แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดจันทบุรี
ประจาปีงบประมาณ 2562
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเขาคิชฌกูฏ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์
E-mail : hoskitchakut@gmail.com

แผนภูมิ : การจัดเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเขาคิชฌกูฏ
โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

สสอ.เขาคิชฌกูฏ

(นายสมยศ พนธารา)
ผอ.โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

(นายกาธร พินิจ)
สสอ.เขาคิชฌกูฏ

PCC เขาคิชฌกูฏ
(นายสมยศ พนธารา)
ประชากร 28,706 คน

FCT
สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ

FCT
รพ.เขาคิชฌกูฏ

FCT
รพ.สต.บ้านมูซู

ประชากร 9,799 คน

ประชากร 8,871 คน

ประชากร 10,036 คน

สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ

PCU รพ.เขาคิชฌกูฏ

รพ.สต.บ้านมูซู

(นายอดิศร จินดามณีกรกุล (รก.))
ประชากร 6,528 คน

(น.ส.บุษบา ประสมผล)
ประชากร 6,198 คน

(นายนพกิจ นิลยอง)
ประชากร 3,356 คน

รพ.สต.บ้านจันทเขลม

รพ.สต.บ้านแยกสะท้อน

รพ.สต.บ้านคลองน้าเป็น

(นายภูวดล กูรมะสุวรรณ)
ประชากร 3,271 คน

(นายสมคิด วิสุทธิ)
ประชากร 2,673 คน

(นายชาญณรงค์ งามกิจ)
ประชากร 2,186 คน

รพ.สต.บ้านท่าอุดม
เครือข่ายบริการสุขภาพ
เครือข่ายประสานงาน

(นายเสกสรร แสวงการ)
ประชากร 4,494 คน

แผนยุทธศาสตร์ / กรอบทิศทางการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเขาคิชฌกูฏ
วิสัยทัศน์ : เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพชั้นนาที่เป็นเลิศด้านบริการผสมผสานงานแพทย์แผนไทย ทันสมัยด้านเทคโนโลยี ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
พันธกิจ :

เข็มมุ่ง :
ค่านิยม :

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
3. พัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
4. พัฒนาระบบบริการผสมผสานการแพทย์แผนไทยในการดูแลรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพประชากร 5 กลุ่มวัยอย่างต่อเนื่อง
และมีคุณภาพ
5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
6. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมและพึ่งตนเองได้
ให้บริการ 4 มิติที่ผสมผสานการแพทย์แผนไทย เน้นภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
"ฉลาดเรียนรู้ ฟูเฟื่องนวัตกรรม ทีมงานล้าเลิศ ก่อเกิดทิศทางนา งามล้าน้าใจบริการ"
SOULS = จิตวิญญาณ
S = Smart (ฉลาดในการเรียนรู้)
O = Originality (สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ)
L = Leadership (มุ่งมั่นในการนาองค์กร)
S = Service Mind (บริการด้วยใจ)

U = Unity (ทางานเป็นทีม)

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

1 ประมาณการรายได้
1.1 รายได้ UC
1.2 รายได้จาก EMS
1.3 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด
1.4 รายได้ค่ารักษา อปท.
1.5 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
1.6 รายได้ประกันสังคม
1.7 รายได้แรงงานต่างด้าว
1.8 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ
1.9 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร
1.10 รายได้อื่น
1.11 รายได้งบลงทุน

รวมรายได้

รวม

บาท
31,835,432.23
42,000.00
25,000.00
473,673.83
4,100,000.00
670,000.00
4,750,000.00
7,250,000.00
29,500,000.00
4,600,000.00
4,431,666.00

2 ประมาณการรายจ่าย
2.1 ต้นทุนยา
2.2 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์
2.3 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม
2.4 ต้นทุนวัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์
2.5 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
2.6 ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น
2.7 ค่าตอบแทน
2.8 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
2.9 ค่าใช้สอย
2.10 ค่าสาธารณูปโภค
2.11 วัสดุใช้ไป

87,677,772.06

2.12 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

7,147,796.24

2.13 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ
2.14 ค่าใช้จ่ายอื่น

305,000.00
6,199,730.00

รวมค่าใช้จ่าย

88,528,387.30

ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)

-850,615.24

รวม

บาท
6,382,699.87
4,464,454.00
558,802.61
4,531,456.00
29,500,000.00
7,316,280.00
13,500,000.00
1,440,000.00
2,900,000.00
2,382,168.58
1,900,000.00

ตาราง 1 สรุปงบประมาณแผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเขาคิชฌกูฏ ปีงบประมาณ 2562
จาแนกตามยุทธศาสตร์ 4 Excellence
ยุทธศาสตร์ (E : 4)

รวมงบประมาณ
(บาท)

แหล่งงบประมาณ
เงินบารุง

UC 62

อปท./กองทุนตาบล แหล่งอื่นๆ (ระบุ...)

1 Promotion Prevention & Protection Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผูบ้ ริโภคเป็นเลิศ )

1,300,180

195,380

150,000

954,800

2 Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)

1,195,395

528,255

51,440

465,700

3 People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)

523,660

523,660

-

14,053,679

6,653,949

- ค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร

22,256,280.00

13,959,430.25

- ค่ายาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยา

15,937,412.48

4 Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)

-

5 งบสารองเพือ่ บริหารจัดการ/แก้ไขปัญหาและสนับสนุนนโยบาย

50,000.00

50,000.00

รวม

55,316,606.06

21,910,673.83

150,000

-

-

7,399,730

-

-

8,296,849.75

-

-

15,937,412.48

-

-

-

-

31,835,432.23

1,420,500

150,000

ตาราง 2 สรุปงบประมาณแผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเขาคิชฌกูฏ ปีงบประมาณ 2562
จาแนกตามภารกิจพื้นฐาน
ภารกิจพืน้ ฐาน
1 บริหารจัดการ

แผนงาน/โครงการ

รวมงบประมาณ
(บาท)

แหล่งงบประมาณ
เงินบารุง

UC 62
31,633,992.23

18 โครงการ

52,070,691.06

20,286,698.83

1.1 ค่าจ้าง (ลูกจ้างชัว่ คราว, พกส.)

1 โครงการ

7,316,280

7,316,280

1.2 ค่าตอบแทน (นอกเวลา, ฉ.11, ฉ.12, พตส., ไม่ทาเวชฯ ฯลฯ)

1 โครงการ

13,500,000

5,203,150.25

1.3 ค่ายา, เวชภัณฑ์มใิ ช่ยา (วัสดุทนั ตกรรม, วัสดุวทิ ยาศาสตร์ฯ ฯลฯ)

1 โครงการ

15,937,412.48

1.4 ค่าสาธารณูปโภค

1 โครงการ

2,382,169

2,382,169

1.5 ค่าใช้สอยอืน่ ๆ

1 โครงการ

4,700,000

1,700,000

2 วิชาการ / พัฒนาศักยภาพบุคลากร

8 โครงการ

1,280,480

1,280,480

2.1 วิจยั /พัฒนารูปแบบบริการ

5 โครงการ

391,100

2.2 ประชุม/อบรม ฯลฯ

3 โครงการ

อปท./กองทุนตาบล

150,000

-

-

8,296,849.75

-

-

15,937,412.48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

391,100

-

-

-

889,380

889,380

-

-

-

29 โครงการ

1,915,435

293,495

201,440

1,420,500

-

3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน

7 โครงการ

498,740

102,840

150,000

245,900

-

3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค

5 โครงการ

692,000

53,800

-

638,200

-

3.3 บริการคุ้มครองผูบ้ ริโภค

1 โครงการ

110,700

40,000

-

70,700

-

3.4 บริการรักษาพยาบาล

14 โครงการ

609,220

92,080

51,440

465,700

-

3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

2 โครงการ

4,775

4,775

-

-

-

50,000.00

50,000.00

-

-

-

55,316,606.06

21,910,673.83

3 บริการ

4 งบสารองเพือ่ บริหารจัดการ/แก้ไขปัญหาและสนับสนุนนโยบาย
รวม

-

-

-

แหล่งอื่นๆ (ระบุ...)

3,000,000

31,835,432.23

1,420,500

150,000

ตาราง 3 สรุปงบประมาณแผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเขาคิชฌกูฏ ปีงบประมาณ 2562
จาแนกตามโครงการ
โครงการ (A)

รวมงบประมาณ
(บาท)

แหล่งงบประมาณ
เงินบารุง

UC 62

อปท./กองทุนตาบล

แหล่งอื่นๆ (ระบุ...)

A1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

238,740

2,840

50,000

185,900

-

A2 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

120,000

-

80,000

40,000

-

40,000

-

20,000

20,000

-

-

-

-

-

-

A3 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
A4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ (พชอ.)
A5 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

209,300

49,300

-

160,000

-

A6 โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ

478,200

-

-

478,200

-

A7 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

110,700

40,000

-

70,700

-

3,240

3,240

-

-

-

100,000

100,000

-

-

-

A8 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
A9 โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพืน้ ที่เสี่ยง (Hot Zone)
A10 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

-

-

-

-

-

A11 โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ

-

-

-

-

-

201,240

19,480

43,260

3,000

3,000

-

-

-

A12 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
A13 โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
A14 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

138,500

-

-

-

-

-

-

40,000

40,000

-

-

-

4,775

4,775

-

-

-

87,200

-

-

87,200

-

A18 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

-

-

-

-

-

A19 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก

-

-

-

-

A15 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
A16 โครงการการดูแลผู้ปว่ ยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ปว่ ยกึ่งเฉียบพลัน
A17 โครงการพัฒนาระบบบริการการการแพทย์แผนไทยฯ

-

-

-

A20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ

7,600

7,600

-

A21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

240,000

-

-

8,180

-

8,180

-

-

-

-

-

-

-

A22 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
A23 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวทิ ยา

240,000

-

โครงการ (A)

รวมงบประมาณ
(บาท)

แหล่งงบประมาณ
เงินบารุง

UC 62

อปท./กองทุนตาบล

แหล่งอื่นๆ (ระบุ...)

A24 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

-

-

-

-

-

A25 โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษาผู้ปว่ ยยาเสพติด

25,000

25,000

-

-

-

A26 โครงการการบริบาลฟืน้ สภาพระยะกลาง (Intermediate Care; IMC)

-

-

-

-

-

A27 โครงการพัฒนาระบบบริการ One day surgery

-

-

-

-

-

A28 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
A29 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
A30 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์
A31 โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
A32 โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข
A33 โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง
A34 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
A35 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS)
A36 โครงการ Smart Hospital

346,100

346,100

-

-

-

4,500

4,500

-

-

-

30,000

30,000

-

-

-

511,500

511,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,160

12,160

15,939,412.48

2,000

374,880

374,880

-

-

15,937,412.48

173,900

173,900

-

-

-

A37 โครงการลดความเหลื่อมล้าของ 3 กองทุน

65,000

65,000

-

-

-

A38 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

11,000

11,000

-

-

-

A39 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์

45,000

45,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A40 โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายสุขภาพ
A41 โครงการบริหารจัดการพืน้ ฐาน

35,638,179

19,941,598.83

15,696,579.75

A42 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดจันทบุรี
1 โครงการสุขภาพดีด้วยวิถีคนจันท์

-

-

-

-

-

2 โครงการเมืองสุขภาพผู้สูงอายุ (Healthy Aging)

-

-

-

-

-

3 โครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อภายใต้ระบบสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)

-

-

-

-

-

4 โครงการสร้างวัฒนธรรมการจัดการสุขภาพโดยจิตอาสาชุมชน

-

-

-

-

-

5 โครงการจันทบุรเี มืองน่าอยู่ (Green & Clean City)

-

-

-

-

-

6 โครงการระบบสุขภาพเป็นเลิศและสากล (Service excllence)

-

-

-

-

-

7 โครงการ Smart Hospital

-

-

-

-

-

โครงการ (A)
8 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนและระบบบริการสุขภาพแรงงานต่างด้าว จังหวัดจันทบุรี
9 โครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดจันทบุรี (Herbal City)
10 โครงการเมืองบริการสุขภาพอาเซียน

รวมงบประมาณ
(บาท)

แหล่งงบประมาณ
เงินบารุง

UC 62

อปท./กองทุนตาบล

แหล่งอื่นๆ (ระบุ...)

-

-

-

-

-

47,800

47,800

-

-

-

150,000

-

-

-

150,000
-

11 โครงการสร้างเอกภาพในการบริหารจัดการเพือ่ การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ (One Province One
Strategy)

-

12 โครงการจันทบุรี 4.0

-

-

-

-

-

13 โครงการองค์กรสมรรถนะสูง (Smart Offiice)

-

-

-

-

-

14 โครงการบุคลากรสาธารณสุขยอดเยี่ยม (Smart Officer)

-

-

-

-

-

50,000

50,000

55,316,606.06

21,910,673.83

… งบสารองเพือ่ บริหารจัดการ/แก้ไขปัญหาและสนับสนุนนโยบาย

รวม 40+1+1 โครงการ

31,835,432.23

1,420,500

150,000

การจัดลาดับความสาคัญของปัญหาสาธารณสุข อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
1) ปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของแต่ละกลุ่มวัย
เกณฑ์การจัดลาดับความสาคัญ

กลุ่มวัย

โรค/ประเด็นปัญหา

1.กลุม่ สตรีและ 1.1 การเข้าถึงบริการของหญิงตัง้ ครรภ์
เด็กปฐมวัย

1.2 การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ยัง
ดาเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย

ข้อมูลสนับสนุน / สถานการณ์

ความ
ความเป็นไป ความ
ขนาดของ
การสูญเสีย
รุนแรงของ
ได้ในการ
ร่วมมือ คะแนนรวม
ปัญหา
ทางเศรษฐกิจ
ปัญหา
แก้ไขปัญหา ของชุมชน

5

5

5

5

5

25

หญิงตัง้ ครรภ์ทไี่ ด้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง (เป้าหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60)
ผลงานอาเภอ ร้อยละ 41.67 พบต่าสุด ตาบลพลวง ร้อยละ 28, ตาบลคลองพลู ร้อย
ละ 40.91 และตาบลตะเคียนทอง ร้อยละ 43.48

4

4

4

2

4

18

หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้ง (เป้าหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 65) ผลงาน
อาเภอ ร้อยละ 41.43 พบต่าสุด ตาบลคลองพลู ร้อยละ 24.14, ตาบลชากไทย ร้อย
ละ 34.78 และตาบลจันทเขลม ร้อยละ 40
เด็ก 0-5 ปีได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (เป้าหมายร้อยละ100) ผลงานอาเภอ
ร้อยละ 96.23 พบต่าสุด ตาบลจันทเขลม ร้อยละ 94.51, ตาบลพลวง ร้อยละ 94.61
และตาบลคลองพลู ร้อยละ 94.98

3

2

2

4

4

15

3

3

3

4

3

16

4

2

2

4

3

15

เด็ก0-5 ปี พัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า ได้รับการติดตาม (เป้าหมายร้อยละ 100)
ผลงานอาเภอ ร้อยละ 79.59 ติดตามได้นอ้ ยทีส่ ดุ ตาบลคลองพลู ร้อยละ 68.57,
ตาบลพลวง ร้อยละ 76.32 และตาบลจันทเขลม ร้อยละ 79.55
2.กลุม่ เด็กวัย เด็กวัยเรียนมีฟนั แท้ผุ
เรียนและวัยรุน่

เด็กอายุ 12 ปีมฟี นั ผุในฟันแท้ ผลงานอาเภอ ร้อยละ 33.15 พบมากทีส่ ดุ ตาบล
ตะเคียนทอง ร้อยละ 57.14, ตาบลชากไทย ร้อยละ 55.56 และตาบลจันทเขลม
ร้อยละ 35.29

เกณฑ์การจัดลาดับความสาคัญ

กลุ่มวัย

โรค/ประเด็นปัญหา

ข้อมูลสนับสนุน / สถานการณ์

5

5

5

5

5

25

4

2

4

3

3

16

การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 – 60 ปี (เป้าหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
80) ผลงานอาเภอ ร้อยละ 76.86 พบต่าสุด ตาบลพลวง ร้อยละ 64.97 และตาบล
จันทเขลม ร้อยละ 79.40

1

4

5

2

4

16

ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานมีภาวะแทรกซ้อนทาง ตา ไต เท้า เพิม่ ขึน้ โดยในปี 2561 พบ
ภาวะแทรกซ้อนทางไต ร้อยละ 47.61 พบมากทีต่ าบลชากไทย และตาบล
ตะเคียนทอง ภาวะแทรกซ้อนทางตา พบร้อยละ 3.24
การดาเนินงานตาบล LTC ยังไม่ครอบคลุม โดยในปี 2561 มีตาบลเข้าร่วม จานวน 2
ตาบล คิดเป็นร้อยละ 40.00

3

2

4

3

3

15

4

2

4

3

3

16

3.กลุม่ วัยทางาน วัยทางานมีพฤติกรรมสุขภาพทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ พบผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง มีภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอดเลือดสมอง
(เป้าหมาย อัตราตายไม่เกินร้อยละ 7) ในปี 2561 พบอัตราตายร้อยละ 0.03

4. กลุม่
ผู้สงู อายุ

ระบบบริการรองรับสังคมผูส้ งู อายุ ยังไม่
ครอบคลุมและมีคุณภาพเพียงพอ

ความ
ความเป็นไป ความ
ขนาดของ
การสูญเสีย
รุนแรงของ
ได้ในการ
ร่วมมือ คะแนนรวม
ปัญหา
ทางเศรษฐกิจ
ปัญหา
แก้ไขปัญหา ของชุมชน

ได้รับการประเมิน ADL 3,787 คน (ร้อยละ 89.13) พบว่าเป็นผูส้ งู อายุกลุม่ ติดสังคม
3,730 คน (ร้อยละ 98), กลุม่ ติดบ้าน 43 คน (ร้อยละ 1.13) และกลุม่ ติดเตียง 14
คน (ร้อยละ 0.37)

การจัดลาดับความสาคัญของปัญหาสาธารณสุข อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
2) กลุ่มโรคติดต่อ
เกณฑ์การจัดลาดับความสาคัญ

ลาดับ

โรค

ประเด็นปัญหา

ข้อมูลสนับสนุน / สถานการณ์

ความ
ความเป็นไป ความ
ขนาดของ
การสูญเสีย
คะแนน
รุนแรงของ
ได้ในการ
ร่วมมือ
ปัญหา
ทางเศรษฐกิจ
รวม
ปัญหา
แก้ไขปัญหา ของชุมชน

5

5

5

5

5

25

1

โรคไข้เลือดออก

เป็นพืน้ ทีเ่ สีย่ งการระบาดโรคไข้เลือดออก
และมีปจั จัยเอือ้ ต่อการแพร่กระจายโรคสูง

ในปี 2560 พบผูป้ ว่ ยด้วยโรคไข้เลือดออกจานวน 17 ราย อัตราป่วย
59.70 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2561 พบผูป้ ว่ ย จานวน 15 ราย
อัตราป่วย 52.67 ต่อประชากรแสนคน ไม่มรี ายงานผูเ้ สียชีวติ พบมากที่
ตาบลพลวง 8 ราย (293.33) ตาบลตะเคียนทอง 3 ราย (67.78)

4

4

4

4

4

20

2

โรควัณโรค

การควบคุมวัณโรคยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ปี2560 พบผูป้ ว่ ยจานวน 17 ราย เป็นวัณโรคดือ้ ยา 1 ราย มีอตั ราป่วย
และพบผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยา(MDR)
วัณโรค 59.70 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2561 พบผูป้ ว่ ย จานวน 11
ราย อัตราป่วย 38.63 ต่อประชากรแสนคน พบมากทีต่ าบลคลองพลู
และตาบลจันทเขลม

4

4

3

2

3

16

3

โรคมือ เท้า ปาก

อัตราป่วยโรคมือเท้าปากสูง

3

3

2

3

4

15

ปี2560 มีผปู้ ว่ ยโรคมือเท้าปาก จานวนทัง้ สิน้ 93 ราย คิดเป็นอัตราป่วย
326.57 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2561 พบผูป้ ว่ ย จานวน 74 ราย
อัตราป่วย 259.85 ต่อประชากรแสนคน พบมากทีต่ าบลพลวง 22 ราย
(293.33) และตาบลคลองพลู 21 ราย (325.33)

การจัดลาดับความสาคัญของปัญหาสาธารณสุข อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
3) กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
เกณฑ์การจัดลาดับความสาคัญ

ลาดับ

โรค

ประเด็นปัญหา

ข้อมูลสนับสนุน / สถานการณ์

ความ
ความเป็นไป ความ
ขนาดของ
การสูญเสีย
รุนแรงของ
ได้ในการ
ร่วมมือ คะแนนรวม
ปัญหา
ทางเศรษฐกิจ
ปัญหา
แก้ไขปัญหา ของชุมชน

5

5

5

5

5

25

1

โรคความดันโลหิตสูง

พบผู้ปว่ ยโรคความดันโลหิตสูงมีภาวะแทรกซ้อนทาง พบผู้ปว่ ยโรคความดันโลหิตสูง มีภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอดเลือดสมอง (อัตรา
ตายไม่เกินร้อยละ7) ในปี2561 พบอัตราตายร้อยละ 0.03

4

2

4

3

3

16

2

อุบตั ิเหตุทางถนน

พบการเกิดอุบตั ิเหตุบอ่ ยครั้ง และมีอัตราตายเพิม่
สูงขึ้น (เป้าหมายไม่เกิน 18/ประชากรแสนคน)

อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรยังคงพบอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 พบการเกิด
อุบตั ิเหตุจราจร 480 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 565 ราย ผู้เสียชีวติ จานวน 11 ราย อัตรา
ตาย 38.17/แสนประชากร

3

4

5

1

3

16

3

โรคเบาหวาน

พบผู้ปว่ ยโรคเบาหวานมีภาวะแทรกซ้อนทางตา ไต
เท้า

ผู้ปว่ ยโรคเบาหวานมีภาวะแทรกซ้อนทาง ตา ไต เท้า เพิม่ ขึ้น โดยในปี 2561 พบ
ภาวะแทรกซ้อนทางไต ร้อยละ 47.61 พบมากที่ตาบลชากไทย และตาบล
ตะเคียนทอง ภาวะแทรกซ้อนทางตา พบร้อยละ 3.24

3

2

4

3

3

15

4

โรคหัวใจและหลอดเลือด/ อัตราป่วยรายใหม่โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรค อัตราป่วยรายใหม่โรคหัวใจและหลอดเลือด พบมากที่ ตาบลชากไทย ร้อยละ 0.32
โรคหลอดเลือดสมอง
หลอดเลือดสมอง เพิม่ สูงขึ้น
รองลงมาตาบลพลวง ร้อยละ 0.26 และตาบลตะเคียนทอง ร้อยละ 0.25

4

4

4

1

2

15

1

5

2

2

4

14

อุบตั ิการณ์ปว่ ยรายใหม่โรคหลอดเลือดสมอง พบมากที่ ตาบลพลวง 433.41
รองลงมาตาบลคลองพลู 336.29 และตาบลชากไทย 322.73 ต่อแสนประชากร
ในปี 2561 พบอัตราตายร้อยละ 0.03
5

มะเร็งเต้านม มะเร็งปาก
มดลูก

พบผู้ปว่ ยมะเร็งมีแนวโน้มพบสูงขึ้น

มะเร็งเต้านม พบมากที่ ตาบลคลองพลูและตาบลจันทเขลม 6 ราย รองลงมาตาบล
ชากไทย 4 ราย ส่วนมากอยู่ในช่วงอายุ 50-59 ปี ในปี 2561 พบ จานวน 2 ราย
มะเร็งปากมดลูก พบมากที่ ตาบลพลวง 3 ราย, รองลงมาตาบลคลองพลู 2 ราย
และตาบลจันทเขลม 1 ราย ส่วนมากอยู่ในช่วงอายุ 40 - 49 ปี ในปี 2561 พบ
จานวน 2 ราย

แผนปฏิบตั กิ ารฯ ปี 2562
1) 15 แผนงาน 40+1 โครงการ
2) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดจันทบุรี 14 โครงการ
3) แผนบูรณาการกิจกรรมเชิงรุกในชุมชน

นโยบายพัฒนาต้นแบบระบบบริการสุขภาพ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเขาคิชฌกูฏ
1) โครงการการจัดการสิง่ แวดล้อมลดขยะในชุมชน ลดโรค
ผลสัมฤทธิร์ วมของโครงการ
เกณฑ์ชวี้ ดั ความสาเร็จของโครงการ
ลาดับ
1

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ

(ระบุเดือน)

(บาท)

ผู้รบั ผิดชอบ

โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมลดขยะในชุมชน ลดโรค
1.1 ประชุมคณะกรรมการ พชอ. เพือ่ รวบรวมปัญหา

เพือ่ เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการ

ประชาชน/สถานที่

ก.ย.-61

บูรณาการงบร่วมกัน

1.2 จัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ลดขยะ ลดโรค ในชุมชน

ราชการ/หมู่บา้ น/วัด/

ก.ย.-61

บูรณาการงบร่วมกัน

โรงเรียน ในพืน้ ที่

ต.ค.61 - พ.ย.61

บูรณาการงบร่วมกัน

-

1.3 ร่วมกันรวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ปญ
ั หา
1.4 จัดทาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ต.ค.61 - พ.ย.61

บูรณาการงบร่วมกัน

1.5 มอบหมายภารกิจตามหน่วยงานต่างๆ

ต.ค.61 - พ.ย.61

บูรณาการงบร่วมกัน

1.6 การสร้างจิตสานึกในเด็กและเยาวชนเรื่องการเก็บ การคัดแยก
ขยะ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

1.7 จัดทาธนาคารขยะในโรงเรียน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

1.8 ดาเนินการมาตรการ 5ส ในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง
และหน่วยงานต่างๆ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

1.9 การสาธิตการคัดแยกขยะในสถานบริการสาธารณสุข

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

1.10 ดาเนินงานตามนโยบาย 3R (ใช้น้อย ใช้ซ้านากลับมาใช้ใหม่)

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

1.11 ดาเนินงานตามนโยบาย Smart City (เมืองสีเขียวด้าน
สิ่งแวดล้อม)

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

1.12 รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

1.13 ดาเนินงานคัดเลือกหมู่บา้ นต้นแบบด้านการจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม

ตาบลละ 1 หมู่บา้ น

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

1.14 ดาเนินงานสร้างชุมชนต้นแบบ"ชุมชนสีเขียว" ไม่ใช่
ถุงพลาสติกและโฟมใส่อาหาร

ตาบลละ 1 ชุมชน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ตลาดสดค้าผล

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

1.15 ดาเนินงานตลาดสดต้นแบบลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม

พชอ.อาเภอเขาคิชฌกูฏ

โรงเรียนทุกแห่ง
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ/รพ.
สต.ทุกแห่ง

ผู้ประกอบการตลาดสด

หมายเหตุ
ชื่อผลงานวิชาการ/นวัตกรรม

นโยบายพัฒนาต้นแบบระบบบริการสุขภาพ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเขาคิชฌกูฏ
2) โครงการการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุจราจร
ผลสัมฤทธิร์ วมของโครงการ
เกณฑ์ชวี้ ดั ความสาเร็จของโครงการ
ลาดับ
2

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุจราจร

เพือ่ ลดการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรทางบก

2.1 ประชุมคณะกรรมการ พชอ.เพือ่ รวบรวมปัญหา

ป้องกันการสูญเสียทางสังคม

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ

(ระบุเดือน)

(บาท)

ผู้รบั ผิดชอบ

ก.ย.-61

บูรณาการงบร่วมกัน พชอ.อาเภอเขาคิชฌกูฏ

ก.ย.-61

บูรณาการงบร่วมกัน

2.3 ร่วมกันรวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ปญ
ั หา
2.4 จัดทาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ต.ค.61 - พ.ย.61

บูรณาการงบร่วมกัน

ต.ค.61 - พ.ย.61

บูรณาการงบร่วมกัน

2.5 มอบหมายภารกิจตามหน่วยงานต่างๆ

ต.ค.61 - พ.ย.61

บูรณาการงบร่วมกัน

2.6 รายงานสถานการณ์ข้อมูลปัญหาทุกเดือนในการประชุม
คณะกรรมการ RTI

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2.7 จัดทามาตรการทางสังคม

ต.ค.61 - พ.ย.61

บูรณาการงบร่วมกัน

2.8 การบังคับใช้กฎหมาย

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

จุดเสี่ยง 5จุด

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ถนนต้นแบบ 1 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

อปท. 5 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน อปท./ทีมกู้ชีพกู้ภยั อาเภอ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน กลุ่มงานการพยาบาล/รพ.สต.
ทุกแห่ง

2.2 ทบทวนคาสั่งคณะอนุกรรมการด้าน RTI

2.9 การกาหนดและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุ
2.10 โครงการถนนสีขาวเคารพกฏจราจร
2.11 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กู้ชีพฉุกเฉินให้ครอบคลุมทุกตาบล

คณะกรรมการ 1 ชุด

2.12 จัดระบบการส่งต่อผู้ปว่ ยที่มีประสิทธิภาพ
2.13 พัฒนาการใช้โปรแกรมการส่งต่อที่มีคุณภาพ

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต. 6
แห่ง

หมายเหตุ
ชื่อผลงานวิชาการ/นวัตกรรม

นโยบายพัฒนาต้นแบบระบบบริการสุขภาพ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเขาคิชฌกูฏ
3) โครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดจันทบุรี (Herbal City)
ผลสัมฤทธิร์ วมของโครงการ
เกณฑ์ชวี้ ดั ความสาเร็จของโครงการ

ลาดับ
3

กิจกรรมหลัก

1 จังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลางสมุนไพร เพือ่ สุขภาพและความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของชาติ
1 มีการรวมกลุม่ เกษตรกรสมุนไพรเกษตรอินทรียท์ ชี่ ดั เจน เข้มแข็งในการพัฒนาสมุนไพรไทย
2 มีโรงงานแปรรูปและผลิตยาสมุนไพรทีไ่ ด้มาตรฐาน GMP
3 ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐานร้อยละ 20
4 มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขเพิม่ ขึน้ ร้อยละ5
วัตถุประสงค์

โครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดจันทบุรี (Herbal City)

เพือ่ สนับสนุนการเป็นเมืองสมุนไพรในภาค

1 ประชุมคณะกรรมการ พชอ.เพือ่ รวบรวมปัญหา

ตะวันออก และรวมลดใช้สารเคมีในพืช

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ

(ระบุเดือน)

(บาท)

ผู้รบั ผิดชอบ

ชื่อผลงานวิชาการ/นวัตกรรม

ก.ย.-61

บูรณาการงบร่วมกัน พชอ.อาเภอเขาคิชฌกูฏ

ก.ย.-61

บูรณาการงบร่วมกัน

3 ร่วมกันรวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ปญ
ั หา
4 จัดทาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ต.ค.61 - พ.ย.61

บูรณาการงบร่วมกัน

ต.ค.61 - พ.ย.61

บูรณาการงบร่วมกัน

5 มอบหมายภารกิจตามหน่วยงานต่างๆ

ต.ค.61 - พ.ย.61

บูรณาการงบร่วมกัน

2 ทบทวนคาสั่งคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการ 1 ชุด

1 การดาเนินงานระยะต้นน้า
1.1 ประสาน/มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหาแหล่ง
เพาะปลูกสมุนไพรเพือ่ เป็นวัตถุดิบในการผลิตสมุนไพรในชุมชนด้วย
วิถีเกษตรอินทรีย์

ม.ราชมงคล/เกษตรอาเภอ

1.2 ประสานความร่วมมือแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ร่วมมือในการ
จัดทาข้อมูลงานวิจัยด้านการใช้สมุนไพรและการนาสมุนไพรมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชุมชน

ม.ราชมงคล/สาธารณสุข

1.3 รวบรวมข้อมูลด้านตาราการรักษาโรคด้วยหมอพืน้ บ้าน แพทย์
แผนไทยในชุมชน

สาธารณสุข

1.4 สนับสนุน/ส่งเสริมการสร้างป่าชุมชนด้านสมุนไพร

สาธารณสุข/อปท.5 แห่ง

2 การดาเนินงานระยะกลางน้า
2.1 พัฒนาโรงงานการผลิตสมุนไพรเพือ่ รองรับการผลิตสมุนไพร
คุณภาพ และนาส่งใช้ใน รพ.ชุมชน/รพ.สต.ทุกแห่ง

หมายเหตุ

รพช.เขาคิชฌกูฏ

ลาดับ

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ

(ระบุเดือน)

(บาท)

ผู้รบั ผิดชอบ

ชื่อผลงานวิชาการ/นวัตกรรม

2.2 พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีความสะดวก ใช้ง่าย ราคา
เหมาะสม โดดเด่น ทันสมัย

รพช.เขาคิชฌกูฏ

2.3 ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพือ่ เป็น TOP Product อย่างน้อย 2
ผลิตภัณฑ์ เพือ่ จาหน่ายและเผยแพร่แก่ประชาชน
2.4 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาตลาดกลางการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพือ่ สุขภาพในชุมชน (TOP Market)

รพช.เขาคิชฌกูฏ
สาธารณสุข/มหาดไทย

3 การดาเนินงานระยะปลายน้า
3.1 ส่งเสริม/สนับสนุนการใช้สมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข
ทุกแห่ง

สาธารณสุข

3.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการนามาใช้ในผู้ปว่ ยโรคเรื้อรัง/
ผู้ปว่ ยติดเตียง/ผู้สูงอายุ ทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบนั

สาธารณสุข

3.3 จัดทาสวนสุมนไพรสาธิตในสถานบริการสาธารณสุข

สาธารณสุข

3.4 พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขในการจัดบริการด้านแพทย์แผน
ไทยแบบครบวงจร

รพ.สต. 6 แห่ง

3.5 สนับสนุนการสร้างหมู่บา้ นต้นแบบการปลูกและใช้สมุนไพรใน
ครัวเรือนอย่างน้อย 5 ชนิด ตาบลละ 2 หมู่บา้ น
3.6 จัดระบบการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสมุนไพรเพือ่ สุขภาพแก่
ประชาชนในชุมชน เพือ่ ให้ประชาชนเกิดความรอบรู้ สามารถใช้
สมุนไพรได้ถูกต้องกับโรคและภาวะความเจ็บป่วยทดแทนยาแผน
ปัจจุบนั (Health Retelacy)

สาธารณสุข

6 รายงานสถานการณ์ข้อมูลปัญหาทุกเดือนในการประชุม
คณะกรรมการ

สาธารณสุข

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

หมายเหตุ

1) 15 แผนงาน 40+1 โครงการ

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( / ) 1.PP&P Excellence

( ) 2.Service Excellence

( ) 3.People Excellence

( ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุม่ วัย (ด้านสุขภาพ)
A1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่ สตรีและเด็กปฐมวัย
( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( / ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)

C1 ระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับได้มาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ กลุม่ สตรีและเด็กปฐมวัยได้รับการดูแลทีค่ รบถ้วน และต่อเนือ่ ง
K1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชพี แสนคน (สตป.)
K2 ระดับความสาเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน (สตป.)
K3 ร้อยละ 57 ของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และมีสว่ นสูงเฉลีย่ ทีอ่ ายุ 5 ปีของเด็กชาย 113 ซม.เด็กหญิง 112 ซม.

