ร่าง

แผนปฏิบัติการประจาปี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพพระราชนครไทย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

การเสนอยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลงชื่อ .................................................................. ผู้เสนอแผน
(นายทัศนะ ศรีสุราษฎร์)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ลงชื่อ .................................................................. ผู้รับรอง
(นายศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วิสัยทัศน์ :
เราจะเป็นเครือข่ายสุขภาพชั้นนาในเขตสุขภาพที่ ๒

เป้าหมาย :
๑. ประชาชนมีสุขภาพดี
๒. เจ้าหน้าที่มีความสุข
๓. ระบบสุขภาพยั่งยืน

พันธกิจ :
๑. ให้บริการด้านสุขภาพแบบผสมผสานและเป็นองค์รวมต่อเนื่องถึงชุมชน โดยครอบครัวมีส่วนร่วมอย่างมี
คุณภาพ
๒. สนับสนุนสถานบริการในเครือข่ายบริการสุขภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในระบบ
บริการสุขภาพ

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

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

๓. พัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตของบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรสานึกและสืบสานในพระปณิธาน People excellent
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
Governance excellent

ค่านิยม :
N = Network : การทางานเป็นเครือข่ายและหรือการทางานที่ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายภายนอก
K = Knowledge Sharing : การแบ่งปันองค์ความรูร้ ะบบบริการและระบบสนับสนุนบริการ
T = Teamwork : การทางานเป็นทีมของสหวิชาชีพอย่างมีส่วนร่วม

ความสอดคล้องค่านิยมกระทรวง MOPH
H = Humility
O = Originality
H = Humility

ทีมงานเป็นเลิศ
มุ่งมั่นพัฒนา
ทีมงานเป็นเลิศ

H = Humanized Health Care : การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
A = Account ability and Responsibility : การรับผิดชอบและตอบสนองต่อบทบาทหน้าที่ของตน
I = Innovation : พัฒนานวัตกรรมในกระบวนการทางาน

P = People Center Approach
M = Mastery
O = Originality

รักษารวดเร็วปลอดภัย ใส่ใจบริการ
เชิดชูคุณธรรม เป็นผู้นาสร้างสุขภาพ
มุ่งมั่นพัฒนา

แผนที่ยุทธศาสตร์ :

สรุปแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปีงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตร์ที่ : 1. Promotion, Prevention & Protection Excellence
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย อาเภอนครไทย ปี 2564
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 2564
โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย พัฒนาการสมวัย สูงดี สมส่วน อาเภอนครไทย 2564
โครงการเด็กวัยเรียนอาเภอนครไทย โภชนาการดี สูงดี สมส่วน
โครงการพัฒนาระบบการจัดบริการตาบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว อาเภอนครไทย
โครงการพัฒนาความรอบรูด้ ้านสุขภาพของประชากร
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาเภอนครไทย ปี 2564
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ
โครงการยุติปัญหาและแก้ไขปัญหาเอดส์แบบมีส่วนร่วม
โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อาเภอนครไทย
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรือ้ รัง อาเภอนครไทย ปีงบประมาณ 2564
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาเภอนครไทย
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนามาตรฐานงานสิ่งแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 2564

หน้าที่

ยุทธศาสตร์ที่ : 2. Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ)
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอาเภอนครไทยปี 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค
โครงการพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 2564
โครงการพัฒนาสมรรถนะชุมชนในอาเภอนครไทยเพื่อการดูแลแบบประคับประคองสู่ชีวิตที่ผาสุกและการตายดี ปีงบประมาณ 2564
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย ปี 2564
โครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
โครงการพัฒนาทักษะเรือ่ งการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการ
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รัง อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2564
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคตา อาเภอนครไทย ปี 2564
โครงการพัฒนาระบบบริการ งานยาเสพติด เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอนครไทย
โครงการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 2564
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ : 3. People Excellence (ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ)
แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ
แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอนครไทย

หน้าที่

หน้าที่

ยุทธศาสตร์ที่ : 4. Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน (ITA)
โครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอนครไทย
โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ 2564
แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
โครงการพัฒนาระบบบริการด้วย Smart Hospital
แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง
แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ
โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ

หน้าที่

สรุปกำรใช้งบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร แยกตำมยุทธศำสตร์ 4E ประจำปีงบประมำณ 2563
คปสอ.นครไทย
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ : 1. Promotion, Prevention & Protection Excellence
1. โครงการพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็ก อาเภอนครไทย ปี 2563

จำนวนเงิน / แหล่งงบประมำณ
Non UC
322,470.00

UC
3,401,891.40

เงินบำรุง
240,113.00

กองทุนตำบล
199,510.00

อื่นๆ
428,690.00

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

154,000.00

8. โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และโภชนาการเด็ก สู่การสร้างเด็กไทย
คุณภาพ อาเภอนครไทย 2563

126,600.00

9. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ปี 2563

25,700.00

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

199,510.00
6,343.00

16. โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอาเภอ
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563

135,500.00

17. โครงการควบคุมป้องกันโรคที่นาโดยแมลงเป็นพาหะ

104,500.00

18. โครงการพัฒนามาตรฐานงานสิ่งแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 2563
19. โครงการพัฒนาและแก้ไขระบบบาบัดน้าเสีย
20. โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา รพร.นครไทย

322,470.00

49,700.00
11,710.00
34,600.00

สรุปกำรใช้งบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร แยกตำมยุทธศำสตร์ 4E ประจำปีงบประมำณ 2563
คปสอ.นครไทย
ยุทธศำสตร์
21. โครงการพัฒนามาตรฐานงานระบบการจัดการมูลฝอยในสถานบริการสาธารณสุข 2563

จำนวนเงิน / แหล่งงบประมำณ
Non UC

UC

เงินบำรุง

กองทุนตำบล

อื่นๆ
13,990.00

สรุปกำรใช้งบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร แยกตำมยุทธศำสตร์ 4E ประจำปีงบประมำณ 2563
คปสอ.นครไทย
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ : 2. Service Excellence
22. โครงการคลินิกหมอครอบครัวอาเภอนครไทยปี 2563
23. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขรายใหม่ ปี 2563
24. โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2563

จำนวนเงิน / แหล่งงบประมำณ
Non UC
-

UC
333,755.00

เงินบำรุง
68,175.00

กองทุนตำบล
21,000.00

อื่นๆ
622,170.00

38,000.00
17,750.00
38,400.00

25. โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค
26. โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยอาเภอนครไทย ปี 2563

8,800.00
496,570.00

27. โครงการคัดกรองและดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 2563
28. โครงการพัฒนาทักษะเรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการ

31,500.00

29. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง

68,005.00

30. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจาปี
งบประมาณ 2563

21,000.00

139,200.00

31. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคตา อาเภอนครไทย ปี2563
32. โครงการป้องกัน บาบัดรักษาและติดตาม ผู้ป่วยยาเสพติด 2563

32,400.00

12,500.00

33. โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสภาพระยะกลาง (Intermediate Care)
34. โครงการพัฒนาระบบการผ่าตัดแบบ ODS.
35. โครงการการพัฒนาระบบงานบริการเพื่อรองรับผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม อาเภอนครไทย ประจาปี
2563
36. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
37. โครงการพัฒนามาตรฐานงานระบบการจัดการขยะติดเชื้อใน รพ.สต. 2563
ยุทธศำสตร์ที่ : 3. People Excellence

100,000.00
15,375.00
-

38. โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพ คปสอ.นครไทย

15,000.00

41. โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ 2563
42. โครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพ
43. โครงการกากับติดตามคุณภาพข้อมูลบุคคล (Person)

-

15,000.00

39. โครงการส่งเสริมความสุขครอบครัวยุพราช
ยุทธศำสตร์ที่ : 4. Governance Excellence
40. โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน (ITA)

85,000.00

25,600.00
134,200.00

85,000.00
-

661,000.00

118,800.00

134,200.00
-

241,200.00

31,000.00
95,600.00

71,200.00

สรุปกำรใช้งบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร แยกตำมยุทธศำสตร์ 4E ประจำปีงบประมำณ 2563
คปสอ.นครไทย
ยุทธศำสตร์

จำนวนเงิน / แหล่งงบประมำณ
Non UC

44. โครงการพัฒนาระบบบริการด้วย smart device

UC
630,000.00

เงินบำรุง

กองทุนตำบล

อื่นๆ

45. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ Smart Hospital
46. โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง

170,000.00

47. โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ

23,200.00
รวม 47 โครงกำร

322,470.00

4,411,646.40

512,088.00

220,510.00

1,426,260.00

สรุปกำรใช้งบประมำณตำมประเด็นคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (PA) ของกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ 2563
คปสอ.นครไทย
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

170,000.00

6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ Smart Hospital
15,375.00

7. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
กำรเข้ำถึงกัญชำทำงกำรแพทย์

496,570.00

8. โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยอาเภอนครไทย ปี 2563
นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรของเขตสุขภำพ
23,200.00

9. โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ
รวม 9 โครงกำร

-

685,750.00

-

47,375.00

666,570.00

สรุปงบประมำณโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำเครือข่ำยบริกำรสุขภำพ โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชนครไทย ปีงบประมำณ 2564
ลำดับที่

แผนงำน / โครงกำร

คณะทำงำน/ผู้รับผิดชอบ

รำยละเอียดงบประมำณ
PP non UC

QOF

PPA

NCD

กยผ.

ปกส.

LTC

พชอ.

PCC

เงินบำรุง

สำนักปลัดฯ

สปสช.

อื่นๆ

1

โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย อาเภอนครไทย ปี 2564

คณะทางาน MCH

2

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพ
ช่องปากคนนครไทย 2564

คณะทางานทันตสาธารณสุข

3

โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย พัฒนาการสมวัย สูง คณะทางานส่งเสริมสุขภาพ
ดี สมส่วน อาเภอนครไทย 2564
กลุ่มวัย

109,500.00

109,500.00

4

โครงการเด็กวัยเรียนอาเภอนครไทย โภชนาการดี สูงดี สมส่วน คณะทางานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มวัย

29,800.00

29,800.00

5

โครงการพัฒนาระบบการจัดบริการตาบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ คณะทางานส่งเสริมสุขภาพ
ระยะยาวอาเภอนครไทย
กลุ่มวัย

6

โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร

คณะทางานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มวัย

7

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาเภอนครไทย ปี 2564

คณะทางาน พชอ.

8

โครงการควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ

คณะทางานควบคุมโรค

12,000.00

12,000.00

9

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

คณะทางานควบคุมโรค

20,100.00

20,100.00

10 โครงการยุติปัญหาและแก้ไขปัญหาเอดส์แบบมีส่วนร่วม

คณะทางานควบคุมโรค

11 โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อาเภอนครไทย

คณะทางาน NCD

146,750.00

รวมงบประมำณ
146,750.00

19,182.56

19,182.56

120,000.00

120,000.00

51,500.00
40,628.00

16,000.00

94,000.00
2,584,061.00

-

คณะทางานคุมครองผู้บริโภค

14 โครงการพัฒนามาตรฐานงานสิ่งแวดล้อมและการจัดบริการอา คณะทางานสิ่งแวดล้อมและ
ชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 2564
อาชีวอนามัย
15 โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอาเภอนครไทยปี 2564

คณะทางาน PCC

16 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน

คณะทางานสุขภาพภาค
ประชาชน

17 โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค

คณะทางานควบคุมโรค

339,150.00

20 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย ปี 2564

คณะทางานแพทย์แผนไทย

21 โครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดย
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

คณะทางานสุขภาพจิต

22 โครงการพัฒนาทักษะเรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ คณะทางาน IC
ในสถานบริการ

14,940.00

14,940.00

69,425.00

408,575.00

197,000.00

197,000.00
31,900.00

89,100.00

121,000.00
-

18 โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล คณะทางานเภสัชกรรม
เครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี
2564
19 โครงการพัฒนาสมรรถนะชุมชนในอาเภอนครไทยเพื่อการดูแล คณะทางาน Palliative
แบบประคับประคองสู่ชีวิตที่ผาสุกและการตายดี ปีงบประมาณ
2564

94,000.00
2,584,061.00

12 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง คณะทางาน NCD
อาเภอนครไทย ปีงบประมาณ 2564
13 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาเภอนคร
ไทย

56,628.00

15,500.00

15,500.00

59,000.00

59,000.00

6,500.00

10,000.00

16,500.00

22,400.00

18,000.00

40,400.00

28,000.00

ลำดับที่

แผนงำน / โครงกำร

23 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง

คณะทำงำน/ผู้รับผิดชอบ

รำยละเอียดงบประมำณ
PP non UC

QOF

PPA

NCD

กยผ.

ปกส.

LTC

พชอ.

PCC

เงินบำรุง

สำนักปลัดฯ

คณะทางานมะเร็ง

24 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง อาเภอ คณะทางาน NCD
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2564

สปสช.

อื่นๆ

62,880.00

55,000.00

75,900.00

คณะทางานยาเสพติด

27 โครงการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 2564

คณะทางานเวชกรรมฟื้นฟู

28 โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

คณะทางานการแพทย์ฉุกเฉิน

29 โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เครือข่ายบริการสุขภาพ
อาเภอนครไทย

คณะทางานบริหารทรัพยากร

30 โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน (ITA)

คณะทางานบริหารงานทั่วไป

31 โครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพ เครือข่ายบริการ
สุขภาพอาเภอนครไทย

คณะทางานพัฒนาคุณภาพ
สถานบริการ

88,800.00

คณะทางานสารสนเทศทาง
การแพทย์

34 โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง

คณะทางานการเงินการคลัง

35 โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ อาเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก

คณะทางานวิชาการ

88,800.00
95,500.00

82,400.00

12,500.00

26,000.00

120,900.00
-

3,000.00

32 โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นครไทย ปีงบประมาณ คณะทางานยุทธศาสตร์
2564
33 โครงการพัฒนาระบบบริการด้วย Smart Hospital

117,880.00
75,900.00

25 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคตา อาเภอนครไทย ปี คณะทางาน NCD
2564
26 โครงการพัฒนาระบบบริการ งานยาเสพติด เครือข่ายบริการ
สุขภาพอาเภอนครไทย

รวมงบประมำณ

40,600.00

43,600.00

87,000.00

87,000.00
32,976.00

32,976.00

36

-

37

-

38

-

39

-

40

-

41

-

42

-

43
รวมทั้งสิ้น

421,550.00

441,100.00

146,750.00

2,659,961.00

-

-

120,000.00

40,628.00

197,000.00

403,123.56

-

94,780.00

282,100.00

4,631,992.56

1

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง อัตราส่วนการตายมารดา
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี
อัตราตายทารกแรกเกิด
ชื่อโครงการ/แผนงาน
โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย อาเภอนครไทย ปี 2564
กลุ่มงาน/งาน
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ / งานอนามัยแม่และเด็ก
รหัสโครงการ

3,000.00

สมพร/
คกก.MCH
Board

61,250

สมพร/
คกก.MCH
Board

5,000.00

PPA ปี64

40,000

5,000.00

52,500

9,000 เกษรา/สมพร

5,000.00

PPA 64

5,000.00

หญิงตั้งครรภ์/
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
มารดาหลังคลอด 700 คน ๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ 25
และญาติทุกราย บาท
จานวน 700 คน

40,000

5,000.00

1.ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง 400 คน ๆ
ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท

3,000.00

กลุ่มวัยรุ่น 200
คน กลุ่มวัย
เจริญพันธุ์ 100
คนกลุ่มคู่สมรส
100 คน

9,000 PPA ปี64

5,000.00

กลุ่มวัยรุ่น,กลุ่มวัย
เจริญพันธุ์,กลุ่มคู่
สมรส มีความรู้
ความเข้าใจการ
เตรียมความพร้อม
ก่อนตั้งครรภ์ได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามบริบท
หญิงตั้งครรภ์/มารดาหลัง หญิงตั้งครรภ์/
คลอดและญาติได้รับ
มารดาหลังคลอด
ความรู้ โรงเรียนพ่อแม่ คน และญาติมีความรู้
ละ 3 ครั้ง
โรงเรียนพ่อแม่
ผ่านเกณฑ์
มากกว่าร้อยละ 85

1.ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง 30 คน ๆ ละ 1
มื้อ ๆ ละ 100 บาท x 3 ครั้ง

20,000.00

3.กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
คนละ 3 ครั้ง

กลุ่มวัยรุ่น,กลุ่มวัยเจริญ
พันธุ์,กลุ่มคู่สมรสได้รับ
ความรู้การเตรียมความ
พร้อมก่อนตั้งครรภ์

คณะกรรมการ
งานอนามัยแม่
และเด็ก ระดับ
อาเภอ จานวน
30 คน

จานวน
(บาท)

7,500.00

2.จัดกิจกรรมรณรงค์การเตรียม
ความพร้อมก่อนตั้งครรภ์

ระบบบริการงาน
แม่และเด็ก มี
คุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ

รายละเอียด

20,000.00

1.ประชุมคณะกรรมการงานอนามัย งานอนามัยแม่และเด็ก มี
แม่และเด็ก ระดับอาเภอ เพื่อชี้แจง ระบบบริการที่มีคุณภาพ
ปัญหา/จัดทาแผน/แนวทางแก้ไข
ปัญหา และติดตามผลการ
ดาเนินงาน จานวน 3 ครั้ง

เป้าหมาย

5,000.00

ผลผลิตของกิจกรรม

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

10,000.00

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

ระยะเวลาดาเนินงาน

3,000.00

งบประมาณ

4.จัดอบรมความรู้และทักษะการคัด
กรองภาวะซึมเศร้าในหญิงตั้งครรภ์
และการส่งต่อแก่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานฝากครรภ์ของรพ.
และรพ.สตในเขตอาเภอนครไทย
ทั้งหมด 1ครั้ง

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ฝากครรภ์ของรพ.และรพ.
สตมีความรู้และทักษะการ
คัดกรองภาวะซึมเศร้าใน
หญิงตั้งครรภ์และการส่งต่อ

5.สอนสามีและครอบครัวให้มี
ความรู้และทักษะในการประเมิน
และเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าในหญิง
ตั้งครรภ์ทุกราย(ฝากครรภ์ครั้งแรก
และในโรงเรียนพ่อแม่)

สามีและครอบครัวมี
ความรู้และทักษะในการ
ประเมินและเฝ้าระวัง
ภาวะซึมเศร้าในหญิง
ตั้งครรภ์ทุกราย

6.กิจกรรมสนันสนุนการดูแลตนเอง หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ
ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง(โลหิต เสี่ยงขณะตั้งครรภ์
จาง ,เบาหวาน ,ความดันโลหิตสูง, สามารถดูแลตนเองที่บ้านได้
คลอดก่อนกาหนด,คลอดทารก
น้าหนักน้อย)
6.1 สมุดคู่มือดูแลตนเองสาหรับ
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง(โลหิต
จาง ,เบาหวาน ,ความดันโลหิตสูง,
คลอดก่อนกาหนด,คลอดทารก
น้าหนักน้อย)

หญิงตั้งครรภ์/
มารดาหลังคลอด
และญาติมีความรู้
โรงเรียนพ่อแม่
ผ่านเกณฑ์
มากกว่าร้อยละ 85

หญิงตั้งครรภ์/
มารดาหลังคลอด
และญาติทุกราย
จานวน 700 คน
2.ค่าวัสดุ อุปกรณ์ จานวน
350 ชุด ๆละ 25 บาท

8,750

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน
ฝากครรภ์ของรพ.
และรพ.สต,มี
ความรู้และทักษะ
การคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้าในหญิง
ตั้งครรภ์และการ
ส่งต่อได้อย่าง
เหมาะสม
หญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะซึมเศร้าได้รับ
การจัดการ ดูแลที่
เหมาะสม

เจ้าหน้าที่
1.ค่าอาหารกลางวันและ
ผู้รับผิดชอบงาน อาหารว่าง 30 คน ๆ ละ 1
ฝากครรภ์ของรพ. มื้อ ๆ ละ 100 บาท
และรพ.สตจานวน
30 คน

3,000

PPA ปี64

61,250

สมพร/
คกก.MCH
Board

PPA ปี64

3,000

เกศิณ/ี สมพร
/คกก.MCH
Board

3,000.00

รหัสโครงการ

หญิงตั้งครรภ์/มารดาหลัง
คลอดและญาติได้รับ
ความรู้ โรงเรียนพ่อแม่ คน
ละ 3 ครั้ง

หญิงตั้งครรภ์
(บูรณาการในโรงเรียนพ่อแม่)
และญาติทุกราย
จานวน 800 คน

หญิงตั้งครรภ์ที่มี หญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะสี่ยงขณะ
ภาวะเสี่ยง(โลหิต
ตั้งครรภ์ สามารถ จาง ,เบาหวาน ,
ควบคุมความเสี่ยงได้ ความดันโลหิตสูง,
คลอดก่อนกาหนด
1. ค่าสมุดคู่มือดูแลตนเอง
,คลอดทารก
สาหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ
น้าหนักน้อย)
จานวน 300 คน เสี่ยง(โลหิตจาง ,เบาหวาน ,
ความดันโลหิตสูง,คลอดก่อน
กาหนด,คลอดทารกน้าหนัก
น้อย)จานวน300 เล่มๆละ 40
บาท

สมพร/
คกก.MCH
Board

สมพร/
คกก.MCH
Board

12,000

PPA ปี64

12,000.00

3.กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
คนละ 3 ครั้ง

12,000

2

3

7.อบรมเชิงปฏิบัติการ NCPR 2 รุ่น
ในกลุ่มเจ้าที่ใหม่

เจ้าหน้าที่และเครือข่าย
ได้รับความรู้และทักษะ
NCPR

เจ้าหน้าที่และ
เครือข่าย มี
สมรรถนะ เรื่อง
NCPR

เจ้าหน้าที่และ 1.ค่าอาหารกลางวันและ
เครือข่าย 50 คน อาหารว่าง 50 คน ๆ ละ 1
มื้อ ๆ ละ 100 บาท x 2 รุ่น

10,000

PPA ปี64

10,000.00

รหัสโครงการ
11,500

เกษรา/
คกก.MCH
Board

1

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวงแผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
ตอบสนองโครงการของกระทรวงโครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
โครงการพระราชดาริโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ (โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ )
ตอบสนอง KPI เฉพาะ
1. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากขัดและทาความสะอาดฟันร้อยละ 75
2. เด็กเล็กอายุ 3 ปี มี Caries Free (ปราศจากฟันผุ) ร้อยละ 70
3. No Caries School เพิ่มรร. อย่างน้อย Cup ละ 1 แห่ง
4. เด็กวัยเรียน 12 ปี มี Caries Free (ปราศจากฟันผุ) ร้อยละ 70
5. เด็กอายุ 6 – 12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่ 6 และ 7 ร้อยละ 50
6. ผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากร้อยละ 40
ชื่อโครงการ/แผนงาน
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากคนนครไทย 2564
กลุ่มงาน/งาน
คณะทางานทันตสาธารณสุข
รหัสโครงการ
งบประมาณ
ผลผลิตของกิจกรรม

เป้าหมาย

1. ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงานตามโครงการและ
แผนการออกตรวจเฝ้าระวังทาง
ทันตสุขภาพในศุนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และโรงเรียน

มีทีมทันตบุคลากร ออกประเมิน
สุ่มตรวจและติตตามผลการ
ดาเนินงานทันตสุขภาพในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน
ประถมศึกษา

ออกสุ่มตรวจและติดตามผลการ
ดาเนินงานทันตสุขภาพในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
ประถมศึกษา

2.ออกหน่วยให้บริการทันตก
รรมพื้นฐานแก่ผู้ต้องขัง ได้แก่
อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน
ร่วมกับให้ความรู้และการดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยในช่องปาก

ผู้ต้องขังได้รับบริการทันตกรรม ผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิง
พื้นฐาน และได้รับความรู้ในการ พิษณุโลก
ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยในช่อง
ปาก

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

รายละเอียด

ทันตบุคลากรอาเภอนครไทย
จานวน 24 คน เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานทันตกรรมใน
รพ.สต. 10 คน และอสม.ตาบล
ละ 1 คน จานวน 11 คน

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 45
คน ๆ ละ 1 มื้อๆละ 20 บาท

จานวน 4 ครั้ง

ไม่ใช้งบประมาณ

จานวน
(บาท)

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

900

900

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

0

0

0

0

900

ธนภรณ์ /
คณะทางาน
ทันต
สาธารณสุข

0

กาญจนาพร/
กลุ่มงานทัน
ตกรรม

2

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

บุณยวรรณ/
คณะทางาน
ทันต
สาธารณสุข

4.ให้บริการทางทันตกรรมใน
4.หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการทัน
หญิงตั้งครรภ์ที่ตรวจพบปัญหา ตกรรมตามความจาเป็นในการ
สุขภาพช่องปากตามความจาเป็น รักษา
ในการรักษา

5.หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการ
หญิงตั้งครรภ์จานวน 400 คน
รักษาทันตกรรมตามความจาเป็น
ในการรักษา ร้อยละ 75

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

บุณยวรรณ/
คณะทางาน
ทันต
สาธารณสุข

5.ให้บริการขัดและทาความ
สะอาดฟันในหญิงตั้งครรภ์

5.หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการขัด
และทาความสะอาดฟัน

6.หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการขัด หญิงตั้งครรภ์จานวน 400 คน
และทาความสะอาดฟันร้อยละ 75

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

บุณยวรรณ/
คณะทางาน
ทันต
สาธารณสุข

6.ให้บริการตรวจฟันเด็กและให้
ทันตสุขศึกษาฝึกทักษะการทา
ความสะอาดช่องปากแก่
ผู้ปกครองเด็กที่มารับวัคซีนคลินิก
เด็กดี (WBC)

2.เด็กอายุ 0 -2 ปี ที่มารับวัคซีน
ได้รับการตรวจฟันและให้ทันต
สุขศึกษาฝึกทักษะการทาความ
สะอาดช่องปากแก่ผู้ปกครองเด็ก

2.เด็กอายุ 0 -2 ปี ที่มารับวัคซีน เด็กอายุ 0 -2 ปี จานวน 280 คน
ได้รับการตรวจฟันและให้ทันต
สุขศึกษาฝึกทักษะการทาความ
สะอาดช่องปากแก่ผู้ปกครองเด็ก
ร้อยละ 70

1.ค่าแปรงสีฟัน จานวน ด้าม
140 ด้ามละ 10 บาท

1,400 เงินบารุง รพ.

3,500

2.ค่าถุงนิ้วเช็ดทาความสะอาด
ช่องปาก จานวน ชุด 140 ชุด
ละ 15 บาท

2,100

บุณยวรรณ/
คณะทางาน
ทันต
สาธารณสุข

7.ให้บริการทาฟลูออไรด์ในเด็ก
ช่วงอายุ 0 - 2 ปี ที่มารับวัคซีน
คลินิกเด็กดี (WBC)

3.เด็กช่วงอายุ 0 - 2 ปี ที่มารับ 3.เด็กอายุ 0 - 2 ปี ที่มารับ
วัคซีนได้รับการทาฟลูออไรด์
วัคซีนได้รับทาฟลูออไรด์อย่าง
อย่างน้อย 1 ครั้ง
น้อย 1 ครั้ง ร้อยละ 50

บุณยวรรณ/
คณะทางาน
ทันต
สาธารณสุข

8. ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กก่อน
วัยเรียนและให้ทันตสุขศึกษาแก่
ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ฝึกการตรวจ
ฟันเบื้องต้น,ฝึกทักษะการแปรง
ฟันที่เหมาะสมแก่ผู้ปกครอง 18
ศูนย์

เด็กก่อนวัยเรียน ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก และผู้ปกครอง
เกิดความรู้ ทักษะการแปรงฟันที่
เหมาะสมแก่บุตรหลานของตนเอง

เด็กก่อนวัยเรียน ได้รับการตรวจ กลุ่มผู้ปกครองและเด็กก่อนวัย
สุขภาพช่องปากร้อยละ 90 และ เรียน 540 คน (ศูนย์ละ 30 คน
ผู้ปกครอง มีความรู้ ทักษะใน
จานวน 18 ศูนย์)
การตรวจฟันเบื้องต้น และฝึก
ปฏิบัติทักษะการแปรงฟันที่
เหมาะสมในการดูแลบุตรหลาน
ของตนเอง

ไม่ใช้งบประมาณ

3,000.28 เงินบารุง รพ.

