน ร้อยละ
80 ของผู้มารับ
บริการด้าน
การแพทย์แผนไทย

3,740.00

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
ได้ทบทวนและฝึกฝน
การนวดบาบัดรักษา
โรคเป็นประจาทุกปี

ผู้มารับบริการ
เกิดความพึง
พอใจ

รายละเอียด

รวม

ผูร้ ับผิดชอ
งบประมา
จานวน
บ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ณทัง้ หมด
(บาท)
125,000 กองทุนภูมิ
125,000 นส.ลัดดา
ปัญญา
วัลย์ ศรี
การแพทย์
โสภา
แผนไทย
28,000
28,000

2,210.00

3.กิจกรรมอบรมฟื้นฟูความรู้แก่
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เรื่อง การ
นวดเพื่อบาบัดรักษาโรค เป็น
เวลา 2 วัน

มีการจัดบริการที่
หลากหลายและมี
ภาพลักษณ์การ
ให้บริการที่ดี

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

21,000.00

2.พัฒนาระบบบริการและ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดใี นการ
ให้บริการ

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

141,210.00

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

6,600 นส.ลัดดา
วัลย์ ศรี
โสภา

3

4.ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 X 3 วัน X 2 คน

1,440

3.ค่าที่พัก 1450 X 5 คืน X 2 คน (แยก
ชาย-หญิง)
4.ค่าเบี้ยเลี้ยง240 X 4 วัน X 2 คน

15,000 นส.ลัดดา
วัลย์ ศรี
โสภา
3,000

15,000.00

14,500

1,920

14,500

1,920

496,570.00

-

-

34,420.00

496,570

29,740.00

รวมทัง้ สิ้น

5,950.00

นส.ลัดดา
วัลย์ ศรี
โสภา

-

ผู้ป่วยกลุ่มอาการ ไม่ใช้งบประมาณ
ปวดเรื้อรัง/มะเร็ง/
ไมเกรน/พากิน
สันต์/นอนไม่หลับ
จานวน 200 คน
15,000.00

ผู้ป่วยที่ได้รับ
น้ามันกัญชามี
อาการดีขึ้น

1,440

15,000 กองทุนภูมิ
ปัญญา
การแพทย์
3,000 แผนไทย

-

มีน้ามันกัญชาเพื่อ
บาบัดรักษาโรค

8,700

3,000.00

1.ค่าลงทะเบียน จานวน 2 คนๆ ละ 7,500
บาท
2.ค่าพาหนะ คนละ1500 X 2 คน

7.เปิดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์

10,000.00

8,700

1,920.00 14,500.00

แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย 2
ได้เข้ารับการ คน
อบรม

3.ค่าที่พัก 1,450 X 3 คืน X 2 คน (แยก
ชาย-หญิง)

411,460.00

6.ส่งเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยเข้า แพทย์แผนไทยมี
ร่วมอบรม เรื่องกดจุดคลายพังพืด ความรู้ในการรักษา
จานวน 2 คน
โรคเพิ่มมากขึ้น

3,000.00

2.ค่าพาหนะ คนละ 1,500 X 2 คน

8,700.00

1.ค่าลงทะเบียน จานวน 2 คนๆ ละ 5,000
บาท

1,440.00

แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย 2
ได้เข้ารับการ คน
อบรม

รายละเอียด

รวม

ผูร้ ับผิดชอ
งบประมา
จานวน
บ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ณทัง้ หมด
(บาท)
10,000 กองทุนภูมิ
10,000 นส.ลัดดา
ปัญญา
วัลย์ ศรี
การแพทย์
โสภา
แผนไทย
3,000
3,000

-

5.ส่งเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยเข้า แพทย์แผนไทยมี
ร่วมอบรม เรื่องการนวดจัด
ความรู้ในการรักษา
กระดูก จานวน 2 คน
โรคเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

-

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

-

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 19 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง อัตราตายผูป้ ่วยติดเชือ้ ในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community-Acquired
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
โครงการพัฒนาทักษะเรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในสถานบริการ
กลุ่มงาน/งาน
คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ใน รพ.
รหัสโครงการ

-

-

-

15,000.00

31,500

1,000

1,000.00

1,000 เงินบารุง

9,500.00

รวมทัง้ สิ้น

3,000

6,000.00

พยาบาล
1.ค่าอาหารว่าง 20 คน ๆ
วิชาชีพของ รพ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท
สต.จานวน 20
คน

3,000

1,000.00

3,000 เงินบารุง

15,000.00

9,500.00

3.ค่าจัดทาสติก๊ เกอร์รูปการ
ล้างมือแบบ 5 momment
จานวน 100 แผ่น ราคา
แผ่นละ 30 บาท

3,000.00

3,000 เงินบารุง

3,000.00

2.ค่าจัดทาสติก๊ เกอร์รูปการ
ล้างมือ 7 ขั้นตอน จานวน
100 แผ่น ราคาแผ่นละ 30
บาท

-

พยาบาลวิชาชีพของ รพ พยาบาลวิชาชีพ
สต.มีทักษะเรื่องการ
ของ รพสต.ได้รับ
ป้องกันการติดเชื้อและ การอบรม 100%
เรื่องการทาลายเชื้อและ
ทาให้ปราศจากเชื้อ

1.ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง 245 คน ๆ ละ
1 มื้อๆ ละ 100 บาท

-

เจ้าหน้าที่ได้รับ 1.พยาบาล
การอบรม >80% วิชาชีพ จานวน
95 คน
บุคลากร
วิชาชีพอื่นๆ
จานวน 150 คน
รวมทั้งสิน 245
คน

รายละเอียด

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
จานวน
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด
(บาท)
24,500 เงินบารุง
24,500 พิพัฒน์

-

2.ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของพยาบาล
ผู้รับผิดชอบงาน IC ของ รพสต.
เรื่องการป้องกันการติดเชื้อและ
เรื่องการทาลายเชื้อและทาให้
ปราศจากเชื้อในสถานบริการ

เจ้าหน้าที่มีความรู้และ
ทักษะเรื่องการป้องกัน
การติดเชื้อใน รพ.

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

-

1.ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อ
พัฒนาทักษะเรื่องการป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อในสถาน
บริการสาธารณสุข

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

-

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

31,500

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ร้อยละผูป้ ่วยโรคมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง
กลุ่มงาน/งาน
งานโรคมะเร็ง
รหัสโครงการ

เป้าหมาย

1. ประชุมชี้แจ้งแนวทาง งาน
โรคมะเร็ง ฟื้นฟูความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ โดยเน้นการส่งเสริม
การป้องกันโรคมะเร็งใน
ประชากรทั่วไป โดยให้ความรู้ 5
ทา 5 ไม่ห่างไกลโรคมะเร็ง และ
7 สัญญาณอันตรายโรคมะเร็ง
โดยเจ้าหน้าที่ในรพ.สต.
ปฏิบัตงิ าน บูรณาการร่วมกับ
งานอื่นๆ เช่น งานยาเสพติด
การลดเลิกบุหรี่สุรา , งานคบส.
การใช้สารเคมี หลีกเลี่ยงอาหาร
ปิ้งย่าง
2. คัดกรองมะเร็งเต้านม ในสตรี
อายุ 30-70 ปี

เจ้าหน้าที่รพ.สต. 21
มากกว่าร้อยละ
แห่ง ได้รับการชี้แจงการ 80 ของ
ดาเนินงาน และฟื้นฟู กลุ่มเป้าหมาย
ความรู้ในแนวทางการ
ป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง

3. คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
สตรีอายุ 30-60 ปี

มากกว่าร้อยละ
เขตอาเภอนครไทย
80 ของ
ได้รับการคัดกรองมะเร็ง กลุ่มเป้าหมาย
ปากมดลูก

สตรีอายุ 30-70 ปี ใน
เขตอาเภอนครไทย
ได้รับการคัดกรองมะเร็ง
เต้
านม
สตรี
อายุ 30-60 ปี ใน

เจ้าหน้าที่รพ.
สต. 21 คน

รายละเอียด

จานวน
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินงาน

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด

ไม่ใช้งบประมาณ

มากว่าร้อยละ 80 สตรีอายุ 30-70 1. ค่าเอกสารแผ่นพับและ
ของ
ปี จานวน
สื่อประชาสัมพันธ์ 21 รพ.
กลุ่มเป้าหมาย 17,928 คน
สต.ๆ ละ 1000 บาท
สตรีอายุ 30-60 **ใช้งบประมาณร่วมกับ
ปี จานวน
กิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้า
14,938 คน
นม

21,000 กองทุนตาบล

11,000.00

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

10,000.00

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

21,000

2

รวมทัง้ สิ้น

89,005

-

-

-

-

-

-

20,000.00

พยาบาลงาน ไม่ใช้งบประมาณ
โรคมะเร็ง งาน
ผู้ป่วยนอก
จานวน 1 คน

20,000.00

ฐานข้อมูลมะเร็ง
เป็นปัจจุบัน
มากกว่าร้อยละ
90

20,000.00

เจ้าหน้าที่ในรพ. ไม่ใช้งบประมาณ
สต. 21 แห่ง

31,000.00

ร้อยละ 100

28,005.00

5. ปฏิบัตติ ามแนวทางการดูแล เจ้าหน้าที่รพ.สต. ทั้ง 21
และส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการวินิจฉัย แห่ง ปฏิบัตติ ามแนว
เข้าสู่กระบวนการรักษาที่รวดเร็ว ทางการดูแลผู้ป่วย
โรคมะเร็ง / ผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยงมะเร็งรายใหม่
ได้รับการส่งต่อรพ.ศูนย์
ทุกราย
6. ปรับปรุงฐานข้อมูลมะเร็ง ใน พยาบาลผู้รับผิดชอบ
โปรแกรม Thai cancer base งานมะเร็ง /งานผู้ป่วย
ให้ทันสมัย เพื่อนามาพัฒนา
นอก เป็นผู้ปรังปรุง
ระบบการดูแลผู้ป่วย และเพื่อ ฐานข้อมูลทุก 1 เดือน
ติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง ในพื้นที่

ประชากรสิทธิ์ ค่าชุดตรวจ Fit test
UC อายุ 50 -70 จานวน 1,943 ชุด ชุดละ
ปี จานวน
35 บาท
1,943 คน

38,005.00

ประชาชนสิทธิ์ UC อายุ มากกว่าร้อยละ
50 -70 ปี ในเขต
50 ของ
อาเภอนครไทย ได้รับ กลุ่มเป้าหมาย
การคัดกรองมะเร็งลาไส้

รายละเอียด

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
จานวน
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด
(บาท)
68,005 สปสช.
68,005

-

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

-

4. คัดกรองมะเร็งลาไส้ดว้ ย Fit
test ในกลุ่มอายุ 50-70 ปี
(19,853 คน)

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

-

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

89,005

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ร้อยละของผูป้ ่วย CKD ทีม่ ีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผูป้ ่วยโรคไตเรื้อรัง อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจาปีงบประมาณ 2563
กลุ่มงาน/งาน
งานโรคไตเรื้อรัง
รหัสโครงการ

กิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรม

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

งบประมาณ
รายละเอียด

จานวน
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินงาน

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด

1.ประชุมวางแผนวางเป้าหมาย
ในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังและ
กาหนดการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอเน้นผลลัพธ์ทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ

มีแผนในการทางานและ เจ้าหน้าที่งาน CKD CUP เจ้าหน้าที่งาน CKD ไม่ใช้งบประมาณ
ติดตามการดาเนินงาน
คปสอ.นครไทย เข้าร่วม CUP คปสอ.นคร
อย่างต่อเนื่องและชัดเจน ประชุม ร้อยละ 100
ไทย/จานวน 30 คน
X 4 ครั้ง

บูรณาการ
ร่วมกับงบ
งาน NCD

/

2.คัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง (DM
HT) ให้ได้รับการคัดกรองความ
เสี่ยงโรคไตเรื้อรังตามเกณฑ์และ
เป้าหมายที่กาหนด

1. ลดปัจจัยเสี่ยงการเกิด ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง กลุ่มโรค ผู้ป่วย DM HT
โรคเป็นการป้องกัน
DM HT ได้รับคัดกรอง ทัง้ หมด จานวน
ควบคุมโรคและลดการ การเกิดโรคไต ร้อยละ 80 11,602 คน
เกิดผู้ป่วยไตรายใหม่
2. วินิจฉัยโรคได้รวดเร็ว
และส่งเข้าสู่ระบบการ
ดูแลรักษาที่เหมาะสม
เพื่อช่วยชะลอการเสื่อม
ของไต

บูรณาการ
ร่วมกับงบ
งาน NCD

/

ไม่ใช้งบประมาณ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

เสาวลักษณ์
/พิชน

/

/

เสาวลักษณ์
/พิชน

2

งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินงาน

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด

ผลผลิตของกิจกรรม

เป้าหมาย

3. กากับติดตามผู้ป่วย CKD
stage 3 และ 4 ได้รับการเจาะ
Cr เพื่อติดตาม eGFR ให้ครบ
ตามเกณฑ์ 2 ครั้ง/ปี ให้
ครอบคลุม

1. ผู้ป่วย CKD stageb
3และ4 ได้รับการติดตาม
eGFR ตามเกณฑ์อย่าง
น้อย 2 ครั้ง/ปี ครอบคลุม
2. ข้อมูล เรื่องการชะลอ
ความเสื่อมของไตใน
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD)
ใน HCD ถูกต้อง
เที่ยงตรง Real time

ผู้ป่วย CKD stage 3 และ
4 ทั้งหมด ได้รับการเจาะ
Cr ติดตาม eGFR อย่าง
น้อย 2 ครั้ง/ปี ร้อยละ 90

ไม่ใช้งบประมาณ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

เสาวลักษณ์
/พิชน

4. กากับติดตามเกี่ยวกับเรื่อง
ของการลงข้อมูลที่เกี่ยวกข้องใน
การประมวลผล ที่จะส่งออกไป
HDC .ข้อมูลได้รับการ

ความถูกต้องของข้อมูล
ส่งผลให้เกิดข้อมูลError
น้อยที่สุด ก่อนส่งข้อมูล
ออกไปประมวลผลใน
HDC

ตรวจสอบข้อมูลทุก เดือน 1. เจ้าหน้าที่ประจา ไม่ใช้งบประมาณ
ก่อนที่ระบบจะส่งข้อมูล รพ.สต ที่รับผิดชอบ
ออก HDC
งาน CKD หรือ NCD
ทั้งหมด 20 แห่ง
และ 1 PCU นครไทย
2. PM CKD รพร. 1
คน และ PM CKD
สสอ. 1 คน

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

เสาวลักษณ์
/พิชน

5. จัดอบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงที่มี
ภาวะแทรกซ้อนทางไตเพื่อช่วย
ชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วย CKD
stage 3-4 (โดย 20 รพ.สต + 1
PCU นครไทย เป็นผู้ดาเนินการ
ในการอบรม เองในพื้นที่)

1. ชะลอการเสื่อมของไต
2.ช่วยชะลอความ
รุนแรงของโรคทาให้การ
เข้าสู่ระยะที่จะต้องล้าง
ไตนั้นช้าที่สุด
3. ผู้ป่วยสามารถ
ดูแลตนเองได้ส่งผลให้
ช่วยชะลอการเสื่อมของ
ไตโดยใช้หลัก 3อ2ส+
MI+6:6:1 อย่างต่อเนื่อง

1. ผู้ป่วย CKD มีอัตรา ผู้ป่วย CKD stage
การลดลงของ eGFR < 5 3a - 4 /จานวน
ml/min/1.73m2/yr 1,322 คน 3a-4
ร้อยละ 66
2.การTurn Stage Up
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (รวม
ทุก stage) ร้อยละ < 10
3. การTurn Stage
Down ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
(รวมทุก stage) ร้อยละ
> 20

จานวนผู้ป่วย CKD
stage 3 และ 4
ทั้งหมด จานวน
1,322 คน

รายละเอียด

ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง 1,322 คน ๆ
ละ 100 บาท

จานวน
(บาท)

132,200 กองทุน NCD
61-62

132,200.00

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

132,200 เสาวลักษณ์
/พิชน

3

3,400.00

3,600

รวมทัง้ สิ้น

139,200

-

-

-

-

-

########

3,600.00

2.ค่าตอบแทนวิทยากร
ภาคบรรยาย/อภิปราย/
กลุ่ม 1 คนๆ ละ 6
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท

7,000.00

1ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง 34 คน ๆ ละ
100 บาท

-

แพทย์ /เจ้าที่ที่
ให้บริการประจา
clinic/เจ้าหน้าที่
ประจา รพ.สต และ
PCU นครไทย
จานวน 34 คน

-

1.ผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะที่ มี CKD clinic เปิด
3a-5ได้รับการดูแลรักษา ให้บริการผู้ป่วย CKD
ที่เฉพาะทางตาม
stage 3a-5
มาตราฐานที่ควรจะได้รับ
และเหมาะสมตามระยะ
ของโรค CKD 2.
ติดตาม วิเคราะห์ข้อมูล
ได้งา่ ยและสะดวก

รายละเอียด

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
จานวน
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด
(บาท)
3,400 DHB NCD
7,000 เสาวลักษณ์
/พิชน

-

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

-

6. อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่มี
ภาวะแทรกซ้อนทางไต โดยเชิญ
วิทยากร Nephrologist มาให้
ความรู้ พร้อมแนะนาเรื่องการ
set ระบบในคลินิก

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

-

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

139,200

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตอบสนองโครงการของกระทรวงโครงการที่ 23 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ร้อยละของผูป้ ่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
ตอบสนอง KPI รอง
ร้อยละของประชากรทีม่ ีอายุ 60 ปีขนึ้ ไปได้รับการตรวจคัดกรองต้อกระจก
ร้อยละของประชากรทีม่ ีอายุ 60 ปีขนึ้ ไปได้รับการตรวจคัดกรองต้อหิน
ร้อยละของผูป้ ่วยเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรองจอประสาทตา
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่วยโรคตา อาเภอนครไทย ปี2563
กลุ่มงาน/งาน
การพยาบาล/งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
รหัสโครงการ
งบประมาณ
กิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรม

1.ประชุมเจ้าหน้าที่ในเครือข่าย มีแผนในการดาเนินงาน
วางแผนการดาเนินงานและ
กาหนดการออกคัดกรองโรคตา
ในชุมชน
2.ตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจก
ต้อหิน ในกลุ่มประชากรที่มีอายุ
60 ปีขึ้นไป โดยมี อสม. /รพ.
สต./เวชปฏิบัตทิ างตา รพร.นคร
ไทยร่วมกันคัดกรองในชุมชน
เพื่อป้องกันภาวะตาบอดจาก
โรคต้อกระจก และต้อหิน

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

รายละเอียด

เจ้าหน้าที่
จานวน 25 คน จานวน 4 ไม่ใช้งบประมาณ
รับผิดชอบงานตา ครั้ง
และงานผู้สูงอายุ
อาเภอนครไทย

1.ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ประชากรที่มีอายุ ประชากรที่มีอายุ 60 ปี ไม่ใช้งบประมาณ
ได้รับการตรวจคัดกรองต้อ
60 ปีขึ้นไปอาเภอ ขึ้นไป จานวน 14,675
กระจก ร้อยละ 95
นครไทย
คน
2.ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
ได้รับการตรวจคัดกรองต้อหิน
ร้อยละ 30

3.ออกตรวจคัดกรองจอ
ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการ
ประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน ตรวจคัดกรองจอประสาทตา
ร่วมกับงาน NCD เพื่อป้องกัน ร้อยละ 60
ตาบอดจากภาวะเบาหวานขึ้นตา
ที่รพ.สต.ในเขตอาเภอนครไทย

ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยเบาหวาน จานวน ไม่ใช้งบประมาณ
อาเภอนครไทย 4,700 คน

จานวน
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินงาน

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด
บูรณาการ
ร่วมกับงาน
NCD และงาน
ผู้สูงอายุ

/

/

บูรณาการ
ร่วมกับงาน
ผู้สูงอายุ

/

/

/

/

/

บูรณาการ
ร่วมกับงาน
NCD

/

/

/

/

/

/

/

/

/

สุธาสินี
แววตา
จักรกฤษณ์
สุธาสินี
แววตา
จักรกฤษณ์

สุธาสินี
แววตา
จักรกฤษณ์

2

งบประมาณ
กิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรม

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

4.ให้บริการคัดกรองตรวจรักษา 1.ผู้ป่วยโรคตาต้อกระจกได้รับ ผู้ป่วยโรคตาต้อ ผู้ป่วยโรคตาต้อกระจก
โดยจักษุแพทย์จากโรงพยาบาล การตรวจรักษา และส่งต่อที่ กระจกอาเภอนคร อาเภอนครไทย
พุทธชินราชร่วมกับงานตา
เหมาะสมโดยจักษุแพทย์
ไทย
อาเภอนครไทย เพื่ออานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย ลด
ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปพบจักษุแพทย์ที่รพ.
พุทธชินราช

รายละเอียด

จานวน
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินงาน

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด

ไม่ใช้งบประมาณ

สุธาสินี
แววตา
จักรกฤษณ์
/

รวมทัง้ สิ้น

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 25 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพบาบัดรักษาผูป้ ่วยยาเสพติด
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ร้อยละของผูต้ ิดยาเสพติดทีบ่ าบัดครบตามเกณฑ์ทกี่ าหนดของแต่ละระบบและได้รับการติดตามดูแลต่อเนือ่ ง 1 ปี (Retention Rate)
ร้อยละของผูใ้ ช้และผูเ้ สพทีบ่ าบัดครบตามเกณฑ์ทกี่ าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนือ่ ง หลังจาหน่ายจากการบาบัด 3 เดือน (3 Month Remission Rate)
ชือ่ โครงการ/แผนงาน

