แผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (Action Plan)
ประจําปีงบประมาณ 2563

สสอ. เมืองราชบุรี

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข (Action Plan)
ประจําปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลราชบุรี

ลงนาม................................................ ผู้เห็นชอบแผน คปสอ.
(นายเกียรติขจร ไพศาลนันทน์)
สาธารณสุขอําเภอเมืองราชบุรี
ลงนาม................................................ ผู้เห็นชอบแผน คปสอ.
(นายณรงค์ เห็นประเสริฐแท้)
รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2
ลงนาม................................................ ผู้เห็นชอบแผน คปสอ.
(นายพิเชียร วุฒิสถิรภิญญโณ)
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลราชบุรี
ลงนาม................................................ ผู้อนุมัติแผน คปสอ.

คํานํา
จากแผนปฏิบัติการ ปี 2562 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองราชบุรี ได้จัดทําโครงการ
ตามแผนงาน จํานวน 148 โครงการ จาก 361 โครงการตามแผนงาน คิดเป็นร้อยละ 40.997 ทําให้
เกิดการขับเคลื่อนแผนงานในน้อยกว่าร้อยละ 50 ของโครงการการแผนงาน ปี 2562
ในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2562 เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองราชบุรี โดยมีตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์
หญิงหลังคลอด เด็กวัยเรียน เด็กวัยรุ่น วัยทํางาน ผู้สูงอายุ อสม. ครูพี่เลี้ยง ผู้อํานวยการโรงเรียน
ผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่น จนท.รพ.สต. เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น จํานวน 130 คน ได้มีการเสนอแนะให้
ดําเนินกิจกรรมด้านสุขภาพในพื้นที่ ร่วมกัน 3 เรื่อง อุบัติเหตุ ผู้สูงอายุ และการจัดการขยะเพื่อลดโรค
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองราชบุรี ได้จัดทําแผนปฏบัติการ ปี 2563 เพื่อขับเคลื่อนงาน
ตามพันธกิจ นโยบายสําคัญ และเป้าหมายการพัฒนางาน กระบวนการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอ
ความคิดเห็นในปี 2562 รวมถึงเป้าหมายจากคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) ในการขับเคลื่อนงาน
ดังกล่าว
(นายเกียรติขจร ไพศาลนันทน์)
สาธารณสุขอําเภอเมืองราชบุรี

สารบัญ
หน้า
แผนที่ 1
แผนที่ 2
แผนที่ 3
แผนที่ 4
แผนที่ 5
แผนที่ 6
แผนที่ 7
แผนที่ 8
แผนที่ 9
แผนที่ 10
แผนที่ 11
แผนที่ 12
แผนที่ 13
แผนที่ 14
แผนที่ 15
แผนที่ 16
แผนที่ 17
แผนที่ 18
แผนที่ 19

แผนสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
แผนสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
แผนสุขภาพกลุ่มวัยทํางาน
แผนสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ
แผนด้านการควบคุมโรคติดต่อ
แผนการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
แผนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสุขภาพ
และความปลอดภัยด้านอาหาร
แผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
แผนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
แผนการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ
แผนการพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
แผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ
แผนการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล
แผนการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
แผนการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
แผนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
แผนอื่นๆ

-

-

-

ข้อมูลสําคัญของหน่วยงาน
- ข้อมูลทั่วไป / ข้อมูลทรัพยากร
อําเภอเมืองราชบุรี มีประชากร 201,022 คน ชาย 98,780 คน หญิง 102,242 คน (จากศูนย์
บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขาจังหวัดราชบุรี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) แบ่งเขตการปกครอง จํานวน
22 ตําบล ประกอบด้วย เทศบาล จํานวน 5 แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล 17 แห่ง 187 หมู่บ้าน 35 ชุมชน
77,078 หลังคาเรือน (จากรายงานสถิติจํานวนประชากรและบ้านประจําปี พ.ศ.2561) ราษฎรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักประมาณร้อยละ๘๐ มีการทํานาเป็นหลัก หน่วยบริการด้านสุขภาพ
ประกอบด้วยโรงพยาบาลเอกชน จํานวน 3 แห่ง โรงพยาบาลค่าย 1 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง
เรือนจํา 2 แห่ง รพ.สต.25 แห่ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข อีก 1 แห่ง สังกัดท้องถิ่น
ศูนย์สุขภาพชุมชนรพ. 2 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 แห่ง
ที่ตั้งและอาณาเชต
อําเภอเมืองราชบุรีมีเนื้อที่ประมาณ 454.239 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทาง
ทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอโพธาราม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอดําเนินสะดวก และอําเภอบางคนที (จังหวัดสมุทรสงคราม)
ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอวัดเพลงและอําเภอปากท่อ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอจอมบึง
ข้อมูลสถิติชีพอําเภอเมือง
(จากระบบสถิติทางการทะเบียน www.stat.bora.dopa.go.th)
อัตรา
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
อัตราเกิด
24.77
24.56
อัตราตาย
13.38
11.98
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ
11.38
12.58

พ.ศ.2561
22.42
12.53
9.90

ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขอําเภอเมืองราชบุรี เทียบสัดส่วนกับประชากร
ตําแหน่ง
จํานวน
สัดส่วน หมายเหตุ
นักวิชาการสาธารณสุข
61 1 : 3,295** ขรก. 32 คน
พยาบาลวิชาชีพ
39 1 : 5,154*
จพ.สาธารณสุข
8 1 : 25,128
จพ.ทันตสาธารณสุขและนวก.
8 1 : 25,128 ขรก. 5 คน
แพทย์แผนไทย
11 1 : 18,275 ขรก. 1 คน
รวม
127 1 : 1,583*
หมายเหตุ บุคลากรรวมบนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
* สัดส่วน 1 : 1,250 ตามที่กระทรวงกําหนด
** สสอ.เมืองจะมีตําแหน่งนักวิชาการเกษียณในปี 2563 จํานวน 4 คน
ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2562

วิสัยทัศน์
เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนําของประเทศ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนศรัทธา
พันธกิจ
1. ให้การบริบาลประชาชน อย่างเป็นองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาระบบบริการศูนย์ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร อย่างมีธรรมาภิบาล
4. พัฒนาด้านวิชาการและผลิตบุคลากรทางการแพทย์
ค่านิยม : ร่วมใจ ใส่ใจ สุขใจ
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบบริการและเครือข่ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และตติยภูมิชั้นสูง อย่างยั่งยืน
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านบริการสุขภาพ และมีความสุข
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ Smart Hospital
5. สนับสนุนกระบวนการคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานทุกด้าน
6. ผลิตแพทย์ แพทย์เฉพาะทาง ร่วมผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข และพัฒนางานวิจัย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของ สสอ. เมืองราชบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน : ส่งเสริมมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : Prevention & Promotion Excellence
.….........................................................................................................................................................................................
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ) : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตอบตัวชี้วัด PA/ KPI กระทรวง : เด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85 , ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 60
สถานการณ์ (Baseline) : อําเภอเมืองราชบุรี มีหญิงหลังคลอดจํานวน 719 คน ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ร้อยละ 78.44 ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 71.49
ได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 73.63 ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ร้อยละ 80.07 เด็กแรกเกิด - ต่ํากว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ 60.76
สถานการณ์เด็กปฐมวัย เด็กอายุ 9 , 18 ,30 และ 42 เดือน จํานวน 4,436 คน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 79.87 พบสงสัยล่าช้า จํานวน 900 คน คิดเป็นร้อยละ 25.40 ได้รับการกระตุ้นและ
ส่งเสริมพัฒนาการภายใน 30 วัน ร้อยละ 85.11 เด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 94.91

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

1 แผนงานส่งเสริมสุขภาพสตรีและ
เด็กปฐมวัย
กิจกรรมงานส่งเสริมสุขภาพหญิง
ตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
1.พัฒนาระบบบริการ ANC คุณภาพ
และการส่อต่อเข้าระบบโรงพยาบาล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

1.หญิงตั้งครรภ์ได้รับ
การฝากครรภ์ครั้งแรก

หญิงตั้งครรภ์
จํานวน

ตุลาคม 2562
ถึง

ผ่านช่องทางพิเศษ
2.สนับสนุนให้ รพ.สต.ร่วมกับ อสม.
ติดตามการฝากครรภ์ของหญิงตั้ง
ครรภ์ในพื้นที่และติดตามเยี่ยมบ้าน
หญิงหลังคลอดทุกคน

น้อยกว่าหรือเท่ากับ
12 Wk (ร้อยละ 80)
2.หญิงตั้งครรภ์ฝาก
ครรภ์ครบ 5 ครั้ง
ตามเกณฑ์ (ร้อยละ 80)

800 คน

กันยายน 2563

3.ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการบริบาล
หญิงหลังคลอดโดยศาสตร์การแพทย์

3.หญิงหลังคลอดได้รับ
การดูแล 3 ครั้งตาม

แผนไทย
4.สนับสนุนให้ทุกตําบลมีกิจกรรม
การประชาสัมพันธ์การเลี้ยงลูกด้วย

เกณฑ์ (ร้อยละ 80)
4.เด็ก 0 - 6 เดือน
กินนมแม่อย่างเดียว

งบประมาณ
(บาท)

0

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

0

0

0

0

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

นางสาวภิชาภัช
มนัสปัญญากุล
สสอ.เมืองราชบุรี

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก
นมแม่และการฝากครรภ์ทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

งบประมาณ
(บาท)

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

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

(ร้อยละ 60)

5.สนับสนุนและประสานความร่วมมือ
การเบิกยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กเพื่อจ่าย
ให้กับหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด
6.ส่งเสริมให้ รพ.สต. เสริมสร้าง HL
แก่หญิงตั้งครรภ์ ครอบครัว ชุมชน
7.กํากับติดตามการบันทึกข้อมูล
และสรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
เสนอผู้บริหารเดือนละ 2 ครั้ง
กิจกรรมงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
1.สนับสนุนให้ รพ.สต.เฝ้าระวังภาวะ

1.เด็กอายุ 9,18,30

เด็กอายุ 9,18,30

ตุลาคม 2562

โภชนาการทุก 3 เดือน

และ42เดือนได้รับ

และ42เดือน

ถึง

มนัสปัญญากุล

2.สนับสนุนให้ รพ.สต.คัดกรองพัฒนา

การคัดกรองพัฒนาการ

จํานวน

กันยายน 2563

สสอ.เมืองราชบุรี

การเด็ก 4 ช่วงอายุ

(ร้อยละ 90)

3.ประสานส่งต่อเด็กที่พบพัฒนาการ

2.การคัดกรองพบเด็ก

ล่าช้าจากชุมชนเข้าสู่ระบบโรงพยาบาล

พัฒนาการสงสัยล่าช้า

4.สนับสนุนให้ รพ.สต.Mapping

(ร้อยละ 20)

เด็กพัฒนาการล่าช้าที่ต้องติดตาม

3.เด็กที่พบพัฒนาการ

และส่งเสริมพัฒนาเด็กในพื้นที่

สงสัยล่าช้าได้รับการ

5.ประสานความร่วมมือและกํากับ

ติดตามกระตุ้นและ

การเบิกยาน้ําเสริมธาตุเหล็กเพื่อจ่าย
ให้กับเด็ก 6 เดือนถึง 5 ปีเพื่อป้องกัน
ภาวะโลหิตจาง
6.รณรงค์สื่อสาร Health literacy ใน

ประเมินซ้ําภายใน30วัน
(ร้อยละ 90)
4.เด็ก 0 - 5 ปี
สูงดีสมส่วน(ร้อยละ 60)

โอกาสวันเด็กแห่งชาติและวันดื่มนมโลก

4,436 คน

0

0

0

0

0

นางสาวภิชาภัช

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

1.ประชุมชี้แจงนโยบายมหัศจรรย์

มีตําบลต้นแบบใน

ตําบลสามเรือน

1000 วันแรกของชีวิตแก่บุคลากร

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

งบประมาณ
(บาท)

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

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

7.กํากับติดตามการบันทึกข้อมูล
และสรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
เสนอผู้บริหารเดือนละ 2 ครั้ง
โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรก
ของชีวิต อําเภอเมืองราชบุรี ปี 2563

สาธารณสุขในพื้นที่ทุกแห่ง

ตุลาคม 2562

3,900

การดําเนินงาน

ถึง

PP

มหัศจรรย์ 1000 วัน

กันยายน 2563

0

3,900

0

0

นางสาวภิชาภัช
มนัสปัญญากุล
สสอ.เมืองราชบุรี

2.สนับสนุนให้ รพ.สต.ต้นแบบ
ดําเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของ
ชีวิตในพื้นที่แบบเชิงรุก
3.ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง เพื่อกํากับ
ติดตามการดําเนินงานในพื้นที่ต้นแบบ
4.สนับสนุนให้ รพ.สต.ต้นแบบนําเสนอ
กระบวนการดําเนินงานในระดับจังหวัด
5.สรุปผลการดําเนินงาน และรายงาน
ผู้บริหารและภาคีเครือข่ายในพื้นที่
โครงการหนูน้อยฟันดีก่อนขึ้นประถม

นักเรียนชั้น
อนุบาล ๒

พ.ย.62-ม.ค.63

79,000.00

โครงการดูแลทันตสุขภาพเด็กพิการทาง
สมองและปัญญา

เด็กที่สถาน
คุ้มครองและ
พัฒนาคนพิการ
จังหวัดราชบุรี

เม.ย. - มิ.ย. 63

12,000.00

39,500.00

39,500.00

6,000.00

กลุ่มงานทันตกรรม

6,000.00

กลุ่มงานทันตกรรม

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย
ในคลีนิคเด็กดี

ผู้ปกครองและ
เด็กอายุ ตั้งแต่ 9
เดือนถึง 3 ปี ที่มา
รับวัคซีน ใน
คลินิกสุขภาพเด็ก
ดีในศูนย์สุขภาพ เม.ย. - ก.ย. 63
ชุมชน และ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ระดับตําบลใน
เขตอําเภอเมือง

โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
ส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในศูนย์เด็กเล็ก

เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ๓๗ ศูนย์

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพหญิงมีครรภ์
และหญิงหลังคลอด

งบประมาณ
(บาท)

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

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

262,000.00

87,000.00

87,000.00

88,000.00 กลุ่มงานทันตกรรม

เม.ย. - ก.ย. 63

62,200.00

20,700.00

20,700.00

20,800.00 กลุ่มงานทันตกรรม

1. หญิงมีครรภ์
ที่มา ANC ครั้ง
แรกทุกคนใน
สถานบริการ
โรงพยาบาล
พ.ค. - ก.ย. 63
ราชบุรี 2. มารดา
หลังคลอดทุกคน
ที่มาคลอดใน
สถานบริการก่อน
กลับบ้านทุกคน