3,000.28

เด็กอายุ 0 -2 ปี จานวน 280 คน 1.ค่าฟลูออไรด์วานิช ชุดละ
1,500.14 บาท จานวน 2 ชุด

3,500.00

3.ให้บริการตรวจฟันและฝึกสอน 2.หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ 2.หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ หญิงตั้งครรภ์จานวน 400 คน
แปรงฟันหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝาก ครั้งแรกในหน่วยบริการ
ครั้งแรกได้รับบริการตรวจฟัน
ครรภ์ครั้งแรก
สาธารณสุขอาเภอนครไทยได้รับ และฝึกสอนแปรงฟันร้อยละ 75
บริการตรวจฟันและฝึกสอน
แปรงฟัน

3,000.28

3. No Caries School เพิ่มรร. อย่างน้อย Cup ละ 1 แห่ง
4. เด็กวัยเรียน 12 ปี มี Caries Free (ปราศจากฟันผุ) ร้อยละ 70

0

0

0

0

0

ธนภรณ์ /
คณะทางาน
ทันต
สาธารณสุข

3

3. No Caries School เพิ่มรร. อย่างน้อย Cup ละ 1 แห่ง
4. เด็กวัยเรียน 12 ปี มี Caries Free (ปราศจากฟันผุ) ร้อยละ 70
กลุ่มนักเรียนประถมศึกษา
ไม่ใช้งบประมาณ
จานวน 1,200 คน (นักเรียนที่มี
ปัญหาช่องปากโรงเรียนละ 40
คน จานวน 19 โรงเรียน และ
นักเรียนระดับชั้นป.1-ป.2 นา
ร่อง11 โรงเรียน (ตาบลละ 1
โรงเรียน จานวนโรงเรียนละ 40
คน)

10.ออกเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสห
วิชาชีพ CG อสม. ตรวจสุขภาพ
ช่องปากและให้ทันตสุขศึกษา
และทาฟลูออไรด์ออกติดตามผล
ในรายที่จาเป็น

2.ผู้สูงอายุติดเตียงในอ.นครไทย 2.ผู้สูงอายุติดเตียงในอ.นครไทย ผู้สูงอายุติดเตียงจานวน 76 คน
ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ไม่ตากว่
่ าร้อยละ 40
และสอนทันตสุขศึกษาตามความ
จาเป็นและเหมาะสม

1.ค่าแปรงสีฟัน 76 ด้าม ด้ามละ
12 บาท
2.แปรงซอกฟัน 8 ชิ้น/แพ็ค แพ็
คละ 127 บาท จานวน 10 แพ็ค
3.ฟลูออไรด์วานิช ชุดละ
1,500.14 บาท จานวน 2 ชุด (1
ชุดมี 50 ซอง)

0

912 เงินบารุง รพ.
1,270

0

2,591.1400

นักเรียนประถมศึกษา ได้รับการ นักเรียนประถมศึกษาได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก และเกิด ตรวจสุขภาพช่องปากร้อยละ 90
ความรู้ ทักษะการแปรงฟันที่
และนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพ
เหมาะสมกับตนเอง
ช่องปาก เกิดทักษะการแปรงฟัน
ที่เหมาะสมกับตนเอง

2,591.1400

9. ตรวจสุขภาพช่องปาก
นักเรียนประถมศึกษา และจัด
กิจกรรมให้ทันตสุขศึกษา
ทบทวนฝึกปฏิบัติการแปรงฟันที่
เหมาะสมแก่นักเรียประถมศึกษา
ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก
จานวน 30 โรงเรียน (จาก
โรงเรียนฟันไร้รู 19 + 11
โรงเรียนนาร่องส่งเสริมฟันดีไม่มี
ผุ ตาบลละ 1 โรงเรียน)

0

0

0

ธนภรณ์ /
คณะทางาน
ทันต
สาธารณสุข

5,182.28

ดูรณี /
คณะทางาน
ทันต
สาธารณสุข

3,000.28 เงินบารุง รพ.

11.ให้การรักษาที่จาเป็นเร่งด่วน 4.ผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการ
และเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย รักษาที่จาเป็นเร่งด่วน
(ถอนฟัน,อุดฟัน ART - technic)

4.ผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการ
ผู้สูงอายุติดเตียงจานวน 76 คน
รักษาที่จาเป็นเร่งด่วนร้อยละ 100

ไม่ใช้งบประมาณ

ดูรณี /
คณะทางาน
ทันต
สาธารณสุข

12.จัดช่องทางเพื่อให้บริการทัน
ตกรรมที่จาเป็นเร่งด่วนซึ่งต้อง
รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล สาหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล
(ระบบนัด)

5.ผู้สูงอายุติดเตียงและผู้ดูแล
ได้รับการรักษาที่จาเป็นเร่งด่วน
ร้อยละ 100

ไม่ใช้งบประมาณ

ดูรณี /
คณะทางาน
ทันต
สาธารณสุข

5.ผู้สูงอายุติดเตียงและผู้ดูแล
ได้รับการรักษาที่จาเป็นเร่งด่วน
ในโรงพยาบาล หรือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลตามความเหมาะสม

ผู้สูงอายุติดเตียงและผู้ดูแลที่มี
ความจาเป็นเร่งด่วนต้องได้รับ
การรักษาในสถานพยาบาล

4

3,300

3,300

6,600

3,300.00

19,182.56

2,591.14

2,591.14

-

900.00

19,182.56

6,500.28

รวมทั้งสิ้น

-

6,600 เงินบารุง รพ.

-

ครูผู้ดูแลเด็ก,ครูอนามัยโรงเรียน, 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ผู้นาชุมชน/อปท.อสม. ,ตัวแทน 330 คนๆละ 1 มื้อ ๆ ละ 20
ผู้ปกครอง,เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ บาท
งาน/ผู้เกี่ยวข้อง จานวน 11
ตาบล จานวน330คน (ตาบลละ
30 คน)

-

ครูผู้ดูแลเด็ก,ครูอนามัยโรงเรียน,
ผู้นาชุมชน/อปท. อสม,ตัวแทน
ผู้ปกครอง,เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งาน/ผู้เกี่ยวข้องได้นาปัญหาที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ไป
หาแนวทางแก้ไข/โอกาสพัฒนา
ต่อไป

-

ครูผู้ดูแลเด็ก ,ครูอนามัยโรงเรียน
,ผู้นาชุมชน/อปท, อสม.
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน/
ผู้เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลและผล
การดาเนินงานทันตสุขภาพของ
พื้นที่ที่รับผิดชอบ

-

13. จัดประชุมและออกนิเทศ
ติดตามการดาเนินงานส่งเสริม
ทันตสุขภาพในแต่ละตาบล

3,300.00

3. No Caries School เพิ่มรร. อย่างน้อย Cup ละ 1 แห่ง
4. เด็กวัยเรียน 12 ปี มี Caries Free (ปราศจากฟันผุ) ร้อยละ 70
ธนภรณ์ /
คณะทางาน
ทันต
สาธารณสุข

1

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
ตอบสนองโครงการของกระทรวง
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ระดับความสาเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
ชื่อโครงการ/แผนงาน
โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย พัฒนาการสมวัย สูงดี สมส่วน อาเภอนครไทย 2564
กลุ่มงาน/งาน
คณะทางานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย
รหัสโครงการ
งบประมาณ

ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลและ
ญาติเด็กกลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มที่มีพัฒนาการล่าช้า
และมีปัญหา
โภชนาการในพื้นที่
จานวน 11 รพ.สต.ๆ
ละ40คน

1.ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
ว่างและเครือ่ งดื่ม 200 คน ๆ ละ
1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท

แกนนาอสม.,ครูศูนย์
เด็กเล็กและจนท.สส.
ผู้รับผิดชอบงานฯของ
รพ.สต./PCUจานวน
100 คน

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

ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลและญาติ
เด็กกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มี
พัฒนาการล่าช้า และเด็กที่มี
ปัญหาโภชนาการ ได้รับ
ความรูใ้ นการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการและ
โภชนาการเด็ก มากกว่าร้อย
ละ 85 เด็กกลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มที่มีพัฒนาการล่าช้ามี
พัฒนาการก้าวหน้า ร้อยละ 80
3.อบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง แกนนาอสม., ครูศูนย์เด็กเล็ก แกนนาอสม.,ครูศูนย์เด็กเล็ก
แกนนา/เครือข่ายดาเนิน
และจนท.สส.ฯมีความรู้
และจนท.สส.ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมตาบลส่งเสริมสุขภาพ ความเข้าใจ และสามารถ
งานฯของรพ.สต./PCU ได้รับ
เด็กปฐมวัย สูงดีสมส่วน
ดาเนินกิจกรรมส่งเสริม
ความรูแ้ ละเข้าใจระบบการ
พัฒนาการสมวัย
สุขภาพเด็กปฐมวัยด้าน
ส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
โภชนาการ-พัฒนาการใน
ร้อยละ90

2.ค่าเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
ประกอบการอบรม

20,000 QOF

2,000

10,000 QOF

9,000.00

ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลและญาติ
เด็กกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มี
พัฒนาการล่าช้า และเด็กที่มี
ปัญหาโภชนาการได้รับ
ความรูใ้ นการส่งเสริมและ
กระตุ้นพัฒนาการเด็ก

20,000.00

2.อบรมเชิงปฏิบัติการในการ
เฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการและโภชนาการ
เด็ก แก่ผปค./ผู้ดูแลเด็กกลุ่ม
เสี่ยงและกลุ่มที่มีพัฒนาการ
ล่าช้า และเด็กที่มีปัญหา
โภชนาการในพื้นที่

9,000 QOF

2,000.00

จนท.ผู้รับผิดชอบงาน
จนท.ผู้รับผิดชอบงาน 1.ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
พัฒนาการเด็ก ได้รับแนวทาง พัฒนาการเด็ก จานวน ว่าง 30 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ
การเฝ้าระวังและส่งเสริม
30 คน
100 บาท x3 ครัง้
พัฒนาการ/โภชนาการเด็ก สู่
การสร้างเด็กไทยคุณภาพ
100 %

10,000.00

จนทผู้รับผิดชอบงาน
พัฒนาการเด็ก มีความรูใ้ น
การเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการ/โภชนาการเด็ก
สู่การสร้างเด็กไทยคุณภาพ

3,000.00

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

3,000.00

รายละเอียด

รวม
ผู้รับผิดชอ
จานวน ระบุ
พ.ย
งบประม
บ
ต.ค.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท) แหล่งงบ
.
าณ
ทั้งหมด

10,000.00

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

20,000.00

เป้าหมาย

2,000.00

ผลผลิตกิจกรรม

3,000.00

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

ศิริโชค/
คกก.
พัฒนาการ
เด็ก

วิไล
วรรณ/
คกก.
พัฒนาการ
เด็ก

ศิริโชค/
คกก.
พัฒนาการ

2

9,000.00

3,000.00

3,000.00
10,000.00
3,500.00

30,000 QOF

1.ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
ว่าง 300 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ
100 บาท

22,000.00

จนท.อบต.,ครู ผู้ดูแล
เด้กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ตัวแทนชุมชน,
ตัวแทนผู้ปกครอง ใน
พื้นที่ 10 แห่ง
แห่ง ๆละ 30 คน

6,000.00

22,000 QOF

4,000.00

จนท.รพ.สต. อสม.
1.ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
ตัวแทนชุมชน ตัวแทน ว่าง 220 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ
ผู้ปกครอง ในพื้นที่รพ. 100 บาท
สต./PCU 11 แห่งๆ
ละ 20 คน

3,500

6,000.00

10,000 QOF

10,000.00

1.ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
ว่าง 100 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ
100 บาท
2.ค่าเอกสาร/ใบประกาศนียบัตร
พร้อมกรอบ

30,000.00

3,000

6,000.00

2.ค่าเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
ประกอบการอบรม

6,000.00

สามารถดาเนินงานการเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก สู่การสร้างเด็กไทย
คุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
าร้อ15
ยละ แห่
70ง
6. นิเทศ/ติดตามการ
พื้นที่ศพด. 15 แห่ง ได้รับ พืมากกว่
้นที่ศพด.
ดาเนินงานพัฒนาการเด็กใน การนิเทศ/ติดตามการ
สามารถดาเนินงานพัฒนาการ
ศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่
ดาเนินงานงานศูนย์เด็กเล็ก เด็กในศูนย์เด็กเล็ก ผ่าน
คุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน มากกว่าร้อย
ละ 70

อสม. ครูศพด.
ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลและ
ญาติเด็กที่มีปัญหา
พัฒนาการ พฤติกรรม
และปัญหาด้านการ
เรียน จานวน 150 คน

ศิริโชค/
คกก.
พัฒนาการ
ก
ศิรเด็ิโชค/
คกก.
พัฒนาการ

6,000.00

ความรูแ้ ละเข้าใจระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
ร้อยละ90
อสม. ครูศพด. ผู้ปกครอง/
ผู้ดูแลและญาติเด็กที่มีปัญหา
พัฒนาการ พฤติกรรม และ
ปัญหาด้านการเรียน ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นการดูแล
และส่งเสริมพัฒนาการ
IQ/EQเด็
กได้ ร้อยละ
พื้นที่รพ.สต./PCU
1190
แห่ง

แกนนาอสม.,ครูศูนย์
เด็กเล็กและจนท.สส.
ผู้รับผิดชอบงานฯของ
รพ.สต./PCUจานวน
100 คน

9,000 QOF

6,000.00

ความเข้าใจ และสามารถ
เด็กปฐมวัย สูงดีสมส่วน
ดาเนินกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการสมวัย
สุขภาพเด็กปฐมวัยด้าน
โภชนาการ-พัฒนาการใน
4.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อสม. ครูศพด. ผู้ปกครอง/
ในการดาเนินงานพัฒนาการ ผู้ดูแลและญาติเด็กที่มี
เด็กในชุมชนโดยการมีส่วน ปัญหาพัฒนาการ พฤติกรรม
ร่วมของเครือข่าย
และปัญหาด้านการเรียน ได้
*ประกวดพื้นที่ต้นแบบใน
แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นการ
การดาเนินงานพัฒนาการ
ดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็
ก
ดี
เ
ด่
น
IQ/EQเด็
กในพื้นที่ด้11
อย่าง
5. นิเทศ/ติดตามผลการ
พื้นที่รพ.สต./PCU
ดาเนินงานการเฝ้าระวังและ แห่ง ได้รับการนิเทศ/ติดตาม
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สู่การ ผลดาเนินงานการเฝ้าระวัง
สร้างเด็กไทยคุณภาพในพื้นที่ และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
สู่การสร้างเด็กไทยคุณภาพ

จนท.ผู้รับผิดชอบงาน 1.ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
พัฒนาการเด็ก จานวน ว่าง 30 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ
30 คน
100 บาท x3 ครัง้

3,000.00

จนท.ผู้รับผิดชอบงาน
พัฒนาการเด็ก ได้รับแนวทาง
การเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัแกนน
ฒนาการ/โภชนาการเด็
ก กสู่
าอสม.,ครูศูนย์เด็กเล็
การสร้
า
งเด็
ก
ไทยคุ
ณ
ภาพ
และจนท.สส.ผู้รับผิดชอบ
100
%
งานฯของรพ.สต./PCU
ได้รับ

3,000.00

จนทผู้รับผิดชอบงาน
พัฒนาการเด็ก มีความรูใ้ น
การเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัแกนน
ฒนาการ/โภชนาการเด็
าอสม., ครูศูนย์เด็กกเล็ก
สูและจนท.สส.ฯมี
่การสร้างเด็กไทยคุ
ณภาพ
ความรู
้

รายละเอียด

รวม
ผู้รับผิดชอ
จานวน ระบุ
พ.ย
งบประม
บ
ต.ค.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท) แหล่งงบ
.
าณ
ทั้งหมด

6,000.00

1. จัดประชุมชี้แจงแนว
ทางการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการ/โภชนาการเด็ก สู่
การสร้
างเด็งกปฏิไทยคุ
ภาพางแก่
3.อบรมเชิ
บัติกณารสร้
จนท.ผู
้
ร
บ
ั
ผิ
ด
ชอบงาน
แกนนา/เครือข่ายดาเนิน
พักิจฒกรรมต
นาการเด็
ก งเสริมสุขภาพ
าบลส่

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

6,000.00

เป้าหมาย

3,500.00

ผลผลิตกิจกรรม

3,000.00

กิจกรรม

วิไล
วรรณ/
คกก.
พัฒนาการ

วิไล
วรรณ/
คกก.
พัฒนาการ
เด็ก
ศิริโชค/
คกก.พัฒน
การเด็ก

3

########

-

-

6,000.00

9,000.00

3,000.00
13,000.00

109,500

22,000.00

รวมทั้งสิ้น

9,000 QOF

12,000.00

จนท.ผู้รับผิดชอบงาน
จนท.ผู้รับผิดชอบงาน 1.ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
พัฒนาการเด็ก ได้รับแนวทาง พัฒนาการเด็ก จานวน ว่าง 30 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ
การเฝ้าระวังและส่งเสริม
30 คน
100 บาท x3 ครัง้
พัฒนาการ/โภชนาการเด็ก สู่
การสร้างเด็กไทยคุณภาพ
100 %

3,000.00

รายละเอียด

รวม
ผู้รับผิดชอ
จานวน ระบุ
พ.ย
งบประม
บ
ต.ค.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท) แหล่งงบ
.
าณ
ทั้งหมด

28,000.00

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

25,500.00

จนทผู้รับผิดชอบงาน
พัฒนาการเด็ก มีความรูใ้ น
การเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการ/โภชนาการเด็ก
สู่การสร้างเด็กไทยคุณภาพ

เป้าหมาย

3,000.00

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

ผลผลิตกิจกรรม

3,000.00
-

กิจกรรม

ศิริโชค/
คกก.
พัฒนาการ
เด็ก

1

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

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. นิเทศ ติดตาม ประเมิน ภาวะ นักเรียน ที่ไม่สูงดีสมส่วน
โภชนาการ นักเรียน ที่ไม่สูงดีสม ได้รับการติดตาม
ส่วน
ชั่งนน.วัดส่วนสูง โดย
จนท.สาธารณสุข/ ครู
เดือนละ 1 ครัง้

นักเรียนที่ไม่สูงดี นักเรียนที่ไม่สูง ไม่ใช้งบประมาณ
สมส่วนได้รับการ ดีสมส่วนทุกคน
ติดตามชั่งน้าหนัก ทุกโรงเรียน
วัดส่วนสูงเดือน
ละ 1 ครัง้ โดย
จนท.สาธารณสุข/
ครู ร้อยละ 100

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ ง
โภชนาการและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่เหมาะสม สร้าง
ความรอบรูด้ ้านสุขภาพ แก่ ครู /
อสม./ ผู้ปกครอง และเครือข่าย

1.ครู /อสม/.
ผู้ปกครอง มี
ความรูอ้ ย่างน้อย
ร้อยละ 80
2. นักเรียนที่ไม่
สูงดีสมส่วน
อย่างน้อย ร้อยละ
30 มีน้าหนัก
ส่วนสูงอยู่ใน
เกณฑ์สมส่วน

ครู /อสม/. ผู้ปกครอง
และเครือข่าย ได้รับ
ความรูเ้ รือ่ งโภชนาการ
และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่เหมาะสม
เกิดความรอบรูด้ ้าน
สุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ

ครู/ อสม./
1.ค่าอาหารกลางวันและ
ผู้ปกครอง และ อาหารว่าง จานวน 60 คนๆ
เครือข่าย
ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท
จานวน 60 คน
2.ค่าจัดทาคู่มือ จานวน 60
ชุดๆ ละ 30 บาท

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.
(บาท)
5,000 QOF

2,500.00

1. จัดประชุมชี้แจง ทบทวน
แนวทางการดาเนินงานเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ
เด็กวัยเรียน แก่จนท.ผู้รับผิดชอบ
งานวัยเรียน

รายละเอียด

/

6,000.00

1,800.00

QOF

/

/

6,000.00

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

1,800.00

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

2,500.00

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

/

/

/

/

รวม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ทั้งหมด
5,000 พรรษนันท์
,จิดาภา,
ดาววิภา

พรรษนันท์
,จิดาภา,
ดาววิภา

8,800 พรรษนันท์
,จิดาภา,
ดาววิภา

2

1,000.00

8,000.00

6,000.00 พรรษนันท์,
จิดาภา,
ดาววิภา

-

-

#######

29,800

10,000 พรรษนันท์,
จิดาภา,
ดาววิภา

2,000.00

6,000.00

2,500.00

รวมทั้งสิ้น

2,500.00

2,500.00

2,000

8,800.00

1.ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง จานวน 60 คนๆ
ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท

QOF

6,000.00

2.ค่าจัดป้ายไวนิลเวที
แลกเปลี่ยนฯ และจัดทาใบ
ประกาศพร้อมกรอบ

8,000

6,000.00

โรงเรียนมีแกน
นาส่งเสริม
สุขภาพนักเรียน
ที่มีความรูแ้ ละ
ทักษะตามสุข
บัญญัติแห่งชาติ
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

1. ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง 80 คนๆ ละ 1
มื้อๆ ละ 100 บาท

-

โรงเรียนมีแกนนา
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
ที่มีความรูแ้ ละทักษะ
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

ครูอนามัย
โรงเรียน,อสม./
แกนนาชุมชน
และจนท.สส.
ผู้รับผิดชอบงาน
วัยเรียน(รพ.สต.
,PCU) จานวน
90 คน
นักเรียน
อาสาสมัคร/
คุณครูผุ้ดูแล
จานวน 60 คน

1,000.00

2,500.00

เครือข่ายตาบล
นักจัดการสุขภาพ
โภชนาการเด็กวัย
เรียนมีการ
ดาเนินงาน
ครอบคลุมทุก
ตาบล

รวม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ทั้งหมด8,800 พรรษนันท์
,จิดาภา,
5,000 พรรษนั
นท์
ดาววิ
ภ
,จิดาภา,า
ดาววิภา

-

5. โครงการสร้างเสริมแกนนา
นักเรียน

เครือข่ายตาบลนัก
จัดการสุขภาพ
โภชนาการเด็กวัยเรียน
นาเสนอผลการ
ดาเนินงานเฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหาโภชนาการ
เด็กวัยเรียน

จานวน
ระบุQOF
แหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
5,000 QOF

-

4. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ าร
ดาเนินงานเครือข่ายตาบลนัก
จัดการสุขภาพโภชนาการเด็กวัย
เรียน ระดับอาเภอ

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน
รายละเอียด
ครู/ อสม./
้ปกครอง และ 1.ค่าอาหารกลางวันและ
จนท.ผู้รับผิดชอบ ผูจนท.
เครื
ย
งานวัยเรียนมี
ผู้รับอผิข่ดาชอบงาน
อาหารว่าง 25 คนๆ ละ 1
60 คน มื้อๆ ละ 100 บาท
แนวทางปฏิบัติ วัจยานวน
เรียนของรพ.
2.
กเรียนที่ไม่ สต./PCU
เป็นนัมาตรฐาน
สูเดีงยดีวกั
สมส่
น วน
จานวน 25 คน
อย่างน้อย ร้อยละ
30 มีน้าหนัก
3.ค่าจัดวัสดุอุปกรณ์ในการ
ส่วนสูงอยู่ใน
อบรม
เกณฑ์สมส่วน
เป้าหมาย

-

งานวัยเรียน

ผลผลิตของกิจกรรม
ครู /อสม/. ผู้ปกครอง
และเครื
ได้รับ ย
จนท.ผู้รอับข่ผิาดยชอบงานวั
ความรู
งโภชนาการ
เรียน มีเ้ รืกอ่ ารประชุ
มและ
และการปรับเปลี่ยน
ทบทวนแนวทางการ
พฤติ
ดาเนิกนรรมที
งานเฝ้่เหมาะสม
าระวังและ
เกิ
ด
ความรอบรู
ด้ ้าน
แก้ไขปัญหาภาวะ
สุโภชนาการเด็
ขภาพและพฤติ
กวัยกเรีรรม
ยน
สุขภาพ

-

กิจกรรม
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ ง
โภชนาการและการปรั
บเปลี่ยน
1. จัดประชุมชี้แจง ทบทวน
พฤติ
กรรมที่เหมาะสม
สร้าางระวัง
แนวทางการด
าเนินงานเฝ้
ความรอบรู
นสุขภาพ แก่ ครู /
และแก้
ไขปัด้ ญ้าหาภาวะโภชนาการ
อสม./
ผู
้
ป
กครอง
และเครื
าย
เด็กวัยเรียน แก่จนท.ผู
้รับผิอดข่ชอบ

29,800

1

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 1.ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ Promotion Prevention & Protection Excellence
ตอบสนองแผนงานของกระทรวงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
ตอบสนองโครงการของกระทรวงโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มผู้สูงอายุ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ร้อยละ 50 ของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ร้อยละ 95 ของตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 85 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
ชื่อโครงการ/แผนงาน
พัฒนาระบบการจัดบริการตาบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวอาเภอนครไทย
กลุ่มงาน/งาน
งานส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ คปสอ.นครไทย
รหัสโครงการ
งบประมาณ
รายละเอียด

1.จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม/
ทักษะด้านพฤติกรรมสุขภาพที่ ชมรมผู้สูงอายุได้รับการ
พึงประสงค์ในชมรมผู้สูงอายุ ส่งเสริมความรู้ ทักษะด้าน
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์

ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม/
ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม/ ไม่ใช้งบประมาณ
ชมรมผู้สูงอายุปฏิบัติตัวให้ ชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
รพ.สต.ทุกแห่ง
ประสงค์ มากกว่าร้อยละ 50

2.อบรมเชิงปฏิบัติการCM,CG CM,CG ได้รับความรูเ้ สริม
และนาเสนอCase Studyแต่ ทักษะในการปฏิบัติงาน
ละพื้นที่ตาบลBuddy LTC
และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
Case Study ในแต่ละ
พื้นที่ตาบลBuddy LTC

CM,CGได้รับการพัฒนา
CM,CGในพื้นที่ของรพ. 1.ค่าอาหารกลางวันและ
ความรูท้ ักษะในการ
สต.และ PCU จานวน อาหารว่าง 40 คนๆ ละ
ปฏิบัติงาน และมีการ
40 คน
100 บาท จานวน 2 ครัง้
แลกเปลี่ยนเรียนรูC้ ase
Study ในแต่ละพื้นที่ตาบล
Buddy LTC

3.ประชุม conference case
CM/CG/ทีมหมอครอบครัว ใน
การจัดทา Care plan ในการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ได้รับการจัดทาแผนการ
ดูแล (Care plan)และ
conference case
มากกว่าร้อยละ 85

มีการจัดทาแผนการดูแล
(Care plan) และการ
conference case
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

CM/CG/กรรมการศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ/คณะ
อนุกรรมการ LTC รพ.
สต.ละ 10 คน

1.ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง 10 คนๆ ละ
100 บาท จานวน 2 ครัง้
21 รพ.สต.