โครงการป้องกัน บาบัดรักษาและติดตาม ผูป้ ่วยยาเสพติด 2563

กลุ่มงาน/งาน

งานยาเสพติด

รหัสโครงการ

3. ให้บริกำรคลินิก OSCC และ
ติดตำมกำรบันทึกข้อมูล ในกลุ่ม
ผู้ป่วยยำเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อควำม
รุนแรงได้รับกำรประเมิน
บำบัดรักษำและติดตำมดูแล
ช่วยเหลือตำมระดับควำมรุนแรง
อย่ำงต่อเนื่อง
4. กิจกรรมเตรียมชุมชน เพื่อ
กิจกรรมบำบัด (CBTx) ปี 2563

ผู้เสพยำเสพติด ในระบบ
สมัครจำบัด ในสถำนศึกษำ
และชุมชนสมัครใจ 3
ตำบล

ผู้เสพยำเสพติด คน
ในครอบครัวและ
คนในชุมชน มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรบำบัดด้วย
ชุมชนำบัด

1. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
25 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25
บำท

จานวน
(บาท)
2,500

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด
เงินบำรุง

2,500

625.00

รายละเอียด

ระยะเวลาดาเนินงาน

625.00

จำนวนครั้งของกำรจัดกำร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบงำน
ประชุม
ระบบงำนสุขภำพจิต สุขภำพจิตและยำ
เสพติด เครือข่ำย
ฯ จำนวน 25 คน
ควำมครอบคลุมของกำร ผู้ป่วยยำเสพติด
ผู้ป่วยยำเสพติด
บำบัดรักษำและติดตำม ได้รับกำร
ร้อยละ 50 ของ
ดูแลต่อเนื่อง
บำบัดรักษำและ ผู้ป่วยทั้งหมด
ติดตำมดูแลต่อเนื่อง
ควำมครอบคลุมของกำร ผู้ป่วยยำเสพติด
ผู้ป่วยยำเสพติด
รักษำและติดตำมดูแล
ได้รับกำร
ร้อยละ 60 ของ
ต่อเนื่อง
บำบัดรักษำและ ผู้ป่วยทั้งหมด
ติดตำมดูแลต่อเนื่อง

งบประมาณ

625.00

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

นฤมล

ไม่ใช้งบประมำณ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กฤษณำ

ไม่ใช้งบประมำณ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

เกศินี

ผู้เสพ 10 คน
1.ค่ำอำหำรกลำงวัน 39 คนๆ
ผู้นำชุมชน 10
ละ 100 บำท
คน ผู้ให้กำรบำบัด
3 คน
2.ค่ำวัสดุอุปกรณ์
ผู้ปกครอง10คน
ตำรวจ 3 นำย
ฝ่ำยปกครอง 3
นำย

3,900 งบยำเสพติด

500 งบยำเสพติด

3,900.00

2. ให้บริกำรคลินิกผู้ป่วยยำเสพติด
และกำรติดตำมเยี่ยมบ้ำนผู้ป่วย
และญำติในชุมชน

เป้าหมาย

500.00

1. ประชุมคณะทำงำนสุขภำพจิต
และยำเสพติด เครือข่ำยฯ

ผลผลิตของกิจกรรม

625.00

กิจกรรม

3,900 นำยอัญเชิญ
ขันติ
500

2

รวมทัง้ สิ้น

10,000 งบยำเสพติด

3,500 งบยำเสพติด

44,900

1,500

10,000

3,500
-

2. ค่ำวัสดุอุปกรณ์

1,500 งบยำเสพติด

625.00

1.ค่ำอำหำรกลำงวัน 100 คนๆ
ละ 100 บำท

10,000

-

1.ค่ำวัสดุอุปกรณ์

เงินบำรุง

-

นักเรียน โรงเรียน
มัธยมศึกษำ 9
โรงเรียน
กลุ่มผู้รับกำร
บำบัดและ
ครอบครัว จำนวน
100 คน

1,500 งบยำเสพติด
10,000

-

กลุ่มวัยเรียนไม่ติด
ยำเสพติดเพิ่ม และ
ไม่เกิดโรคซึมเศร้ำ
ผู้บำบัดยำเสพติดมี
กำรสร้ำง
สัมพันธภำพที่ดีกับ
ครอบครัวและกลุ่ม
ผู้รับกำรบำบัด

2. ค่ำวัสดุอุปกรณ์

13,000 นำยอัญเชิญ
ขันติ

13,000.00

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่ม AA.และ
1.ค่ำอำหำรกลำงวัน 100 คนๆ
ในกลุ่มและขยำย ครอบครัว จำนวน ละ 100 บำท
เครือข่ำย ฯ
100 คน

13,625.00

กลุ่ม AA.จำนวน 2 ตำบล

11,500 งบยำเสพติด

13,500.00 3,500.00 10,000.00

6. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มเลิก
เหล้ำ AA.

7. กิจกรรมเสริมทักษะกำรป้องกัน กลุ่มวัยเรียนได้รับควำมรู้
ยำเสพติดและซึมเศร้ำในกลุ่มวัยเรียน เรื่องยำเสพติดและได้รับ
กำรคัดกรองภำวะซึมเศร้ำ
8. กีฬำสัมพันธภำพ ในผู้รับกำร
จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
บำบัดยำเสพติด

1.ค่ำอำหำรกลำงวันและ
อำหำรว่ำง 23 คนๆ ละ 5
มื้อๆ ละ 100 บำท

1,500.00

ผู้เสพยำเสพติด
ผู้เสพ 10 คน
อำเภอนครไทยมี ผูน้ ำชุมชน 10
ทักษะ ในกำร
คน ผู้ให้กำรบำบัด
ป้องกันกำรเสพซ้ำ 3 คน

1,500.00

ผู้เสพยำเสพติด ในระบบ
สมัครจำบัด ในสถำนศึกษำ
และชุมชนสมัครใจ 3
ตำบล

10,000.00

5. กิจกรรมชุมชนบำบัด (CBTx) ปี
2563

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด

10,625.00

รายละเอียด

จานวน
(บาท)

4,400.00

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

-

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

625.00

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

44,900

กฤษณำ

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 26 โครงการการบริบาลฟื้นฟูสภาพลระยะกลาง (Intermediate Care)
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดทีใ่ ห้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผูป้ ่วยใน (intermediate bed/Ward)
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
กลุ่มงาน/งาน
รหัสโครงการ

กิจกรรม

โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสภาพระยะกลาง (Intermediate Care)
เวชกรรมฟื้นฟู

ผลผลิตของกิจกรรม

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

1.ประชุมคณะกรรมการIMC

มีการประชุมกรรมการIMC ทุกหน่วยงานรับทราบ จานวน 20 คน
แนวทางการดูแลฟื้นฟู
สภาพระยะกลาง

2.จัดทาสมุดประจาตัวผู้ป่วย IMC

งบประมาณ
รายละเอียด

จานวน
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินงาน

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด

ไม่ใช้งบประมาณ

สุวนัย

มีสมุดประจาตัวผู้ป่วยIMC บันทึกความก้าวหน้า
และการดูแลผู้ป่วย
ต่อเนื่อง

จานวน 100 เล่ม ไม่ใช้งบประมาณ

สุวนัย

3.ให้บริการ IMC bed

มีการ admit เพื่อฟื้นฟู
ผู้ป่วย IMC บรรลุ
อย่างน้อย 5 วัน หรือบรรลุ เป้าหมายระยะสั้น มี
เป้าหมายระสั้น
ADLเพิม่ ขึ้น

ผู้ป่วย CVA, TBI, ไม่ใช้งบประมาณ
SCI รายใหม่

สุวนัย

4.ติดตามฟื้นฟูผู้ป่วย IMC 2ครั้ง/
เดือน จนครบ 6 เดือน

มีบริการแบบ OPD หรือ
เยี่ยมบ้าน เพื่อฟื้นฟูและ
ติดตามผู้ป่วยจนครบ 6
เดือน

ผู้ป่วย CVA, TBI, ไม่ใช้งบประมาณ
SCI รายใหม่

สุวนัย

5.ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน

มีการประชุมกรรมการIMC ทุกหน่วยงานรับทราบ จานวน 20 คน
ผลการดาเนินงาน

ผู้ป่วย IMC ได้ฟื้นฟู
ต่อเนื่อง บรรลุ
เป้าหมายระยะยาว มี
ADL เพิ่มขึ้น

ไม่ใช้งบประมาณ
รวมทัง้ สิ้น

สุวนัย

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 27 โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ร้อยละของผูป้ ่วยทีเ่ ข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Sugery
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
โครงการพัฒนาระบบการผ่าตัดแบบ ODS.
กลุ่มงาน/งาน
งานห้องผ่าตัด
รหัสโครงการ

กิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรม

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

งบประมาณ
รายละเอียด

จานวน
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินงาน
รวม
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ทัง้ หมด

1. ประชุมร่วมกับทีม ODS.
ระดับจังหวัด

เครือข่ายระดับจังหวัด, เครือข่าย ฯ
อาเภอ รวมถึงประชาชน ระดับจังหวัด
รับทราบเกี่ยวกับ
ระบบงานผ่าตัด ODS.

เครือข่าย ฯ
ไม่ใช้งบประมาณ
ระดับจังหวัด
จานวน 20 คน.

/

/

วิลาวัณย์

2. ประชุมร่วมกับเครือข่าย
บริการสุขภาพอาเภอนครไทย

เครือข่ายระดับจังหวัด, เครือข่าย ฯ
อาเภอ รวมถึงประชาชน ระดับอาเภอ
รับทราบเกี่ยวกับ
ระบบงานผ่าตัด ODS.

เครือข่าย ฯ
ไม่ใช้งบประมาณ
ระดับอาเภอ
จานวน 20 รพ.
สต.

/

/

วิลาวัณย์

ประชาชน
ไม่ใช้งบประมาณ
อาเภอนครไทย
และชาติ
ตระการ ตาม
กลุ่มเป้าหมาย
ของ ODS.

/

3. ประชาสัมพันธ์ การผ่าตัดแบบ เครือข่ายระดับจังหวัด,
ODS.ให้กับประชาชนทราบ
อาเภอ รวมถึงประชาชน
รับทราบเกี่ยวกับ
ระบบงานผ่าตัด ODS.

ประชาชนอาเภอ
นครไทยและชาติ
ตระการ ตาม
กลุ่มเป้าหมาย
ของ ODS.

รวมทัง้ สิ้น

/

/

/

/

/

/

/

/

วิลาวัณย์

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 27 โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ร้อยละของผูป้ ่วยทีเ่ ข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Sugery
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
โครงการพัฒนาระบบการผ่าตัดแบบ ODS.
กลุ่มงาน/งาน
งานห้องผ่าตัด
รหัสโครงการ

กิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรม

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

งบประมาณ
รายละเอียด

จานวน
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินงาน
รวม
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ทัง้ หมด

1. ประชุมร่วมกับทีม ODS.
ระดับจังหวัด

เครือข่ายระดับจังหวัด, เครือข่าย ฯ
อาเภอ รวมถึงประชาชน ระดับจังหวัด
รับทราบเกี่ยวกับ
ระบบงานผ่าตัด ODS.