224,400.00

112,200.00

112,200.00

กลุ่มงานทันตกรรม

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

จํานวน ๑๐๐ คน
ยุทธศาสตร์ที่1 ด?านส? ๑. ครู พี่เลี้ยงเด็ก
งเสริมสุขภาพ ป?องกัน จํานวน ๖๐ คน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กปฐมวัย โรคและคุ?มครองผู? ๒. เจ้าหน้าที่ รพ.
ไตรมาส 2 : มกรา
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอําเภอเมืองราชบุรี ปี บริโภคเป?นเลิศ
สต./เทศบาล/
๒๕๖๓
(Promotion &
ศสม./รพ.ค่าย
Prevention
ภาณุรังษี จํานวน
Excellence)
๔๐ คน

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ปี
2563

อย่างน้อยร้อยละ 70
ของมารดาหลังคลอดที่
ได้รับการติดตามเยี่ยม
บ้าน สามารถเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียว
เป็นเวลา 6 เดือน

หญิงหลังคลอด
จาก รพ.ราชบุรีที่
อาศัยในเขต
อําเภอเมืองและ ทําทุกเดือน
สมัครเข้าร่วม
โครงการจํานวน
20คน

งบประมาณ
(บาท)

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

16,300.00

4,800.00

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

16,300.00

1,200.00

1,200.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

1,200.00

1,200.00

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

โครงการ..รณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

1.วัยรุ่นและครอบครัว
มีความเข้าใจและมี
ค่านิยมที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับเรื่องเพศ การ
ป้องกันการตั้งครรภ์
และการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น
วัยฎนและเยาวชน
ร่
ไตรมาส 2 : มกรา
2.ร้อยละ80ของ
ในเขตพื้นที่บริการ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการ
ให้ควาวมร้ฎเรื่องการ
ป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และการ
ป้องกันการตั้งครรภ์

งบประมาณ
(บาท)

11,000.00

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

11,000.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

โครงการครรภ์คุณภาพ ลูกแข็งแรง แม่
ปลอดภัย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

-หญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่
เขตตําบลหน้าเมือง
ได้รับการฝากครรภ์
เมื่ออายุครรภ์ ก่อนหรือ
เท่ากับ 12 สัปดาห์ร้อย
ละ 60
-หญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์
ในพืน้ ที่ตําบลหน้า ทําทุกเดือน
เขตตําบลหน้าเมือง
ได้รับบริการฝากครรภ์ เมือง
คุณภาพ ครบ 5 ครั้ง
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 60
-มีการลงบันทึกข้อมูล
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทัน
ตามเวลาที่กําหนด

งบประมาณ
(บาท)

28,500.00

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

7,125.00

7,125.00

7,125.00

7,125.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

1.หญิงตั้งครรภ์ได้รับ
การฝากครรภ์ครั้งแรก
ก่อนหรือเท่ากับ 12
สัปดาห์ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60
2. หญิงตั้งครรภ์ได้รับ
หญิงตั้งครรภ์และ
โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และ การฝากครรภ์ครบ ๕
หญิงหลังคลอด ทําทุกเดือน
ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพ
หญิงหลังคลอด ปี 2563
จํานวน 40 คน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. หญิงหลังคลอดได้รับ
การดูแล ๓ครั้งตาม
เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 65

โครงการประถมหก ใส่ใจปัญหาโรคเอดส์
ยาเสพติด และท้องไม่พร้อม ประจําปี
การศึกษา 2563

เพื่อให้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มี
พฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้องและเหมาะสม
กับวัย

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่
6 โรงเรียนเขต
ไตรมาส 4 : กรกฎ
ตําบลหน้าเมือง
จํานวน 1,472 คน

งบประมาณ
(บาท)

6,500.00

190,290.00

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

1,625.00

1,625.00

1,625.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

1,625.00

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

190,290.00

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

งบประมาณ
(บาท)

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

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

1.เด็กอายุ 0 – 5 ปี
ได้รับวัคซีนครบตาม
เกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90
2. เด็กอายุ 0 – 5 ปี มี
พัฒนาการสมวัยร้อยละ
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0 – 5 ปี

85
3.เด็กอายุ 0 – 5 ปี มี
ส่วนสูงระดับดีและ
รูปร่างสมส่วน ไม่น้อย
กว่าร้อนละ 57

เด็ก 0 – 5 ปี
จํานวน 50 คน

ทําทุกเดือน

8,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของ สสอ. เมืองราชบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน : ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียน
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : Prevention & Promotion Excellence ......................................................................................................
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ) :โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น.....................................................................................................................................................
ตอบตัวชี้วัด PA/ KPI กระทรวง : ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน ร้อยละ 68
สถานการณ์ (Baseline) วัยเรียน : อําเภอเมืองราชบุรี มีโรงเรียนในพื้นที่ทั้งหมด 69 แห่ง มีนักเรียนทั้งหมด 32,238 คน (ชั้นอนุบาล 4,984 คน ชั้นประถมศึกษา 14,557 และชั้นมัธยมศึกษา 12,697 คน)
โรงเรียนผ่านการประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจํานวน 57 แห่ง (ระดับทอง 55 แห่ง และระดับเงิน 2 แห่ง) ด้านโภชนาการเด็กนักเรียนมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน ร้อยละ 67.51
รูปร่างอ้วนและเริ่มอ้วน ร้อยละ 16.01 ผอม ร้อยละ 10.52 เตี้ย ร้อยละ 7.40 ผลการติดตามน้ําหนักเด็กกลุ่มอ้วนและเริ่มอ้วน พบว่ามีน้ําหนักลดลง ร้อยละ 20.14 โดยเด็กรูปร่างเริ่มอ้วนและอ้วนทุกคน
จะได้รับการคัดกรอง obesity sign ผลพบว่า เด็กที่มีอาการเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง ร้อยละ 2.29 ได้รับการส่งต่อร้อยละ 100 การวัดสายตาเด็กนักเรียน พบว่า มีเด็กนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตา
และได้รับการส่งต่อ จํานวน 95 ราย เข้ารับการตรวจรักษาตามแพทย์นัดจํานวน 50 คน ได้รับการตัดแว่นจํานวน 29 คน ด้านการให้บริการตรวจสภาวะทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6
พบว่ามีเด็กที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันจํานวน 3635 คน รับบริการขูดฟินปูนจํานวน 10 คน รับบริการอุดฟัน 240 คน และรับบริการถอนฟัน 3 คน
สถานการณ์ (Baseline) วัยรุ่น : อําเภอเมืองราชบุรี มีประชากรกลุ่มวัยรุ่นอายุ 10 - 14 ปี จํานวน 9,842 คน (ร้อยละ 6.01) อายุ 15 - 19 ปี จํานวน 10,114 คน (ร้อยละ 6.17) มีอัตราการคลอดมีชีพใน
หญิงอายุ 10 - 14 ปี อัตรา 0.61 ต่อพันประชากร อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี อัตรา 17.22 ต่อพันประชากร หญิงคลอดอายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 6.61 ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ํา
ในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 18.62 ด้านการคุมกําเนิดในแม่หลังคลอดที่อายุต่ํากว่า 20 ปี พบว่าคุมกําเนิด ร้อยละ 82 (วิธีกึ่งถาวร ร้อยละ 54.15 และวิธีชั่วคราว ร้อยละ 27.8)
ด้านโภชนาการ พบว่าวัยรุ่นอายุ 15 - 19 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 61.44 ทารกคลอดมีชีพในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ DSPM ทั้งสิ้น 368 คน พัฒนาการสมวัย
ร้อยละ 71.62 จํานวนเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 28.37 ส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการพบพัฒนาการสมวัยภายใน 30 วัน พบว่าพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 91.89
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ลําดับ

1 แผนงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
การบริการอนามัยโรงเรียน
1.รวบรวมรายงานบริการอนามัย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

งบประมาณ
(บาท)

0

0

0

0

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

1.ร้อยละเด็กวัยเรียน

โรงเรียนเขต

ตุลาคม 2562

โรงเรียนปีการศึกษาละ 2 ครั้ง

สูงดีสมส่วน

อําเภอเมือง

ถึง

มนัสปัญญากุล

2.วิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสุขภาพ

(ร้อยละ 68)

ราชบุรี

กันยายน 2563

สสอ.เมืองราชบุรี

นักเรียน

2.เด็กอ้วนและเริ่มอ้วน

3.ประสานงานทีมทันตกรรมโรงพยาบาล

(ไม่เกินร้อยละ 10)

ในการออกตรวจสุขภาพช่องปากแก่เด็ก

3.เด็กอ้วนและเริ่มอ้วน

จํานวน 69 แห่ง

0

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

นางสาวภิชาภัช

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ลําดับ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

นักเรียนทุกโรงเรียนพร้อมสรุปผล

ได้รับการจัดการน้ําหนัก

การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
4.สนับสนุนให้ รพ.สต.ทุกแห่งร่วมกับ
โรงเรียนในการจัดกิจกรรมออกกําลังกาย

(ร้อยละ 100)
4.ร้อยละเด็กนักเรียน
ป.1-ป.6 ที่มีภาวะอ้วน

เพื่อลดน้ําหนักและเพิ่มความสูงเด็กอ้วน

และเริ่มอ้วนมีน้ําหนัก

และเริ่มอ้วน
การส่งเสริมโภชนาการนักเรียน
5.การติดตาม ประเมิน และควบคุม
คุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน
การพัฒนาระบบการติดตามและส่งต่อ
6.ติดตามเยี่ยมบ้านเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มี
Obesity Sign 3-4 อาการที่เข้าระบบ

ลดลงหรือสัดส่วนที่
เปลี่ยนไปดีขึ้น
(ร้อยละ 20)
4.เด็กนักเรียนที่มีปัญหา
ด้านสายตาและการ
ได้ยินได้รับการส่งต่อ
(ร้อยละ 100)

ส่งต่อควบคู่กับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในคลินิก DPAC
7.พัฒนาแนวทางระบบการส่งต่อและ
แก้ไขปัญหาเด็กวัยเรียนด้านสายตา
และการได้ยิน
การป้องกันภาวะโลหิตจาง
8.ประสานความร่วมมือในการเบิกจ่าย
ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กให้หน่วยบริการ
สาธารณสุขในการจ่ายให้นักเรียน
ชั้น ป.1 - ม.3 ในพื้นที่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

งบประมาณ
(บาท)

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

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ลําดับ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

งบประมาณ
(บาท)

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

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

9.ขับเคลื่อนให้โรงเรียนทุกแห่งมี
การดําเนินงานและรักษามาตรฐาน
ตามเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
10.กํากับติดตามการบันทึกข้อมูล
โภชนาการเด็กวัยเรียน
โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน
สูงดีสมส่วน ประจําปีงบประมาณ 2563
1.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ

1.มีทีมกํากับติดตาม

โรงเรียนเขต

มกราคม 2563

40,300 บาท

ประเมินคุณภาพอาหารกลางวันใน

คุณภาพอาหารกลางวัน

อําเภอเมือง

ถึง

PP

โรงเรียน

ในทุกตําบล

ราชบุรี

กันยายน 2563

2.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

2.ร้อยละ 80 ของ

คณะกรรมการติดตามและประเมิน

โรงเรียนมีการจัดอาหาร

คุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน

กลางวันให้นักเรียน

3.ทีมคณะกรรมการระดับตําบล

ถูกต้องตามหลัก

วางแผนและออกติดตามประเมิน

โภชนาการ

คุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน

3.ร้อยละ 80 ของ

4.ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผล

โรงอาหารในโรงเรียน

การติดตามและประเมินคุณภาพ

ผ่านเกณฑ์สุขาภิบาล

อาหารกลางวัน

อาหาร

2 แผนงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
1.วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์
หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดที่อายุ

0

24,700

0

15600

นางสาวภิชาภัช
มนัสปัญญากุล
สสอ.เมืองราชบุรี

จํานวน 69 แห่ง

1.อัตราการคลอดมีชีพ

หน่วยบริการ

ตุลาคม 2562

ในหญิงอายุ 10 – 14 ปี

สาธารณสุข

ถึง

0

0

0

0

0

นางสาวภิชาภัช
มนัสปัญญากุล

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ลําดับ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

ต่ํากว่า 20 ปี เดือนละ 1 ครั้ง

(ไม่เกิน 1.2 ต่อพัน

2.สนับสนุนให้หน่วยบริการสาธารณสุข

ประชากร)

ทุกแห่งมีการดําเนินการตาม พรบ.การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

2.อัตราการคลอดมีชีพ
ในหญิงอายุ 15 – 19 ปี

ในวัยรุ่น
3.ส่งเสริมให้ รพ.สต.ทุกแห่งมีการเปิด
ให้บริการคลินิกเพื่อนใจวัยรุ่นและ

(ไม่เกิน 38 ต่อพัน
ประชากร)
3.ร้อยละการตั้งครรภ์

ประชาสัมพันธ์คลินิกใน 3 setting
ได้แก่ ชุมชน โรงเรียน และโรงงาน

ซ้ําในหญิงอายุน้อยกว่า
20 ปี (ไม่เกิน 14.5)

4.พัฒนาระบบการส่งต่อช่องทางพิเศษ
สําหรับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงจากโรงเรียน
/ รพ.สต. สู่คลินิก Youth Friendly
Health Service ในโรงพยาบาล
5.สนับสนุนให้ รพ.สต.จัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะ
ด้านการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ใน setting ต่างๆ เช่น กศน. โรงเรียน
โรงงาน หรือชมรม TO BE NUMBER
ONE ในพื้นที่
6.พัฒนามาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์
อําเภออนามัยการเจริญพันธุ์
7.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
คืนข้อมูลทะเบียนหญิงตั้งครรภ์
ที่อายุต่ํากว่า 20 ปี ที่มารับบริการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

จํานวน 25 แห่ง กันยายน 2563

งบประมาณ
(บาท)

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

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ
สสอ.เมืองราชบุรี

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

งบประมาณ
(บาท)

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

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

ฝากครรภ์ที่ รพ.ราชบุรี เพื่อให้ รพ.สต.
ติดตามเยี่ยมบ้านและส่งเสริมการ
คุมกําเนิดกึ่งถาวรในกลุ่มแม่วัยรุ่น

โครงการเครือข่ายโรงเรียนอ่อนหวาน

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ก.ค. - ส.ค. 63
4 จํานวน 400 คน

59,000.00

59,000.00 กลุ่มงานทันตกรรม

โครงการยุวฑูตอ่อนหวาน

ตัวแทนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1, 2, 3, 5
และ 6 จํานวน
100 คน

19,450.00

19,450.00 กลุ่มงานทันตกรรม

กรกฎาคม - สิงหา

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

1. เดกนกเรยน
ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 - 6 จํานวน
6,400 คน (ร้อย
ละ 50) ได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่อง
ปากและลงบันทึก
ในฐานข้อมูล 2.
เด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่
1 -6อําเภอเมือง
ราชบุรีจํานวน
6,400 คน (ร้อย มิ.ย. 63 - พ.ค. 64
ละ 50 ของผู้ที่
ต้องได้รับการ
บริการ) ได้รับ
บริการเคลือบ
หลุมร่องฟัน 3.
โรงเรียน
ประถมศึกษา 52
แห่ง (รวม
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ราชบุรี) จัด
กิจกรรมแปรงฟัน

งบประมาณ
(บาท)