จานวน
(บาท)

รพ.สต.,PCU
/

8,000

LTC

42,000

LTC

/

/

/

/

/

8,000 ปัญจรัตน์,
ศิริโชค,
จินตนา

21,000.00

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

4,000.00

เป้าหมาย

21,000.00

ผลผลิตของกิจกรรม

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

4,000.00

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

42,000 รพ.สต.,PCU

2

จานวน
(บาท)

รพ.สต.,PCU

2.ค่าเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์
ประกอบการประชุม

3,000

5.จัดเวทีนาเสนอผลงานดีเด่น
ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ 6
ประเภท ในพื้นที่ตาบลดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวระดับอาเภอ
นครไทย

เครือข่ายตาบลดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
มีการนาเสนอนวัตกรรม/
Best Practiceด้าน
สุขภาพผู้สูงอายุ 6 ประเภท

ประกวด/คัดเลือกผลงาน
ดีเด่นด้านสุขภาพผู้สูงอายุ 6
ประเภทในพื้นที่ตาบลดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวระดับ
อาเภอ

CM/CG/กรรมการศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ/คณะอนุกรรม
การ LTC/ชมรม
ผู้สูงอายุ 11 ตาบล
จานวน 180 คน

1.ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง 180 คนๆ ละ
100 บาท จานวน 1 วัน

18,000

5,000

3.ค่าจ้างเหมาจัดบูธนิทรรศ
การ บูธละ 2,000 บาท
จานวน 11 บูธ

22,000

รวมทั้งสิ้น

120,000

25,000 ปัญจรัตน์,
ศิริโชค,
จินตนา

45,000 ปัญจรัตน์,
ศิริโชค,
จินตนา

45,000.00

LTC

-

2.ค่าจัดทาใบประกาศ
เกียรติบัตร พร้อมกรอบ
ป้ายไวนิลและวัสดุ อุปกรณ์
ประกอบการจัดงาน

LTC

12,500.00

22,000

/

-

1.ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง 20 คนๆ ละ
100 บาท x 11 ตาบล

/

#######

CM/CG/กรรมการศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ/คณะอนุกรรม
การ LTC/ชมรม
ผู้สูงอายุ 11 ตาบลๆ ละ
20 คน

/

#######

เครือข่ายตาบลดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาวได้รับการ
ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการ
ดาเนินงานฯครอบ คลุม
ทุกตาบล

/

4,000.00

มีการจัดทาแผนนิเทศ
ติดตามผลการดาเนิน
เครือข่ายตาบลดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
และCase Studyผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่

/

12,500.00

4.นิเทศ/เยี่ยมเสริมพลังการ
ดาเนินงานระบบจัดการบริการ
ตาบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ระยะยาว /Case Study
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่

/

#######

ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม/
ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม/ ไม่ใช้งบประมาณ
ชมรมผู้สูงอายุปฏิบัติตัวให้ ชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
รพ.สต.ทุกแห่ง
ประสงค์ มากกว่าร้อยละ 50

#######

1.จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม/
ทักษะด้านพฤติกรรมสุขภาพที่ ชมรมผู้สูงอายุได้รับการ
พึงประสงค์ในชมรมผู้สูงอายุ ส่งเสริมความรู้ ทักษะด้าน
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์

#######

รายละเอียด

4,000.00

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

-

เป้าหมาย

-

ผลผลิตของกิจกรรม

-

กิจกรรม

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

120,000

1

1.ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ Promotion Prevention & Protection Excellence
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร
5,000,000 ครอบครัวไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (เป้าหมาย ปี2564 จานวน 6,142 ครอบครัวไทย)
โครงการครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกายอาเภอนครไทย
งานส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ คปสอ.นครไทย

ผลผลิตของกิจกรรม

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

รายละเอียด

จานวน
(บาท)
10,000

1.อบรมส่งเสริมความรอบรูส้ ุขภาพ แกนนาครอบครัว/อสม./แกน
(Health Literacy)ในประชากรไทย นาชมรมออกกาลังกาย ได้รับ
วัยทางาน
การอบรมส่งเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพกิจกรรมทางกาย

แกนนาครอบครัว/อสม./แกน
นาชมรมออกกาลังกาย ได้รับ
การอบรมส่งเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพกิจกรรมทางกาย
มากกว่าร้อยละ 80

แกนนาครอบครัว/อส
ม./แกนนาชมรมออก
กาลังกายครอบคลุมทุก
ตาบล จานวน 100 คน

1.ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง 2 มื้อ จานวน
100 คนๆ ละ 100 บาท
จานวน 1 วัน

2.กิจกรรมรณรงค์/สื่อสาร
มีกิจกรรมรณรงค์ สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสุขภาพ เรือ่ ง ประชาสัมพันธ์ สร้างการ
กิจกรรมทางกาย
เข้าถึง เข้าใจ ประเมินข้อมูล
และตัดสินใจปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ

ครอบครัว ชุมชน/ชมรมออก
กาลังกาย สามารถเข้าถึง เข้าใจ
ประเมินข้อมูลและตัดสินใจ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ครอบครัว ชุมชน/
ชมรมออกกาลังกาย ใน
พื้นที่ของรพ.สต.และ
PCU อย่างน้อยร้อยละ
40 ของครอบครัวไทย

1.ค่าจัดทาป้ายไวนิล/ ชุด
สื่อสารประชาสัมพันธ์
จานวน 11 ชุด(ตาบลละ1
ชุด) ชุดละ 1,500 บาท

16,500

QOF

แกนนาครอบครัว/อส
ม./แกนนาชมรมออก
กาลังกาย แบ่งเป็น 5
โซน จานวน 100 คน

1.ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง 2 มื้อ จานวน
100 คนๆ ละ 100 บาท
จานวน 1 วัน

10,000

QOF

3.เสริมสร้าง/ขับเคลื่อนชุมชน/
แผนออกเยี่ยมเสริมพลังการ เครือข่ายชุมชน/องค์กรด้าน
องค์กรต้นแบบสุขภาพกิจกรรมทาง ดาเนินงานของชุมชน/องค์กร สุขภาพฯได้รับการติดตามเยี่ยม
กาย
ด้านสุขภาพกิจกรรมทางกาย เสริมพลังการดาเนินงานฯ
ครอบคลุมทุกตาบล

QOF

10,000 ศศิธร,
ศิริโชค
ทิพวรรณ

16,500 ศศิธร,
ศิริโชค
ทิพวรรณ

10,000.00

กิจกรรม

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

10,000.00

งบประมาณ

16,500.00

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง
ชื่อโครงการ/แผนงาน
กลุ่มงาน/งาน
รหัสโครงการ

10,000 ศศิธร,
ศิริโชค
ทิพวรรณ

2

-

-

-

#######

51,500

#######

รวมทั้งสิ้น

15,000 ศศิธร,
ศิริโชค
ทิพวรรณ

5,000

-

2.ค่าจัดทาใบประกาศ
เกียรติบัตร พร้อมกรอบ
ป้ายไวนิลและวัสดุ อุปกรณ์
ประกอบการจัดงาน

QOF

-

1.ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง 2 มื้อ จานวน
100 คนๆ ละ 100 บาท
จานวน 1 วัน

จานวน
(บาท)
10,000

#######

แกนนาครอบครัว/อส
ม./แกนนาชมรมออก
กาลังกายและจนท.
ผู้รับผิดชอบงานวัย
ทางาน(รพ.สต,PCU) 11
ตาบล จานวน 100 คน

รายละเอียด

-

ประกวด/คัดเลือกผลงาน
ดีเด่น/นวตกรรมสุขภาพ
กิจกรรมทางกายระดับอาเภอ

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

-

เครือข่ายชุมชน/องค์กร
ต้นแบบสุขภาพฯมีการ
นาเสนอผลการดาเนินงาน
ดีเด่น/นวตกรรมสุขภาพ
กิจกรรมทางกาย

เป้าหมาย

-

4.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เครือข่ายชุมชน/องค์กรต้นแบบ
สุขภาพกิจกรรมทางกายระดับ
อาเภอนครไทย

ผลผลิตของกิจกรรม

-

กิจกรรม

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

15,000.00

งบประมาณ

51,500

1

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี

1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 4 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง

ร้อยละของอาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคณ
ุ ภาพ

ชื่อโครงการ/แผนงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาเภอนครไทย ปี 2564

กลุ่มงาน/งาน

บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

รหัสโครงการ
งบประมาณ
กิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรม

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

รายละเอียด

ระยะเวลาดาเนินงาน

รวม
งบประมา 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.
ณทั้งหมด
(บาท)
.

1.การสร้างการมีส่วนร่วม
1.1 พัฒนาการทางานเป็นทีม

1.2 ขับเคลื่อนประเด็นพชอ.

2.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 20 คน ๆ ละ 2
มื้อ ๆ ละ 25 บาท 3 ทีม
2 ครั้ง

6,000

1750

6,000

1750

1750

5,250

1750

1.ค่าอาหารกลางวัน 20
คน ๆ ละ1มื้อ ๆ ละ50
บาท 3 ทีม 2 ครั้ง

6,000

3000

กรรมการ ที่รับผิดชอบ
ประเด็น พชอ. จานวน 3
ทีมๆละ20 คน

1750

5,250

1750

2.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม60คน ๆ ละ2
มื้อ ๆ ละ 25บาท 3 ครั้ง

5,250

6,000

3000

ประเด็น พชอ 3 ทีม เข้า
ร่วมประชุม ทีมละ 2 ครั้ง
ครั้ง

5,250

3,000

ประเด็น พชต. และหน่วยงานที่ ตรงกับปัญหา ประเด็น
เกี่ยวข้อง
พชอ มีการกาหนด
เป้าหมายการวางแผน
ดาเนินงานและติดตาม
ผลลัพธ์ ตามแนวทาง
UCCAREในแต่ละทีม

กก.พชอ/คทง. ประเด็น
1.ค่าอาหารกลางวัน 30
พชอ. /หน.ส่วนราชการ -3 คน ๆ ละ1มื้อ ๆ ละ50
ครั้ง ทุก 4 เดือน
บาท 3ครั้ง

3,000

1.1.1ประชุม กก/ทีม พชอ ,พชต 1. กรรมการ พชอ/พชต
> มีการทบทวน การ
เข้าร่วมประชุม ทุก 4 เดือน ดาเนินงาน เป้าหมายและ
ผลลัพธ์ และปรับปรุงผล
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2.ทีมพชอ.ร่วมนาเสนอผล
การดาเนินงานตามประเด็น
พชอ.กับหน.ส่วนราชการ
ทุ
อน าหนดทีมทางานที่ กรรมการ ที่รับผิดชอบ
1.1.2 ประชุมทีมทางานตาม
1.มีกเดื
การก

-

2

1.2.1 ประชุม คืนข้อมูลจากทุก
หน่วยงาน การกาหนดประเด็น
พชอ อย่างมีสว่ นร่วม และจัดทา
แผน พชอ/พชต อย่างเป็น
รูปธรรม

กรรมการ พชอ ได้รับข้อมูล มีแผนปฏิบัตกิ าร พชอและ กรรมการ พชอ/พชต จาก
และร่วมทบทวนและ
พชต.
11 ตาบล จานวน 50 คน
กาหนดประเด็น เป้าหมาย
เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
การวัดผลลัพธ์ และมีแผน
พชอ ในระดับอาเภอและ

1.ค่าอาหารกลางวัน 50
คน ๆ ละ1มื้อ ๆ ละ50

2,500 งบประมาณ
สนับสนุน
พชอ.นคร
ไทยปี60-61

2,500

1.การสร้างการมีส่วนร่วม
1.1 พัฒนาการทางานเป็นทีม
2,500

3

กรรมการ พชอ/พชต จาก กรรมการ พชอ/พชต
11 ตาบลเข้าร่วมประชุม 1 จานวน 60 คน
ครั้ง

2.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม50คน ๆ ละ2
มื้อ ๆ ละ 25บาท
1.ค่าอาหารกลางวัน 60
คน ๆ ละ1มื้อ ๆ ละ50
บาท
2.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม60คน ๆ ละ2
มื้อ ๆ ละ 25บาท
3. ค่า ป้ายไวนิล นาเสนอ
ผลงาน 11ตาบลๆละ 3
ป้าย(.ป้ายละ216 บาท
ขนาด 1.8x0.8ม(ตรมละ
150บาท)

งบประมาณ
สนับสนุน
2,500 พชอ.นคร
ไทยปี60-61

2,500

3,000

3,000

3,000

มีแผนปฏิบัตกิ าร พชอและ กรรมการ พชอ/พชต จาก
พชต.
11 ตาบล จานวน 50 คน
เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

3,000

3,000

7,128 3,000

กรรมการ พชอ ได้รับข้อมูล
และร่วมทบทวนและ
กาหนดประเด็น เป้าหมาย
การวัดผลลัพธ์ และมีแผน
พชอ ในระดับอาเภอและ
ทุกตาบลมีแนวทางและผล
การดาเนินงานตาม
ประเด็นพชอ และ มีตาบล
ต้นแบบ Bast pactice
ตามประเด็น พชอ.

2,500

1.การสร้ประชุ
างการมี
ม ก
1.2.1
ม คืนสข้่วอนร่มูลวจากทุ
1.1วพัยงาน
ฒนาการท
างานเป็นทีมน
หน่
การกาหนดประเด็
พชอ อย่างมีสว่ นร่วม และจัดทา
แผน พชอ/พชต อย่างเป็น
รูปธรรม
1.2.2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ส่งเสริมการพัฒนา นวัตกรรม /
best practices และเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

7,128

2. พัฒนาระบบการกากับติดตามและการประเมินผล
2.1 จัดทาศูนย์ข้อมูล การ
ประเมินผลการดาเนินงาน
2.2 การติดตามและสรุป
ประเมินผลการดาเนินงานทุก 3
เดือน

มีการกาหนดผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ข้อมูลตามประเด็น
พชอ ในทุกประด็น และมี
การสรุปผลความก้าวหน้า
/ปัญหาอุปสรรคเสนอ ผู้บริ
2.3 ประชุมถอดบทเรียนผลการ sารทุกเดือน
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของ เครือข่ายชุมชน

7,128

มีศูนย์ข้อมูล ผลการ
ดาเนินงานและติดตาม
ผลลัพธ์ ของประเด็น พชอ.
ในทุกมิติ

ทีมเลขาฯ คทง.ประเด็น
พชอ.สรุปผลความก้าวหน้า
/ปัญหาอุปสรรคเสนอ ผู้
บริการทุกเดือน
กรรมการ พชอ/พชต
จานวน 80 คน

1.ค่าอาหารกลางวัน 80
คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50
บาท 2 วัน

0

-

0

-

8,000

งบถอด
บทเรียน
รพ.รามาฯ

8,000
8000

4

กรรมการ พชอ/พชต
จานวน 80 คน

หมายเหตุ

งบพชอ 59-61
เบิกจ่าย 62
คงเหลือ
แผนเบิกจ่าย 63
ยอดยกไป
แผนปี 64
ยอดยกไป65

้ า่ ย
รายละเอียดงบประมาณ ขอให้ระบุ 1 เซลล์ ต่อ 1 รายการค่าใชจ

1.1.1ประชุม กก/ทีม พชอ ,พชต ต่อเนือ
่ ง

94100
24900
69200
12,000
57,200
56,628
572

พัฒนาการทางานเป็ นทีม

1.2.1 การคืนข ้อมูลจากทุกหน่วยงาน กาหนดประเด็น พชอ อย่างมีสว่ น
ร่วม และจัดทาแผน พชอ/พชต อย่างเป็ นรูปธรรม

สร ้างการมีสว่ นร่วม

41200

พชอ.คุณภาพ

การกากับติดตาม

1.1.2 กาหนดทีมทางานทีต
่ รงกับปั ญหา และจากหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
และประชุมติดตามงานต่อเนือ
่ ง

ขับเคลือ
่ นประเด็น
พชอ.

1.2.2 ส่งเสริมการพัฒนา นวัตกรรม /best practices ในแต่ละทีม

พัฒนาระบบการ
ประเมินผล

2.1 จัดทาศูนย์ข ้อมูล การประเมินผลการดาเนินงานตามประเด็น พชอ
2.2 การติดตามและสรุปประเมินผลการดาเนินงานทุก 3 เดือน

-

56,628

-

16,628

-

-

-

3,500

6,000

8000

-

-

8,000

-

56,628

งบถอด
บทเรียน
รพ.รามาฯ

3,500

รวม

8,000

27,000

2.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 80 คน ๆ ละ 2
มื้อ ๆ ละ 25 บาท 2 วัน

-

2.3 ประชุมถอดบทเรียนผลการ
ด1.การสร้
าเนินการพั
ฒนาคุส่วณนร่
ภาพชี
างการมี
วม วิต
ของ เครือข่ายชุมชน
1.1 พัฒนาการทางานเป็นทีม

1

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี

1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 6 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง

กดเลือกข้อความ

ตอบสนอง KPI รอง :

อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ≤ 50:แสนปชก.

ชื่อโครงการ/แผนงาน

โครงการควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ

กลุ่มงาน/งาน

งานควบคุมโรคติดต่อ

รหัสโครงการ
งบประมาณ
ผลผลิตของกิจกรรม

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

เป้าหมาย

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

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

จานวน
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินงาน
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.

เจ ้าหน ้าที่
สาธารณสุข
ร่วมกับเจ ้าหน ้าที่
อบต. อสม.และ
ผู ้นาชุมชน
ทาลายแหล่ง
เพาะพันธุย
์ งุ ใน
หมูบ
่ ้าน เพือ
่
ป้ องกันการเกิด
โรค
1.1 ประชุม/ประชาคม ประชาชน
ให ้ความรู ้การป้ องกัน
สามารถปฏิบัต ิ
โรคในหมูบ
่ ้านทีเ่ กิดโรค ตัวในการป้ องกัน
โรคได ้

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

0 เงินกองทุ
นหลักปร
ะกัน
สุขภาพ

ประชาชนใน
หมูบ
่ ้านทีเ่ กิดโรค

เงินกองทุ
นหลักปร
ะกัน
สุขภาพ

1.2 กิจกรรมรณรงค์
ดัชชีลก
ู น้ า
ป้ องกันควบคุมโรค
ยุงลายมีคา่ ≤ 10
ทาลายแหล่ง
เพาะพันธุย
์ งุ ปรับปรุง
สิง่ แวดล ้อม พ่นสารเคมี

เจ ้าหน ้าที่
สาธารณสุข,
เจ ้าหน ้าที่ อบต.,
อสม.,ผู ้นา
ชุมชนและ
ประชาชนใน
หมูบ
่ ้านทีเ่ กิดโรค

เงินกองทุ
นหลักปร
ะกัน
สุขภาพ

-

กิจกรรม

รวมงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ทั้งหมด

-

1.
สมศักดิ์
เคน้ า
อ่าง
2.ภา
วุฒ ิ
ปานเกิด

2

รหัสโครงการ
รพ.สต./PCU
มียาทากันยุง
สาหรับป้ องกัน
ในผู ้ป่ วยสงสัย
ผู ้ป่ วยโรค
ไข ้เลือดออก
อย่างครอบคลุม

รพ.สต./PCU
มียาทากันยุง
สาหรับป้ องกัน
ในบ ้านผู ้ป่ วย
สงสัย ผู ้ป่ วย
โรค
ไข ้เลือดออก
ครบทุกหลังคา
เรือน

1.รพ.สต./PUC
21 แห่ง คิด
จากหมูบ
่ ้าน
ทัง้ หมด 145
หมูบ
่ ้านๆ ละ 10
ซอง รวมเป็ น
1,450 ซอง
2.สสอ./ SRRT
550 ซอง
สาหรับป้ องกัน
โรคในพืน
้ ทีม
่ ี
การระบาด

1.ค่ายาทากัน
ยุง จานวน
2,000 ซองๆ
ละ 6 บาท

12,000 เงินบารุง

12,000.00

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

12,000

1.
สมศักดิ์
เคน้ า
อ่าง
2.ภา
วุฒ ิ
ปานเกิด

รวมทั้งสิ้น

12,000

-

-

-

-

-

1.
สมศักดิ์
เคน้ า
อ่าง
2.ภา
วุฒ ิ
ปานเกิด
-

ไม่ใช้งบประมาณ

ระบุกลุ่มเป้าหมายและ
จานวน

12,000.00

เครือ
่ งพ่น
สารเคมีกาจัด
ยุงติดรถยนต์
จานวน 1
เครือ
่ ง,เครือ
่ ง
พ่นฝอยละออง
จานวน 2
เครือ
่ ง

เพือ
่ ให ้เครือ
่ ง
พ่นสารเคมี
พร ้อมใช ้งาน

-

4.การซ่อมบารุง
เครือ
่ งพ่นสารเคมี
กาจัดยุง

-

1.
สมศักดิ์
เคน้ า
อ่าง
2.ภา
วุฒ ิ
ปานเกิด

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

หมู่บ้านที่มีการระบาด ระบุกลุ่มเป้าหมายและ
โรคไข้เลือดออก,ไข้ปวด จานวน
ข้อยุงลาย,ไข้ออกผื่น

-

3.จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ใช้เครื่อง เพื่อกาจัดยุงลายที่เป็น
พ่นสารเคมีกาจัดยุง กรณีเกิดการ พาหนะการเกิดโรคให้
ระบาด
ลดลง

12,000

1

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
1. Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 6 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง กดเลือกข้อความ
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพผูป้ ฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค
กลุ่มงาน/งาน
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
รหัสโครงการ
งบประมาณ

2.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ 30 คน ๆ ละ 2
มื้อ ๆ ละ 25 บาท 3 วัน

4,500

3.ค่าเอกสารประกอบการ
อบรม ชุดละ 10 บาท
จานวน 30 ชุด

300

4.ค่าตอบแทนวิทยากรภาค
บรรยายกลุ่ม 2 คนๆ ละ 3
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 3
วัน
2.ระบบติดตามผลงานความ
ครอบคลุม อัตโนมัติ

มีระบบติดตามผลงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัตงิ าน
ความครอบคลุม
สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
อัตโนมัติ ในไลน์กลุ่มงาน โรค ในหน่วยบริการ
ทุกคน

3.ติดตาม/ประเมินผล ในรพ.สต. รพ.สต.และ PCU
ดาเนินงาน EPI ได้ตาม
มาตรฐานงาน EPI

รพ.สต.และ PCU
รพ.สต. 20 แห่ง
ได้รับการประเมิน
และ PCU 1 แห่ง
มาตรฐานงานEPI
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

10,800

-

-

-

-

15,600.00

-

จานวน
(บาท)
4,500 เงินบารุง

-

จานวน 30 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน 30
คน ๆ ละ 50 บาท 3 วัน

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

ระยะเวลาดาเนินงาน

-

1.อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารสาหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัตงิ าน เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัตงิ าน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัตงิ านสร้างเสริม สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
ภูมิคุ้มกันโรค
ได้รับการอบรม
โรค ในหน่วยบริการ
ทุกคน

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

-

เป้าหมาย

-

ผลผลิตของกิจกรรม

-

กิจกรรม

15,600

มณีรัตน์
(สสอ.),
ผกากรอง
(รพร.)

2

-

-

-

-

-

-

15,600.00

20,100

15,600.00

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

1

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวงแผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวงโครงการที่ 6 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง กดเลือกข้อความ
ตอบสนอง KPI รอง ตัวที่

ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มีชีวิตอยูท่ ี่ได้รับยาต้านไวรัส
ร้อยละของผู้ที่รับประทานยาต้านไวรัสที่สามารถกดไวรัสได้ (VL< 1,000 copies/mL)
ค่ามัธยฐานของ CD4 ครั้งแรกของผูต้ ิดเชือ้ เอชไอวีหลังได้รับการวินิจฉัย

ร้อยละของผู้รับประทานยาต้านไวรัสที่ขาดการติดตามการรักษา

ใส่จานวนเงิน

ใส่จานวนเงิน

ใส่จานวนเงิน

กานต์ธีรา
ธนูสา

0 กานต์ธีรา
ธนูสา

ใส่จานวนเงิน

56,000 กานต์ธีรา
ธนูสา

ใส่จานวนเงิน

10,000.00

0

ใส่จานวนเงิน

ใส่จานวนเงิน
15,000.00
ใส่จานวนเงิน

ใส่จานวนเงิน
8,000.00
ใส่จานวนเงิน

ใส่จานวนเงิน
8,000.00
ใส่จานวนเงิน

ใส่จานวนเงิน
8,000.00
ใส่จานวนเงิน

- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ 25 บาทx 700
คนx 2มื้อ = 35,000
บาท

56,000 งบประมาณ
NGOs กรม
ควบคุมโรค
และ สปสช.
35,000

ใส่จานวนเงิน

เพศสัมพันธ์และได้รับ
การตรวจเลือดคัดกรอง
รู้สถานะและเข้าสู่
ระบบการรักษา

ลื่น ในการจัดกิจกรรม
จาก กองโรคเอดส์)
ค่าอาหารกลางวัน 80
เยาวชน/MSM/กลุม่
ความรู้เรื่องโรคเอดส์ / ประชากรหลัก จานวน บาทx700คน=56,000
บาท
โรคติดต่อทาง
700 คน

25,000.00

ไม่ใช้งบประมาณ (ได้รับ
เยาวชน/MSM/กลุม่
ประชากรหลัก จานวน สนับสนุน สื่อ วัสดุ
ถุงยางอนามัย เจลหล่อ
150 คน

ใส่จานวนเงิน

ประชาชนได้รับความรู้
และข้อมูลข่าวสารเรื่อง
โรคเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสั
มพันธ์ กมี
กลุม่ ประชากรหลั

ใส่จานวนเงิน

ประชาชนมีความตืน่ ตัว
ให้ความสนใจและ
ตระหนักเรื่องการ
ป้องกันโรคเอดส์ฯและ
STIs
กลุ
ม่ ประชากรหลัก

10,000.00

คณะอนุกรรมการฯ
จานวน 30 คน

ใส่จานวนเงิน

ไม่ใช้งบประมาณ บูรณา
การกับงาน SRRT กับ
คปสอ.

มีการประชุม
คณะกรรมการทราบ
คณะอนุกรรมการฯ
สถานการณ์และวาง
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี แผนการดาเนินงานที่
ชัดเจน

3.อบรมเพื่อส่งเสริมความรู้
การป้องกันโรคเอดส์/
ได้รับการอบรมเรื่อง
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรคเอดส์/โรคติดต่อ
การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอ ทางเพศสัมพันธ์
วี/STI กลุม่ เยาวชน/MSM
จานวน 9 ร.ร.(มัธยม) และ 1
วิทยาลัยการอาชีพ และ
ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ที่พบ
มีอัตราการติดเชื้อรายใหม่สูง
ต่อเนื่องทุกปี จานวน 700 คน

รวม
ผูร้ ับผิดชอ
งบประมาณ
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.
ทัง้ หมด

ใส่จานวนเงิน

รายละเอียด

จานวน
(บาท)

10,000.00

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

ใส่จานวนเงิน

เป้าหมาย

ใส่จานวนเงิน

1.ประชุมคณะอนุกรรมการ
ยุติปัญหาและแก้ไขปัญหา
เอดส์ระดับอาเภอโดย บูรณา
การกับงาน SRRT กับ คปสอ.
(จานวน 1 วัน )
2. จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์
โลก/วาเลนท์ไทน์ / VCT Day
ตามกลยุทธ์ RRTTR

ผลผลิตของกิจกรรม

ใส่จานวนเงิน

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

ใส่จานวนเงิน

งบประมาณ

ใส่จานวนเงิน

ชือ่ โครงการ/แผนงาน
กลุ่มงาน/งาน
รหัสโครงการ

ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักทีเ่ ข้าถึงบริการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์เชิงรุก
โครงการยุติปัญหาและแก้ไขปัญหาเอดส์แบบมีส่วนร่วม

ได้รับการอบรมเรื่อง
โรคเอดส์/โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

ใส่จานวนเงิน

ใส่จานวนเงิน

ใส่จานวนเงิน

ใส่จานวนเงิน

ใส่จานวนเงิน

ใส่จานวนเงิน

ใส่จานวนเงิน

ใส่จานวนเงิน

ใส่จานวนเงิน

ใส่จานวนเงิน

#######

#######

#######

8,000.00

8,000.00

8,000.00

#######

#######

-

-

0 กานต์ธีรา
ธนูสา

3,000

#######

รวมทัง้ สิ้น

ใส่จานวนเงิน

ค่าอุปกรณ์การอบรม
3,000 บาท

-

2

ใส่จานวนเงิน

ความรู้เรื่องโรคเอดส์ / ประชากรหลัก จานวน
โรคติดต่อทาง
700 คน
เพศสัมพันธ์และได้รับ
การตรวจเลือดคัดกรอง
โครงการยุติปัญหาและแก้ไขปัญหาเอดส์แบบมีส่วนร่วม
รู้สถานะและเข้าสู่
ระบบการรักษา

-

การป้องกันโรคเอดส์/
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอ
วี/STI กลุม่ เยาวชน/MSM
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
จานวน 9 ร.ร.(มัธยม) และ 1
กลุ่มงาน/งาน
วิทยาลัยการอาชีพ และ
ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ที่พบ
มีอัตราการติดเชื้อรายใหม่สูง
ต่อเนื่องทุกปี จานวน 700 คน

1

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง
โครงการที่ 6 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวงผูป้ ่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงควบคุมโรคได้
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผูป้ ่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อาเภอนครไทย ปี2564
กลุ่มงาน/งาน
กลุ่มงานการพยาบาล งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
รหัสโครงการ
กิจกรรม
ผลผลิต
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/จานวน
งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินงาน
รายละเอียด
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.
.
เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดีป้องกันการเกิดโรค
1.ประชุมคณะทำงำน
มีแผนดำเนินงำน วำงแผนติดตำมปัญหำ
และผลกำรดำเนินงำน
2.คัดกรองโรคDMและโรค ร้อยละ 90 กลุ่ม คัดกรองกลุ่มเสี่ยง 35 ปี
HTประชำชนอำยุ 35 ปีขึ้น เสีย่ ง 35 ปี ได้รับ ขึน้ ไป
ไป
กำรคัดกรอง
DM/HT
3.อบรมปรับเปลี่ยน
ร้อยละ 60 ของ ให้ควำมรู้และปรับ
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรค
กลุ่มเสี่ยงได้รับ พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
DM/HT โดยเน้นลดหวำน กำรตรวจติดตำม
ลดมั
ลดเค็้รมำยบุคคลกลุ่ม กลุ
่มสงสั60
ยป่ของ
วย กลุ่มสงสัยป่วยHTได้รับ
4.ให้นควำมรู
ร้อยละ

เจ้ำหน้ำที่ 30 คน จำนวน 3 ไม่ใช้งบประมำณ
ครั้ง

/

/

ประชำกรอำยุ 35 ปี ขึ้นไป
ในเขตอำเภอนครไทยจำนวน
36,902 คน

/

/

/

/

/

/

ร้อยละ 90 ของกลุ่มเสี่ยงที่
ได้จำกกำรคัดกรอง DM/HT

/

/

/

/

/

/

/

ร้อยละ60กลุ่มสงสัยป่วย HT ไม่ใช้งบประมำณ

/

/

/

/

/

/

/

2.ชุดตรวจระดับน้ำตำลใน 200,625.00
เลือดแบบเร็ว (แผ่นตรวจ
DTX) จำนวน250กล่องๆ ละ
802.50 บำท

งบกองทุน
NCD ปี63

ทีม NCD
คปสอ.