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

หญิงตั้งครรภ์

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

หญิงตั้งครรภ์/คลอด/หลังคลอด

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

หญิงตั้งครรภ์

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

หญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉิน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

1 จัดบริการ/สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพกลุม่ สตรีและเด็กปฐมวัย
b1.1 การบริการและสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพกลุ่มสตรี
1 สารวจและขึ้นทะเบียนหญิงตั้งครรภ์เชิงรุกโดย
อสม.
2 หญิงตั้งครรภ์ทุกรายได้รบั การเฝ้าระวังช่วง
ตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดด้วยกราฟดูแล
การคลอด/แบบประเมิน EFM ตามคู่มือเวช
ปฏิบตั ิการคลอดอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
โดยเฉพาะมารดาที่ตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง
3 ค้นหากลุ่มเสี่ยงด้วย admission record
4 จัดระบบการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉิน ผู้
คลอดที่มีภาวะเสี่ยง หรือเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อน
ด้วยเกณฑ์การส่งต่อที่เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

5 ให้ความรู้โรงเรียนพ่อแม่ แก่หญิงตั้งครรภ์ สามี หญิงตั้งครรภ์และสามี 280 คู่/
พ่อแม่ในเด็ก 0-5 ปี และญาติที่มารับบริการ
หญิงหลังคลอด120 คน/เด็ก 0-5
คลอดที่โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ
ปี 600 คน/ญาติ 120 คน

ระยะเวลาดาเนินการ
รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

(ระบุเดือน)
ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการพยาบาล

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

b1.2 การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย
1 ตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)

เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 ดาเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวติ
และการพัฒนาตาบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี
สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย

หญิงตั้งครรภ์/หญิงให้นมบุตร/
เด็กแรกเกิด – 5 ปี

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

3 โครงการตาบลพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่

หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด
เด็ก 0 - 5 ปี ในเขตพืน้ ที่ตาบล
พลวง

ต.ค.61 - ก.ย.62

28,000

28,000

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.บ้านคลองน้า
เป็น

4 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี ให้
ได้รบั การดูแลอย่างมีคุณภาพ

หญิงตั้งครรภ์/ผู้ปกครองเด็ก/ครู
ศพด./อสม.จานวน120คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

57,400

57,400

รพ.สต.บ้านมูซู/รพ.สต.
บ้านคลองน้าเป็น

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก

หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
ทุกคน
หญิงตั้งครรภ์ /เด็ก 0-6 ปี
ตาบลจันทเขลม

ต.ค.61 - ก.ย.62

25,000

25,000

รพ.สต.บ้านท่าอุดม

ต.ค.61 - ก.ย.62

30,000

30,000

รพ.สต.บ้านจันทเขลม/
รพ.สต.บ้านแยกสะท้อน

6 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวติ
b1.3 การเฝ้าระวังและส่งเสริมป้องกันทันต
สุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
1 ส่งเสริมทันตสุขภาพและการป้องกันโรคในช่อง
ปากเด็กปฐมวัยที่อายุต่ากว่า 3 ปีและผู้ปกครอง
คลินิกเด็กดี (WBC)

เด็กในคลินิก WBC 600 คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

15,000

15,000

กลุ่มงานทันตกรรม

ลาดับ

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
UC 62

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

2 ส่งเสริมทันตสุขภาพและการป้องกันโรคในช่อง
ปากเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล

เด็กปฐมวัยใน ศพด.และ รร.
อนุบาล 650 คน

3 จัดมหกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากแม่และเด็ก
“Super MOM & KIDS” ตาบลพลวง อาเภอ
เขาคิชฌกูฏ

แม่และเด็ก 100 คน

กค.62

25,000

4 ส่งเสริมทันตสุภาพและการป้องกันโรคในช่อง
ปากกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

หญิงตั้งครรภ์ 200 คน

มี.ค. - ก.ย. 62

15,000

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากทันตกรรม
ป้องกันและรักษาโรคในช่องปากในเด็กกลุ่ม
ปฐมวัย

ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กในตาบล
ตะเคียนทอง

ต.ค.61 - ก.ย.62

20,500

1 ทบทวนบทบาทหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบและคาสั่ง
แต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

คาสั่งศูนย์พงึ่ ได้

ธ.ค.-61

บูรณาการงบร่วมกัน

2 ทบทวนปรับปรุงระบบเฝ้าระวังดูแลเด็กและ
สตรีที่ได้รบั การกระทารุนแรงให้มีประสิทธิผล

1 ระบบ

ธ.ค.-61

บูรณาการงบร่วมกัน

3 จัดระบบการประสานข้อมูลให้แก่ภาคีเครือข่าย
ได้รบั รู้และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเด็กและ
สตรีที่ได้รบั การกระทารุนแรง

1 ระบบ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

b2.2 การพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็กคุณภาพ

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

b2.3 การพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลสายใยรัก

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการพยาบาล

b2.4 การพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กตาม
เกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

ศูนย์เด็กเล็ก 8 แห่ง

ม.ค.62 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

(ระบุเดือน)
ต.ค.61 - ก.ย.62

รวม

เงินบารุง
20,000

อปท. /กองทุน

20,000

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ
กลุ่มงานทันตกรรม

25,000

15,000

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานทันตกรรม
20,500

รพ.สต.บ้านท่าอุดม

2 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการกลุม่
สตรีและเด็กปฐมวัย
b2.1 การพัฒนาระบบการดาเนินงานศูนย์พงึ่ ได้
กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและทีมงาน
1 อบรมพัฒนาบุคลากรงานสายใยรักแห่ง
ครอบครัว เรื่องการดูแลระยะตั้งครรภ์ ก่อน
คลอดและการช่วยฟืน้ คืนชีพทารกแรกเกิด

เจ้าหน้าที่ รพ.เขาคิชฌกูฏ/ รพ.
สต. 20 คน

มี.ค.-62

1,400

1,400

กลุ่มงานการพยาบาล

1 จัดประชุม MCH Board ระดับอาเภอและ จัด
ประชุม Birth Asphyxia and Perinatal
Conference

คณะกรรมการ 18 คน

ธ.ค.61 และ มี.ค. มิ.ย.
ก.ย.62

1,440

1,440

กลุ่มงานการพยาบาล

2 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน
แบบ KM

เจ้าหน้าที่ รพ.เขาคิชฌกูฏ/ รพ.
สต. 18 คน

ธ.ค.61 และ มี.ค. มิ.ย.
ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

รร./ศพด. 2 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

-

30,000.-

ศพด.ทต.ชากไทย

2 โครงการดูแลสุขภาพเด็กและนักเรียนใน
สถานศึกษาพืน้ ที่ตาบลพลวง

สถานศึกษา/ศพด.ในพืน้ ที่ตาบล
พลวง

พ.ค. - ก.ย.62

-

3,000.-

ศพด.ทต.พลวง

3 โครงการส่งเสริมโภชนาการให้แก่เด็กใน
ศพด.ทต.พลวง

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ทต.พลวง

ต.ค.61 - ก.ย.62

-

20,000.-

ศพด.ทต.พลวง

4 โครงการทันตศึกษาในสถานศึกษาพืน้ ที่ตาบล
พลวง

เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตาบล
พลวง

ต.ค.61 - ก.ย.62

-

20,000.-

ศพด.ทต.พลวง

5 โครงการพัฒนาการสมวัยใส่ใจด้วยอาหารหลัก
5 หมู่

เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ทต.
คลองพลู

พ.ค.62

-

12,300.-

ศพด.ทต.คลองพลู

เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

มี.ค. - ก.ค.62

-

21,000.-

อสม.ต.คลองพลู

4 พัฒนากลไกการบริหารจัดการกลุม่ สตรี
และเด็กปฐมวัยเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย
b4.1 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการกลุ่ม
สตรีและเด็กปฐมวัย

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

b4.2 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการด้านพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ตาบลชากไทย

6 โครงการหนูน้อยคลองพลู ฟันดี ยิ้มสวย

238,740

2,840

50,000

185,900

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( / ) 1.PP&P Excellence

( ) 2.Service Excellence

( ) 3.People Excellence

( ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุม่ วัย (ด้านสุขภาพ)
A2 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่ วัยเรียนและวัยรุน่
( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( / ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)

C2 เด็กวัยเรียนแข็งแรงและฉลาด
C3 การสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 0-12 ปี ลดลง
C4 ปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น ลดลง

เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)

K4 ร้อยละ 70 ของเด็กกลุม่ เสีย่ ง ได้รับการกระตุน้ พัฒนาการและดูแลอย่างต่อเนือ่ งด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ( เด็กไทยมีระดับสติปญ
ั ญาเฉลีย่ ไม่ตา่ กว่า 100)
K5 ร้อยละ 70 ของเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
K6 อัตราการคลอดมีชพี ในหญิงอายุ 15 - 19 ปี น้อยกว่า 38 ต่อพันประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

5 จัดบริการ/สนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ
กลุม่ เด็กวัยเรียนและวัยรุน่
b5.1 การบริการ/สนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ
ในเด็กวัยเรียน
1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกระโดดโลดเตน เล่น
สนุก

โรงเรียน14 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 ส่งเสริมกิจกรรมรณรงคดื่มนมจืด และจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อพฤติกรรมบริโภคที่พงึ
ประสงค์

โรงเรียน14 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

3 ส่งเสริมกิจกรรมการประเมินความฉลาดทาง
สติปญญา และเด็กกลุ่มเสี่ยงไดรับการติดตาม
กระตุนพัฒนาการและดูแลตอเนื่องดวยเครื่องมือ
มาตรฐาน

เด็กนักเรียน ป.1

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)
4 ประเมินภาวะโภชนาการและคัดกรองเด็กกลุ่ม
เสี่ยงพร้อมด่าเนินการจัดการปัญหาภาวะทุพ
โภชนาการ (ผอม อ้วน เตี้ย)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ

(ระบุเดือน)
เด็กอายุ 6-14 ปี ในโรงเรียน พ.ย.61 และ ม.ค.,พ.ค.,
ระดับประถมศึกษา /มัธยมศึกษา
ก.ค.62
ตอนต้น ม.1 - ม.3

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

บูรณาการงบร่วมกัน

5 ประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 6-11
ปี (ฉบับย่อ) ติดตามกระตุ้นพัฒนาการและดูแล
ต่อเนื่องในเด็กกลุ่มเสี่ยง ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน

เด็กนักเรียน ป.1

พ.ย.61 และ ม.ค.,พ.ค.,
ก.ค.62

บูรณาการงบร่วมกัน

6 โครงการก่าจัดเหาด้วยสมุนไพรในเด็กวัยเรียน

นักเรียนในโรงเรียน พืน้ ที่ต่าบล
พลวง

ต.ค.61 - ก.ย.62

20,000

20,000

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.บ้านคลองน้่า
เป็น

7 โครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหาโรค
โลหิตจางในเด็กนักเรียน

นักเรียน อ.1-ป.6 ในต่าบลพลวง

ต.ค.61 - ก.ย.62

10,000

10,000

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.บ้านคลองน้่า
เป็น

1 ให้ความรู้เพศศึกษา/เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยใน
วัยรุ่น

นักเรียน ป.5, ม.2, ม.5 โรงเรียน
ในพืน้ ที่

ม.ค. - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง/เหล้า/บุหรี่/ยา
เสพติด

โรงเรียน 14 แห่ง มหาวิทยาลัย 1
แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

นักเรียนมัธยมศึกษา ในพืน้ ที่
ต่าบลพลวง

ต.ค.61 - ก.ย.62

b5.2 การบริการ/สนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ
ในเด็กวัยรุ่น/ นักศึกษา

3 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพจิตในเด็ก
นักเรียนมัธยม
b5.3 การเฝ้าระวังและส่งเสริมป้องกันทันต
สุขภาพในเด็กวัยเรียน

1 ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ทันตกรรมป้องกันและ เด็กนักเรียน ป.1-ป.6 ในโรงเรียน
รักษาโรคในช่องปากในกลุ่มเด็กวัยเรียน ป.1-ป.6
เขตรับผิดชอบ 1,400 คน

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

10,000

10,000

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.บ้านคลองน้่า
เป็น

ธ.ค.61 - ก.ย.62

80,000

80,000

กลุ่มงานทันตกรรม

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

6 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการกลุม่
วัยเรียนและวัยรุน่
1 พัฒนาบริการคลินิกที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

2 พัฒนาบริการคลินิก DPAC

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ม.ค.-62

บูรณาการงบร่วมกัน

เจ้าหน้าที่ รพ.เขาคิชฌกูฏ 2 คน/
รพ.สต. 6 คน/สสอ. 1 คน

ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

โรงเรียน 14 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

5 ต่าบล

มี.ค.-61

บูรณาการงบร่วมกัน

นักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 2
และ 5 ต่าบลพลวง

ต.ค.61 - ก.ย.62

-

40,000.-

ทต.พลวง

ต.ค.61 - ก.ย.62

-

20,000.-

โรงเรียนวัดกะทิง

ก.พ.62

-

12,000.-

ทต.คลองพลู

7 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและทีมงาน
1 อบรมพัฒนาบุคลากรฟืน้ ฟู/เพิม่ ศักยภาพใน
การตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กตามมาตรฐาน
และการบันทึกข้อมูลในระบบรายงาน

8 พัฒนากลไกการบริหารจัดการกลุม่ วัย
เรียนและวัยรุน่ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย
b8.1 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการกลุ่มวัย
เรียนและวัยรุ่น
1 ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดด่าเนินการโรงเรียน
ต้นแบบดานการส่งเสริมสุขภาพ
2 พัฒนาการด่าเนินงานอ่าเภออนามัยการเจริญ
พันธุ์ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
b8.2 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา

2 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคใน นักเรียนโรงเรียนวัดกะทิง ต่าบล
โรงเรียน
พลวง
3 โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง
(ไม่ท้องก่อนวัย)

นักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียน
251 คน/หญิงอายุ 10-19 ปี ใน
ต่าบลคลองพลู 471 คน

ลาดับ

ระยะเวลาดาเนินการ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

4 โครงการป้องกันก่าจัดเหาและรักษาโรคผิวหนัง

นร.ประถมศึกษา รร.วัดทุ่งกบิล

(ระบุเดือน)
ม.ค. - ก.ย.62

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
(ส่งเสริมสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ)

นร.รร.คลองพลูวทิ ยา

6 โครงการส่งเสริมการออกก่าลังกายในกลุ่มเด็ก
วัยเรียน
7 โครงการพัฒนาอนามัยวัยเจริญพันธุ์
8 โครงการก่าจัดเหา

รวม

งบประมาณ
UC 62

เงินบารุง

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

-

20,000.-

รร.วัดทุ่งกบิล

ม.ค. - ก.ย.62

-

20,000.-

รร.คลองพลูวทิ ยา

เด็กวัยเรียน ต.จันทเขลม

ต.ค.61 - ก.ย.62

-

20,000.-

ทต.จันทเขลม

เด็กวัยเจริญพันธุ์

ต.ค.61 - ก.ย.62

-

15,000.-

รร.บ้านจันทเขลม

นักเรียนโรงเรียนบ้านจันทเขลม

มิ.ย.62

-

40,000.-

รร.บ้านจันทเขลม

120,000

-

80,000

40,000

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( / ) 1.PP&P Excellence

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

( ) 3.People Excellence

( ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุม่ วัย (ด้านสุขภาพ)
A3 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่ วัยผู้สงู อายุ
( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( / ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)
ลาดับ

( ) 2.Service Excellence

เป้าหมาย / จานวน

C5 ผูส้ งู อายุมคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ี ได้รับบริการสุขภาพและการดูแลทีเ่ หมาะสมและตรงกับสภาพปัญหา โดยการมีสว่ นร่วมของครอบครัว ชุมชนและท้องถิน่
K7 ร้อยละ 70 ของตาบลทีม่ รี ะบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูส้ งู อายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

9 จัดบริการ/สนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ
กลุม่ ผู้สงู อายุ ผู้พกิ าร ผู้ดอ้ ยโอกาส
b9.1 การคัดกรองและประเมินผู้สูงอายุ
(Healthy Aging)
1 คัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วย
คู่มือการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ ในประเด็น
คัดกรองปัญหาสาคัญและโรคที่พบบ่อยใน
ผู้สูงอายุ, คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes
และความสามารถในการทากิจวัตรประจาวัน
พืน้ ฐาน (Activities of daily living: ADL)

ผู้สูงอายุ

ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบร่วมกัน

2 บันทึกข้อมูลในระบบคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ
ผู้สูงอายุ Aging health data

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบร่วมกัน

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

b9.2 การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและผู้พิการ
(Long Term Care และ Home Health
Care)
1 พัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
ดูแลรักษา และฟืน้ ฟู ที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมและตรงกับสภาพปัญหาของผู้สูงอายุ

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
รวม

เงินบารุง

2 ทีมหมอครอบครัวออกเยี่ยมบ้านผู้ปว่ ยติดบ้าน
ติดเตียง ผู้พกิ าร ผู้สูงอายุ ในเขตพืน้ ที่อาเภอ
เขาคิชฌกูฏ และร่วมกันคัดกรองผู้สูงอายุ แยก
ผู้สูงอายุกลุ่มป่วยออกจากกลุ่มปกติ

480 ราย

(ระบุเดือน)
ต.ค.61 - ก.ย.62

3 ผู้สูงอายุได้รบั อุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือการ
เคลื่อนไหว โดยการประสานงานจากนัก
กายภาพบาบัดกับ รพศ.

12 คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

4 ผู้พกิ ารรายใหม่ได้รบั การขึ้นทะเบียนผู้พกิ าร
โดยการอานวยความสะดวกจากท้องถิ่นและ
ทีมสหวิชาชีพ

ผู้พกิ ารรายใหม่

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

5 จัดกิจกรรมออกกาลังกาย ฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ให้ความรู้เรื่องโรคที่ก่อให้เกิดความพิการ ใน
ชมรมผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในชมรม

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

6 โครงการฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนพิการโดยญาติ

เจ้าหน้าที่ รพ.สต./อสม./ผู้
พิการ/ผู้ดูแลผู้พกิ ารตาบลพลวง

ต.ค.61 - ก.ย.62

20,000

1000 คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

20,000

ชมรมผู้สูงอายุ 5 ชมรม

ต.ค.61 - ก.ย.62

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/กลุ่มงานเวชกรรม
ฟืน้ ฟู/รพ.สต.ทุกแห่ง

กลุ่มงานเวชกรรมฟืน้ ฟู

20,000

กลุ่มงานเวชกรรมฟืน้ ฟู

b9.3 การส่งเสริมสุขภาพทางทันตกรรมใน
กลุ่มผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
1 จัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรค
ในช่องปาก ในกลุ่มผู้สูงอายุ (ผู้สูงอายุในคลินิก
NCD และชมรมผู้สูงอายุ)

20,000

กลุ่มงานทันตกรรม

10 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการกลุม่
ผู้สงู อายุฯ
1 พัฒนาชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ในพืน้ ที่ตาบล Long
Term Care และผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
UC 62

เงินบารุง

ผู้รบั ผิดชอบ

(ระบุเดือน)

รวม

จนท.รพ.เขาคิชฌกูฏ 2 คน/สสอ.
1 คน/รพ.สต. 6 คน/
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง/
อปท. 5 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

อปท.5 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ผู้สูงอายุ 8 หมู่ ในตาบลชากไทย

ต.ค.61 - ก.ย.62

-

100,000.-

ทต.ชากไทย

ผู้ปว่ ยติดเตียงในตาบลพลวง

ต.ค.61 - ก.ย.62

-

10,000.-

ทต.พลวง

ผู้สูงอายุและผู้พกิ าร ตาบลคลอง
พลู 941 คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

-

70,000.-

ทต.คลองพลู/อสม.คลอง
พลู

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 40 คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

-

20,000.-

ทต.จันทเขลม

ผู้สูงอายุ 150 คน

ก.พ.62

-

30,000.-

ชมรมผู้สูงอายุ ต.จันทเขลม

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

11 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและทีมงาน
1 อบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care
manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) หรือ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

12 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการ
กลุม่ ผู้สงู อายุฯเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย
b12.1 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการกลุ่ม
ผู้สูงอายุ
1 พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน
กลุ่มติดเตียง โดยท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วมและมี
แผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan)
2 จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึง่ พิงในชุมชน หรือ
คณะกรรมการกองทุน LTC
b12.3 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวติ และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตาบล
ชากไทย
2 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ปว่ ยติดเตียง
3 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส
ร่างกายแข็งแรง ปี 2562
4 โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
5 โครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุตาม
หลักธรรม

40,000

-

20,000

20,000

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( / ) 1.PP&P Excellence

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

( ) 3.People Excellence

( ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ
A4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ (พชอ.)
( / ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)
ลาดับ

( ) 2.Service Excellence

เป้าหมาย / จานวน

C6 พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในพืน้ ทีใ่ ห้ดขี นึ้ โดยหลักการ "พืน้ ทีเ่ ป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง"
K8 ร้อยละ 60 ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ (พชอ.) ทีม่ คี ุณภาพ (PA)
ระยะเวลาดาเนินการ
เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

ผู้รบั ผิดชอบ

(ระบุเดือน)

รวม

คาสั่ง พชอ.

ต.ค.-ธ.ค.61

บูรณาการงบร่วมกัน

สสอ.เขาคิชฌกูฏ/กลุ่ม
งานบริการด้านปฐมภูมิฯ

1. จัดประชุมแบบมีสวนรวมเพือ่ วิเคราะห
ปัญหา/ประเด็นพัฒนา ตามบริบทในพืน้ ที่
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ

ประชุมคณะกรรมการ พชอ. 2
เดือน/ ครั้ง

พ.ย.61, ม.ค., มี.ค., พ.ค.,
มิ.ย. และ ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

สสอ.เขาคิชฌกูฏ/กลุ่ม
งานบริการด้านปฐมภูมิฯ

2. จัดทาแผนดาเนินการพัฒนา/แกไขปญหา
สาคัญตามบริบทในพืน้ ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

แผนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
2 ประเด็น

ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบร่วมกัน

ดาเนินการพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหา 2 ประเด็น

ม.ค. - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

13 แต่งตัง้ /ประชุมคณะกรรมการ พชอ.
1. ทบทวนคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ (District Health
Board : พชอ.)

14 จัดทาแผนและคัดเลือกประเด็นสาคัญ
อย่างน้อย 2 เรือ่ งต่ออาเภอ

15 ดาเนินการตามแผน
1 จัดดาเนินการตามแผนดาเนินงานพัฒนา/แก
ไขปญหาสาคัญตามบริบทในพืน้ ที่ เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน (ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้าน
อุบตั ิเหตุจราจร)

สสอ.เขาคิชฌกูฏ/กลุ่ม
งานบริการด้านปฐมภูมิฯ

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
รวม

เงินบารุง

(ระบุเดือน)
ม.ค. - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

เด็ก 0-5 ปี

ม.ค. - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

1 ประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนา/แกไข
ปัญหาสาคัญ ตามบริบทในพืน้ ที่ เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ดวย UCCARE

ประเมินผล ทุก 2 เดือน

พ.ย.61, ม.ค., มี.ค., พ.ค.,
มิ.ย. และ ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 สรุปผลการดาเนินงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู ชื่น
ชมและเสริมพลัง

สรุปผล ทุก 2 เดือน

พ.ย.61, ม.ค., มี.ค., พ.ค.,
มิ.ย. และ ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 จัดดาเนินการการจัดการดูแลผู้ปว่ ยและคนด้อย ผู้ปว่ ยและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
โอกาสทางสังคม
3 จัดดาเนินการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย 1,000
วัน และการพัฒนาตาบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป
สูงดี สมสวน ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

16 ประเมินประเด็นปัญหาคุณภาพชีวติ และ
ผลลัพธ์การพัฒนาตามกรอบUCCARE

-

สสอ.เขาคิชฌกูฏ/กลุ่ม
งานบริการด้านปฐมภูมิฯ

-

-

-

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( / ) 1.PP&P Excellence

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

( ) 3.People Excellence

( ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพ
A5 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( / ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)
ลาดับ

( ) 2.Service Excellence

เป้าหมาย / จานวน

C7 มีระบบปฏิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉินทีส่ ามารถรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขทีเ่ กิดจากโรคและภัยสุขภาพได้
K9 ร้อยละของจังหวัด/อาเภอมีศูนย์ปฏิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ทีส่ ามารถปฏิบตั งิ านได้จริง
ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

17 จัดตัง้ และดาเนินการตามภารกิจของทีม
ปฏิบตั กิ ารชุดต่างๆ
1 ทบทวนคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะทางานศูนย์ปฏิบตั ิการภาวะฉุกเฉิน (EOC)
และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation
Awareness Team: SAT)

คาสั่งศูนย์ปฏิบตั ิการภาวะฉุกเฉิน
(EOC)

ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบร่วมกัน

2 ประชุมทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

รพ.เขาคิชฌกูฏ 3 คน/รพ.สต. 6
คน/เทศบาล 5 คน/สสอ. 3 คน/
อาเภอ 3 คน

มี.ค., ส.ค.62

บูรณาการงบร่วมกัน

3 จัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) เพือ่ เฝ้า
ระวัง ตรวจจับ และประเมินสถานการณ์การเกิด
โรคและภัยสุขภาพ

เผ้าระวัง SAT ภาวะปกติ และ
SAT ภาวะฉุกเฉิน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

4 จัดทีมปฏิบตั ิการ (Operation Section) เพือ่
ปฏิบตั ิการในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข

ทีม MERT, mini MERT,
EMS, MCAT, CDCU/SRRT ฯ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

5 รายงานการวิเคราะหระดับความเสี่ยงสาคัญ
ของโรคและภัยสุขภาพ

กลุ่มงานการพยาบาล/
กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

ผู้รบั ผิดชอบ

(ระบุเดือน)

รวม

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการพยาบาล/
กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการพยาบาล

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

18 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ
b18.1 จัดบริการ/สนับสนุนการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ
1 บริการป้องกันเชิงรุก แก่กลุ่มประชากรหลัก
กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย
ได้รบั บริการป้องกันโดย
(MSM )/สาวประเภทสอง (TG) /
1) ได้รบั ข้อมูลความรู้ในการป้องกันเอชไอวี,
กลุ่มพนักงานบริการ(SW )ทั้ง
STI และการลดอันตรายจาการใช้ยา : Harm
หญิงและชาย/กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด
reduction (สาหรับPWID)
ด้วยวิธฉี ีด (PWID)
2) ได้รบั ถุงยางอนามัย สารหล่อลื่น(สาหรับ
MSM ,SW)และอุปกรณ์ฉีดยาที่ปลอดเชื้อ
(สาหรับPWID)
3) ได้รบั ข้อมูลสถานที่ที่จะไปรับบริการตรวจ
เอชไอวี ,STIและการรักษาด้วยสารทดแมน/เมธา
โดน (สาหรับPWID)
4) ได้ลงทะเบียนรับบริการโดยมีหมายเลข
สมาชิกหรือ UIC(Unique Identifier Code)
b18.2 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ
1 จัดทาทะเบียนผู้ปว่ ยในพืน้ ที่
2 จัดระบบการส่งต่อข้อมูล

ผู้รบั บริการที่ขึ้นทะเบียนใหม่ใน
ปี2562

3 บันทึกข้อมูล RIHIS-RTCM และส่งข้อมูล เข้าสู่
ระบบ RIHIS –RTBCM online

19 พัฒนาศักยภาพบุคลากร และทีมงาน
1 อบรมทีม mini MERT ระดับอาเภอ

พยาบาล รพ.เขาคิชฌกูฏ 37
คน/รพ.สต.6 คน/เทศบาล 12
คน/อาเภอ 2 คน

ธ.ค.-61

28,800

28,800

กลุ่มงานการพยาบาล

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)
2 อบรมพัฒนาบุคลากรฟืน้ ฟู/เพิม่ ศักยภาพใน
การดาเนินงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อและการ
บันทึกข้อมูลในระบบรายงาน

เป้าหมาย / จานวน
เจ้าหน้าที่ รพ.เขาคิชฌกูฏ 2 คน/
รพ.สต. 6 คน/สสอ. 1 คน

ระยะเวลาดาเนินการ
รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

(ระบุเดือน)
ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการพยาบาล/
กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการพยาบาล/
กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ

20 พัฒนาระบบกลไก การบริหารจัดการ
b20.1 การพัฒนาศูนย์ปฏิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉิน
(EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
1 จัดทา Incident Action Plan (IAP) ของ
เหตุการณ์ที่สาคัญที่อาจเกิดขึ้นในอาเภอ เพือ่
ซ้อมแผน โดยกาหนดวิธปี ฏิบตั ิการ พร้อมทั้งข้อ
สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เหตุการณ์สมมุติ 1 เรื่อง

ต.ค. - ธ.ค.61

2 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการบูรณาแผนเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

เจ้าหน้าที่ รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.
สต./เทศบาล รวม 30 คน

ส.ค.-62

6,500

6,500

3 โครงการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมด้าน
การแพทย์รองรับสถานการณ์สาธารณภัย/ภัย
พิบตั ิระดับอาเภอและจังหวัด

คณะทางานระดับอาเภอ รวม 30
คน

ส.ค.-62

14,000

14,000

1 อาเภอ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริการด้าน

2 ทบทวนคณะกรรมการและคณะทางานทีม
SRRT ระดับอาเภอและ SRRT ระดับตาบล

SRRT ระดับอาเภอและ SRRT
ระดับตาบล 1 ครั้ง

ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบร่วมกัน

ปฐมภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

3 สร้างความเข้มแข็งทีม SRRT ระดับหมู่บา้ น

45 หมู่บา้ น

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

4 พัฒนาการบริหารจัดการควบคุมป้องกันโรค
ในท้องถิ่น

อปท 5 แห่ง

ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการพยาบาล

b20.2 การพัฒนาเครือข่ายอาเภอควบคุมโรค
เข้มแข็ง
1 ดาเนินงานอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง

b20.3 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)
1 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและ
ชิคุนกุนยา
2 โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดใน
สถานศึกษา

เป้าหมาย / จานวน
หมู่บา้ น 8หมู่ /โรงเรียน 2 แห่ง/
วัด 7 แห่ง

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)
ต.ค.61 - ก.ย.62

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

160,000
-

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

160,000

รพ.สต.บ้านมูซู/รพ.สต.
บ้านคลองน้าเป็น

20,000.-

ทต.ชากไทย

รร. 4 แห่ง/ศพด. 1 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

3 โครงการเสริมสร้างพลังต้านภัยเอดส์ในชุมชน
ชมรมรักษ์สุขภาพอาเภอเขาคิชฌกูฏ ปี2562

สมาชิกชมรมรักษ์สุขภาพอาเภอ
เขาคิชฌกูฏ 200 คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

4 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้เลือดออกไข้ซิ
กา และโรคที่มียุงเป็นพาหะนาโรค

หมู่บา้ น วัด สถานศึกษา สถานที่
ราชการ

ต.ค.61 - ก.ย.62

-

175,000.-

5 โครงการป้องกันและแก้ไขโรคมือ เท้า ปาก ใน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

ศพด.ในพืน้ ที่ตาบลพลวง

ม.ค. - ก.ย.62

-

3,000.-

ศพด.ทต.พลวง

6 โครงการป้องกันและระงับโรคภัย/โรคติดต่อ
และไม่ติดต่อในชุมชน

หมู่ 1 - หมู่ 10 ตาบลพลวง

ต.ค.61 - ก.ย.62

-

15,000.-

อสม.ต.พลวง

7 โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก ต.ตะเคียนทอง

ทุกหลังคาเรือน 9 หมู่บา้ น

ต.ค.61 - ก.ย.62

-

100,000.-

ทต.ตะเคียนทอง

8 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตาบล
คลองพลู ปี 2562

ประชาชนในตาบลจานวน 2,476
หลังคา

มี.ค. - ส.ค.62

-

95,000.-

ทต.คลองพลู/อสม.คลอง
พลู

9 โครงการควบคุมคุมโรคมาลาเรีย ตาม
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ปชช.จานวน 2,476 หลังคาเรือน

มี.ค. - ส.ค.62

-

69,700.-

อสม.ต.คลองพลู

10 โครงการเฝ้าระวังเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ทต.คลองพลู ปลอดจากโรคติดต่อ

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 1 แห่ง

มี.ค.- ก.ค.62

-

12,300.-

ศพด.ทต.คลองพลู

11 โครงการป้องกันและควบคุมโรค

หมู่ 1 - หมู่ 8 ต.จันทเขลม

ต.ค.61 - ก.ย.62

-

50,000.-

ทต.จันทเขลม

งบสคร

ชมรมรักษ์สุขภาพ รพ.
เขาคิชฌกูฏ

209,300

49,300

-

160,000

ทต.พลวง

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( / ) 1.PP&P Excellence

( ) 2.Service Excellence

( ) 3.People Excellence

( ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพ
A6 โครงการควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและภัยสุขภาพ
( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( / ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)

C8 การเสียชีวติ จากการจมนา้ ของเด็กไทยลดลง
C9 การตายจากการบาดเจ็บทางถนนลดลง
C10 ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีโรคไม่ตดิ ต่อมีความเชือ่ มโยงทุกระดับ (NCDs Data Center)
C11 ผูป้ ว่ ยเบาหวานรายใหม่จากกลุม่ เสีย่ งเบาหวานลดลง
C12 ผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุม่ เสีย่ งผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงลดลง

เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)

K10 อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสีย่ งเบาหวาน และอัตรากลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตทีบ่ าน
K10.1 อัตราผูป้ ว่ ยเบาหวานรายใหม่จาก Pre-DM ไม่เกินร้อยละ 2.4
K10.2 อัตราประชากรกลุม่ เสีย่ งและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในพืนทีร่ ับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตทีบ่ า้ น มากกว่าร้อยละ 20

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบร่วมกัน

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

21 จัดบริการ/สนับสนุนการป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ตดิ ต่อ
b21.1 การคัดกรองสุขภาพเชิงรุก
1 การตรวจวัดรอบเอว ชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง
หาค่าดัชนีมวลกาย

ประชาชนอายุ 15 ปีขึนไป
23,516 คน

2 โครงการคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรคMetabolic ประชาชนอายุ15 ปีขึนไปต้าบล
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง
ชากไทย จ้านวน 3,593 คน/กลุ่ม
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ต้าบลชาก
เสี่ยง(โรคเรือรัง)/กลุ่มเสี่ยง
ไทย ปี 2562
(เกษตรกร)/อสม./ผู้น้าฯ/
ผู้บริหารองค์กรฯ

ต.ค. - ธ.ค.61

90,000

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง
90,000

รพ.สต.บ้านมูซู/รพ.สต.
บ้านคลองน้าเป็น

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

3 โครงการคัดกรองภาวะสุขภาพในประชาชนที่มี ประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึนไป ใน
อายุ 35 ปีขึนไป
เขตต้าบลพลวง
4 โครงการตรวจสารเคมีตกค้างในเกษตรกรและ
ประชาชน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)
ต.ค.61 - ก.ย.62

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

75,000

75,000

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.บ้านคลองน้า
เป็น

เกษตรกรและประชาชนในเขต
ต้าบลพลวง

ต.ค.61 - ก.ย.62

20,000

20,000

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.บ้านคลองน้า
เป็น

5 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพือ่ ลด
ภาวะแทรกซ้อน

กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ปว่ ย
โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงใน
เขตต้าบลพลวง