เครือข่าย ฯ
ไม่ใช้งบประมาณ
ระดับจังหวัด
จานวน 20 คน.

/

/

วิลาวัณย์

2. ประชุมร่วมกับเครือข่าย
บริการสุขภาพอาเภอนครไทย

เครือข่ายระดับจังหวัด, เครือข่าย ฯ
อาเภอ รวมถึงประชาชน ระดับอาเภอ
รับทราบเกี่ยวกับ
ระบบงานผ่าตัด ODS.

เครือข่าย ฯ
ไม่ใช้งบประมาณ
ระดับอาเภอ
จานวน 20 รพ.
สต.

/

/

วิลาวัณย์

ประชาชน
ไม่ใช้งบประมาณ
อาเภอนครไทย
และชาติ
ตระการ ตาม
กลุ่มเป้าหมาย
ของ ODS.

/

3. ประชาสัมพันธ์ การผ่าตัดแบบ เครือข่ายระดับจังหวัด,
ODS.ให้กับประชาชนทราบ
อาเภอ รวมถึงประชาชน
รับทราบเกี่ยวกับ
ระบบงานผ่าตัด ODS.

ประชาชนอาเภอ
นครไทยและชาติ
ตระการ ตาม
กลุ่มเป้าหมาย
ของ ODS.

รวมทัง้ สิ้น

/

/

/

/

/

/

/

/

วิลาวัณย์

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 28 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง อัตราตายของผูป้ ่วยฉุกเฉิน (Triage Level 1) ภายใน 24 ชัว่ โมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
กลุ่มงาน/งาน
กลุ่มการพยาบาล งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
รหัสโครงการ

รายละเอียด

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด

จานวน
(บาท)
1,000 เงินบารุง รพ.

ประชุมการวางแผนคณะทางาน คณะทางานมีความ
เครือข่าย และศปถ.อาเภอนคร เข้าใจในแนวทางและ
ไทย " กิจกรรมถอดบทเรียน
นาไปปฏิบัติ
กระบวนการคุมความประพฤติ
เมาแล้วขับกับผลลัพท์ที่ผ่านมา"

คณะทางานเข้าใจ จานวน 40 คน 1.ค่าอาหารว่างและ
ระบบบริการ
เครื่องดืม่ 40 คนๆ ละ 1
การแพทย์ฉุกเฉิน
มื้อๆ ละ 25 บาท
ครบวงจร 80 %

2.กิจกรรมซ้อมแผนอุบัตเิ หตุหมู่ จนท.สาธารณสุขมีความ
ในโรงพยาบาล
เข้าใจในแนวทางและ
นาไปปฏิบัตเิ พื่อการ
ให้บริการประชาชนตาม
มาตรฐานถูกต้อง
ปลอดภัย

จนท.สาธารณสุข จานวน 95 คน ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
เข้าใจและผ่าน
95 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ
การประเมินการ
25 บาท
ซ้อมแผน 80 %

2,375 เงินบารุง รพ.

3.ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนา
ทักษะบุคลากรพัฒนาบุคลากร
เครือข่ายในระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินให้มี
ประสิทธิภาพและฟื้นฟูสมรรถนะ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการช่วย
ฟื้นคืนชีพในภาวะวิกฤตการช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นสูง 3 รุ่น

จนท.สาธารณสุข จานวน 120 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน 60
คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100
เข้าใจและผ่าน
บาท
การประเมิน CPR
80 %
2.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ 60 คนๆ ละ 2
มื้อๆ ละ 25 บาท

6,000 เงินบารุง รพ.

จนท.สาธารณสุขมีความ
เข้าใจในแนวทางและ
นาไปปฏิบัตเิ พื่อการ
ให้บริการประชาชนตาม
มาตรฐานถูกต้อง
ปลอดภัย

6,000

1,000 กันยารัตน์

2,375.00

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

2,375 กันยารัตน์

12,000.00

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

1,000.00

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

12,000 กันยารัตน์

2

15,375

-

-

-

-

-

-

14,375.00

รวมทัง้ สิ้น

-

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด
-

รายละเอียด

จานวน
(บาท)

1,000.00

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

-

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

-

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

15,375

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นทีเ่ ฉพาะ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง 29.โครงการพระราชดาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพื้นทีเ่ ฉพาะ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง กดเลือกข้อความ
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
โครงการพัฒนามาตรฐานงานระบบการจัดการขยะติดเชือ้ ใน รพ.สต. 2563
กลุ่มงาน/งาน
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
รหัสโครงการ

เป้าหมาย

สถานบริการมีระบบ รพ.สต. มีการ รพ.สต. 20 แห่ง
จัดเก็บขยะติดเชื้อ
ขนส่งขยะติด
ถูกต้องตามหลัก IC เชื้ออย่าง
ปลอดภัยตาม
มาตรฐาน
กรมอนามัย

2.จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันและ
รพ.สต. 20 แห่ง มี
สนับสนุนการปฏิบัติงาน.ใน รพ.สต. อุปกรณ์ป้องกัน ขณะ
ปฏิบัติงาน ในการ
จัดเก็บขยะติดเชื้อใน
รพ.สต. ตามหลัก IC
และอาชีวอนามัย

รพ.สต. 20 แห่ง จนท./แม่บ้าน
มีการสวมและ รพสต 20 แห่ง
ใช้อุปกรณ์
ป้องกันตนเอง
ในจัดการเก็บ
ขยะติดเชื้อใน
รพ.สตตามหลัก
IC ตาม
มาตรฐาน
สุขาภิบาล กรม
อนามัย

รายละเอียด
1.จัดซื้อภาชนะรองรับขยะติดเชื้อ/
กล่องพลาสติกสีแดงขนาด 16 x 22 x
15 นิ้ว ราคากล่องละ 350 บาท จานวน
58 กล่อง

2.ปากกาเคมี สาหรับเขียนป้าย
จานวน 1 ด้าม
1.เอี๊ยมพลาสติกกันเปื้อน จานวน 30
ตัวๆ ละ 176 บาท

ระยะเวลาดาเนินงาน

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
จานวน
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด
(บาท)
20,300 ทุรกันดาร
20,320 สมศักดิ์
20,320.00

1.จัดซื้อภาชนะเพื่อรองรับขยะ
ติดเชื้อใน รพสต.

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

20

5,280 ทุรกันดาร

5,280.00

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

5,280 สมศักดิ์

2

25,600

-

-

-

-

-

-

-

25,600.00

รวมทัง้ สิ้น

25,600.00

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด
-

รายละเอียด

จานวน
(บาท)

-

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

-

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

-

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง จานวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)
ชื่อโครงการ/แผนงาน
โครงการส่งเสริมความสุขครอบครัวยุพราชนครไทย
กลุ่มงาน/งาน
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
รหัสโครงการ

2. อบรมการพัฒนาบุคลากรโดย จานวนเจ้าหน้าที่ที่
ใช้กระบวนการด้านจิตปัญญา เข้ารับการอบรม
ศึกษา 2563

10,000.00

2. ค่าวัสดุในการดาเนิน
กิจกรรม

2,000

3. คูม่ ือการปฐมนิเทศ จานวน
40 เล่ม ๆ ละ 50 บาท

2,000

เรียนรู้ตนเอง
เจ้าหน้าที่
และเรียนรู้ผู้อื่น เครือข่าย ฯ
เกิดการพัฒนา จานวน 6 รุ่น ๆ
งาน
ละ 2 วัน x 40
คน

1. ค่าอาหารว่างและอาหาร
กลางวัน 50 คน ๆ ละ 1
มื้อ ๆ ละ 50 บาท x 2 วัน x
6 รุ่น

60,000 งบกองยุทธศาสตร์ ฯ

2. ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.
ละ 600 บาท x 7 ชม. x 2 วัน
x 2 คน

16,800

3. ค่าที่พัก วันละ 700 บาท x
2 วัน x 2 คน

2,800

4. ค่าน้ามันเชื้อเพลิงในการ
เดินทาง จานวน 161 กม. ๆ
ละ 4 บาท x 2 เที่ยว (ไปกลับ) x 2 คน

2,600

2,000.00

2. สร้าง
สัมพันธภาพ
ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ใหม่
และเจ้าหน้าที่เก่า

2,000

2,000.00

เจ้าหน้าที่ใหม่ 1. ค่าอาหารกลางวัน 50
และทีม HR. คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100
จานวน 50 คน บาท x 2 วัน

2,000

60,000.00

จานวนเจ้าหน้าที่ที่ 1.เรียนรู้
เข้ารับการปฐมนิเทศ กฎระเบียบ
วัฒนธรรมของ
โรงพยาบาล

รายละเอียด

รวม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
จานวน
เม.ย
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทั้งหมด
(บาท)
.
10,000 งบกองยุทธศาสตร์ ฯ
10,000 นฤมล

60,000

16,800.00

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

16,800

2,800.00

1. ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

2,800

2,600.00

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

2,600

นฤมล

2

ผลผลิตของกิจกรรม

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

งบประมาณ
จานวน
(บาท)
5. ค่าวัสดุในการดาเนินกิจกรรม 3,000
รายละเอียด

ระยะเวลาดาเนินงาน

ระบุแหล่งงบ

รวม
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
เม.ย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทั้งหมด
.
3,000
3,000.00

กิจกรรม

3

งบประมาณ

10,000.00

เงินบารุง

รวมทั้งสิ้น

255,200

1,000

นฤมล

120,000

นฤมล

-

120,000

-

จานวนพยาบาลที่เข้า พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่รพ. 1. ค่าลงทะเบียน จานวน 3
รับการอบรมพยาบาล สามารถตรวจ
สต.จานวน 3 คน ๆ ละ 40,000 บาท
เวชปฏิบัติ ฯ
รักษาแทนแพทย์
คน
ได้

เงินบารุง

1,000.00

5. ส่งเจ้าหน้าที่อบรมพยาบาล
เวชปฏิบัติ

1,000

1,000.00

นักเรียน
1. ค่าวัสดุในการดาเนิน
มัธยมศึกษา
กิจกรรม
ตอนปลาย 9
รร. ๆ ละ 150
คน รวม 1,350
คน

14,000.00

ส่งเสริมการเรียนสาย นักเรียนที่เข้า
วิชาชีพ
เรียนสาย
วิชาชีพ
สาธารณสุข

-

4. แนะแนวการเรียนรู้สาย
สาธารณสุข

19,800

85,200.00

19,800

5,200.00

3. ค่าวัสดุสื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค์การออกกาลังกาย

5,200

19,800.00

5,200

35,000.00

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบ
กิจกรรม (อุปกรณ์กีฬา
สาหรับสาธิต)

160,000.00

เจ้าหน้าที่ 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
เครือข่าย ฯ 100 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25
บาท จานวน 4 ครั้ง