PCU+รพ
สต.ทุกแห่ง
/

21,000.00

21,000.00

งบกองทุน
NCD ปี63

ผูร้ ับผิดชอบ

PCU+รพ
สต.ทุกแห่ง

สงสัยป่วย HT สนับสนุน
กำรทำHome BP

200,625.00

กลุ่มเสี่ยงได้รับ กำรทำ Home BP
กำรตรวจติดตำม
กำรท
BPแลตนเองควบคุมโรคได้ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน
เพื่อสนันสนุนให้ผปู้ ่วยDM และ
HTำ Home
สามารถดู
1.อบรมให้ควำมรู้ลดหวำน ผู้ป่วยDMคุม
ผู้ป่วยDMควบคุม
ผู้ป่วย DM กลุ่ม
1.ค่ำอำหำรกลำงวันและ
42,000.00
มันเค็มสนับสนุนกำรทำ
น้ำตำลได้ร้อยละ น้ำตำลได้
Un-control จำนวน420คน อำหำรว่ำงพร้อมเครื่องดืม่ 2
SMBG ,Home BP
40
(รพ.สต.และPCUละ20คน) มื้อจำนวน 420 คนๆละ 100
บำท

/

รวม
งบประมาณ
ทัง้ หมด

/ /

PCU+รพ
สต.ทุกแห่ง

42,000.00 PCU+รพ
สต.ทุกแห่ง

200,625.00 คลังยำ

2

/

/

/

/

/

/

ร้อยละ60กลุ่มสงสัยป่วย HT ไม่ใช้งบประมำณ

/

/

/

/

/

/

/

1.2 สร้ำงแกนนำกลุ่ม
IF&Low carb

ผู้ป่วยDMจำนวน 4,500 รำย ไม่ใช้งบประมำณ
ผู้ป่วยHTจำนวน 11,000รำย

ผู้ป่วยDMคุม
ผู้ป่วยDMและHT
น้ำตำลได้ร้อยละ ควบคุมโรคได้
40 ผู้ป่วยHT
ควำมดั
2.อบรมให้ควำมรู้สนับสนุน ควบคุ
ผู้ป่วยมDM
ได้รนับ คัดกรองภำวะ แทรก
กำรดูแลตนเองและคัด
กำรคัดกรอง
ซ้อนทำงตำ ไต เท้ำ
กรองภำวะ แทรกซ้อนทำง ภำวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยDM
ตำ ไต เท้ำผู้ป่วย
ทำงตำ ไต เท้ำ
โรคเบำหวำน
ในรพ.สต.
60 และ ประเมิน CVD Risk
3.ประเมินควำมเสี่ยง CVD ร้ผูอ้ปยละ
่วย DM
Risk และคืนข้อมูลควำม
เสี่ยงแก่ผู้ป่วยDM/HTเป็น
รำยบุคคลเพื่อให้ปรับ
พฤติกรรมป้องกันกำรเกิด
โรค
4. สมุดคู่มือดูแลตนเอง
สำหรับผู้ป่วย DMและ HT

HT ได้รับกำร
ประเมินควำม
เสี่ยง CVD Risk
ร้อยละ 90

ผู้ป่วย DM และผู้ป่วย
HT

อุปกรณ์สำธิตวัดควำมเค็ม
ดิจิตอลแบบพกพำ Salt
Meter จำนวน42 อัน

ค่ำอุปกรณ์สำธิตวัดควำม
63,000.00
เค็มดิจิตอลแบบพกพำ Salt
Meterจำนวน42อันๆละ
1,500 บำท

ผู้ป่วย DM จำนวน 2,470 คน 1.ค่ำอำหำรกลำงวันและ
อำหำรว่ำงพร้อมเครื่องดืม่ 2
มื้อ จำนวน2,470 คนๆ ละ
100 บำท
ร้อยละ 90 ของผู้ป่วย DM
และ HT

/

งบกองทุน
NCD ปี63

247,000.00 งบกองทุน
NCD ปี63

ไม่ใช้งบประมำณ

ผู้ป่วยมีแนวทำง สนับสนุนกำรดูลตนเอง ผู้ป่วย DM และ HT จำนวน 1. ค่ำสมุดคู่มือดูแลตนเอง
ในกำรดูแลตนเอง
10,000 คน
สำหรับผู้ป่วย DM และ HT
จำนวน 10,000 เล่มๆ ละ
18 บำท

PCU+รพ
สต.ทุกแห่ง

/

180,000.00 งบกองทุน
NCD ปี64

/

/

/

/

/

/

/

PCU+รพ
สต.ทุกแห่ง

/ /

63,000.00 แววตำ

250,000.00 PCU+รพ
สต.ทุกแห่ง

/ /

/

180,000.00

/

63,000.00

ร้อยละ 90 ของกลุ่มเสี่ยงที่
ได้จำกกำรคัดกรอง DM/HT

150,000.00

ร้อยละ 60 ของ ให้ควำมรู้และปรับ
กลุ่มเสี่ยงได้รับ พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
กำรตรวจติดตำม
่มสงสั60
ยป่ของ
วย กลุ่มสงสัยป่วยHTได้รับ
ร้กลุอยละ
สงสัยป่วย HT สนับสนุน กลุ่มเสี่ยงได้รับ กำรทำ Home BP
กำรทำHome BP
กำรตรวจติดตำม
ำ Home BP มีอุปกรณ์ตรวจวัดควำม
1.1.จัดหำอุปกรณ์สำธิตวัด กำรท
มีอุปกรณ์
ควำมเค็มดิจิตอลแบบ
ตรวจวัดควำมเค็ม เค็มในชุมชน
พกพำ Salt Meter ใน
ชุมชน

100,000.00

3.อบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรค
DM/HT โดยเน้นลดหวำน
ลดมันควำมรู
ลดเค็้รมำยบุคคลกลุ่ม
4.ให้

PCU+รพ
สต.ทุกแห่ง

180,000.00 งำนพัสดุ
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ร้อยละ 90 ของกลุ่มเสี่ยงที่
ได้จำกกำรคัดกรอง DM/HT

/

/

/

/

/

/

/

ร้อยละ60กลุ่มสงสัยป่วย HT ไม่ใช้งบประมำณ

/

/

/

/

/

/

/

ผู้ป่วย DM และ HT จำนวน 1.ค่ำเช่ำเครื่องวิเครำะห์
14,800 คน
อัตโนมัตหิ ำสำรชีวเคมีใน
เลือดและสำรคัดหลั่งพร้อม
น้ำยำ(เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ
วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์)
ตรวจคัดกรอง
ภำวะแทรกซ้อนทำงไต
Blood urea nitrogen
(BUN) จำนวน14,800Testๆ
ละ 10.97 บำท

162,356.00 งบกองทุน
NCD ปี64

2.ค่ำเช่ำเครื่องวิเครำะห์
อัตโนมัตหิ ำสำรชีวเคมีใน
เลือดและสำรคัดหลั่งพร้อม
น้ำยำ(เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ
วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์)
ตรวจคัดกรอง
ภำวะแทรกซ้อนทำงไต
Creatinine enzyme (Cr.)
จำนวน14,800Testๆ ละ
12.52 บำท

185,296.00 งบกองทุน
NCD ปี64

PCU+รพ
สต.ทุกแห่ง
/

PCU+รพ
สต.ทุกแห่ง

/ /

162,356.00 งำน
วิทยำศำสตร์
กำรแพทย์

185,296.00

ร้อยละ 60 ของ ให้ควำมรู้และปรับ
กลุ่มเสี่ยงได้รับ พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
กำรตรวจติดตำม
่มสงสั60
ยป่ของ
วย กลุ่มสงสัยป่วยHTได้รับ
ร้กลุอยละ
สงสัยป่วย HT สนับสนุน กลุ่มเสี่ยงได้รับ กำรทำ Home BP
กำรทำHome BP
กำรตรวจติดตำม
ำ Home
5.จัดหำวัสดุที่ใช้ในกำรคัด กำรท
ผู้ป่วยได้
รับกำร BP กลุ่มป่วยได้รับกำรคัด
กรองภำวะแทรกซ้อนและ คัดกรองภำวะ
กรองภำวะแทรกซ้อน
สนับสนุนกำรดูแลตนเอง แทรกซ้อนที่
ในผู้ป่วย DM และ HT
สำคัญอย่ำงน้อย
ร้อยละ60

162,356.00

3.อบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรค
DM/HT โดยเน้นลดหวำน
ลดมันควำมรู
ลดเค็้รมำยบุคคลกลุ่ม
4.ให้

185,296.00
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4.ค่ำเช่ำเครื่องวิเครำะห์
อัตโนมัตหิ ำสำรชีวเคมีใน
เลือดและสำรคัดหลั่งพร้อม
น้ำยำ(เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ
วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์)
ตรวจ ระดับ Cholesterol
จำนวน14,800Testๆ ละ
13.20 บำท

195,360.00 งบกองทุน
NCD ปี64

5.ค่ำเช่ำเครื่องวิเครำะห์
อัตโนมัตหิ ำสำรชีวเคมีใน
เลือดและสำรคัดหลั่งพร้อม
น้ำยำ(เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ
วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์)
ตรวจระดับ Triglyceride
จำนวน14,800Testๆละ
14.38 บำท

212,824.00 งบกองทุน
NCD ปี64

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

PCU+รพ
สต.ทุกแห่ง
/

PCU+รพ
สต.ทุกแห่ง

/ /

571,200.00

195,360.00

571,200.00 งบกองทุน
NCD ปี64

/

571,200.00

สงสัยป่วย HT สนับสนุน
กำรทำHome BP

ร้อยละ 60 ของ ให้ควำมรู้และปรับ
ร้อยละ 90 ของกลุ่มเสี่ยงที่
กลุ่มเสี่ยงได้รับ พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
ได้จำกกำรคัดกรอง DM/HT
กำรตรวจติดตำม
่มสงสั60
ยป่ของ
วย กลุ่มสงสัยป่วยHTได้รับ ร้อยละ60กลุ่มสงสัยป่วย HT ไม่ใช้งบประมำณ
ร้กลุอยละ
กลุ่มเสี่ยงได้รับ กำรทำ Home BP
กำรตรวจติดตำม
กำรทำ Home BP
3.ค่ำเช่ำเครื่องวิเครำะห์
อัตโนมัตหิ ำสำรชีวเคมีใน
เลือดและสำรคัดหลั่งพร้อม
น้ำยำ(เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ
วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์)
ตรวจระดับน้ำตำลสะสม
(HbA1c) จำนวน4,800Test
ๆ ละ 119.0 บำท

212,824.00

3.อบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรค
DM/HT โดยเน้นลดหวำน
ลดมันควำมรู
ลดเค็้รมำยบุคคลกลุ่ม
4.ให้

195,360.00

212,824.00
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เพื่อให้ผปู้ ่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนือ่ ง
1.ระบบLine แจ้งเตือน
ผู้ป่วยDMขำดนัด ผู้ป่วยได้รับกำรติดตำม ผู้ป่วยDM/HTที่ขำดนัด
ล่วงหน้ำก่อนถึงวันนัด
น้อยกว่ำร้อยละ3
ผู้ป่วยHTขำดนัด
น้
อยกว่ำร้อยละ4
2. สร้ำงเครือข่ำยอสม. ,

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

374,400.00 งบกองทุน
NCD ปี64

150,000.00 งบกองทุน
NCD ปี64

ไม่ใช้งบประมำณ

PCU+รพ
สต.ทุกแห่ง
/

PCU+รพ
สต.ทุกแห่ง

/ /

374,400.00

150,000.00

7. แถบตรวจ
Microalbumin ratio (
urine microalbumin/
urine creatinine) จำนวน
100 กล่องๆละ1,500 บำท

/

374,400.00

สงสัยป่วย HT สนับสนุน
กำรทำHome BP

ร้อยละ 60 ของ ให้ควำมรู้และปรับ
ร้อยละ 90 ของกลุ่มเสี่ยงที่
กลุ่มเสี่ยงได้รับ พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
ได้จำกกำรคัดกรอง DM/HT
กำรตรวจติดตำม
่มสงสั60
ยป่ของ
วย กลุ่มสงสัยป่วยHTได้รับ ร้อยละ60กลุ่มสงสัยป่วย HT ไม่ใช้งบประมำณ
ร้กลุอยละ
กลุ่มเสี่ยงได้รับ กำรทำ Home BP
กำรตรวจติดตำม
กำรทำ Home BP
6.ค่ำเช่ำเครื่องวิเครำะห์
อัตโนมัตหิ ำสำรชีวเคมีใน
เลือดและสำรคัดหลั่งพร้อม
น้ำยำ(เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ
วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์)
ตรวจภำวะแทรกซ้อนทำงไต
Microalbumin ในปัสสำวะ
จำนวน4,800Testๆละ
78.0 บำท

150,000.00

3.อบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรค
DM/HT โดยเน้นลดหวำน
ลดมันควำมรู
ลดเค็้รมำยบุคคลกลุ่ม
4.ให้

150,000.00

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

งำนIT

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

อสม.อำเภอ
นครไทย

150,000.00

180,000.00

-

213,000.00

316,360.00

805,024.00

559,696.00

362,981.00

150,000.00

-

2,584,061.00

-

รวมทัง้ สิ้น

-

ผู้นำชุมชนช่วยติดตำม
2,587,061.00

6

7

8

9

10

1

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
กลุ่มงาน/งาน
รหัสโครงการ
กิจกรรม

1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการที่ 6 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
อัตราการกาเริบเฉียบพลันผูป้ ่วย COPD ≤ 130:100,000 ปชก.
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผูป้ ่วยโรคปอดอุดกัน้ เรื้อรัง อาเภอนครไทย ปีงบประมาณ 2564
กลุ่มงานการพยาบาล งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ผลผลิต

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน
รายละเอียด

1.ประชุมการวางแผนคณะทางาน คณะทางานมีความเข้าใจใน เตรียมความพร้อมในการ
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
แนวทางและนาไปปฏิบัติ
ดาเนินงาน
2 .แพทย์ให้การรักษาตาม
ผู้ป่วย COPD ได้รับการ
มาตรฐาน copd gold guide line รักษาตามมฐ.
3.ประเมินสมรรถภาพปอด
ผู้ป่วยด้วยเครื่อง spirometry

งบประมาณ
จานวน (บาท)

ระยะเวลาดาเนินงาน
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.
.

คณะทางานร่วมกับคณะNCD ไม่ใช้งบประมาณ
P

P

P

P

คณะทางาน
ร่วมกับคณะ
NCD

กลุ่มเป้าหมายผู้ป่วย COPD ผู้ป่วย COPD จานวน 331คน ไม่ใช้งบประมาณ
ได้รักษาตามมฐ.

ธีระและ
P P P P P P P P P P P P คณะกรรมการ

ผู้ป่วย COPD ได้รับการตรวจ กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจ ผู้ป่วย COPD จานวน 331คน ไม่ใช้งบประมาณ
PFT
PFT ร้อยละ 80

ธีระและ
P P P P P P P P P P P P คณะกรรมการ

4.ประเมินการใช้ยาพ่นผู้ป่วยและ ผู้ป่วย COPD ได้รับการ
ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประเมินการใช้ยาพ่นและ
ปอด
ฟืน้ ฟูสมรรถภาพปอด

กลุ่มเป้าหมายได้รับการใช้
ยาพ่นและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ปอดร้อยละ80

ผู้ป่วย COPD จานวน 331คน ไม่ใช้งบประมาณ

5.ประสานงานวัคซีน ฉีดยา
กลุ่มเป้าหมายให้ได้รับวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ประจาปี

กลุ่มเป้าหมายได้รับการฉีด
วัคซีนร้อยละ 90

ผู้ป่วย COPD จานวน 331คน ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้ป่วย COPD ได้รับวัตซีน
ไข้หวัดใหญ่

ธีระและ
P P P P P P P P P P P P คณะกรรมการ

P P

ธีระและ
ผู้รับผิดชอบ
งานวัคซีนของ
รพ.และรพ.สต.

1

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง
ชื่อโครงการ/แผนงาน
กลุ่มงาน/งาน
รหัสโครงการ

กิจกรรม

1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการที่ 7 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาเภอนครไทย
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ผลผลิตของกิจกรรม

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

งบประมาณ
รายละเอียด

1.ประชุมชี้แจงและติดตามงาน
คณะทางานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสาธารณสุข

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งาน รพ และ รพ.สต
เข้าร่วมประชุมชี้แจง
และติดตามงาน 25 คน

2.เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กลุ่มเสี่ยง

ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่ม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์
ไม่ใช้งบประมาณ
เสี่ยงได้รับการ
กลุม่ เสี่ยงมีความ สุขภาพกลุ่ม
ตรวจสอบ 10 ตัวอย่าง ปลอดภัย ร้อยละ 80 เสี่ยง 10 ตัวอย่าง

ระยะเวลาดาเนินงาน

จานวน
(บาท)

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
P

เพื่อชี้แจงการ
เจ้าหน้าที่
ไม่ใช้งบประมาณ
ดาเนินงานคุ้มครอง ผู้รบั ผิดชอบ 25
ผู้บริโภคและ
คน
ติดตามผลการ
ดาเนินงาน

P

P

P

ภญ.ภา
นุชญา คา
ภาพิลา,น.ส.
มณีรัตน์ สอน
เสียม

P

ภญ.ภา
นุชญา คา
ภาพิลา,น.ส.
มณีรัตน์ สอน
เสียม
ภญ.ภา

P P P

3.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพใน ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์
ไม่ใช้งบประมาณ
ร้านค้า ร่วมกับเครือข่ายและ
จาหน่ายในร้านค้า ที่จาหน่ายใน
สุขภาพใน
ชุมชนในพื้นที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้านค้าถูกต้องตาม ร้านค้า 50,000

นุชญา คา
ภาพิลา,น.ส.
มณีรัตน์ สอน
เสียม

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
เครือข่ายเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑสุขภาพ

11 ตาบล

1.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ขนาด 50x100 ซม จานวน
10 แผ่นๆ ละ 80 บาท

800 เงินบารุง
รพ./งบ
กองทุน

2.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์: ชุด
ทดสอบสารโพลาร์ในนามัน
ทอดซา 5 ชุด x940 บาท
(1กล่อง/25ตัวอย่าง)

4,700 เงินบารุง
รพ./งบ
กองทุน

3.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์: ชุด
ทดสอบสารสเตียรอยด์ใน
ยาแผนโบราณ 5 ชุด
x1,300 บาท(1กล่อง/10
ตัวอย่าง)

6,500 เงินบารุง
รพ./งบ
กองทุน

800.00

มีศูนย์เฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 11
แห่ง

800

4,700.00

4.จัดตัง้ ศูนย์เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพในทุกตาบล

4,700

ภญ.ภา
นุชญา คา
ภาพิลา,น.ส.
มณีรัตน์ สอน
เสียม
ภญ.ภา

6,500.00

เกณฑ์ ร้อยละ 90 ตัวอย่าง

6,500

นุชญา คา
ภาพิลา,น.ส.
มณีรัตน์ สอน
เสียม
ภญ.ภา
นุชญา คา
ภาพิลา,น.ส.
มณีรัตน์ สอน
เสียม

2

รวมทั้งสิ้น

14,940

1,000.00

840

-

-

840.00

840 เงินบารุง
รพ./งบ
กองทุน

-

ผู้ประกอบการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ร้านค้า 21 ร้าน ขนาด 40x60 ซม จานวน
(1 ร้าน/ รพ.สต.) 21 แผ่นๆ ละ 40 บาท

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ

1,840.00

มีผู้ประกอบการเข้า
ร่วมทาข้อตกลง 21
ร้าน

นุชญา คา
ภาพิลา,น.ส.
มณีรัตน์ สอน
เสียม
ภญ.ภา
นุชญา คา
ภาพิลา,น.ส.
มณีรัตน์ สอน
เสียม

-

7.ทาข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
ผู้ประกอบการกับชุมชน

รวม
งบประมาณ
1,100 ผู้รภญ.ภา
ับผิดชอบ
ทั้งหมด
นุชญา คา
ภาพิลา,น.ส.
มณีรัตน์ สอน
เสียม
1,000
ภญ.ภา

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

13,100.00

เอกสารเผยแพร่ ไม่ใช้งบประมาณ
ประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ อย่าง
น้อย เดือนละ 2
ครั้ง

-

มีการ่ประชาสัมพันธ์ , เพื่อเผยแพร่
ข่าวสาร งาน คบส. ใน ประชาสัมพันธ์
พื้นที่
ข้อมูล ข่าวสาร งาน
คบส.ต่างๆ แก่
เจ้าหน้าที่, อสม,
และประชาชนใน
พื้นที่

-

6.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร
ด้าน คบส ต่างๆ (เพิ่มช่อง
ทางการสื่อสาร)

1,000 เงินบารุง รพ.

-

ผู้เข้าร่วมอบรมมี นักเรียน 40 คน 1.ค่าอาหารว่างและ
ความรู้ดา้ นคุ้ม
เครื่องดืม่ 40 คนๆ ละ 1
ครองผู้บริโภคฯ
มือๆ ละ 25 บาท
เพิ่มขึน ร้อยละ 80

ระยะเวลาดาเนินงาน

1,100.00

งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย/
4.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์: ชุด
1,100 เงินบารุง
จานวน
ทดสอบสารฟอร์มาลิน 1 ชุด
รพ./งบ
x1,100 บาท(1กล่อง/50
กองทุน
ตัวอย่าง)

-

5.อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค มีผู้เข้าร่วมอบรมให้
แก่แกนนานักเรียนในโรงเรียนนา ความรู้ดา้ นคุ้มครอง
ร่อง
ผู้บริโภค 40 คน

เป้าหมาย

-

ผลผลิตของกิจกรรม

-

กิจกรรม

14,940

ภญ.ภา
นุชญา คา
ภาพิลา,น.ส.
มณีรัตน์ สอน
เสียม

1

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 8 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด กสธ. ที่ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก Plus
ชื่อโครงการ/แผนงาน
โครงการพัฒนามาตรฐานงานสิ่งแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย คปสอ.นครไทย ปี 2564
กลุ่มงาน/งาน
คณะกรรมการบริหารจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม เครื่องมือ และความปลอดภัย
รหัสโครงการ

กิจกรรม แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล
1. อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่มีความรู้ใน
เรื่องการจัดการอัคคีภัย และการ การดับเพลิง และ
เคลือ่ นย้ายผูป้ ่วย 2 รุ่น
เคลือ่ นย้ายผูป้ ่วย ใน
เหตุอัคคีภัย

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

รายละเอียด

งบประมาณ
จานวน
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินงาน

ระบุแหล่งงบ

รวม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
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

เงินบารุง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ ทักษะ และ
ความเข้าใจในการ
จัดการภาวะฉุกเฉิน
ด้านอัคคีภัย

เจ้าหน้าที่ใหม่ ทีม
ดับเพลิงประจา
หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่รพ.สต.
และทีมเคลือ่ นย้าย
ผูป้ ่วย จานวน 100
คน

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

5,000

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

5,000

อุปถัมภ์

5,000.00

ผลผลิตของกิจกรรม

5,000

5,000.00

กิจกรรม

5,000

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

7,200

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

2,500

กิจกรรม ประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) และ ขยะติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข
3. ประชุมทีมประเมิน กาหนด มีแบบประเมิน
เพื่อสือ่ สารเป้าหมาย ทีมประเมิน จานวน 1.ค่าอาหารว่างและ
เป้าหมาย วิธกี ารประเมิน
เป้าหมายประเมินที่
แนวทางการทางาน 8 คน
เครื่องดื่ม 8 คน ๆ 1 มื้อ ๆ
ชัดเจน
ละ 25 บาท
4.นิเทศและประเมินมาตรฐาน เกิดการพัฒนามาตรฐาน
HAS มาตรฐานที่พักขยะติดเชื้อ HAS และที่พักขยะติด
ใน สถานบริการสาธารณสุข
เชื้อ ใน สสอ. และรพ.สต.
โดยทีมประเมินในพื้นที่จริงใน
รพ.สต.
5.ประเมินและส่งเสริม HAS ใน มีการประเมินมาตรฐาน
กลุม่ 12 sector
HAS ใน กลุม่ 12
sector

เพื่อให้ สสอ.และรพ รพ.สต. จานวน 20 1.ค่าอาหารกลางวันและ
สต ผ่านมาตรฐาน
แห่ง สสอ. 1 แห่ง อาหารว่าง 6 คน ๆละ 1
ส้วมสะอาด (HAS)
มื้อ ๆละ 100 บาท จานวน
และที่พักขยะติดเชื้อ
7 วัน
เพื่อส่งเสริมการ
สถานที่ท่องเที่ยว 1
พัฒนามาตรฐานส้วม แห่ง ,
ในหน่วยงานในพื้นที่ ห้างสรรพสินค้า 1
แห่ง

1.ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง 5 คน ๆละ 1
มื้อ ๆละ 100 บาท จานวน
1 วัน

1,000.00

เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี
จนท. รพ. จานวน
ความเข้าใจ
100 คน
แผนปฏิบัติการ และ
สามารถปฏิบัติได้จริง

1,000

1,000

7,200.00

2. อบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อม เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจ
แผนอัคคีภัย
การจัดการตามแผน
อัคคีภัยประจาหน่วยงาน
และโรงพยาบาล

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการอบรม (ถัง
ดับเพลิง แก๊สหุงต้ม)

7,200

2,500.00

วิทยากรภายนอก
จานวน 1 คน

2

2,500

เงินบารุง
200

4,200

500

จินต์จุฑา
200

200.00

เจ้าหน้าที่ใหม่ ทีม
ดับเพลิงประจา
หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่รพ.สต.
และทีมเคลือ่ นย้าย
ผูป้ ่วย จานวน 100
คน

4,200.00

รหัสโครงการ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ ทักษะ และ
ความเข้าใจในการ
จัดการภาวะฉุกเฉิน
ด้านอัคคีภัย

4,200

500.00

1. อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่มีความรู้ใน
เรื่องการจัดการอัคคีภัย และการ การดับเพลิง และ
เคลือ่ นย้ายผูป้ ่วย 2 รุ่น
เคลือ่ นย้ายผูป้ ่วย ใน
เหตุอัคคีภัย

500

3

รหัสโครงการ

7.อบรมความรู้เรื่องมาตรฐาน มีการอบรมความรู้เรื่อง เพื่อให้แม่บ้านมี
แม่บ้าน รพ. 20 คน 1.ค่าอาหารว่างและ
ส้วมสาธารณะ ในกลุม่ แม่บ้าน มาตรฐานส้วมสาธารณะ ความรู้เรื่องมาตรฐาน , แม่บ้าน สสอ
เครื่องดื่ม 41 คน ๆ 1
ประจาสถานบริการสาธารณสุข
การทาความสะอาด และ รพสต .
มื้อ ๆละ 25 บาท
และมาตรฐาน HAS จานวน 21 คน รวม
41 คน

9.ตรวจประเมินมาตรฐาน
มีการตรวจประเมิน
สุขาภิบาลอาหาร ร้านอาหารใน มาตรฐานสุขาภิบาล
โรงพยาบาล
อาหาร ร้านอาหารใน
โรงพยาบาล

ร้านค้าจาหน่าย
อาหารใน รพ. ผ่าน
มาตรฐานสุขาภิบาล
อาหาร กรมอนามัย

10.ตรวจประเมินคุณภาพน้าดื่ม มีการตรวจประเมิน
ตู้กดน้าดื่มใน รพ. มี
คุณภาพน้าดื่มที่ตู้กดน้า คุณภาพตามเกณฑ์
ณ จุดบริการผูป้ ่วย ใน
รพ.
กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้การบาบัดน้าเสียครบวงจร

800.00

1,025

1,025

เงินบารุง

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

1,600

3.ค่าตรวจน้าบริโภค (ตู้กด
น้าดื่ม 4 ตัวอย่าง , น้า
ประกอบอาหารโรงครัว 2
ตัวอย่าง ) ตัวอย่างละ
3,500 บาท จานวน 6
ตัวอย่าง

21,000

ค่าชุดทดสอบโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียในอาหารและ
ภาชนะสัมผัสอาหาร(SI2)
จานวน 2 กล่อง ๆละ 750
คน

1,500

ตู้กดน้าจานวน 16 ค่าชุดทดสอบโคลิฟอร์ม
ตู้ ตรวจ 3 เดือน/ แบคทีเรียในน้าดื่ม (อ.11)
ครั้ง ปีละ 4 ครั้ง
จานวน 1 กล่อง ๆละ
1,200 คน

1,200

จินต์จุฑา
1,600

800.00

1,600

800.00

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

ร้านจาหน่ายอาหาร
ใน รพ. จานวน 2
ร้าน ตรวจ ปีละ 4
ครั้ง

800

800.00

1,600

800.00

กิจกรรมตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย
8.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

800

1,025.00

เพื่อสรุปผลการตรวจ ทีมประเมิน จานวน 1.ค่าอาหารกลางวันและ
ประเมิน ข้อเสนอแนะ 8 คน
อาหารว่าง 8 คน ๆละ 1
ในการพัมนา
มื้อ ๆละ 100 บาท

21,000.00

21,000

1,500
✓

✓

1,500.00

สรุปผลประเมิน และ
แนวทางการปรับปรุง

✓

✓

1,200
✓

เงินบารุง

✓

1,200.00

6. ประชุมทีมประเมิน เพื่อ
สรุปผลการตรวจเยี่ยม

✓

✓

สมศักดิ์

1

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี

2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)

ตอบสนองโครงการของกระทรวง

โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

ตอบสนอง KPI ของกระทรวง

ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวทีเ่ ปิดดาเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)

ชื่อโครงการ/แผนงาน

โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอาเภอนครไทยปี 2564

กลุ่มงาน/งาน

บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

รหัสโครงการ
กิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรม

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

งบประมาณ
รายละเอียด

จานวน
(บาท)

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

ทีมหมอครอบครัว มีความรู้ ทีมหมอครอบครัวใน จานวน 2 รุ่นๆ30 1.ค่าอาหารกลางวัน 30 คน ๆ
ความเข้าใจ และทางานโดย PCC ได้รับการพัฒนา
คน
ละ 1มื้อ ๆ ละ50บาท 2รุ่น
ใช้หลักเวชศาสตร์ครอบครัว ความรู้ด้านเวชศาสตร์
ครอบครัว 1ครั้ง
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25
บาท 2 รุ่น

3,000 งบกองกลาง
cupพัฒนา PCC

3,000

พัฒนาทีมบุคลากร
1.1 อบรมพัฒนาศักยภาพทีมหมอ
ครอบครัว ทุกวิชาชีพ

3,000 งบกองกลาง
cupพัฒนา PCC

3,000

1.พัฒนา staff
3000 สินาฐ/ศศิธร
ใบหยัน/
รสสุคนธ์/
พุทธิษา
3000

2

กิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรม

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

รายละเอียด

จานวน
(บาท)

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

1.พัฒนา staff

พัฒนาทีมเครือข่าย
1.3 อบรมผู้ดูแลประจาครอบครัว

ทีมหมอครอบครัว มี
พยาบาลที่ผ่านการอบรมNP
และสามารถให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

PCC ที่พยาบาลยัง
พยาบาล จบใหม่ ค่าลงทะเบียน 30,000X4 คน
ไม่ได้อบรม NP (น้ากุ่ม
ที่ ลงรพสต
เนินเพิ่ม บ่อโพธิ์ แก่ง
จานวน 4คน
ทุ่ง)

ครอบครัว(Pt ติดบ้านติด แกนนาครอบครัว(Pt
เตียง/NCD uncontrol) มี ติดบ้านติดเตียง/NCD
ผู้ดูแล มี ADL ดีขึ้น และ
uncontrol) ใน 5
ควบคุมโรคได้
PCC

จานวน 5 ทีมๆ
ละ30 คน

120,000 งบกองกลาง
cupพัฒนา PCC

120000

120,000

1.2 อบรมพยาบาลNP

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

0

2.พัฒนา System

มีทีมกรรมการในการดูแล สามารถติดตามผลลัพธ์
รวบรวมและวิเคราะห์ผล
เพื่อการพัฒนาได้
การดาเนินงาน เชิง
ทันเวลาและต่อเนื่อง
กระบวนการ และคุณภาพ
ในมิติต่างๆ ของ PCC

2.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ PCC มีการดาเนินงานได้
เยี่ยมนิเทศเสริมพลัง ปีละ 2 ครั้ง ตามมาตรฐาน staff
system struture ได้แก่
ระบบการดูแลผู้ป่วย/
ระบบยา/IC/supply/
ระบบจัดการขยะ/และG&C
ตามมาตรฐาน

กก PCC ระดับทีม5
ทีม14 สถานบริการ
ได้รับการ ติดตามผล
การดาเนินการและ
นิเทศเสริมพลัง ทีม
PCC รวมถึงออกแบบ
ปรับปรุงโครงสร้าง/
สวล.ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

ค่าจัดทา คู่มือผู้ป่วยดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน (home chart
)จานวน 800 เล่มๆละ25
บาท

PCC ระดับทีม5
ทีม ของ14
สถานบริการ
สุขภาพเครือข่าย

PCC ระดับทีม5 1.ค่าอาหารกลางวัน15 คน ๆ
ทีม14 สถาน
ละ 1มื้อ ๆ ละ50บาท
บริการ แห่งละ จานวน14 รพสต ๆละ1ครั้ง
15 คน /1 ครั้ง
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25
บาท จานวน5 ทีมๆละ4ครั้ง

20,000 งบกองกลาง
cupพัฒนา PCC

20000

ไม่ใช้งปม.