มี.ค. - ก.ย.62

30,000

30,000

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.บ้านคลองน้า
เป็น

6 โครงการตรวจหาสารโคลีนเอสเตอเรสใน
เกษตรกรปี 2562

เกษตรกรและประชาชนในเขต
ต้าบลตะเคียนทอง ม.1-9

ต.ค.61 - ก.ย.62

25,000

25,000

รพ.สต.บ้านท่าอุดม

7 โครงการรณรงค์คัดกรองภาวะสุขภาพในกลุ่ม
ประชาชนอายุ 15 ปีขึนไปและการอบรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ประชาชนอายุ 15 ปีขึนไป

ต.ค. - ธ.ค.61

93,200

93,200

รพ.สต.บ้านท่าอุดม

8 โครงการคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรคMetabolic
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ต้าบลคลอง
พลู ปี 2562

ประชาชนอายุ15 ปีขึนไปต้าบล
ชากไทย จ้านวน 5274 คน/กลุ่ม
เสี่ยง(โรคเรือรัง)/กลุ่มเสี่ยง
(เกษตรกร)/อสม./ผู้น้าฯ/
ผู้บริหารองค์กรฯ

ต.ค. - ธ.ค.61

85,000

85,000

สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ

9 โครงการคัดกรองภาวะสุขภาพต้าบลจันทเขลม ประชาชน 35 ปีขึนไป 3,078 คน

ต.ค. - ธ.ค.61

40,000

40,000

รพ.สต.บ้านจันทเขลม/
รพ.สต.บ้านแยกสะท้อน

10 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ประชาชนหมู่ที่ 1-8 ต.จันทเขลม

ม.ค. - ก.ย.62

20,000

20,000

รพ.สต.บ้านจันทเขลม/
รพ.สต.บ้านแยกสะท้อน

COPD 213 คน
Asthma 187 คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

22 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบการป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
1 โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปว่ ยหืดและ
ปอดอุดกันเรือรังโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี ประจ้าปี 2562

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการพยาบาล

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)
2 คลินิกฟ้าใส

เป้าหมาย / จานวน
ผู้รบั บริการที่สมัครใจอดบุหรี่

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)
ต.ค.61 - ก.ย.62

รวม
บูรณาการงบร่วมกัน

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ
กลุ่มงานการพยาบาล

1) ประชุมคณะท้างานคลินิกอดบุหรี่

คณะท้างาน

ต.ค.61 และ ม.ค.,เม.ย.,
ก.ค.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2) ประเมินการติดบุหรี่ในผู้รบั บริการ

ผู้รบั บริการที่สมัครใจอดบุหรี่

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

3) ท้ากลุ่มบ้าบัดการติดบุหรี/่ การให้ค้าปรึกษา

ผู้รบั บริการที่สมัครใจอดบุหรี่

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ประชากรอายุ 35 ปี ขึนไปผล
การคัดกรองปีที่ผ่านมาเป็นกลุ่ม
เสี่ยงและสงสัย HT

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการพยาบาล/
กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

เจ้าหน้าที่ รพ.เขาคิชฌกูฏ 2 คน/
รพ.สต. 6 คน/สสอ. 1 คน

ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการพยาบาล/
กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

ภาคีเครือข่าย

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

แหล่งน้าในชุมชน

ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบร่วมกัน

4) ติดตามผู้ปว่ ยอย่างต่อเนื่องจนสามารถเลิก
บุหรี่ได้
5) ใช้แพทย์แผนไทยเป็นตัวช่วยในการเลิกบุหรี่
3 การวัดความดันโลหิตที่บา้ นโดย อสม.หรือด้วย
ตนเอง หลังตื่นนอนตอนเช้าให้วดั ภายใน 1
ชั่วโมง (วัดก่อนกินยาและกินอาหารเช้า) ส่วน
การวัดความดันโลหิตก่อนนอนเวลากลางคืน ให้
ปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน

23 พัฒนาศักยภาพบุคลากร และทีมงาน
1 อบรมพัฒนาบุคลากรฟืน้ ฟู/เพิม่ ศักยภาพใน
การด้าเนินงานควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อและ
การบันทึกข้อมูลในระบบรายงาน

24 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการ
ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ และเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง การมีสว่ นร่วมของภาคี
เครือข่าย
b24.1 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกัน
การจมน้าของเด็กในชุมชน
1 ประชุมภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
แก้ไขปัญหาการจมน้าในเด็ก
2 ส้ารวจแหล่งน้าที่เสี่ยงต่อการจมน้า

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
รวม

งบประมาณ
UC 62

เงินบารุง

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

เด็กที่มีอายุต่้ากว่า 15 ปี

(ระบุเดือน)
ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ทีมผู้ก่อการดี

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ประชุม 1 ครัง/ปี

ธ.ค.-61

บูรณาการงบร่วมกัน

ร้านค้า/สถานบันเทิง/สถานี
บริการเชือเพลิง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ถนนหลักและถนนรองในพืนที่

ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบร่วมกัน

4 ด้าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ
ทางถนน (DHS RTI)

ระบบ DHS RTI

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

5 รณรงค์และเฝ้าระวังการเกิดอุบตั ิเหตุ/การ
รายงานอุบตั ิเหตุทังในช่วงเทศกาล

5 ต้าบล

ม.ค. และ เม.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

ประชาชน 9 หมู่บา้ น

ต.ค.61 - ก.ย.62

-

50,000.-

ทต.ตะเคียนทอง

2 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้าน สตรี อายุ 30-70 ปี จ้านวน1,747
ภัยมะเร็งเต้านม
คน

ม.ค. - ส.ค.62

-

47,400.-

ชมรม อสม.คลองพลู

3 โครงการขาดสารไอโอดีนตามพระราชด้าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม.ค. - ส.ค.62

-

47,700.-

ชมรม อสม.คลองพลู

3 เฝ้าระวังการจมน้าที่เกิดจากอุบตั ิเหตุใน
กลุ่มเป้าหมาย
4 ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) สอบสวนโรค
b24.2 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกัน
อุบตั เิ หตุทางถนน
1 ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์/ยาสูบระดับอ้าเภอ
2 เฝ้าระวัง/ตรวจเตือน/ติดตามการบังคับใช้
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/ยาสูบ
ในช่วงเทศกาล/วันส้าคัญต่างๆ
3 ส้ารวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

b24.3 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
1 โครงการส่งเสริมการออกก้าลังกายเพือ่ สุขภาพ

4 โครงการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ

อสม./แกนน้า/รร/ศพด.
ประชาชนหมู่ที่ 1-10

มี.ค. - มิ.ย.62

-

36,000.-

ชมรม อสม.คลองพลู

5 โครงการส่งเสริมป้องกันทางกระบวนการ ทัน
ตกรรม ในหน่วยแพทย์ พอ.สว.

หน่วยทันตกรรมในต้าบลจันทเข
ลม

ต.ค.61 -ก.ย.62

-

15,000.-

ชมรม อสม.ต.จันทเขลม

6 โครงการส่งเสริมการป้องกันภัยและอุบตั ิวยั เด็ก

สมาชิกชมรม To Be No.1
นักเรียน ป.6 และ ม.3

พ.ย.61 - มี.ค.62

-

40,000.-

ชมรมกีฬาต้าบลจันทเขลม

478,200

-

-

478,200

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( / ) 1.PP&P Excellence

( ) 2.Service Excellence

( ) 3.People Excellence

( ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพ
A7 โครงการคุม้ ครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและบริการสุขภาพ
( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( / ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)

C13 ผูบ้ ริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีม่ คี ุณภาพ ปลอดภัย
C14 สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพือ่ สุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐานและประชาชนได้รับบริการสุขภาพทีม่ คี ุณภาพมาตรฐาน

เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)
ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

K11 ร้อยละ 97 ของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพกลุม่ เสีย่ งทีไ่ ด้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

25 จัดบริการและสนับสนุนการดาเนินงาน
คุม้ ครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
และบริการสุขภาพ
1 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
2 จัดทาข้อมูลพืน้ ฐานสถานพยาบาล
3 ตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาล

สถานที่ผลิต หรือจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในพืน้ ที่

ม.ค. - เม.ย.62

6,000

สถานพยาบาลในชุมชน

ธ.ค.61 - ม.ค.62

บูรณาการงบร่วมกัน

สถานพยาบาลในชุมชนอย่างน้อย
1 ครั้ง/แห่ง/ต่อปี

ม.ค. - พ.ค.62

6,000

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/กลุ่มงานเภสัชฯ/
สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง

บูรณาการงบร่วมกัน

4 ตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ

สถานประกอบการ 15 แห่ง
อย่างน้อย 1 ครั้ง/แห่ง/ต่อปี

ธ.ค.61 - พ.ค.62

1,000

5 โครงการพัฒนาคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและยา

-ร้าน/แผงลอย 20 ร้าน/ร้าน
ของชา 21 ร้าน/แกนนาอาหาร ปลอดภัย/อสม./ผู้จาหน่ายอาหาร
รวม 40 คน/แกนนาเยาวชน
ปลอดบุหรี่สุรา 200 คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

23,000

1,000
23,000

รพ.สต.บ้านมูซู/รพ.สต.
บ้านคลองน้าเป็น

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)
6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคตาบลตะเคียนทอง

เป้าหมาย / จานวน
เด็กนักเรียนชั้น ป.5 อสม./แกน
นา คบ./ครูอนามัยโรงเรียน/
ผู้ประกอบการร้านค้า

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)
ต.ค.61 - ก.ย.62

รวม

เงินบารุง

ม.ค. - พ.ค.62

บูรณาการงบร่วมกัน
3,000

17,700

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน
17,700

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ
รพ.สต.บ้านท่าอุดม

26 จัดบริการและสนับสนุนการดาเนินงาน
ด้านอาหารปลอดภัย
b26.1 เฝ้าระวัง ตรวจสอบอาหารตาม
มาตรฐานอาหารปลอดภัย
1 ตรวจแนะนาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
2 สุ่มตัวอย่างอาหารตรวจสอบ (บอแรกซ์ ,สาร
ซาลิซิลิก, สารฟอกขาว,ฟอร์มาลีน, ยาฆ่าแมลง
,แอลฟ่าท็อกซิล)

ร้านจาหน่ายอาหารสดในตลาด
สด/ตลาดนัด/ร้านค้าในชุมชน
อาเภอเขาคิชฌกูฏ

3 สุ่มเก็บอาหารสด

3,000

มิ.ย. - ก.ค.62
ม.ค. - พ.ค.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ร้านชา/โรงเรียน

ธ.ค.61 - พ.ค.62

บูรณาการงบร่วมกัน

1 จัดทาแผนการดาเนินงานอาหารปลอดภัยและ
ดาเนินการตามแผน

ร้านค้าอาหารสดในชุมชน

ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบร่วมกัน

2 ประสานและส่งต่อข้อมูลผลการดาเนินงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย
ด้านอาหาร

เทศบาล/อาเภอ/สสจ./
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผงลอย 18 แผง ร้านอาหาร 2
แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

4 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร
ตาบลตะเคียนทอง ปี 2562

4 สุ่มเก็บอาหารแห้ง และอื่นๆ

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/กลุ่มงานเภสัชฯ/
สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง

b26.2 จัดทาข้อมูลพืน้ ฐานตลาดสด/ตลาดนัด
ร้านค้าอาหารสดในชุมชน/ร้านชา
กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/กลุ่มงานเภสัชฯ/
สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

20,000

20,000

รพ.สต.บ้านมูซู

ร้านอาหาร/แผงลอย จาหน่าย
อาหาร

ต.ค.61 - ก.ย.62

10,000

10,000

รพ.สต.บ้านท่าอุดม

ผู้ประกอบการ/ประชาชนทั่วไป

ก.พ. - เม.ย.62

5,000

27 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบการจัดการ
ด้านคุม้ ครองผู้บริโภคฯ
1 รณรงค์ ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้
ความรู้ ด้านคบส. ในชุมชน

5,000

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/กลุ่มงานเภสัชฯ/
รพ.สต.ทุกแห่ง

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

28 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและทีมงาน
1 อบรมให้ความรู้เครือข่าย คบส. งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค

บุคลากรสาธารณสุข
และเครือข่าย คบส.

2 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่
ด้านคุ้มครองผู้บริโภคฯ ระดับอาเภอ
รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

ธ.ค.61 - ม.ค.62

20,000

20,000

ธ.ค.61 - ม.ค.62

5,000

5,000

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/กลุ่มงานเภสัชฯ/
สสอ.

29 พัฒนากลไกการบริหารจัดการส่งเสริม
และเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
1 ประสานความร่วมมือ/แผนงาน/โครงการกับ
เทศบาลตาบลในการร่วมดาเนินงานและขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ

อปท. 5 แห่ง

ธ.ค.61 - ม.ค.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานเภสัชฯ/รพ.สต.
ทุกแห่ง/สสอ.

2 ทบทวนคณะกรรมการ/คณะทางานอาหาร
ปลอดภัยระดับอาเภอ ระดับตาบล เพือ่
รับผิดชอบการดาเนินงาน

1 คณะ

ธ.ค.61 - ม.ค.62

บูรณาการร่วมกับ A10
โครงการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/กลุ่มงานเภสัชฯ/
สสอ.

3 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานคุ้มครอง
ผู้บริโภคระดับอาเภอ

คณะกรรมการ/คณะทางาน
คุ้มครองผู้บริโภคระดับอาเภอ

ธ.ค.61 - ม.ค.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/กลุ่มงานเภสัชฯ/
สสอ.

4 โครงการพัฒนาศักยภาพงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารและยาในชุมชน
ตาบลคลองพลู

แกนนานักเรียน ระดับมัธยม/
แกนนานักวิทย์ชุมชน/
ผู้ประกอบการในพืน้ ที่

มี.ค. - มิ.ย.62

-

5 โครงการแนะนา/ตรวจร้านค้า/ตลาดสด/ตลาด
นัด และผู้ประกอบการค้าขายในพืน้ ที่ตาบลพลวง

ร้านจาหน่ายอาหารร้านค้า/
ตลาดสด/ตลาดนัดและ
ผู้ประกอบการค้าขายในพืน้ ที่
ตาบลพลวง

ต.ค.61 - ก.ย.62

-

30,000.-

ทต.พลวง

ร้านค้า/แผงลอยจาหน่ายอาหาร
12 ร้าน/ร้านค้าตลาดนัด ม.1-8

เม.ย.62 - ก.ย.62

-

15,000.-

ทต.จันทเขลม

6 โครงการอาหารปลอดภัยประชาชนใส่ใจการ
บริโภค

110,700

15,000.-

40,000

-

70,700

อสม.คลองพลู

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( / ) 1.PP&P Excellence

( ) 2.Service Excellence

( ) 3.People Excellence

( ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
A8 โครงการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
( / ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)

C15 โรงพยาบาลรัฐมีการพัฒนางานอนามัยสิง่ แวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
K12 ร้อยละของโรงพยาบาลทีพ่ ฒ
ั นาอนามัยสิง่ แวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital (สตป.)
- รพ.ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก มากกว่าร้อยละ 40
- รพ.ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก plus อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

1 พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยทุกประเภท รพ.เขาคิชฌกูฏ/สสอ./ รพ.สต. 6
แห่ง/อปท. 5 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 ดาเนินงานส้วมสาธารณะให้ผ่านเกณฑ์ตาม
มาตรฐาน HAS

รพ.เขาคิชฌกูฏ/สสอ./ รพ.สต. 6
แห่ง/อปท. 5 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

3 จัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอก
อาคาร โดยเพิม่ พืน้ ที่สีเขียวและพืน้ ที่พกั ผ่อนที่
สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสอดคล้องกับชีวติ และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นสาหรับผู้ปว่ ยรวมทั้งผู้มารับ
บริการ

รพ.เขาคิชฌกูฏ/สสอ./ รพ.สต. 6
แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

4 จัดการส่งเสริมกิจกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ รพ.เขาคิชฌกูฏ/สสอ./ รพ.สต. 6
แห่ง
ดีแบบองค์รวม

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

30 ส่งเสริมให้สถานบริการสุขภาพ/หน่วยงาน/
ชุมชน มีการพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล้อมตาม
เกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN
Hospital
กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/กลุ่มงานบริหาร/ทีม
ENV&IC/รพ.สต.ทุกแห่ง

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
รวม

รพ.เขาคิชฌกูฏ

(ระบุเดือน)
ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

รพ.เขาคิชฌกูฏ/สสอ./ รพ.สต. 6
แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ประกาศนโยบาย

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

รพ.เขาคิชฌกูฏ/สสอ./ รพ.สต. 6
แห่ง

ต.ค.61, ก.ค.62

บูรณาการงบร่วมกัน

รพ.เขาคิชฌกูฏ/สสอ./ รพ.สต. 6
3 สื่อสาร ขับเคลื่อนและพัฒนาดานอนามัย
แห่ง/อปท. 5 แห่ง
สิ่งแวดลอม GREEN & CLEAN Hospital อย่างมีส
วนรวม
4 ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการ/แนวทางการ
รพ.เขาคิชฌกูฏ/สสอ./ รพ.สต. 6
ดาเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN Hospital
แห่ง

ต.ค.61, ก.ค.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ต.ค.61, ก.ค.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

5 ดาเนินการตรวจและปรับปรุงสุขาภิบาล
ร้านอาหารในโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน
6 จัดให้มีบริการน้าดื่มสะอาดที่อาคารผู้ปว่ ยนอก
และผู้ปว่ ยใน
7 ดาเนินการมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็น
รูปธรรมเกิดการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
ร่วมกันทั้งองค์กร

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

31 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบการจัดการ
สิง่ แวดล้อม
b31.1 สร้างกระบวนการพัฒนา
1 ประกาศนโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital
2 ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ
GREEN & CLEAN Hospital วิเคราะหและ
วางแผนปฏิบตั ิการเพือ่ ขับเคลื่อน

5 จัดประชุมคณะกรรมการเพือ่ กากับติดตาม
ทบทวนผลการดาเนินงาน ประเมินผลและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง

คณะกรรมการ

6 สงเสริมการสรางนวัตกรรม GREEN
7 สรางเครือขายการพัฒนา GREEN สูชุมชนเพือ่ ส
งเสริมใหเกิด GREEN Community

อปท. 5 แห่ง/5 ตาบล

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/กลุ่มงานบริหาร/ทีม
ENV&IC/สสอ./รพ.สต.
ทุกแห่ง

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

8 รณรงค์ ส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับการลดการ รพ.เขาคิชฌกูฏ/สสอ./ รพ.สต. 6
ใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร
แห่ง

ระยะเวลาดาเนินการ
รวม

เงินบารุง

(ระบุเดือน)
ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน
บูรณาการงบร่วมกัน

9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการคัดแยกมูลฝอย
ประเภทต่างๆ ในหน่วยบริการ

รพ.เขาคิชฌกูฏ/สสอ./ รพ.สต. 6
แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

10 โครงการอบรมฟืน้ ฟูความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยว
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

จนท. รพ.เขาคิชฌกูฏ 121 คน/
รพ.สต.36 คน

ก.พ.-62

b31.2 พัฒนาระบบให้ยั่งยืน
1 การวิเคราะหผลการดาเนินงาน การ
ประเมินผลความพึงพอใจผูมารับบริการและ
วางแผนพัฒนาอยางตอเนื่อง

การประเมินความพึงพอใจ
ผู้รบั บริการ

ม.ค.62, ก.ค.62

บูรณาการงบร่วมกัน

เจ้าหน้าที่ รพ.เขาคิชฌกูฏ/สสอ./
รพ.สต. 6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

เจ้าหน้าที่ รพ.เขาคิชฌกูฏ/สสอ./
รพ.สต. 6 แห่ง

ก.พ.-62

บูรณาการงบร่วมกัน

อปท. 5 แห่ง

ม.ค.-62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 พัฒนาศักยภาพและสรางการมีสวนรวมของเจ
าหนาที่ทุกระดับ ในโรงพยาบาล
3 บูรณาการความรวมมือกับภาคีเครือขาย และสร
างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางโรงพยาบาล และชุมชน

3,240

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

3,240

ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานการพยาบาล

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/กลุ่มงานบริหาร/ทีม
ENV&IC/รพ.สต.ทุกแห่ง

32 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและทีมงาน
1 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบการกาจัดมูล เจ้าหน้าที่ รพ.เขาคิชฌกูฏ/สสอ./
ฝอยติดเชื้อใน รพ./รพ.สต.
รพ.สต. 6 แห่ง
2 ประชุมชี้แจง ทบทวนแนวทางการคัดแยกมูล
ฝอย การจัดเก็บมูลฝอย การขนย้ายมูลฝอย

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/กลุ่มงานบริหาร/ทีม
ENV&IC/สสอ./รพ.สต.
ทุกแห่ง

33 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการ
สิง่ แวดล้อม เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย
1 ประชุมชี้แจงการจัดการของเสียในหน่วย
บริการและในชุมชน
2 โครงการรณรงค์อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม

ประชาชนในพืน้ ที่ตาบลพลวง

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

15,000.-

3,240.00

3,240.00

-

อสม.ต.พลวง

-

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( / ) 1.PP&P Excellence

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

( ) 3.People Excellence

( ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
A9 โครงการคุม้ ครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง (Hot Zone)
( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( / ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)
ลาดับ

( ) 2.Service Excellence

เป้าหมาย / จานวน

C16 ประชาชนได้รับการป้องกัน ดูแลสุขภาพจากปัจจัยเสีย่ งมลพิษด้านสิง่ แวดล้อม
K13 ร้อยละ100ของจังหวัด/อาเภอมีระบบจัดการปัจจัยเสีย่ งจากสิง่ แวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และยัง่ ยืน ผ่านเกณฑ์ระดับพืน้ ฐาน
ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

34 พัฒนาระบบฐานข้อมูล
1 ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลพืน้ ที่เสี่ยงต่อสุขภาพ
จากมลพิษสิ่งแวดล้อม

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 วิเคราะห์สภาพปัญหาจากสถานการณ์ที่มี/
ข้อมูลข่าวสาร/เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น/เหตุรอ้ งเรียน
ต่างๆ/การหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

3 รายงานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

4 จัดการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

35 พัฒนากลไกการจัดการปัจจัยเสีย่ งจาก
มลพิษสิง่ แวดล้อมอย่างบูรณาการ
1 เฝ้าระวังและส่งตรวจคุณภาพน้าทิ้งจากระบบ
บาบัดน้าเสีย

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/กลุ่มงานบริหาร/ทีม
ENV&IC

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบร่วมกัน

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

36 พัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการ
จัดการมูลฝอยติดเฃือ้ ของสถานบริการ
สุขภาพ
1 จัดทาฐานข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ของสถานบริการสาธารณสุข
2 จัดทาแผนและรายงานผลการประเมิน
มาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

3 พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยทุกประเภท รพ.เขาคิชฌกูฏ/สสอ./ รพ.สต. 6
แห่ง/อปท. 5 แห่ง
4 พัฒนาผู้ดูแลระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
(หลักสูตร IC 4 เดือน)

ICN

ก.พ.-พ.ค.62

100,000

1 จัดทาฐานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพืน้ ที่รบั ผิดชอบ

อปท 5 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 สนับสนุนองค์ความรู้แก่อปท. ในการ
ดาเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน

อปท 5 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

3 พัฒนายกระดับมาตรฐานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นต้นแบบการจัดบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

อปท 5 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/กลุ่มงานบริหาร/ทีม
ENV&IC/สสอ./รพ.สต.
ทุกแห่ง

100,000

กลุ่มงานการพยาบาล

37 ส่งเสริมให้ชมุ ชน / ท้องถิน่ มีการ
จัดบริการอนามัยสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้
มาตรฐาน
b37.1 การส่งเสริมให้ทอ้ งถิ่นมีการจัดบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมทีไ่ ด้มาตรฐาน (EHA)
กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

b37.2 การส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดตาบลทีม่ ี
ชุมชนทีม่ ศี ักยภาพในการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมชุมชน
1 สนับสนุนองค์ความรู้แก่ อปท. ในการร่วมสร้าง
ตาบลที่มีชุมชนมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

อปท 5 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 สนับสนุนให้ตาบลมีชุมชนที่มีความเข้มแข็งใน
การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน
(Active Communities)

ตาบลละ 1 ชุมชน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

100,000

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

100,000

-

-

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( ) 1.PP&P Excellence

( / ) 2.Service Excellence

( ) 3.People Excellence

( ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
A10 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
( ) 1.บริหารจัดการ ( / ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)

C17 ประชาชนทุกคนได้รับบริการทุกทีท่ งั้ ในหน่วยบริการและในชุมชนโดยทีมหมอครอบครัว เพือ่ ให้มสี ขุ ภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัว
เบือ้ งต้น เมือ่ มีอาการเจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสม

เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)
ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

K14 ร้อยละ 100 ของคลินกิ หมอครอบครัวทีเ่ ปิดดาเนินการได้ในพืน้ ที่ (Primary Care Cluster) (PA)
เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

ผู้รบั ผิดชอบ

(ระบุเดือน)

รวม

ต.ค.61

บูรณาการงบร่วมกัน

2 จัดทาทะเบียนผู้ปว่ ยกลุ่มเป้าหมายในพืน้ ที่และ รพ.เขาคิชฌกูฏ/สสอ./ รพ.สต. 6
ส่งต่อข้อมูลยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แห่ง/อปท. 5 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

3 ออกเยี่ยมบ้านในเครือข่ายด้วยทีมหมอ
ครอบครัว ในผู้ปว่ ยกลุ่มต่างๆ

ประชากรทุกกลุ่มโรค กลุ่มวัย

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

รพ.สต. 6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

รพ.สต.ทุกแห่ง

รพ.เขาคิชฌกูฏ/สสอ./ รพ.สต. 6
แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

38 จัดบริการ/สนับสนุนการดาเนินงาน
คลินคิ หมอครอบครัว
1 ทบทวนการจัดกลุมเครือขายหนวยบริการปฐม
ภูมิและคลินิกหมอครอบครัวที่มีคุณภาพและสอด
คลองกับบริบทพืน้ ที่

1 PCC 3 FCT

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/กลุ่มงานเวชกรรม
ฟืน้ ฟู/กลุ่มงานการ
พยาบาล/รพ.สต.ทุกแห่ง/
สสอ.

39 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบการ
จัดบริการระดับปฐมภูมิ
1 พัฒนาคุณภาพบริการตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.
สต.ติดดาว
2 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ
เชื่อมโยงกับขอมูลของหนวยงานอื่น

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
UC 62

เงินบารุง

ผู้รบั ผิดชอบ

(ระบุเดือน)

รวม

ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการพยาบาล/
สสอ.

เครือข่ายหมอครอบครัว

ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบร่วมกัน

อปท. 5 แห่ง/ภาคีเครือข่าย

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/กลุ่มงานเวชกรรม
ฟืน้ ฟู/รพ.สต.ทุกแห่ง/สสอ.

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

40 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและทีมงาน
1 พัฒนาทีมหมอครอบครัวเพือ่ รองรับการทางาน เจ้าหน้าที่ รพ.เขาคิชฌกูฏ/สสอ./
ในคลินิกหมอครอบครัว
รพ.สต. 6 แห่ง

41 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการสร้าง
เสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
1 พัฒนาเครือข่ายทีมหมอครอบครัวในชุมชน
2 ประสานความร่วมมือกับชุมชน เทศบาล ภาคี
เครือข่ายด้านสุขภาพในการบริหารจัดการทีม
หมอครอบครัว

-

-

-

-

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( ) 1.PP&P Excellence

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

( ) 3.People Excellence

( ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
A11 โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ
( / ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)
ลาดับ

( / ) 2.Service Excellence

เป้าหมาย / จานวน

C18 คนในครอบครัวมีความรู้และทาหน้าทีด่ แู ลสุขภาพครอบครัวของตนเองได้อย่างเหมาะสม
K15 ร้อยละ 60 ของครอบครัวทีม่ ศี ักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

45 หมู่บา้ น

ต.ค. - ธ.ค. 61

บูรณาการงบร่วมกัน

อสค. ประจาครัวเรือน

ต.ค. - ธ.ค. 61

บูรณาการงบร่วมกัน

อสค. ประจาครัวเรือนที่ผ่านการ
อบรม

ม.ค. - มี.ค.62

บูรณาการงบร่วมกัน

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

42 คัดเลือกและพัฒนาอาสาสมัครประจา
ครัวเรือน
1 กาหนดกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาอาสาสมัคร
ประจาครัวเรือน (อสค.)
2 ดาเนินการคัดเลือกสมาชิกของแต่ละครอบครัว
และจัดการเรียนรู้ฝึกปฏิบตั ิตามหลักสูตร อสค.
เพือ่ ให้ทาหน้าที่ดูแลสุขภาพของสมาชิกใน
ครอบครัวตนเอง

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

43 การขึน้ ทะเบียน อสค.
1 ดาเนินการบันทึกข้อมูล อสค. ที่ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตร อสค. ลงในโปรแกรมบนเว็บไซต์
ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
UC 62

เงินบารุง

ผู้รบั ผิดชอบ

(ระบุเดือน)

รวม

อสค. ประจาครัวเรือน

ต.ค.61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

อสค. ประจาครัวเรือน

ก.ค. - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

44 สนับสนุนและส่งเสริมให้ อสค.แสดง
บทบาทและทาหน้าทีด่ แู ลสุขภาพของ
สมาชิกในครอบครัว
1 ส่งเสริมให้ อสค. เป็นแกนนาปฏิบตั ิตนด้าน
สุขภาพที่มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างให้ครอบครัว
และเป็นผู้ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวตนเอง
2 อสค. สามารถถ่ายทอดความรู้ให้คนใน
ครอบครัวตนเองและช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะ
พึง่ พิง
3 ประสานงานพัฒนาสุขภาพครอบครัว และเป็น
เครือข่ายกับ อสม./อสส./จนท./หมอครอบครัวได้
โดยไม่ซาซ้อนบทบาทกัน

45 การประเมินศักยภาพครอบครัว อสค.
1 ติดตาม ประเมินศักยภาพครอบครัว อสค. ใน
การดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวตนเอง
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

-

-

-

-

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( ) 1.PP&P Excellence

( / ) 2.Service Excellence

( ) 3.People Excellence

( ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
A12 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( / ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)

C19 ผูป้ ว่ ยเบาหวานสามารถควบคุมระดับนา้ ตาลได้ดี
C20 ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดี

เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)

K16 อัตราตายของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาทีไ่ ด้รับการรักษาทีเ่ หมาะสม
K16.1 อัตราตายของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)
K16.2 อัตราตายของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)
K16.3 อัตราตายของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69)
K16.4 ร้อยละผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ทีม่ อี าการไม่เกิน 4.5 ชัว่ โมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิม่ เลือด
ทางหลอดเลือดด้าภายใน 60 นาที (door to needle time)
K16.5 ร้อยละผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ทีม่ อี าการไม่เกิน 72 ชัว่ โมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit ภายใน 3 ชัว่ โมง(door to Stroke
Unit time)
K16.6 ร้อยละผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 60 นาที (door to operation room time)

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

46 จัดบริการ/สนับสนุนพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
b46.1 การจัดบริการป้องกัน ควบคุมโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังบูรณาการผู้ปว่ ย DM, HT, DLP
OldCVA, OldMI
1 ให้ความรู้รายกลุ่มทุกวันพุธ

HT 360 คน/DM 503 คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

2 ตรวจ Lab ประจ้าปี EKG

HT 3,061 คน/DM 1,529คน/
DLP 240 คน/Old CVA 88
คน/Old MI 11

ต.ค.61 - ก.ย.62

17,260
บูรณาการงบร่วมกัน

17,260

กลุ่มงานการพยาบาล

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

4,320

6,000

ผู้รบั ผิดชอบ

รวม

DM 1,529 คน/เจ้าหน้าที่ 10คน

(ระบุเดือน)
ม.ค. - ก.พ.62

4 คัดกรองสุขภาพจิตด้วยค้าถาม 2Q,9Q,8Q

4,929 คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

5 การดูแลต่อเนื่องครบวงจรโดยส่งผู้ปว่ ย
ภาวะแทรกซ้อน ให้ HHC ทุกวันพฤหัสบดี

508 คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ผู้ปว่ ยโรคเรือรัง ที่เข้ารับการ
ตรวจรักษาคลินิคของ รพ.สต.

ต.ค.61 - ก.ย.62

43,500

43,500

รพ.สต.บ้านมูซู/รพ.สต.
บ้านคลองน้าเป็น

7 โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงไตวายในผู้ปว่ ยโรคเรือรัง ผู้ปว่ ยที่มารับบริการในคลินิกโรค
เรือรัง ที่มีภาวะเสี่ยงไตเสื่อม
ระดับ 2-3 จ้านวน50 คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

25,000

25,000

รพ.สต.บ้านมูซู/รพ.สต.
บ้านคลองน้าเป็น

8 จัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรค ผู้ปว่ ยโรคเรื่อรังอายุน้อยกว่า60ปี
ในช่องปาก ในกลุ่มผู้ปว่ ยโรคเรือรัง (คลินิก NCD)
ในคลินิก NCD 950 คน

ต.ค.61 - ม.ค.62

20,000

ม.ค. - ก.ย.62

10,000

3 การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา (ตรวจจอ
ประสาทตา)

6 โครงการตรวจสุขภาพทังระบบและคัดกรองจอ
ประสาทตา ในผู้ปว่ ยโรคเรือรัง

9 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่อง
ปากกลุ่มผู้ปว่ ยโรคเรือรัง

ผู้ปว่ ยโรคเรือรังต้าบลพลวง

10,320

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

กลุ่มงานการพยาบาล

20,000

กลุ่มงานทันตกรรม

10,000

กลุ่มงานทันตกรรม/รพ.
สต.บ้านคลองน้าเป็น

b46.2 พัฒนาระบบบริการ NCD Clinic
คุณภาพ
1 ประชุมผู้รบั ผิดชอบคณะกรรมการ NCD Clinic
คุณภาพ

รพ.เขาคิชฌกูฏ 13 คน/รพ.
สต. 6 คน/ สสอ. 1 คน

ต.ค.61, มี.ค.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการพยาบาล

2 น้าเสนอผลงาน NCD Clinic คุณภาพระดับ
เครือข่ายบริการสุขภาพ

รพ.เขาคิชฌกูฏ/สสอ./ รพ.สต. 6
แห่ง

ส.ค.-62

บูรณาการงบร่วมกัน

3 จัดตรวจรักษาผู้ปว่ ยแบบOne stop service

4929 คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

4 จัดกลุ่มตรวจรักษาพยาบาลตามกลุ่มรักษา
แทรกซ้อน

508 คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

10,160

10,160

กลุ่มงานการพยาบาล/
รพ.สต.ทุกแห่ง

5 จัดท้าสมุดประจ้าตัวผู้ปว่ ยโรคเรือรังรายใหม่

250 เล่ม

ธ.ค.-61

5,000

5,000

กลุ่มงานการพยาบาล

รพ.เขาคิชฌกูฏ/ รพ.สต. 6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

47 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบการ
จัดบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิ ต่อ
เรือ้ รัง
1 พัฒนา NCD คลินิกคุณภาพในสถานบริการทุก
แห่ง

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการพยาบาล/
รพ.สต.ทุกแห่ง

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

2 โครงการสุขภาพดีวถิ ีคนจันท์
1) คัดเลือกหมู่บา้ นต้นแบบสุขภาพดีวถิ ีคนจันท์

1 หมู่บา้ น/อ้าเภอ

ต.ค.61 - ก.ย.62

2) หมู่บา้ นต้นแบบจัดท้าแผนปฏิบตั ิการ
ขับเคลื่อนการด้าเนินงานโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

ต้าบลตะเคียนทอง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

3) ส่งเสริมค่านิยม"สุขภาพดีด้วยวิถีคนจันท์"
ในชุมชนต้นแบบ

ต้าบลตะเคียนทอง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ต้าบลละ 1 หมู่บา้ น (5 หมู่บา้ น)

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

1 ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิม่ ความรู้เรื่อง
การดูแลผู้ปว่ ยโรคเรือรัง

จนท. รพ.เขาคิชฌกูฏ 2 คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการพยาบาล

2 พัฒนาประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรค การรักษา
และการฟืน้ ฟูสภาพด้วยความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรทางการแพทย์และทีมสหวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ จ้านวน 12 คน

ต.ค.61 - มิ.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการพยาบาล/
สสอ.