รวม
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
จานวน
เม.ย
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทั้งหมด
(บาท)
.
10,000 งบกองยุทธศาสตร์ ฯ
10,000 นฤมล

-

รายละเอียด

ระยะเวลาดาเนินงาน

160,000.00

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สา เจ้าหน้าที่เครือข่าย ฯ เจ้าหน้าที่
สุขขยับกาย ห่างไกลโรค"
ได้พัฒนาสมรรถนะ เครือข่าย ฯ
ด้านร่างกาย
สุขภาพแข็งแรง

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

-

เป้าหมาย

-

ผลผลิตของกิจกรรม

-

กิจกรรม

255,200

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 33 โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
กลุ่มงาน/งาน
รหัสโครงการ

กิจกรรม
1.การประเมินผลด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงาน โดยการจัดทาแบบ
สารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EB 1 EB 26

โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน (ITA)
กลุ่มงานบริหารทัว่ ไป

ผลผลิตของกิจกรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน
ผ่านเกณ์ประเมิน
เกิดความโปร่งใสตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
ได้ ตามแบบสารวจ
90
หลักฐานเชิงประจักษ์
EB 1 - EB 26

2.อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกัน บุคลากรมีความรู้ มีความ
การรับสินบน และผลประโยชน์ทับ โปร่งใสและธรรมาภิบาล
ซ้อน เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้การ
บริหารราชการของสานักงาน มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลัก
ธรรมาภิบาล
3. ปรับปรุงรูปแบบการแสดงผล
ของหลักฐานเชิงประจักษ์ EB1 EB26 บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

รายละเอียด

1.รพ. จานวน 1 ไม่ใช้งบประมาณ
หน่วยงาน
2.สสอ. จานวน 1
หน่วยงาน

เจ้าหน้าที่มีความ เจ้าหน้าที่ รพร.
เข้าใจเรื่อง
นครไทย 80 คน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและความ
โปร่งใสในการ
ทางาน ร้อยละ 80

สามารรถตรวจสอบการ ผ่านเกณ์ประเมิน
แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
EB 1 -EB 26 บนเว็บไซต์ 90
เป็นระบบมากขึ้น

งบประมาณ

งานสารสนเทศ
ทางการแพทย์
รพร.นครไทย
จานวน 1
หน่วยงาน

จานวน
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินงาน

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด
/

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

รวมทัง้ สิ้น

/

/

/

/

/

อวบ/
ไพรินทร์

อวบ/
ไพรินทร์

อวบ/
ไพรินทร์

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 34 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง กดเลือกข้อความ
ตอบสนอง KPI รอง
ความสาเร็จของการบรรลุตัวชีว้ ัดตามยุทธศาสตร์
ความครอบคลุมของการดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มงาน/งาน
งานยุทธศาสตร์
รหัสโครงการ

ผลผลิตของกิจกรรม

1.ประชุมสรุปผลการปฏิบัตงิ าน มีการประชุมสรุปผลการ
ดาเนินงาน การเสนอ
ประจาปี 2562
ปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางการแก้ไข

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

งบประมาณ
รายละเอียด

ระยะเวลาดาเนินงาน

จานวน
(บาท)

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด

PM/คณะทางาน PM/คณะทางาน ไม่ใช้งบประมาณ
คปสอ. เข้าร่วม
คปสอ. จานวน
ประชุม ร้อยละ 100 40 คน

2.ประชุมจัดทายุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการการพัฒนาด้าน
สาธารณสุขอาเภอนครไทย
ปีงบประมาณ 2563

พัฒนาระบบการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการให้
สอดคล้องกับปัญหาใน
พื้นที่และตอบสนอง
นโยบาย

PM/คณะทางาน PM/คณะทางาน ไม่ใช้งบประมาณ
คปสอ. เข้าร่วม
คปสอ. จานวน
ประชุม ร้อยละ 100 40 คน

3.จัดทารูปเล่มรวบรวมแผน
ยุทธศาสตร์ และสรุปผลการ
ดาเนินงานรายงานประจาปี 2562

1.สรุปรูปเล่มแผนปฏิบัติ
การตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเครือข่ายหน่วย
บริการสุขภาพ
2.สรุปรูปเล่มผลการ
ดาเนินงานรายงาน
ประจาปี 2562

1.สรุปรูปเล่ม
1.รูปเล่มแผน
แผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์
จานวน 2 เล่ม
จานวน 2 เล่ม
2.สรุปรูปเล่มผล 2.รูปเล่มสรุปผล
การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
รายงานประจาปี รายงานประจาปี
2562 จานวน 5 เล่ม จานวน 5 เล่ม

/

ทัศนะ
ชัยรัตน์

/

1.ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสาร
รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์
จานวน 2 เล่ม

1,000

2.ค่าจ้างเหมาจัดทารูปเล่ม
สรุปผลการดาเนินงาน
รายงานประจาปี จานวน 5
เล่ม

4,000

QOF

ทัศนะ
ชัยรัตน์

5,000.00

กิจกรรม

5,000

ทัศนะ
ชัยรัตน์

2

2,500.00

-

-

-

2,500.00

3,000.00

9,000.00

31,000

3,000.00

รวมทัง้ สิ้น

3,000.00

5,000

12,000.00

คณะนิเทศจาก 1.ค่าอาหารกลางวันและ
สสจ./ PM/ ทีม อาหารว่างจานวน 25 คน ๆ
นา/ จนท.
ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท
เครื่อข่ายสุขภาพ 2 ครั้ง
จานวน 25 คน

การควบคุมกากับ ติดตาม สถานบริการ 21
และประเมินผลการ
แห่งได้รับการ
ดาเนินงานด้านสาธารณสุข นิเทศติดตาม
จานวน 2 ครั้ง/ปี

2,500.00

6.การประชุมรับนิเทศติดตาม
สนับสนุนการดาเนินงานงานจาก
สสจ.พิษณุโลก

7,500.00

12,000

-

PM/คณะทางาน 1.ค่าอาหารกลางวันและ
คปสอ. งานตาม อาหารว่างจานวน 30 คน
KPI จานวน 40 คนละ 100 บาท จานวน 4
คน
ครั้ง

3,000.00

5.การประชุมติดตามการดาเนินงาน พัฒนาระบบการควบคุม คปสอ. มีการ
ตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และKPI กากับ ติดตาม และ
ประชุมทุกไตรมาส
คปสอ.นครไทย
ประเมินผลการดาเนินงาน
ด้านสาธารณสุข

3,000.00

คณะทางาน คปสอ. PM/คณะทางาน 1.ค่าอาหารกลางวันและ
ทุกคณะ ได้รับ
คปสอ. จานวน อาหารว่างจานวน 30 คน ๆ
การนิเทศติดตาม 30 คน
ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท
จานวน 1 ครั้ง/ปี
3 วัน

-

รายละเอียด

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
จานวน
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด
(บาท)
9,000
9,000 ทัศนะ
ชัยรัตน์

-

4.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ติดตามสรุปผลการดาเนินงาน รอบ และติดตามการดาเนินงาน
6 เดือน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ ของเครือข่ายสุขภาพ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

3,000.00

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

3,000.00

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

12,000

ทัศนะ
ชัยรัตน์

5,000

ทัศนะ
ชัยรัตน์

31,000

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 34 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3
ชือ่ โครงการ/แผนงาน

โครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพ รพร.นครไทย

กลุ่มงาน/งาน

งานคุณภาพ

รหัสโครงการ

2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
เครือข่ายพี่เลี้ยงคุณภาพนครไทย
(รพร.หล่มเก่า, ด่านซ้าย, นครไทย)

3. ประชุมติดตามการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน DHSA ใน
สถานบริการเครือข่ายสุขภาพ

จานวนครั้งในการจัด
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จานวนครั้งของการนิเทศ

รายละเอียด

ระยะเวลาดาเนินงาน

จานวน
(บาท)

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด

ความเสี่ยงได้รับ เจ้าหน้าที่รพ.ร. 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม.
การทบทวนและ นครไทย จานวน 250 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ
วางมาตรการป้องกัน
250 คน
25 บาท
2. คู่มือแนวทางการลงข้อมูล
โปรแกรม HRMS. จานวน 30
เล่ม ๆ 50 บาท

6,250

งบกอง
ยุทธศาสตร์

1,500

งบกอง
ยุทธศาสตร์

เกิดกิจกรรม
เจ้าหน้าที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายพี่เลี้ยง
งานคุณภาพร่วมกับ คุณภาพนครไทย
3 ยุพราช

1. ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง 20 คน ๆ ละ 2
วัน ๆ ละ 100 บาท

4,000

งบกอง
ยุทธศาสตร์

2. ค่าจ้างเหมารถ

3,600

งบกอง
ยุทธศาสตร์

3. ค่าน้ามันเชื้อเพลิง

2,000

งบกอง
ยุทธศาสตร์

30,000

งบกอง
ยุทธศาสตร์

รพ.สต.มีการ
จานวน 10 คน
พัฒนาตามส่วนขาด

1. ค่าอาหารกลางวัน 15
คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100
บาท x 20 วัน

6,250.00

งบประมาณ

6,250

นฤมล

1,500

4,000

3,600

นฤมล

2,000
30,000.00

จานวนรายงานอุบัติการณ์
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

4,000.00

1. อบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยง
และการคีย์ข้อมูลในโปรแกรม
HRMS.

เป้าหมาย

2,000.00 3,600.00

ผลผลิตของกิจกรรม

1,500.00

กิจกรรม

30,000

นฤมล

2

ได้รับการประเมินมาตรฐาน ผ่านการประเมิน
DHSA.
DHSA.

1. ค่าเชื่อมต่อ Domain THIP,

5,000

งบกอง
ยุทธศาสตร์

600

งบกอง
ยุทธศาสตร์

24,000

เงิน
ประกันสังคม
10,000 บาท
เงินบารุง
14,000 บาท

2. ค่าเชื่อมต่อ Domain
HRMS.
เจ้าหน้าที่รพร. 1. ค่าอาหารกลางวัน และ
นครไทย และ
อาหารว่าง 120 คน ๆ ละ 2
เครือข่าย ฯ
วัน ๆ ละ 100 บาท
จานวน 200 คน

2. ค่าตรวจเยี่ยมประเมิน
มาตรฐาน DHSA. 3 คนๆ ละ
15,000 บาท ต่อวัน x 2 วัน
3. ค่าเอกสารและวัสดุ
8. Survillance Survey HA.

จานวนข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐาน HA.

ผ่านการประเมิน
SS.HA.