10,500 งบกองกลาง
cupพัฒนา PCC
10,500 งบกองกลาง
cupพัฒนา PCC

0

5250
5250

ผู้ป่วยได้รับบริการที่มี PCC ระดับทีม5
คุณภาพ ตัวชี้วัดการ ทีม ของ14
ดูแลผู้ป่วยผ่านเกณฑ์ สถานบริการ
เป้าหมาย
สุขภาพเครือข่าย

10500

5250
5250

พัฒนาระบบสนับสนุน
2.2 การพัฒนาศูนย์จัดเก็บข้อมูล
ผลลัพธ์ การดาเนินงานเชิง
กระบวนการ และคุณภาพ ในมิติ
ต่างๆ ของ PCC

มี CPGในการดูแลผู้ป่วยที่
สาคัญของพื้นที่ มีแนวทาง
ส่งต่อผู้ป่วย และระบบการ
ดูแลต่อเนื่องที่ชัดเจนและมี
คุณภาพ

20,000

พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่วย
2.1 พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย
สาคัญของพื้นที่ ระบบ Green
Channel และระบบHHC

0

10500

2.4 พัฒนา นวัตกรรม /best
มีการจัดทา นวัตกรรม /
practices หรืองานวิจัยในแต่ละทีม best practices หรือ
งานวิจัยในแต่ละทีม

2.5 พัฒนาการทางานร่วมกับชุมชน มีกระบวนการทางาน คืน
ในประเด็น พชอ/และประเด็น
ข้อมูล จัดทาแผนสุขภาพ
ปัญหาในพื้นที่
ร่วมกับชุมชน ในประเด็น
พชอ/และประเด็นปัญหา
ในพื้นที่

กก PCC ระดับทีม5 PCC ระดับทีม5
ทีม14 สถานบริการ ทีม14 สถาน
ได้รับการ ติดตามผล บริการ แห่งละ
การดาเนินการและ
15 คน /1 ครั้ง
นิเทศเสริมพลัง ทีม
กลุ่มเป้าหมาย/
เป้าหมาย
PCC รวมถึงออกแบบ
จานวน
ปรับปรุงโครงสร้าง/
สวล.ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
มีนวัตกรรม /best
PCC ระดับทีม5
practices หรือ
ทีม ของ14
งานวิจัยในแต่ละทีม สถานบริการ
อย่างน้อย 1 เรื่องต่อทีม สุขภาพเครือข่าย
มีแผนงานโครงการ
โดชชุมชนตามประเด็น
พชอ.หรือบัญหาใน
พื้นที่

3

รายละเอียด

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

จานวน
(บาท)

0

2.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ PCC มีการดาเนินงานได้
เยี่ยมนิเทศเสริมพลัง ปีละ 2 ครั้ง ตามมาตรฐาน staff
system struture ได้แก่
ระบบการดูแลผู้ป่วย/
ระบบยา/IC/supply/
กิจกรรม
ผลผลิตของกิจกรรม
ระบบจัดการขยะ/และG&C
ตามมาตรฐาน
1.พัฒนา staff

PCC ระดับทีม5
ทีม ของ14
สถานบริการ
สุขภาพเครือข่าย

0

งบประมาณที่
ได้รับโอนในทีม
PCC

0

3.พัฒนาด้าน Structure

0
โครงสร้าง/สวล.ผ่าน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
G&Cและ 5ส

รวม

PCC ระดับทีม5
ทีม ของ14
สถานบริการ
สุขภาพเครือข่าย

0 งบประมาณที่
ได้รับโอนในทีม
PCC

167,000

0

0
0
20000
126000
10500
10500
0
0
0
0
0
0

3.1 จัดตั้งทีมออกแบบ ปรับปรุง
มีทีมกรรมการออกแบบ
โครงสร้าง/สวล.ตามเกณฑ์มาตรฐาน ปรับปรุงโครงสร้าง/สวล.
และ เกณฑ์ 5 ส
ตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
เกณฑ์ 5 ส ของ PCC

0

งบประมาณที่
ได้รับโอนในทีม
PCC

167000

1

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ร้อยละของครอบครัวทีม่ ีศกั ยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน
กลุ่มงาน/งาน
งานสุขภาพภาคประชาชน
รหัสโครงการ

อาสาสมัครประจา
ครอบครัวอาเภอนคร
ไทยมีศักยภาพในการ
ส่งเสริมสุขภาพ ดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ติด
บ้านติดเตียง และ
ผู้ป่วยCKD
3.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสค. ผู้ดแู ลผู้ป่วยมีความรู้
ความเข้าใจในการดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน
ครัวเรือน

อสม.อาเภอนคร 1.ค่าอาหารกลางวัน........
ไทย จานวน
810....... คน ๆ ละ ...1......
810คน
มื้อ ๆ ละ ....60....บาท
2.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ .......810..คน ๆ
ละ ..2......มื้อ ๆ ละ .....
25.... บาท

หมอประจาบ้าน จานวน 145 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน........
ปี2564
145....... คน ๆ ละ ...1......
มื้อ ๆ ละ ....60....บาท

8,700 สบส.เขต2

2.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ .......145..คน ๆ
ละ ......2..มื้อ ๆ ละ ...
บาท
อาสาสมัคร
จานวน 145 คน 25......
1.ค่าอาหารกลางวั
น........
ประจาครอบครัว
145....... คน ๆ ละ ...1......
รายใหม่ปี 2564
มื้อ ๆ ละ ....60....บาท

7,250

2.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ .......145..คน ๆ
ละ ......2..มื้อ ๆ ละ ...
25...... บาท

8,700 สบส.เขต2

7,250

89,100.00

อสม.อาเภอนครไทยมี อสม.ที่เป็นอสม
ศักยภาพในการส่งเสริม ตัง้ แต่ปี ตุลาคม
สุขภาพตามกลุ่มวัย
2552
ป้องกันโรค ดูแลผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง การพยาบาล
เบื้องต้น ตามแบบ
ฝึกอบรมฟื้นฟูอสม.

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)
48,600 งบกองทุนฯ
นายอัญเชิญ
ขันติ
นางสาว
กัญญาณัฐ
40,500
ทับแปลง

15,950.00

2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อส
ม.หมอประจาบ้าน

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

15,950

15,950.00

1. กิจกรรมอบรมฟื้นฟู อสม.

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

89,100.00

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

15,950

2

121,000

89,100.00
-

-

-

-

-

15,950.00

รวมทัง้ สิ้น

-

89,100.00

อสม.อาเภอนคร 1.ค่าอาหารกลางวัน........
ไทย จานวน
810....... คน ๆ ละ ...1......
810คน
มื้อ ๆ ละ ....60....บาท

จานวน
(บาท)
48,600 งบกองทุนฯ

89,100.00

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

-

อสม.อาเภอนครไทยมี อสม.ที่เป็นอสม
ศักยภาพในการส่งเสริม ตัง้ แต่ปี ตุลาคม
สุขภาพตามกลุ่มวัย
2552
ป้องกันโรค ดูแลผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง การพยาบาล
เบื้องต้น ตามแบบ
ฝึกอบรมฟื้นฟูอสม.

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

-

เป้าหมาย

-

1. กิจกรรมอบรมฟื้นฟู อสม.

ผลผลิตของกิจกรรม

-

กิจกรรม

นายอัญเชิญ
ขันติ
นางสาว
กัญญาณัฐ
ทับแปลง

1

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวงแผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวงโครงการที่ 6 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง กดเลือกข้อความ
ตอบสนอง KPI รอง

อัตราความสาเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ ≥ 85%
อัตราการเสียชีวิตในผูป้ ่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ≤ 5%

-

0

-

0

ใส่จานวนเงิน

-

ใส่จานวนเงิน

-

ใส่จานวนเงิน

-

ใส่จานวนเงิน

-

ใส่จานวนเงิน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ใส่จานวนเงิน

ไม่ใช้งบประมาณ

ใส่จานวนเงิน

จานวน คน

ใส่จานวนเงิน

กลุ่มไหน???? ได้ทราบถึง ผู้ดแู ลผู้ป่วย ที่ขึ้น
วิธีการดูแลผู้ป่วยอย่าง
ทะเบียนรักษาวัณโรค
ถูกต้องและเหมาะสม
ปัจจุบัน ได้อะไร ค่า
คาดหมายเท่าไหร่???

0

ใส่จานวนเงิน

3. การส่งเสริมความรูเ้ รื่อง
...........................แก่กลุ่มผู้ที่
ดูแลผู้ป่วย

0

ใส่จานวนเงิน

2. สารวจข้อมูลกลุม่ เสีย่ งที่ รพ.สต. ทั้ง 21 แห่ง
คาดหวังจะได้อะไรจาก ประชากรกลุม่ ไม่ใช้งบประมาณ
ต้องได้รับการคัดกรองวัณโรค ทราบจานวน
กิจกรรม ค่าประมาณ เสีย่ งทั้ง รวม
ได้แก่.............................
กลุม่ เป้าหมาย เพื่อ
เท่าไหร่?
ทั้งสิน้ ......... คน
วางแผนกาหนดการ
ดาเนินงานคัดกรองวัณ
โรค ผลผลิตควรพบ
กลุม่ เป้าหมาย
ครอบคลุมรึเปล่า?

ระบุแหล่งงบ

-

รับทราบวัตถุประสงค์
กลุ่มไหน
ไม่ใช้งบประมาณ
และสามารถดาเนินงานไป จานวนเท่าไหร่
ในแนวทางเดียวกัน ใคร จานวน 22 คน
คาดหวังว่าจะมีผล
ต่อเนื่องอะไร เท่าไหร่?

จานวน
(บาท)

-

รายละเอียด

รวม
งบประมาณ 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.
ทัง้ หมด

ใส่จานวนเงิน

จนท.รพ.สต.ทั้ง 21 แห่ง
รับทราบแนวทางการคัด
กรองวัณโรค

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

-

1.ประชุมวางแผนแนวทางการ
คัดกรองวัณโรค

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

-

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

ใส่จานวนเงิน

ชือ่ โครงการ/แผนงาน
กลุ่มงาน/งาน
รหัสโครงการ

อัตราการขาดยาในผูป้ ่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ≤ 3%
โครงการพัฒนาศักยภาพผูด้ ูแลผูป้ ่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 2564
งานวัณโรค กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

0

-

-

-

0

-

รวมทัง้ สิ้น

0

-

0

-

รายงานสรุปผลการ
จานวน 1 ฉบับ ไม่ใช้งบประมาณ
ดาเนินงาน ใส่ค่าคาดหวัง กิจกรรมนี้ทา
จากการดาเนินกิจกรรม กับใคร จานวน
ได้อะไร
กี่คน

-

รายงานสรุปผลการ
ดาเนินงาน ใส่ผลผลิตที่จะ
เกิดขึ้นจากกิจกรรม ได้
อะไรบ้าง

-

5.สรุปผลการดาเนินงาน เพิ่ม
รายละเอียดทาอะไร กับใคร
อย่างไร

0

-

0

-

จานวน .........คน ไม่ใช้งบประมาณ

-

ใคร คาดหวังจะได้หรือมี
ผลกระทบต่อเนื่องอะไร
ค่าคาดหวังเท่าไหร่
วิธีการทา DOT ที่มี
ประสิทธิภาพ

ใส่จานวนเงิน

กลุ่มไหน ได้อะไร???
วิธีการตรวจสอบการกิน
ยา ให้มาทานต่อหน้าทุก
วัน โดยมีเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข อสม.เป็นผู้
กากับการกินยา

-

งานวัณโรค กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

-

กลุ่มงาน/งาน
รหัสโครงการ
4. ประชุมประจาเดือนของ รพ.
รพ.สต. ให้ความรู้การทา DOT
แก่ อสม.

ใส่จานวนเงิน

2

1

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตอบสนองโครงการของกระทรวงโครงการที่ 13 โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ร้อยละของโรงพยาบาลทีใ่ ช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปี 2564
กลุ่มงาน/งาน
เภสัชกรรมชุมชนละคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
รหัสโครงการ
งบประมาณ
ผลผลิตของกิจกรรม

1.จนท. รพ.สต. ทบทวน ผู้ป่วย จนท. ทราบผล KPI มี
รายที่ได้ยา ATB ใน URI AD การทบทวนเคสที่ใช้ยา
ว่ามีโอกาสพัฒนา
อะไรบ้าง
2.การสะท้อนผลการดาเนินงาน
KPI ต่อแพทย์ ทุกสัปดาห์ และ
ทบทวนเคสที่มีการใช้ยาไม่
เหมาะสม โดยแพทย์ ภายใน 7
วัน

เป้าหมาย
จนท. รพ.สต.

แพทย์ทราบผล KPI มี แพทย์ผู้สั่งใช้ยา
การทบทวนเคสที่ใช้ยา
ว่ามีโอกาสพัฒนา
อะไรบ้าง

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

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

จนท. รพ.สต. ทุกท่าน

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

แพทย์ทุกท่าน

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

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

3.พัฒนาระบบการแจ้งเตือน
ระบบการเก็บข้อมูล KPI ระบบสารสนเทศที่เอื้อ
การเก็บข้อมูล การติดตาม KPI แจ้งเตือน ทีม่ ี
ต่อ การดาเนินการ RDU
โดยใช้ itเป็นเครื่องมือหลัก
ประสิทธิภาพ
4.ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร ฟื้นฟู
องค์ความรู้ และการจัดการ การ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล เจ้าหน้าที่
เครือข่ายบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
นครไทย

เจ้าหน้าที่เครือข่าย
บริการสุขภาพ
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชนครไทยมีความรู้
ทักษะในการจัดการ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ผ่านการประเมินองค์
ความรู้ เมื่อเสร็จสิ้นการ

เจ้าหน้าที่เครือข่าย
จานวน 40 คน
บริการสุขภาพ
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชนครไทย

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

2,000 เงินบารุง

2.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ ....40.....คน ๆ
ละ ...2.....มื้อ ๆ ละ ..
25...... บาท

2,000

4,000.00

กิจกรรม

4,000

คณะกรรมกา
ร RDU

2

งบประมาณ

ผู้ประกอบการ ร้านขาย จานวน 20 คน
ยา คลินิก ในอาเภอ
นครไทย

7.ประชุมทาข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างผู้ประกอบการกับชุมชน
จานวน 3 ครั้ง (บูรณาการณ์
ร่วมกับงาน คบส.)

ทุกภาคส่วนในชุมชนนา ชุมชนนาร่อง จานวน 1
ร่องที่เกี่ยวข้อง เช่น
ชุมชน จานวน.....คน
ร้านชา ร้านขายยา
ตัวแทนจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ อสม. ผู้นา
ท้องที่ ท้องถิ่น

ประชาชนในชุมชนทุก
ภาคส่วน ได้มีส่วนร่วม
รับรู้ปัญหา กาหนด
ทิศทางของชุมชน เรื่อง
การใช้ยา อย่างสมเหตุผล

แกนนาอาสาสมัคร
จานวน 20 คน
ชุมชนต้นแบบการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล ตาบล
นาร่อง อาเภอนครไทย

8.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร มีการ่ประชาสัมพันธ์, เพื่อเผยแพร่
ด้าน RDU ต่างๆ (เพิ่มช่อง
ข่าวสาร RDU. ในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ทางการสื่อสาร)
ข่าวสาร งาน คบส.ต่างๆ
แก่ เจ้าหน้าที่ , อสม,
และประชาชนในพื้นที่

1.ค่าอาหารกลางวัน
.......20........ คน ๆ ละ
....1..... มื้อ ๆ ละ ...
50.....บาท
2.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ ....20.....คน ๆ
ละ ...2.....มื้อ ๆ ละ ..
25....... บาท
1.ค่าอาหารกลางวัน
.......20........ คน ๆ ละ
....1..... มื้อ ๆ ละ ...
50.....บาท

1,000

2.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ ....20.....คน ๆ
ละ ...2.....มื้อ ๆ ละ ..
25....... บาท

1,000

ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ ....300....
คน ๆ ละ ...1.....มื้อ ๆ
ละ ..25....... บาท

7,500

เอกสารเผยแพร่
ไม่ใช้งบประมาณ
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
อย่างน้อย เดือนละ 2
ครั้ง

1,000 เงินบารุง

2,000

7,500

2,500.00

ผู้ประกอบการ ร้านขาย
ยา คลินิก ในเขตอาเภอ
นครไทย มีความรู้ การ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล
และข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องว ผ่านการ
ประเมินองค์ความรู้ เมื่อ
เสร็จสิ้นการประชุม
อบรม
6.ประชุมอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร แกนนาอาสาสมัคร
แกนนาอาสาสมัครชุมชน
ชุมชนต้นแบบการใช้ยา
ต้นแบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล อย่างสมเหตุผล ตาบล
ตาบลนาร่อง อาเภอนครไทย นาร่อง อาเภอนครไทย
(บูรณาการร่วมกับ คบส.)
มีความรู้ การใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล ผ่านการ
ประเมินองค์ความรู้ เมื่อ
เสร็จสิ้นการประชุม
อบรม

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)
1,000 เงินบารุง
2,000 คณะกรรมกา
ร RDU

2,500.00

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

2,000.00

5.ประชุมอบรม ผู้ประกอบร้าน
ขายยา คลินิก ในอาเภอนครไทย
ในประเด็น การใช้ยาอย่างสม
เหตุผล และข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง (บูรณาการณ์ร่วมกับ
งาน คบส.)

เป้าหมาย

2,000.00

ผลผลิตของกิจกรรม

2,500.00

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

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

คณะกรรมกา
ร RDU

เภสัชกรประ
ยุธ

3

งบประมาณ

-

-

13,500.00

0

-

-

2,000.00

15,500

4,000.00

รวมทัง้ สิ้น

-

0

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

1 ตาบล 8 หมู่บ้าน

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)

-

9.นิเทศ/ประเมินชุมชนต้นแบบ ชุมชนตาบลนครชุม
ชุมชนตาบลนาร่อง
การใช้ยาสมเหตุผล
ผ่านเกณฑ์การประเมิน อาเภอนครไทย
ชุมชนต้นแบบ การใช้
ยาอย่างสมเหตุผล

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

-

เป้าหมาย

-

ผลผลิตของกิจกรรม

-

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

คณะกรรมกา
ร RDU

1

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
โครงการพัฒนาสมรรถนะชุมชนในอาเภอนครไทยเพื่อการดูแลแบบประคับประคองสู่ชวี ิตทีผ่ าสุกและการตายดี ประจาปีงบประมาณ 2564
กลุ่มงาน/งาน
งานดูแลผูป้ ่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง
รหัสโครงการ
งบประมาณ
กิจกรรม
กิจกรรมที1่ อบรมชุมชนกรุณา
โดยอาสาสมัครชุมชนในการ
ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ครอบครัวและผู้ดแู ล

กิจกรรมที2่ พัฒนาระบบ
บริการพยาบาลแบบ
ประคับประคองในผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายที่กลับสู่ชุมชน(เยี่ยม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจาตาบล)
กิจกรรมที3่ อบรมพัฒนา
ศักยภาพและถอดบทเรียนการ
ดาเนินงานผู้ป่วยระยะท้าย
(Palliative care day 2021)

ผลผลิตของกิจกรรม
แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนให้
เข้มแขง แบบมีส่วนร่วม
ของจิตอาสานางฟ้านคร
ไทย ภาคีเครือข่ายภาค
สังคม
สนับสนุนคุณภาพชีวิตที่
ดีของผู้ป่วย ครอบครัว
และผู้ดแู ล และสมาชิก
ทุกคนในชุมชนให้เข้าถึง
การตายดี

เป้าหมาย

พัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนให้เข้มแขง มี
ศักยภาพในการรับมือ
กับความสูญเสีย การตาย
และการดูแลเพื่อป้องกัน
บรรเทา และเยียวยา
1.แนวปฏิบัตทิ างการ
พยาบาลแบบ
ประคับประคองในการ
ดูแลผู้ป่วย
2. พยาบาลพี่เลี้ยงการ
ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
3. ทีม Comfort Care
4. การเตรี
ยมความ วได้
พัฒนาศักยภาพของ
1.ผู
้ป่วยและครอบครั
บุคลากรสาธารณสุขและ วางแผนล่วงหน้าและทา
ภาคีเครือข่ายทาวสังคมที่ หนังสือแสดงเจตนาไม่
เกี่ยวข้องด้านการดูแล ประสงค์จะรับบริการ
ผู้ป่วยระยะท้ายแบบ
สาธารณสุขเพียงเพื่อยืด
ประคับประคอง และ
การตายในระยะท้าย
สิทธิ์ดา้ นสุขภาพตาม
ตามมาตรา 12 แห่ง
มาตรา 12
พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.2520

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

รายละเอียด

จิตอาสานางฟ้านครไทย, 1. ค่าอาหารกลางวันและ
ผู้นาชุมชนและผู้ดแู ล
อาหารว่าง 300 คนๆละ 100
ผู้ป่วยจานวน 300 คน
บาท
2. ค่าจัดทาคู่มือชุมชนกรุณา
สาหรับกลุ่มเป้าหมาย 300
ชุดๆละ 30 บาท
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจาตาบล 20
แห่งและ 1 PCU

บุคลากรสาธารณสุข
1.ค่าอาหารกลางวันและ
และประชาชนอาเภอ
อาหารว่าง 200 คนๆ ละ 100
นครไทย จานวน 200 คน บาท

ระยะเวลาดาเนินงาน

รวม
ผูร้ ับผิดชอ
งบประมาณ
จานวน ระบุแหล่ง
เม.ย
บ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทัง้ หมด
(บาท)
งบ
.
30,000 QOF
อรุณี
√ √ √ √ √ √ √ √ √

9,000

QOF

QOF

20,000

QOF

√ √ √ √ √ √ √ √ √

อรุณี

√

อรุณี

2

รวมทัง้ สิ้น

59,000

-

-

-

-

-

-

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

-

รายละเอียด

จานวน
(บาท)

-

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

-

เป้าหมาย

-

ผลผลิตของกิจกรรม

-

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

-

งบประมาณ

-

1

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตอบสนองโครงการของกระทรวง
โครงการที่ 17 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวงร้อยละของผูป้ ่วยนอกทัง้ หมดทีไ่ ด้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย ปี 2564
กลุ่มงาน/งาน
การแพทย์แผนไทย
รหัสโครงการ

เป้าหมาย

1.อบรมทบทวนความรู้แก่ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เรื่อง ได้ทบทวนความรู้ดา้ น ทบทวนความรู้ดา้ นการ
การนวดเพื่อบาบัดรักษา การนวดรักษา
นวดรักษาครบ100%
โรคเป็นเวลา 2 วัน

2.อบรมการใช้ยาสมุนไพร เจ้าหน้าที่ได้ทบทวน
ในเจ้าหน้าที่รพ.และ
ความรู้ในการสั่งใช้ยา
เจ้าหน้าที่รพ.สตเพื่อ
สมุนไพร
ทบทวนความรู้และ
เสริมสร้างความมั่นใจใน
การใช้ยาสมุนไพรแก่
เจ้าหน้าที่รพ.สต.และ
เจ้าหน้าที่ รพ. และ
ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร
ให้เพิ่มมากขึ้น โดยจัด

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน
จานวน 20คน

แพทย์ เภสัชกร พยาบาล จานวน 60คน
และเจ้าหน้าที่รพ.สต.ได้
เข้ารับการอบรมทบทวน
ความรู้เรื่องการใช้สมุนไพร
จานวน 60 คน

รายละเอียด
1.ค่าอาหารกลางวัน20.
คน ๆ ละ2 มื้อ ๆ ละ 50
บาท
2.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ 20.คน ๆ ละ 2
มื้อ ๆ ละ 25 บาท
1.ค่าอาหารกลางวัน 60.
คน ๆ ละ1 มื้อ ๆ ละ 50
บาท
2.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ 60.คน ๆ ละ 2
มื้อ ๆ ละ 25 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

จานวน
(บาท)
2,000 กองทุนภูมิ
ปัญญา
การแพทย์
2,000 แผนไทย

3,000 กองทุนภูมิ
ปัญญา
การแพทย์
3,000 แผนไทย

4,000.00

ผลผลิตของกิจกรรม

4,000

6,000.00

งบประมาณ
กิจกรรม

6,000

2

งบประมาณ

80 % ของหญิงหลังคลอด จานวน 460.คน
ที่รพร.นครไทย ได้รับ
บริการทับหม้อเกลือ

ไม่ใช้งบประมาณ

บุคลากรทางการแพทย์
สหวิชาชีพ เจ้าหน้าที่
สาธาณะสุขมีความรู้เพิ่ม
มากขึ้น

จานวน 50 คน

ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
50.คน ๆ ละ 1มื้อ ๆ ละ 25
บาท

6.ควบคุมติดตามผลงาน ทุกหน่วยงานได้
ตามตัวชี้วัด เป็นประจาทุก รับทราบถึงผลงานใน
เดือน
แต่ละเดือน

ทุกหน่วยงานได้รับทราบ
ถึงผลงานในทุกเดือน

20 รพ.สต. 1 รพร.