อปท. 5 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการพยาบาล

ผู้ปว่ ยโรคเรือรัง 245 คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

-

4) ขยายผลหมู่บา้ นต้นแบบในทุกต้าบล

60,000

60,000

รพ.สต.บ้านท่าอุดม/สสอ.

48 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและทีมงาน

49 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการสร้าง
เสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระบบ
บริการสุขภาพในชุมชน
2 โครงการอาหารเช้าผู้ปว่ ยโรคเรือรัง

201,240

30,000.-

19,480

43,260

138,500

ชมรมผู้สูงอายุ ต.จันทเขลม

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( ) 1.PP&P Excellence

( / ) 2.Service Excellence

( ) 3.People Excellence

( ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
A13 โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ ยาต้านจุลชีพ และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
( ) 1.บริหารจัดการ ( / ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)

C21 มีความคุ้มค่าและความปลอดภัยในการใช้ยา การเกิดเชือ้ ดือ้ ยาลดลง
K17 ร้อยละของโรงพยาบาลทีใ่ ช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และร้อยละของโรงพยาบาลทีม่ รี ะบบจัดการการดือ้ ยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) (PA)
K17.1 ร้อยละของโรงพยาบาลทีใ่ ช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) (PA)
K17.2 ร้อยละของโรงพยาบาลทีม่ รี ะบบจัดการการดือ้ ยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) (PA)

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

ผู้รบั ผิดชอบ

(ระบุเดือน)

รวม

คณะกรรมการ PTC

ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานเภสัชฯ

2 ทบทวนแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลที่
กาหนด (RDU) บรูณาการการแพทย์แผนไทย
ร่วมกับทีมนาทางคลินิก

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานเภสัชฯ/รพ.สต.
ทุกแห่ง

3 อบรมความรู้และทักษะบุคลากรในการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผลที่กาหนด (RDU) บูรณาการ
การแพทย์แผนไทย

เจ้าหน้าที่ รพ.เขาคิชฌกูฏ/ รพ.
สต. 75 คน

ต.ค.61 - มี.ค.62

3,000

4 พัฒนาระบบบริการผู้ปว่ ยในการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผลที่กาหนด (RDU)

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ม.ค. - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

50 จัดตัง้ และดาเนินการคณะกรรมการ
ขับเคลือ่ น RDU
1 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ PTC

3,000

51 พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูล
1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ ประเมินการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผลที่กาหนด (RDU)

กลุ่มงานเภสัชฯ/รพ.สต.
ทุกแห่ง

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

2 ประเมินคุณภาพการสั่งจ่ายยาแก่ผู้มารับบริการ
เพือ่ ให้เกิดคุณภาพ ลดการดื้อยา การใช้ยาเกิน
ขนาด

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)
ต.ค.61 - ก.ย.62

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

-

-

บูรณาการงบร่วมกัน

3,000

3,000

-

ผู้รบั ผิดชอบ

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( ) 1.PP&P Excellence

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

( ) 3.People Excellence

( ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
A14 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( / ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)
ลาดับ

( / ) 2.Service Excellence

เป้าหมาย / จานวน

C22 ประชาชนได้รับการดูแลรักษาพยาบาลและการส่งต่อทีเ่ หมาะสม
K18 ร้อยละของการส่งต่อผูป้ ว่ ยนอกเขตสุขภาพลดลง
ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

52 พัฒนาศูนย์ประสานการส่งต่อ
1 โครงการ พัฒนาศูนย์ประสานการส่งต่อ อาเภอ
เขาคิชฌกูฏ

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

มค - มี.ค.62

งบค่าเสื่อม/ลงทุน

2 จัดระบบการส่งต่อภายในหน่วยบริการตาม
แนวทางที่กาหนด

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

28,500.-

กลุ่มงานการพยาบาล

53 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การส่งต่อ
1 พัฒนาระบบข้อมูลรองรับระบบการส่งต่อแบบ สสอ 1 คน/รพ.สต.6 คน/รพช.12 พ.ย.61, ก.พ., พ.ค., ส.ค.
ครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ ลดความซาซ้อนและ
คน/สารสนเทศ 3 คน
62
ระยะเวลาดาเนินการโดยใช้Program Thai Refer

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการพยาบาล

กลุ่มงานการพยาบาล

54 จัดทาเครือข่ายผู้เชีย่ วชาญและระบบ
การส่งต่อ
1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรระบบ Fast track
2 ระบบให้คาปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

งบประมาณ
UC 62

เงินบารุง

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

55 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการ
ระบบส่งต่อ
1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการ ปรับปรุงแนว
ทางด้านการรับส่งต่อผู้ปว่ ยทังในจังหวัด ในเขต
และนอกเขตสุขภาพให้ได้มาตรฐาน และ
เหมาะสมตามแต่ละประเภทผู้ปว่ ย

สสอ 1 คน/รพ.สต.6 คน/รพช.12 พ.ย.61 ก.พ., พ.ค., ส.ค.
คน/สารสนเทศ 3 คน
62

บูรณาการงบร่วมกัน

-

กลุ่มงานการพยาบาล

-

-

-

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( ) 1.PP&P Excellence

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

( ) 3.People Excellence

( ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
A15 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( / ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)
ลาดับ

( / ) 2.Service Excellence

เป้าหมาย / จานวน

C23 เพิม่ ประสิทธิภาพการดูแลสาขาทารกแรกเกิดให้ทวั่ ถึงและครอบคลุม
K19 อัตราตายทารกแรกเกิด (อายุ 0- 28 วัน) น้อยกว่า 3.0 ต่อ 1,000 การเกิดมีชพี
ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

56 พัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม
SERVICE PLAN และเกณฑ์การประเมิน
b56.1 พัฒนาระบบบริการและศักยภาพของ
หน่วยบริการตามเกณฑ์การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด
1 พัฒนาระบบบริการปกติ/ฉุกเฉิน

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 พัฒนาหน่วยบริการให้มีความพร้อมในการฝาก
ครรภ์และการคลอด

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

3 พัฒนาห้องคลอดตามเกณฑ์

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

พยาบาล รพ.เขาคิชฌกูฏ 1 คน

มี.ค. - เม.ย.62

กลุ่มงานการพยาบาล

b56.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
1 อบรมบุคลากรสาขาทารกแรกเกิดวิกฤต

40,000

40,000

40,000

40,000

กลุ่มงานการพยาบาล

-

-

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( ) 1.PP&P Excellence

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

( ) 3.People Excellence

( ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
A16 โครงการการดูแลผู้ปว่ ยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ปว่ ยกึง่ เฉียบพลัน
( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( / ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)
ลาดับ

( / ) 2.Service Excellence

เป้าหมาย / จานวน

C24 ผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลแบบประคับประคองตามมาตรฐานจนถึงวาระสุดท้าย
K20 ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย strong opioid medication ในผูป้ ว่ ยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

57 พัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม
SERVICE PLAN และเกณฑ์การประเมิน
b57.1 พัฒนาระบบบริการและศักยภาพของ
หน่วยบริการตามเกณฑ์การพัฒนาระบบการ
ดูแลแบบประคับประคอง
1 ทบทวนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแล
แบบประคับประคอง โดยมีพยาบาลที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตร Palliative Care เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการ Palliative Care

ต.ค. - พ.ย.61

บูรณาการงบร่วมกัน

2 ทบทวนจัดทาแนวทางการดูแลแบบ
ประคับประคองในกลุ่มโรคสาคัญของพืน้ ที่

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบร่วมกัน

3 จัดให้สถานบริการทุกแห่งมีความพร้อมในการ
ดูแลผู้ปว่ ยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองตาม
มาตรฐานจนถึงวาระสุดท้ายของชีวติ

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่งมี
คณะกรรมการและFlow การ
ทางาน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการพยาบาล

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

4 ให้การรักษา/บรรเทาด้วย Strong Opioid
Medication และจัดการดูแลผสมผสาน
การแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ทางเลือก เช่น
สวดมนต์บาบัด สมาธิบาบัด กดจุดบาบัด การ
ปรับสมดุลร่างกาย เป็นต้น
5 จัดทา Advance Care Planning (ACP) และ
ปรับเปลี่ยนร่วมกันของผู้ปว่ ย/ครอบครัวและทีม
สุขภาพ จนถึงวาระสุดท้ายและการจากไป (ผู้ปว่ ย
เสียชีวติ )

ระยะเวลาดาเนินการ
รวม

เงินบารุง

รพ.เขาคิชฌกูฏ

(ระบุเดือน)
ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบร่วมกัน

1 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพ
การดูแลผู้ปว่ ยระยะสุดท้าย(3วัน)

เจ้าหน้าที่หอผู้ปว่ ยในที่ยังไม่ได้
รับการอบรม 2 คน/เจ้าหน้าที่
PCU 2 คน

ม.ค. - ก.ค.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการดูแล
ผู้ปว่ ยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองตาม
มาตรฐานจนถึงวาระสุดท้ายของชีวติ (ระยะเวลา
1/2 วัน2รุ่น)

เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 6 คน/รพช.
34 คน/อสม. 6 คน

ม.ค. - ก.ค.62

4,775

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง/
อปท. 5 แห่ง

ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบร่วมกัน

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ
กลุ่มงานการพยาบาล/
กลุ่มงานการแพทย์แผน
ไทยฯ

b57.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร

4,775

กลุ่มงานการพยาบาล/
กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/กลุ่มงานเวชกรรม
ฟืน้ ฟู/รพ.สต.ทุกแห่ง

b57.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย
1 จัดทาแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ปว่ ยแบบประคับประคอง
มีการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับ สสจ.
สสอ. รพ.สต. องค์กรในท้องถิ่นหรือองค์กรต่างๆ

กลุ่มงานการพยาบาล/
กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/กลุ่มงานเวชกรรม
ฟืน้ ฟู/รพ.สต.ทุกแห่ง

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

2 สร้างเครือข่าย และแนวทางการรับ-ส่งต่อที่
รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง/
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการประกาศใช้
อปท. 5 แห่ง
มีการดาเนินการตามแนวทางเพือ่ การดูแลที่
ต่อเนื่อง และเพิม่ การเข้าถึงการได้รบั ดูแลแบบ
ประคับประคอง
3 สารวจคลังอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนผู้ปว่ ย
ให้สามารถยืมไปใช้ที่บา้ นได้โดยมีการประเมิน
ความต้องการใช้อุปกรณ์ และมีการจัดหาให้
เพียงพอ

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง/
อปท. 5 แห่ง

ระยะเวลาดาเนินการ
รวม

เงินบารุง

(ระบุเดือน)
ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบร่วมกัน

ต.ค. - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

4,775

4,775

งบประมาณ
UC 62

-

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

-

-

ผู้รบั ผิดชอบ

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( ) 1.PP&P Excellence

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

( ) 3.People Excellence

( ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
A17 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( / ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)
ลาดับ

( / ) 2.Service Excellence

เป้าหมาย / จานวน

C25 ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพิม่ ขึน้
K21 ร้อยละ 20 ของผูป้ ว่ ยนอกทัง้ หมดทีไ่ ด้รับบริการตรวจวินจิ ฉัย รักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์และการแพทย์ทางเลือก
ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

ผู้รบั ผิดชอบ

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

58 จัดบริการ/สนับสนุนการจัดบริการ
การแพทย์แผนไทยฯ
b58.1 จัดบริการสุขภาพผสมผสานการแพทย์
แผนไทยใน รพ.สต. อย่างมีคุณภาพและมี
มาตรฐาน
1 จัดบริการ 4 มิติ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก ในคลินิก OPD
แพทย์แผนไทยคู่ขนาน

รพ.สต. 2 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

รพ.สต.บ้านมูซู/สอ.เฉลิม
พระเกียรติฯ

2 สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรใน รพ.สต.

รพ.สต. 6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

รพ.สต.ทุกแห่ง

1 พัฒนา OPD แพทย์แผนไทย

กลุ่มอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการแพทย์แผน

1.1) ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการ
SMART OPD

กลุ่มอาการท้องอืดท้องเฟ้อ และ
กลุ่มอาการไข้หวัด

b58.2 จัดบริการสุขภาพผสมผสานการแพทย์
แผนไทยใน รพ. อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน

ไทยฯ

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

1.2) ทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบตั ิการ
ดูแลผู้ปว่ ย กลุ่มอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ กลุ่ม
อาการท้องอืดท้องเฟ้อ และกลุ่มอาการไข้หวัด
(TTM First Line DRUGs)
1.3) จัดบริการผู้ปว่ ย กลุ่มอาการปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ กลุ่มอาการท้องอืดท้องเฟ้อ และกลุ่ม
อาการไข้หวัด ตามแนวทาง TTM First Line
DRUGs
1.4) คณะกรรมการ SMART OPD ติดตาม
และประเมินผลตามมาตรฐาน OPD แพทย์แผน
ไทยคู่ขนาน
2 พัฒนา SMART OPD คลินิกพิเศษการแพทย์
แผนไทยแบบบูรณาการ

โรคอัมพฤกษ์/ อัมพาต โรคข้อเข่า
เสื่อม โรคไมเกรน และโรค

2.1) คณะกรรมการ SMART OPD ทบทวน
ภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น
และปรับปรุงระบบ/แนวทางปฏิบตั ิในการดูแล
(โรคหอบหืด และโรคปอดอุดกั้น
ผู้ปว่ ยโรคอัมพฤกษ์/ อัมพาต โรคข้อเข่าเสื่อม โรค เรื้อรัง) โรคเบาหวาน และโรค
ไมเกรน โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น (โรค
ความดันโลหิตสูง
หอบหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง) โรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง
2.2) คณะกรรมการ SMART OPD ทบทวน
และปรับปรุงแนวทางการติดตามและประเมินผล
2.3) จัดตั้งคลินิกระงับปวด
2.4) ให้บริการแบบผสมผสานงานแพทย์แผน
ไทย แผนปัจจุบนั การทากายภาพบาบัด

ผู้รบั บริการกลุ่มปวดเรื้อรัง

กลุ่มงานการแพทย์แผน
ไทยฯ

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

ผู้รบั ผิดชอบ

(ระบุเดือน)

รวม

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการแพทย์แผน
ไทยฯ

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการแพทย์แผน
ไทยฯ

รพ.สต. 2 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

รพ.สต.บ้านมูซู/สอ.เฉลิม
พระเกียรติฯ

ประชาชน จานวน 12 คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการแพทย์แผน
ไทยฯ

ทีมสหวิชาชีพ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการพยาบาล

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

b58.3 จัดบริการสุขภาพผสมผสานการแพทย์
แผนไทยเชิงรุกในชุมชน
1 ทีม PCC ทบทวนระบบการดูแลผู้ปว่ ย
กลุ่มเป้าหมายแบบบูรณาการด้วยการแพทย์แผน
ไทย
2 ทีมแพทย์แผนไทยร่วมทีม PCC ดูแลผู้ปว่ ย
กลุ่มเป้าหมาย และติดตามประเมินผล

กลุ่มมารดาหลังคลอด กลุ่ม
ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
กลุ่มผู้ปว่ ยโรคอัมพฤกษ์/ อัมพาต
กลุ่มผู้ปว่ ยข้อเข่าเสื่อม

59 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบการ
จัดบริการการแพทย์แผนไทยฯ
b59.1 พัฒนาโรงพยาบาลสู่กระบวนการ
รับรองคุณภาพมาตรฐานบริการการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก
1 ทีมแพทย์แผนไทยจัดทา CoP ระบบบริการ
แพทย์แผนไทยในสถานบริการ
2 ทีมแพทย์แผนไทยจัดทาเอกสารการบริการ
แพทย์แผนไทยตามมาตรฐาน HA แพทย์แผนไทย
3 ทีมแพทย์แผนไทยจัดบริการตามมาตรฐาน
รพ.สส.พท. และ HA แพทย์แผนไทย
4 ประเมินระบบบริการแพทย์แผนไทยตาม
มาตรฐาน รพ.สส.พท. และ HA แพทย์แผนไทย
b59.2 พัฒนา รพ.สต. สู่มาตรฐานบริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

60 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและทีมงาน
1 จัดอบรมบุคลากรการแพทย์แผนไทยด้านการ
นวดไทย หลักสูตร 330 ชั่วโมง แก่ประชาชนใน
ชุมชน
2 ส่งบุคลากรอบรม pain management

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

งบประมาณ
UC 62

เงินบารุง

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

61 พัฒนากลไกการบริหารจัดการส่งเสริม
และเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผน
ไทยแบบมีส่วนร่วม

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย/อสม/ผู้นา
ชุมชน/ชมรมฯ/ครูอาจารย์/จนท.
เทศบาล/นักเรียน จานวน 45คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

51,200

51,200

รพ.สต.บ้านมูซู

2 โครงการ TO BE NUMBER ONE วิถีชุมชนน่า
อยู่ส่งเสริมการฟืน้ ฟูการแพทย์แผนไทย

สมาชิกชมรม TO BE NUMBER
ONE

ก.พ. - ก.ย.62

20,000

20,000

รพ.สต.บ้านคลองน้าเป็น

3 โครงการส่งเสริมการออกกาลังกายแบบโยคะ

ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจ
ตาบลพลวง

ม.ค. - ก.ย.62

16,000

16,000

รพ.สต.บ้านคลองน้าเป็น

10,000.-

อสม.คลองพลู

4 โครงการภูมปัญญาไทยใช้พชื สมุนไพรใกล้ตัว ปี นักเรียน ร.ร.มัธยมคลองพลู
2562
จานวน 20 คน/แกนนาชุมชน 30
คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

-

87,200

-

-

87,200

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( ) 1.PP&P Excellence

( / ) 2.Service Excellence

( ) 3.People Excellence

( ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
A18 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( / ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)

C26 ผูป้ ว่ ยโรคซึมเศร้าได้รับการดูแลรักษาทีท่ นั ท่วงทีมมี าตรฐานและต่อเนือ่ ง
K22 มากกว่าร้อยละ 60 ของผูป้ ว่ ยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
K23 อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ < 6.3 ต่อประชากรแสนคน

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

62 จัดบริการ/สนับสนุนการจัดระบบบริการ
สุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
1 บริการสุขภาพจิตและจิตเวชครบวงจร

ผู้รบั บริการที่มีปญ
ั หาสุขภาพจิต
และจิตเวช

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 ปรับปรุงด้านสถานที่ให้บริการสาหรับงาน
สุขภาพจิตและจิตเวช โดยคานึงถึงความเป็น
ส่วนตัว/ความปลอดภัยและเอื้อต่อกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้มารับบริการและผู้
ให้บริการ

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

1 พัฒนาระบบบริการศูนย์ให้คาปรึกษาคุณภาพ
(Psychosocial clinic)

ศูนย์ให้คาปรึกษา รพ.

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 พัฒนาระบบบริการคลินิกจิตเวชเรื้อรังต่อเนื่อง

คลินิกจิตเวช รพ.

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการพยาบาล

63 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบการ
จัดบริการสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
กลุ่มงานการพยาบาล

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
รวม

งบประมาณ
UC 62

เงินบารุง

(ระบุเดือน)
ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

3 พัฒนาระบบบริการศูนย์พงึ่ ได้ บันทึกข้อมูล
โปรแกรมศูนย์พงึ่ ได้ของสานักบริหารการ
สาธารณสุข

ศูนย์พงึ่ ได้ รพ.

4 พัฒนาระบบบริการคลินิกคลายกังวล โดยใช้
แพทย์ทางเลือก

ผู้รบั บริการที่มีปญ
ั หาความวิตก
กังวล

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

5 บันทึกข้อมูลผู้ทาร้ายตนเองใน
www.suicidethai.com เพือ่ เป็นข้อมูลทางสถิติ
เพือ่ การพัฒนางานต่อไป

ผู้ทาร้ายตนเอง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการพยาบาล

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการพยาบาล

6 ดาเนินการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยง 5 ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง กลุ่มโรคจิต
กลุ่มโรค ได้แก่ กลุ่มโรคจิต โรคเรื้อรังทางกาย ผู้ โรคเรื้อรังทางกาย ผู้ที่ติดสุรายา
ที่ติดสุรายาเสพติด หญิงตั้งและหลังคลอด กลุ่มผู้ เสพติด หญิงตั้งและหลังคลอด
พิการเป็นต้น และลงบันทึกในรายที่มีภาวะ
กลุ่มผู้พกิ าร
ซึมเศร้าในโปรแกรมระบบดูแลและเฝ้าระวังโรค
ซึมเศร้า

64 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและทีมงาน
1 จัดอบรม/ฝึกทักษะแก่บคุ ลากรในการดูแล
ผู้ปว่ ยสุขภาพจิต

65 พัฒนากลไกการบริหารจัดการส่งเสริม
และเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
1 จัดตั้งกลุ่มไลน์สุขภาพจิต"จิตดีทkี่ haokhit"เพือ่
ใช้ในการติดต่อประสานงานในการดูแลผู้ปว่ ย
สุขภาพจิตในเครือข่ายสุขภาพจิตอาเภอเขาคิชฌ
กูฏ

-

-

-

-

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( ) 1.PP&P Excellence

( / ) 2.Service Excellence

( ) 3.People Excellence

( ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
A19 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( / ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)

C27 อัตราตายเสียชีวติ จากภาวะการติดเชือ้ ในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลลดลง
C28 อัตราตายของผูป้ ว่ ยอายุ 50 ปีขนึ้ ไปทีป่ ว่ ยด้วยโรคกระดูกพรุนลดลง

เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)

K24 อัตราตายผูป้ ว่ ยติดเชือ้ ในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community - acquired น้อยกว่า ร้อยละ 28 (สตป.)
K25 ร้อยละของโรงพยาบาลทีม่ ที มี Capture the fracture
1) ผูป้ ว่ ย Capture the fracture ทีม่ ภี าวะกระดูกหักซ้้า (Refracture) น้อยกว่าร้อยละ 30
2) ผูป้ ว่ ย Capture the fracture ทีม่ ไี ด้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชม.หลังจากได้รับการรักษาในโรงพยาบาล (Early surgery) มากกว่าร้อยละ 50

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
UC 62

เงินบารุง

ผู้รบั ผิดชอบ

(ระบุเดือน)

รวม

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการพยาบาล

พยาบาล 34 คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการพยาบาล

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

งบลงทุน/งบค่าเสื่อม

กลุ่มงานการพยาบาล

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

66 พัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม
SERVICE PLAN และเกณฑ์การประเมิน
b66.1 พัฒนาระบบบริการและศักยภาพของ
หน่วยบริการตามเกณฑ์การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
1 พัฒนาระบบบริการ และตัวชี้วดั ให้ได้ตาม
มาตรฐาน
b66.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
1 พัฒนาบุคลากรตามส่วนขาด
b66.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
1 พัฒนาการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เพิม่ /ทดแทน

-

-

-

-

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( ) 1.PP&P Excellence

( / ) 2.Service Excellence

( ) 3.People Excellence

( ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
A20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( / ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)

C29 โรงพยาบาลระดับF2ขึน้ ไป ได้รับการเพิม่ ศักยภาพเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ย Stemi เข้าถึงบริการ
C30 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง

เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)

K26 ร้อยละของการให้การรักษาผูป้ ว่ ย Stemi ได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด
K27 อัตราตายของผูป้ ว่ ยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันชนิด Stemi

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

67 พัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม
SERVICE PLAN และเกณฑ์การประเมิน
b67.1 พัฒนาระบบบริการและศักยภาพของ
หน่วยบริการตามเกณฑ์
1 ทบทวนคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานระดับอาเภอ

คาสั่ง Service Plan

ต.ค. - พ.ย.61

บูรณาการงบร่วมกัน

2 ประชุมเครือข่ายบริการระดับอาเภอด้านแนว
ทางการดูแลผู้ปว่ ยโรคหัวใจ

เจ้าหน้าที่ สสอ. 1 คน/รพ.สต.7
คน/รพช.12 คน/สารสนเทศ 1
คน

มี.ค., ส.ค.62

1,050

3 จัดเตรียมความพร้อมของหน่วยงานและทีมงาน
มีอุปกรณ์เครื่องช่วยชีวติ มีรถพยาบาลพร้อมส่ง
ในกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

4 จัดทาแนวทางในการให้ยาละลายลิ่มเลือด
(Fibrinolytic drug) โดยมีระบบการให้
คาปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการพยาบาล
1,050

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

b67.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
1 อบรมฟืน้ ฟูทักษะและการแปลผล EKG

พยาบาล รพช.34/รพ.สต.7 คน

มี.ค.-62

2,025

2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ปว่ ยขั้น
พืน้ ฐาน

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

3 โครงการรักษ์หวั ใจ

พยาบาล รพช. 34 คน/รพ.สต.7
คน/อสม. 100 คน

มี.ค.-62

FCT 3 ทีม

ต.ค.61 - ก.ย.62

งบลงทุน/ค่าเสื่อม/PCC

2 จัดให้มีระบบยาตามมาตรฐานที่กาหนด

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

3 จัดให้มีระบบการแพทย์ฉุกเฉินครอบคลุมทุก
รพสต.และอปท.

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง/
อปท. 5 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

4 Fast track ร่วม รพ.สต.และประชาสัมพันธ์
ระบบ

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง/
อปท. 5 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2,025

กลุ่มงานการพยาบาล

บูรณาการงบร่วมกัน
4,525

4,525

b67.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
1 จัดหาเครื่อง EKG และ AED ให้เพียงพอทุก
FCT

7,600

กลุ่มงานการพยาบาล

7,600

-

-

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( ) 1.PP&P Excellence

( / ) 2.Service Excellence

( ) 3.People Excellence

( ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
A21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( / ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)

C31 ลดระยะเวลารอคอยของมะเร็ง 5 ลาดับแรก (มะเร็งตับ ปอด เต้านม ลาใส้ใหญ่และทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก)
C32 อัตราตายจากโรคมะเร็ง 5 ลาดับแรกลดลง

เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)

K28 ร้อยละ 80 ของผูป้ ว่ ยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
K28.1 ร้อยละของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์
K28.2 ร้อยละของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รับการรักษาด้วยเคมีบาบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

68 พัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม
SERVICE PLAN และเกณฑ์การประเมิน
b68.1 พัฒนาระบบบริการและศักยภาพของ
หน่วยบริการตามเกณฑ์
1 บริหารจัดการส่งต่อ เพือ่ การวินิจฉัยและรักษา
โรคมะเร็ง

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 จัดทาทะเบียนมะเร็ง ระดับโรงพยาบาล (Hos
Based) โดยใช้โปรแกรม Thai Cancer Based
(TCB)

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

3 ผู้ปว่ ยมะเร็งระยะสุดท้ายได้รบั การดูแลแบบ
ประคับประคอง และการดูแลต่อเนื่องที่บา้ น

13 คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ประชาชน 5 ตาบล

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการพยาบาล

b68.2 การคัดกรองและเฝ้าระวังโรคมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม
1 ประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูก

รพ.เขาคิชฌกูฏ/สสอ./
รพ.สต.ทุกแห่ง

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
รวม

งบประมาณ
UC 62

เงินบารุง

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

2 จัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างความตระหนัก
เรื่องการดูแลความผิดปกติของเต้านม และสอน
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast
Self Examination : BSE) มีการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอตามคาแนะนา

สตรีอายุ 30 - 70 ปี

(ระบุเดือน)
ม.ค.-62

3 Screening and Early Detection
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยบุคลากร
สาธารณสุข (Clinical Breast Examination :
CBE)

สตรีอายุ 30 - 70 ปี

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

4 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธPี ap
smear

สตรีอายุ 30 - 60 ปี

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

5 ฟืน้ ฟูทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดย
อสม.แกนนา

หญิงอายุ 30 ปี ขึ้นไป

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

6 โครงการส่งเสริมความรู้และตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ในสตรี

สตรีกลุ่มอายุ 30-70 ปี ในเขต
พืน้ ที่ตาบลชากไทย

ต.ค.61 - มี.ค.62

70,000

70,000

รพ.สต.บ้านมูซู/รพ.สต.
บ้านคลองน้าเป็น

7 โครงการสตรีพลวงห่วงใยเฝ้าระวังภัยมะเร็ง
เต้านม และมะเร็งปากมดลูก

สตรีกลุ่มอายุ 30-70 ปี ในเขต
พืน้ ที่ตาบลพลวง

ต.ค.61 - ก.ย.62

50,000

50,000

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.บ้านคลองน้า
เป็น

สตรีอายุ 30 - 70 ปี

ต.ค.61 - ก.ย.62

50,000

50,000

รพ.สต.บ้านท่าอุดม

สตรีอายุ 30 - 60 ปี 200 คน/
สตรีอายุ 30 - 70 ปี 1,747 คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

30,000

30,000

สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ

สตรีอายุ 30 - 70 ปี

ต.ค.61 - ก.ย.62

40,000

40,000

รพ.สต.บ้านจันทเขลม/
รพ.สต.บ้านแยกสะท้อน

8 โครงการอบรมความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
9 โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านมในสตรีกลุ่มเป้าหมาย
10 โครงการเสริมสร้างความรู้และตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรี
กลุ่มเป้าหมาย

บูรณาการงบร่วมกัน

240,000

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

-

-

240,000

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( ) 1.PP&P Excellence

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

( ) 3.People Excellence

( ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
A22 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( / ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)
ลาดับ

( / ) 2.Service Excellence

เป้าหมาย / จานวน

C33 ผลสาเร็จของการชะลอความเสือ่ มของไตในผูป้ ว่ ยโรคไตเรื้อรัง (CKD)
K29 ร้อยละ 67 ของผูป้ ว่ ย CKD ทีม่ อี ตั ราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

งบประมาณ
UC 62

เงินบารุง

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

69 พัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม
SERVICE PLAN และเกณฑ์การประเมิน
b69.1 พัฒนาระบบบริการและศักยภาพของ
หน่วยบริการตามเกณฑ์

กลุ่มงานการพยาบาล

1 พัฒนาระบบการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ทาง
ไต ในผู้ปว่ ยเบาหวานความดัน

ผู้ปว่ ย DM HT 4,590 คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 ให้ความรู้ผู้ปว่ ยมีภาวะแทรกซ้อนทางไต ระยะ
3-5

409 คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

8,180

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ธ.ค.-61

8180

b69.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
1 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม CKD

บูรณาการงบร่วมกัน

8,180

กลุ่มงานการพยาบาล

-

8,180

-

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( ) 1.PP&P Excellence

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

( ) 3.People Excellence

( ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
A23 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวทิ ยา
( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( / ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)
ลาดับ

( / ) 2.Service Excellence

เป้าหมาย / จานวน

C34 เพิม่ คุณภาพบริการสุขภาพสาขาจักษุวทิ ยา ลดระยะเวลารอคอยของผูป้ ว่ ยโรคตาบอดจากต้อกระจก
K30 ร้อยละ 85 ของผูป้ ว่ ยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 พัฒนาและคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ 60
ปีขึ้นไป

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

3 ส่งต่อผู้ปว่ ยเข้าเกณฑ์ต้อกระจกที่ต้องส่งต่อ
เพือ่ รับการตรวจโดยจักษุแพทย์ โดยในรายที่ไม่
สามารถอ่านเลข 85 ด้วยตาเปล่าได้ ให้ส่งพบ
จักษุแพทย์ทุกราย

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

4 ติดตามผู้ปว่ ยที่ยังไม่เข้าเกณฑ์ โดยให้เลข 85
ผู้ปว่ ยไปอ่านที่บา้ น ถ้าไม่สามารถมองเห็นด้วยตา
เปล่าในระยะ 6 เมตรให้มาโรงพยาบาล

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

70 พัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม
SERVICE PLAN และเกณฑ์การประเมิน
b70.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา
1 จัดเตรียมความพร้อมหน่วยบริการในการ
ให้บริการผู้ปว่ ย จัดทากล่องไฟที่วดั สายตาที่ได้
มาตรฐานเพือ่ ใช้ในการวัดสายตาได้อย่างมีคุณภาพ

5 ติดตามผู้ปว่ ยหลังส่งต่อและหลังผ่าตัด

กลุ่มงานการพยาบาล

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

6 พัฒนาระบบสารสนเทศ vision2020 thailand

ระยะเวลาดาเนินการ
รวม

งบประมาณ
UC 62

เงินบารุง

(ระบุเดือน)
ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

7.ตรวจ VA ในผู้ปว่ ย DM, HT, DLP, Old, Old
MI
b70.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร

DM,HT,DLP,Old,Old MI=
4,929คน

ต.ค.61 - มี.ค.62

บูรณาการงบร่วมกัน

1 จัดอบรมความรู้เฉพาะด้านแก่บคุ ลากรในการ
ปฏิบตั ิงานเน้นเรื่องการวัดสายตา VA และ
แนวทางการส่งต่อผู้ปว่ ย

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

-

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานการพยาบาล

-

-

-

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( ) 1.PP&P Excellence

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

( ) 3.People Excellence

( ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
A24 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( / ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)
ลาดับ

( / ) 2.Service Excellence

เป้าหมาย / จานวน

C35 ผูบ้ ริจาคอวัยวะจากผูป้ ว่ ยสมองตายเพิม่ ขึน้
K31 อัตราส่วนของจานวนผูย้ นิ ยอมบริจาคอวัยวะจากผูป้ ว่ ยสมองตายต่อจานวนผูป้ ว่ ยเสียชีวติ โรงพยาบาล 0.8 : 100
ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

ประชาชนในพืน้ ที่

ต.ค.61 - ก.ย62

บูรณาการงบร่วมกัน

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย62

บูรณาการงบร่วมกัน

งบประมาณ
UC 62

เงินบารุง

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

71 พัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม
SERVICE PLAN และเกณฑ์การประเมิน
b71.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
1 ประชาสัมพันธ์เพือ่ หาผู้บริจาคอวัยวะ
2 ประสานระหว่างผู้บริจาคอวัยวะกับหน่วยรับ
บริจาคอวัยวะ (รพ.พระปกเกล้า)

-

กลุ่มงานการพยาบาล

-

-

-

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( ) 1.PP&P Excellence

( / ) 2.Service Excellence

( ) 3.People Excellence

( ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
A25 โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษาผู้ปว่ ยยาเสพติด
( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( / ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)

C36 ผูเ้ สพ ผูต้ ดิ ยาเสพติดได้รับการบาบัดรักษาและสามารถหยุดเสพยาได้อย่างต่อเนือ่ งหลังการจาหน่าย
K32 ร้อยละของผูป้ ว่ ยยาเสพติดทีบ่ าบัดครบตามเกณฑ์ทกี่ าหนดและได้รับการติดตามดูแลต่อเนือ่ ง1ปี (retention rate) (สตป.)
K33 ร้อยละของผูใ้ ช้และผูเ้ สพติดทีห่ ยุดเสพต่อเนือ่ ง 3 เดือน หลังจากจาหน่ายจากการบาบัดรักษา (3month remission rate) (สตป.)