เจ้าหน้าที่รพ.ร. 1.ค่าอาหารว่างและอาหาร
นครไทย จานวน กลางวัน 200 คน ๆ ละ 100
บาท
200 คน
3. ค่าตรวจเยี่ยมประเมิน
มาตรฐาน SS. 1 คนๆ ละ
18,000 บาท ต่อวัน

90,000 เงินประกันสังคม

500

เงินบารุง

20,000

เงินบารุง

18,000

เงินบารุง

600.00 5,000.00

งบกอง
ยุทธศาสตร์

3,000.00

6,250

6,250.00

เจ้าหน้าที่รพ.ร. 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม.
นครไทย และ
250 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ
เครือข่าย ฯ
25 บาท
จานวน 250 คน

12,000

นฤมล

6,250

นฤมล

5,000

นฤมล

600
24,000

นฤมล

90,000

นฤมล

500

นฤมล

20,000.00

เกิดการเชื่อมต่อ
ระบบงานคุณภาพ
ตามโครงการ THIP,
HRMS.ของสรพ.

งบกอง
ยุทธศาสตร์

20,000

นฤมล

18,000.00

7. ประชุมตรวจประเมินมาตรฐาน
DHSA. โดยทีม สรพ.

มีการเชื่อมต่อระบบ
Domain

12,000

24,000.00

6. เชื่อมต่อ Domain งานคุณภาพ
(THIP., HRMS.)

1. ค่ากลางวัน และอาหารว่าง
30 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ
100 บาท

90,000.00

5. ประชุมฐานเรียนรู้ มาตรฐาน
มีการจัดการประชุมเตรียม ทีมมีการเตรียม
DHSA. และ HA.เตรียมความพร้อม ความพร้อม
ความพร้อมก่อน
เพื่อรับประเมิน
รับประเมิน

ทีมสหวิชาชีพ
รพร.นครไทย
และพยาบาล
วิชาชีพ รพ.สต.
เครือข่าย ฯ
จานวน 30 คน

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด

500.00

จานวนครั้งของการประชุม เกิดระบบการ
ทางานด้านการ
รักษาพยาบาลที่มี
ความเชื่อมโยง

รายละเอียด

จานวน
(บาท)

3,000.00

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

3,000.00

4. ประชุมพัฒนาคุณภาพการดูแล
ผู้ป่วยตามมาตรฐานในเครือข่าย
สถานบริการสุขภาพระดับอาเภอ

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

3,000.00

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

18,000

3

43,600.00

3,000.00

223,700

120,750.00

รวมทัง้ สิ้น

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด
3,000.00

รายละเอียด

จานวน
(บาท)

39,250.00

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

9,600.00

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

4,500.00

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

223,700

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 35 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS)
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ร้อยละของจังหวัดทีผ่ า่ นเกณฑ์คณ
ุ ภาพข้อมูล
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
โครงการกากับติดตามคุณภาพข้อมูลบุคคล (Person)
กลุ่มงาน/งาน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางการแพทย์
รหัสโครงการ

กิจกรรม
1.ประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูล
บุคคล (Person) ตามเกณฑ์
คุณภาพผ่านระบบสารสนเทศ
ออนไลน์

ผลผลิตของกิจกรรม

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

งบประมาณ
รายละเอียด

จานวน
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินงาน

รวม
งบประมาณ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด

ผูร้ ับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ห้องบัตรของ รพร. จนท.ห้องบัตร จานวน 50 คน ไม่ใช้งบประมาณ
นครไทย และเจ้าหน้าที่ผู้
รพร.นครไทย
บันทึกข้อมูลทุก รพ.สต.
และ จนท.รพ.สต.
ได้รับการชี้แจงการบึกข้อมูล แห่งละ 2 คน
บุคคล (Person) ตามเกณฑ์
คุณภาพ

นายสุธี ทับแปลง
นายอธิพงษ์ สุข
เพ็ญ
นายธงชัย บุญไทย

2.นาเสนอผลการดาเนินงานในที่ เจ้าหน้าที่ห้องบัตรของ รพร. จนท.ห้องบัตร ตามจานวน
ไม่ใช้งบประมาณ
ประชุมประจาเดือนทุกเดือน
นครไทย และเจ้าหน้าที่ผู้
รพร.นครไทย
ผู้เข้าร่วมประชุม
บันทึกข้อมูลทุก รพ.สต.
และ จนท.รพ.สต. ในเดือนนัน้ ๆ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รพ.
สต.ได้รับทราบผลการ
ดาเนินงานทุกเดือน

นายสุธี ทับแปลง
นายอธิพงษ์ สุข
เพ็ญ
นายธงชัย บุญไทย

รวมทัง้ สิ้น

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 36 โครงการ Smart Hospital
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง เขตสุขภาพมีการดาเนินการ Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital
ชื่อโครงการ/แผนงาน
โครงการพัฒนาระบบบริการด้วย smart device
กลุ่มงาน/งาน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางการแพทย์
รหัสโครงการ

59,000.00

81,000.00

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

ข้อมูลเชื่อมกับ HIS ของ รพ.

630,000

-

-

-

-

-

490,000.00

รวมทั้งสิ้น

490,000 อธิพงษ์/
ธงชัย /สุธี

490,000.00

490,000 งบจัดสรร UC
ปีงบประมำณ2562
ในส่วนเงินกัน
ระดับเขต

-

ติดตังระบบสำยสัญญำณ
ภำยในและระบบไร้สำยไป
ยังอำคำรผู้ป่วยนอกใหม่ให้
ครอบคลุมทังอำคำรรวม 3
ชันและเพิ่มระบบป้องกัน
ภัยคุกคำมภำยนอกและ
ระบบจัดกำรเส้นทำง
สัญญำณ

-

เพื่อขยำยจุดบริกำรที่
เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
ทันสมัยและเพิ่ม
และผูม้ ำรับบริกำรใน
ประสิทธิภำพกำร
โรงพยำบำล
ให้บริกำรและลดเวลำรอ
คอย ให้กับผู้มำรับบริกำร
ทังยังตอบสนองนโยบำย
ของกระทรวงสำธำรณสุข
เรื่อง Smart Hospital

140,000.00

1.กำรนำ Smart device มำใช้ 1.มีกำรนำ smart device มำใช้ในกำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร ส่งข้อมูลเบืองนำหน้ำ ส่วนสูง และ
และกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ควำมดันของผู้มำรับบริกำรงำนผู้ป่วย
นอกเข้ำไปในระบบ HIS ของ
โรงพยำบำลในรูปแบบดิจิทัลโดยมี
เครื่องชั่งนำหนักและวัดส่วนสูงอัตโนมัติ
1 ชุด พร้อมโปรแกรมนำเข้ำช้อมูลโดย
เชื่อมกับ HIS ของโรงพยำบำล และ
เครื่องวัดควำมดันและโปรแกรมนำเข้ำ
ข้อมูลควำมดันของผู้มำรับบริกำรที่
เชื่อมกับ HIS ของโรงพยำบำลเช่นกัน
2.พัฒนำระบบบริกำรบัตรนำ
ดำเนินกำรเพิ่มอีก 2 จุด พร้อมทัง
ทำงอัตโนมัติต่อเฟต 2 ไปยัง
ขยำยสัญญำณภำยในโรงพยำบำลฯ ทัง
อำคำรผู้ป่วยนอกใหม่ให้รองรับ ระบบสำยสัญญำณและระบบไร้
กำรออกบัตรนำทำงอัตโนมัติ
สำยสัญญำณและระบบป้องกันภัย
คุกคำมจำกภำยนอก FairWall ไปยัง
อำคำรผู้ป่วยนอกและจุดบริกำรทุก
หน่วยครอบคลุมทังอำคำร รวมทัง
ระบบเรียกคิวรับบริกำรผ่ำนชุด
อุปกรณ์อัตโนมัติ

รวม
งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
จานวน
รายละเอียด
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทั
้
ง
หมด
(บาท)
เพื่อนำเข้ำข้อมูล นำหนัก ผู้รับบริกำรงำนผู้ป่วย 1.เครื่องออกบัตรนำทำง
81,000 งบจัดสรรUC
81,000 อธิพงษ์/
ส่วนสูง และค่ำควำมดัน นอกจำนวนผู้มำรับ
อัตโนมัติ KIOS จำนวน 1
ปีงบประมำณ2562
ธงชัย /สุธี
โลหิตเข้ำระบบ HIS ของ บริกำรต่อวัน 700-800 ชุด
ในส่วนเงินกัน
โรงพยำบำลโดยไม่ต้องใช้ คนต่อวัน
ระดับเขต
คนพิมพ์และลด
ข้อผิดพลำดที่จะเกิดขึน
2.เครื่องชั่งนำหนักและวัด
59,000 งบจัดสรร UC
59,000 อธิพงษ์/
ในกำรกรอกข้อมูล
ส่วนสูงอัตโนมัติแบบดิจิทัล
ปีงบประมำณ2562
ธงชัย /สุธี
สำมำรถนำเข้ำข้อมูลได้
พร้อมคำและจอแสดงค่ำ
ในส่วนเงินกัน
อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว
BMIและโปรแกรมนำเข้ำ
ระดับเขต
เป้าหมาย

-

ผลผลิตของกิจกรรม

-

กิจกรรม

630,000

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 38 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ร้อยละของหน่วยบริการทีป่ ระสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง
กลุ่มงาน/งาน
กลุ่มงานบริหารทัว่ ไป
รหัสโครงการ

กิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรม

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

งบประมาณ
รายละเอียด

จานวน
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินงาน

ระบุแหล่งงบ

รวม
งบประมา ผูร้ ับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ณทัง้ หมด

1.ประชุมคณะทำงำน CFO เพื่อ มีแนวทำงแก้ไขปัญหำ
หำแนวทำงแก้ไขปัญหำวิกฤติ
วิกฤติทำงกำรเงิน
ทำงกำรเงิน

ระดับวิกฤติทำงกำรเงิน คณะกรรมกำร ไม่ใช้งบประมำณ
=0
บริหำรกำรเงิน
กำรคลัง จำนวน
13 คน

/

/

/

/

2.ประชุมให้แนวทำงกำรลดกำร จ่ำยยำตำมควำม
ใช้ยำและเวชภัณฑ์
เหมำะสม จำเป็นตำม
อำกำรของผู้ป่วย

รำยจ่ำยลดลง 10%

บุคลำกรที่
ไม่ใช้งบประมำณ
เกี่ยวข้อง
จำนวน 200 คน

/

/

/

/

3.ประชุมทบทวนกำรสั่งแล็ป

รำยจ่ำยลดลง 10%

แพทย์
ไม่ใช้งบประมำณ
ผู้เกี่ยวข้อง
จำนวน 20 คน

/

/

/

/

4. สำรวจจำนวนสต๊อคย่อยตำม สำรวจสต๊อคย่อยของ รำยจ่ำยลดลง 10%
หน่วยงำน
หน่วยงำน และจำกัดกำร
เบิก