515,700.00

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

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

515,700.00 กลุ่มงานทันตกรรม

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

วัยฎนและเยาวชน
ร่
มี
ความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาและทักษะที่ได้รับ
การอบรม ร้อยละ 80
โครงการ การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น. วัยฎนและเยาวชนได้
ร่
รับ
การส่งเสริมความร้ฎและ
ฝึกทักษะในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

นักเรียน นักศึกษา
จากสถาบัน
อาชีวศึกษา
สถาบันละ 50 คน ไตรมาส 3 : เมษา
จํานวน 3
สถาบัน

งบประมาณ
(บาท)

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

51,900.00

51,900.00

กลุ่มนักเรียนใน
พื้นที่เขตตําบล
ไตรมาส 3 : เมษา
หน้าเมืองจํานวน
1 โรงเรียน

6,750.00

6,750.00

นักเรียนชั้น
โครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่
นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
พร้อมในวัยรุ่น (STOP TEEN MOM )
ภายหลังฝึกอบรม คิด
มีพฤติกรรมทาง ไตรมาส 4 : กรกฎ
ตําบลหน้าเมือง ประจําปีการศึกษา 2563 เป็นร้อยละ 80
เพศเหมาะสมกับ
วัย

286,410.00

เด็กอ้วนที่เข้าร่วม
โครงการน้ําหนักลดลง
และมีความสูงเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น

85,100.00

โครงการอบรมและยกระดับโรงเรียน
ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ

โรงเรียนต้นแบบสูงดี สมส่วน ประจําปี
2563

1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม
2.ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจหลักสุข
บัญญัติแห่งชาติ 10
ประการ

เพื่อลดภาวะโรค
ไตรมาส 3 : เมษา
อ้วนในเด็กวัยเรียน

กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน

กลุ่มงานสุขศึกษา

286,410.00

85,100.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

1.มีระบบรายงานและ
สอบสวนโรคระบาดใน
โรงเรียน
2.มีการคัดกรอง
สุขภาพจิตในโรงเรียน
3.ครูประจําชั้นสามารถ
ตรวจสุขภาพนักเรียน
โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ
อนามัยวัยเรียน ประจําปีการศึกษา 2563 ด้านกายภาพและลง
บันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง
4.มีระบบการดูแล
สุขภาพนักเรียนที่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ (อ้วน,
ผอม, เตี้ย)

โครงการ วัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้
เสี่ยงปี 2563

1.หลังการอบรมนักเรียน
มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
เพศศึกษาถูกต้อง ระดับดี
ร้อยละ ๘๐
2.หลังการอบรมนักเรียน
เห็นคุณค่าของตนเอง
มากขึ้น ร้อยละ 80

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

ครูประจําชั้น ครู
อนามัยโรงเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคัด
ไตรมาส 3 : เมษา
กรองภาวะ
สุขภาพของเด็กวัย
เรียนทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ
เบื้องต้น

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ
ราชบุรี จํานวน
ไตรมาส 3 : เมษา
600 คน(แบ่งเป็น
3 รุ่นๆละ 200
คน)

งบประมาณ
(บาท)

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

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

94,275.00

94,275.00

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

134,325.00

134,325.00

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

- นักเรียนที่ผ่านการ
อบรมโครงการแล้วมี
ความรู้ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โครงการเด็กเบญจมฯยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพปี สุขภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 80
2563
- นักเรียนที่ผ่านการเข้า
ร่วมโครงการมีภาวะ
โภชนาการสูงดีสมส่วน
มากกว่าร้อยละ10

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

นักเรียนโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ
ราชบุรีที่มีภาวะ ไตรมาส 3 : เมษา
ทุพโภชนาการ
จํานวน 100 คน

งบประมาณ
(บาท)

27,475.00

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

27,475.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของ สสอ. เมืองราชบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน : ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทํางาน
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : Prevention & Promotion Excellence
.…...................................................................................................................................................................................................
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ) :โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทํางาน..........................................................................................................................................................................
ตอบตัวชี้วัด PA/ KPI กระทรวง : ประชาชนวัยทํางานอายุ 30 - 44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 60
สถานการณ์ (Baseline) : อําเภอเมืองราชบุรี มีประชากรทั้งสิ้น 163,852 คน ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยทํางาน คืออายุ 20 - 59 ปี (ร้อยละ 31) พบว่าวัยทํางานอายุ 30-44 ปี
มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 53.18 มีผู้ป่วยโรคเบาหวาน จํานวน 13,033 คน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 28,729 คน ประชากรได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 90.32
ผลพบว่า มีกลุ่มปกติ ร้อยละ 83.50 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 14.14 กลุ่มสงสัยป่วย ร้อยละ 2.27 และการคัดกรองโรคเบาหวาน ประชากรได้รับการคัดกรอง ร้อยละ 90.81 กลุ่มปกติร้อยละ 92.93
กลุ่มเสี่ยง 6.50 และกลุ่มสงสัยป่วย 0.39
งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ/
งบประมาณ
ระยะเวลา
โครงการ/
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เป้าหมาย/จํานวน(ระบุ
ลําดับ
(บาท)
(ตั้งแต่วันที่ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยงานที่รับ
พื้นที่/กลุ่มคน)
กิจรรมหลัก
โครงการ
ถึงวันที่)
ชอบ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.
แผนส่งเสริมสุขภาพวัยทํางาน
1 โครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย
อําเภอเมืองราชบุรี ปี 2563
1.ส่งเสริมให้ตําบลมีชมรมการออกกําลัง

1.ประชาชนวัยทํางาน

1.พื้นที่ 22 ตําบล

ตุลาคม 2562

43,200 บาท

กายในทุกพื้นที่ และมีกิจกรรมอย่าง

อายุ 30 - 44 ปี มีค่า

ในเขตอําเภอ

ถึง

PP

ต่อเนื่อง

ดัชนีมวลกายปกติ

เมืองราชบุรี

กันยายน 2563

2.แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกชมรม
ออกกําลังกายดีเด่นระดับอําเภอ

(ร้อยละ 60)
2.ร้อยละตําบลที่มี

2.คณะกรรมการ
จํานวน ๑๐ คน

3.คณะกรรมการวางแผนและออก
ติดตาม ประเมินผล และเยี่ยมเสริมพลัง
ชมรมออกกําลังกายในแต่ละพื้นที่

ชมรมออกกําลังกาย
(ร้อยละ 80)

3.ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมหกรรม
จํานวน 200 คน

เพื่อคัดเลือกตําบลต้นแบบที่มีกิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพ " การออกกําลังกาย
ดีเด่นระดับอําเภอ"
4.ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผล
การคัดเลือก

0

43,200 บาท

0

นางสาวภิชาภัช
มนัสปัญญากุล
สสอ.เมืองราชบุรี

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ลําดับ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน(ระบุ
พื้นที่/กลุ่มคน)

1.ร้อยละของบุคลากร
ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจําปี (ร้อยละ 100)

บุคลากรในสังกัด
จํานวน 140 คน

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

งบประมาณ
(บาท)

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

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

5.จัดมหกรรมออกกําลังกาย
อําเภอเมืองราชบุรี ปี 2563
เพื่อสร้างกระแสการออกกําลังกาย
และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
ให้กับตําบลที่มีกิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพ "การออกกําลังกายดีเด่น
ระดับอําเภอ"
6.เผยแพร่สื่อการออกกําลังกายแก่ชุมชน
เพื่อเสริมสร้าง Health Literacy
2 แผนการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เมืองราชบุรี ประจําปี 2563
1.ถ่ายทอดนโยบายและประชาสัมพันธ์
โครงการให้บุคลากรในสังกัดทราบ
2.สํารวจสถานะการตรวจสุขภาพของ
บุคลากรในสังกัด
3.ประสานงานและวางแผนการตรวจ
สุขภาพกับโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
4.เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้ารับการตรวจ
สุขภาพ
5.ประเมินผลการตรวจสุขภาพประจําปี

ตุลาคม 2562
ถึง
มิถุนายน 2563

0

0

0

0

0

นางสาวภิชาภัช
มนัสปัญญากุล
สสอ.เมืองราชบุรี

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

พัมนาระบบบรืการทุติยภูมิและตติยภูมิให้
มีคุณภาพสูง
มุ่งให้ผู้ป่วยโรคสําคัญและพบมากได้รับ
บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
และสามารถดูแลตนเองได้
กิจกรรมที่1
จัดคลินิกพิเศษเพื่อให้ความรู้ การดูแล
ตนเองและการออกกําลังกายด้วยวิธีทาง
กายภาพบําบัด(โครงการนี้เคยอนุมัติเมื่อ
2562 แต่ไม่ได้เบิกเนื่องจากพื้นที่ห้องยัง
ไม่ได้ปรับปรุง)
กิจกรรมที่2 โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย
กลุ่ม intermediate care
ให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมที่3
พัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยCOPD

1.ให้ความรู้และฝึกฝน
ทักษะในการดูแลตนเอง
ด้วยวิธีทางกายภาพบําบัด
2.เพิ่มประสิทธิภาพการ
รักษาให้มากขึ้นและลด
ระยะเวลาที่ผู้ป่วยต้องมา
โรงพยาบาล
3.เพิ่มทักษะแก่ผู้ดูแล
ผู้ป่วยให้สามารถช่วย
ฟื้นฟูผู้ป่วยได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
และลดการบาดเจ็บของ
ผู้ดูแลที่เกิดจากการ
เคลื่อนย้ายผิดวิธี

เพื่อให้ความรู้และสร้าง
ความตระหนัก
ในการลดความเสี่ยงต่อ
โครงการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองแตก การเกิด
(Intracerebral hemorrhage)
โรคหลอดเลือดสมองแตก
ในบุคลากรรพ.ราชบุรี
บุคลากรเครือข่ายและ
ประชาชนทั่วไป

เป้าหมาย/จํานวน(ระบุ
พื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

งบประมาณ
(บาท)

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

มีนาคม63กันยายน63
(อาจเร็วหรือช้า
กว่านี้
เพราะต้องรอ
การปรับพื้นที่
ห้อง
ซึ่งคาดการณ์ว่า
จะเสร็จมค.63

10,000.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

บุคลากรในรพ.ราชบุรี
บุคลากรเครือข่าย
1 ปี จัดกิจกรรม
ประชาชนทั่วไป
3 กิจกรรม
จํานวน 120 คน

49,600.00

12,400.00

12,400.00

12,400.00

ผู้ป่วย3กลุ่มคือ
1.กลุ่มผู้สูงอายุ
2.กลุ่มวัยทํางาน
3.กลุ่มญาติและผู้ดูแล
ผู้ป่วยโรคทางระบบ
ประสาท

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

2,500.00 กายภาพบําบัด

12,400.00

นพ.ประดิษฐ์
ไชยบุตร

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน(ระบุ
พื้นที่/กลุ่มคน)

โครงการอบรม อสม.รักฟัน

เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ
ตัวแทน อสม. ที่
รับผิดชอบงานทันต
สาธารณสุขในเขต
อําเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี จํานวน
200 คน

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

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

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

40,000.00

40,000.00 กลุ่มงานทันตกรรม

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลราชบุรี

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ราชบุรี และเจ้าหน้าที่ ก.ค. 63 - มี.ค.
รพ.สต. อําเภอเมือง 64
จํานวน 2,000 คน

96,000.00

96,000.00 กลุ่มงานทันตกรรม

โครงการรวมพลังอุดฟันและขูดหินปูน

ให้บริการผู้ป่วยอุดฟัน
และขุดหินปูนจํานวน
พ.ย.62 - ก.ย.
๑๗๐ คนต่อวันรณรงค์
63
จํานวน ๖ วัน รวม
๑,๐๒๐ คน

36,000.00

โครงการอบรมแกนนําสุขภาพด้านการ
ออกกกําลังกาย ปี 2563

ส.ค.-63

งบประมาณ
(บาท)

ตัวที่11.อัตราผู้ป่วย
เบาหวานรายใหม่จาก แกนนําหมู่บ้านที่สมัคร ไตรมาส 2 :
มกราคม กลุ่มเสี่ยงเบาหวานและ ใจเข้าร่วมโครงการ
มีนาคม
อัตรากลุ่มสงสัยป่วยด้วย จํานวน140คน
โรคความดันโลหิตสูง

37,700.00

9,000.00

9,000.00

37,700.00

9,000.00

9,000.00 กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ
1. อตราตรวจสุขภาพ
ประจําปี 100 %
2.อัตราบุคลากรใหม่กลุ่ม
เสี่ยงสัมผัสสารคัดหลั่งรับ
วัคซีน Engerix B
3.อัตราบุคลากรกลุ่ม
เสี่ยงได้รับการตรวจ
สุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง
>
80%

โครงการบริการอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง
โรคจากการทํางานบุคลากรโรงพยาบาล
ราชบุรี 2563

เป้าหมาย/จํานวน(ระบุ
พื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

8.1.1 อตราตรวจ
สุขภาพประจําปี 100 %
8.1.2 อัตราบุคลากร
ใหม่กลุ่มเสี่ยงสัมผัส
สารคัดหลั่งรับวัคซีน
EngerixB100
%
8.1.3 อัตราบุคลากร
กลุ่มเสี่ยงได้รับการ
ตรวจสุขภาพตามปัจจัย
เสี่ยง>80%
ไตรมาส 1 :
8.1.4 ผ่านการประเมิน 8.1.4 ผ่านการ
ความเสี่ยงจากการ
ประเมินความเสี่ยงจาก ตุลาคม ธันวาคม
ทํางานของบุคลากรใน การทํางานของ
โรงพยาบาลจากสํานัก บุคลากรใน
โรค จากการประกอบ โรงพยาบาลจากสํานัก
อาชีพและสิ่งแวดล้อม โรค จากการ
(ฉ.ปรับปรุง 2560)
ประกอบอาชีพและ
ระดับดีขึ้นไป
สิ่งแวดล้อม (ฉ.
8.1.5 อัตราความถี่การ ปรับปรุง 2560) ระดับ
บาดเจ็บของบุคลากรที่ ดีขึ้นไป
เกี่ยวเนื่องจากการ
8.1.5 อัตราความถี่การ
ทํางานลดลงเมื่อเทียบ บาดเจ็บของบุคลากรที่
จาก ปี 2562
เกี่ยวเนื่องจากการ
ทํางานลดลงเมื่อเทียบ

งบประมาณ
(บาท)