0

1,250 เงินบารุง

1,250

รวมทัง้ สิ้น

16,500

-

-

-

-

-

-

0

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

16,500.00

4.จัดบริการดูแลหญิงหลัง หญิงหลังคลอดได้รับ
คลอดทั้งภายในรพ.และที่ การดูแลหลังคลอด
บ้าน
ด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทย
5.ประชุมชี้แจงการใช้
เพิ่มความรู้ความเข้าใจ
น้ามันกัญชาทางการแพทย์ ในการใช้น้ามันกัญชา
อย่างถูกต้องและการ
มารับบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์

1,250.00

1.สื่อสิ่งพิมพ์ 4,000 แผ่น ๆ
ละ 1 บาท (ทาเอง)
2. โพสเตอร์ประชาสัมพันธ์
บริการรูปแบบต่างๆ
จานวน 25 ชุดๆ ละ 50
บาท

1,250.00

1.โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชนครไทย 1แห่ง
2.สานักงานสาธาณสุข 1
แห่ง 3.รพ.สต.20 แห่ง 4.
หน่วยงานราชการประจา
อาเภอ 26 แห่ง 5.
สถานศึกษา 68 แห่ง 6.
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 8
แห่ง รวม 124 แห่ง

-

หน่วยงานราชการและ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ได้รับข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์งานแพทย์
แผนไทยทุกหน่วยงาน

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)
5,250 เงินบารุง
5,250

10,000.00

ผู้รับบริการได้รับทราบ
ข่าวสารการบริการ
งานแพทย์แผนไทย
จากหลายช่องทางและ
มารับบริการงาน
แพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

5,250.00

3.มีการประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการงานแพทย์แผน
ไทยผ่าน ทางสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อโซเชียล
ทั้งภายในรพ.เครือข่าย
สาธารณสุข หน่วยงาน
ราชการต่างๆและ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจใน
พื้นที่อาเภอนครไทย

เป้าหมาย

5,250.00

ผลผลิตของกิจกรรม

-

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

1

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 18 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ร้อยละของผูป้ ่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ
ร้อยละของผูพ้ ยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทาร้ายตัวเองซาในระยะเวลา 1 ปี
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
โครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
กลุ่มงาน/งาน

งานสุขภาพจิต

รหัสโครงการ
งบประมาณ

2. อบรมสร้างแกนนากลุ่ม“หัวใจมี
หู” ในโรงเรียน

จานวนแกนนา "หัวใจมีห"ู แกนนานักเรียน สอดส่อง
มองหา ใส่ใจรับฟัง ส่ง
ต่อเชื่อมโยง” ในการดูแล
ช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง

3. อบรมการสร้างแกนนาชุมชน
ติดตามผู้ป่วย

จานวนแกนนาในชุมชน

4. ประชาคมแกนนาการดูแลกลุ่ม
OSCC
5. จัดทาป้ายการเข้าถึงบริการ
OSCC

จานวนผู้เข้าร่วมประชาคม คืนข้อมูลให้ชุมชน ให้
ความรู้เรื่องความรุนแรงใน
ครอบครัว การถูกกระทา
ประชาชนกลุ่ม OSCC
จำนวนป้ำยกำรเข้ำถึง
บริกำรติดตำมอปท.
เข้าถึงบริการ

6. อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างพลัง
กลุ่มแกนนา

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยม
ปลำย

จานวนประชาชน 7 กลุ่ม
เสี่ยง ที่ได้รับการคัดกรอง >
80 %

ไม่ใช้เงิน

แกนนานักเรียนจานวน 50 1. ค่าอาหารกลางวัน และ
คน
อาหารว่าง 50 คน ๆ ละ
100 บาท

5,000

เงินบารุง

แกนนาชุมชนตืดตามเยี่ยม แกนนาชุมชน 145 หมู่บ้าน 1.ค่าอาหารกลางวัน และ
ผู้ป่วย
ละ 1 คน จานวน
อาหารว่าง 145 คน ๆ ละ
100 บาท

14,500

เงินบารุง

นักเรียนชั้นมัธยมปลาย

ผู้นาชุมชน องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 30 คน
ป้ายการเข้าถึงบริการ
OSCC 30 ป้าย

ค่าอาหารกลางวัน และ
อาหารว่าง 30 คน ๆ ละ
100 บาท
ค่าป้าย 30 ป้าย ๆ ละ 500
บาท

นักเรียนมีภูมิต้านทานด้าน 1. ค่าวิทยากร 1 คน ๆ ละ
จิตใจ
600 บาท x 4 ชม.
2. ค่าวัสดุ 500 บาท

เกศิณี

5,000

เกศิณี

14,500

เกศิณี

3,000.00

ผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าเข้าถึง
บริการ

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.
ทังหมด

3,000

นฤมล

15,000.00

จานวนประชาชน 7 กลุ่ม
เสี่ยง ที่ได้รับการคัดกรอง

รายละเอียด

จานวน
(บาท)

15,000

เกศิณี

2,400.00

1. คัดกรองภาวะซึมเศร้าเชิงรุก 7
กลุ่มเสี่ยง

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

2,400

เกศิณี

500.00

เป้าหมาย

500

5,000.00

ผลผลิตของกิจกรรม

14,500.00

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

3,000 งบกองบริหาร
การสาธารณสุข
15,000 งบกองบริหาร
การสาธารณสุข
2,400

เงินบารุง

500

เงินบารุง

รวมทังสิน

-

-

-

-

18,000.00

2,900.00

5,000.00

14,500.00

40,400

-

-

2

รหัสโครงการ

40,400

1

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 32 โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง อัตราตายผูป้ ่วยติดเชือ้ ในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community-Acquired

1.ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง 95 คน ๆ ละ 1
มื้อๆ ละ 100 บาท
1.ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง 100 คน ๆ ละ 1
มื้อๆ ละ 100 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

9,500

เงินบารุง

10,000

เงินบารุง

2.ค่าจัดทาสติ๊กเกอร์รูปการ
ล้างมือแบบ 5 momment
จานวน 100 แผ่น ราคาแผ่น
ละ 30 บาท
3.จัดซื้อสารเรืองแสงสาหรับ
ทดสอบการล้างมือ จานวน 10
ขวด ราคาขวดละ 300 บาท

3,000

เงินบารุง

3,000

เงินบารุง

5.จัดซื้อไฟฉาย Black light
สาหรับทดสอบล้างมือ จานวน
2 กระบอก ราคากระบอกละ
250 บาท

500

เงินบารุง

9,500

21,500.00

เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะ เจ้าหน้าที่ได้รับการ 1.พยาบาลวิชาชีพ
เรื่องการป้องกันการติดเชื้อ อบรม >80%
จานวน 95 คน
ใน รพ.
2.บุคลากร
วิชาชีพอื่นๆ
จานวน 100 คน

รายละเอียด

จานวน
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินงาน

9,500.00

เป้าหมาย

งบประมาณ

21,500

3,000

3,000

1,000.00

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ทักษะเรื่องการป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อในสถานบริการ
สาธารณสุข

ผลผลิตของกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

3,000.00

กิจกรรม

โครงการพัฒนาทักษะเรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในสถานบริการ
คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ใน รพ.

3,000.00

ชือ่ โครงการ/แผนงาน
กลุ่มงาน/งาน
รหัสโครงการ

1,000

พิพัฒน์

2

-

-

-

5,000.00

21,500.00

28,000

9,500.00

รวมทัง้ สิ้น

5,000

5,000.00

เงินบารุง

1,000.00

2,000

6,000.00

แม่บ้านของ รพสต.มีทักษะ แม่บ้านของ รพสต. แม่บ้านของ รพ 1.ค่าอาหารกลางวันและ
เรื่องการป้องกันการติดเชื้อ ได้รบั การอบรม
สต.จานวน 50 คน อาหารว่าง 20 คน ๆ ละ 1
และเรื่องการทาลายเชื้อ
100%
มื้อๆ ละ 100 บาท
และทาให้ปราศจากเชื้อ

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

-

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของแม่บ้าน และพยาบาล
ผู้รับผิดชอบงาน IC ของ รพสต.
เรื่องการป้องกันการติดเชื้อและเรื่อง
การทาลายเชื้อและทาให้ปราศจาก
เชื้อในสถานบริการ

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

-

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

43,000

พิพัฒน์

1

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวงแผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตอบสนองโครงการของกระทรวงโครงการที่ 21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ร้อยละผูป้ ่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง
กลุ่มงาน/งาน
โรคมะเร็ง
รหัสโครงการ
งบประมาณ
รายละเอียด

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอาเภอ เจ้าหน้ารพ.สตและ
เจ้าหน้าที่รพ.สต. และ ไม่ใช้งบประมาณ
1.กิจกรรมชี้แจงการดาเนินงาน
นครไทย ได้รับรู้เข้าใจการ
PCU ในอาเภอนครไทย PCU จานวน 21 คน
โรคมะเร็ง กลุ่มเป้าหมาย และ
ดาเนินงานโรคมะเร็งปี 2564
แนวทางการปฏิบัตกิ ารดูแล
กลุ่มเป้าหมาย และแนวทาง
รักษาโรคมะเร็งในพื้นที่
ปฏิบัตเิ ป็นในทิศทางเดียวกัน
2.คัดกรองค้นหาโรคมะเร็งราย
ใหม่เพื่อส่งต่อเข้ารับการวินิจฉัย
รักษาตามระยะเวลาที่กาหนด
2.1.คัดกรองมะเร็งลาไส้ดว้ ยวิธี ประชากรอายุ 50-70 ปี ใน
Fit test ในกลุ่มอายุ 50-70 ปี พื้นที่ทุกสิทธิ์ (ยกเว้นผู้ขึ้น
ทะเบียนกรมการแพทย์
ทหารเรือและทหารอากาศ)
ได้รับการคัดกรองมะเร็งลาไส้
ด้วยวิธี Fit test ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่
ได้รับจัดสรร

ประชากรได้รับการ
ตรวจคัดกรอง Fit test
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของเป้าหมายที่ได้รับ
จัดสรร

ประชากรทุกสิทธิ์ อายุ ค่าชุดตรวจ Fit test
50-70 ปี จานวน
จานวน 2,096 ชุด ชุดละ
2,096 คน (ร้อยละ10 30 บาท
ของประชากรอายุ
50-70ปี จานวน
24,002)

2.2 ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม สตรีอายุ 30-60 ปี ทุกสิทธิ์
ในสตรีอายุ 30-60 ปี
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านม ด้วยบุคลากรทาง
การแพทย์ (CBE : clinical
breast examination) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

สตรีกลุ่มอายุ 30-60 ปี สตรีกลุ่มอายุ 30-60 ปี ไม่ใช้งบประมาณ
ในพื้นที่ทุกสิทธิ์ ได้รับ จานวน 17,928 คน
การตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

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.
0

ผู้รับผิดชอบ
พรพิมล,
พิชน,
พรรษนันท์

0

62,880 PP สปสช.
มะร็ง

0

13,351.00

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

20,000.00

เป้าหมาย

20,000.00

ผลผลิต

20,000.00

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

พรพิมล,
พิชน,
พรรษนันท์

พรพิมล,
พิชน,
พรรษนันท์

2

งบประมาณ

รวมทัง้ สิ้น

117,880

-

-

พรพิมล,
พิชน,
พรรษนันท์

-

55,000 กองทุนตาบล

-

1.ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
ละ 50 บาท /คน 2.
ค่าอาหาร ว่าง 2 มื้อๆละ
25 บาท /คน

-

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงใน
เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับ พื้นที่ 11 ตาบลๆละ 50
ความรู้การป้องกัน
คนรวม 550 คน
โรคมะเร็ง และตรวจ
คัดกรองโดยวิธี Verbal
screening มากกว่า
ร้อยละ 50 ของ
กลุ่มเป้าหมาย

-

พื้นที่มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้
ค้นหา/ขึ้นทะเบียนกลุ่มเสี่ยง
โรคมะเร็ง 5 อันดับ คือ 1.
มะเร็งตับ 2. มะเร็งปอด 3.
มะเร็งลาใส้ 4.มะเร็งปากมดลูก
5.มะเร็งเต้านม (กลุ่มเสี่ยงคือ
ญาติสายตรงผู้ป่วย ผู้ป่วยโรค
ตับเข็ง ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบี
และซี ผู้สัมผัสสารอแลฟ่าท๊อก
ซิน ผู้สูบบุหรี่ ผู้ป่วยที่ได้รับการ
ฉายแสงทรวงอก อาชีพช่างยนต์
ทาสีรถ ผู้สัมผัสสารเคมีปราบ
ศัตรูพืช ผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรัง )

ผู้รับผิดชอบ
พรพิมล,
พิชน,
พรรษนันท์

-

3.ให้ความรู้/ประเมินความเสี่ยง
เสี่ยงและส่งต่อเพื่อวินิจฉัยรักษา
ในรายที่มีพบว่ามีอาการ
ผิดปกติ/มีสัณญาณอันตราย
เสี่ยงต่อโรคมะเร็ง

0

15,000.00

สตรีกลุ่มอายุ 30-60 ปี สตรีกลุ่มอายุ 30-60 ปี ไม่ใช้งบประมาณ
ได้รับการตรวจ HPV ในพืน้ ที่ จานวน 2,000
DNA test สะสมไม่
คน
น้อยกว่าร้อยละ 40

#######

สตรีกลุ่มอายุ 30-60 ปี ได้รับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกด้วยวิธี HPV DNA test
ให้มีผลงานสะสม (ปี
2563-2567 ) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 40

20,000.00

2.3 ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกด้วยวิธี HPV DNA
testing ในสตรีอายุ 30-60 ปี

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.

#######

รายละเอียด

20,000.00

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

#######

เป้าหมาย

-

ผลผลิต

-

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

1

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 202.ปี ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตอบสนองโครงการของกระทรวง
โครงการที่ 22 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 2564
กลุ่มงาน/งาน
งานโรคไตเรื้อรัง
รหัสโครงการ
งบประมาณ
กิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรม

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

กลุ่มที่ยังไม่ป่วยเป็น CKD : ค้นหา CKD รายใหม่เพื่อชะลอการเสื่อมของไต
1.จัดทาแนวทางการคัด เพิ่มการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก มีแนวทางในการคัดกรอง ผู้ป่วย DMและ HT
กรองผู้ป่วย CKD ใน
CKD ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง จานวน 15,500 ราย
กลุ
ม
่
เสี
ย
่
ง
2.คัดกรองเพื่อหาผู้ป่วย 1.กลุ่มเสี่ยงผู้ป่วย NCD 1.ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม ผูป้ ่วย DMและ HT
CKD ในกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการคัดกรองโรคไต โรค DM HT ได้รับคัด
จานวน 15,500 ราย
ปีละ 1 ครั้ง
กรองการเกิดโรคไต ร้อย
ละ 80

3.พัฒนาความรู้และ
ทักษะให้กับผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยงเพื่อชะลอไตเสื่อม
: จัดกิจกรรมสนันสนุน
การจัดการตนเองผู้ป่วย
DM และ HT เพื่อให้
3.1 สนับสนุนทักษะ
การดูแลตนเอง ลด
หวาน ลดมัน ลดเค็ม +
Low carb , IF

2. วินิจฉัยโรคได้รวดเร็ว
และส่งเข้าสู่ระบบการ
ดูแลรักษาที่เหมาะสม
เพื่อช่วยชะลอการเสื่อม
ของไต

รายละเอียด

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

จานวน
(บาท)

ไม่ใช้งบประมาณ

0

/

เสาวลักษณ์
/พิชน

ไม่ใช้งบประมาณ

0 บูรณาการ
ร่วมกับงบ
งาน NCD

/

/

/

/

/

/

/

0

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

PCU+รพ
สต.ทุกแห่ง

/

2.ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
โรค DM HT ที่คัดกรอง
การเกิดโรคไตรายใหม่
(ในปีงบประมาณ) > ร้อย
ละ 20

1.ผู้ป่วยDMคุมน้าตาลได้ ผู้ป่วยDMควบคุมน้าตาล ผู้ป่วยDMจ้านวน 4,500 ไม่ใช้งบประมาณ
ร้อยละ40
ได้
ราย
2.ผู้ป่วยHTควบคุมความ ผู้ป่วยHTควบคุมความดัน ผู้ป่วยHTจ้านวน11,000
ดันได้ร้อยละ50
โลหิตได้
ราย

0

PCU+รพ
สต.ทุกแห่ง

2

กลุ่มที่ยังไม่ป่วยเป็น CKD : ค้นหา CKD รายใหม่เพื่อชะลอการเสื่อมของไต
1.จัดทาแนวทางการคัด เพิ่มการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก มีแนวทางในการคัดกรอง ผู้ป่วย DMและ HT
กรองผู้ป่วย CKD ใน
CKD ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง จานวน 15,500 ราย
กลุ่มเสี
่ยง ปกรณ์สาธิต มีอุปกรณ์ตรวจวัดความ มีอุปกรณ์ตรวจวัดความ อุปกรณ์สาธิตวัดความ
3.2จั
ดหาอุ
วัดความเค็มดิจิตอล
เค็ม
เค็มในชุมชน
เค็มดิจิตอลแบบพกพา
แบบพกพา Salt Meter
Salt Meter จ้านวน42
ในชุมชน
อัน

ไม่ใช้งบประมาณ

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0 บูรณาการ
ร่วมกับงบ
งาน NCD

ไม่ใช้งบประมาณ

0 บูรณาการ
ร่วมกับงบ
งาน NCD

ผู้ป่วย DM จ้านวน 2,500 ไม่ใช้งบประมาณ
คน

0 บูรณาการ
ร่วมกับงบ
งาน NCD

3.3 อบรมให้ความรู้
ผู้ป่วยDMคุมน้าตาลได้
สนับสนุนการท้า SMBG ร้อยละ40
ในผู้ป่วยDM หรือเจาะ
DTXอย่างน้อยเดือนละ
1ครั
งที่รพ.สต.
4.อบรมเชิ
งปฏิบัตกิ าร 1.ผู้ป่วย DM ได้รับการ
เกี่ยวกับการดูแลตนเอง คัดกรองภาวะแทรกซ้อน
และคัดกรองภาวะ
ทางตา ไต เท้า ร้อยละ 60
แทรกซ้อนร่วมกับ
2. เพิ่มสมรรถภาพในการ

ผู้ป่วยDMควบคุมน้าตาล ผู้ป่วย DM กลุ่ม
ได้
Un-control จ้านวน
420คน (รพ.สต.และ
PCUละ20คน)

กลุ่มป่วย CKD : ผู้ป่วย เพิ่มรายละเอียด
CKD มีอัตราการลดลง
ของ eGFR < 5
ml/min/1.73/yr
5.อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร 1. ลดปัจจัยเสี่ยงภาวะไต
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เสื่อมเพื่อชางยชะลอการ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานและ เสื่อมของไต
ความดันโลหิตสูงที่มี
ภาวะแทรกซ้อนทางไต 2.ช่วยชะลอความรุนแรง
เพื่อช่วยชะลอไตเสื่อม ของโรคทาให้การเข้าสู่
ในผู้ป่วย CKD (โดย 20 ระยะที่จะต้องล้างไตนั้น
รพ.สต + 1 PCU นคร ช้าที่สุด
ไทย เป็นผู้ดาเนินการ
ในการอบรม เองในพื้นที่)

เพิ่มรายละเอียด

คัดกรองภาวะ แทรก
ซ้อนทางตา ไต เท้า
ผู้ป่วยDM

เสาวลักษณ์
/พิชน

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

0

แววตา

0

PCU+รพ
สต.ทุกแห่ง

0

PCU+รพ
สต.ทุกแห่ง

2.ผู้ป่วยมีองค์ความรู้ใน
ดูแลตนเอง เพื่อลดปัจจัย การดูแลตนเอง
เสี่ยงการเกิดโรคเป็นการ
ป้องกันควบคุมโรคและ
ลดการเกิดผู้ป่วยไตราย
ใหม่ ในกลุ่มเสี่ยง
เพิ่มรายละเอียด

1. ผู้ป่วย CKD มีอัตรา ผู้ป่วย CKD stage 3a - 4 ค่าอาหารกลางวันและ
การลดลงของ eGFR < 5 /จานวน 759 คน
อาหารว่าง 759 คน ๆ
ml/min/1.73m2/yr
ละ 100 บาท
ร้อยละ 66
2.การTurn Stage Up
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (รวม
ทุก stage) ร้อยละ < 10

75,900

NCD

75,900.00

เพิ่มรายละเอียด

75,900 PCU+รพ
สต.ทุกแห่ง

6. พัฒนาเครือข่ายแกน
นาผู้ป่วยไตเรื้อรัง
7.กาหนดแนวทางใน
การคัดกรองเบื้องต้น
ให้กับเครือข่ายฯ

มีเครือข่ายในชุมชน

สร้างกลุ่มไลท์ อสม/
ผู้ป่วยเชี่ยวชาญไต
1.เพิ่มความครอบคลุมใน 1. กาหนดการติดตาม
การตรวจคัดกรอง
Lab ประจาปี
เบื้องต้นในผู้ป่วย CKD

อาหารว่าง 759 คน ๆ
ละ 100 บาท

สต.ทุกแห่ง

75,

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
/จานวน 759 คน
ผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงที่มี
ภาวะแทรกซ้อนทางไต
เพื่อช่วยชะลอไตเสื่อม
กลุ่มที่ยังไม่ป่วยเป็น CKD : ค้นหา CKD รายใหม่เพื่อชะลอการเสื่อมของไต
ในผู้ป่วย CKD (โดย 20
1.จัดทาแนวทางการคัด เพิ่มการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก มีแนวทางในการคัดกรอง ผู้ป่วย DMและ HT
รพ.สต + 1 PCU นคร
กรองผู้ป่วย CKD ใน
CKD ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง จานวน 15,500 ราย
ไทย เป็นผู้ดาเนินการ
กลุ่มเสี่ยง
ในการอบรม เองในพื้นที่) 3. ผู้ป่วยสามารถดูแล 3. การTurn Stage
ตนเองได้ส่งผลให้ช่วย
Down ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ชะลอการเสื่อมของไตโดย (รวมทุก stage) ร้อยละ
ใช้หลัก 3อ2ส+MI+6:6:1 > 20
อย่างต่อเนื่อง

3

ไม่ใช้งบประมาณ

0

กลุ่มอสม / ผู้ป่วย CKD ไม่ใช้งบประมาณ
ในแต่ละพื้นที่
ผู้ป่วย CKD 1-5 จานวน ไม่ใช้งบประมาณ
......คน

0
0

เสาวลักษณ์
/พิชน

/

ทีม CKD
คปสอ.
เสาวลักษณ์
/พิชน

/
/

2.ติดตาม Urine Alb
และ Cr อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง และตรวจซ้าทุก 3
2.เพิ่ม Early detection เดือน หากผลUrine Alb
มากกว่าหรือเท่ากับ 300
และ Cr < 60
เพิ่มรายละเอียด

3.ติดตามประเมินการคัด
กรอง

8.ประชุมเครือข่ายฯ
มีแผนในการทางานและ เจ้าหน้าที่งาน CKD CUP เจ้าหน้าที่งาน CKD CUP ไม่ใช้งบประมาณ
เพื่อติดตามการคัดกรอง ติดตามการดาเนินงาน
คปสอ.นครไทย เข้าร่วม คปสอ.นครไทย/จานวน
อย่างต่อเนื่องและชัดเจน ประชุม ร้อยละ 100
30 คน X 3 ครั้ง
9.พัฒนาแนวทางการ ผู้ป่วย CKD ได้รับการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยไต ดูแลที่เหมาะสม
เรื้อรัง

มีแนวทางในการดูแล
ผู้ป่วยไตเรื้อรัง ในแต่ละ
ระยะ

ผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะที่ 1-5

0 บูรณาการ
ร่วมกับงบ
งาน NCD

/

/

/

/

ทีม CKD
คปสอ.
เสาวลักษณ์
/พิชน

0

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

0

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

-

-

75,900.00

-

-

-

-

-

-

เสาวลักษณ์
/พิชน
0

3. ผู้ป่วย CKD ที่ตรวจ เพิ่มรายละเอียด
พบภาวะ AKI ได้รับการ
ติดตามหลังแก้ภาวะ AKI
อย่างต่อเนื่อง

3.ผู้ป่วย CKD ที่ตรวจพบ
ภาวะ AKI จานวน.......คน

1. ข้อมูล เรื่องการชะลอ 1.สร้างระบบเครื่องมือ
ความเสื่อมของไตใน
ช่วยตรวจสอบข้อมูล
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD) (Error Hos XP)
ใน HCD ถูกต้อง
เที่ยงตรง Real time

1. เจ้าหน้าที่ประจา รพ. ไม่ใช้งบประมาณ
สต ที่รับผิดชอบงาน CKD
หรือ NCD ทั้งหมด 20
แห่ง และ 1 PCU นครไทย
2. PM CKD รพร. 1 คน
และ PM CKD สสอ. 1 คน

เสาวลักษณ์
/พิชน

2.ความถูกต้องของข้อมูล 2.ตรวจสอบข้อมูลทุก
ส่งผลให้เกิดข้อมูลError เดือน ก่อนที่ระบบจะส่ง
น้อยที่สุด ก่อนส่งข้อมูล ข้อมูลออก HDC
ออกไปประมวลผลใน
HDC
3. พื้นที่รับทราบข้อมูล
ผลการดาเนินงานของ
ตนเอง

เสาวลักษณ์
/พิชน

2.ผู้ป่วยได้รับการติดตาม 2.ผู้ป่วย CKD ที่ขาดนัด
จานวน.......คน

3. คืนข้อมูลผลการ
ดาเนินงานให้พื้นที่ ทุก
เดือน
รวมทัง้ สิ้น

75,900

75,900.00

11. พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลคุณภาพการ
รักษาพยาบาล

/

-

2.ผู้ป่วยDMขาดนัดน้อย
กว่าร้อยละ3

0

-

กลุ่มที่ยังไม่ป่วยเป็น CKD : ค้นหา CKD รายใหม่เพื่อชะลอการเสื่อมของไต
1.จัดทาแนวทางการคัด เพิ่มการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก มีแนวทางในการคัดกรอง ผู้ป่วย DMและ HT
ไม่ใช้งบประมาณ
กรองผู้ป่วย CKD ใน
CKD ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง จานวน 15,500 ราย
กลุ่มเสีฒ่ยนาระบบการ
ง
10.พั
1. ผู้ป่วย CKD stageb 1.ผู้ป่วย CKD stage 3 1.จานวนผู้ป่วย CKD
ไม่ใช้งบประมาณ
ติดตามผู้ป่วยเพื่อให้รับ 3และ4 ได้รับการติดตาม และ 4 ทั้งหมด ได้รับการ stage 3 จานวน 1.421
การรักษาอย่างต่อเนื่อง eGFR ตามเกณฑ์อย่าง เจาะ Cr ติดตาม eGFR คน และ ผู้ป่วย CKD
น้อย 2 ครั้ง/ปี ครอบคลุม อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี ร้อย stage 4 จานวน 190
ละ 90
คน รวมทั้งหมด จานวน
1,611 คน

-

4

1

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
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่วยโรคตา อาเภอนครไทย ปี 2564
กลุ่มงาน/งาน
การพยาบาล/งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
รหัสโครงการ

กิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรม

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

งบประมาณ
รายละเอียด

รวม
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
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.
ทัง้ หมด
.
บูรณาการ
/
/
/
/
0
สุธาสินี
ร่วมกับงาน
แววตา
NCD และงาน
ศิริโชค
ผู้สูงอายุ

1.จัดประชุมชี้แจงวางแผนการ มีแผนในการดาเนินงาน
ดาเนินงานแนวทางการคัดกรอง
และการส่งต่อโรคตา

เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานตา
และงานผู้สูงอายุ
อาเภอนครไทย

จานวน 25 คน
จานวน 4 ครั้ง

2.ตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจก 1.ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
ต้อหิน ในกลุ่มประชากรที่มีอายุ ได้รับการตรวจคัดกรองต้อ
60 ปีขึ้นไปในชุมชน
กระจกร้อยละ 95
2.ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
ได้รับการตรวจคัดกรองต้อหิน
ร้อยละ 30

ประชากรที่มีอายุ
60 ปีขึ้นได้รับการ
คัดกรองตาต้อ
กระจกและต้อหิน

ประชากรที่มีอายุ ไม่ใช้งบประมาณ
60 ปี ขึ้นไป จานวน
15,544 คน

0

บูรณาการ
ร่วมกับงาน
ผู้สูงอายุ

/

/

/

/

/

/

/

ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจ ผู้ป่วยเบาหวาน
คัดกรองจอประสาทตา ร้อยละ ได้รับการคัดกรอง
60
เบาหวานขึ้นตา

ผู้ป่วยเบาหวาน
ไม่ใช้งบประมาณ
จานวน 4,869 คน

0

บูรณาการ
ร่วมกับงาน NCD

/

/

/

/

/

/

/

3.ตรวจคัดกรองจอประสาทตา
ในผู้ป่วยเบาหวานร่วมกับงาน
NCD

ไม่ใช้งบประมาณ

จานวน
(บาท)
0

ระยะเวลาดาเนินงาน

/

/

/

/

0

สุธาสินี
แววตา
ศิริโชค

0

สุธาสินี
แววตา
ศิริโชค

2

-

-

0

-

0

-

/

-

-

-

0

-

รวมทัง้ สิ้น

0

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

ผู้ป่วยBlibding cataract ได้รับ ผู้ป่วยBlinding
ผู้ป่วยBlinding
การผ่าตัดภายใน30วัน ร้อยละ cataractได้รับการ cataract
85
ผ่าตัดภายใน30วัน

-

การพยาบาล/งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

-

กลุ่มงาน/งาน
รหัสโครงการ
4.จัดบริการคัดกรองโรคตาต้อ
กระจกในรพ.ร่วมกับแม่ข่ายโดย
มีทีมจักษุแพทย์จากรพ.พุทธชิน
ราชให้บริการตรวจคัดกรองและ
กาหนดวันส่งต่อให้ผู้ป่วยได้รับ
การรักษา

สุธาสินี
แววตา
ศิริโชค

1

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
โครงการพัฒนาระบบบริการ งานยาเสพติด เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอนครไทย
กลุ่มงาน/งาน

งานยาเสพติด

รหัสโครงการ

1. สร้างแกนนาศูนย์เพื่อนใจ
ในโรงเรียน
- รับสมัครสมาชิก

ผลผลิตของกิจกรรม

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

จานวนแกนนาศูนย์เพื่อนใจ ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา จานวนนักเรียนที่เป็น
และพัฒนา EQ
แกนนาศูนย์เพื่อนใจ

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. ค่าอาหารกลางวัน และ
อาหารว่าง 50 คน ๆ ละ 100
บาท

5,000

เงิน QOF

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1. ค่าอาหารกลางวัน และ
จานวน 150 คน
อาหารว่าง 120 คน ๆ ละ 100
บาท

12,000

เงิน QOF

เงิน QOF

5,000

5,000.00

งบประมาณ
กิจกรรม

กฤษณา

1.ค่าอาหารกลางวัน และ
อาหารว่าง จานวน 200 คน ๆ
ละ 100 บาท

20,000

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ให้
โรงเรียนทราบ

2. ค่ารางวัล สาหรับรางวัล
ประกวดร้องเพลง, เต้น, วาด
ภาพ รางวัลที่ 1 จานวน
3,000 บาท, รางวัลที่ 2
จานวน 2,000 บาท รางวัลที่
3 จานวน 1,000 บาท รางวัล
ชมเชย รางวัลละ 500 บาท x
3 ประเภท

19,500

กฤษณา

20,000.00

3. มหกรรม To Be Number One จานวนสมาชิกที่เข้าร่วม เกิดสมาชิก To Be Number เกิดชมรม To Be
กิจกรรม To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยา Number One ใน
One
เสพติด
โรงเรียน

12,000

20,000

กฤษณา

19,500

12,000.00

2.กีฬาสร้างสัมพันธ์ชุมชนและผู้บาบัด จานวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม สร้างสัมพันธภาพที่ดี
ขอให้ปรับคาให้อยู่ในภาระกิจของ
ระหว่างผู้บาบัด ครอบครัว
หน่วยงาน
และชุมชน