หน่วยงำนที่
มีสต๊อคย่อย
จำนวน 30
หน่วยงำน

/

/

/

/

5.จัดตัง้ ศูนย์จัดเก็บรำยได้ เพื่อ
พัฒนำกำรคีย์ข้อมูล และกำร
เรียกเก็บ

คณะทำงำนลด ไม่ใช้งบประมำณ
รำยจ่ำยและ
เพิ่มรำยรับ
จำนวน 40 คน

สั่งแล็ปตำมควำม
เหมำะสม จำเป็นตำม
อำกำรของผู้ป่วย

แต่งตัง้ คณะทำงำนลด มีรำยได้เพิ่มขึ้น 10%
รำยจ่ำยและเพิ่มรำยรับ

ไม่ใช้งบประมำณ

/

/

คณะทำงำน
CFO

คณะทำงำน
CFO
/

คณะทำงำน
CFO
คณะทำงำน
CFO

คณะทำงำน
CFO

2

กิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรม

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

งบประมาณ
รายละเอียด

6.กำรกำหนดแนวทำงกำรจัดกำร วินิจฉัยโรคได้ครบถ้วน มีรำยได้เพิ่มขึ้น 10%
เวชระเบียนผู้ป่วยใน เพื่อควำม ถูกต้องตรงกับกำร
สมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง
ให้บริกำรผู้ป่วย ทันเวลำ
ทันเวลำ

หน่วยงำนที่รับ ไม่ใช้งบประมำณ
ผู้ป่วยใน จำนวน
3 หน่วยงำน

7.กำหนดกรอบแนวทำง
ให้บริกำรนอกเวลำรำชกำรงำน
แพทย์แผนไทย

จานวน
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินงาน

ระบุแหล่งงบ

รวม
งบประมา ผูร้ ับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ณทัง้ หมด
/

คณะทำงำน
CFO

เพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วย
แพทย์แผนไทยจำก 7
เตียง เป็น 16 เตียง

มีรำยได้เพิ่มขึ้น 50%

งำนกำรแพทย์
แผนไทย

ไม่ใช้งบประมำณ

/

คณะทำงำน
CFO

8.กำรกำหนดแนวทำงกำร
เพิ่มจำนวนวันกำร
ให้บริกำรนอกเวลำรำชกำร
ให้บริกำรนอกเวลำ
คลินิกฝังเข็ม และกำยภำพบำบัด รำชกำร ฝั่งเข็ม 2 วัน
และ กำยภำพบำบัด 2

มีรำยได้เพิ่มขึ้น 10%

งำนฝังเข็มและ ไม่ใช้งบประมำณ
งำน
กำยภำพบำบัด

/

คณะทำงำน
CFO

รวมทัง้ สิ้น

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพสุขภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 39 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง จานวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพทีค่ ดิ ค้นใหม่ หรือทีพ่ ัฒนาต่อยอด
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ
กลุ่มงาน/งาน
งานวิชาการ
รหัสโครงการ

เป้าหมาย

รายละเอียด

1.สำรวจเจ้ำหน้ำที่ตำมตำแหน่ง
และสำยงำนต่ำงๆที่มีควำม
ต้องกำรทำผลงำนวิชำกำร โดย
เจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่

บุคลำกร สำธำรณสุข ที่
ต้องกำรทำวิชำกำร
รองรับ ฉ.11 เจ้ำหน้ำที่
ในสำยงำนวิชำกำรที่
ต้องกำรปรับระดับ

มำกกว่ำร้อยละ บุคลำกรด้ำน ไม่ใช้งบประมำณ
80 ของ
สำธำรณสุขใน
กลุ่มเป้ำหมำย สังกัด รพร.นคร
ไทย และ สสอ.
นครไทย 50 คน

2.ประชุมชีแจงเกี่ยวกับกำรทำ
เอกสำรงำนวิชำกำร เพื่อชี้แจง
จัดทำแผน และติดตำมผลกำร
ดำเนินงำน จำนวน 2 ครั้ง

บุคลำกร สำธำรณสุข ที่
เกี่ยวข้องและมีควำม
ต้องกำรทำผลงำน
วิชำกำร ได้รับกำรชี้แจง
ทำควำมเข้ำใจในกำร
ทำงำนวิชำกำร

มำกกว่ำร้อยละ บุคลำกรด้ำน
80 ของ
สำธำรณสุขใน
กลุ่มเป้ำหมำย สังกัด รพร.นคร
ไทย และ สสอ.
นครไทย 50 คน

ค่ำอำหำรกลำงวันและ
อำหำรว่ำง จำนวน 50
คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 80
บำท x 2 ครั้ง

ระยะเวลาดาเนินงาน

จานวน
(บาท)

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด

/

8,000 เงินบำรุง

/

/

/

/

นฤมล,
พุทธิษำ
,มณีรัตน์ ,
มะลิ, นำค
นำรี

/

4,000.00

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

4,000.00

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

8,000

นฤมล,
พุทธิษำ
,มณีรัตน์ ,
มะลิ, นำค
นำรี

2

รวมทัง้ สิ้น

23,200

4,000.00
3,000.00
4,200.00

4,200

4,000

นฤมล,
พุทธิษำ
,มณีรัตน์ ,
มะลิ, นำค
นำรี

-

4,000 เงินบำรุง

3,000

4,000.00

4.ค่ำวัสดุและอุปกรณ์
ประกอบกำรจัดนิทรรศกำร
กำรนำเสนอผลงำน
วิชำกำร 4 เรื่องๆ ละ
1,000 บำท

4,000

15,200.00

4,200 เงินบำรุง

4,000.00

3.ค่ำโล่ห์รำงวัลและเกียรติ
บัตร สำหรับผู้นำเสนอ
ผลงำนวิชำกำร แบ่ง
ออกเป็น วิจัย/นวัตกรรม /
CQI ชนะเลิศ (500 บำท
x3=1,500 บำท) รองชนะ
ลิศอันดับ1(400 บำทx3=
1,200 บำท) รองชนะเลิศ
อันดับ 2 (300 บำทx3=
900บำท)ผู้ส่งผลงำนร่วม
(200 บำทx3=600 บำท)

-

3,000 เงินบำรุง

-

2.ค่ำตอบแทนวิทยำกรให้
ควำมรู้ในกำรเขียนงำน
วิชำกำร จำวน 3 คน ๆ ละ
1,000 บำท

-

4,000 เงินบำรุง

4,000.00

1. ค่ำอำหำรกลำงวันและ
อำหำรว่ำง จำนวน 50
คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 80
บำท

-

บุคลำกรด้ำน
สำธำรณสุขใน
สังกัด รพร.นคร
ไทย และ สสอ.
นครไทย 50 คน

จานวน
(บาท)

-

3.อบรมพัฒนำงำนวิชำกำรและ กำรอบรมให้ควำมรู้ใน มำกกว่ำร้อยละ
กำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร กำรเขียนงำนวิชำกำร 80 ของ
ระดับอำเภอนครไทย
และกำรนำเสนอผลงำน กลุ่มเป้ำหมำย
วิชำกำรระดับอำเภอ
นครไทย เพื่อเป็น
ตัวแทนนำเสนองำนใน
ระดับสูงขึ้นต่อไป

รายละเอียด

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด

-

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

-

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

-

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

23,200

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4.บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล Governance Excellence
ตอบสนองแผนงานที่ : แผนงานที่ 12. การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

ตอบสนอง KPI : 48. ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล สาเหตุการตายที่ไม่ชัดแจ้งน้อยกว่า ร้อยละ 25

โครงการที่ : 35. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS)

49. เขตสุขภาพมีการดาเนินการ Digital Transformation อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด

36. โครงการ Smart Hospital

50. มีการใช้ Application สาหรับ PCC ทุกแห่ง

ชื่อโครงการ/แผนงาน : 1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ HA-IT

ตอบสนอง KPI รอง : 1. จานวนอุบัติการณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการให้บริการล่ม >30 นาที < 2 ครัง้

2. โครงการระบบคิวอัตโนมัติผู้ป่วยนอก
รหัสโครงการ :
กลุ่มงาน/งาน : งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ผลผลิต

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณ
จานวน (บาท)

ระบุแหล่งงบ

1.จัดซื้อเครือ่ งสารองไฟฟ้าสาหรับ server
ขนาด 3 kVA จานวน 1 ชุด ชุดละ 37,000
บาท

37,000

งบครุภัณฑ์
Planfin 62

- เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน

2.จัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
สานักงาน (เครือ่ งสารอง) จานวน 19 ชุด
ชุดละ 20,000 บาท

400,000

งบครุภัณฑ์
Planfin 62

- เครือ่ งสารองไฟฟ้า สาหรับ
เครือ่ งลูกข่าย

3.จัดซื้อเครือ่ งสารองไฟฟ้าสาหรับ ลูกข่าย
ขนาด 800VA จานวน 20 ชุด ชุดละ 2,800
บาท

56,000

งบครุภัณฑ์
Planfin 62

- จอภาพ LED หรือดีกว่าขนาด
ไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว

4.จัดซื้อจอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า
21.5 นิ้ว เพื่อเป็นอุปกรณ์สารอง เครือ่ งละ
4000 บาท จานวน 4 ตัว

16,000

งบครุภัณฑ์
Planfin 62

- เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ
LED ขาว-ดา

5.จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์เลเซอร์หรือ LED จานวน
10 เครือ่ ง มูลค่าเครือ่ งละ 3,300 บาท

33,000

งบครุภัณฑ์
Planfin 63

- เครือ่ งพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดา

6.จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา มูลค่าเครือ่ ง
ละ 9000 บาท จานวน 2 เครือ่ ง

18,000

งบครุภัณฑ์
Planfin 64

- เครือ่ งพิมพ์ Multifunction
ชนิดฉีดหมึก Inkjet

7.จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ Multifunction ชนิด
ฉีดหมึก Inkjet มูลค่าเครือ่ งละ 7900 บาท
จานวน 2 เครือ่ ง

15,800

งบครุภัณฑ์
Planfin 65

- เครือ่ งพิมพ์ชนิด Dot Matrix
Printer แบบแคร่สั้น

8.จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ชนิด Dot Matrix
Printer แบบแคร่สั้น มูลค่าเครือ่ งละ 15000
บาท จานวน 2 เครือ่ ง

30,000

งบครุภัณฑ์
Planfin 66

- เครือ่ งพิมพ์ชนิด Barcode
Printer

9.จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ชนิด Barcode Printer
มูลค่าเครือ่ งละ 10000 บาท จานวน 3
เครือ่ ง

30,000

งบครุภัณฑ์
Planfin 67

- เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet
Printer) สาหรับกระดาษขนาด
A3

10.จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet
Printer) สาหรับกระดาษขนาดA3 มูลค่า
15000 บาท จานวน 1 เครือ่ ง

15,000

งบครุภัณฑ์
Planfin 68

G1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ HA-IT
1.พัฒนาระบบ Hardware
ระบบ Server สารองและระบบ Server และ Network สารอง
Network ที่มีเสถียรภาพ/
ใช้งานทดแทนได้ทันที่
1.1 ระบบ Server
ประสิทธิภาพ
- เครือ่ งสารองไฟฟ้าสาหรับ
server

รายละเอียด

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ระบบ

37,000.00

กิจกรรม

15,000.00

30,000.00

30,000.00

15,800.00

18,000.00

33,000.00

16,000.00

56,000.00

400,000.00

1.2 ลูกข่าย (Client)