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

บูรณาการงบร่วมกัน

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

72 ส่งเสริม ป้องกันและลดปัญหายาเสพ
ติดตามโครงการ To Be Number One
1 สนับสนุนการดาเนินงานชมรมTo Be
Number One ในสถานศึกษา ชุมชน

45 หมู่บา้ น/โรงเรียน 14 แห่ง/
มหาวิทยาลัย 1 แห่ง /เทศบาล 5
แห่ง

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

2 จัดมหกรรม To Be Number One ในระดับ
อาเภอ

ในชุมชน 5 ชมรม/ 5 ตาบล ใน
สถานศึกษา 15 ชมรม/15
โรงเรียน

มิ.ย.-62

3 โครงการ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
ตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด

กลุ่ม To Be No.1 ในชุมชนจันท
เขลม

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

-

ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพืน้ ที่

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

25,000

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง/สสอ.
25,000

20,000.-

ทต.จันทเขลม

73 จัดบริการ/สนับสนุนการบาบัดรักษา
ผู้ปว่ ย/ผู้เสพ
1 ให้บริการบาบัดรักษา ฟืน้ ฟู สมรรถภาพและ
ติดตามประเมินผลผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในระบบ
สมัครใจ/บังคับบาบัด

74 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและทีมงาน

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

จนท. รพ.สต. 6 คน

(ระบุเดือน)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ

1 จัดคลินิกให้บริการบาบัด รักษา ฟืน้ ฟู
สมรรถภาพและติดตามประเมินผลผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติดตามระบบ บสต.ในสถานบริการทุกแห่ง

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/กลุ่มการพยาบาล/
รพ.สต.ทุกแห่ง

2 ทบทวนคาสั่งและประชุมคณะทางานป้องกัน
และบาบัดยาเสพติด

คาสั่งคณะกรรมการยาเสพติด

ต.ค. - ธ.ค. 61

บูรณาการงบร่วมกัน

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

1 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลในฐานระบบ
รายงานระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพ
ติด (บสต.) มีคุณภาพในสถานบริการทุกแห่ง

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ
และองค์รวม

2 ประสานจังหวัดในการพัฒนาองค์ความรู้เรื่อง
การบันทึกข้อมูลยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่บนั ทึก
ข้อมูล/เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ
และองค์รวม/กลุ่มการ
พยาบาล

1 จัดอบรมการให้บริการบาบัดรักษาฟืน้ ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

75 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
บาบัดรักษาผู้ปว่ ยยาเสพติด

3 ประเมินคลินิกบาบัดรักษายาเสพติดใน
โรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน

76 พัฒนาระบบข้อมูล/กลไกการบริหารจัดการ
ระบบบริการบาบัดรักษาผู้ปว่ ยยาเสพติด

25,000

25,000

-

-

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( ) 1.PP&P Excellence

( / ) 2.Service Excellence

( ) 3.People Excellence

( ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
A26 โครงการการบริบาลฟืน้ สภาพระยะกลาง (Intermediate Care; IMC)
( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( / ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)

C37 พัฒนาระบบบริการดูแลระยะเปลีย่ นผ่านระหว่างหลังภาวะวิกฤตและการดูแลทีบ่ า้ นหรือชุมชนให้มคี วามเชือ่ มโยงและต่อเนือ่ ง
K34 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดทีใ่ ห้การบริบาลฟืน้ สภาพระยะกลางแบบผูป้ ว่ ยใน (intermediate bed/ward)
1. มีการให้บริการบริบาลฟืน้ สภาพระยะกลางแบบผูป้ ว่ ยในในโรงพยาบาลระดับ M และ F
2. เป้าหมายผูป้ ว่ ย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ทีร่ อดชีวติ และได้รับการประเมินรวมทัง้ วางแผนการบริบาลฟืน้ สภาพ
ระยะกลาง
3. เป้าหมายผูป้ ว่ ย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ทีร่ อดชีวติ และมีคะแนน Barthel index <15 รวมทัง้ คะแนน
Barthel index >15 with multiple impairment ได้รับการบริบาลฟืน้ สภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

งบประมาณ
UC 62

เงินบารุง

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

77 พัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม
SERVICE PLAN และเกณฑ์การประเมิน
1 ทีมสหวิชาชีพออกเยี่ยมบ้านผู้ปว่ ยติดบ้านติด
เตียง ผู้พกิ าร ผู้สูงอายุ ในเขตพืน้ ที่อาเภอ
เขาคิชฌกูฏ และร่วมกันคัดกรองผู้สูงอายุ แยก
ผู้สูงอายุกลุ่มป่วยออกจากกลุ่มปกติ

480 ราย

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 ออกเยี่ยมบ้าน ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ปว่ ยในระยะ
ฟืน้ ฟูต่างๆ เช่นผู้ปว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
ผู้ปว่ ยบาดเจ็บไขสันหลัง ให้สามารถดารงชีวติ ได้
ตามปกติสุข

60 ราย

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

-

กลุ่มงานการพยาบาล/
กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/กลุ่มงานเวชกรรม
ฟืน้ ฟู/รพ.สต.ทุกแห่ง

-

-

-

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( ) 1.PP&P Excellence

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

( ) 3.People Excellence

( ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
A27 โครงการพัฒนาระบบบริการ One day surgery
( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( / ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)
ลาดับ

( / ) 2.Service Excellence

เป้าหมาย / จานวน

C38 ลดความแออัดและระยะเวลารอคอยการผ่าตัดของผูป้ ว่ ยกลุม่ เป้าหมาย
K35 ร้อยละ 20 ของผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการผ่าตัดแบบ One day surgery
ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
UC 62

เงินบารุง

ผู้รบั ผิดชอบ

(ระบุเดือน)

รวม

ขอมูล reimbursement

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

1 สรางความรูความเขาใจประโยชนการให
บริการแบบ One Day Surgery
แกประชาชน
2 ตรวจประเมินและวินิจฉัยเบือ้ งต้น ของ ODS
จานวน 12 โรค

ผู้รบั บริการที่ OPD

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการพยาบาล

ผู้รบั บริการที่ OPD

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

3 ส่งต่อโรงพยาบาลแม่ข่าย

ผู้รบั บริการที่ OPD

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

4 ติดตามผู้ปว่ ยที่รบั การผ่าตัดแบบ ODS

ผู้รบั บริการที่ OPD

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

78 พัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม
SERVICE PLAN และเกณฑ์การประเมิน
b78.1 พัฒนาระบบการเบิกจายคา
รักษาพยาบาลการบริการผาตัดแบบวันเดียว
(One day Surgery)
1 ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล reimbursement
รายหัตถการ ODS จากหน่วยบริการที่เกี่ยวของ
b78.2 พัฒนา/สนับสนุนการบริการ One day
Surgery Unit

-

-

-

-

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( ) 1.PP&P Excellence

( / ) 2.Service Excellence

( ) 3.People Excellence

( ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉกุ เฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
A28 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉกุ เฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
( ) 1.บริหารจัดการ ( / ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)

C39 ผูป้ ว่ ยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาทีม่ คี ุณภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ ในภาวะปกติและภาวะภัยพิบตั ิ
K36 อัตราการเสียชีวติ ของผูเ้ จ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชัว่ โมง ในโรงพยาบาลระดับ A S M1 (ทัง้ ที่ ER และ Admit)
K37 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉกุ เฉิน
K38 อัตราตายของผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A S M1 (สตป.)

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

79 เพิม่ ประสิทธิภาพระบบข้อมูลการบริการ
ผู้ปว่ ยฉุกเฉินวิกฤต
1 ทบทวนคณะกรรมการพัฒนาระบบ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล

คณะกรรมการพัฒนา ER คุณภาพ

ต.ค. - พ.ย. 61

บูรณาการงบร่วมกัน

1) จัดทาสถิติบริการห้องฉุกเฉิน

สถิติการบริการ ER รพช.

ต.ค. - ธ.ค. 61

บูรณาการงบร่วมกัน

2) รวบรวมข้อมูลการเสียชีวติ ของผู้เจ็บป่วย ข้อมูลการเสียชีวติ ห้อง ER รพช.
วิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉินภายใน 24
ชั่วโมง

ต.ค. - พ.ย. 61

บูรณาการงบร่วมกัน

3) วิเคราะห์โรคและสาเหตุการเสียชีวติ ของผู้
เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค. - พ.ย. 61

บูรณาการงบร่วมกัน

4) Audit เพือ่ ค้นหาโอกาสการพัฒนา และ
จัดทาข้อเสนอแนะ

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค. - พ.ย. 61

บูรณาการงบร่วมกัน

5) วางแผนการพัฒนาโดยจัดลาดับ
ความสาคัญ

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค. - พ.ย. 61

บูรณาการงบร่วมกัน

6) นาแผนไปปฏิบตั ิอย่างเป็นรูปธรรม

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

7) ติดตามและประเมินผล

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการพยาบาล

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

80 พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉกุ เฉิน
เพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงง่าย สะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
b80.1 การพัฒนา ER คุณภาพ
1 ประชุมคณะทางานพัฒนา ER คุณภาพ

สสอ 1 คน/รพ.สต.6 คน/รพช.12 พ.ย.61, ก.พ., พ.ค., ส.ค.
คน/สารสนเทศ 3 คน
62

2 ประชุมติดตามผลการดาเนินงาน โดยการเยี่ยม สสอ 1 คน/รพ.สต.6 คน/รพช.12
เชิงรุก
คน/สารสนเทศ 3 คน
3 การประเมินผลการดาเนินงาน ER คุณภาพ 1
ครั้ง (เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้)

สสอ 1 คน/รพ.สต.6 คน/รพช.12
คน/สารสนเทศ 3 คน

มี.ค.62, ส.ค.62
ก.ย.-62

2,200

2,200

1,100

1,100

550

550

กลุ่มงานการพยาบาล

4 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหองฉุกเฉิน
(ER Safety Goal)
1) พัฒนาห้องฉุกเฉิน
2) จัดทาคูมือการจัดบริการและการ
พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
หองฉุกเฉิน
5 พัฒนามาตรฐานขอมูลหองฉุกเฉิน
(Emergency Care Data Set)

กลุ่มงานการพยาบาล
ห้อง ER รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

งบบริจาคอาเภอ

คูมือการจัดบริการและความ
ปลอดภัยห้องฉุกเฉิน

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

ขอมูลหองฉุกเฉิน รพช.

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

อาเภอ/รพช/เทศบาล/รพ.สต.
รวม 30 คน

มี.ค.62, ส.ค.62

1,450,000.-

กลุ่มงานการพยาบาล

81 พัฒนากลไกการบริหารจัดการ ปรับปรุง
แนวทางด้านการรับส่งต่อผู้ปว่ ยทัง้ ใน
จังหวัด ในเขตและนอกเขตสุขภาพให้ได้
มาตรฐาน และเหมาะสมตามแต่ละ
ประเภทผู้ปว่ ย
b81.1 การเตรียมความพรอมรับภาวะฉุกเฉิน
ในโรงพยาบาล
1 ประชุมคณะทางานพัฒนาระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

1,500

1,500

กลุ่มงานการพยาบาล

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
รวม

เงินบารุง

(ระบุเดือน)
ต.ค. - ธ.ค. 61

บูรณาการงบร่วมกัน

ประเมินความเสี่ยงใน รพช.

ต.ค. - ธ.ค. 61

บูรณาการงบร่วมกัน

แผนสาธารณภัยใน รพช.

ต.ค. - ธ.ค. 61

บูรณาการงบร่วมกัน

5 จัดระบบตามมาตรฐานของงานการแพทย์
ฉุกเฉิน

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

6 เตรียมความพร้อมเพือ่ ปฏิบตั ิการหน่วยปฐม
พยาบาลเตรียมระบบและการสื่อสาร,เตรียม
เครื่องมือและอุปกรณ์, จัดบุคลากรปฏิบตั ิงาน
(เขาพระบาท,วัดพลวง),จัดยาและเวชภัณฑ์

หน่วยปฐมพยาบาล 3หน่วย

ม.ค. - มี.ค.62

2 ทบทวนและวิเคราะหสาเหตุ
การเสียชีวติ และจัดทาแผนพัฒนา
3 ประเมินความเสี่ยงโดยใช Hospital Safety
Index
4 จัดทาแผนจัดการสาธารณภัยในโรงพยาบาล
/แผนอพยพผูปวย (Hospital Evacuation Plan)

30,000

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

30,000

บูรณาการงบร่วมกัน

7 ซอมแผนและประเมินผลการซอมแผน

กลุ่มงานการพยาบาล

7.1) ฃ้อมแผนและฝึกอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภยั

เจ้าหน้าที่ รพ.เขาคิชฌกูฏ 124
คน

มิ.ย.-62

51,000

51,000

7.2) จัดเวทีวชิ าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับอาเภอ
นาเสนอผลงานประวดนวตกรรม EMSด้าน
อุปกรณ์/ด้านบริการและคัดเลือกหน่วยบริการ
ดีเด่น

เทศบาล/รพช./รพ.สต. 100 คน

ก.ค.-62

19,000

19,000

8 ประชาสัมพันธ์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน/
ระบบFast Track

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง/
อปท. 5 แห่ง

ม.ค.-62

10,000

10,000

b81.2 พัฒนาบุคลากรระบบการแพทยฉุกเฉิน
1 วางแผนการผลิต
1.1) ENP

กลุ่มงานการพยาบาล
พยาบาล 1 คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

100,000.-

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ

1.2) PHTLS

พยาบาล 1 คน

(ระบุเดือน)
ต.ค.61 - ก.ย.62

1.3) PLAS

พยาบาล 1 คน

1.4) Pre-hos

รวม

เงินบารุง
15,000

15,000

ต.ค.61 - ก.ย.62

15,000

15,000

พยาบาล 1 คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

15,000

15,000

1.5) ACLS

พยาบาล 1 คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

15,000

15,000

1.6) ATLS

พยาบาล 1 คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

15,000

15,000

พยาบาล 1 คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

15,000

15,000

1.7) การจัดการสาธารณภัยด้านการแพทย์
และสาธารณสุข (Disaster)

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

กลุ่มงานการพยาบาล

2 พัฒนาสมรรถนะตามหลักสูตรสาคัญ CLS,
Pocus, MERT, Mini-MERT, ER Management,
EN/ENP
2.1) อบรมการช่วยฟืน้ คืนชีพขั้นพืน้ ฐานและ
การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น

จนท. รพ.เขาคิชฌกูฏ 124 คน/
รพ.สต. 41 คน

มี.ค.-62

47,550

47,550

2.2) อบรมการช่วยฟืน้ คืนชีพขั้นสูง
ACLS,ATLS,PALS

พยาบาล รพ.เขาคิชฌกูฏ 37
คน/รพ.สต.7 คน

มี.ค.-62

18,800

18,800

อสม. 529 คน

ธ.ค.-61

2.4) อบรมฟืน้ ฟูอาสากู้ชีพระดับพืน้ ฐาน

อาสากู้ชีพ 80 คน/อาสากู้ภยั 80
คน

ธ.ค.-61

48,600

48,600

2.5) อบรมบุคลากรปฏิบตั ิการฉุกเฉินพร้อม
รับสาธารณภัย

พยาบาล รพ.เขาคิชฌกูฏ 37
คน/รพ.สต.7 คน

ก.พ.-62

25,800

25,800

ม.ค.-62

บูรณาการร่วมกับ A6
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
และภัยสุขภาพ

2.3) อบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน

2.6) โครงการอบรม MINImert ระดับอาเภอ จนท. รพช.15 คน/รพ.สต. 6
หลักสูตร 2 วัน
คน/สสอ. 1 คน/เทศบาล 6 คน/
กู้ภยั 3 คน

บูรณาการงบร่วมกัน

3 ความปลอดภัยบุคลากร (Ambulance Safety,
Violence in ER)
3.1) ระบบกล้องวงจรปิด GPS การสื่อสาร
เต็มรูปแบบ

ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานการพยาบาล
รถ Ambulance รพช.

ต.ค.61 - ก.ย.62

งบลงทุน/ค่าเสื่อม

346,100

60,000.-

346,100

-

-

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( ) 1.PP&P Excellence

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

( ) 3.People Excellence

( ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพืน้ ทีเ่ ฉพาะ
A29 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( / ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)
ลาดับ

( / ) 2.Service Excellence

เป้าหมาย / จานวน

C40 ผูต้ ดิ เชือ้ วัณโรคและผูป้ ว่ ยได้รับการรักษาตามมาตรฐาน
K39 อัตราความสาเร็จการรักษาผูป้ ว่ ยวัณโรครายใหม่ ร้อยละ85 (PA)
ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

82 จัดบริการ/สนับสนุนการจัดบริการรักษา
ผู้ปว่ ยวัณโรคแบบครบวงจร
1 วิเคราะห์สถานการณ์ขนาดและความรุนแรง
ของปัญหา กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเป้าหมาย พืน้ ที่
เป้าหมาย ช่องว่างและปํญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อ
การเสียชีวติ ขาดยาและการติดตามผลการรักษา
ของผู้ปว่ ยวัณโรค

ผู้ปว่ ยวัณโรค 22ราย

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 จัดทาแผนงานเพือ่ ลดการเสียชีวติ การขาดยา
และพัฒนาระบบการส่งต่อและติดตาม
ผลการรักษา

แผนงาน TB

ต.ค. 61 ,ม.ค.62

บูรณาการงบร่วมกัน

3 การคัดกรองเชิงรุกวัณโรคและวัณโรคดื้อยาใน
กลุ่มเสี่ยง

ประชากรกลุ่มเสี่ยงและผู้ปว่ ยวัณ
โรค

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

4 จัดการรักษาตามมาตรฐานวัณโรค วัณโรคดื้อ
ยา และวัณโรคที่มีโรคร่วม
5 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการยาสาหรับ
ผู้ปว่ ยวัณโรค

22 ราย

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

การบริหารจัดการยา TB

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ผู้ปวยวัณโรคที่เสียชีวติ 1 ราย

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

6 ทบทวนการดูแลรักษาผู้ปวยวัณโรคที่เสียชีวติ
(Death case conference)

กลุ่มงานการพยาบาล

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

83 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการให้
สอดคล้องกับกลุม่ เป้าหมาย
b83.1 พัฒนาระบบติดตามลดการขาดยาใน
ผู้ปว่ ยวัณโรค
1 ดูแลรักษาโดยผู้ปวยเป็นศูนย์กลาง (Patient
Centered Care) ดูแลผู้ปวยแบบมีพเี่ ลี้ยง
(DOT)/ผู้จัดการประจาตัว (TB case manager)
ขยายการมีส่วนร่วมของชุมชน

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61- ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 ดูแลผู้ปวยร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เครือข่ายใน
พืน้ ที่รว่ มกับ Primary Care Cluster, District
Health Board ,Family Care Team

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง/
อปท. 5 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ผู้ปว่ ยดื้อยา 2 ราย

ต.ค.61 - ก.ย.62

2,000

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง/
อปท. 5 แห่ง/ภาคีเครือข่าย

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ม.ค., มิ.ย.62

1 สร้างเครือข่ายหรือศูนย์กลางประสานการ
ส่งต่อและติดตามผล (Referral center)

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง/
อปท. 5 แห่ง/ภาคีเครือข่าย

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 คืนข้อมูลผู้ปว่ ยวัณโรคในชุมชน

อสม./เจ้าหน้าที่รพ.สต.ทุกแห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการพยาบาล

b83.2 พัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามการ
รักษาผู้ปว่ ยวัณโรคทุกราย
1 พัฒนาระบบข้อมูลผู้ปวยวัณโรครายบุคคล
และระบบการสงตอผูปวยวัณโรค
2 ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ปว่ ยกลุ่มผู้ปว่ ยดื้อยา
3 กากับ ติดตาม และประเมินผลการรักษา
ผู้ปวยวัณโรค (Monitoring and evaluation)
ใช้ระบบข้อมูลที่มีคุณภาพในการกากับติดตาม

กลุ่มงานการพยาบาล/
สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง
2,000

84 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและทีมงาน
1 ประชุมชี้แจงโปรแกรม TBCM ออนไลน์

2,500

2,500

กลุ่มงานการพยาบาล

85 พัฒนากลไกการบริหารจัดการส่งเสริม
และเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

4,500

กลุ่มงานการพยาบาล/
สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง

4,500

-

-

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( ) 1.PP&P Excellence

( / ) 2.Service Excellence

( ) 3.People Excellence

( ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย์
A30 โครงการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพและการแพทย์
( / ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)

C41 การพัฒนาสมุนไพรให้เข้าสูร่ ะบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจแบบครบวงจร ตัง้ แต่ตน้ ทาง กลางทาง และปลายทาง ตามแนวทางประชารัฐ
K40 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร
- มูลค่าการตลาดของผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมเพิม่ ขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
- มูลค่าของการใช้สมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20
- ผูป้ ว่ ยนอกได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกทีไ่ ด้มาตรฐาน ร้อยละ 20

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

86 สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและ
นโยบายของรัฐเพือ่ การขับเคลือ่ นพืน้ ที่
ฐานรากอย่างยัง่ ยืน
1 จัดทาแผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองสมุนไพร

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง/
สสอ. 1 แห่ง

ต.ค. - ธ.ค. 61

บูรณาการงบร่วมกัน

2 จัดทาฐานข้อมูล ผู้ปลูก/ผู้จาหน่าย/พืน้ ที่ปลูก/
แปรรูป/ปริมาณวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน

5 ตาบล

ต.ค. - ธ.ค. 61

บูรณาการงบร่วมกัน

1 พัฒนาคุณภาพโรงงานผลิตยา
ผลิตภัณฑสมุนไพรสูมาตรฐาน GMP

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 โครงการพัฒนาสูตรตารับสมุนไพร เพือ่ ส่งเสริม
การป้องกันและรักษาโรค

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย. 62

กลุ่มงานการแพทย์แผน
ไทยฯ/กลุ่มงานเภสัชฯ/
สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง

87 พัฒนาวัตถุดบิ สมุนไพรยกระดับมูลค่า
ผลผลิตให้กบั เกษตรกร

20,000

กลุ่มงานเภสัชฯ
20,000

(งบพัฒนาแพทย์แผน
ไทย)

กลุ่มงานเภสัชฯ/
แพทย์แผนไทย

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ธ.ค. 61 - ก.ย.62

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

88 ขยายช่องทางการใช้ประโยชน์ เพิม่
มูลค่าและการตลาด
1 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร สร้าง
ตราสินค้า ให้เป็นที่รู้จัก และได้คุณภาพมาตรฐาน

กลุ่มงานเภสัชฯ

89 ส่งเสริมการใช้สมุนไพร่ในระบบบริการ
1 โครงการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในงาน
Antibiotic Smart Use

10,000

30,000

10,000

30,000

(งบพัฒนาแพทย์แผน
ไทย)

-

กลุ่มงานเภสัชฯ/กลุ่มงาน
แพทย์แผนไทยฯ

-

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( ) 1.PP&P Excellence

( ) 2.Service Excellence

( / ) 3.People Excellence

( ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
A31 โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพสูค่ วามเป็นมืออาชีพ
( ) 1.บริหารจัดการ ( / ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)

C42 การบริหารจัดการการผลิตและพัฒนากาลังคนมีประสิทธิภาพ
C43 บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มขี ดี สมรรถนะสูงอย่างมืออาชีพเพือ่ ตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศ

เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)
ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

K41 ระดับความสาเร็จของเขตสุขภาพทีม่ กี ารบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายทีก่ าหนด
เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

ผู้รบั ผิดชอบ

(ระบุเดือน)

รวม

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ
จานวน 126 คน

ต.ค. 61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

งานคุณภาพ รพ.

2 จัดทาแผนความต้องการกาลังคนครอบคลุม
กลุ่มสาขา/วิชาชีพ 5 กลุ่มเป้าหมาย

รพ.เขาคิชฌกูฏ/สสอ./รพ.สต.6
แห่ง

ก.ย.-61

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ./สสอ.

3 สนับสนุนทุนการศึกษาหลักสูตร พบ.

นศ.พบ. พระปกเกล้า 3 คน/ปี

ต.ค.61 - ก.ย.62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

90 การวางแผนการผลิตและพัฒนากาลังคน
1 โครงการ "พัฒนาโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้"
1.1) ประเมินปัจจัยพืน้ ฐานสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้
1.2) ทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดการ
ความรู้ของโรงพยาบาล
1.3) ทบทวนมาตรฐาน ความรู้ที่จาเป็น และ
Core competency ตามภารกิจของแต่ละ
หน่วยงาน/ ทีม
1.4) จัดทาแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้

120,000

120,000

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

91 การสร้างความร่วมมือด้านการผลิตและ
การพัฒนากาลังคน
1 ประชุมคกก HRD เพือ่ วางแผนการพัฒนา
กาลังคน

คกก 10 คน 2 ครั้ง/ปี

ธ.ค. 61 , มิ.ย.62

500

2 คณะกรรมการบริหารกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าหมายสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

3 กาหนดขอบเขตความรู้ที่จาเป็นขององค์การ
(Core Competency)

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

500

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ./สสอ.
งานคุณภาพ รพ.

92 การบริหารงบประมาณด้านการผลิตและ
การพัฒนากาลังคน
1 ประชุมคกก HRD เพือ่ บริหารกาลังคนและการ
พัฒนากาลังคน

แผนการใช้งบประมาณเพือ่ การ
ผลิตและการพัฒนา 1 แผน

ม.ค.-62

500

บุคคลากรได้รบั การพัฒนาตาม
เป้าหมาย

พย.61 - กย.62

บุคลากรที่ได้รบั การพัฒนาและ
กลับมาปฏิบตั ิงาน

มิย.62

1 ส่งเสริมให้บคุ ลากรเข้ารับการพัฒนาตาม
แผนการพัฒนา

บุคลากรได้รบั การพัฒนาตาม
เป้าหมาย

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

1.1) การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

จนท.งานแพทย์แผนไทย

พย.61 - กย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

500

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ./สสอ.

360,000

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ./สสอ.

500

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ./สสอ.

93 การบริหารจัดการด้านการผลิตและการ
พัฒนากาลังคน
1 ดาเนินการสนันสนุนทุนการศึกษา และส่งเสริม
ให้บคุ ลากรเข้ารับการพัฒนาตามแผนการพัฒนา

360,000

94 การประเมินผลกระทบระบบบริหาร
จัดการการผลิตและพัฒนากาลังคน
1 ประเมินผลแผนอัตรากาลังและสมรรถนะ
บุคลากรภายหลังการพัฒนา

500

95 การพัฒนาบุคลากรตามแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ./สสอ.

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
รวม

เงินบารุง

(ระบุเดือน)
พย.61 - กย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

จนท.งานทันตกรรม
จนท.งานกายภาพบาบัด

พย.61 - กย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

พย.61 - กย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

จนท.งานประกันสุขภาพฯ
จนท.งานแพทย์แผนไทย

พย.61 - กย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

พย.61 - กย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

จนท.งานบริหารทั่วไป

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

1.2) การพัฒนาวิชาชีพทางการเงินและบัญชี
1.3) อบรมระเบียบพัสดุ
1.4) ระเบียบงานสารบรรณ
1.5) การดูแลระบบไฟฟ้า ประปา ระบบ
บาบัดน้าเสีย พนักงานขับรถยนต์
1.6) ระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบ
ภายใน
1.7) เพิม่ ศักยภาพงานทันตกรรม
1.8) เพิม่ ศักยภาพงานกายภาพ
1.9) อบรมพัฒนาศักยภาพงานประกัน
1.10) หลักสูตรแพทย์แผนไทยในการ
สร้างนวตกรรม
2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานด้านการ
จัดการความรู้ของหน่วยงาน/ ทีม

ต.ค.61 - ก.ย.62

30,000

3 เก็บรวบรวมความรู้ในคลังความรู้ขององค์การ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

4 เผยแพร่ความรู้ทางระบบสารสนเทศของ
องค์การ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

511,500

30,000

511,500

งานคุณภาพ รพ.

-

-

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( ) 1.PP&P Excellence

( ) 2.Service Excellence

( / ) 3.People Excellence

( ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
A32 โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข
( / ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)

C44 มีการนาผลกระเมินดัชนีความสุขของคนทางานมาใช้เพือ่ ส่งเสริมความสุขในการทางานอย่างตรงประเด็น
C45 หน่วยงานมีกาลังคนด้านสุขภาพเพียงพอมีการกระจายทีเ่ หมาะสม

เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)

K42 ร้อยละของหน่วยงานทีเ่ ป็นองค์กรสุขภาวะ (PA)
K43 ร้อยละของเขตทีม่ กี ารบริหารจัดการกาลังคนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (PA)

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

96 ชีแ้ จงแนวทางการวัดดัชนีความสุขและ
นาไปใช้
1 ประชุมคกก HRD เพือ่ แจ้งแนวทางและตัวชี้วดั ข
อมูลดัชนีความสุข

คกก 10 คน

ธ.ค.-61

500

500

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ./สสอ.

บุคลากร รพช./รพ.สต./สสอ.
ทุกคน

ม.ค.-62

3,000

3,000

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ./สสอ.

คกก 10 คน

กพ.62

500

500

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ./สสอ.

97 การสารวจข้อมูล
1 ประชุมชี้แจงบุคลากรตอบแบบสารวจขอมูล
ดัชนีความสุขของคนทางาน โดยเสริมความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับเสนทางความกาวหนาในสาย
อาชีพและความสมดุลชีวติ ส่วนตัวกับการทางาน

98 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล และ
นาเสนอต่อผู้บริหาร
1 จัดทาการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลดัชนี
ความสุขของคนทางานที่ผานมา เพือ่ หาแนวทาง
ในการปรับปรุง/พัฒนา

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

99 การทาแผนพัฒนาความสุขคนทางาน
1 ประชุมคกก HRD เพือ่ จัดทาแผนการสร้างสุข
และแผนการจัดการความเสี่ยงในองค์กร

แผนการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการสร้างความสุขและ
ดุลยภาพชีวติ ของบุคลากร

กพ.62

500

1 พัฒนาหนวยงานสูการเปนองคกรแหงความสุข

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง/
สสอ.

ม.ค. - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 ดาเนินการจัดการความเสี่ยงและความ
ปลอดภัยของบุคลากรในหนวยงานตามแผน

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง/
สสอ.

ม.ค. - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

จนท.ไหม่ 5 คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

จนท.ทั้งหมด 121 คน

พ.ค.-62

บูรณาการงบร่วมกัน

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง/
สสอ.

ม.ค. - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

ม.ค., เม.ย., ก.ค. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

500

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ./สสอ.

100 การใช้แผนพัฒนาความสุขคนทางาน

2.1) การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่แรกเข้าและ
ให้ภมู ิคุ้มกันตับอักเสบบี
2.2) การตรวจสุขภาพประจาปี
3 บริหารอัตรากาลังใหเพียงพอตอภาระงานของ
หนวยงาน
4 ติดตามผลการดาเนินงานตามแผน

7,660

12,160

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ/สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง

7,660

12,160

กลุ่มงานการพยาบาล

-

-

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( ) 1.PP&P Excellence

( ) 2.Service Excellence

( ) 3.People Excellence

( / ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
A33 โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและบริหารความเสีย่ ง
( / ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)

C46 หน่วยงานสาธารณสุขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
C47 การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทมี่ ใิ ช่ยามีการดาเนินการด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
C48 มีระบบควบคุมภายในทีไ่ ด้มาตรฐานตามทีส่ านักงานการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด

เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)
ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

K44 ร้อยละ 90 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

101 การประเมินตนเอง และปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์
1 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment :
ITA) แก่คณะกรรมการ พร้อมมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบ
2 ประเมินตนเองตามแบบประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Base Integrity &
Transparency Assessment : EBIT)

คณะกรรมการ ITA

ธค. 61 - มีค. 62

1,000

แบบประเมิน ITA จานวน 1 ชุด ธ.ค.61, มี.ค., มิ.ย., ก.ย.
62

บูรณาการงบร่วมกัน

1 พัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ์เพือ่ รองรับระบบ
บริการและเครือข่ายการส่งต่อ-ส่งกลับ

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 ประเมินการใช้ยาที่มีมูลค่าสูงและยาปฎิชีวนะ

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

1,000

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

102 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านยาและ
เวชภัณฑ์ทมี่ ใิ ช่ยา
กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

103 การจัดซือ้ ยารวม / สนับสนุนยาและ
เวชภัณฑ์ทมี่ ใิ ช่ยา
b103.1 การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มีความ
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ

1 จัดซื้อยา
1.1) ยา
1.2) ยาสมุนไพร
1.3) ยาทางทันตกรรม

6,382,699.87

9,554,712.61

9,554,712.61

90,160
16,627.40

2 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
2.1) วัสดุการแพทย์

2,467,383

2.2) วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์

4,531,456

2.3) วัสดุทันตกรรม

558,802.61

2.4) วัสดุเภสัชกรรม

900,851

2.5) เคมีภณ
ั ฑ์

6,382,699.87
6,275,912.47

1,096,220

3 พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนและประเมินคู่ค้า
ของโรงพยาบาล

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

4 ร่วมพัฒนาระบบการจัดซื้อยารวมกับทีมเภสัช
จังหวัด

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

5 ร่วมพัฒนาระบบการสารองยากาพร้ากับทีม
เภสัชจังหวัด

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ส่งรายงานให้ งานนิติการ และ
สตง. ตามกาหนดเวลา

เม.ย. ,มิ.ย., ก.ย.62

104 จัดวางระบบการควบคุมภายใน พัฒนา
และประเมินผลการควบคุมภายในตาม
เกณฑ์ที่ สตง.กาหนด 5 ระดับ
1 ประชุมชี้แจง และมอบหมายให้ คกก.
รับผิดชอบการวางระบบและประเมินความเสี่ยง
วางแผนปรับปรุง ติตตาม รายงานผล ตาม
ช่วงเวลาที่ สตง.กาหนด

1,000

1,000

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ./สสอ.