19,500.00

- ประชุมแกนนาเพื่อจัดทาแผน
ศูนย์เพื่อนใจในโรงเรียน

2

งบประมาณ

5,000.00 5,000.00

รวม
5,000 ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ
ทัง้ หมด
15,000

88,800

4,800

-

เงิน QOF

-

4,800

49,500.00

- ค่าตอบแทนวิทยากร 2
คน ๆ ละ 4 ชม. ๆ ละ 600
บาท

5,000

-

- เชิญวิทยากรที่มีความรู้ตามอาชีพ
ที่ผู้รับบาบัดและครอบครัวสนใจมา
สอนและให้ความรู้

1,250.00

เงิน QOF

2,500.00

5,000

-

- ค่าวัสดุ 5,000 บาท

2,500

6,150.00

เงิน QOF

5,000.00

2,500

กฤษณา

กฤษณา

2,400.00

ไม่ใช้
งบประมาณ

- สารวจความต้องการฝึกอาชีพใน
ผู้รับการบาบัดและครอบครัว

รวมทัง้ สิ้น

5,000.00

เงิน QOF

-

- ออกให้บริการบาบัดสุราและบุหรี่
รพสต. โดยให้ จนท. รพสต. นัดผู้ที่
สนใจเลิกบุหรี่และสุรามารับบริการ
- เยี่ยมบ้านสมาชิกกลุ่มเลิกสุรา
ร่วมกับแกนนากลุ่ม เพื่อให้เกิด
แรงจูงใจในการเลิกสุราอย่างต่อเนื่อง
6. อบรมการสร้างอาชีพให้แก่
ผู้บาบัดยาเสพติและ
ผู้บำบัดยำเสพติดที่เข้ำรับ
จำนวนผู้บำบัดยำเสพ - ค่าอาหารว่าง สาหรับผู้เข้า
กำรอบรมสร้ำงอำชีพ
ผู้บาบัดและครอบครัว
ครอบครัว มีอาชีพ มีรายได้ ติดและครอบครัว ที่เข้ำ รับการอบรม 50 คน ๆ ละ 25
รับกำรอบรมสร้ำงอำชีพ บาท x 2 ครั้ง
ขอให้ปรับคาให้อยู่ในภาระกิจของ
จำนวน 50 บำท
หน่วยงาน

15,000

1,250.00

5. คลินิกบาบัดบุหรี่ สุรา เคลื่อนที่

เกิดแกนนา AA กลุ่มเลิกสุรา แกนนากลุ่ม AA จานวน ค่าอาหารกลางวัน และอาหาร
ขยายครอบคลุมทุกตาบล 50 คน
ว่าง 50 คน ๆ ละ 100 บาท x
3 ครั้ง
ผู้เข้ารับการบาบัด
จำนวนผู้เข้ำรับกำรบำบัด ผู้เสพสุราและบุหรี่เข้ารับ
บุหรี่ สุรำ
การบาบัดและไม่กลับมาใช้ซ้า เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 30 %

2,500.00

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายกลุ่ม จานวนผู้เข้าร่วมกลุ่ม AA
แกนนา AA

ระยะเวลาดาเนินงาน

5,000

2,400.00

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน 3. ค่าวัสดุในการดาเนินงาน
5,000 บาท

18,150.00

เป้าหมาย

5,000.00

ผลผลิตของกิจกรรม

10,000.00

- จัดมหกรรมและส่
งเข้าร่วม
กิจกรรม
กิจกรรมในเวทีต่าง ๆ

88,800

กฤษณา

1

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตอบสนองโครงการของกระทรวงโครงการที่ 26 โครงการการบริบาลฟื้นฟูสภาพลระยะกลาง (Intermediate Care)
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดทีใ่ ห้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผูป้ ่วยใน (intermediate bed/ward)
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
โครงการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 2564
กลุ่มงาน/งาน
เวชกรรมฟื้นฟู
รหัสโครงการ
งบประมาณ
กิจกรรม
1.กำหนดแนวทำงกำรฟื้นฟู IMC
แบบ IPD, OPD, PCC, เยี่ยม
บ้ำน และกำรติดตำมต่อเนื่อง
2.ให้บริกำรกำยภำพบำบัด วัน
จันทร์ถึงศุกร์ เวลำ 8.30-16.30
น.วันจันทร์และพฤหัสบดี เวลำ
16.30-20.30 น.
3. ให้บริกำรกิจกรรมบำบัด วัน
จันทร์ถึงศุกร์ เวลำ 8.30-16.30
น.
4. ให้บริกำรกำยอุปกรณ์และ
เครื่องช่วยเดิน วันจันทร์ถึงศุกร์
เวลำ 8.30-16.30 น.
5.ให้บริกำรฝังเข็ม วันอังคำร
และวันพุธ เวลำ 13.00-16.30
น. วันจันทร์และอังคำร เวลำ
16.30-20.30 น.
6.ออกหน่วยให้บริกำรฟื้นฟูใน
PCC และเยี่ยมบ้ำน
7. ให้บริกำรตรวจคัดกรองเท้ำ
ในผู้ป่วยเบำหวำนและฟื้นฟู
สมรรถภำพปอดในผู้ป่วยCOPD

ผลผลิตของกิจกรรม

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

มีแนวทำงกำรฟื้นฟู
IMC

มีกำรปฏิบัตติ ำม
คณะกรรมกำร IMC
แนวทำงทำหูป่วย IMC
ได้รับกำรฟื้นฟูและ
ติดตำม ขึ้นหลังกำรฟื้นฟู ผู้มำรับบริกำรทำง
ผู้มำรับบริกำรได้รับ อำกำรดี
กำรฟื้นฟูทำง
กำยภำพบำบัดต่ำงๆ
กำยภำพบำบัด
และผู้ป่วย IMC

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

ไม่ใช้งบประมำณ

/

ไม่ใช้งบประมำณ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

เวชกรรมฟื้นฟู

ผู้มำรับบริกำรได้รับ
กำรฟื้นฟูทำง
กิจกรรมบำบัด
ผู้มำรับบริกำรได้รับ
กำยอุปกรณ์และ
เครื่องช่วยเดิน
ผู้มำรับบริกำรได้รับ
กำรฟื้นฟูดว้ ยกำร
ฝังเข็ม

อำกำรดีขึ้นหลังกำรฟื้นฟู ผู้มำรับบริกำรทำง
ไม่ใช้งบประมำณ
กิจกรรมบำบัดต่ำงๆ
และผู้ป่วย IMC
อำกำรดีขึ้นหลังได้รับ คนพิกำรและ
ไม่ใช้งบประมำณ
กำรอุปกรณ์เครื่องช่วย ผู้รับบริกำรทีจำเป้นต้อง
เดิน
ใช้เครื่องช่วยเดิน
อำกำรดีขึ้นหลังกำรฟื้นฟู ผู้มำรับบริกำรฝังเข็ม ไม่ใช้งบประมำณ
และผู้ป่วย IMC

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

เวชกรรมฟื้นฟู

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

เวชกรรมฟื้นฟู

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

เวชกรรมฟื้นฟู

ผู้ป่วย IMC ได้รับ
บริกำรมำกขึ้น
ผู้ป่วยได้รับกำรคัด
กรอง

อำกำรดีขึ้นหลังกำรฟื้นฟู ผู้ปวย IMC และคนพิกำร ไม่ใช้งบประมำณ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

เวชกรรมฟื้นฟู

ลดภำวะแทรกซ้อน

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

เวชกรรมฟื้นฟู

ผู้ป่วย DMและCOPD

ไม่ใช้งบประมำณ

เวชกรรมฟื้นฟู

2

งบประมาณ

รวมทัง้ สิ้น

เวชกรรมฟื้นฟู

0

-

ไม่ใช้งบประมำณ

-

ผู้รับบริกำรทัวไป

เวชกรรมฟื้นฟู

-

ประชำสัมพันธ์วิชำชีพ
และส่งเสริมสุขภำพ

/

-

9. จัดกิจกรรมวัน
ผู้เข้ำรวมกิจกรรมมี
กำยภำพบำบัดแห่งชำติ ปี 2564 ควำมรู้ในกำรดูแล
ได้แก่ กำรให้ควำมรู้และ
สุขภำพ
ส่งเสริมสุขภำพ

/

-

ไม่ใช้งบประมำณ

-

คนพิกำรขำขำดใน
อำเภอนครไทยและ
อำเภอใกล้เคียง

-

คนพิกำรขำขำดมี
คุณภำพชีวิตดีขึ้น

-

8. มหกรรมทำขำเทียม
คนพิกำรขำขำด
พระรำชทำน เพือถวำยเป็นพระ ได้รับขำเทียม
รำชกุศลแด่สมเด็จพระพี่นำงเธอ
เจ้ำฟ้ำกัลยำนิวัฒนำ ในวโรกำส
ครบรอบวันคล้ำยวันสวรรคต

-

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)

-

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

-

เป้าหมาย

-

ผลผลิตของกิจกรรม

-

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

1

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 28 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง

อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ (ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50)
ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่ก่าหนด

ผลผลิตของกิจกรรม

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ่านวน

งบประมาณ
รายละเอียด

จ่านวน
(บาท)

ระยะเวลาด่าเนินงาน

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. อบรมสร้างแกนนาอาเภอนคร จานวนแกนนา อาเภอนครไทย ผู้นาชุมชน อสม. จานวน 500 คน ไม่ใช้งบประมาณ
ไทยหัวใจรักการเป็นหมอ
หัวใจรักการเป็นหมอ
นักเรียน พระ

จานวนเจ้าหน้าที่กู้ภัย อาเภอ
นครไทย
3. พัฒนา FR ให้ครอบคลุมทุก
ชุมชน
4.งานอุบัตเิ หตุฉุกเฉิน เยี่ยม
หน่วยงานในโรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่ รพสต. จานวน 200 คน 1. ค่าอาหารว่าง 200
ทุกคน CPR ได้
คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25
บาท

เจ้าหน้าที่กู้ภัย จานวน 100 คน
ดูแลปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้
จานวน FR ครอบคลุมทุกชุมชน FR ช่วยเหลือ
จานวน 300 คน
ผู้ป่วยเบื้องต้นได้
จานวนเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
กายภาพ ทันตกรรม แพทย์
แผนไทย ผู้ป่วยนอก งานโรค
เรื้อรัง

5. อบรมการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม
จานวนเจ้าหน้าที่ เครือข่าย ฯ
Fast Track Stroke STEMI
Sepsis Truama และ CPR ให้
เจ้าหน้าที่ รพร. และเครือข่าย
บริการสุขภาพ

2. ค่าอาหารว่าง 100
คนๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25
บาท
1. ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง 300 คนๆ
ละ 100 บาท

เจ้าหน้าที่
จานวน 60 คน
หน่วยงาน
กายภาพ ทันตก
รรม แพทย์แผน
ไทย
เจ้าหน้าที่
จานวน 150 คน 1. ค่าอาหารกลางวัน
เครือข่าย
และอาหารว่าง 150
คน ๆ ละ 100 บาท

5,000

เงินบารุง

2,500

เงินบารุง

30,000

เงินบารุง

2,500

กันยารัตน์
ยุทธพล

2,500

กันยารัตน์
ยุทธพล

30,000

กันยารัตน์
ยุทธพล

15,000

เงิน QOF

15,000.00

จานวนเจ้าหน้าที่ทุก รพสต.

กันยารัตน์
ยุทธพล

30,000.00

2. ออกเยี่ยมเครือข่าย (พี่น้อง
เยี่ยมเยือน) ขอให้ปรับเป็น
ประชุม อบรมถึงจะเบิกงบได้

0

2,500.00

กิจกรรม

โครงการพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

2,500.00

ชือ่ โครงการ/แผนงาน
กลุ่มงาน/งาน
รหัสโครงการ

15,000

กันยารัตน์
ยุทธพล

2

2,500

จานวน 100 คน 1. ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง 100
คน ๆ ละ 100 บาท

10,000

เงินบารุง

จานวน 80 คน 2. ค่าอาหารว่าง 80 คน ๆ
ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25บาท

2,000

เงินบารุง

1,000

เงินบารุง

1. ค่าป้าย 50 ป้าย ๆ ละ
500 บาท

25,000

เงินบารุง

รวมทัง้ สิ้น

95,500

ป้ายเข้าถึง
บริการ 1669

10,000.00
2,000.00
1,000.00

กันยารัตน์
ยุทธพล

2,500

ยุทธพล

25,000

กันยารัตน์
ยุทธพล

-

ประชาชน
เจ็บป่วยฉุกเฉิน
เข้าถึงบริการ

-

จานวนป้ายการเข้าถึงบริการ
ติดตามถนนตามหมู่บ้าน

-

8. จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
เจ็บป่วยฉุกเฉิน

1,250.00

เงินบารุง

1,250.00

2,500

-

จัดตัง้ ศูนย์ส่งต่อ เคริอข่ายศูนย์ 1. ค่าอาหารว่าง 50 คนๆ
รพร.นครไทย ส่งต่อ อาเภอ
ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25บาท
นครไทย
x 2 ครั้ง
จานวน 50 คน

1,000

10,000.00

จานวนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
งานส่งต่อของเครือข่าย

10,000

2,000

25,500.00

7. ประชุมเครือข่ายการส่งต่อ
อาเภอนครไทย

30,000.00

3. ค่าวัสดุในการ
ดาเนินการ 1,000 บาท

2,500

2,500.00

จานวน 100 คน 2.ค่าอาหารว่าง 100
คนๆล่ะ 1มื้อ ๆ ละ 25
บาท

1,250.00

เจ้าหน้าที่ รพร.
นครไทย และ
เครือข่าย

จ่านวน
(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
กันยารัตน์
ทธพล
0
กันยุยารั
ตน์
ยุทธพล

25,000.00

6.จัดซ้อมแผนอุบัตเิ หตุ และการ จานวนเจ้าหน้าที่ รพร. และ
เกิดจลาจลที่เกิดขึ้นในรพ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย/
เป้าหมาย
จ่านวน
รายละเอียด
เจ้าหน้าที่
เครื
อข่มาชน
ย อสม. จานวน 500 คน ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้นาชุ
นักเรียน พระ

26,250.00

กิจกรรม
ผลผลิตของกิจกรรม
5. อบรมการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม
จานวนเจ้าหน้าที่ เครือข่าย ฯ
Fast
Track
Stroke
STEMI
1. อบรมสร้างแกนนาอาเภอนคร จานวนแกนนา อาเภอนครไทย
Sepsis
ไทยหัวใจรัTruama
กการเป็นและ
หมอCPR ให้ หัวใจรักการเป็นหมอ
เจ้าหน้าที่ รพร. และเครือข่าย
บริการสุขภาพ

93,000

1

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง
โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวงจานวนหน่วยงานทีเ่ ป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอนครไทย
กลุ่มงาน/งาน
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
รหัสโครงการ
งบประมาณ

2. ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

รายละเอียด

ส่งเสริมการเรียนสายวิชาชีพ นักเรียนที่เข้าเรียนสาย นักเรียนมัธยมศึกษา
1. ค่าวัสดุในการดาเนิน
วิชาชีพสาธารณสุข
ตอนปลาย 9 รร. ๆ ละ กิจกรรม
150 คน รวม 1,350
คน
จานวนเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับ 1.เรียนรู้กฎระเบียบ
เจ้าหน้าที่ใหม่และทีม 1. ค่าอาหารกลางวัน 50
การปฐมนิเทศ
วัฒนธรรมของ
HR. จานวน 50 คน คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100
โรงพยาบาล
บาท x 2 วัน
2. สร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างเจ้าหน้าที่ใหม่
และเจ้าหน้าที่เก่า

1,000.00

เป้าหมาย

10,000 เงินบารุง

2. ค่าวัสดุในการดาเนิน
กิจกรรม

2,000

3. คู่มือการปฐมนิเทศ จานวน
40 เล่ม ๆ ละ 50 บาท

2,000

10,000.00

1. แนะแนวสาธารณสุขรัก
บ้านเกิด

ผลผลิตของกิจกรรม

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)
1,000 เงินบารุง
1,000 นฤมล

10,000

2,000.00 2,000.00

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

2,000
2,000

นฤมล

2

2.ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
6. ส่งพยาบาลอบรมเฉพาะทาง ย้ายไปใช้งบปกติ
- หลักสูตร สาขาการ
พยาบาลวิชาชีพ รพร.นคร
พยาบาลศัลยกรรม
ไทย ได้รับการอบรม
หลักสูตรที่สอดคล้องกับ
Service Plan M 2
- หลักสูตร สาขาการ

พัฒนาสมรรถนะตาม
Service Plan M 2

พยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
7.จัดอบรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ

บุคลากรเครือข่ายสุขภาพ
นครไทย เข้ารับการอบรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ร้อยละ 30

บุคลากรเครือข่าย
สุขภาพนครไทยที่เข้า
รับการอบรม มีความ
รอบรู้เรื่องการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสมต่อ
ตนเองเพิ่มขึ้นร้อยละ 90

500 เงิน QOF

พยาบาลวิชาชีพ รพร. 1. ค่าลงทะเบียน จานวน 1
นครไทย จานวน 2 คน คน ๆ ละ 40,000 บาท งบอยู่
ในแผนประชุม อบรมอยู่แล้ว

40,000 เงินบารุง

2. ค่าลงทะเบียน จานวน 1
คน ๆ ละ 40,000 บาท งบอยู่
ในแผนประชุม อบรมอยู่แล้ว

40,000 เงินบารุง

บุคลากรเครือข่าย
1.ค่าอาหารกลางวัน 150
สุขภาพนครไทย จานวน คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท
150 คน (จัดอบรม 2
รุ่นๆละ1วันๆละ6ชม.) 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
150 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ
25 บาท
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 2
วันๆละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600
บาท

7,500 PP Non UC

7,500

7,200

2,000.00

10,000.00

8,000

นฤมล

1,000.00

4,000 เงิน QOF

2,000.00

เจ้าหน้าที่เครือข่าย ฯ 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
จานวน 40 คน
40 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 25
บาท

1,000.00

บุคลากรเครือข่าย ฯ
ตามกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรม > 80 %

2,000.00

บุคลากร เครือข่าย
สาธารณสุขอาเภอนครไทย

1,000.00

5. เวทีวิชาการยามบ่าย

2,000.00

8,000 เงิน QOF

1,000.00

เจ้าหน้าที่เครือข่าย ฯ 1.ค่าอาหารกลางวันและ
จานวน 40 คน
อาหารว่าง 40 คน ๆ ละ 2
มื้อ ๆ ละ 100 บาท

4,000

500.00

บุคลากรเครือข่าย ฯ
ตามกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรม > 80 %

500

40,000.00

บุคลากร เครือข่าย
สาธารณสุขอาเภอนครไทย

สุวนัย

40,000

นฤมล

40,000.00

4. จัดฐานการเรียนรู้แบบ
เชิงปฏิบัตกิ าร

1,000

1,000.00

1,000

40,000

นฤมล

7,500.00

2. ค่าวัสดุในการดาเนินกิจกรรม

รวม
10,000 ผูร้ ับนฤมล
งบประมาณ
ผิดชอบ
ทัง้ หมด

7,500 วีรกาญน์

7,500.00

เรียนรู้ตเป้
นเอง
และ
าหมาย
เรียนรู้ผู้อื่น เกิดการ
พัฒนางาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

7,500

7,200.00

3. อบรมการพั
ฒนาบุคลากร จานวนเจ้
าที่ทจี่เข้กรรม
ารับ
กิจกรรม
ผลผลิาตหน้
ของกิ
ใหม่โดยใช้กระบวนการด้าน การอบรม
จิตปัญญาศึกษา 2564

งบประมาณ
เจ้กลุาหน้
่เครือข่ายานวน
ฯ 1. ค่าอาหารว่างและอาหาร
10,000 เงินบารุง
่มเป้าทีาหมาย/จ
จานวน 1 รุ่น ๆ ละ 2 กลางวัน 50 คน ๆ ละ 1
วัน x 40 คน
วัน ๆ ละ 100 บาท x 2 วัน

7,200

2.ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ สาธิต
ลูกฟุตบอล จานวน 2 ลูกๆละ
710 บาท เป็นเงิน 1,420
บาท
ลูกวอลเล่ย์บอล จานวน 2
ลูกๆละ 825 บาท เป็นเงิน
1,650 บาท
ลูกแชร์บอล จานวน 1 ลูกๆ
ละ 435 บาท
ลูกตะกร้อ จานวน 1 ลูกๆละ
368 บาท
ไม้แบดมินตัน จานวน 2 อันๆ
ละ 150 บาท เป็นเงิน 300
บาท
ลูกแบดมินตัน จานวน 1
โหลๆละ 180 บาท
ตาข่ายแบดมินตัน จานวน 1
ผืนๆละ 180 บาท
ตาข่ายวอลเล่ย์บอล จานวน 1
ผืนๆละ 600 บาท
ตาข่ายตะกร้อ จานวน 1
ผืนๆละ 680 บาท
ฮูล่าฮูป จานวน 1 อันๆละ
บุคลากรเครือข่าย
1.ค่าอาหารกลางวัน 150
สุขภาพนครไทย จานวน คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท
150 คน

6,303

7,500 PP Non UC

3,750.00

22,500 PP Non UC

22,500 วีรกาญน์

6,303

7,500.00

บุคลากรเครือข่าย
สุขภาพนครไทยที่เข้า
รับการอบรม เกิด
แรงจูงใจที่จะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสมต่อ
ตนเองเพิ่มขึ้นร้อยละ 90

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
150 คน ๆ ละ 6 มื้อ ๆ ละ
25 บาท

3,750.00

9.เวทีถอดบทเรียนบุคลากร บุคลากรเครือข่ายสุขภาพ
ต้นแบบ
นครไทย เข้าร่วมเวทีถอด
บทเรียน "ทาอย่างไรให้
ประสบความสาเร็จและมี
ความสุข" ร้อยละ 30

บุคลากรเครือข่าย
สุขภาพนครไทย จานวน
150 คน (จัดประชุม 6
เดือนละ1ครั้ง)

รวม
3,000 ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ
ทัง้ หมด

3,750.00

บุคลากรในเครือข่าย
สาธารณสุขอาเภอนคร
ไทย เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารมีพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90

3,750.00

8. จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร บุคลากรในเครือข่าย
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สาธารณสุขอาเภอนครไทย
สุขภาพ
เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพและ
ได้รับการประเมินภาวะ
สุขภาพ ด้านร่างกาย และ
จิตใจ ร้อยละ 30

ระยะเวลาดาเนินงาน

3,750.00

เป้าหมาย

งบประมาณ
3,000
กลุ่มเป้าหมาย/จานวน 4.ค่าวัสดุสานักงานในการจัด
อบรม คนละ 20 บาท

3,750.00

ผลผลิตของกิจกรรม

3

6,303.00

กิจกรรม

รอบรู้เรื่องการ
รุ่นๆละ1วันๆละ6ชม.)
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสมต่อ
ตนเองเพิ่มขึ้นร้อยละ 90

3,000.00

สุขภาพ ร้อยละ 30

7,500 วีรกาญน์

4

PP Non UC

วีรกาญน์
ระยะเวลาดาเนินงาน

-

21,750.00

4,750.00

20,750.00

14,750.00

187,503

6,750.00

รวมทัง้ สิ้น

รวม
7,500 ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ
ทัง้ หมด

7,500.00

งบประมาณ
7,500
กลุ่มเป้าหมาย/จานวน 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
150 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ
25 บาท

10,053.00

บุคลากรเครือข่าย
สุขภาพนครไทย จานวน
150 คน

108,700.00

บุคลากรเครือข่าย
สุขภาพนครไทยที่เข้า
รับการอบรม เกิด
แรงจูงใจที
ะ
เป้า่จหมาย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสมต่อ
ตนเองเพิ่มขึ้นร้อยละ 90

-

9.เวทีถอดบทเรียนบุคลากร บุคลากรเครือข่ายสุขภาพ
ต้นแบบ
นครไทย เข้าร่วมเวทีถอด
บทเรียน "ทาอย่างไรให้
ประสบความส
าเร็จกรรม
และมี
กิจกรรม
ผลผลิตของกิ
ความสุข" ร้อยละ 30

187,503

1

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง
โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวงจานวนหน่วยงานทีเ่ ป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอนครไทย
กลุ่มงาน/งาน
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
รหัสโครงการ
งบประมาณ
รายละเอียด

ส่งเสริมการเรียนสายวิชาชีพ นักเรียนที่เข้าเรียนสาย นักเรียนมัธยมศึกษา
1. ค่าวัสดุในการดาเนิน
วิชาชีพสาธารณสุข
ตอนปลาย 9 รร. ๆ ละ กิจกรรม
150 คน รวม 1,350
คน
จานวนเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับ 1.เรียนรู้กฎระเบียบ
เจ้าหน้าที่ใหม่และทีม 1. ค่าอาหารกลางวัน 50
การปฐมนิเทศ
วัฒนธรรมของ
HR. จานวน 50 คน คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100
โรงพยาบาล
บาท x 2 วัน
2. สร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างเจ้าหน้าที่ใหม่
และเจ้าหน้าที่เก่า

1,000.00

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

10,000 เงินบารุง

2. ค่าวัสดุในการดาเนิน
กิจกรรม

2,000

3. คู่มือการปฐมนิเทศ จานวน
40 เล่ม ๆ ละ 50 บาท

2,000

10,000.00

2. ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่

เป้าหมาย

10,000

2,000.00

1. แนะแนวสาธารณสุขรัก
บ้านเกิด

ผลผลิตของกิจกรรม

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)
1,000 เงินบารุง
1,000 นฤมล

2,000

2,000.00

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

2,000

นฤมล

2

2.ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
6. ส่งพยาบาลอบรมเฉพาะทาง ย้ายไปใช้งบปกติ
- หลักสูตร สาขาการ
พยาบาลวิชาชีพ รพร.นคร
พยาบาลศัลยกรรม
ไทย ได้รับการอบรม
หลักสูตรที่สอดคล้องกับ
Service Plan M 2
- หลักสูตร สาขาการ

พัฒนาสมรรถนะตาม
Service Plan M 2

พยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
7.จัดอบรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ

บุคลากรเครือข่ายสุขภาพ
นครไทย เข้ารับการอบรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ร้อยละ 30

บุคลากรเครือข่าย
สุขภาพนครไทยที่เข้า
รับการอบรม มีความ
รอบรู้เรื่องการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสมต่อ
ตนเองเพิ่มขึ้นร้อยละ 90

500 เงิน QOF

พยาบาลวิชาชีพ รพร. 1. ค่าลงทะเบียน จานวน 1
นครไทย จานวน 2 คน คน ๆ ละ 40,000 บาท งบอยู่
ในแผนประชุม อบรมอยู่แล้ว

40,000 เงินบารุง

2. ค่าลงทะเบียน จานวน 1
คน ๆ ละ 40,000 บาท งบอยู่
ในแผนประชุม อบรมอยู่แล้ว

40,000 เงินบารุง

บุคลากรเครือข่าย
1.ค่าอาหารกลางวัน 150
สุขภาพนครไทย จานวน คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท
150 คน (จัดอบรม 2
รุ่นๆละ1วันๆละ6ชม.) 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
150 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ
25 บาท
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 2
วันๆละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600
บาท

7,500 PP Non UC

7,500

7,200

2,000.00

10,000.00

8,000

นฤมล

1,000.00

4,000 เงิน QOF

2,000.00

เจ้าหน้าที่เครือข่าย ฯ 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
จานวน 40 คน
40 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 25
บาท

1,000.00

บุคลากรเครือข่าย ฯ
ตามกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรม > 80 %

2,000.00

บุคลากร เครือข่าย
สาธารณสุขอาเภอนครไทย

1,000.00

5. เวทีวิชาการยามบ่าย

2,000.00

8,000 เงิน QOF

1,000.00

เจ้าหน้าที่เครือข่าย ฯ 1.ค่าอาหารกลางวันและ
จานวน 40 คน
อาหารว่าง 40 คน ๆ ละ 2
มื้อ ๆ ละ 100 บาท

4,000

500.00

บุคลากรเครือข่าย ฯ
ตามกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรม > 80 %

500

40,000.00

บุคลากร เครือข่าย
สาธารณสุขอาเภอนครไทย

สุวนัย

40,000

นฤมล

40,000.00

4. จัดฐานการเรียนรู้แบบ
เชิงปฏิบัตกิ าร

1,000

1,000.00

1,000

40,000

นฤมล

7,500.00

2. ค่าวัสดุในการดาเนินกิจกรรม

รวม
10,000 ผูร้ ับนฤมล
งบประมาณ
ผิดชอบ
ทัง้ หมด

7,500 วีรกาญน์

7,500.00

เรียนรู้ตเป้
นเอง
และ
าหมาย
เรียนรู้ผู้อื่น เกิดการ
พัฒนางาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

7,500

7,200.00

3. อบรมการพั
ฒนาบุคลากร จานวนเจ้
าที่ทจี่เข้กรรม
ารับ
กิจกรรม
ผลผลิาตหน้
ของกิ
ใหม่โดยใช้กระบวนการด้าน การอบรม
จิตปัญญาศึกษา 2564

งบประมาณ
เจ้กลุาหน้
่เครือข่ายานวน
ฯ 1. ค่าอาหารว่างและอาหาร
10,000 เงินบารุง
่มเป้าทีาหมาย/จ
จานวน 1 รุ่น ๆ ละ 2 กลางวัน 50 คน ๆ ละ 1
วัน x 40 คน
วัน ๆ ละ 100 บาท x 2 วัน