ผู้รับผิดชอบ

2

- เครือ่ งพิมพ์สี สแกนเอกสาร

ผลผลิต

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณ
รายละเอียด
11.จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์สี สแกนเอกสาร มูลค่า
เครือ่ งละ 5000 บาท จานวน 1 เครือ่ ง

จานวน (บาท) ระบุแหล่งงบ
5,000 งบครุภัณฑ์
Planfin 69

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5,000.00

กิจกรรม

- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2
Switch) ขนาด 24 ช่อง
(Switch manage)

12.จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2
Switch) ขนาด 24 ช่อง (Switch manage)
จานวน 2 ตัว ตัวละ 25,000 บาท

50,000

งบครุภัณฑ์
Planfin 62

50,000.00

2.3 เครือข่าย

ผู้รับผิดชอบ

3

Software สนับสนุนระบบ
บริหารจัดการของโรงพยาบาล

2 โปรแกรม

บุคลากรมีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการและสนับสนุนการ
ให้บริการ

บุคลากร รพ. มีทักษะในการใช้
งานโปรแกรมบริการและ
สนับสนุนบริการ

4 โปรแกรม

ไม่ใช้งบประมาณ
/

/

/

ไม่ใช้งบประมาณ

/

/

/

/

/

/

ไม่ใช้งบประมาณ

/

/

/

ไม่ใช้งบประมาณ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ
/
รวม

E8 โครงการระบบคิวอัตโนมัติผู้ป่วยนอก
1.ประสานงาน สสจ.พิษณุโลก ระบบบัตรคิวอัตโนมัติสาหรับจุด ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในการจัดทาระบบคิวอัตโนมัติ บริการผู้ป่วยนอก
(ระดับ 4- 5) > 70%

สสจ.พิษณุโลก

2.ติดตั้งระบบคิวในจุดบริการ
ต่างๆ ของแผนกผู้ป่วย

OPD เฉพาะทาง 3 ห้อง/ CRM/ ค่าอุปกรณ์และติดตั้งระบบบัตรคิวอัตโนมัติ
รพ.สต.เนินเพิ่ม
จานวน 4 ชุด และ รพ.สต. 1 แห่ง

3.ติดตาม/ประเมินผลการ
ทางานของระบบบัตรคิวอัตโนมัติ

จุดบริการ / IT

ไม่ใช้งบประมาณ

4.สรุปผลการดาเนินงาน/
วิเคราะห์ปัญหา และวางแผน
แนวทางแก้ไข

จุดบริการ / IT

ไม่ใช้งบประมาณ

/

705,800

ไม่ใช้งบประมาณ

/
80,000 งบสนับสนุนจาก
รพ.วังทอง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

785,800

-

รวมทั้งสิ้น

-

80,000
-

รวม

/

-

/

/

-

4.1.3 ประชุมทบทวนการบันทึก
ข้อมูลค่าบริการฟื้นฟูและกาย
อุปกรณ์

/

/

ไม่ใช้งบประมาณ

- ฐานข้อมูลโปรแกรม Hosxp
- ฐานข้อมูลยาและเวชภัณฑ์
- ฐานข้อมูล Lab
- ฐานข้อมูลค่าบริการทาง
การแพทย์
- ฐานข้อมูลเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา

/

-

4.1.2 ประชุมทบทวนข้อมูล
ค่าบริการทางการแพทย์/
หัตถการ/เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-

รพ. มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการและการจัดการ
ลูกหนี้ที่ถูกต้องครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน

ระบุแหล่งงบ

-

รพ. มีระบบฐานข้อมูลการ
ให้บริการและระบบการการเงิน
4.1.1 ประชุมทบทวนข้อมูล Lab การคลังที่มีประสิทธิภาพ

จานวน (บาท)

705,800.00

4.พัฒนาระบบ Database
4.1 ระบบฐานข้อมูลพื้นฐาน
HosXP

รพ. มี Software สนับสนุน
ระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณ
รายละเอียด

-

3.2 อบรมโปรแกรมสนับสนุน
บริการ จานวน 4 ครัง้

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

80,000.00

3.พัฒนา People ware
3.1 อบรมการใช้งาน HosXP
จานวน 2 ครัง้

เป้าหมาย

-

2.พัฒนาระบบ Software
2.1 พัฒนาระบบบริหารแจ้ง
ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
สารสนเทศ

ผลผลิต

80,000.00

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนอง KPI : 53. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 4

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4.บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล Governance Excellence

ตอบสนอง KPI รอง : 1. Quick Ratio ≤ 1.0

ตอบสนองแผนงานที่ : แผนงานที่ 13. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

2. Current Ratio ≤ 1.6

โครงการที่ : 38. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

3. I/E ratio

ชื่อโครงการ/แผนงาน : โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
รหัสโครงการ :

4. สถานการณ์การเงินตามเกณฑ์ความเสี่ยง (7 ระดับ) ระดับ 0

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป

5. ร้อยละ Labour cost ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด ≤ 50%
6. ร้อยละ Material cost ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด ≤ 30%
งบประมาณ

กิจกรรม

ผลผลิต

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

รายละเอียด

จานวน (บาท) ระบุแหล่งงบ

ระยะเวลาดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

1.การวางแผนการดาเนินงาน
ประชุมคณะทางาน CFO เพื่อหา มีแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤติ
แนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤติทาง
ทางการเงิน
การเงิน

จัดประชุมคณะทางานทุกไตรมาส คณะกรรมการ CFO จานวน 13
คน

ไม่ใช้งบประมาณ

/

/

ประชุมติดตามรายจ่ายทุกเดือน

คณะกรรมการ CFO รายจ่าย
จานวน 20 คน

ไม่ใช้งบประมาณ

/

/

/

/

/

ประชุมติดตามรายได้ทุกเดือน

คณะกรรมการ CFO รายได้
จานวน 40 คน

ไม่ใช้งบประมาณ

/

/

/

/

/

/

ไพรินทร์

/

/

ไพรินทร์

/

/

ไพรินทร์

2.การลดรายจ่าย
แต่งตัง้ คณะกรรมการ CFO
รายจ่าย

มีแนวทางการลดค่าใช้จ่าย

3.การเพิ่มรายได้
แต่งตัง้ คณะกรรมการ CFO รายได้ มีแนวทางการเพิ่มรายได้

รวมทั้งสิ้น

/

1

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ : 4.บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมมาภิบาล Governance Excellence
ตอบสนองแผนงานที่ : แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการที่ : 38. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ตอบสนอง KPI : 53. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 4
ชื่อโครงการ/แผนงาน : โครงการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียนเพื่อการตรวจสอบและการเรียกเก็บ
รหัสโครงการ :
กลุ่มงาน/งาน : คณะกรรมการ IM
งบประมาณ
กิจกรรม

ผลผลิต

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

รายละเอียด

ระยะเวลาดาเนินงาน
จานวน
(บาท)

ระบุแหล่งงบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การลดความคลาดเคลื่อนในการสรุปเวชระเบียน
1.จัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
มีกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลการวินิจฉัยโรคและการให้รหัส คุณภาพการสรุปเวช
โรค
ระเบียน

มีการประชุม
คณะกรรมการเวชระเบียน
ไม่ใช้งบประมาณ
คณะกรรมการทุก 3 เดือน จากทุกวิชาชีพจานวน 10 คน

/

2.กาหนดแนวทางการและ
ตึกผู้ป่วยในส่งคืนเวช
เวชระเบียนส่งเบิกทันเวลา เวชระเบียนผู้ป่วยในทุกฉบับ
ระยะเวลาการส่งเวชระเบียนเพื่อส่ง ระเบียนผู้ป่วยในภายใน 7 100%
(ประมาณ 7500 ฉบับ/ปี)
เบิก
วันหลังจาหน่าย

ไม่ใช้งบประมาณ

/

3.อบรมพัฒนาศักยภาพการบันทึก
วินิจฉัยโรค/การให้รหัส

เจ้าหน้าที่เวชสถิตจิ านวน 3
คน แพทย์ 2 คน พยาบาล 3
คน

ไม่ใช้งบประมาณ

/

ไม่ใช้งบประมาณ

/

เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรม สรุปเวชระเบียนและ
ให้รัหสโรคและรหัส
หัตถการถูกต้อง 100%

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4. ตรวจสอบผลการบันทึกการ
เวชระเบียนผู้ป่วยใน
วินิจฉัยโรค เวชระเบียนและสะท้อน ได้รับการตรวจสอบ
กลับ

เวชระเบียนได้รับการ
ตรวจสอบ 100%

เวชระเบียนผู้ป่วยในทุกฉบับ
(ประมาณ 7500 ฉบับ/ปี)

/

/

/

5.การประเมินผลและสรุปผล
มีการสรุปผลการ
นาเสนอคณะกรรมการบริหาร
ดาเนินงาน
โรงพยาบาลและ จนท. ผู้เกี่ยวข้อง
การบันทึกเวชระเบียนอย่างมีคุณภาพ

มีการสรุปผลการ
ดาเนินงานทุก 3 เดือน

คณะกรรมการเวชระเบียน
ไม่ใช้งบประมาณ
จากทุกวิชาชีพจานวน 10 คน

/

/

/

/

1แต่งตัง้ คณะกรรมการการ
ตรวจสอบเวชระเบียนและประชุม
ชี้แจงผู้เกี่ยวข้องรับทราบนโยบาย
และทบทวนการบันทึกเวชระเบียน

มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพการ
บันทึกเวชระเบียน

มีการประชุม
คณะกรรมการเวชระเบียน
ไม่ใช้งบประมาณ
คณะกรรมการทุก 3 เดือน จากทุกวิชาชีพจานวน 15 คน

/

/

/

/

3.พัฒนาบุคลากรโดยส่งอบรมการ
บันทึกเวชระเบียน (MRA)

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการอบรมอย่าง
ครบถ้วน

4.ตรวจสอบเวชระเบียน โดย จนท.
ผู้เกี่ยวข้อง (MRA)

เวชระเบียนได้รับการ
ตรวจสอบทุกฉบับ

แพทย์ พยาบาล ทันตะ
เภสัช กายภาพ แผนไทย
มีการบันทึกเวชระเบียน
อย่างถูกต้อง
เวชระเบียนผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยในมีความสมบูรณ์
90%

5.สรุปผลการดาเนินงาน

มีการสรุปผลการ
ตรวจสอบคุณภาพการ
บันทึกเวชระเบียน

คณะกรรมการเวชระเบียน
ไม่ใช้งบประมาณ
จากทุกวิชาชีพ จานวน 15 คน

- OPD 150 ฉบับ /เดือน
- IPD 120 /เดือน

ไม่ใช้งบประมาณ

มีการประชุม
คณะกรรมการเวชระเบียน
ไม่ใช้งบประมาณ
คณะกรรมการทุก 3 เดือน จากทุกวิชาชีพ จานวน 15 คน
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ผู้รับผิดชอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

-
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