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

334,125.00 334,125.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

กลุ่มงานอาชีว
เวชกรรม

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของ สสอ. เมืองราชบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน : ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : Prevention & Promotion Excellence
.…...........................................................................................................................................................................................
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ) :โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ................................................................................................................................................................
ตอบตัวชี้วัด PA/ KPI กระทรวง : ตําบลที่มีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ตําบล LTC ร้อยละ 80
สถานการณ์ (Baseline) : อําเภอเมืองราชบุรี มีประชากรกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป จํานวน 33,064 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด มีกิจกรรมการคัดกรองผู้สูงอายุ 11 โรค (HT , DM , CVD ,
สุขภาพช่องปาก สมองเสื่อม , ซึมเศร้า ,ข้อเข่าเสื่อม , ภาวะหกล้ม , BMI และคัดกรองสายตา) ร้อยละ 86.64 มีกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุตามการประเมินความสามารถในการใช้ชีวิตประจําวันของ
ผู้สูงอายุ ( ADL ) ดังนี้
1.กลุ่มติดสังคม (ร้อยละ 97.16) มีกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 26 ชมรม ผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ จํานวน 17 แห่ง (ร้อยละ 65.38)
2.กลุ่มติดบ้าน (ร้อยละ 2.22) กิจกรรมเยี่ยมบ้านโดยสหวิชาชีพผ่านระบบหมอครอบครัวและระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)
3.กลุ่มติดเตียง (ร้อยละ 0.62) กิจกรรมเยี่ยมบ้านโดยสหวิชาชีพผ่านระบบหมอครอบครัวและระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)
ซึ่งอําเภอเมืองราชบุรีมีจํานวนตําบลทั้งหมด 22 ตําบล จํานวน อปท. 22 แห่ง จํานวนอปท.ที่ MOU 11 แห่ง จํานวน รพ.สต. 26 แห่ง รพ.สต.ในพื้นที่ MOU 14 แห่ง
โดยมีการประเมินตําบลที่มีระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) พบว่ามีตําบลที่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 14 ตําบล (ร้อยละ 68.63)

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

งบประมาณ
(บาท)

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

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

แผนงานส่งเสริมสุขภาพวัยผู้สูงอายุ
กิจกรรมการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
1.สนับสนุนให้ รพ.สต.คัดกรองสุขภาพ

1.ผู้สูงอายุได้รับการ

ผู้สูงอายุ 11 กลุ่มโรค ดังนี้

คัดกรองสุขภาพ

HT , DM , CVD , สุขภาพช่องปาก

(ร้อยละ 90)

สมองเสื่อม , ซึมเศร้า ,ข้อเข่าเสื่อม , ADL ,
ภาวะหกล้ม , BMI และคัดกรองสายตา
2.กํากับติดตามการบันทึกข้อมูลในระบบ
ไตรมาสที่ 1 ติดตามสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2 ติดตามเดือนละ 2 ครั้ง
ไตรมาสที่ 3 ติดตามเดือนละ 1 ครั้ง

ผู้สูงอายุ

ตุลาคม 2562

อําเภอเมือง

ถึง

มนัสปัญญากุล

ราชบุรี

มีนาคม 2563

สสอ.เมืองราชบุรี

จํานวน
33,064 คน

0

0

0

0

0

นางสาวภิชาภัช

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ลําดับ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

งบประมาณ
(บาท)

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

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

3.ประสานส่งต่อผู้สูงอายุที่พบปัญหา
สุขภาพจากการคัดกรองเข้าสู่ระบบ
โรงพยาบาลผ่านช่องทางพิเศษ
กิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม
4.ส่งเสริมให้ชมรมผู้สูงอายุทุกแห่ง

2.ชมรมผู้สูงอายุผ่าน

ชมรมผู้สูงอายุ

เมษายน 2563

มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องและ
ผ่านเกณฑ์การประเมินชมรมผู้สูงอายุ

เกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุ
คุณภาพ (ร้อยละ 70)

อําเภอเมือง
ราชบุรี

ถึง
มิถุนายน 2563

คุณภาพ

0

0

0

0

0

นางสาวภิชาภัช
มนัสปัญญากุล
สสอ.เมืองราชบุรี

จํานวน 23 ชมรม

5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดโรงเรียน
ผู้สูงอายุในพื้นที่เพิ่มขึ้นจากปี 2562
กิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน
และติดเตียงผ่านระบบการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)
6.ขับเคลื่อนการดําเนินงาน LTC อย่าง

3.ตําบลที่มีระบบการ

ตําบลทั้งหมด

เมษายน 2563

ต่อเนื่องและสนับสนุนให้ อปท.เข้าร่วม

ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

อําเภอเมือง

ถึง

มนัสปัญญากุล

กองทุน LTC เพิ่มขึ้น

ด้านสาธารณสุขผ่าน

ราชบุรี

กันยายน 2563

สสอ.เมืองราชบุรี

7.ขับเคลื่อนการดําเนินงานตําบล LTC

เกณฑ์ตําบล LTC

จํานวน

ให้ผ่านเกณฑ์ 7 องค์ประกอบ

(ร้อยละ 70)

22 ตําบล

8.สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม
Care Manager ให้ครบทุกตําบล
และอบรมเพิ่มเติมกรณี CM ในพื้นที่
มีการลาออกและโยกย้าย
9.ประสาน รพ.ราชบุรีในการจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะและฟื้นฟู CG

0

0

0

0

0

นางสาวภิชาภัช

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ลําดับ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ
นางสาวภิชาภัช

10.กํากับติดตามการเขียน Care Plan

4.ตําบลที่มีกองทุน LTC

ตําบลที่มี อปท.

ตุลาคม 2562

การพิจารณา Care Plan, การโอนเงินค่า

มีการโอนเงินในการจัด

เข้าร่วมกองทุน

ถึง

มนัสปัญญากุล

ค่าจัดบริการและการใช้เงินสําหรับ

บริการสําหรับผู้สูงอายุ

LTC

กันยายน 2563

สสอ.เมืองราชบุรี

จัดบริการผู้สูงอายุพึ่งพิง
11.ประสานส่งต่อ/ดูแลผู้สูงอายุ
ติดเตียงโดยสหวิชาชีพผ่านทีมหมอ
ครอบครัว
12.สนับสนุนให้ รพ.สต.จัดตั้งศูนย์
Day Care ในพื้นที่ อย่างน้อย 1 แห่ง
13.สรุปผลการดําเนินงานการดูแล
ผู้สูงอายุต่อผู้บริหารและภาคีเครือข่าย
โครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์
อําเภอเมืองราชบุรี ปี 2563
1.สนับสนุนให้ รพ.สต.ทุกแห่งดําเนิน

ที่มีภาวะพึ่งพิง
(ร้อยละ 100)

จํานวน
11 ตําบล

1.พระสงฆ์ได้รับการ

วัดในพื้นที่

ตุลาคม 2562

27,000

การตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์

ตรวจสุขภาพ

อําเภอเมือง

ถึง

PP

ไตรมาสละ 1 ครั้ง

(ร้อยละ 90)

ราชบุรี

มิถุนายน 2563

2.ส่งเสริมให้วัดในพื้นที่ผ่านเกณฑ์

2.วัดมีการติดป้าย

จํานวน

วัดส่งเสริมสุขภาพ อย่างน้อย 1 แห่ง

ประชาสัมพันธ์รณรงค์

75 แห่ง

3.จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์

(ร้อยละ 100)

"ใส่บาตร อย่างใส่ใจ" ติดตั้งที่วัดทุกแห่ง

3.ตําบลมีกิจกรรม

4.ชี้แจง รพ.สต.ทุกแห่งให้มีกิจกรรม
เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชน
ในการถวายอาหารสุขภาพ "ลดหวาน

รณรงค์ "ถวายอาหาร
สุขภาพ" ลดหวาน มัน
เค็ม แก่พระสงฆ์

มันเค็ม"แก่พระสงฆ์ ผ่านช่องทางต่างๆ

(ร้อยละ 100)

ในพื้นที่

0

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.
0
0
0
0

0

27,000

0

0

นางสาวภิชาภัช
มนัสปัญญากุล
สสอ.เมืองราชบุรี

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

งบประมาณ
(บาท)

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

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

5.สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ให้ อปท.
และชุมชน
5.สรุปและประเมินผลโครงการ
อบรมผู้สูงอายุใน
ชมรมผู้สูงอายุ
ม.ค. - พ.ค. 63
และตรวจเยี่ยม
ผู้ป่วยติดเตียง

59,650.00

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ไตรมาส 3 :
(Care Giver)
เมษายน วิทยากรและผู้จัด
มิถุนายน
จํานวน 50 คน

88,600.00

ผู้สูงอายุชุมชนเขต 3
เทศบาลเมืองราชบุรี
ผู้สูงอายุในชุมชน
โครงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนเขต
ได้รับการคัดกรองสุขภาพ จํานวน 1,813 ทําทุกเดือน
3 เทศบาลเมืองราชบุรี ปี 2563
10 ด้าน
คน
ร้อยละ 80

3,000.00

750.00

750.00

750.00

750.00

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

ผู้ดูแลผู้สูงอายุใน
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุใน ผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนมี
ชุมชนจํานวน 15 ทําทุกเดือน
ความรู้เฉลี่ยร้อยละ 80
ชุมชนเขต 3 เทศบาลเมืองราชบุรี
คน

23,400.00

5,850.00

5,850.00

5,850.00

5,850.00

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

โครงการทันตสุขศึกษาแก่ผู้สูงอายุ และ
ผู้ป่วยติดเตียง

โครงการพัฒนาฟื้นฟูศักยภาพผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ(Care Giver)

ร้อยละตําบลที่มีระบบ
ส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวผ่าน
เกณฑ์

29,825.00

29,825.00

กลุ่มงานทันตกรรม

88,600.00

กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ. เมืองราชบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : ยุทธศาสตร์ที่ 1 Prevention Protection & Promotion Excellence
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ) : โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ/โครงการควบคุมโรคติดต่อ
ตอบตัวชี้วัด PA/ KPI กระทรวง : ตัวที่
สถานการณ์ (Baseline) อําเภอเมืองราชบุรีมีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม (รง.506) จํานวน 181 ราย อัตราป่วย 90.04 ต่อประชากรแสนคน อันดับที่ 9 ของจังหวัดราชบุรี ซี่งมีผู้ป่วย
สะสมสูงกว่าค่าเป้าหมาย ปี 2561 พบหมู่บ้านที่มีผู้ป่วย Second Generation ตําบลดอนตะโก หมู่ที่ 9 จํานวน 5 ราย และตําบลพิกุลทอง หมู่ที่ 3 จํานวน 5 ราย ยังไม่เป็น G2
และพบผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยาหรือโรคปวยข้อยุงลาย 15 ตําบล มีผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อชิคุนกุนยา 114 ราย มีผลยืนยัน 43 ราย ตําบลที่มีการระบาดสูงสุด ตําบลน้ําพุ พบผู้ป่วย 27 รายในหมู่ที่ 2
สถานการณ์ (Baseline) อําเภอเมืองราชบุรี ปี 2562 มีผลการดําเนินงานสร้างเสริมภูมคุ้มกันโรค ตามกลุ่มอายุ ดังนี้ 1.กลุ่มอายุ 1 ปี ร้อยละ 90.22 2. กลุ่มอายุ 2 ปี ร้อยละ 81.83
3.กลุ่มอายุ 3 ปี ร้อยละ 75.96 4.กลุ่มอายุ 5 ปี ร้อยละ 57.77 5.กลุ่มวัยเรียน ร้อยละ 45.41

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

1

แผนงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อโดย
ยุงลาย
อําเภอเมืองราชบุรี
1.1 โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อโดย
ยุงลาย
อําเภอเมืองราชบุรี
กิจกรรม
1) ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานและ
สถานการณ์
โรคติดต่อโดยยุงลายในพื้นที่อําเภอเมือง
ราชบรี
2) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งจัดประชุม
War

รวมงบประมาณ
(ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
(บาท)
วันที่)
ระยะเวลา

ตุลาคม 2562-

1. เพื่อนําเสนอ

243,500

ก.ย.-63
ตุลาคม 2562-

243,500

กันยายน 2563.

PP

1. รพ.สต. 26

ตุลาคม 2562-

สถานการณ์

แห่ง

กันยายน 2563.

โรคติดต่อโดย

2. เจ้าหน้าที่

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ
น.ส.อรวรรณ
พรมประสิทธิ์

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

roomและวางแผนแก้ไขปัญหาโรค
ยุงลายพร้อมหาแนว
ไข้เลือดออก
ระดับตําบล และรายงานผลการดําเนินงาน ทางการดําเนินงาน
3) จัดหาบุคลากรในการรณรงค์ป้องกัน
และ
ควบคุมโรคหลังการระบาด
4) ส่งเสริมให้รพ.สต.ร่วมกับโรงเรียนใน
พื้นที่จัด
กิจกรรมคนอวดดีปราบลูกน้ํายุงลาย และ
ทําลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ในโรงเรียนและที่บ้าน
5) จัดทําแผนการขอสนับสนุนรถพ่น
กําจัดยุงี ลายตัวแก่

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

รวมงบประมาณ
(ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
(บาท)
วันที่)
ระยะเวลา

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

สาธารณสุข
อําเภอเมือง

ควบคุมโรค

ราชบุรี 30 คน

2. เพื่อลดอัตราการ
ป่วยโรคติดต่อโดย

3. เจ้าหน้าที่
ควบคุมโรค

ยุงลายลดลงร้อยละ

เคลื่อนที่เร็ว

15 (จากค่ามัธยฐาน
5 ปีย้อนหลัง)

2 คน
4. โรงเรียน

3. เพื่อประชาสัม
6) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งจัดทําป้ายไว พันธ์การป้องกันโรค
นิล
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกัน
ติดต่อโดยยุงลาย
โรคติดต่อโดย
ยุงลาย และกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํา 4. เพื่อจัดหาวัสดุ
ยุงลาย
ตามมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค
อุปกรณ์ในการ
7) สนับสนุนการดําเนินการควบคุมโรค ป้องกันและควบคุม
ใมีผู้ปื้ ่วยโรคติ
ี่ ี่ ดต่อโดยยุงลายในเขตพื้นที่ โรคติดต่อโดยยุงลาย

69 แห่ง
5. พื้นที่อําเภอ

เมืํ องราชบุรีทุกราย โดยทีม SRRT ระดับ 5. การจัดตั้งศูนย์
ํ
และระดั
บตําบล
ปฏิบัติการตอบโต้

รพ.สต. 50 คน

เมืองราชบุรี
22 ตําบล
6. นายอําเภอ
เมืองราชบุรี
/อปท./จนท.
7. ผู้รับผิดชอบ

50,000

12,500

12,500

12,500

12,500

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

รวมงบประมาณ
(ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
(บาท)
วันที่)
ระยะเวลา

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

8) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่ง จัดทําพิกัด ภาวะฉุกเฉิน (EOC)
บ้านผู้
ป่วยไข้เลือดออก และชิคุนกุนยาทุกราย ปี ระดับอําเภอได้อย่าง
9)2563
จัดซื้อวัสดุในการป้องกันและควบคุม ทันเวลา
โรค ดังนี้
- วัสดุทําโลชั่นตะไคร้หอม
6. ระดับความ

งานควบคุมโรค

สาธารณสุข

50,000

50000

- วัสดุทําสเปย์ตะไคร้หอม
- วัสดุในการควบคุมโรค เข่น น้ํายาพ่น
ทรายทีมีฟอส ยาทากันยุง สเปรย์ ฯลฯ
10) วิเคราะห์สถานการณ์ และนําเสนอ
รายงาน
ต่อผู้บริหารทราบ
11) สุ่มประเมินความชุกลูกน้ํายุงลายใน
พื้นที่
รพ.สต.ทุกแห่ง ทุก 3 เดือน โดยทีม SRRT
ระดับเภอ
12) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งจัดกิจกรรม
รณรงค์
กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ และพ่นสารเคมี
พร้อมกัน
ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน
13) เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน

สําเร็จในการดําเนิน
งานตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC)
7. มีระบบควบคุม

อําเภอเมือง
ราชบุรี 26 คน/
อปท. 22 คน/
จนท.รพ.ราชบุรี

50,000
80,000

50,000
80,000

โรคติดต่ออําเภอ
เมืองราชบุรีที่

3 คน/ศสม.1,
ศสม.2 4 คน/

ชัดเจน

26 คน
8. เจ้าหน้าที่

สสอ.เมือง 5 คน

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

รวมงบประมาณ
(ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
(บาท)
วันที่)
ระยะเวลา

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

(EOC) ระดับอําเภอ โรคไข้เลือดออก
กรณีเกิด
การระบาดติดต่อกัน 4 สัปดาห์ ตั้งแต่ 3
ตําบล
ในพื้นที่อําเภอเมืองราชบุรี โดยมี
นายอําเภอ
เมืองราชบุรีเป็นประธาน
14) จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) โรคไข้เลือดออกระดับ
อําเภอ
15) จัดประชุม War room โรคติดต่อ
โทุก 3 เดือน
16) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ํ ิดต่อโดยยุงลายอําเภอเมืองราชบุรี ปี
โรคติ
2563
17) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งเข้ารับการ
อบรม
การใช้ App สอบสวนโรคของจังหวัด
ราชบุรี
18) นิเทศติดตามการดําเนินงานควบคุม
โรค
ทีม SRRT ระดับตําบล โดย SRRT อําเภอ

1,250

3,000
9,250

1,250

750

750

750
9,250

750

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

รวมงบประมาณ
(ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
(บาท)
วันที่)
ระยะเวลา

19) รวบรวมรายงานและแบบสอบสวน
โรคติด
ต่อ (ไข้เลือดออก, ชิคุนกุนยา, ไวรัสซิก้า)
20) พัฒนาระบบการควบคุมโรคติดต่อ
อําเภอ
เมืองราชบุรี
21. สรุป และประเมินผลการดําเนินงาน
2

1. อัตราป่วยโรค

1. เจ้าหน้าที่

ตุลาคม 2562-

ติดต่อสําคัญลดลง

สาธารณสุข

กันยายน 2563.

กิจกรรม การป้องกันและควบคุม
โ วิเคราะห์
ิ ่ ั่ สไปถานนการณ์ นําเสนอ
1)

ร้อยละ 10 จากปีที่

อําเภอเมือง

่
ผู้บริหาร และหน่
วยงานในเครือข่ายที่
้
รับี่ ทราบ

1.1 อุจาระร่วง

แผนงานการป้องกันและควบคุม
ิ ่ องราชบุ
ั่ ไป รี
อํโ าเภอเมื

ผ่านมา
1.2 ไข้ไม่ทราบ

สาเหตุ
2) ส่งเสริมให้รพ.สต.จัดทําป้ายไวนิล
สัปมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล 1.3 ไข้หวัดใหญ่
1.4 ปอดบวม
3) ประสานกับสสจ.ราชบุรีขอรับการ
ั
สื่อประชาสั
มพันธ์โรคติดต่อให้กับรพ.สต. 1.5 อาหารเป็นพิษ
่ มให้รพ.สต.ทุกแห่งมีการเฝ้า
2. ไม่มีการระบาด
4) ส่งเสริ
ติดต่ั อโในโรงเรียนและชุมชน ร่วมกับอสม. ของโรคติดต่อแบบ
ใ5) สนัื้ บี่สนุนให้รพ.สต.ทุกแห่งเข้ารับการ Cluster
พัฒนาศักยภาพและทักษะการดูแล
ป้ ั โ

ราชบุรี 27 คน

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ลําดับ

รวมงบประมาณ
(ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
(บาท)
วันที่)
ระยะเวลา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

1. บุคลากร

1. รพ.สต. 26

ตุลาคม 2562-

สาธารณสุข

แห่ง

กันยายน 2563

อําเภอเมือง

2. เจ้าหน้าที่

ราชบุรีได้รับการ

สาธารณสุข

ถ่ายภาพรังสีทรวง

อําเภอเมือง

ติดต่อ
6) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
ฝ้ ง เตือนภัย ในระดับโรงเรียน และ
ระวั
7) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งมีการลงพื้นที่
ใสุข้ ศึกษาการป้องกันและควบคุมโรคใน
7)ื้ ติดี่ ตามการส่งข้อมูล 506 ของรพ.สต.
่ สบดีของทุกสัปดาห์
ทุกวันพฤหั
8) ส่งฐานข้อมูล 506 ให้กับแม่ข่าย
9) รวบรวมรายงานและแบบสอบสวนโรค
ต่ิอ (อีสุกอีใส, ไข้หวัดใหญ่, มือเท้าปาก,
อุจั าระร่วงฯ)
10) สรุป และรายงานผลการดําเนินงาน
3

แผนงานการควบคุมป้องกันวัณโรค
อําเภอเมือง
ราชบุรี
กิจกรรม การคัดกรองวัณโรคและการคีย์
ข้อมูล
1) ชี้แจงการดําเนินงานตรวจคัดกรอง
ประชากร
กลุ่มเสี่ยงวัณโรคเบื้องต้นในพื้นที่อําเภอ
เมือง

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก
ราชบุรี
2) ให้รพ.สต.ทุกแห่งจัดทําบัญชีรายชื่อ
วัณ่ โรค่ี 7 กลุ่ม สําหรับกําหนดเป้าหมาย
3) สนับสนุนแบบคัดกรองวัณโรคให้รพ.
สต.ทุก
แห่ง โดยขอรับการสนับสนุนจากแม่ข่าย
4) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งบูรณาการ
การคัด
กรองร่วมกับงานโรคไม่ติดต่อ
4.1) ในกรณีกลุ่มเสี่ยงมีอาการมากกว่า
เท่ากับ
3 คะแนน ให้ไปคลินิกวัณโรค ทุกวัน
พฤหัสบดี
5) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งจัดทําป้ายไว
นิล
ประชาสัมพันธ์การป้องกันวัณโรค และให้
้
กับประชาชนในพื
้นที่ รวมถึงโรงเรียน
6) ติดตามการลงข้อมูลการคัดกรองใน
ระบบ
NTIP และรายงานผลการดําเนินงาน
7) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งจัดกิจกรรม
รณรงค์
วันวัณโรคโลก (World TB Day) 24
มีนาคม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

อก ร้อยละ 100
2. อัตราความสําเร็จ

ราชบุรี 145 คน
3. กลุ่มเป้าหมาย

ของการดําเนินงาน
ป้องกันควบคุมและ

ประชากรกลุ่ม
เสี่ยง 7 กลุ่ม

ดูแลรักษาวัณโรค
มากกว่าร้อยละ 90

(X-ray) 21,000
คน

3. ผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่ได้รบั การ
รักษาให้หายขาด
ได้ตามระบบ
ร้อยละ 100
4.ไม่มีผู้เสียชีวิตจาก
โรควัณโรค

รวมงบประมาณ
(ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
(บาท)
วันที่)
ระยะเวลา

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก
ของทุกปี ในพื้นที่และประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้
การป้องกันตนเอง และดูแลตนเองหาก
ป่วย
กิจกรรม การตรวจ X-Ray และระบบส่ง
ต่อ
1) มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจ
สุขภาพประจําปี และตรวจคัดกรองวัณ
โการถ่้ ายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-Ray)
2) ประสานกับเครือข่ายนํารถโมบาย
เอ็กซเรย์
เคลื่อนที่ออกตรวจคัดกรองประชากรกลุ่ม
่ ธี Chest X-Ray ในพื้นที่อําเภอเมือง
โดยวิ
ี มให้รพ.สต.ทุกแห่งประชาสัมพันธ์
3) ส่งเสริ
ให้กลุ่มเป้าหมายมารับการตรวจคักรอง
ตามจุด
เป้าหมายที่รพ.สต.
3.1) ในผู้ป่วยที่มีผล X-Ray ผิดปกติ
ดําเนินการ
เก็บเสมหะ/ส่งตรวจคนละ 3 ตลับ เพื่อ
ยืนยัน
วินิจฉัยวัโรค

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

รวมงบประมาณ
(ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
(บาท)
วันที่)
ระยะเวลา

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก
3.2) ในกรณีกลุ่มเสี่ยงมีอาการมากกว่า
เท่ากับ 3
คะแนน หรือมีอาการรุนแรง ประสาน
รพ.พบ
แพทย์ที่รพ.
4) พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยร่วมกับ
แม่ข่าย
กิจกรรม การกํากับการกินยาและการ
รักษา
อย่างต่อเนื่อง
1) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งจัดทําทะเบียน
ผู้ป่วยและผู้สัมผัสร่วมบ้าน ย้อนหลัง 2 ปี
2) ติดตามการกํากับการดูแลผู้ป่วยวัณ
โรคของ
รพ.สต.ทุกแห่งด้วยระบบข้อมูล NTIP
โดยมี
นโยบายให้เจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยวัณโรค
ด้วยวิธี
(Dot watcher) หรืออื่นๆ ให้ครบหลักสูตร
3) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งจัดทําพิกัด
บ้านผู้
ป่วยวัณโรคทุกราย
4) ประสานแม่ข่ายสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
เข้ารับ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

รวมงบประมาณ
(ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
(บาท)
วันที่)
ระยะเวลา

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ไม่มีผู้ป่วยด้วยโรค
พิษสุนัขบ้าในอําเภอ

1. รพ.สต. 26
แห่ง

รวมงบประมาณ
(ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
(บาท)
วันที่)
ระยะเวลา

การอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยและ
การลงข้อ
มูลการกินยาของผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่ ปี
2563
4) สรุป และประเมินผลการดําเนินงาน
4

แผนงานการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ํ รี ื
ราชบุ
กิจกรรม การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
1) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งเผยแพร่
ปสัมพันธ์การเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี การ
ป้องกันไม่
ให้ถูกสัตว์กัด และการดูแลตนเอง เมื่อถูก
สัตว์กัด
ต้องได้รับวัคซีนป้องกันทุกราย ใน
โรงเรียน และ
ชุมชน
2) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งจัดทําป้ายไว
นิล
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และ
การดูแลสัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า
3) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งมีทะเบียนคุม
ข้อมูล

เมืองราชบุรี

มกราคม มิถุนายน 2563.

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

รวมงบประมาณ
(ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
(บาท)
วันที่)
ระยะเวลา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

1. เพื่อให้ประชาชน

1. รพ.สต. 26

มกราคม-

มีความรู้ความเข้าใจ

แห่ง

มีนาคม 2563.

ดังนี้
3.1) ข้อมูลบุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่จะ
ดําเนินการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนโดยบูรณา
การ
3.2) ข้อมูลผู้ที่ถูกสุนัขกัด และหรือรับ
วัคซีนป้อง
กันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน
4) ประสานกับเครือข่ายขอสนับสนุน
วัคซีนป้อง
กันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับบุคลากรกลุ่มเสี่ยง
5) วิเคราะห์ข้อมูลการเฝ้าระวัง
สถานการณ์การ
เกิดโรคพิษสุนัขบ้านในคนและสัตว์
6) สรุป และรายงานผลการดําเนินงาน
5

แผนงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์
อําเภอเมืองราชบุรี
กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์
1) รวบรวมและนําเสนอข้อมูลรายงาน
สถาน
การณ์อย่างต่อเนื่อง

ในการป้องกัน

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

2) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่ง
ประชาสัมพันธ์และ
ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและคุมกําเนินใน

ตนเองจากโรคเอดส์

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

รวมงบประมาณ
(ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
(บาท)
วันที่)
ระยะเวลา

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

โรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
โดยบูรณาการร่วมกับงานวัยเรียนและ
งานวัยรุ่น
3) ประสานสสจ.ราชบุรีขอสนับสนุนสื่อ
ให้ความร้
ให้กับรพ.สต.ทุกแห่ง
4) มีนโยบายให้รพ.สต.ทุกแห่งจัด
กิจกรรมรณรงค์
วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี
5) ประสานกับข่ายส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ารับ
การ
รักษาตามระบบ
6) ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน
6

โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อําเภอ
เมือง
ราชบุรี
กิจกรรม
1. ส่งเสริมรพ.สต.ทุกแห่งมีการดําเนินการ 1.ร้อยละของเด็ก
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค แก่เด็ก ผู้ใหญ่และ 0–1 ปี ได้รับวัคซีน
โรคระบาดตามฤดูกาลที่ป้องกันได้โดย

ขั้นพื้นฐาน (ร้อยละ

หน่วนยบริการ
สาธารณสุข 26
แห่ง

ตุลาคม 2562 กันยายน2563

6,800
QOF

6,800

0

0

0

น.ส. จุรีรัตน์
จันทร์ทอง
สสอ.เมืองราชบุรี

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก
2.ประสานรพ.แม่ข่ายเพื่อสนับสนุนวัคซีน
ป้องกันโรค
3. จัดส่งวัคซีนจากรพ.แม่ข่ายสู่รพ.สต.
ป้องกันโรค
4.นิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงาน
.- นิเทศติดตามห่วงโซ่ความเย็น
.- ติดตามการดําเนินงานไตรมาสละ 1 ครั้ง

โครงการ บุคลากรโรงพยาบาลราชบุรี
ต้อง CPR เป็น

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

รวมงบประมาณ
(ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
(บาท)
วันที่)
ระยะเวลา

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

90)
2.ร้อยละของเด็กอายุ
ครบ 2,3,5 ได้รับขั้น
พื้นฐาน (ร้อยละ 90)
3.ร้อยละของผู้ป่วย 7
กลุ่มโรค ได้รับวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ตามเป้า
หมายที่จัดสรร
4. ร้อยละของผู้ใหญ่
ที่อายุลงท้ายด้วย 0
ได้รับวัคซีนคอตีบบาดทะยัก (ร้อยละ
30)
1. เพื่อสร้างความตระหนัก บุคลากร รพ.
และเห็นความสําคัญ
2 รุ่นๆ ละ 100 คน 15 มค. 2563
ในการช่วยฟื้นคืนชีพ
รวม 200 คน

5,500.00

5,500.00

กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

โครงการลดปัจจัยเสี่ยงจากภัยยาสูบ
ประจําปี 2563

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

1. เพื่อส่งเสริมความรู้
สร้างความตระหนัก
(Awareness) ถึงพิษภัย
บุหรี่ในรูปแบบต่างๆต่อ
สุขภาพ ครอบครัว
เศรษฐกิจ และสังคม
ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ใน
เยาวชน
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(Behavior) ในการเลิกสูบ
บุหรี่
3. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามกฎหมายควบคุมการ
บริโภคยาสูบเพื่อคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
(Environment)
4. เพื่อเป็นต้นแบบการ
ดําเนินงานด้านการควบคุม
ยาสูบของเขตสุขภาพที่ 5