7,200

2.ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ สาธิต
ลูกฟุตบอล จานวน 2 ลูกๆละ
710 บาท เป็นเงิน 1,420
บาท
ลูกวอลเล่ย์บอล จานวน 2
ลูกๆละ 825 บาท เป็นเงิน
1,650 บาท
ลูกแชร์บอล จานวน 1 ลูกๆ
ละ 435 บาท
ลูกตะกร้อ จานวน 1 ลูกๆละ
368 บาท
ไม้แบดมินตัน จานวน 2 อันๆ
ละ 150 บาท เป็นเงิน 300
บาท
ลูกแบดมินตัน จานวน 1
โหลๆละ 180 บาท
ตาข่ายแบดมินตัน จานวน 1
ผืนๆละ 180 บาท
ตาข่ายวอลเล่ย์บอล จานวน 1
ผืนๆละ 600 บาท
ตาข่ายตะกร้อ จานวน 1
ผืนๆละ 680 บาท
ฮูล่าฮูป จานวน 1 อันๆละ
บุคลากรเครือข่าย
1.ค่าอาหารกลางวัน 150
สุขภาพนครไทย จานวน คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท
150 คน

6,303

7,500 PP Non UC

3,750.00

22,500 PP Non UC

22,500 วีรกาญน์

6,303

7,500.00

บุคลากรเครือข่าย
สุขภาพนครไทยที่เข้า
รับการอบรม เกิด
แรงจูงใจที่จะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสมต่อ
ตนเองเพิ่มขึ้นร้อยละ 90

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
150 คน ๆ ละ 6 มื้อ ๆ ละ
25 บาท

3,750.00

9.เวทีถอดบทเรียนบุคลากร บุคลากรเครือข่ายสุขภาพ
ต้นแบบ
นครไทย เข้าร่วมเวทีถอด
บทเรียน "ทาอย่างไรให้
ประสบความสาเร็จและมี
ความสุข" ร้อยละ 30

บุคลากรเครือข่าย
สุขภาพนครไทย จานวน
150 คน (จัดประชุม 6
เดือนละ1ครั้ง)

รวม
3,000 ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ
ทัง้ หมด

3,750.00

บุคลากรในเครือข่าย
สาธารณสุขอาเภอนคร
ไทย เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารมีพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90

3,750.00

8. จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร บุคลากรในเครือข่าย
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สาธารณสุขอาเภอนครไทย
สุขภาพ
เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพและ
ได้รับการประเมินภาวะ
สุขภาพ ด้านร่างกาย และ
จิตใจ ร้อยละ 30

ระยะเวลาดาเนินงาน

3,750.00

เป้าหมาย

งบประมาณ
3,000
กลุ่มเป้าหมาย/จานวน 4.ค่าวัสดุสานักงานในการจัด
อบรม คนละ 20 บาท

3,750.00

ผลผลิตของกิจกรรม

3

6,303.00

กิจกรรม

รอบรู้เรื่องการ
รุ่นๆละ1วันๆละ6ชม.)
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสมต่อ
ตนเองเพิ่มขึ้นร้อยละ 90

3,000.00

สุขภาพ ร้อยละ 30

7,500 วีรกาญน์

4

PP Non UC

วีรกาญน์
ระยะเวลาดาเนินงาน

-

21,750.00

4,750.00

20,750.00

14,750.00

187,503

6,750.00

รวมทัง้ สิ้น

รวม
7,500 ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ
ทัง้ หมด

7,500.00

งบประมาณ
7,500
กลุ่มเป้าหมาย/จานวน 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
150 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ
25 บาท

10,053.00

บุคลากรเครือข่าย
สุขภาพนครไทย จานวน
150 คน

108,700.00

บุคลากรเครือข่าย
สุขภาพนครไทยที่เข้า
รับการอบรม เกิด
แรงจูงใจที
ะ
เป้า่จหมาย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสมต่อ
ตนเองเพิ่มขึ้นร้อยละ 90

-

9.เวทีถอดบทเรียนบุคลากร บุคลากรเครือข่ายสุขภาพ
ต้นแบบ
นครไทย เข้าร่วมเวทีถอด
บทเรียน "ทาอย่างไรให้
ประสบความส
าเร็จกรรม
และมี
กิจกรรม
ผลผลิตของกิ
ความสุข" ร้อยละ 30

187,503

1

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. ประชุมให้ความรู้และจัดทาการ
ประเมินผลด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงาน โดยการจัดทาแบบ
สารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EB 1 EB 24

โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน (ITA)
กลุ่มงานบริหารทัว่ ไป

ผลผลิตของกิจกรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน
ผ่านเกณ์ประเมิน
เกิดความโปร่งใสตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
ได้ ตามแบบสารวจ
92
หลักฐานเชิงประจักษ์ EB
1 - EB 24

2. อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกัน บุคลากรมีความรู้ มีความ
การรับสินบน และผลประโยชน์ทับ โปร่งใสและธรรมาภิบาล
ซ้อน เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้การ
บริหารราชการของสานักงาน มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลัก
ธรรมาภิบาล
3. ปรับปรุงรูปแบบการแสดงผล
ของหลักฐานเชิงประจักษ์ EB1 EB24 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

สามารถตรวจสอบการ
ผ่านเกณ์ประเมิน
แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
EB 1 - EB 24 บนเว็บไซต์ 92
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

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 34 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3
ร้อยละของ รพ.สต. ทีผ่ า่ นเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
โครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอนครไทย

เงินบารุง

2,000

เงินบารุง

600

เงินบารุง

เกิดกิจกรรม
เจ้าหน้าที่
1. ค่าอาหารกลางวันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายพี่เลี้ยง อาหารว่าง 10 คน ๆ ละ 100
งานคุณภาพร่วมกับ คุณภาพนครไทย บาท 2 วัน
3 ยุพราช
1. ค่าเชื่อมต่อ Domain
HRMS.
รวมทัง้ สิ้น

43,600

นฤมล

18,000

2,000

600

-

18,000

20,000

-

3. ค่าตรวจเยี่ยมประเมิน
มาตรฐาน SS. 1 คนๆ ละ
18,000 บาท ต่อวัน

20,000.00

เงินบารุง

18,000.00

20,000

นฤมล

600.00

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

จานวนครั้งในการจัด
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เจ้าหน้าที่รพ.ร. 1.ค่าอาหารกลางวัน และ
นครไทย จานวน อาหารว่าง 200 คน ๆ ละ
200 คน
100 บาท

3,000

38,600.00

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

เงิน QOF

-

จานวนข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐาน HA.

ผ่านการประเมิน
SS.HA.

3,000

-

2. Survillance Survey HA.

1. ค่าอาหารกลางวัน และ
อาหารว่าง 15 คน ๆ ละ 100
บาท

-

ทีมสหวิชาชีพ
รพร.นครไทย
และพยาบาล
วิชาชีพ รพ.สต.
เครือข่าย ฯ
จานวน 15 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

3,000.00

จานวนครั้งของการประชุม เกิดระบบการ
ทางานด้านการ
รักษาพยาบาลที่มี
ความเชื่อมโยง

จานวน
(บาท)

3,000.00

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมรับประเมินในพื้นที่

รายละเอียด

ระยะเวลาดาเนินงาน

-

เป้าหมาย

งบประมาณ

2,000.00

ผลผลิตของกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

2,000.00

กิจกรรม

งานคุณภาพ

-

กลุ่มงาน/งาน
รหัสโครงการ

43,600

นฤมล

1

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 2564
กลุ่มงาน/งาน
งานยุทธศาสตร์
รหัสโครงการ

2.กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำร
ดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ แผนงำน
และKPI ผ่ำนผู้รับผิดชอบงำน
เฉพำะรำย

พัฒนำระบบกำรควบคุม
กำกับ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรดำเนินงำน
ด้ำนสำธำรณสุข

3.ประชุมสรุปผลกำรปฏิบัตงิ ำน มีกำรประชุมสรุปผลกำร
ดำเนินงำน กำรเสนอ
ประจำปี 2563
ปัญหำอุปสรรคและแนว
ทำงกำรแก้ไข
4.จัดทำรูปเล่มรวบรวมแผน
ยุทธศำสตร์ และสรุปผลกำร
ดำเนินงำนรำยงำนประจำปี 2563

1.สรุปรูปเล่มแผนปฏิบัติ
กำรตำมยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำเครือข่ำยหน่วย
บริกำรสุขภำพ
2.สรุปรูปเล่มผลกำร
ดำเนินงำนรำยงำน
ประจำปี 2562

ผู้รับผิดชอบ KPI มี PM/คณะทำงำน ค่ำอำหำรกลำงวันและ
ควำมก้ำวหน้ำของ คปสอ. จำนวน อำหำรว่ำงจำนวน 50 คน
กำรดำเนินงำนทุก 50 คน
คนละ 100 บำท จำนวน 4
เดือน
ครั้ง

QOF

20,000

PM/คณะทำงำน PM/คณะทำงำน ไม่ใช้งบประมำณ
คปสอ. เข้ำร่วม
คปสอ. จำนวน
ประชุม ร้อยละ 100 40 คน
1.สรุปรูปเล่ม
1.รูปเล่มแผน
แผนปฏิบัติกำรฯ ยุทธศำสตร์
จำนวน 2 เล่ม
จำนวน 2 เล่ม
2.สรุปรูปเล่มผล 2.รูปเล่มสรุปผล
กำรดำเนินงำน
กำรดำเนินงำน
รำยงำนประจำปี รำยงำนประจำปี
2562 จำนวน 5 เล่ม จำนวน 5 เล่ม

/

1.ค่ำจ้ำงเหมำจัดทำเอกสำร
รูปเล่มแผนยุทธศำสตร์
จำนวน 2 เล่ม

1,000

2.ค่ำจ้ำงเหมำจัดทำรูปเล่ม
สรุปผลกำรดำเนินงำน
รำยงำนประจำปี จำนวน 5
เล่ม

4,000

QOF

5,000.00

กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ PM/คณะทำงำน PM/ คณะทำงำน ค่ำอำหำรและเครื่องดืม่ 50
และแผนปฏิบัติกำรมีควำม คปสอ. เข้ำร่วม
คปสอ. จำนวน คนๆ ละ 100 บำท
สอดคล้องกับปัญหำใน
ประชุม ร้อยละ 100 50 คน
พื้นที่และตอบสนอง
นโยบำย

5,000.00

1.ประชุมจัดทำยุทธศำสตร์และ
แผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำด้ำน
สำธำรณสุขอำเภอนครไทย
ปีงบประมำณ 2564 ด้วยเครื่องมือ
วิเครำะห์งำน Driver Diagram

จานวน
(บาท)
5,000

5,000.00

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

ทัศนะ
ชัยรัตน์

20,000

ทัศนะ
ชัยรัตน์

/

ทัศนะ
ชัยรัตน์

5,000.00

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

5,000.00

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

5,000.00

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

5,000

ทัศนะ
ชัยรัตน์

2

20,000

5,000.00

PM/คณะทำงำน 1.ค่ำอำหำรกลำงวันและ
คปสอ. งำนตำม อำหำรว่ำงจำนวน 50 คน
KPI จำนวน 50 คนละ 100 บำท จำนวน 4
คน
ครั้ง

6.กำรประชุมติดตำมกำรดำเนินงำน พัฒนำระบบกำรควบคุม คปสอ. มีกำร
ตำมยุทธศำสตร์ แผนงำน และKPI กำกับ ติดตำม และ
ประชุมทุกไตรมำส
คปสอ.นครไทย
ประเมินผลกำรดำเนินงำน
ด้ำนสำธำรณสุข

5,000.00

15,000

5,000.00

เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะทำงำน คปสอ. PM/คณะทำงำน 1.ค่ำอำหำรกลำงวันและ
และติดตำมกำรดำเนินงำน ทุกคณะ ได้รับ
คปสอ. จำนวน อำหำรว่ำงจำนวน 50 คน ๆ
ของเครือข่ำยสุขภำพ
กำรนิเทศติดตำม 50 คน
ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บำท
จำนวน 1 ครั้ง/ปี
3 วัน

5,000.00

5.ประชุมติดตำมสรุปผลกำร
ดำเนินงำน รอบ 6 เดือน เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์

15,000.00

รหัสโครงการ
15,000

ทัศนะ
ชัยรัตน์

20,000

ทัศนะ
ชัยรัตน์

3

5,000.00

#######

-

#######

6,000.00

5,000.00
6,000.00

87,000

6,000.00

รวมทัง้ สิ้น

QOF

#######

12,000

#######

1.ค่ำอำหำรกลำงวันและ
อำหำรว่ำง 60 คน ๆ ละ 1
มื้อ ๆ ละ 100 บำท x 2 วัน

5,000.00

PM, คณะ
ทำงำนคปสอ.,
เจ้ำหน้ำที่
เครือข่ำย

-

บุคลำกรที่
เกี่ยวข้องสำมำรถ
ใช้โปรแกรม
วิเครำะห์ข้อมูลได้

10,000

#######

8.อบรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกร เจ้ำหน้ำที่สำมำรถใช้
ด้ำนกำรวิเครำะห์และนำเสนอ โปรแกรมวิเครำะห์และ
ข้อมูล
นำเสนอข้อมูลได้อย่ำง
ถูกต้อง เหมำะสม

คณะนิเทศจำก 1.ค่ำอำหำรกลำงวันและ
สสจ./ PM/ ทีม อำหำรว่ำงจำนวน 50 คน ๆ
นำ/ จนท.
ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บำท
เครื่อข่ำยสุขภำพ 2 ครั้ง
จำนวน 25 คน

5,000.00

กำรควบคุมกำกับ ติดตำม สถำนบริกำร 21
และประเมินผลกำร
แห่งได้รับกำร
ดำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุข นิเทศติดตำม
จำนวน 2 ครั้ง/ปี

-

7.กำรประชุมรับนิเทศติดตำม
สนับสนุนกำรดำเนินงำนงำนจำก
สสจ.พิษณุโลก

5,000.00

รหัสโครงการ
10,000

ทัศนะ
ชัยรัตน์

12,000

ทัศนะ,
อุปถัมภ์

87,000

1

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
กลุ่มงาน/งาน
รหัสโครงการ
งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

0

-

จานวน
(บาท)

-

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

ระยะเวลาดาเนินงาน

-

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

-

เป้าหมาย

-

ผลผลิตของกิจกรรม

-

กิจกรรม

1

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง
ชือ่ โครงการ/แผนงาน
กลุ่มงาน/งาน
รหัสโครงการ

กิจกรรม
1.ประชุมคณะทำงำน CFO เพื่อ
หำแนวทำงแก้ไขปัญหำวิกฤติทำง
กำรเงิน
กิจกรรมเพิ่มรายได้
1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบ
1.กำรเพิ่มค่ำ CMI

2.กำรเรียกเก็บค่ำบริกำรทำง
กำรแพทย์ได้ครบถ้วนทันเวลำ

4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการที่ 38 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ร้อยละของหน่วยบริการทีป่ ระสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง
คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO)

ผลผลิตของกิจกรรม
มีแนวทำงแก้ไขปัญหำ
วิกฤติทำงกำรเงิน

เป้าหมาย
ระดับวิกฤติทำง
กำรเงิน = 0

พัฒนำศูนย์ตรวจสอบ ค่ำ CMI =
คุณภำพเวชระเบียน
0.8-1.0
ผู้ป่วยในก่อนส่งเบิกให้มี
กำรตรวจสอบ 100%
จัดทีมตรวจสอบรำยได้
เพื่อเรียกเก็บค่ำบริกำร
ได้ครบถ้วนทุกสิทธิ

เรียกเก็บได้ครบ
100%

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

คณะกรรมกำร ไม่ใช้งบประมำณ
บริหำรกำรเงิน
กำรคลัง จำนวน
12 คน

คณะกรรมกำร ไม่ใช้งบประมำณ
ทีมตรวจสอบ
คุณภำพเวช
ระเบียนจำนวน
12 คน
เจ้ำหน้ำที่งำน ไม่ใช้งบประมำณ
ประกันและ
กำรเงินจำนวน
10 คน

2. พัฒนา Business plan งานบริการกายภาพบาบัด และฝังเข็ม
1.เปิดบริกำรคลินิกพิเศษนอกเวลำ มีผู้มำรับบริกำรและมี มีรำยได้เพิ่มขึ้น ผู้มำรับบริกำร
รำชกำร ฝังเข็ม วันจันทร์และวัน รำยได้เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่ำ 10% 10รำยต่อวัน
อังคำร เวลำ 16.30-20.30 น.

ไม่ใช้งบประมำณ

/

/

/

/

/

คณะกรรม
กำร CFO

งำนประกัน
สุขภำพ
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

งำนประกัน
สุขภำพ

งำนกำยภำพ

2

กิจกรรม
2.เปิดบริกำรคลินิกำยภำพบำบัด
นอกเวลำรำชกำร วันจันทร์ วัน
พฤหัสบดี เวลำ 16.30-20.30 น.

ผลผลิตของกิจกรรม
มีผู้มำรับบริกำรและมี
รำยได้เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

มีรำยได้เพิ่มขึ้น ผู้มำรับบริกำร
ไม่น้อยกว่ำ 10% 10รำยต่อวัน

3. พัฒนา Business plan งานบริการทันตกรรมนอกเวลา
เปิดคลินิกพิเศษนอกเวลำรำชกำร มีรำยได้จำกคลินิกทันต รำยได้จำกคลินิก
ทันตกรรม
กรรมพิเศษนอกเวลำ ทันตกรรมพิเศษ
รำชกำร
นอกเวลำรำชกำร
เพิ่มขึ้นจำกปีงบ
2563 ร้อยละ 25

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

ไม่ใช้งบประมำณ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

งำนกำยภำพ

ให้บริกำรทันต ไม่ใช้งบประมำณ
กรรมพิเศษนอก
เวลำรำชกำร
มำกกว่ำ 1,500
ครั้ง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

งำนทันต
กรรม

/

/

/

คณะกรรม
กำรลูกค้ำ
สัมพันธ์

4. พัฒนา Business plan งานตรวจสุขภาพเชิงรุกงาน CRM
1.ประชุมคณะทำงำน เพื่อพัฒนำ มีแนวทำงกำรตรวจ
มีแนวทำงที่
คณะกรรมกำร ไม่ใช้งบประมำณ
ระบบกำรตรวจสุขภำพ
สุขภำพที่ชัดเจน
ชัดเจนในกำรเพิ่ม ลูกค้ำสัมพันธ์
รำยรับ กำรตรวจ จำนวน 10 คน
สุขภำพ

/

/

/

2.วิเครำะห์ และกำหนดกลุ่ม
ผู้รับบริกำร

ระบุกลุ่มผู้รับบริกำร
ตรวจสุขภำพได้ถูกต้อง

มีกลุ่มเป้ำหมำย
ต่ำงๆ ที่ชัดเจน

คณะกรรมกำร ไม่ใช้งบประมำณ
ลูกค้ำสัมพันธ์
จำนวน 10 คน

/

/

คณะกรรม
กำรลูกค้ำ
สัมพันธ์

3. กำหนดกำรตรวจต่ำง ๆ ในแต่
ละกลุ่มผู้รับบริกำร

ผู้รับบริกำรได้รับกำร
ตรวจที่ครอบคลุม

มีรูปแบบกำร
ตรวจสุขภำพที่
ชัดเจนทุก
กลุ่มเป้ำหมำย

คณะกรรมกำร ไม่ใช้งบประมำณ
ลูกค้ำสัมพันธ์
จำนวน 10 คน

/

/

คณะกรรม
กำรลูกค้ำ
สัมพันธ์

4.กำหนดจัดกำรให้บริกำรตรวจ
สุขภำพเชิงรุก

จำนวนผู้รับบริกำรตรวจ รำยได้ของ รพ.
สุขภำพมำกขึ้นจำกเดิม เพิ่มขึ้นไม่น้อย
10-20 %
กว่ำ 10%

คณะกรรมกำร ไม่ใช้งบประมำณ
ลูกค้ำสัมพันธ์
จำนวน 10 คน

/

/

5. พัฒนา Business plan บริการแพทย์แผนไทย

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

คณะกรรม
กำรลูกค้ำ
สัมพันธ์

3

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. เพิ่มกำรบริกำรอบสมุนไพรใน
กลุ่มสิทธิ์เบิกได้

จำนวนผู้มีสิทธิ์เบิกได้มำ มีรำยได้จำกกลุ่ม ผู้มีสิทธิ์เบิกได้
รับบริกำรอบสมุนไพร ผู้มสี ิทธิ์เบิกได้มำ จำนวนไม่น้อย
เพิ่มขึ้น 50 %
รับบริกำรอบ
กว่ำ 130 คน
สมุนไพรเพิ่มข้น

ไม่ใช้งบประมำณ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

งำนแพทย์
แผนไทย

2.เพิ่มกำรบริกำรดูแลหญิงหลัง
คลอดด้วยกำรทับหม้อเกลือ

มีผู้รับบริกำรทับหม้อ 80 % ของหญิง หญิงหลังคลอด ไม่ใช้งบประมำณ
เกลือ 80 % ของหญิง หลังคลอดที่รพร. 460 คน
หลังคลอดที่รพร.นครไทย นครไทย ได้รับ
บริกำรทับหม้อ
เกลือ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

งำนแพทย์
แผนไทย

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

งำนแพทย์
แผนไทย

3.จัดประชำสัมพันธ์งำนแพทย์แผน มีผู้รับบริกำรสิทธิ์เบิกได้
ไทย ตำมหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ได้รับทรำบข่ำวสำร
ประชำสัมพันธ์ของงำน
แพทย์แผนไทย

กิจกรรมลดรายจ่าย
1.ประชุมให้แนวทำงกำรลดกำรใช้ จ่ำยยำตำมควำม
ยำและเวชภัณฑ์
เหมำะสม จำเป็นตำม
อำกำรของผู้ป่วย

มีผู้รับบริกำรสิทธิ์
เบิกได้ ได้รับ
ข่ำวสำร
ประชำสัมพันธ์
50%ของผู้มีสิทธิ์
เบิกได้ที่มำรับ
บริกำรที่รพ.นคร
ไทย

มีผู้รับบริกำร ไม่ใช้งบประมำณ
สิทธิ์เบิกได้
ข้ำรำชกำรได้
รับทรำบ
ข่ำวสำร
ประชำสัมพันธ์
จำนวน 700 คน
ขึ้นไป

รำยจ่ำยลดลงไม่ บุคลำกรที่
ไม่ใช้งบประมำณ
น้อยกว่ำ 5%
เกีย่ วข้อง
จำนวน 100 คน

/

/

/

/

2.ประชุมทบทวนกำรสั่งแล็ป

สั่งแล็ปตำมควำม
เหมำะสม จำเป็นตำม
อำกำรของผู้ป่วย

รำยจ่ำยลดลงไม่ แพทย์
ไม่ใช้งบประมำณ
น้อยกว่ำ 10% ผู้เกี่ยวข้อง
จำนวน 20 คน

/

/

/

/

3.ลดรำยจ่ำยหมวดวัสดุใช้ไป

จำกัดกำรเบิกวัสดุที่มี รำยจ่ำยลดลงไม่ หน่วยงำนที่
ไม่ใช้งบประมำณ
มูลค่ำสั่งใช้สูง 20 ลำดับ น้อยกว่ำ 10% เกี่ยวข้องจำนวน
แรก
31 หน่วยงำน

/

/

/

/

คณะกรรม
กำร CFO
/

คณะกรรม
กำร CFO
คณะกรรม
กำร CFO

4

-

-

คณะกรรม
กำร CFO

-

-

-

/

-

/

-

0

/

-

รวมทัง้ สิ้น

/

-

อัตรำสำรองคลัง หน่วยงำนที่
ไม่ใช้งบประมำณ
หน่วยงำนย่อย ไม่ เกี่ยวข้องจำนวน
เกิน 2 สัปดำห์
31 หน่วยงำน

-

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)

-

จำกัดวัสดุคงคลังของ
หน่วยงำนต่ำงๆ ให้มี
จำนวนเหมำะสม

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

-

4.ลดจำนวนสต๊อกย่อยของ
หน่วยงำน

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

-

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

1

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี
4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพสุขภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 39 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง จานวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอด
ชื่อโครงการ/แผนงาน
โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มงาน/งาน
งานวิชาการ
รหัสโครงการ
งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ทุกกลุ่มงานจัดทาทะเบียน มีทะเบียนผลงานวิชาการแยก กลุ่มงานในเครือข่ายสุขภาพ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผลงานวิชาการแยกราย รายประเภทย้อนหลัง และเป็น อาเภอนครไทย กลุ่มงาน /รพ.สต.
ประเภทย้อนหลัง และ
ปัจจุบัน
แห่งละอย่างน้อย 1 เรื่อง
เป็นปัจจุบัน
บุคลากร สาธารณสุข ที่ มากกว่าร้อยละ 60 ของ
เกี่ยวข้องและมีความ
กลุ่มเป้าหมาย
ต้องการทาผลงานวิชาการ
ได้รับการชี้แจงทาความ
เข้าใจในการทางานวิชาการ

บุคลากรด้านสาธารณสุขในสังกัด 1.ค่าอาหารกลางวัน 30 คน ๆ
รพร.นครไทย และ สสอ.นคร
ละ 50 บาท
ไทย 30 คน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 คน ๆ ละ2 มื้อ ๆ ละ 25
บาท

1,500

4.อบรมเชิงปฏิบัติการ ในการเขียน บุคลากร สาธารณสุข ที่ มากกว่าร้อยละ 60 ของ
งานวิจัย นวัตกรรม
เกี่ยวข้องและมีความ
กลุ่มเป้าหมาย
ต้องการทาผลงานวิชาการ
ได้รับการชี้แจงทาความ
เข้าใจในการทางานวิชาการ

บุคลากรด้านสาธารณสุขในสังกัด 1.ค่าอาหารกลางวัน 30 คน ๆ
รพร.นครไทย และ สสอ.นคร
ละ 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท
ไทย 50 คน
จานวน 2 ครั้ง

3,000

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 คน ๆ ละ2 มื้อ ๆ ละ 25
บาท จานวน 2ครั้ง

3,000

4.ค่าตอบแทนวิทยากรให้
ความรู้ในการเขียนงาน
วิชาการ จานวน 1 คน ๆ ละ
3,600 บาท (นางสาวกุลรัตน์
บรีรักษ์วานิช)

3,600

5.ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 1,000
บาท

1,000

เงินบารุง

/

/

/

นฤมล,,มณี
รัตน์ ,

/

/

/

/

/

/

/

/

3,000

1500.00

2.จัดทาฐานข้อมูล

/

3,000

1500.00

มีคาสั่งคณะกรรมการงาน จัดตั้งคณะกรรมการงาน
วิชาการระดับอาเภอ
วิชาการระดับอาเภอ ให้ครบ
ทุกสายงาน

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.
ทัง้ หมด

3,000.00

1.จัดตั้งคณะกรรมการงานวิชาการ
ระดับอาเภอ

3.ประชุมเกี่ยวกับการทาเอกสาร
งานวิชาการ จานวน 1 ครั้ง

ตัวแทนสายงานในเครือข่าย
สุขภาพอาเภอนครไทย อย่าง
น้อยสายงานละ 2 คน

รายละเอียด

ระยะเวลาดาเนินงาน

จานวน
(บาท)

1,500.00

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

3,000

1,500

เงินบารุง

1,500.00

เป้าหมาย

3,600.00

ผลผลิตของกิจกรรม

3,600

1,000.00

กิจกรรม

1,000

นฤมล,,มณี
รัตน์ ,

2

รวมทัง้ สิ้น

32,976

2,500

3,600

10,000

-

10,000

2,500.00

4.ค่าวัสดุและอุปกรณ์
ประกอบการจัดนิทรรศการ
การนาเสนอผลงานวิชาการ

2,500.00

3,600

-

3.ค่าตอบแทนวิทยากรให้
ความรู้ในการเขียนงาน
วิชาการ จานวน 3 คน ๆ ละ
2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท

-

2,500

2,500

3,600.00

776.00
เงินบารุง

10,000.00

2,500

3,000.00

บุคลากรด้านสาธารณสุขในสังกัด 1. ค่าอาหารกลางวั จานวน
รพร.นครไทย และ สสอ.นคร
50 คนๆละ 50 บาท
ไทย 50 คน
2. ค่าอาหารว่าง จานวน 50
คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท

776

-

การอบรมให้ความรู้ในการ มากกว่าร้อยละ 80 ของ
เขียนงานวิชาการและการ กลุ่มเป้าหมาย
นาเสนอผลงานวิชาการ
ระดับอาเภอนครไทย เพื่อ
เป็นตัวแทนนาเสนองานใน
ระดับสูงขึ้นต่อไป

-

5.เวทีการนาเสนอผลงานทาง
วิชาการระดับอาเภอนครไทย

776

11,376.00

6.ค่าเดินทางวิทยากรในการ
เดินทาง จานวน 97
กิโลเมตรๆละ 4 บาท จานวน
1 วัน(2เทียว)

จานวน
(บาท)

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.
ทัง้ หมด

-

รายละเอียด

ระยะเวลาดาเนินงาน

-

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

-

เป้าหมาย

-

ผลผลิตของกิจกรรม

18,600.00

งบประมาณ
กิจกรรม

32,976

นฤมล,,มณี
รัตน์ ,

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๓
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
วัน/เดือน/ปี : 2 ธันวาคม 2563
หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
- แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
Link ภายนอก : ไม่มี
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

( นายอวบ มีแดนไผ่ )
( นายศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์ )
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
( นางสาวทศพรสวรรค์ แจ้งธีรศิลป์ )
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