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
รวม

ปีละ 1 ครั้ง

(ระบุเดือน)
ต.ค.-61

บูรณาการงบร่วมกัน

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต. 6 แห่ง

มี.ค., ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

4 แนะนาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบ
จากการตรวจสอบภายในและรายงานผลแก่
หน่วยงานเหนือขึ้นไป

ปีละ 2 ครั้ง

เม.ย., ส.ค.62

บูรณาการงบร่วมกัน

5 จัดทารายงานผลการตรวจสอบภายในแก่
ระดับหน่วยงานย่อย

ปีละ 2 ครั้ง

เม.ย., ส.ค.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 ทบทวนการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในระดับอาเภอ
3 ดาเนินการตรวจตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
5 องค์ประกอบ

15,939,412.48

เงินบารุง

2,000

งบประมาณ
UC 62

15,937,412.48

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

-

-

ผู้รบั ผิดชอบ

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( ) 1.PP&P Excellence

( ) 2.Service Excellence

( ) 3.People Excellence

( / ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
A34 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
( ) 1.บริหารจัดการ ( / ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)

C49 หน่วยบริหารพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐพ.ศ.2558
C50 หน่วยบริการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ทกี่ าหนด

เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)

K45 ระดับความสาเร็จของส่วนราชการใน สป. ทีด่ าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐทีผ่ า่ นเกณฑ์กาหนด (สตป.)
K46 ร้อยละของ รพ. สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3 (สตป.)
K47 ร้อยละของ รพ.สต. ทีผ่ า่ นเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว (PA)

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

สสอ.เขาคิชฌกูฏ
ประเมินตนเอง (หมวด 2 และ
หมวด 4)

ม.ค. - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ม.ค. - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 แผนงาน

ม.ค. - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

(หมวด 2 และ หมวด 4)

ม.ค. - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 แผนงาน

ม.ค. - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

105 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ
หน่วยงานตามกระบวนการและเกณฑ์ที่
กาหนด
b105.1 พัฒนาคุณภาพหน่วยบริหารตาม
มาตรฐาน PMQA
1. จัดทาลักษณะสาคัญขององคกร
2 ประเมินองคกรดวยตนเองเทียบกับเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558
หมวดภาคบังคับ
3 จัดทาแผนพัฒนาองคกรของหมวดที่ดาเนินการ
4 จัดทาตัวชี้วดั ที่สะทอนผลลัพธในหมวดที่
ดาเนินการตามเกณฑ์หมวด 7
5 ดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร

สสอ.เขาคิชฌกูฏ

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

ระยะเวลาดาเนินการ

เป้าหมาย / จานวน

(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

b105.2 การพัฒนาคุณภาพบริการตาม
มาตรฐาน HA
1 สารวจและป้องกันความเสี่ยง นาปัญหามา
ทบทวน เพือ่ แก้ไขป้องกันปฏิบตั ิตามแนวทาง
ป้องกันปัญหาที่เคยเกิด/มีโอกาสเกิดสูง

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

งานคุณภาพ รพ.

2 พัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย/
ครอบคลุมกระบวนการสาคัญ

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

เจ้าหน้าที่ รพ.เขาคิชฌกูฏ 121
คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

36,300

36,300

พ.ย.61, ม.ค., เม.ย.,
ก.ค.62

17,300

17,300

3 กิจกรรมประชุมทีมพัฒนาคุณภาพ
-ประชุมรวมเจ้าหน้าที่ รพ.
-ประชุมทีมพัฒนาคุณภาพ 17 ทีม

ทีมพัฒนารวม 173 คน
ครั้ง/ปี

4

4 กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณภาพความปลอดภัย
ทางด้านคลินิกและการบริหารความเสี่ยง

ทีมระบบ 40 คน

ต.ค. - ม.ค.62

116,760

116,760

5 จัดประชุมการประเมินรับรองกระบวนการ
คุณภาพ ต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
(Reaccredittation Survey)

ทุกหน่วยงาน

ม.ค.-62

120,000

120,000

6 กิจกรรมประกวดนวัตกรรม ซีคิวไอ เรื่องเล่า
และภาพประกวด

ทุกหน่วยงาน

พ.ค. - มิ.ย.62

41,000

41,000

6 คน

มี.ค.-62

43,520

43,520

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

7 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม HA Forum
ครั้งที่ 20
8 โครงการ "พัฒนาโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏสู่
องค์กรคุณภาพ"
8.1) ทบทวนมาตรฐาน ความรู้ที่จาเป็น และ
Core competency ตามภารกิจของแต่ละ
หน่วยงาน/ ทีม

บูรณาการงบร่วมกัน

งานคุณภาพ รพ.

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

8.2) หน่วยงาน/ ทีม ศึกษาและออกแบบ
ระบบงานตามมาตรฐาน
8.3) จัดทาระบบเอกสารคุณภาพ ได้แก่ คู่มือ
คุณภาพ ระเบียบปฏิบตั ิ วิธปี ฏิบตั ิ และ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
8.4) ดาเนินงานตามมาตรฐานของหน่วยงาน/
ทีม
8.5) กาหนดแนวทางการติดตามและ
ประเมินผล รวมถึงตัวชี้วดั ที่สาคัญ
8.6) พัฒนาคณะกรรมการให้มีความรู้และ
ทักษะด้านการเยี่ยมสารวจภายใน
8.7) คณะกรรมการบริหารติดตามและ
ประเมินผลตามมาตรฐาน
8.8) จัดทารายงานการติดตามและ
ประเมินผลประจาปี
8.9) รวบรวมรายงานการติดตามและ
ประเมินผลเข้าคลังความรู้ขององค์การ
b105.3 การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
1 ทบทวนคณะกรรมการ/คณะทางานพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.

คปสอ.

ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบร่วมกัน

2 คณะกรรมการ/คณะทางานออกติดตาม,
แนะนาแนวทางการดาเนินงานและพัฒนางาน
แก่หน่วยบริการปฐมภูมิ

เยี่ยมเสริมพลัง

มี.ค., ก.ค. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

3 รพ.สต.ที่ยังไมผานเกณฑ 5 ดาว มีการประเมิน
ตนเองและพัฒนา

รพ.สต. 2 แห่ง

มี.ค., ก.ค. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

374,880

รพ.สต.ทุกแห่ง

374,880

-

-

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( ) 1.PP&P Excellence

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

( ) 3.People Excellence

( / ) 4.Governance Excellence

แผนงานที1่ 2 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
A35 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสขุ ภาพแห่งชาติ (NHIS)
( / ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)
ลาดับ

( ) 2.Service Excellence

เป้าหมาย / จานวน

C51 ข้อมูลมีคุณภาพ และมีการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพือ่ การกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ
K48 ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการทีผ่ า่ นเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

ก.ย.-61

บูรณาการงบร่วมกัน

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

106 พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์สขุ ภาพ
1 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการทบทวนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบตั ิการประจาปี

เจ้าหน้าที่ รพช./รพ.สต./สสอ.
40 คน

2 ดาเนินการจัดทาแผนงาน/โครงการให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและวงเงิน
งบประมาณที่ได้รบั จัดสรร แผนกาลังคนและแผน
เงินลงทุนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ดังนี้

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ฯ/สสอ.
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ฯ/สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง

2.1) แผนปฏิบตั ิการเครือข่าย ปี 2562

แผนเครือข่าย 1 เครือข่าย

ก.ย.-61

บูรณาการงบร่วมกัน

2.2) แผนปฏิบตั ิการสาธารณสุขอาเภอ ปี
2562

แผน สสอ.เขาคิชฌกูฏ

ก.ย.-61

บูรณาการงบร่วมกัน

2.3) แผนปฏิบตั ิการ รพ.สต. ปี 2562

แผน รพ.สต. 6 แห่ง

ก.ย.-61

บูรณาการงบร่วมกัน

2.4) แผนสุขภาพตาบล ปี 2562

แผนตาบล 5 ตาบล

ก.ย.-61

บูรณาการงบร่วมกัน

3 จัดทาแผนประมาณการรายรับรายจ่าย (แผน
เงินบารุง) ปี 2562

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ก.ย.-61

บูรณาการงบร่วมกัน

4 แผนการจัดหาพัสดุประจาปี

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง/
สสอ.

ก.ย.-61

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป/
สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

ผู้รบั ผิดชอบ

(ระบุเดือน)

รวม

1 จัดประชุมคณะกรรมการ MIS สรุปผลการ
เจ้าหน้าที่ รพ./รพ.สต. 20 คน ปี
นิเทศ ประเมินผลงาน วิเคราะห์ผลการปฏิบตั ิงาน
ละ 2 ครั้ง
ถอดบทเรียนจากกิจกรรมการปฏิบตั ิงาน

ตค.61, เม.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 พัฒนาระบบ web conference

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค. - ธ.ค. 61

บูรณาการงบร่วมกัน

3 พัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

4 พัฒนาเว็ปไซค์ลูกข่าย

รพ.สต. 6 แห่ง

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

5 พัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบ
สาเหตุ ให้มีการเขียนรูปแบบการตายเป็นสาเหตุ
การตาย และการระบุสาเหตุไม่ชัดแจ้ง

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

6 พัฒนาคุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการ
วินิจฉัยโรคผู้ปว่ ยนอก ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต. 6 แห่ง

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

7 พัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์และคืน
ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

ระบบติดตามข้อมูล

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ฯ/สสอ.

1 คณะ

ต.ค. - พ.ย. 61

บูรณาการงบร่วมกัน

3 ดาเนินการติดตามนิเทศ ควบคุม และกากับ
เพือ่ ประเมินผลและปรับปรุงการดาเนินงาน รพ.
สต., ภาคีเครือข่าย, กองทุนตาบล ฯลฯ

รพ.สต. 6 แห่ง/อปท. 5 แห่ง

ม.ค., ก.ค. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

4 สรุปประเมินผลการดาเนินงานประจาปีตาม
นโยบาย/ตัวชี้วดั

ปีละ 2 ครั้ง

ม.ค., ก.ค. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

107 การพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ฯ/กลุ่มงานการพยาบาล

108 พัฒนาระบบควบคุมกากับติดตาม
ประเมินผล
1 พัฒนาระบบการติดตามข้อมูลและการนาเสนอ
ข้อมูล (DASHBOARD) ที่สาคัญด้านสุขภาพ
2 ทบทวน/แต่งตั้งคณะติดตามนิเทศงาน

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)
5 มอบหมายผู้รบั ผิดชอบงานหลัก/รองตาม
ตัวชี้วดั และประชุมชี้แจงถ่ายทอดเกณฑ์การ
ประเมินตามแผนยุทธศาสตร์

เป้าหมาย / จานวน
1ครั้ง/ปี

6 พัฒนา Website ประเมินผลการดาเนินงาน
รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต. 6 แห่ง
ติดตามข้อมูลทางโปรแกรม Facebook หรือ Line

ระยะเวลาดาเนินการ
รวม

งบประมาณ
UC 62

เงินบารุง

(ระบุเดือน)
ต.ค. 61

บูรณาการงบร่วมกัน

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

-

-

-

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

-

-

ผู้รบั ผิดชอบ

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( ) 1.PP&P Excellence

( ) 2.Service Excellence

( ) 3.People Excellence

( / ) 4.Governance Excellence

แผนงานที1่ 2 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
A36 โครงการ Smart Hospital
( / ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)

C52 มีการแลกเปลีย่ นข้อมูลสุขภาพของผูป้ ว่ ยระหว่างโรงพยาบาลเพือ่ การดูแลผูป้ ว่ ยและจัดการระบบบสุขภาพ แพทย์ใช้ขอ้ มูลประวัตสิ ขุ ภาพของผูป้ ว่ ย
ชุดเดียวกัน

เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)

K49 เขตสุขภาพมีการดาเนินการ digital transformation อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด (PA)
K50 มีการใช้ Application สาหรับ PCC ใน PCC ทุกแห่ง (PA)

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

109 การจัดเก็บและส่งข้อมูลในระบบ HDC
SERVICE
1 อบรมการบันทึกและส่งข้อมูลให้มีคุณภาพ
ติดตามการ key ข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนและ
ทันเวลา
2 ติดตามจัดส่งข้อมูลเข้า HDC ทุกวันที่ 10 ของ
เดือน

เจ้าหน้าที่ รพช./รพ.สต.30 คน 4 ธ.ค.61, ก.พ., เม.ย., มิ.ย.
ครั้ง/ปี
62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

การจัดส่งข้อมูล

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ฯ/สสอ.

ปีละ 1 ครั้ง

ก.ย.-61

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ฯ/สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ รพช.

พ.ย. - ธ.ค.61

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.สต./
สสอ.

พ.ย. - ธ.ค.61

110 การพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลกลาง
b110.1 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
1 จัดทาแผนการจัดหาคอมพิวเตอร์ประจาปี ใน
หน่วยงาน
2 จัดหาคอมพิวเตอร์เพือ่ ใช้ในหน่วยงานตาม
แผนฯ

173,900
บูรณาการงบร่วมกัน

173,900

(งบค่าเสื่อม)

51,000.-

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ฯ/กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(งบค่าเสื่อม)

95,500.-

รพ.สต.ทุกแห่ง/สสอ.

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

3 ต่อสัญญาระบบ HOSxP เช่น Activated Code
4 จัดสร้างระบบศูนย์ข้อมูลกึ่ง Realtime

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
UC 62

ผู้รบั ผิดชอบ

รวม

เงินบารุง

รพ.เขาคิชฌกูฏ

(ระบุเดือน)
พ.ย. - ธ.ค.61

บูรณาการงบร่วมกัน

20,000.-

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

ปีละ 12 ครั้ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ฯ/สสอ.

2 พัฒนาระบบข้อมูลและโปรแกรมสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานด้านสุขภาพ

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต. 6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

3 พัฒนาระบบ Data Center และระบบรายงาน
จากการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการ

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

Mobile Application

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

b110.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
กลาง
1 วิเคราะห์ ตรวจสอบ รวบรวมระบบรายงาน
ข้อมูลของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

111 การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและองค์
ความรูด้ า้ นสุขภาพผ่านระบบเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั
1 พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ
Health Information Exchange (HIE) ระหว่าง
ผู้ปว่ ยกับหน่วยงานบริการสุขภาพ Personal
Health Records (PHRs) เพือ่ การดูแลผู้ปว่ ย
และการจัดการระบบสุขภาพ

173,900

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ฯ/สสอ.

173,900

-

-

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืนฐาน

( ) 1.PP&P Excellence

( ) 2.Service Excellence

( ) 3.People Excellence

( / ) 4.Governance Excellence

แผนงานที1่ 3 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
A37 โครงการลดความเหลือ่ มลา้ ของ 3 กองทุน
( / ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)
เกณฑ์ชีวัดความส้าเร็จของโครงการ (55)

C53 ลดความเหลือ่ มลา้ การจ่ายเงินให้แก่สถานพยาบาลของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐมีความเป็นธรรม
K51 รายจ่ายต่อหัวทีป่ รับด้วยโครงสร้างอายุของ 3 ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ (Age adjusted health expenditure per capita of each
scheme) เดียวกันในทุกประเภทและระดับการบริการ
K52 ก้าหนดให้มมี าตรฐานการจ่ายเงินของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้แก่สถานพยาบาลเป็นราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับการบริการ

ล้าดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จ้านวน

ระยะเวลาด้าเนินการ
เงินบ้ารุง

งบประมาณ
UC 62

ผู้รบั ผิดชอบ

(ระบุเดือน)

รวม

คณะกรรมการ คปสอ.

ต.ค.-61

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ./สสอ.

1 จัดบริการตรวจสอบสิทธิออนไลน์และ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการตรวจสอบสิทธิ เช่น
1330

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ฯ/สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง

2 จัดระบบการให้บริการแก้ปญ
ั หาคุ้มครองสิทธิ
ภายใต้กฎหมาย

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

3 จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

4 วิเคราะห์ข้อมูล เพือ่ แก้ปญ
ั หาเชิงนโยบาย

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

112 พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ
1 ประชุมชีแจงการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ

113 พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้มสี ทิ ธิ
การคุม้ ครองสิทธิและรับเรือ่ งร้องเรียน

ล้าดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จ้านวน

ระยะเวลาด้าเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบ้ารุง

บูรณาการงบร่วมกัน

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

114 พัฒนาระบบบริหารการชดเชยและ
ตรวจสอบเวชระเบียน
1 จัดทีมตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเวชระเบียน
และการวินิจฉัยโรคผู้ปว่ ยนอก ให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วน

เจ้าหน้าที่ รพช. 15 คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

2 จัดอบรมทบทวนการเรียกเก็บลูกหนีและการ
ตรวจสอบสิทธิให้กับเจ้าหน้าที่และผู้รบั ผิดชอบ
งานในหน่วยบริการ

เจ้าหน้าที่ รพช./รพ.สต. 20 คน

ธ.ค.-61

65,000

65,000

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

65,000

65,000

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

-

-

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( ) 1.PP&P Excellence

( ) 2.Service Excellence

( ) 3.People Excellence

( / ) 4.Governance Excellence

แผนงานที1่ 3 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
A38 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
( / ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)

C54 มีมาตรการเพือ่ ขับเคลือ่ นนโยบายและแผนทางการเงิน
C55 มีหลักเกณฑ์/แนวทางในการปรับเกลีย่ วงเงินจัดสรรและการช่วยเหลือหน่วยบริการ

เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)
ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

K53 หน่วยบริการประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4 (สตป.)
เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

ผู้รบั ผิดชอบ

(ระบุเดือน)

รวม

ทีม CFO

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

คกก บริหาร รพ.

ก.ย.61, มีค.62

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

แผน Planfin 7 แผน

ก.ย.61, มีค.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต. 6 แห่ง
12 ครั้ง/ปี

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ./สสอ.

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

115 เพิม่ ศักยภาพกลไกการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง
1 โครงการ "Smart FFM" (Smart Finance
and Fiscal Management)

ทีม CFO

1.1) ปรับปรุงโครงสร้างทีม CFO
1.2) ทบทวนและปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลัง
2 ประชุมชี้แจง คกก เพือ่ วางแผนการใช้เงิน
ติดตาม ควบคุมกากับ และประเมินแผน
3 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการจัดสรรเงินให
กับหนวยบริการมีรายไดเพียงพอกับคาใชจาย

1,000

1,000

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ./สสอ.

116 การบริการและกากับแผนการเงิน
(Planfin)
1 จัดทาแผนทางการเงินที่มีคุณภาพ
2 เฝ้าระวังตามแผนทางการเงินหน่วยบริการ
(รายเดือน)

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)
3 ควบคุมกากับด้วยเปรียบเทียบแผนการเงินกับ
ผลการดาเนินงาน (ไตรมาส)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ

(ระบุเดือน)
รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต. 6 แห่ง 4 ธ.ค.61, มี.ค., มิ.ย., ก.ย.62
ครั้ง/ปี

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

บูรณาการงบร่วมกัน

117 พัฒนาระบบบัญชี
1 พัฒนาระบบบัญชีใหไดมาตรฐาน

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 พัฒนาระบบการตรวจสอบบัญชี

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

3 พัฒนาระบบงานสารสนเทศดานการเงินการ
คลังสาหรับผูบริหาร (Executive Information
System : EIS)

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

4 พัฒนาการนาขอมูลการเงินหนวยบริการเข้า
ระบบ GFMIS

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ปีละ 4 ครั้ง

ธ.ค.61, มี.ค., มิ.ย., ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 พัฒนาความรู้และทักษะคณะกรรมการ CFO
ด้านการเงินการคลัง รวมถึงมาตรฐานและ
ระเบียบปฏิบตั ิ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

3 จัดส่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีไปประชุมผัง
บัญชีและการบัญทึกบัญชี

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ต.ค.61 - ก.ย.62

เจ้าหน้าที่ รพช./รพ.สต. 20 คน

ตค.61, มีค.62

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ./สสอ.

5 พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านการเงิน
การคลังเพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั ิงานและการ
บริหารงบประมาณ

118 พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากร
ด้านการเงินการคลัง
1 ประชุมทีม CFO ระดับอาเภอ

4 จัดประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบ

10,000

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ./สสอ.

10,000

บูรณาการงบร่วมกัน

11,000

11,000

-

-

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( ) 1.PP&P Excellence

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

( ) 3.People Excellence

( / ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจยั และนวัตกรรมด้านสุขภาพ
A39 โครงการพัฒนางานวิจยั /นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
( ) 1.บริหารจัดการ ( / ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)
ลาดับ

( ) 2.Service Excellence

เป้าหมาย / จานวน

C56 มีการนาองค์ความรู้และผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปญ
ั หาและกาหนดนโยบายด้านสุขภาพ
K54 จานวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสขุ ภาพทีค่ ิดค้นใหม่ หรือพัฒนาต่อยอด
ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

ม.ค. - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

119 เพิม่ ประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
งานวิจยั และองค์ความรูด้ า้ นสุขภาพ
b119.1 โครงการ "คิชฌกูฏทันสมัยด้วยวิจัย
และพัฒนา"
1 กาหนดนโยบายด้านวิจัยและพัฒนา
2 กาหนดผู้รบั ผิดชอบด้านวิจัยและพัฒนา ดังนี้
R2R, Best Practice และ Innovation
3 กาหนดประเด็นด้านวิจัยและพัฒนา
4 ประชุมด้านงานวิจัย (CoP R2R)
4.1) ครั้งที่ 1 นาเสนอประเด็นและหัวข้อวิจัย
4.2) ครั้งที่ 2 พัฒนาโครงร่างวิจัย
4.3) ครั้งที่ 3 นาเสนอโครงร่างวิจัย
4.4) ครั้งที่ 4 นาเสนอการปรับปรุงโครงร่าง
วิจัยเพือ่ เสนอขอจริยธรรมการวิจัย (Ethic
Committee)
4.5) ครั้งที่ 5 พัฒนาความรู้และทักษะด้าน
การวิเคราะห์ข้อมูล

เจ้าหน้าที่ รพ.เขาคิชฌกูฏ/
รพ.สต. จานวน 30 คน

งานคุณภาพ รพ./สสอ.

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

ผู้รบั ผิดชอบ

(ระบุเดือน)

รวม

ม.ค. - ส.ค. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

งานคุณภาพ รพ./สสอ.

ม.ค. - ส.ค. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

งานคุณภาพ รพ./สสอ.

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

4.6) ครั้งที่ 6 นาเสนอผลการวิจัยและ
อภิปรายผล
4.7) ครั้งที่ 7 การเขียนรายงานการวิจัย

120 การสร้างเครือข่ายนักวิจยั และทีมนาด้าน
งานวิจยั และการจัดการความรู้
1 ส่งเสริมให้มีการจัดทานวัตกรรม/งานวิจัย/R2R
ในสถานบริการ

1 เรื่อง/หน่วยงาน

121 การสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจยั และการ
นาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
1 สนับสนุนการนาผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ งานวิจัย/นวัตกรรมนาไปใช้ได้ 1
ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในรายงาน
เรื่อง
การวิจัย/R2R และสามารถนาไปแก้ปญ
ั หาได้
อย่างเป็นรูปธรรม

122 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจยั และ
การเผยแพร่ผลงานผ่านระบบดิจทิ ลั
1 สนับสนุนการถ่ายทอด เผยแพร่สู่
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนดในช่องทาง/สื่อต่าง ๆ
รวมถึงเผยแพร่ในการประชุมวิชาการทั้งใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ

เผยแพร่งานวิจัย 1 เรื่อง

ส.ค. - ก.ย. 62

2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Forum แสดง
ผลงาน R2R, Best Practice และ Innovation

เจ้าหน้าที่ รพช./ รพ.สต. จานวน
30 คน

ส.ค. - ก.ย. 62

งานคุณภาพ รพ./สสอ.

45,000

45,000

45,000

45,000

-

-

-

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( ) 1.PP&P Excellence

( ) 2.Service Excellence

( ) 3.People Excellence

( / ) 4.Governance Excellence

แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายสุขภาพ
A40 โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายสุขภาพ
( ) 1.บริหารจัดการ ( / ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)

C57 การบังคับใช้กฏหมายทีอ่ ยูใ่ นอานาจของกระทรวงสาธารณสุขมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
K55 ร้อยละของกฎหมายทีค่ วรปรับปรุงได้รับการแก้ไขและบังคับใช้
- ระดับความสาเร็จของการบังคับใช้กฏหมายทีอ่ ยูใ่ นอานาจหน้าทีข่ องกระทรวงสาธารณสุข

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

ผู้รบั ผิดชอบ

(ระบุเดือน)

รวม

3 ครั้ง/ปี

ธ.ค.61, มี.ค., มิ.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ./สสอ.

บุคลากรสังกัด สสอ. 27 คน/
บุคลากร รพช. 50 คน

ม.ค. - เม.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ./สสอ.

1 ให้บคุ ลากรร่วมเป็นคณะกรรมการแก้ไขปัญหา รพช. 4 คน/รพ.สต. 6 คน/สสอ.
ข้อร้องเรียนต่างๆในพืน้ ที่
2 คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ./สสอ.

2 เข้าร่วมเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับ
จังหวัด

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง/
สสอ. 1 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

3 ครั้ง/ปี

ธ.ค.60, มี.ค., มิ.ย.61

บูรณาการงบร่วมกัน

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

123 วางแผนการบังคับใช้กฏหมาย
1 ประกาศกฏหมายที่สาคัญให้เจ้าหน้าที่รบั ทราบ
และถือปฏิบตั ิ

124 การพัฒนาความรูใ้ นการบังคับใช้กฏหมาย
1 ประชุมชี้แจงข้อกฎหมายและตัวอย่างการ
กระทาผิดวินัยแก่บคุ ลากรเพือ่ ทราบและถือปฏิบตั ิ

125 การสร้างเครือข่ายการบังคับใช้กฏหมาย

126 การบังคับใช้กฏหมาย
1 ประชุมชี้แจงระเบียบ กม.ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ิราชการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ./สสอ.

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
รวม

งบประมาณ
UC 62

เงินบารุง

(ระบุเดือน)
ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 ดาเนินการเฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมาย
คุ้มครองสุขภาพของประชาชน เกี่ยวกับการ
ให้บริการทางการแพทย์

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

3 ดาเนินการเฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมาย
คุ้มครองสุขภาพของประชาชน เกี่ยวกับการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการสุขภาพ

วิทยุชุมชน 1 แห่ง/โฆษณาใน
พืน้ ที่ต่างๆ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

4 ดาเนินการเฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมาย
คุ้มครองสุขภาพของประชาชน เกี่ยวกับการ
จัดการกับขยะมูลฝอย

รพ.เขาคิชฌกูฏ/สสอ./ รพ.สต. 6
แห่ง/อปท. 5 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

-

-

-

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

-

-

ผู้รบั ผิดชอบ

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
แผนงาน (15)
โครงการ (40+1)
ภารกิจพืน้ ฐาน

( ) 1.PP&P Excellence

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

( ) 3.People Excellence

( / ) 4.Governance Excellence

A41 โครงการบริหารจัดการพืน้ ฐาน
( / ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (57+1)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (55)
ลาดับ

( ) 2.Service Excellence

เป้าหมาย / จานวน

C58 การบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

โปรแกรมคลัง

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

โปรแกรมการจองรถ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

โปรแกรมการจองห้องประชุม

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค. - พ.ย. 61

บูรณาการงบร่วมกัน

โปรแกรมติดตามลูกหนี้

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

127 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร
ด้านสุขภาพ และบริหารทัว่ ไป
b127.1 พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
บริหารจัดการทัว่ ไป
1 พัฒนาโปรแกรมระบบคลัง
2 พัฒนาโปรแกรมระบบการจองรถ
3 พัฒนาโปรแกรมระบบการจองห้องประชุม
4 พัฒนาระบบ web conference
5 พัฒนาโปรแกรมติดตามลูกหนี้ เจ้าหนี้
b127.2 สนับสนุนทรัพยากรทีม่ คี ุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
1 ค่าตอบแทนนอกเวลา, ค่าเบีย้ เลี้ยงเหมาจ่าย,
ค่าไม่ทาเวชฯลฯ

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป/
กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
13,500,000

5,203,150.25

2 ค่าจ้างชั่วคราว

7,316,280

7,316,280

3 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

1,440,000

1,440,000

8,296,849.75

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)
b127.3 สนับสนุนการดาเนินการด้านการ
บริการ รพ.

เป้าหมาย / จานวน
รพ.เขาคิชฌกูฏ

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62

1 ค่าใช้สอย (ค่าส่งLab ค่าส่งทันตกรรมฯลฯ)

รวม

เงินบารุง

1,700,000

2 ค่าสาธารณูปโภค

2,382,168.58

3 ค่าวัสดุสานักงาน

500,000

500,000

4 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

500,000

500,000

5 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

100,000

100,000

6 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

400,000

400,000

7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

100,000

100,000

8 เครื่องแต่งกาย

100,000

100,000

9 ค่าวัสดุก่อสร้าง

50,000

50,000

150,000

150,000

11 ค่าใช้จ่ายอื่น (ค่า Refer)
b127.4 สนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่าย
(Fixed cost)

รพ.สต. 6 แห่ง

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

1 ค่าตอบแทนนักเรียนทุน

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป/
กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

2,900,000

10 ค่าวัสดุอื่น

งบประมาณ
UC 62

1,200,000

2,382,168.58

1,800,000

1,800,000

4,399,730

4,399,730

รพ.สต.ทุกแห่ง

312,000

2 ค่าตอบแทน (พกส.)

696,883.20

3 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาชีพ

772,492.80

4 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน

802,684.80

5 ค่าตอบแทนปฏิบตั ิงานสาธารณสุข

-

5.1 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

263,520.00

5.2 ค่าตอบแทนวันหยุดราชการ

522,720.00

5.3 ค่าตอบแทน ฉ 11 (ลูกจ้าง)

336,000.00

6 ค่าใช้สอย
6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

30,000.00

6.2 เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)

123,644.64

7 วัสดุเชื้อเพลิง (S=1,430 M=2,930/ด)

174,960.00

8 ค่าสาธารณูปโภค (S=4,400 M=5,400/ด)

364,800.00

รพ.สต.บ้านมูซู (ขนาดM)

รพ.สต. 1 แห่ง

ต.ค.61- ก.ย.62

รพ.สต.บ้านมูซู

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

64,800.00

- ค่าสาธารณูปโภค

382,000.00

382,000

- ค่าครุภณ
ั ฑ์

187,800.00

187,800

- ค่าใช้สอย

45,000.00

45,000

- ค่าจ้างเหมาบริการ

241,000.00

241,000

- ค่าจ้างบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน

522,657.85

278,013.37

- ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานสาธารณสุข

171,840.00
รพ.สต. 1 แห่ง

รพ.สต.บ้านคลองน้าเป็น
30,000

- ค่าวัสดุ

115,574.72

115,574.72

- ค่าครุภณ
ั ฑ์

147,900.00

147,900

- ค่าใช้สอย

114,000.00

114,000

65,000.00

65,000

- ค่าจ้างบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน

545,073.72

545,073.72

- ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานสาธารณสุข

216,240.00

216,240

รพ.สต.บ้านท่าอุดม (ขนาดM)

รพ.สต. 1 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

รพ.สต.บ้านท่าอุดม
64,800.00

- ค่าสาธารณูปโภค

64,800

- ค่าวัสดุ

150,818.00

150,818

- ค่าครุภณ
ั ฑ์

101,000.00

101,000

- ค่าใช้สอย

131,000.00

131,000

75,000.00

75,000

- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน

782,799.84

782,799.84

- ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานสาธารณสุข

189,840.00

189,840

สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ (ขนาดM)

รพ.สต. 1 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

ผู้รบั ผิดชอบ

171,840

30,000.00

- ค่าจ้างเหมาบริการ

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

244,644.48

ต.ค.61 - ก.ย.62

- ค่าสาธารณูปโภค

อปท. /กองทุน

64,800

- ค่าวัสดุ

รพ.สต.บ้านคลองน้าเป็น (ขนาดS)

งบประมาณ
UC 62

สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62
64,800

- ค่าสาธารณูปโภค

82,008.00

17,208

- ค่าวัสดุ

85,160.00

85,160

- ค่าครุภณ
ั ฑ์

30,000.00

30,000

- ค่าใช้สอย

213,160.00

213,160

17,000.00

17,000

- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน

453,485.00

453,485

- ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานสาธารณสุข

187,440.00

187,440

รพ.สต.บ้านจันทเขลม (ขนาดM)

รพ.สต. 1 แห่ง

- ค่าวัสดุ

75,000.00

75,000

- ค่าครุภณ
ั ฑ์

40,000.00

40,000

- ค่าใช้สอย

107,500.00

107,500

20,000.00

20,000

- ค่าจ้างเหมาบริการ

25,000

- ค่าจ้างบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน

398,079.36

398,079.36

- ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานสาธารณสุข

193,440.00

193,440

ต.ค.61 - ก.ย.62

รพ.สต.บ้านแยกสะท้อน

- ค่าสาธารณูปโภค

24,000.00

- ค่าวัสดุ

71,460.00

71,460

- ค่าครุภณ
ั ฑ์

103,000.00

103,000

- ค่าใช้สอย

50,500.00

50,500

- ค่าจ้างเหมาบริการ

47,000.00

47,000

24,000

- ค่าจ้างบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน

238,620.00

238,620

- ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานสาธารณสุข
สสอ.เขาคิชฌกูฏ

163,440.00

163,440

สสอ. 1 แห่ง

ผู้รบั ผิดชอบ

รพ.สต.บ้านจันทเขลม
25,000.00

รพ.สต. 1 แห่ง

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ต.ค.61 - ก.ย.62

- ค่าสาธารณูปโภค

รพ.สต.บ้านแยกสะท้อน (ขนาดS)

อปท. /กองทุน

ต.ค.61 - ก.ย.62

300000.-

สสอ.เขาคิชฌกูฏ

- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าวัสดุและค่าใช้สอยต่างๆ

35,638,178.58

19,941,599

15,696,580

-

-

2) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดจันทบุรี 14 โครงการ

โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
กลยุทธ
โครงการ 42(1-14)
ภารกิจพืน้ ฐาน

S1 เพิม่ ประสิทธิภาพและพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาสุขภาพของพืน้ ทีใ่ ห้สอดคล้องกับบริบทและประชาชนทุกกลุม่ วัย
1 โครงการสุขภาพดีดว้ ยวิถคี นจันท์
( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( / ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (16)

1 ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการดาเนินงานสร้างสุขภาพดีดว้ ยวิถคี นจันท์ โดยกลไก DHS/ พชอ
2 ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง

เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (41)

1 ทุกอาเภอมีตาบล ต้นแบบ “สุขภาพดีวถิ คี นจันท์” อย่างน้อย 1 ตาบล
2 มีรูปแบบการจัดการปัญหาสุขภาพ/ นวัตกรรมทีส่ อดคล้องกับบริบทของพืน้ ที่ อย่างน้อยอาเภอละ 1 Model
3 อัตราป่วยรายใหม่โรคเบาหวาน ลดลงร้อยละ 10 จากปีทผี่ า่ นมา
4 อัตราป่วยรายใหม่โรคความดันโลหิตสูงลดลงร้อยละ 10 จากปีทผี่ า่ นมา

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

1.1 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายโดยกลไก DHS/พชอ. ในการจัดการปัญหาสุขภาพ
1. จัดประชุมแบบมีสวนรวมเพือ่ วิเคราะห
ปัญหา/ประเด็นพัฒนา ตามบริบทในพืน้ ที่
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ

ประชุมคณะกรรมการ พชอ. 2
เดือน/ ครั้ง

พ.ย.61, ม.ค., มี.ค., พ.ค.,
มิ.ย. และ ก.ย.62

บูรณาการงบ A4

2. จัดทาแผนดาเนินการพัฒนา/แกไขปญหา
สาคัญตามบริบทในพืน้ ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

แผนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
2 ประเด็น

ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบ A4

ดาเนินการพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหา 2 ประเด็น

ม.ค. - ก.ย.62

บูรณาการงบ A4

ม.ค. - ก.ย.62

บูรณาการงบ A4

3 จัดดาเนินการตามแผนดาเนินงานพัฒนา/แก
ไขปญหาสาคัญตามบริบทในพืน้ ที่ เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน (ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้าน
อุบตั ิเหตุจราจร)

4 จัดดาเนินการการจัดการดูแลผู้ปว่ ยและคนด้อย ผู้ปว่ ยและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
โอกาสทางสังคม

สสอ.เขาคิชฌกูฏ/กลุ่ม
งานบริการด้านปฐมภูมิฯ

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)
ม.ค. - ก.ย.62

รวม

5 จัดดาเนินการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย 1,000
วัน และการพัฒนาตาบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป
สูงดี สมสวน ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย

เด็ก 0-5 ปี

6 ประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนา/แกไข
ปัญหาสาคัญ ตามบริบทในพืน้ ที่ เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ดวย UCCARE

ประเมินผล ทุก 2 เดือน

พ.ย.61, ม.ค., มี.ค., พ.ค.,
มิ.ย. และ ก.ย.62

บูรณาการงบ A4

7 สรุปผลการดาเนินงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู ชื่น
ชมและเสริมพลัง

สรุปผล ทุก 2 เดือน

พ.ย.61, ม.ค., มี.ค., พ.ค.,
มิ.ย. และ ก.ย.62

บูรณาการงบ A4

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

บูรณาการงบ A4

1.2 พัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับปฐมภูมิ (primary care cluster) ให้เข็มแข็งและผลักดันให้เป็นวาระสุขภาพของทุกระดับ
1 ทบทวนการจัดกลุมเครือขายหนวยบริการปฐม
ภูมิและคลินิกหมอครอบครัวที่มีคุณภาพและสอด
คลองกับบริบทพืน้ ที่

ต.ค.61

บูรณาการงบ A10

2 จัดทาทะเบียนผู้ปว่ ยกลุ่มเป้าหมายในพืน้ ที่และ รพ.เขาคิชฌกูฏ/สสอ./ รพ.สต. 6
ส่งต่อข้อมูลยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แห่ง/อปท. 5 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A10

3 ออกเยี่ยมบ้านในเครือข่ายด้วยทีมหมอ
ครอบครัว ในผู้ปว่ ยกลุ่มต่างๆ

ประชากรทุกกลุ่มโรค กลุ่มวัย

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A10

รพ.สต. 6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A10

รพ.สต.ทุกแห่ง

5 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ
เชื่อมโยงกับขอมูลของหนวยงานอื่น

รพ.เขาคิชฌกูฏ/สสอ./ รพ.สต. 6
แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A10

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

6 พัฒนาเครือข่ายทีมหมอครอบครัวในชุมชน

เครือข่ายหมอครอบครัว

ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบ A10

อปท. 5 แห่ง/ภาคีเครือข่าย

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A10

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/กลุ่มงานเวชกรรม
ฟืน้ ฟู/รพ.สต.ทุกแห่ง/สสอ.

4 พัฒนาคุณภาพบริการตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.
สต.ติดดาว

7 ประสานความร่วมมือกับชุมชน เทศบาล ภาคี
เครือข่ายด้านสุขภาพในการบริหารจัดการทีม
หมอครอบครัว

1 PCC 3 FCT

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/กลุ่มงานเวชกรรม
ฟืน้ ฟู/กลุ่มงานการ
พยาบาล/รพ.สต.ทุกแห่ง/
สสอ.

1.3 พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดูแลสุขภาพให้แก่ทมี หมอครอบครัวตามเกณฑ์มาตรฐาน
1 พัฒนาทีมหมอครอบครัวเพือ่ รองรับการทางาน เจ้าหน้าที่ รพ.เขาคิชฌกูฏ/สสอ./
ในคลินิกหมอครอบครัว
รพ.สต. 6 แห่ง

ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบ A10

กลุ่มงานการพยาบาล/
สสอ.

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

1.4 พัฒนาประสิทธิภาพการวินจิ ฉัยโรค การรักษา และการฟืน้ ฟูสขุ ภาพ ด้วยความเชีย่ วชาญของบุคลากรทางการแพทย์ และทีมสหวิชาชีพ
1 พัฒนาคุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการ
วินิจฉัยโรคผู้ปว่ ยนอก ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ฯ/กลุ่มงานการพยาบาล

ั หา และการป้องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง ให้มหี มูบ่ า้ นต้นแบบในทุกตาบลทีเ่ ข้าร่วมปฏิบตั กิ ารหยุดยัง้
1.5 สร้างมาตรการเชิงรุกทีส่ ามารถเจาะเข้าถึงในระดับชุมชน ครอบครัว และบุคคล เพือ่ การแก้ปญ
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
1 คัดเลือกหมู่บา้ นต้นแบบสุขภาพดีวถิ ีคนจันท์

1 หมู่บา้ น/อาเภอ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A12

2 หมู่บา้ นต้นแบบจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

ตาบลตะเคียนทอง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A12

3 ส่งเสริมค่านิยม"สุขภาพดีด้วยวิถีคนจันท์"ใน
ชุมชนต้นแบบ

ตาบลตะเคียนทอง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A12

ตาบลละ 1 หมู่บา้ น (5 หมู่บา้ น)

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A12

4 ขยายผลหมู่บา้ นต้นแบบในทุกตาบล

60,000.-

รพ.สต.บ้านท่าอุดม/สสอ.

1.6 เสริมสร้างวัฒนธรรมการบริโภค ในกลุม่ ประชาชนทัว่ ไป กลุม่ เสีย่ ง ผู้ปว่ ย และครอบครัว เพือ่ ให้เกิด ค่านิยมสุขภาพ ใหม่ในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ให้เกิดผู้นาการเปลีย่ นแปลง (Healthy
Change Agent : HCA)
1 การวัดความดันโลหิตที่บา้ นโดย อสม.หรือด้วย
ตนเอง หลังตื่นนอนตอนเช้าให้วดั ภายใน 1
ชั่วโมง (วัดก่อนกินยาและกินอาหารเช้า) ส่วน
การวัดความดันโลหิตก่อนนอนเวลากลางคืน ให้
ปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน

ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปผล
การคัดกรองปีที่ผ่านมาเป็นกลุ่ม
เสี่ยงและสงสัย HT

2 โครงการคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรคMetabolic ประชาชนอายุ15 ปีขึ้นไปตาบล
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง
ชากไทย จานวน 3,593 คน/กลุ่ม
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ตาบลชาก
เสี่ยง(โรคเรื้อรัง)/กลุ่มเสี่ยง
ไทย ปี 2562
(เกษตรกร)/อสม./ผู้นาฯ/
ผู้บริหารองค์กรฯ
3 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ปว่ ย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพือ่ ลด
โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงใน
ภาวะแทรกซ้อน
เขตตาบลพลวง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A6

กลุ่มงานการพยาบาล/
กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบ A6

90,000.-

รพ.สต.บ้านมูซู/รพ.สต.
บ้านคลองน้าเป็น

มี.ค. - ก.ย.62

บูรณาการงบ A6

30,000.-

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.บ้านคลองน้า
เป็น

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
รวม

งบประมาณ
UC 62

เงินบารุง

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

(ระบุเดือน)
ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบ A6

93,200.-

รพ.สต.บ้านท่าอุดม

4 โครงการรณรงค์คัดกรองภาวะสุขภาพในกลุ่ม
ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปและการอบรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป

5 โครงการคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรคMetabolic
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ตาบลคลอง
พลู ปี 2562

ประชาชนอายุ15 ปีขึ้นไปตาบล
ชากไทย จานวน 5274 คน/กลุ่ม
เสี่ยง(โรคเรื้อรัง)/กลุ่มเสี่ยง
(เกษตรกร)/อสม./ผู้นาฯ/
ผู้บริหารองค์กรฯ

ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบ A6

85,000.-

สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ

6 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ประชาชนหมู่ที่ 1-8 ต.จันทเขลม

ม.ค. - ก.ย.62

บูรณาการงบ A6

20,000.-

รพ.สต.บ้านจันทเขลม/
รพ.สต.บ้านแยกสะท้อน

ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบร่วมกัน

1.7 ผลักดันวาระ NO NCD ระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล
1 ประกาศนโยบายสุขภาพอาเภอในการจัดการ
สุขภาพด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)

คณะกรรมการ พชอ.

-

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง/สสอ.

-

-

-

-

โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
กลยุทธ
โครงการ 42(1-14)
ภารกิจพืน้ ฐาน

S1 เพิม่ ประสิทธิภาพและพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาสุขภาพของพืน้ ทีใ่ ห้สอดคล้องกับบริบทและประชาชนทุกกลุม่ วัย
2 โครงการเมืองสุขภาพผู้สงู อายุ (Healthy Ageing)
( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( / ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (16)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (41)

3 ผูส้ งู อายุมคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ี ได้รับบริการสุขภาพและการดูแลทีเ่ หมาะสมและตรงกับสภาพปัญหา โดยการมีสว่ นร่วมของครอบครัว ชุมชนและท้องถิน่
5 ร้อยละ 60 ของตาบลทีม่ รี ะบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูส้ งู อายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
6 ร้อยละของ Healthy Ageing เพิม่ ขึน้ (ผูส้ งู อายุมศี ักยภาพในการดารงชีวติ ตามปกติ)
7 มีพนื้ ที่/ หน่วยงานต้นแบบหรือรูปแบบ(Model)/ นวัตกรรมการดาเนินงานโครงการฯ

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

2.1 ขับเคลือ่ นการดาเนินงานระบบการดูแลผู้สงู อายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน โดยกลไก DHS/พชอ.
1 พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน
กลุ่มติดเตียง โดยท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วมและมี
แผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan)
2 จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึง่ พิงในชุมชน หรือ
คณะกรรมการกองทุน LTC

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง/
อปท. 5 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A3

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

อปท.5 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A3

ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบ A3

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

2.2 สร้างเครือข่ายอาสาสมัครและผู้ดแู ลผู้สงู อายุ (Care giver)
1 อบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care
manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) หรือ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

จนท.รพ.เขาคิชฌกูฏ 2 คน/สสอ.
1 คน/รพ.สต. 6 คน/
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

2.3 พัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การดูแลผู้สงู อายุ ผู้ปว่ ยติดบ้านติดเตียง(Home Ward Digital)
1 พัฒนาโปรแกรมเยี่ยมบ้านในการติดตามดูแล
ผู้ปว่ ยติดบ้านติดเตียง

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

ต.ค.61 -ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

งบประมาณ
UC 62

เงินบารุง

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

2.4 การเตรียมพร้อมก่อนสูงวัย (Pre Ageing)
1 พัฒนาการจัดระบบส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน เตรียมความพร้อม
ก่อนสูงวัยและดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ

5 ตาบล

-

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

-

-

-

-

โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
กลยุทธ
โครงการ 42(1-14)
ภารกิจพืน้ ฐาน

S2 สร้างเสริมสุขภาพตามวิถขี องชุมชนด้วยวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อมทางสุขภาพทีเ่ อื้อต่อการมีสขุ ภาพดี
3 โครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อภายใต้ระบบสุขภาพหนึง่ เดียว (One Health)
( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( / ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (16)

4 มีระบบเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ทีม่ คี ุณภาพและมาตราฐานโดยกระบวนการมีสว่ นร่วมภายใต้ความคิดระบบสุขภาพหนึง่ เดีย่ ว
5 อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทีส่ าคัญของพืน้ ทีล่ ดลง

เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (41)

8 อาเภอผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการเฝ้าระวังควบคุมโรคระหว่างประเทศ (IHR2005)* ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
9 อัตราป่วยด้วยโรคทีส่ าคัญ 3 ลาดับแรกลดลงร้อยละ 5
- อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ลดลงจากค่าเฉลีย่ 5 ปียอ้ นหลัง
10 มีพนื้ ที่/ หน่วยงานต้นแบบหรือรูปแบบ (Model)/ นวัตกรรมการดาเนินงานโครงการฯ

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

3.1 สร้างระบบเครือข่ายการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคตามวิถขี องชุมชนให้มคี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน
1 ดาเนินงานอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง

1 อาเภอ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A5

2 ทบทวนคณะกรรมการและคณะทางานทีม
SRRT ระดับอาเภอและ SRRT ระดับตาบล

SRRT ระดับอาเภอและ SRRT
ระดับตาบล 1 ครั้ง

ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบ A5

3 สร้างความเข้มแข็งทีม SRRT ระดับหมู่บา้ น

45 หมู่บา้ น

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A5

4 พัฒนาการบริหารจัดการควบคุมป้องกันโรค
ในท้องถิ่น

อปท 5 แห่ง

ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบ A5

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

3.2 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายโดยกลไก DHS / พชอ.ในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อแบบครบวงจร
1 ประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนา/แกไข
ปัญหาสาคัญ ตามบริบทในพืน้ ที่ เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ดวย UCCARE

ประเมินผล ทุก 2 เดือน

พ.ย.61, ม.ค., มี.ค., พ.ค.,
มิ.ย. และ ก.ย.62

บูรณาการงบ A4

2 สรุปผลการดาเนินงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู ชื่น
ชมและเสริมพลัง

สรุปผล ทุก 2 เดือน

พ.ย.61, ม.ค., มี.ค., พ.ค.,
มิ.ย. และ ก.ย.62

บูรณาการงบ A4

สสอ.เขาคิชฌกูฏ/กลุ่ม
งานบริการด้านปฐมภูมิฯ

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

3.3 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและการรายงานโรคของชุมชน
1 ประชุมทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

รพ.เขาคิชฌกูฏ 3 คน/รพ.สต. 6
คน/เทศบาล 5 คน/สสอ. 3 คน/
อาเภอ 3 คน

มี.ค., ส.ค.62

บูรณาการงบ A5

2 จัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) เพือ่ เฝ้า
ระวัง ตรวจจับ และประเมินสถานการณ์การเกิด
โรคและภัยสุขภาพ

เผ้าระวัง SAT ภาวะปกติ และ
SAT ภาวะฉุกเฉิน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A5

3 จัดทีมปฏิบตั ิการ (Operation Section) เพือ่
ปฏิบตั ิการในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข

ทีม MERT, mini MERT,
EMS, MCAT, CDCU/SRRT ฯ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A5

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A5

4 รายงานการวิเคราะหระดับความเสี่ยงสาคัญ
ของโรคและภัยสุขภาพ

กลุ่มงานการพยาบาล/
กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ

3.4 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครหมูบ่ า้ นและจิตอาสาชุมชนในการเป็นผู้เฝ้าระวังภัยคุกคามทางสุขภาพ
1 อบรมทีม mini MERT ระดับอาเภอ

พยาบาล รพ.เขาคิชฌกูฏ 37
คน/รพ.สต.6 คน/เทศบาล 12
คน/อาเภอ 2 คน

ธ.ค.-61

บูรณาการงบ A5

28,800.-

กลุ่มงานการพยาบาล

2 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการบูรณาแผนเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

เจ้าหน้าที่ รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.
สต./เทศบาล รวม 30 คน

ส.ค.-62

บูรณาการงบ A5

6,500.-

กลุ่มงานการพยาบาล

3 โครงการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมด้าน
การแพทย์รองรับสถานการณ์สาธารณภัย/ภัย
พิบตั ิระดับอาเภอและจังหวัด

คณะทางานระดับอาเภอ รวม 30
คน

ส.ค.-62

บูรณาการงบ A5

14,000.-

ต.ค.61 -ก.ย.62

งบเทศบาล

3.5 พัฒนาระบบการสือ่ สารความรูผ้ ่านหอกระจายข่าว ในระดับหมูบ่ า้ น
1 ประสานเทศบาลตาบลให้ปรับปรุงระบบหอ
กระจายข่าวในหมู่บา้ น

เทศบาลตาบล 5 แห่ง

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

ต.ค.61 -ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

งบประมาณ
UC 62

เงินบารุง

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

3.6 สนับสนุนการจัดทาวาระหมูบ่ า้ นด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
1 สนับสนุนให้ทุกหมู่บา้ นจัดทานโยบายด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในชุมชน

คณะกรรมการหมู่บา้ น 45
หมู่บา้ น

-

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง/สสอ.

-

-

-

-

โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
กลยุทธ
โครงการ 42(1-14)
ภารกิจพืน้ ฐาน

S2 สร้างเสริมสุขภาพตามวิถขี องชุมชนด้วยวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อมทางสุขภาพทีเ่ อื้อต่อการมีสขุ ภาพดี
4 โครงการสร้างวัฒนธรรมการจัดการสุขภาพโดยจิตอาสาชุมชน
( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( / ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (16)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (41)
ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

6 ชุมชนมีระบบการจัดการสุขภาพ ทีส่ ามารถจัดการสุขภาพของตนเองให้สาเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม
11 ร้อยละของตาบล/ชุมชนทีม่ รี ูปแบบการจัดการปัญหาสุขภาพ/นวัตกรรมทีส่ อดคล้องกับบริบทของพืน้ ที่ ร้อยละ55
ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม
บูรณาการงบร่วมกัน

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

4.1 พัฒนากลไก การขับเคลือ่ นภาคีเครือข่ายและจิตอาสาชุมชน
1 ประสานองค์กรภาคีที่ทางานด้านจิตอาสาใน
พืน้ ที่เพือ่ ร่วมขับเคลื่อน

จิตอาสาในพืน้ ที่

ต.ค.61 - ก.ย.62

2 ประสานส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทาแผนงาน
โครงการเพือ่ สนับสนุนงบประมาณในกิจกรรม
ของกองทุนฯ และเครือข่ายจิตอาสาอย่าง
ต่อเนื่องในระยะยาว

วัด/อปท./หน่วยงานราชการใน
พืน้ ที่

ต.ค.61 - ก.ย.62

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ/สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง

4.2 การบริหารจัดการทรัพยากรให้เอื้อต่อการพัฒนาแบบมีสว่ นร่วม
4.3 การส่งเสริมความเป็นเลิศและเสริมสร้างแรงจูงใจในการสร้างวัฒนธรรมการจัดการสุขภาพโดยจิตอาสาชุมชน
1 ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่จิตอาสาที่มีผลงานการ
จัดการสุขภาพที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในโอกาส
สาคัญต่างๆ

จิตอาสาในพืน้ ที่

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ/สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง

อสค. ประจาครัวเรือน

ต.ค. - ธ.ค. 61

บูรณาการงบ A11

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

4.4 สร้างทักษะในการจัดการสุขภาพภาคประชาชน
1 ดาเนินการคัดเลือกสมาชิกของแต่ละครอบครัว
และจัดฝึกอบรมตามหลักสูตร อสค. เพือ่ ให้ทา
หน้าที่ดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวตนเอง

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
รวม

(ระบุเดือน)

งบประมาณ
UC 62

เงินบารุง

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

4.5 พัฒนาจิตอาสาเฉพาะกิจตามแนวทางการทาดีดว้ ยหัวใจของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 10
1 สนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานทาความดีด้วย
หัวใจ มีจิตอาสาช่วยงานภาครัฐและบาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ประกอบด้วยงานด้านการ
พัฒนา งานช่วยเหลือภัยพิบตั ิ และงานกิจกรรม
พิเศษ

จนท.รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6
แห่ง/สสอ.

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ/สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง

4.6 การพัฒนาวาระสุขภาพจิตอาสาเพือ่ การดูแลสุขภาพผู้มภี าวะพึง่ พิง ทาดีดว้ ยหัวใจ ด้วยกลไกประชารัฐ
1 ส่งเสริมให้ อสค. เป็นแกนนาปฏิบตั ิตนด้าน
สุขภาพที่มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างให้ครอบครัว
และเป็นผู้ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวตนเอง

อสค. ประจาครัวเรือน

ต.ค.61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบ A11

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

มิ.ย. - ก.ค.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

ม.ค. - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง

เทศบาลตาบล 5 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง

1 สนับสนุนดาเนินงานพัฒนาชุมชนต้นแบบ

ตาบลละ 1 หมู่บา้ น (5 หมู่บา้ น)

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 หมู่บา้ นต้นแบบจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

ตาบลละ 1 หมู่บา้ น (5 หมู่บา้ น)

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง

4.7 สนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน และผลักดันให้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิน่
1 ร่วมจัดทาแผนสุขภาพชุมชนร่วมกับเทศบาล
ตาบล/กองทุนตาบล

5 ตาบล

4.8 จัดตัง้ / พัฒนาศูนย์เรียนรูก้ ารจัดการสุขภาพชุมชนแบบครบวงจรโดยกระบวนการมีสว่ นร่วม
1 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพในชุมชน

ศูนย์เรียนรู้ 5 แห่ง

4.9 สนับสนุนการจัดทานโยบายสุขภาพในชุมชนด้วยธรรมนูญสุขภาพ
1 ประกาศนโยบายหมู่บา้ นในการส่งเสริมสุขภาพ
ในชุมชน

4.10 สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมทางสุขภาพในชุมชน

-

-

-

-

-

โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
กลยุทธ
โครงการ 42(1-14)
ภารกิจพืน้ ฐาน

S2 สร้างเสริมสุขภาพตามวิถขี องชุมชนด้วยวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อมทางสุขภาพทีเ่ อื้อต่อการมีสขุ ภาพดี
5 โครงการจันทบุรเี มืองน่าอยู่ (GREEN & CLEAN CITY)
( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( / ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (16)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (41)

7 ทุกภาคส่วน ทัง้ ภาครัฐ ชุมชน ท้องถิน่ และภาคประชาสังคม มีสว่ นร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดี
12 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้มาตรฐาน GREEN & CLEAN ร้อยละ 100
13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลได้มาตรฐาน GREEN & CLEAN ร้อยละ 100
14 มีตาบลต้นแบบในการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมชุมชน (Active Communities) อย่างน้อยอาเภอละ 1 ตาบล

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

5.1 ส่งเสริมการจัดการสิง่ แวดล้อมและภัยสุขภาพภาคประชาชน ชุมชน และหน่วยงาน
1 สนับสนุนองค์ความรู้แก่ อปท. ในการร่วมสร้าง
ตาบลที่มีชุมชนมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

อปท 5 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A9

2 สนับสนุนให้ตาบลมีชุมชนที่มีความเข้มแข็งใน
การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน
(Active Communities)

ตาบลละ 1 ชุมชน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A9

ต.ค.61, ก.ค.62

บูรณาการงบ A8

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A8

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A8

รพ.เขาคิชฌกูฏ/สสอ./ รพ.สต. 6
3. สื่อสาร ขับเคลื่อนและพัฒนาดานอนามัย
แห่ง/อปท. 5 แห่ง
สิ่งแวดลอม GREEN & CLEAN Hospital อย่างมีส
วนรวม
4. ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการ/แนวทางการ รพ.เขาคิชฌกูฏ/สสอ./ รพ.สต. 6
ดาเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN Hospital
แห่ง
5 สรางเครือขายการพัฒนา GREEN สูชุมชนเพือ่ ส
งเสริมใหเกิด GREEN Community

อปท. 5 แห่ง/5 ตาบล

5.2 การกาหนดมาตรการทางสังคม ชุมชน และท้องถิน่

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

รวม

งบประมาณ
UC 62

เงินบารุง

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

5 ตาบล

(ระบุเดือน)
ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต. 6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A8

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/กลุ่มงานบริหาร/ทีม
ENV&IC/สสอ./รพ.สต.
ทุกแห่ง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ./สสอ.

1 อปท./ชุมชนประกาศมาตรการทางสังคม
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2 ประกาศนโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital

ระยะเวลาดาเนินการ

5.3 การบังคับใช้กฎหมาย ข้อกาหนด/ ระเบียบของท้องถิน่ / ชุมชน
1 ดาเนินการเฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมาย
คุ้มครองสุขภาพของประชาชน เกี่ยวกับการ
ให้บริการทางการแพทย์

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต. 6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A40

2 ดาเนินการเฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมาย
คุ้มครองสุขภาพของประชาชน เกี่ยวกับการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการสุขภาพ

วิทยุชุมชน 1 แห่ง/โฆษณาใน
พืน้ ที่ต่างๆ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A40

3 ดาเนินการเฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมาย
คุ้มครองสุขภาพของประชาชน เกี่ยวกับการ
จัดการกับขยะมูลฝอย

รพ.เขาคิชฌกูฏ/สสอ./ รพ.สต. 6
แห่ง/อปท. 5 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A40

5.4 เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการสิง่ แวดล้อม ระบบ EHA
1 จัดทาฐานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพืน้ ที่รบั ผิดชอบ

อปท 5 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A9

2 สนับสนุนองค์ความรู้แก่อปท. ในการ
ดาเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน

อปท 5 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A9

3 พัฒนายกระดับมาตรฐานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นต้นแบบการจัดบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

อปท 5 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A9

-

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

-

-

-

-

โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
กลยุทธ
โครงการ 42(1-14)
ภารกิจพืน้ ฐาน

S3 พัฒนาระบบบริการแบบไร้รอยต่อ ไม่รอนาน และมีความสุขระหว่างรอรับบริการ ลดต้นทุน และภาระสุขภาพแก่ประชาชน
6 โครงการระบบสุขภาพเป็นเลิศและสากล (Service excellence)
( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( / ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (16)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (41)

8 ระบบบริการสุขภาพมีความเป็นเลิศ บูรณาการเชือ่ มโยงไร้รอยต่อ
15 ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
16 โรงพยาบาลศูนยมีความเป็นเลิศทางการแพทย์และสาธารณสุขทัง้ ด้านบริการ วิชาการ
- ความเป็นเลิศทางการแพทย์สาขา หัวใจ มะเร็ง อุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน ทารกแรกเกิด
- มีศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุข

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

6.1 การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์และสาธารณสุข ทัง้ ด้านบริการ วิชาการ
1 พัฒนาโครงสร้างหน่วยบริการและการ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงเทคโนโลยีทางการแพทย์
ให้ทันสมัยเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์ (Structure)

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61- ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการพยาบาล

บูรณาการงบ A14

กลุ่มงานการพยาบาล

2 พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ (Staff)
3 พัฒนาวิชาการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพระบบ

6.2 พัฒนาระบบบริการทุกระดับทีเ่ ชือ่ มโยง สูค่ วามเป็นเลิศ (System)
1 การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ปว่ ยแบบไร้รอยต่อ
- ปรับปรุงมาตรฐานการรับ-ส่งต่อผู้ปว่ ย ในจังหวัดและในเขตสุขภาพ
1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการ ปรับปรุงแนว
ทางด้านการรับส่งต่อผู้ปว่ ยทั้งในจังหวัด ในเขต
และนอกเขตสุขภาพให้ได้มาตรฐาน และ
เหมาะสมตามแต่ละประเภทผู้ปว่ ย
2 จัดระบบการส่งต่อภายในหน่วยบริการตาม
แนวทางที่กาหนด

สสอ 1 คน/รพ.สต.6 คน/รพช.12 พ.ย.61 ก.พ., พ.ค., ส.ค.
คน/สารสนเทศ 3 คน
62

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61- ก.ย.62

บูรณาการงบ A14

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

งบประมาณ
UC 62

เงินบารุง

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

- พัฒนาโปรแกรมการรับ - ส่งต่อผู้ปว่ ยทีเ่ ชือ่ มโยงกับทุกสถานบริการ
1 พัฒนาระบบข้อมูลรองรับระบบการส่งต่อแบบ สสอ 1 คน/รพ.สต.6 คน/รพช.12 พ.ย.61 ก.พ., พ.ค., ส.ค.
ครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ ลดความซ้าซ้อนและ
คน/สารสนเทศ 3 คน
62
ระยะเวลาดาเนินการโดยใช้Program Thai Refer

บูรณาการงบ A14

กลุ่มงานการพยาบาล

2 จัดทาแนวทางการส่งต่อผู้ปว่ ยที่มีประสิทธิภาพ

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

3 จัดทาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและระบบการส่งต่อ

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

ต.ค.61- ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการพยาบาล

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการพยาบาล

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

6.3 การสร้างสุขและเพิม่ คุณค่าระหว่างรอรับบริการ
1 พัฒนาศักยภาพระบบบริการผู้ปว่ ยนอก
ระบบ OPD คุณภาพ

ผู้รบั บริการตรวจสุขภาพ

6.4 จัดระบบบริการเพิม่ เศษ (Convenience Service) /คลินกิ เฉพาะทางนอกเวลา
1 เพิม่ ช่องทางพิเศษ

ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา

2 พัฒนาระบบบริการ SERVICE MIND
3 เปิดบริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลา

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

4 จัดระบบบริการเพิม่ เศษ (Convenience
Service)

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

-

-

-

-

-

โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
กลยุทธ
โครงการ 42(1-14)
ภารกิจพืน้ ฐาน

S4 ยกระดับคุณภาพการบริการในหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับให้มคี วามปลอดภัย และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
7 โครงการ Smart Hospital
( ) 1.บริหารจัดการ ( / ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (16)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (41)

9 บริการสุขภาพ มีคุณภาพ โรงพยาบาลได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
17 ร้อยละของความพึงพอใจของผูใ้ ห้/ผูร้ ับบริการ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
18 ร้อยละ 80ของโรงพยาบาลทีผ่ า่ นเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพทีก่ าหนด

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

ระยะเวลาดาเนินการ

เป้าหมาย / จานวน

(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

7.1 พัฒนาระบบดิจทิ ลั เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดบริการสุขภาพ
1 พัฒนาแอพพลิเคชั่นในการรักษา/คัดกรองโรค
เบือ้ งต้น (ที่พบบ่อย) เพือ่ ลดความแออัดในสถาน
บริการ

แอพพลิเคชั่น

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 พัฒนาเว็บไซด์เพือ่ รองรับการนัดหมาย จองคิว
บริการ

ระบบลงทะเบียนออนไลน์

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

7.2 การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานทีก่ าหนด
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารสาหรับบุคลากรเพือ่ ต่ออายุการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ปี62
1 สารวจและป้องกันความเสี่ยง นาปัญหามา
ทบทวน เพือ่ แก้ไขป้องกัน ปฏิบตั ิตามแนวทาง
ป้องกันปัญหาครอบคลุมปัญหาที่เคยเกิด/มี
โอกาสเกิดสูง

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A34

งานคุณภาพ รพ.

2 พัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย/
ครอบคลุมกระบวนการสาคัญ

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A34

เจ้าหน้าที่ รพช. 121 คน

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A34

36,300.-

พ.ย.61, ม.ค., เม.ย.,
ก.ค.62

บูรณาการงบ A34

17,300.-

3 กิจกรรมประชุมทีมพัฒนาคุณภาพ
-ประชุมรวมเจ้าหน้าที่ รพ.
-ประชุมทีมพัฒนาคุณภาพ 17 ทีม

ทีมพัฒนารวม 173 คน
ครั้ง/ปี

4

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
รวม

เงินบารุง

บูรณาการงบ A34

116,760.-

4 กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณภาพความปลอดภัย
ทางด้านคลินิกและการบริหารความเสี่ยง

ทีมระบบ 40 คน

(ระบุเดือน)
ต.ค. - ม.ค.62

5 จัดประชุมการประเมินรับรองกระบวนการ
คุณภาพ ต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
(Reaccredittation Survey)

ทุกหน่วยงาน

ม.ค.-62

บูรณาการงบ A34

120,000.-

6 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม HA Forum
ครั้งที่ 20

6 คน

มี.ค.-62

บูรณาการงบ A34

43,520.-

คาสั่ง SP

ต.ค.61 - ธ.ค.61

บูรณาการงบร่วมกัน

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

บุคลากรตามสาขาส่วนขาด

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

งบลงทุน/งบค่าเสื่อม

ทุกหน่วยงาน

พ.ค. - มิ.ย.62

บูรณาการงบ A34

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

7.3 การพัฒนาบริการตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (SP)
1 ทบทวนคาสั่งแต่ละสาขา
2 พัฒนาระบบบริการ และตัวชี้วดั ให้ได้ตาม
มาตรฐาน
3 พัฒนาบุคลากรตามส่วนขาด
4 พัฒนาการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เพิม่ /ทดแทน

กลุ่มงานการพยาบาล

7.4 การพัฒนานวตกรรมและรูปแบบบริการสุขภาพ
1 กิจกรรมประกวดนวัตกรรม ซีคิวไอ เรื่องเล่า
และภาพประกวด

41,000.-

งานคุณภาพ รพ.

7.5 การส่งเสริมในทุกสถานบริการสุขภาพให้มอี ัตลักษณ์ของการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
- ปรับพฤติกรรมบริการในเจ้าหน้าทีท่ กุ ระดับ

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

-

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ./สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง

-

-

-

-

โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
กลยุทธ
โครงการ 42(1-14)
ภารกิจพืน้ ฐาน

S4 ยกระดับคุณภาพการบริการในหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับให้มคี วามปลอดภัย และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
8 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน และระบบบริการสุขภาพแรงงานต่างด้าว จังหวัดจันทบุรี
( / ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (16)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (41)

10 ปัญหาและผลกระทบด้านสุขภาพ อันเนือ่ งมาจากพืน้ ทีช่ ายแดนและแรงงานต่างด้าวลดลง
19 แรงงานต่างด้าวทีผ่ า่ นการคัดกรองสุขภาพมีหลักประกันสุขภาพ > ร้อยละ 80
20 มีบนั ทึกข้อตกลงร่วม (MOU) ระหว่างภาคีเครือข่ายทัง้ ในและระหว่างประเทศ
21 มีพนื้ ที่/ หน่วยงานต้นแบบหรือรูปแบบ(Model)/ นวัตกรรมการดาเนินงานโครงการฯ

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

8.1 การพัฒนาโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการ
1 พัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสุข
ชายแดน และระบบบริการสุขภาพแรงงานต่าง
ด้าว ใน รพ.

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 พัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานสุขภาพที่
เป็นมิตร (Friendly Service)

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบโครงการ
ขับเคลื่อน 10

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
รพ.

8.2 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทัง้ ในและระหว่างประเทศ ในการจัดการปัญหาสุขภาพอันเนือ่ งมาจากพืน้ ทีช่ ายแดน และแรงงานต่างด้าว
1 ประสานงานการให้บริการชาวต่างชาติกับ
หน่วยงานอื่น

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบโครงการ
ขับเคลื่อน 10

2 ประสานกับ รพศ./ศคอส. ในการติดต่อ
สถานทูต/ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบโครงการ
ขับเคลื่อน 10

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบโครงการ
ขับเคลื่อน 10

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
รพ.

8.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและทีมงาน ให้มสี มถรรนะสากล
1 พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาแก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยบริการ

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
รพ./สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

งบประมาณ
UC 62

เงินบารุง

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

8.4 สารวจ เฝ้าระวังโรค ควบคุม ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
1 เสริมสร้างสุขภาพ ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
ในสถานประกอบการและชุมชนต่างด้าว

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบโครงการ
ขับเคลื่อน 10

2 ส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนในเด็กต่างด้าว
อายุ 0-5 ปี

เด็กต่างด้าว 0-5 ปี

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบโครงการ
ขับเคลื่อน 10

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

8.5 จัดตัง้ / ดาเนินการ OSS ตรวจคัดกรองโรค/ ขึน้ ทะเบียนแรงงานต่างด้าว ทีด่ า่ นชายแดนบ้านแหลม โดยกลไกประชารัฐ
1 จัดช่องทางกึ่ง OSS ใน รพ. เพือ่ ตรวจคัดกรอง
โรค/ขึ้นทะเบียน/ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
และผู้ติดตาม

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ฯ/กลุ่มการพยาบาล

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค. - ธ.ค.61

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

1 พัฒนาระบบข้อมูลพืน้ ฐานและระบบข้อมูล
บริการสารสนเทศ

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง/
สสอ.