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

รวมงบประมาณ
(ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
(บาท)
วันที่)
ระยะเวลา

1. เยาวชน
จํานวน 300 คน
2. ผู้สูบบุหรี่
ตุลาคม 2562 จํานวน 100 คน
กันยายน 2563
3. เครือข่าย
จํานวน 300 คน

88,000.00

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

22,000.00

22,000.00

22,000.00

22,000.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

นายประดิษฐ์
ไชยบุตร

ลําดับ

หมายเหตุ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เพื่อให้ความรู้และสร้าง
ความตระหนัก
ในการลดความเสี่ยงต่อการ
เกิด
โครงการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองแตก
โรคหลอดเลือดสมองแตก
(Intracerebral hemorrhage)
ในบุคลากร
โรงพยาบาลราชบุรีบุคลากร
เครือข่าย
และประชาชนทั่วไป

โครงการกินดี อยู่ดี มีสุข

1.เพื่อให้บุคลากรและ
ประชาชนมี
ความรู้และสามารถเลือก
ดื่มและกินอาหารที่ไม่มี
อันตราย
ต่อสุขภาพ
2.เพื่อให้บุคลากรและ
ประชาชน
เลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ
3.เพื่อให้บุคลากรและ
ประชาชน
ทํางานอย่างมีความสุข
(Healthy work place)

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

รวมงบประมาณ
(ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
(บาท)
วันที่)
ระยะเวลา

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

บุคลากรใน
โรงพยาบาลราชบุรี
บุคลากรเครือข่าย
1 ปีจัดกิจกรรม 3 ค
และ
ประชาชนทั่วไป
จํานวน 120 คน

41,400.00

10,350.00

10,350.00

10,350.00

10,350.00

นพ.ประดิษฐ์
ไชยบุตร

บุคลากรใน
โรงพยาบาล
ราชบุรี บุคลากร
เครือข่ายและ
ประชาชนทั่วไป
จํานวน 120 คน

41,400.00

10,350.00

10,350.00

10,350.00

x

นพ.ประดิษฐ์
ไชยบุตร

1 ปี
จัดกิจกรรม 3 ครั้ง

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อา
บุคลากรในโรงพยาบาลให้ บุคลากรใน
ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย โรงพยาบาล
ทํางาน
จิตใจ และสังคม

โครงการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองแตก
ในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มาใช้
บริการที่โรงพยาบาลราชบุรี และ
ประชาชนทั่วไปในเขตอ.เมืองราชบุรี

รวมงบประมาณ
(ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
(บาท)
วันที่)
ระยะเวลา

ทุก 4 เดือน

1. ผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูงที่มารับ
บริการใน
โรงพยาบาลราชบุรี
ปี งบประมาณ
2563 จํานวน 100 พฤศจิกายน 2562คน 2.บุคลากรใน
โรงพยาบาลและ
ประชาชนทั่วไปใน
เขต อ เมืองราชบุรี
จํานวน 100 คน

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

2,250.00

x

x

49,600.00

x

x

x

x

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

กฤษฎา ศรีทองสุข

นพ.ประดิษฐ์
ไชยบุตร

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

กลุ่มประชากรเป้าหมาย
หลัก เข้าถึงบริการให้
โครงการบูรณาการการดําเนินงาน
คําปรึกษาและตรวจหาการ
ควบคุมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
ติดเชื้อเอชไอวีแบบทราบ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ด้วยชุดบริการ
ผลในวันเดียว/โรคติดต่อ
RRTTR ภายใต้แผนปฏิบัติการเร่งรัด
ทางเพศสัมพันธ์ และ เข้าสู่
การยุติปัญหาเอดส์แห่งชาติ ปี 2563
กระบวนการดูแลรักษา
โรงพยาบาลราชบุรี
ร้อยละ 100

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

รวมงบประมาณ
(ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
(บาท)
วันที่)
ระยะเวลา

๑.กลุ่มชายที่
เพศสัมพันธ์กับชาย
สาวประเภทสอง
และผู้ต้องขัง
จํานวน 500 ราย
ทําทุกเดือน
๒.กลุ่มนักศึกษาใน
สถานศึกษาเขต
อําเภอเมือง
จํานวน 500 ราย

โรงเรียน, วัด และ
ศูนย์เด็กเล็กในเขต
โครงการควบคุมโรคติดต่อ ตําบลหน้าเมือง อัตราการเกิดโรคติดต่อลดลง
ทําทุกเดือน
ตําบลหน้าเมือง
จํานวน 25 แห่ง

95,000.00

54,495.00

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

x

13,624.00

x

13,624.00

x

13,624.00

x

13,623.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

กลุ่มงานสุขศึกษา

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

โครงการคัดกรองสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโดย
การเอกซเรย์ปอด

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

รวมงบประมาณ
(ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
(บาท)
วันที่)
ระยะเวลา

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

1.กลุมแรงงานขาม
ชาติ จํานวน 9,000
คน
2.กลุ่มผู้สูงอายุ65
ปีขึ้นไปที่มีโรคร่วม
(DM,COPD,CKD)
จํานวน 8,469 คน
3.กลุ่มผู้ป่วย
1.กลุ่มเสี่ยงวัณโรคได้รับ เบาหวานที่ควบคุม
การคัดกรองไม่น้อยกว่า
ระดับน้ําตาลไม่ได้
ร้อยละ 90
จํานวน 488 คน
2.ผู้ที่มีความผิดปกติจาก 4.กลุ่มผู้ต้องขัง
ไตรมาส 1 :
เอกซเรย์ได้รับการส่งต่อ เรือนจําเขาบิน
2,204,000.00 2,204,000.00
ตุลาคม - ธันวาคม
ร้อยละ 100
จํานวน 3,500 คน
3.สามารถป้องกันและ
5.กลุ่มผู้สัมผัสร่วม
ควบคุมโรคของกลุ่มเสี่ยงได้ บ้านผู้ป่วยวัณโรค
ร้อยละ 100
จํานวน 583 คน
6.กลุ่มผู้ป่วย
เบาหวานรายใหม่
จํานวน 1,032 คน
7.กลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV
จํานวน 1,900 คน
8.กลุ่มบุคลากร
สาธารณสุข รพ.
ราชบรี และ สสอ

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

ไตรมาส 1 :
1,342,700.00 1,342,700.00
ตุลาคม - ธันวาคม

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

โครงการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุกใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยง อําเภอเมืองราชบุรี ปี 1.ร้อยละ 90
2563 (โครงการย่อย)

1

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

รวมงบประมาณ
(ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
(บาท)
วันที่)
ระยะเวลา

1.ทีมแพทย์
ผู้เกี่ยวข้อง
2.ทีม PCT
3.หน่วยบริการ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยวัณ
ผู้ป่วยนอกและ
โรค (มี 3 กิจกรรม) กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
ผู้ป่วยใน
ศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยวัณ
4.งานเยี่ยมบ้าน ไตรมาส 2 :
โรคอย่างเป็นองค์รวม , กิจกรรมที่ 2
1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
มกราคม - มีนาคม
5.งานชันสูตร
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแล
6.งานรังฎวิ
สี ทยา
ผู้ป่วยด้วยระบบ DOT และการบันทึก
7.ผู้รับผิดชอบงาน
ข้อมูลในระบบ NTIP Online
วัณโรคของ รพ./
สสอ./รพ.สต./
ศสม./ รวมทั้งสิ้น
คน

โครงการให้ความรู้และปฎิบัติคัดกรอง
เรื่องโรคเรื้อน

สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนา
บุคลากร
ระบบบริการและเครือข่าย สาธารณสุข จํานวน
ทําทุกเดือน
บริการสุขภาพระดับปฐม 50 คน
ภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และ
ตติยภูมิชั้นสูง อย่างยั่งยืน

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

35,850.00

14,600.00

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

35,850.00

3,650.00

3,650.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

3,650.00

3,650.00

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

รวมงบประมาณ
(ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
(บาท)
วันที่)
ระยะเวลา

พระ/ครู/นร./
บุคลากร
สาธารณสุข รวม
130 คน
สอดคล้องกับแผน
วัด/โรงเรียน/
ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนา
โรงพยาบาล/
โครงการป้องกันควบคุมโรคที่มียุงเป็น
ระบบบริการและเครือข่าย โรงแรม
ทําทุกเดือน
พาหะ(1ว3ร) -โรคไข้เลือดออก -โรคไข้
บริการสุขภาพระดับปฐม วัดศรีสุริยวงศ์
ซิกา -โรคไข้ปวดข้อออกผื่น
ภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และ โรงพยาบาลราชบุรี
ตติยภูมิชั้นสูง อย่างยั่งยืน โรงแรมใกล้รพ.
ราชบุรี
โรงเรียนนารีวิทยา
โรงเรียนวัดเขาวัง

หญิงบริการ 145
คน/จนท.สาธารณ
สอดคล้องกับแผน
สุข 5 คน
ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนา
โครงการสํารวจควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ระบบบริการและเครือข่าย -โรงแรม
ทําทุกเดือน
ทางเพศสัมพนธ์กลุ่ม(FSW)
บริการสุขภาพระดับปฐม -ร้านคาราโอกะ
ภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และ -ร้านนวด
ตติยภูมิชั้นสูง อย่างยั่งยืน -ม่านรูด

406,017.00

122,000.00

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

101,504.00 101,505.00

30,500.00

30,500.00

101,505.00 101,504.00

30,500.00

30,500.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ. เมืองราชบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : แผนการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : ยุทธศาสตร์ที่ 1. Prevention Protection & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
: ยุทธศาสตร์ที่ 2 Serviece Excellence (ด้านบริการที่เป็นเลิศ)
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ) : โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
: โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
: โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
: โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
ตอบตัวชี้วัด PA/ KPI กระทรวง : ตัวที่ 13 ร้อยละการติตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง
สถานการณ์ (Baseline) ปี 2562 อําเภอเมืองราชบุรี มีประชากรทั้งหมด 157,911 คน ป่วยเป็นโรคเบาหวาน จํานวน 12,971 คน ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถควมคุมน้ําตาลได้ดี
จํานวน 4,866 คน คิดเป็นร้อยละ 48.66 มีรายใหม่ จํานวน 158 คน และมีผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จํานวน 28560 คน สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดี จํานวน 6,530 คน
และมีผู้ป่วยรายใหม่ จํานวน 2504 คน คิดเป็นร้อยละ 37.34 จึงต้องมีการเร่งรัดการคัดกรองเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วย ดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไป
สถานการณ์ (Baseline) อําเภอเมืองราชบุรี ปี 2562 ผู้เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ จํานวน 35 ราย ตําบลที่มีผู้เสียชีวิตมาที่สุด คือ ตําบลเจดีย์หัก รองลงมาคือ ตําบลอ่างทอง ตําบลหินกอง และ
ตําบลห้วยไผ่
ตอบตัวชี้วัด PA/ KPI กระทรวง : ตัวที่ 12 ระดับความสําเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด
สถานการณ์ (Baseline) อําเภอเมืองราชบุรีมีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม (รง.506) จํานวน 181 ราย อัตราป่วย 90.04 ต่อประชากรแสนคน อันดับที่ 9 ของจังหวัดราชบุรี ซี่งมีผู้ป่วย
สะสมสูงกว่าค่าเป้าหมาย ปี 2561 พบหมู่บ้านที่มีผู้ป่วย Second Generation ตําบลดอนตะโก หมู่ที่ 9 จํานวน 5 ราย และตําบลพิกุลทอง หมู่ที่ 3 จํานวน 5 ราย ยังไม่เป็น G2
และพบผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยาหรือโรคปวยข้อยุงลาย 15 ตําบล มีผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อชิคุนกุนยา 114 ราย มีผลยืนยัน 43 ราย ตําบลที่มีการระบาดสูงสุด ตําบลน้ําพุ พบผู้ป่วย 27 รายในหมู่ที่ 2
ตอบตัวชี้วัด PA/ KPI กระทรวง : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบําบัดรักษา และหยุดเสพต่อเนื่อง (Remission) ร้อยละ 75
สถานการณ์ (Baseline) : สถานการณ์การดําเนินงาน การบําบัดรักษายาเสพติด อําเภอเมืองราชบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีผู้เข้ารับการบําบัดยาเสพติด จํานวน 3,588 ราย
แยกเป็นบังคับ 3,529 ราย คิดเป็น 98.36% สมัครใจ 59 ราย คิดเป็น 1.64% จําแนกเป็นผู้เสพ 3,652 ราย คิดเป็น 88.60% ผู้ติด 317 ราย คิดเป็น 7.69%
ผู้ใช้ 104 ราย คิดเป็น 2.52% ไม่ระบุ 49 ราย 1.19% และมีการจัดทําชุมชนบําบัดยาเสพติด จํานวน 1 แห่ง มีผู้เข้ารับการบําบัดยาเสพติด จํานวน 8 ราย

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

แผนงานส่งเสริมสุขภาพงานโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง
1 โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี ปี 2563
กิจกรรม DPACrb keto genic
1. สนับสนุนให้ รพ.สต.ดําเนิน
กิจกรรม DPACrb keto genic
2. ส่งเสริมให้รพ.สต.มี clinic health
piont มี จัดกิจกรรม DPACrb
keto genic แก่ กลุ่มเสี่ยง และ
กลุ่มป่วย โรค dm/ht
3. ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การดําเนินงาน DPACrb keto genic
4. สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์
รณรงค์ "DPACrb keto genic"
ติดตั้งที่รพ.สต.
5. ขยาย clinic health check
point สู่รพ.สต.ในพื้นที่
6. สนับสนุนรพ.สต.ประชาสัมพันธ์
ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ
7. ติดตามการดําเนินงาน ไตรมาส

1.รพ.สต.เขตอําเภอ

หน่วยบริการ

เมืองได้รับการอบรม
ชี้แจ้งการดําเนินงาน
DPACrb keto genic
ร้อยละ 90

สาธารณสุข

2.กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในเขตอําเภอเมือง
ราชบุรี ได้รับ
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมโดย DPAC
rb ket ogenic

26 แห่ง

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ตุลาคม
2562 กันยายน
2563

140,200
PP

23,900

63,500

3,900

5,200

ตุลาคม
2562 กันยายน
2563

12,200

12,200

0

0

0

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

น.ส.จุรีรัตน์
จันทร์ทอง
สสอ.เมือง
ราชบุรี

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ลําดับ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

ละ 1 ครั้ง
8. สรุปและประเมินผลโครงการ
กิจกรรม การคัดกรองความเสี่ยงและ
ภาวะแทรกซ้อน ในกลุ่มป่วย
1. ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งมีการ
ดําเนินงานคัดกรองความเสี่ยง
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
และคัดกรอง ภาวะแทรซ้อนใน
กลุ่มป่วยระบบงาน NCD
2. ส่งเสริมให้รพ.สต.ดําเนินการ
คัดกรองเชิงรุก ในเขตพื้นที่รับ
ผิดชอบ
3. ประสานรพ.แม่ข่ายในการเพื่อ
สนับสนุนอุปกรณ์การดําเนินงานแก่
รพ.สต. และการขนส่ง lab จาก
รพ.สต.สู่รพ.แม่ข่าย
4.สนับสนุนร์สื่อสารความเสี่ยง
fast tack
5.เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดําเนินงาน NCD
6. ประชุมการพัฒนาตรวจสอบและ
การจัดการข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

1) ร้อยละ 90
ประชากร 35 ปี
ขึ้นไปได้รับการ
คัดกรอง และเสี่ยง
ต่อโรคความดัน
โลหิตสูง
2) ร้อยละ 90
ประชากร 35 ปี
ขึ้นไป ได้รับการ
คัดกรอง และเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวาน
3) ร้อยละ 60 ผู้ป่วย
เบาหวานที่ได้รับการ
ตรวจภาวะแทรกซ้อน
ทางตาและเท้า
4) ร้อยละ 90 ผู้ป่วย
เบาหวานที่ได้รับ
การตรวจภาวะ
แทรกซ้อนทางไต

หน่วยบริการ

สาธารณสุข
26 แห่ง

ตุลาคม
2562 พฤศจิกายน
2563

71,300

น.ส.จุรีรัตน์
จันทร์ทอง
สสอ.เมือง
ราชบุรี

63,500
3,900

3,900

0

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก
7. กํากับติดตามการบันทึกข้อมูล
ในระบบ
ไตรมาสที่ 1 ติดตามสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2 ติดตามเดือนละ 2 ครั้ง
ไตรมาสที่ 3 ติดตามเดือนละ 1 ครั้ง
8. สรุปผลการดําเนินงานแก่ผู้บริหาร
และรพ.สต.ทราบ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ
5) ร้อยละ 90
ประชากรกลุ่มเสี่ยง
เบาหวานในพื้นที่
รับผิดชอบของปีที่
ผ่านมาได้รับการ
ตรวจน้ําตาลซ้ํา
6) ร้อยละ 90 ผู้ป่วย
เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงที่ขึ้น
ทะเบียนได้รับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยง
ต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVD
Risk)
7) ร้อยละ 90 ผู้ปว่ ย
เบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงที่ขึ้น
ทะเบียนและมารับ
การรักษาในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
8) ร้อยละ 60 ผู้ป่วย
เบาหวานที่มีความดัน
โลหิตน้อยกว่า
140/90 mmHg

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ
9) ผู้ป่วยเบาหวานที่มี
ภาวะอ้วนลงพุง
(รอบเอว มากกกว่า
(ส่วนสูง(ซม.)/2) )
ไม่เกินร้อยละ 10
10) ผู้ป่วยเบาหวาน
รายใหม่ลดลง
ร้อยละ 5
11) ผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงรายใหม่
ลดลง ร้อยละ 2.5
12) ร้อยละ 50ผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมระดับความ
ดันโลหิตได้ดี
13) ร้อยละ 40ผู้ป่วย
เบาหวานที่ควบคุม
ระดับน้ําตาลได้ดี
14) ร้อยละ 60ผู้ป่วย
เบาหวานที่ได้รับการ
ตรวจไขมัน LDLและ
มีค่าLDL < 100
mg/dl

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

15) อัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน
เฉียบพลันในผู้ป่วย
เบาหวาน ไม่เกิน
ร้อยละ 2
กิจกรรม การดําเนินงานNCD Clinic
plus ในหน่วยบริการ
1. ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งมี
มีการดําเนินงาน NCD Clinic plus
2. มอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อม
กรอบตามเกณฑ์ ทั้ง 2 องค์ประกอบ
3. ส่งเสริมให้มีการดําเนินงาน
ประเมินตามเกณฑ์ทั้ง2 องค์ประกอบ
ประเมินองค์ประกอบ 1 ไตรมาสที่ 2
ประเมินองค์ประกอบ 2 ไตรมาสที่ 3

กิจกรรม การดําเนินงานคัดกรอง
มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และ
มะเร็งสําไส้ใหญ่และทวารหนัก
1.ขับเคลื่อนการดําเนินงานคัดกรอง
มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และ
มะเร็งสําไส้ใหญ่และทวารหนัก

1) ร้อยละ 50 ของ
หน่วนบริการผ่าน

หน่วยบริการ

สาธารณสุข

เกณฑ์ NCD Clinic

26 แห่ง

มกราคม
- กันยายน
2563

5200

ตุลาคม
2562 กันยายน

7,800

0

0

0

5200

7,800

0

0

0

plus ระดับดี
2) ตัวชี้วัด ใน NCD
Clinic plus
ผ่านเกณฑ์ ที่กําหนด

1) ร้อยละ 90 สตรี
รพ.สต. 26 แห่ง
อายุ 30–70 ปี ได้รับ
การคัดกรองมะเร็งเต้านม

น.ส.จุรีรัตน์
จันทร์ทอง
สสอ.เมือง
ราชบุรี

น.ส.จุรีรัตน์
จันทร์ทอง
สสอ.เมือง

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก
2. ส่งเสริมให้รพ.สต.มีนโยบายให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจมะเร็งเต้านมโดย
เจ้าหน้าที่ โดยเน้นการตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง และมีนโยบายให้หน่วย
บริการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
เรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
3. มีการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ของกลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ 2-3
4. สนับสนุนให้หน่วยบริการดําเนิน
การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งสําไส้ใหญ่และทวารหนักให้ได้
เป้าหมายตามเกณฑ์
5. สนับสนุนอุปกรณ์ สําหรับงาน
มะเร็ง ให้รพ.สต. อย่างต่อเนื่อง
6. ประสานรพ.แม่ข่าย ส่งต่อเมื่อพบ
ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่
7. สนับสนุนป้ายป้ายประชาสัมพันธ์
รณรงค์โรคมะเร็ง ให้รพ.สต.
8) ติดตามการดําเนินงานมะเร็งใน
รพ.สต. ทุกไตรมาส

2 แผนงาน การป้องกันอุบัตเิ หตุ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ
2) ร้อยละ 90 สตรี
อายุ 30 – 60 ปี ได้
รับการคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก
3) ร้อยละ 50
ประชาชน อายุ
50-70 ปี ได้รับ
การคัดกรองมะเร็ง
ลําไส้ใหญ่และ
ทวารหนัก

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

2563

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ
ราชบุรี

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

2.1 โครงการขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุ
อําเภอเมืองราชบุรีปี 2563
1.ส่งเสริมให้รพ.สต.บูรณการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนงาน
อุบัติเหตทางถนน เพื่อการกําหนด
จุดเสี่ยง และทําแผนที่จุดเสี่ยง และ
จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ป้องกันอุบัติเหตุ
2. ส่งเสริมให้รพ.สต.ปฏิหน้าที่ด่านชุมชน
และประชาสัมพันธ์ขายแอลกอฮอล์
ช่วงเทศกาล
3. จัดตั้งคําสั่งทีมสอบสวนสาเหตุ
บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอบัติเหตุ
ทางถนน
4. จัดทําแผนที่จุดเกิดเหตุกรณีมี
ผู้เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ
5.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีม
สาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวติ
จากอุบัติเหตุ
6. คืนข้อมูลสถิติการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้แก่ชุมชน
7. เก็บรวบรวมข้อมูลการดําเนินการ
ป้องกันอุบัติเหตุจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

บุคลากรสาธารณสุข 1.จนท.
ได้รับการอบรม
สาธารณสุขใน
สอบสวนสาเหตุ
เขตอําเภอเมือง
การบาดเจ็บและ
ราชบุรี
เสียชีวติจากอุบัติเหตุ
2. คณะกรรม
รพ.สตละ 1 คน
การอนุพชอ.
สัญจรปลอดภัย
/ตําบล
3. แกนนํา 5
ตําบล

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

ตุลาคม
2562 กันยายน
2563

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.
43,700
PP

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

น.ส.จุรีรัตน์
จันทร์ทอง
สสอ.เมือง
ราชบุรี

24,500

24,500

0

0

0

น.ส.จุรีรัตน์
จันทร์ทอง
สสอ.เมือง
ราชบุรี

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

8. ประชุมติดตามการดําเนินงาน
อุบัติเหตุทางถนน
9. ประชุมเชิงปฏิบัตการพัฒนา
ศักยภาพพื้นคืนชีพ
10. ติดตามการดําเนินงานไตรมาส
ละ 1 ครั้ง
2.2 กิจกรรม การป้องกันเด็กจมน้ํา
อําเภอเมืองราชบุรี
1) สนับสนุบการพัฒนาครู ก ทีม
ผู้ก่อการดี ในตําบลเขตอําเภอเมือง
2) พัฒนาทีมผู้ก่อการดีพื้นที่กลุ่มเสี่ยง
ริมแม่น้ําและขยายครบทุกพื้นที่เขต
อําเภอเมืองให้ผ่านเกณฑ์ระดับ
ทองแดงและพัฒนาทีมที่ผ่านระดับ
ทองแดงให้ไปสู่ระดับเงินต่อไป
3) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานไตรมาส

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

1) ลดอัตราการตาย
1.มีเครือข่ายทีม
จากการจมน้ําในเด็ก
ผู้กอ่ การดี 22
อายุต่ํากว่า 15 ปี
ตําบล
ไม่เกิน 4.5ต่อ
แสนประชากร
2) ทีมผู้ก่อการดีในพื้นริม
แม่น้ําอําเภอเมืองราชบุรี

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

ตุลาคม 2562
- กรกฎาคม
2563

ละ 1 ครั้ง
4. นิเทศติดตามในพื้นที่
3 แผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอําเภอ
เมืองราชบุรี
โครงการพัฒนาระบบเตรียมความพร้อม
3.1
และ
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่อ

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.
11,700
3900
3900
3900
7,500

7,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. ระดับความ

เจ้าหน้าที่

ตุลาคม 2562-

23,100

สําเร็จในการเตรียม

สาธารณสุข

กันยายน 2563.

QOF

23,100

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ
น.ส.จุรีรัตน์
จันทร์ทอง
สสอ.เมือง
ราชบุรี

น.ส.จุรีรัตน์
จันทร์ทอง
สสอ.เมือง
ราชบุรี

น.ส.อรวรรณ
พรมประสิทธิ์

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก
อุบัติใหม่อุบัติซ้ํา ภัยพิบัติ และ
สาธารณภัยอําเภอเมืองราชบุรี
กิจกรรม การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
โรคติดต่อ
อุบัติใหม่ อุบัติซ้ํา ภัยพิบัติ และสาธารณภัย
1) จัดคําสั่งแต่งตั้ง ICS ระดับตําบล
2) ประสานทีม ICS ระดับตําบลให้
เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่
ตามกรอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3) ประชุมเตรียมความพร้อมพร้อม
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ อุบัติซ้ํา ภัยพิบตั ิ และ
สาธารณภัยระดับตําบล อําเภอเมือง
ราชบุรี ตามแนวทาง (EOC) คปสอ.
เมืองราชบุรี
4) สํารวจวัดสุอุปกรณ์ ยานพาหนะ
เวชภัณฑ์ยาของรพ.สต.ทุกแห่ง
และจัดทําทะเบียน
5) ประสานงานกับแม่ข่าย และหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเวชภัณฑ์ยา
หรือวัสดุในการป้องกันและควบคุมโรค
6) ส่งเสริมให้รพ.สต.ทุกแห่งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ
ความพร้อมสําหรับ
โรคอุบัติใหม่ อุบัติ
ซ้ํา และภัยพิบัติ
ด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

อําเภอเมือง
ราชบุรี
อปท.เขตอําเภอ
เมือง
จํานวน 60 คน

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ
น.ส.จุรีรัตน์
จันทร์ทอง

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

โรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ํา รวมถึง
ภัยพิบัติ และสาธารณภัยในพื้นที่
7) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การเฝ้าระวัง เตือนภัยพิบัติ และ
สาธารณภัย
8) ติดตาม และรายงานผล
การดําเนินงาน
4 โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ร้อยละของผู้ติด

ต.ค. 62 -

57,150

สันติ เข็มทอง

ยาเสพติด อําเภอเมืองราชบุรี

ยาเสพติดที่บําบัด

ก.ย. 63

สป.

สสอ.เมือง

กิจกรรมหลัก
1) ทบทวนคําสั่งคณะกรรมการ

ครบตามเกณฑ์ที่
กํานดของแต่ระบบ

คณะกรรมการ

ยาเสพติดระดับอําเภอ ระดับตําบล

และได้รับการติดตาม

15 คน

2) ประชุมคณะกรรมการงาน
ยาเสพติดระดับอําเภอ
3) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรม
TO BE NUMBER ONE ใน
3.1 ชุมชน
3.2 สถานศึกษา / โรงเรียน
3.3 สถานประกอบการ / โรงงาน

ดูแลต่อเนื่อง 1 ปี
(Retention rate)
ร้อยละของผู้ป่วย
ยาเสพติดที่หยุดเสพ
ต่อเนื่อง 3 เดือน
หลังจําหน่ายจาก
การบําบัดรักษา

2 ครั้ง/ปี

4) จัดมหกรรมรวมพลคน TO BE

(Remission rate)

อําเภอเมืองราชบุรี

22 ตําบล
67 โรงเรียน
12 แห่ง

375

375

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.
26,000

4.1 จัดค่ายพัฒนาแกนนํา TO BE

100 คน/1 ครั้ง

อําเภอเมืองราชบุรี
4.2 ประกวดผลงานชมรมทูบี

200 คน/1 ครั้ง

26,000

22 แห่ง

4,400

นัมเบอร์วัน แต่ละประเภท
4.3 มอบเกียรติบัตรแก่ชมรม
หรือหน่วยงาน ที่เข้าร่วมกิจกรรม
5) สนับสนุนให้ทุก รพ.สต.