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบโครงการ
ขับเคลื่อน 10

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
รพ./สสอ.

2 พัฒนาโปรแกรมยืนยันตัวตน ในการพิสูจน์
บุคคล (Finger Print)

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

8.6 จัดตัง้ / ดาเนินการ ศูนย์ประสานงานนายจ้างแรงงานต่างด้าวที่ รพ.ทุกแห่ง
1 พัฒนาศูนย์ประสานงานนายจ้างแรงงานต่าง
ด้าวให้พร้อมในการให้บริการข้อมูลกับนายจ้าง
และแรงงาน

8.7 พัฒนาระบบข้อมูล และโปรแกรม

-

-

-

-

-

โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
กลยุทธ
โครงการ 42(1-14)
ภารกิจพืน้ ฐาน

S5 ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพด้วยการผสมผสานกับภูมปิ ญ
ั ญาไทย และพัฒนาแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือกให้เข้มแข็ง มีมาตรฐาน
9 โครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดจันทบุรี (Herbal City)
( / ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (16)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (41)

11 จังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลางสมุนไพร เพือ่ สุขภาพและความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของชาติ
22 มีการรวมกลุม่ เกษตรกรสมุนไพรเกษตรอินทรียท์ ชี่ ดั เจน เข้มแข็งในการพัฒนาสมุนไพรไทย
23 มีโรงงานแปรรูปและผลิตยาสมุนไพรทีไ่ ด้มาตรฐาน GMP
24 ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐานร้อยละ 20
25 มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขเพิม่ ขึน้ ร้อยละ5
26 มีพนื้ ที่/ หน่วยงานต้นแบบหรือรูปแบบ (Model)/ นวัตกรรมการดาเนินงานโครงการฯ

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

9.1 สร้างความเข้มแข็งของกลไกการบริหารจัดการเพือ่ การขับเคลือ่ นพืน้ ทีฐ่ านรากอย่างยัง่ ยืน
- พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานให้มคี วามพร้อมเพือ่ สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพร
1. พัฒนาโรงงานผลิตยาและแปรรูปวัตถุดิบ
สมุนไพร (GMP WHO) รพ.เขาคิชฌกูฏ
1.1 จัดซื้อเครื่องมือ และครุภณ
ั ฑ์ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1.2 ก่อสร้างอาคารจาหน่ายสมุนไพรและบริการ
แพทย์แผนไทย แบบ 9637

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

งบกระทรวงฯ

2,450,000.-

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

งบกระทรวงฯ

12,403,500.-

1.3 ปรับปรุงต่อเติมสถานที่ผลิตยาสมุนไพร

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

งบกระทรวงฯ

2,550,000.-

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง/
สสอ.

ต.ค. - ธ.ค. 61

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานเภสัชฯ

- พัฒนาระบบบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 จัดทาแผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองสมุนไพร

กลุ่มงานการแพทย์แผน
ไทยฯ/กลุ่มงานเภสัชฯ/
สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

ผู้รบั ผิดชอบ

(ระบุเดือน)

รวม

ต.ค. - ธ.ค. 61

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานการแพทย์แผน
ไทยฯ/กลุ่มงานเภสัชฯ/
สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานเภสัชฯ

ต.ค.61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบ A30

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

- สร้างเครือข่ายเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง
1 จัดทาฐานข้อมูล ผู้ปลูก/ผู้จาหน่าย/พืน้ ที่ปลูก/
แปรรูป/ปริมาณวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน

5 ตาบล

9.2 พัฒนาคุณภาพวัตถุดบิ สมุนไพรยกระดับมูลค่าผลผลิตให้กบั เกษตรกร
- พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการรายย่อย
1 พัฒนาคุณภาพโรงงานผลิตยา
ผลิตภัณฑสมุนไพรสูมาตรฐาน GMP

รพ.เขาคิชฌกูฏ

- สนับสนุนการส่งเสริมการปลูกพืชรูปสมุนไพรทีไ่ ด้คุณภาพมาตรฐาน

9.3 ขยายช่องทางการใช้ประโยชน์การเพิม่ มูลค่าและการตลาด
- ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร สร้างตราสินค้าให้เป็นทีร่ ู้จัก
1 โครงการพัฒนาสูตรตารับสมุนไพร เพือ่ ส่งเสริม
การป้องกันและรักษาโรค

รพ.เขาคิชฌกูฏ

2 ประกันคุณภาพสมุนไพร

รพ.เขาคิชฌกูฏ

20,000.-

2.1) วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์

24 รายการ

ธ.ค. 61 - ก.ค.62

36,800

36,800

2.2) ทดสอบความเที่ยงเครื่องมือ

เครื่องวิเคราะห์ความชื้น

ม.ค. - มี.ค. 62

6,000

6,000

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ม.ค. - มี.ค.62

5,000

5,000

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย. 62

3 โครงการพัฒนาศักยภาพความรู้เจ้าหน้าที่ผลิต
ยาสมุนไพร
4. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป
สมุนไพรและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์

กลุ่มงานเภสัชฯ/
แพทย์แผนไทย
(งบพัฒนาแพทย์แผน
ไทย)

กลุ่มงานเภสัชฯ

(งบพัฒนาแพทย์แผน
ไทย)

กลุ่มงานเภสัชฯ

กลุ่มงานเภสัชฯ

งบกลุ่มภาคตะวันออก

3,098,400.-

กลุ่มงานเภสัชฯ/สนง.
อุตสาหกรรม จ.จันทบุรี

- พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นมืออาชีพ เพือ่ ขยายช่องทางการตลาดได้คุณภาพมาตรฐาน

9.4 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ
- ส่งเสริมบริการรักษาพยาบาลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างยั่งยืน
1 โครงการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในงาน
Antibiotic Smart Use

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ธ.ค. 61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A30

10,000.-

กลุ่มงานเภสัชฯ/กลุ่มงาน
แพทย์แผนไทยฯ

- สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถิ่น เพือ่ สืบสานภูมปิ ญ
ั ญาไทย

47,800

47,800

-

-

-

โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
กลยุทธ
โครงการ 42(1-14)
ภารกิจพืน้ ฐาน

S6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเมืองบริการสุขภาพอาเซียน ผ่านความร่วมมือกับภาคีทกุ ภาคส่วนทัง้ ในและต่างประเทศ
10 โครงการเมืองบริการสุขภาพอาเซียน
( / ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (16)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (41)

12 ผูร้ ับบริการเชือ่ มัน่ และวางใจในระบบบริการสุขภาพ บริการสุขภาพเพิม่ มูลค่าต่อการพัฒนาจังหวัด
27 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์บริการสุขภาพทีเ่ ป็นมิตร (Friendly service) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ80
28 รายได้จากการจัดบริการสุขภาพชาวต่างชาติเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5
29 ศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติผา่ นเกณฑ์ประเมินระดับ 3 ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
30 มีพนื้ ที่/ หน่วยงานต้นแบบหรือรูปแบบ (Model)/ นวัตกรรมการดาเนินงานโครงการฯ

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

10.1 การพัฒนาโครงสร้างและกลไกการขับเคลือ่ นงาน
- จัดตัง้ /ดาเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียน ด้านสาธารณสุข (ศคอส.) ระดับอาเภอ
1 จัดเจ้าหน้าที่รบั ผิดชอบประจาศูนย์

จนท. สสอ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

สสอ.เขาคิชฌกูฏ

สสอ.เขาคิชฌกูฏ

ม.ค. - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

งานประกันสุขภาพฯสสอ.

2.2) ประสานการรับส่งต่อกับ รพ. เพือ่
ดาเนินการติดต่อสถานทูต/ศูนย์ช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว

สสอ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2.3) ประสานงานการให้บริการชาวต่างชาติ
กับหน่วยงานอื่น

สสอ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

2 โครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานสุขภาพ
อาเซียน อาเภอเขาคิชฌกูฏ
2.1) พัฒนาศูนย์ประสานงานสุขภาพอาเซียน

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
รวม

(ระบุเดือน)

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

10.2 การพัฒนาศักยภาพสถานบริการ
- จัดตัง้ /ดาเนินการศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ/ศูนย์ประสานงานนายจ้างแรงงานต่างด้าวทีโ่ รงพยาบาลทุกแห่ง
1 จัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิงานการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติของ
โรงพยาบาล

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61

บูรณาการงบร่วมกัน

2 ทบทวนคาสั่งงานบริการสุขภาพชาวต่างชาติ

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61

บูรณาการงบร่วมกัน

3 พัฒนาศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติและ
แรงงานต่างด้าว

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

สสอ./รพ.สต. 6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

-

5 จัดให้บริการรักษา ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน
โรคตามมาตรฐานสากล

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบA33

กลุ่มงานการพยาบาล/
กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

6 ประสานงานการให้บริการชาวต่างชาติกับ
หน่วยงานอื่น

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
รพ.

7 ประสานกับ รพศ./ศคอส. ในการติดต่อ
สถานทูต/ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
รพ.

150,000

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
รพ.

(งบพัฒนางานต่างด้าว
จัดสรร รพช.)

150,000

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
รพ.

(งบต่างด้าวจัดสรร
สสอ.)

50,000.-

งานประกันสุขภาพฯ
สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง

3.1) ปรับปรุงห้องตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
แยกจาก OPD ผู้ปว่ ยในพืน้ ที่เพือ่ ป้องกันการ
แพร่กระจายโรคที่มาจากแรงงานต่างด้าว
3.2) พัฒนาอุปกรณ์การยืนยันตัวตนในการเข้า
รับการรักษาพยาบาล
4 โครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานสุขภาพ
อาเซียน อาเภอเขาคิชฌกูฏ

- พัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานสุขภาพทีเ่ ป็นมิตร (Friendly Service)
- พัฒนาระบบส่งต่อ-ส่งกลับระหว่างประเทศ

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

งบประมาณ
UC 62

เงินบารุง

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

10.3 การสร้างมูลค่าเพิม่ ในการให้บริการ
1 ขึ้นทะเบียน / ตรวจสุขภาพ และประกัน
สุขภาพแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม

แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

2 เสริมสร้างสุขภาพ ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
ในสถานประกอบการและชุมชนต่างด้าว

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิฯ/รพ.สต.ทุกแห่ง

3 ส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนในเด็กต่างด้าว
อายุ 0-5 ปี

เด็กต่างด้าว 0-5 ปี

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

10.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้มคี วามเชีย่ วชาญและสมรรถนะสากล
1 พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาแก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยบริการ

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
รพ./สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบA33

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
รพ./สสอ.

10.5 การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศทัง้ ด้านบริการและวิชาการ
1 พัฒนาระบบข้อมูลพืน้ ฐานและระบบข้อมูล
บริการสารสนเทศ

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง/
สสอ.

150,000

-

-

-

150,000

โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
กลยุทธ
โครงการ 42(1-14)
ภารกิจพืน้ ฐาน

S7 พัฒนาระบบการขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณสุขในทุกระดับให้มคี วามเข้มแข็ง เสริมสร้างระบบการวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพให้มปี ระสิทธิภาพ
11 โครงการสร้างเอกภาพในการบริหารจัดการเพือ่ การขับเคลือ่ นนโยบายและยุทธศาสตร์ (One Province One Strategy)
( / ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (16)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (41)

13 กลไกการขับเคลือ่ นนโยบายและยุทธศาสตร์มปี ระสิทธิภาพ และเป็นเอกภาพ
31 แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั กิ ารของหน่วยงาน สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพืน้ ที่ และมีความเชือ่ มโยงในทุกระดับ ร้อยละ 100
32 ปัญหาด้านสุขภาพได้รับการแก้ไขและบรรจุในแผนพัฒนาระดับพืน้ ทีข่ องท้องถิน่ และจังหวัด
33 มีพนื้ ที่/ หน่วยงานต้นแบบหรือรูปแบบ (Model)/ นวัตกรรมการดาเนินงานโครงการฯ

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

11.1 พัฒนาศักยภาพทีมบริหารเพือ่ การนาองค์กรและเสริมสร้างขีดความสามารถในการนาพาองค์กรก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียน
1 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการทบทวนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบตั ิการประจาปี

เจ้าหน้าที่ รพช./รพ.สต./สสอ.
40 คน

ก.ย.-61

บูรณาการงบ A35

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ฯ/สสอ.

11.2 สร้างทีมนาในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ขององค์กร
11.3 การบริหารยุทธศาสตร์สขุ ภาพแบบหนึง่ เดียวเชือ่ มโยงในทุกระดับ
1 ดาเนินการจัดทาแผนงาน/โครงการให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและวงเงิน
งบประมาณที่ได้รบั จัดสรร แผนกาลังคนและแผน
เงินลงทุนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ดังนี้

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ฯ/สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง

1.1) แผนปฏิบตั ิการเครือข่าย ปี 2562

แผนเครือข่าย 1 เครือข่าย

ก.ย.-61

บูรณาการงบ A35

1.2) แผนปฏิบตั ิการสาธารณสุขอาเภอ ปี
2562

แผน สสอ.เขาคิชฌกูฏ

ก.ย.-61

บูรณาการงบ A35

1.3) แผนปฏิบตั ิการ รพ.สต. ปี 2562

แผน รพ.สต. 6 แห่ง

ก.ย.-61

บูรณาการงบ A35

1.4) แผนสุขภาพตาบล ปี 2562

แผนตาบล 5 ตาบล

ก.ย.-61

บูรณาการงบ A35

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง

ก.ย.-61

บูรณาการงบ A35

2 จัดทาแผนประมาณการรายรับรายจ่าย (แผน
เงินบารุง) ปี 2562

กลุ่มงานบริหารทั่วไป/
สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
รวม

งบประมาณ
UC 62

เงินบารุง

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

(ระบุเดือน)
ก.ย.-61

บูรณาการงบ A35

ก.ย.-61

บูรณาการงบ A36

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ฯ/สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง

1 จัดประชุมคณะกรรมการ MIS สรุปผลการ
เจ้าหน้าที่ รพ./รพ.สต. 20 คน ปี
นิเทศ ประเมินผลงาน วิเคราะห์ผลการปฏิบตั ิงาน
ละ 2 ครั้ง
ถอดบทเรียนจากกิจกรรมการปฏิบตั ิงาน

ตค.61, เม.ย.62

บูรณาการงบ A35

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

2 พัฒนาระบบข้อมูลและโปรแกรมสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานด้านสุขภาพ

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต. 6 แห่ง

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A36

3 จัดสร้างระบบศูนย์ข้อมูลกึ่ง Realtime

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A36

4 พัฒนาเว็ปไซค์ลูกข่าย

รพ.สต. 6 แห่ง

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบ A35

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต. 6 แห่ง

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบ A35

3 แผนการจัดหาพัสดุประจาปี
4 จัดทาแผนการจัดหาคอมพิวเตอร์ประจาปี ใน
หน่วยงาน

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6 แห่ง/
สสอ.
ปีละ 1 ครั้ง

11.4 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและศูนย์ขอ้ มูลกลางด้านสุขภาพ

5 พัฒนาคุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการ
วินิจฉัยโรคผู้ปว่ ยนอก ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

11.5 ผลักดันปัญหาและผลกระทบต่อสุขภาพเป็นวาระระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล
-

-

-

-

-

โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
กลยุทธ
โครงการ 42(1-14)
ภารกิจพืน้ ฐาน

S8 สร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพให้มคี ณ
ุ ภาพ ทันสมัย เชือ่ มโยงอย่างเป็นระบบ
12 โครงการจันทบุรี 4.0
( / ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (16)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (41)

14 มีองค์ความรู้นวัตกรรมทางสุขภาพและระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพรองรับระบบบริการและระบบบริหาร พัฒนาสูจ่ นั ทบุรี 4.0
34 ผลงานวิจยั /นวัตกรรมด้านสุขภาพทีใ่ ห้หน่วยงานต่างๆนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30
35 มีการพัฒนา Application ทีต่ อบสนองระบบสุขภาพ 4.0 อย่างน้อย 1 โปรแกรม
36 มีพนื้ ที่/ หน่วยงานต้นแบบหรือรูปแบบ (Model)/ นวัตกรรมการดาเนินงานโครงการฯ

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

ผู้รบั ผิดชอบ

(ระบุเดือน)

รวม

1 สนับสนุนการนาผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ งานวิจัย/นวัตกรรมนาไปใช้ได้ 1
ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในรายงาน
เรื่อง
การวิจัย/R2R และสามารถนาไปแก้ปญ
ั หาได้
อย่างเป็นรูปธรรม

ม.ค. - ส.ค. 62

บูรณาการงบร่วมกัน

งานคุณภาพ รพ./สสอ.

2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทาผลงานวิจัย/ เจ้าหน้าที่ รพช./ รพ.สต. จานวน
R2R ด้านสุขภาพ
30 คน

ม.ค. - มิ.ย. 61

บูรณาการงบร่วมกัน

งานคุณภาพ รพ./สสอ.

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

12.1 สร้างทีมนาด้านวิชาการ งานวิจยั และการจัดการองค์ความรู้

12.2 จัดให้มี Co-Working Space/ Co-Working Space on Line
1 ร่วมดาเนินการกับทีม Admin จังหวัด ในการ
จัดพืน้ ที่ Co-Working Space on Line

ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.

12.3 สร้างนวัตกรสุขภาพทุกระดับ
12.4 การสร้างนวัตกรรมสุขภาพ และเพิม่ มูลค่าด้านสุขภาพรองรับสาธารณสุข 4.0
1 กิจกรรมประกวดนวัตกรรม ซีคิวไอ เรื่องเล่า
และภาพประกวด

ทุกหน่วยงาน

พ.ค. - มิ.ย.62

บูรณาการงบ A34

41,000.-

ทีมพัฒนาคุณภาพ

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

งบประมาณ
UC 62

เงินบารุง

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

12.5 พัฒนา Application ทีต่ อบสนองระบบสุขภาพ 4.0
- นาระบบ Application Home Health Care มาต่อยอด เช่น ระบบ Digital Home Ward ฯลฯ
1 พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ
Health Information Exchange (HIE) ระหว่าง
ผู้ปว่ ยกับหน่วยงานบริการสุขภาพ Personal
Health Records (PHRs) เพือ่ การดูแลผู้ปว่ ย
และการจัดการระบบสุขภาพ
2 พัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์

Mobile Application

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A36

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบ A35

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ฯ/สสอ.

12.6 จัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิม่ มาทดแทนการทางานของบุคลากรทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็นบริการหลักและทีมสนับสนุน
- พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการทัว่ ไป
1 พัฒนาโปรแกรมระบบคลัง
2 พัฒนาโปรแกรมระบบการจองรถ
3 พัฒนาโปรแกรมระบบการจองห้องประชุม
4 พัฒนาระบบ web conference
5 พัฒนาโปรแกรมติดตามลูกหนี้ เจ้าหนี้

โปรแกรมคลัง

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบ A41

โปรแกรมการจองรถ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบ A41

โปรแกรมการจองห้องประชุม

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบ A41

รพ.เขาคิชฌกูฏ

ต.ค. - พ.ย. 61

บูรณาการงบ A41

โปรแกรมติดตามลูกหนี้

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบ A41

โปรแกรมคิวบริการ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

บูรณาการงบ A41

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A36

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

- พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริการ
1 พัฒนาโปรแกรมการให้คิวบริการ

12.7 สร้างคลังสารสนเทศเพือ่ พัฒนาสูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรูผ้ ่านระบบดิจทิ ลั
1 พัฒนาระบบ Data Center และระบบรายงาน
จากการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการ

รพ.เขาคิชฌกูฏ

-

-

-

-

-

โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
กลยุทธ
โครงการ 42(1-14)
ภารกิจพืน้ ฐาน

S9 พัฒนาหน่วยงานสาธารณสุข ให้มสี มรรถนะสูง บริหารแบบธรรมาภิบาล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
13 โครงการองค์กรสมรรถนะสูง (Smart Office)
( / ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (16)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (41)

15 หน่วยงานสาธารณสุข มีการพัฒนาสูอ่ งค์กรสมรรถนะสูง
37 หน่วยงานส่วนสนับสนุน (Back Office) มีการจัดระบบงานเพือ่ ลดขัน้ ตอน ความซ้้าซ้อน ความยุง่ ยากของระบบงานภายใน (Lean Management)
ทีเ่ ป็นรูปธรรม อย่างน้อย 1 ระบบ
38 มีพนื้ ที่/ หน่วยงานต้นแบบหรือรูปแบบ (Model)/ นวัตกรรมการด้าเนินงานโครงการฯ

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
รวม

(ระบุเดือน)

งบประมาณ
UC 62

เงินบารุง

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

13.1 เพิม่ ประสิทธิภาพการนาองค์กรด้วยทีมนาทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงและใช้แผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลือ่ นองค์กร
- พัฒนาระบบการนา (Leadership System) และเพิม่ ประสิทธิภาพกลไกการตัดสินใจของผู้นาองค์กร บนพืน้ ฐานองค์ความรู้และข้อมูลเชิงประจักษ์
- ลดขัน้ ตอนความซ้าซ้อนความยุ่งยากของระบบงานภายใน (Lean Management) ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตั ิ

13.2 พัฒนาการบริหารตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ตามแนวทาง Governance Excellence
13.3 สร้างธรรมาภิบาลในองค์กรและความเข้มแข็งทางการเงินการคลังด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการจัดสรรเงินให รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต. 6 แห่ง
กับหนวยบริการมีรายไดเพียงพอกับคาใชจาย

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A38

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ./สสอ.

13.4 ประยุกต์และสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแผนงาน/ โครงการของหน่วยงาน
13.5 ส่งเสริม สนับสนุนการแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรสุขภาพ และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและต่างประเทศ
13.6 การบริหารจัดการความเสีย่ งและเพิม่ ประสิทธิภาพระบบควบคุมกากับ
1 จัดท้าแผนทางการเงินที่มีคุณภาพ

แผน Planfin 7 แผน

ตค.61, เม.ย.62

บูรณาการงบ A38

กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.

2 เฝ้าระวังตามแผนทางการเงินหน่วยบริการ
(รายเดือน)

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต. 6 แห่ง
12 ครั้ง/ปี

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A38

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ./สสอ.

3 ควบคุมก้ากับด้วยเปรียบเทียบแผนการเงินกับ
ผลการด้าเนินงาน (ไตรมาส)

รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต. 6 แห่ง 4 ธ.ค.61, มี.ค., มิ.ย., ก.ย.62
ครั้ง/ปี

บูรณาการงบ A38

-

-

-

-

-

โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
กลยุทธ
โครงการ 42(1-14)
ภารกิจพืน้ ฐาน

S10 เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรให้มคี วามเชีย่ วชาญในการจัดบริการสุขภาพ บุคลากรมีความสุขและเป็นต้นแบบคนสุขภาพดี
14 โครงการบุคลากรสาธารณสุขยอดเยีย่ ม (Smart Officer)
( ) 1.บริหารจัดการ ( / ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟืน้ ฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ (16)
เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (41)

16 บุคลากรทางการแพทย์ และทีมสาธารณสุขมีสมรรถนะสูง มีความสุขและเป็นต้นแบบคน สุขภาพดีมวี ฒ
ั นธรรมองค์กรทีเ่ ข้มแข็ง
39 บุคลากรผ่านเกณฑ์ดชั นีชวี้ ดั ความสุข มากกว่าร้อยละ 60
40 อัตราการคงอยูข่ องบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) ร้อยละ 85
41 มีพนื้ ที่/ หน่วยงานต้นแบบหรือรูปแบบ (Model)/ นวัตกรรมการดาเนินงานโครงการฯ

ลาดับ

กิจกรรมหลักโครงการ (B)

เป้าหมาย / จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุเดือน)

รวม

เงินบารุง

งบประมาณ
UC 62

อปท. /กองทุน

แหล่งอื่นๆ(ระบุ)

ผู้รบั ผิดชอบ

14.1 จัดทาแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขของจังหวัด ระยะ 5 ปี และสอดคล้องกับการพัฒนาตามแผนบริการของจังหวัด
1 จัดทาแผนความต้องการกาลังคนครอบคลุม
กลุ่มสาขา/วิชาชีพ 5 กลุ่มเป้าหมาย

รพ.เขาคิชฌกูฏ/สสอ./รพ.สต.6
แห่ง

ต.ค. - ธ.ค.60

บูรณาการงบ A31

2 สนับสนุนทุนการศึกษาหลักสูตร พบ.

นศ.พบ. พระปกเกล้า 3 คน/ปี

ต.ค.60 - ก.ย.61

บูรณาการงบ A31

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ./สสอ.
90,000.-

14.2 สร้างรูปแบบการใช้ประโยชน์รว่ มกันของบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถสูงทัง้ บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรสายสนับสนุนในรูปแบบ HR Sharing
14.3 จัดตัง้ / พัฒนาเครือข่ายคลังสมอง (Knowledge Network)
14.4 พัฒนาระบบบริหารและทรัพยากรบุคคลโดยให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างสมรรถนะการพัฒนาผลการปฏิบตั งิ าน
1 ดาเนินการสนันสนุนทุนการศึกษา และส่งเสริม
ให้บคุ ลากรเข้ารับการพัฒนาตามแผนการพัฒนา

บุคลากรได้รบั การพัฒนาตาม
เป้าหมาย

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบ A31

360,000.-

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ./สสอ.

14.5 พัฒนาหลักสูตรทีม่ คี วามจาเป็นของภารกิจ รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด ตาม Service plan
14.6 สร้างและพัฒนา Learning center ระดับจังหวัด
14.7 สร้างค่านิยมร่วมบุคลากรสาธารณสุขของจังหวัดสูว่ ฒ
ั นธรรมทีเ่ ข้มแข็ง และความผูกพันในองค์กรผ่านกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์
1 สนับสนุนการสร้างค่านิยมร่วมในองค์กร เสริม
ความผูกพันโดยจัดกิจกรรม OD

จนท.รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6
แห่ง/สสอ.

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ/สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง

14.8 สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพทีเ่ ป็นแบบอย่าง และการคุม้ ครองสุขภาวะของบุคลากรจากการปฏิบตั งิ าน
1 สนับสนุนการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
และการคุ้มครองสุขภาวะของบุคลากรจากการ
ปฏิบตั ิงาน

จนท.รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6
แห่ง/สสอ.

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ/สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง

บุคลากรคุณภาพ

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ/สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง

14.9 ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บคุ ลากรคุณภาพ
1 สนับสนุนการยกย่องเชิดชูเกียรติบคุ ลากรที่มี
ประวัติผลงานที่ดี ควรค่าแก่การยกย่องสู่
สาธารณชน

14.10 สร้างระบบการรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรมการบริการสุขภาพและกิจกรรมอื่นๆ ทีม่ ศี กั ยภาพ ตามแนวทางเราทาดีดว้ ยหัวใจของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที1่ 0 (คนสาธารณสุขจิตอาสาทัง้ จังหวัด)
1 สนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานทาความดีด้วย
หัวใจ มีจิตอาสาช่วยงานภาครัฐและบาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ประกอบด้วยงานด้านการ
พัฒนา งานช่วยเหลือภัยพิบตั ิ และงานกิจกรรม
พิเศษ

จนท.รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ.สต.6
แห่ง/สสอ.

ต.ค.61 - ก.ย.62

บูรณาการงบร่วมกัน

-

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ/สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง

-

-

-

-

3) แผนบูรณาการกิจกรรมเชิงรุกในชุมชน

แผนบูรณำกำรกิจกรรมเชิงรุกในชุมชนของเครือข่ำยบริกำรสุขภำพอำเภอเขำคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม

ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย

จำนวน (คน)
ตำบลชำกไทย

ตำบลตะเคียนทอง

ตำบลพลวง

ตำบลคลองพลู

ตำบลจันทเขลม

รวม

งำนกำรคัดกรองควำมเสี่ยง
1. คัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ โดยใช้แบบคัดกรองความเสี่ยง
- ตรวจคัดกรองเบาหวาน

- ปชช.อายุ 35 ปีขึ้นไป

2,418

2,445

3,924

3,351

3,078

15,216

- ตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง

- ปชช.อายุ 35 ปีขึ้นไป

2,418

2,445

3,924

3,351

3,078

15,216

- ตรวจวัดรอบเอว ชั่งน้้าหนัก และวัดส่วนสูง

- ปชช.อายุ 15 ปีขึ้นไป

3,593

3,672

6,190

5,235

4,826

23,516

- ตรวจสุขภาพประจ้าปี ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

- ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

228/ 527

224/ 474

361/ 833

277/ 683

207/ 544

1,297/ 3,061

- โรงเรียน/มหาวิทยาลัย

2

1

4

3

1

11

- ศูนย์เด็กเล็ก

2

1

3

1

1

8

- อสม.ในพื้นที่

45

63

78

81

51

318

- ประชาชนในพื้นที่

4,252

4,494

7,486

6,528

5,946

28,706

3. จัดกิจกรรมบ้านปลอดลูกน้้ายุงลาย

- หลังคาเรือนในพื้นที่

1,763

1,726

3,987

2,476

2,712

12,664

4. รณรงค์ค้นหา/คัดกรองผู้ป่วยวัณโรค

- ปชช.อายุ 15 ปีขึ้นไป

3,593

3,672

6,190

5,235

4,826

23,516

5. ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที/่ ให้ความรู้แก่ผู้สัมผัส

- ผู้ป่วย/ผู้สัมผัส

4/16

2/18

3/9

2/8

3/12

14/53

- หญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่

15

21

23

18

21

98

- เด็ก 0-72 เดือน

275

289

541

515

471

2,091

งำนรณรงค์ควบคุมโรคติดต่อ
1. ให้ความรู้/สนับสนุนแผ่นพับโรคที่เป็นปัญหาในท้องถิ่น/ตามฤดูกาล
เช่น ไข้หวัดใหญ่, ไข้หวัดนก, ไข้เลือดออก, มือ เท้า ปาก
2. จัดทีมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ส้ารวจลูกน้้ายุงลาย
ในบ้านและละแวกใกล้เคียง ท้าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

งำนรณรงค์ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ
1. จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฝากครรภ์เร็ว
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
2.1 กลุ่มแม่และเด็ก
- ตรวจพัฒนาการเด็ก 0-72 เดือน

กิจกรรม

ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย

จำนวน (คน)
ตำบลชำกไทย

ตำบลตะเคียนทอง

ตำบลพลวง

ตำบลคลองพลู

ตำบลจันทเขลม

รวม

- ประเมินภาวะโภชนาการเด็ก 0-72 เดือน/สนับสนุนอาหารเสริม

- เด็ก 0-72 เดือน

275

289

541

515

471

2,091

- จัดนิทรรศการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา

- หญิงตั้งครรภ์

15

21

23

18

21

98

- ติดตามเยี่ยมมารดาหลังคลอด

- หญิงหลังคลอด

22

27

27

25

29

130

- นักเรียนประถมศึกษา

2/328

1/130

4/599

3/600

1/16

11/1,673

- นักเรียนประถม/มัธยมศึกษา

2/328

1/130

4/599

3/600

1/16

11/1,673

- จัดกิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติดในชุมชน

- เยาวชนในพื้นที่อายุ 15-24 ปี

557

596

1,335

913

891

4,292

- รณรงค์ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดกับโรคทางเพศสัมพันธ์

- นักเรียนมัธยมศึกษา

0

0

1

0

0

1

- รณรงค์ให้ความรู้เรื่องอุบัติเหตุทางการจราจร

- ประชาชนในพื้นที่

4,252

4,494

7,486

6,528

2.2 กลุ่มวัยเรียน
- จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านทันตสุขภาพ เช่น โรงเรียนปลอดขนม
กรุบกรอบ น้้าอัดลม, สอนน้องแปรงฟันในโรงเรียน
- จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน
2.3 กลุ่มวัยรุ่น

5,946

28,706

2.4 กลุ่มวัยทำงำน
- จัดกิจกรรมรณรงค์การตรวจเต้านมด้วยตนเอง

- สตรีอายุ 30-70 ปี (ร้อยละ 80)

1,185/948

1,397/1,118

1,978/1,582

1,747/1,398 1,581/1,263 7,888 /6,309

- จัดกิจกรรมรณรงค์ค้นหามะเร็งปากมดลูก

- สตรีอายุ 35 ปีขึ้นไป(ร้อยละ 20)

1,249/250

1,246/250

2,068/414

1,731/346

1,521/304

7,815/1,564

1,176

941

769

4,391

960

751

4,358

2.5 กลุ่มผู้สูงอำยุและผู้พิกำร
- ตรวจคัดกรองสุขภาพ

- ผู้สูงอายุในพื้นที่

761

744

- คัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มที่เป็นโรคเรื้อรัง

- ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

755

698

- ติดตามเยี่ยมผู้พิการในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย

- ผู้พิการในชุมชน

91

65

118

152

69

495

- อปท.

1

1

1

1

1

1

1,194

งำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมและอำชีวอนำมัย
- จัดกิจกรรมรณรงค์อาหารปลอดภัย

กิจกรรม

ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย

จำนวน (คน)
ตำบลชำกไทย

ตำบลตะเคียนทอง

ตำบลพลวง

ตำบลคลองพลู

ตำบลจันทเขลม

รวม

- ตรวจสุขาภิบาลร้านอาหาร/แผงลอย/ตลาด

- ร้านอาหาร/แผงลอย

0/9

0/5

1/21

1/5

0/12

2/43

- ตรวจสารปนเปิ้อนในอาหารปรุงส้าเร็จ

- ร้านอาหาร/แผงลอย

0/9

0/5

1/21

1/5

0/12

2/43

- ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารสด

- ร้านอาหาร/แผงลอย/ตลาดสด

0/9

0/5

1/21

1/5

0/12

2/43

- ตรวจ/คัดกรองสารเคมีตกค้างในกลุ่มเกษตรกร

- ร้อยละ 15 ของ ปชช.อายุ 15 ปี

485

233

534

334

366

1,952

- ปชช.ทั่วไป

4,252

4,494

7,486

6,528

5,946

28,706

- สาธิตการล้างผักและผลไม้อย่างถูกวิธี

- ปชช.ทั่วไป

4,252

4,494

7,486

6,528

5,946

28,706

- สาธิตการตรวจสารเคมีตกค้างด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย

- ปชช.ทั่วไป

4,252

4,494

7,486

6,528

5,946

28,706

ขึ้นไปได้รับการคัดกรองร้อยละ 90
- ให้ความรู้การใช้สมุนไพรล้างพิษ

งำนคุ้มครองผู้บริโภค

กิจกรรมของภำคีเครือข่ำย
- ปศุสัตว์อ้าเภอ(ท้าหมันสัตว์,ฉีดยาคุม)

- สุนัข,แมว

- เกษตรอ้าเภอ(สาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ)

- ปชช.ทั่วไป

4,252

4,494

7,486

6,528

5,946

28,706

- กศน.(สาธิตการฝึกอาชีพ)

- ปชช.ทั่วไป

4,252

4,494

7,486

6,528

5,946

28,706

- ที่ว่าการอ้าเภอ

- ปชช.ทั่วไป

4,252

4,494

7,486

6,528

5,946

28,706

- ธนาคารเพี่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

- ปชช.ทั่วไป

4,252

4,494

7,486

6,528

5,946

28,706