25 แห่ง

จัดทําชุมชนบําบัดยาเสพติด
(CBTx)
6) สรุป รายงานผลงาน

12 ครั้ง/ปี

โครงการรณรงค์สัปดาห์วันเบาหวานโลก
ประจําปี 2563

1.ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์
ผู้รับบริการ และ ไตรมาส 1 :
วันเบาหวานโลก
ญาติ จํานวน 250 ตุลาคม 2.ร้อยละ 50 ของ
คน
ธันวาคม
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจและที่ถูกต้อง
ในการดูแลรักษา
โรคเบาหวาน

12,600.00

12,600.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

กลุ่มงานสุขศึกษา

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

โครงการกิจกรรมรณรงค์วันสําคัญทาง
สาธารณสุข (Event for Healthy)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ
1.ผู้รับบริการรับรู้และ
เข้าใจวัตุประสงค์ของ
การรณรงค์กิจกรรมวัน
สําคัญทางสาธารณสุข
ร้อยละ 70
2.ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในกิจกรรม ร้อยละ
80
3.ผู้รับบริการเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 50

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

1.ผู้ที่มารับบริการ
ในโรงพยาบาล
ราชบุรี จํานวน
100 คน
2.ผู้ป่วยและญาติ
ในหอผู้ป่วย
โรงพยาบาล
ทําทุกเดือน
ราชบุรี จํานวน
100 คน
3.เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล
ราชบุรี จํานวน
100 คน

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

22,645.00

5,662.00

5,661.00

5,661.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

5,661.00 กลุ่มงานสุขศึกษา

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

1. ผู้ป่วยและญาติ
กลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจต่อรูปแบบสื่อ
สุขศึกษา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
โครงการพัฒนาสื่อสุขศึกษาเพื่อสนับสนุน 2. หน่วยงานที่นําสื่อสุข
กิจกรรมรณรงค์ตามนโยบายด้านสาธารณสุข ศึกษาไปใช้มีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ
80

1.ประชากร
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไส้ใหญ่และ ตรวจคัดกรองมะเร็ง
ไส้ตรงในประชากรกลุ่มเป้าหมาย อ.เมือง จ. ลําไส้และไส้ตรง
2.ลดอัตราป่วยและ
ราชบุรี ปีงบประมาณ 2563
อัตราตายของผู้ป่วย
มะเร็งลําไส้และไส้ตรง

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

ผลิตสื่อแผ่นพับ
สนับสนุน
หน่วยงานใน
โรงพยาบาลและ ทําทุกเดือน
เครือข่าย จํานวน
ไม่น้อยกว่า 20
หน่วยงาน

98,100.00

24,525.00

24,525.00

24,525.00

24,525.00 กลุ่มงานสุขศึกษา

ประชากรอายุ
50-70 ปี สิทธิ UC
ในเขตอ.เมือง จ. ทําทุกเดือน
ราชบุรี จํานวน
32,000 คน

60,826.00

15,207.00

15,207.00

15,206.00

15,206.00

กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

1.ประชากร
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้า
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งในสตรี อ.เมือง นมและมะเร็งปากมดลูก
จ.ราชบุรี ปี 2563
2.ลดอัตราป่วยและ
อัตราตายของผู้ป่วย
มะเร็งเต้านมและมะเร็ง
ปากมดลูก

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพกายและจิต

ผู้สูงอายุได้รับการคัด
กรองและส่งเสริม
สุขภาพทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

1. สตรีอายุ 30-70
ปี ในเขต อ.เมือง
จ.ราชบุรี จํานวน
40,862 คน
ทําทุกเดือน
2. สตรีอายุ 30-60
ปี ในเขต อ.เมือง
จ.ราชบุรี จํานวน
20,438 คน

105,000.00

สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุจังหวัด
ไตรมาส 3 :
ราชบุรีและจิต
เมษายน อาสาโรงพยาบาล
มิถุนายน
ราชบุรี จํานวน
100 คน

11,280.00

ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้น
ไป ได้รับการคัดกรอง ประชาชนอายุ 35 ไตรมาส 1 :
โครงการคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความ
เบาหวานความดันโลหิต ปีขึ้นไป จํานวน ตุลาคม ดันโลหิตสูงตําบลหน้าเมือง
ธันวาคม
สูง มากกว่าร้อยละ 90 7,500 คน

5,000.00

26,250.00

26,250.00

26,250.00

11,280.00

5,000.00

26,250.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน

กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน

กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงสูง
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
อัตราการเกิดผู้ป่วย
โรคเบาหวาน
ทําทุกเดือน
ป้องกันการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่ ปี2563 เบาหวานรายใหม่ลดลง จํานวน 100 คน
(แบ่งออกเป็น2
รุ่นๆละ 50 คน)

30,800.00

7,700.00

7,700.00

7,700.00

7,700.00

กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

ผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่มี
ผู้ป่วยเบาหวานมี
ค่าเฉลี่ยน้ําตาล
ค่าเฉลี่ยน้ําตาลในเลือด สะสมในเลือด (Hb
ทําทุกเดือน
(Hb A1c) ไม่เกิน7mg% A1c) มากกว่า 7
mg% จํานวน
ร้อยละ 80
200 คน (แบ่งเป็น
4 รุ่นๆละ 50 คน)

65,700.00

16,425.00

16,425.00

16,425.00

16,425.00

กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่ควบคุมน้ําตาลไม่ได้
(Uncontrol DM) ปี 2563

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

โครงการพัฒนาคุณภาพในการจัดการ
โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ
1. ผู้ป่วยเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ได้รับ
การคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนตา ไต
เท้า อย่าง
น้อยร้อยละ 60
2. ลดผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงรายใหม่ น้อย
กว่าหรือเท่ากับร้อยละ
10

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ผู้ป่วยDM,HT
เจ้าหน้าที่ อสม.
คณะกรรมการ
NCD Broad

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

ทําทุกเดือน

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

1,224,150.00 306,037.00 306,038.00

306,038.00 306,037.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน

3. ลดผู้ป่วยเบาหวาน
รายใหม่ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 5

๑.ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ประชุม มากกว่าร้อยละ
๘๐
แกนนําในท้องถิ่น
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ให้ ๒.ร้อยละของผู้เข้ารับ
, เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ไตรมาส 3 : เมษา
ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพมี เสี่ยง และผู้สนใจ
ความพึงพอใจ มากกว่า จํานวน 45 คน
ร้อยละ ๘๐

38,900.00

38,900.00

กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ผูปวยเบาหวานไดรบ
การตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางตา
และเท้า มากกว่าร้อยละ ผู้ป่วยเบาหวาน
จํานวน 300 คน
60

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ไตรมาส 2 :
มกราคม มีนาคม

44,500.00

ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับ
ร้อยละ 40 ของ
การปรับเปลี่ยน
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วย
ผูป้ ่วยเบาหวาน
พฤติกรรม มีค่าHbA1C
ทําทุกเดือน
โรคเบาหวานในชุมชนตําบลหน้าเมือง
ในพืน้ ที่รับผิดชอบ
ลดลง < 7
จํานวน 400 คน

28,500.00

โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตตําบลหน้าเมือง

1 ร้อยละ 30 ของ
ประชาชนกลุ่ม
1.อัตราผู้ป่วยเบาหวาน
เสี่ยงและสงสัย
รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
ป่วยความดัน
เบาหวาน?ร้อยละ 1.95
โลหิตสูงในพื้นที่
2.อัตราประชากรกลุ่ม
รับผิดชอบได้รับ ไตรมาส 2 :
โครงการป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัย สงสัยป่วยความดัน
การวัดความดัน มกราคม เสี่ยงด้านสุขภาพโดยวัดความดันโลหิตที่บ้าน โลหิตสูงในเขต
โลหิตเองที่บ้าน มีนาคม
รับผิดชอบได้รับการวัด
2 ผู้ป่วยที่สงสัย
ความดันโลหิตที่บ้าน
ภาวะความดัน
ร้อยละ 30
โลหิตสูงแบบไวท์
โคท

20,000.00

กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

44,500.00

7,125.00

7,125.00

20,000.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

7,125.00

7,125.00

กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานโรค
ความดันโลหิตสูง ปี 2563

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนอายุมากกว่า ประชากรอายุ 30 ไตรมาส 1 :
30 ปี ได้รับการคัดกรอง ปีขึ้นไป จํานวน ตุลาคม ธันวาคม
โรคเบาหวาน/โรคความ 4,743 คน
ดันโลหิตสูง

1. ประชาชนกลุ่มมีภาวะ
เสี่ยงและผู้ป่วย
โรคเบาหวานหรือโรค
ความดันโลหิตสูงเข้า
ร่วมกิจกรรมค่าย ตาม
โครงการตําบลต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม วิถี
หลักสูตรที่กําหนด
ไทยในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและ
2. ภาวะสุขภาพของผู้
ควบคุมความดันโลหิตสูง ตําบลดอนตะโก
ผ่านการร่วมกิจกรรม
จังหวัดราชบุรี
ค่ายฯ ดีขึ้น ได้แก่
น้ําหนักและดัชนีนวล
กาย ระดับน้ําตาลใน
เลือด ไขมันในเลือดและ
ความดันโลหิตลดลง

อบรมและฝึก
ปฏิบัติผู้มีภาวะ
เสี่ยงและผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูง
จาก ประชาชนใน
ทะเบียนบ้านดอน ไตรมาส 4 :
ตะโก จํานวน 40 กรกฎาคม คน เป็นเวลา 3 กันยายน
วัน 2 คืน ณ ค่าย
สุขภาพดี วิถีธรรม
วิถีไทย อําเภอ
ไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

44,020.00

128,540.00

44,020.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

กลุ่มงานแพทย์
128,540.00 แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

กินอย่างไร? ชะลออาการเหนื่อย ( SP.โรค
ไม่ติดต่อ สาขาCOPD)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

1.อัตราการกําเริบ
เฉียบพลัน
ลดลง
2.อัตรากลับมารักษาซ้ํา ผู้ป่วยโรคปอดอุด
ใน28 วัน ลดลง
กัน้ เรื้อรัง ที่มีBMI ทําทุกเดือน
น้อยกว่า 18
3.ระยะเวลาวันนอน
ลดลง

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

4,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

Service Plan
สาขาโรคไม่ติดต่อ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ. เมืองราชบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ) : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)
: โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
: โครงการพัฒนาเครือข่ายกําลังคนด้านสุขภาพและอสม
ตอบตัวชี้วัด PA/ KPI กระทรวง : อําเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ ร้อยละ 70
: ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่เปิดดําเนินการในพื้นที่
: จํานวนอสม.ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอสม. หมอประจําบ้าน
: ร้อยละของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจากอสม. หมอประจําบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สถานการณ์ (Baseline) พชอ : การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ มีการกําหนดประเด็น
ปัญหาที่จะแก้ไข มีการประชุมวางแผนงานพัฒนา แก้ไขปัญหาสําคัญตามบริบทในพื้นที่ มีการกํากับ ติดตามและสรุปรายงานผลการดําเนินงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่นชมและเสริมพลัง อันเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 9 มีนาคม)
สถานการณ์ (Baseline) คลินิกหมอครอบครัว (PCC) : อําเภอเมืองราชบุรี มี จํานวน 6 cluster รวม 18 ทีม โดยมีแผน เปิดตั้งแต่ปี 2560 จํานวน 1 cluster (ศสม.
ตําบลหน้าเมือง) เป็นไปตามเป้าหมาย ปี 2561 เป้าหมาย 1 cluster (รพ.สต.เจดีย์หัก, รพ.สต.หินกอง และรพ.สต.บ้านห้วยหมู) แต่สามารถเปิดได้จํานวน 2 ทีม
(รพ.สต.เจดีย์หักและรพ.สต.หินกอง) ปี 2562 เป้าหมาย 1 cluster (รพ.สต.บางป่า, รพ.สต.พงสวาย และรพ.สต.พิกุลทอง) ยังไม่มีแพทย์ทั้ง 3 ทีม ส่วนในปี 2563 มี
เป้าหมายอีก 1 cluster (รพ.สต.ห้วยไผ่, รพ.สต.ดอนตะโก และรพ.สต.น้ําพุ)
สถานการณ์ (Baseline) อสม. : อําเภอเมืองราชบุรีมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านจํานวน 2,000 คน ได้ผ่านการอบรมพัฒนาศักนภาพเป็นอสม.นักจัดการสุขภาพ
จํานวน 273 คน อสม.4.0 จํานวน 1,291คน และมีอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น 13 สาขา จํานวน 16 คน ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จํานวน 2 คน รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ1 จํานวน 1 คน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จํานวน 2 คน และมีอสม.ดีเด่นในระดับทุกตําบล มีอสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) จํานวน 3,133 คน
มีตําบลต้นแบบจัดการคุณภาพชีวิตจํานวน 3 ตําบล

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

1 โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับเภอ (พชอ.)
กิจกรรมหลัก
1)ทบทวนคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรม
การการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีฯ
2)จัดประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
วิเคราะห์ปัญหา / ประเด็นพัฒนา
คัดเลือกประเด็นที่สําคัญ เกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามบริบท
ของพื้นที่
3)จัดทําแผนการพัฒนา และแก้ไข

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)
อําเภอผ่านเกณฑ์
การประเมินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่มีคุณภาพ
ร้อยละ 70

ต.ค. 62 ก.ย. 63

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.
49,900
สป.

คณะกรรมการ
พชอ. 21 คน

4 ครั้ง/ปี

6825

6825

6825

6825

1 ครั้ง/ปี

ปัญหาสําคัญ อย่างน้อย ๓ เรื่อง
4)อําเภอมีการประเมินตนเอง
ตามระบบ และรายงานผล
5)กิจกรรม ชื่นชม เสริมพลัง
พชต. อําเภอเมืองราชบุรี
6)กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พชอ. / พชต. ต้นแบบ
7)มอบเกียรติบัตร พชต.ต้นแบบ
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
8)สรุป รายงานผลการดําเนินงาน

1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี

18,300

1 ครั้ง/ปี

4,400

12 ครั้ง/ปี

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ
สันติ เข็มทอง
สสอ.เมือง

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

2 บริหารจัดการคลินิกหมอครอบครัว
(PCC)
กิจกรรม
1) ร่วมประชุมติดตามทบทวน PCC
และทีม ที่เปิดบริการแล้ว
2) ทบทวนและพัฒนา PCC ที่เปิด
บริการแล้วร่วมกับแม่ข่าย PCC ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ 3 S (Staff,
Structure, System) ภายในระยะ
เวลา 2 ปี
3) ประชุมเตรียมบุคลากร ชุมชน
รพ.สต.เป้าหมายในการเปิด PCC
และทีม ปี 2561-2563 โดยนําปัญหา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)
ร้อยละของPCCที่
สามารถเปิดบริการ
ได้อย่างมีคุณภาพ

ปี 2561 จํานวน
2 ทีม ปี 2562
จํานวน 4 ทีม
ปี 2563 จํานวน
3 ทีม

พ.ย.62
- ส.ค.63



อัญชนา
คทาวัชรกุล
สสอ.เมือง
ราชบุรี







ตุลาคม 2562
ถึง

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

-



จาก PCC และทีมที่เปิดแล้วมา
เป็นแนวทางป้องกัน
4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับ PCC
ที่เปิดดําเนินการแล้ว กับที่ยังไม่เปิด
เพื่อทําความเข้าใจในการเตรียมการ
และสร้างความพร้อม
3 แผนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้านอําเภอ

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.



ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)

เมืองราชบุรี ประจําปีงบประมาณ
2563
3.1 กิจกรรมตรวจสอบระบบฐานข้อมูล
อสม.
1) สนับสนุนให้หน่วยบริการ
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล อสม.
ประจําปี 2563
2) กํากับติดตามการบันทึกข้อมูล
อสม. ในระบบ
3.2 กิจกรรมการคัดกรองสุขภาพ อสม.
1) สนับสนุนให้หน่วยบริการตรวจ
คัดกรองสุขภาพของ อสม. ลดโรค
ลดเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม.
2) ค้นหาอสม.ต้นแบบในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

3.3 กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ
อสม.
1) กํากับติดตามให้หน่วยบริการ
ทุกแห่งส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
ค่าป่วยการอสม.ภายในสัปดาห์ที่ 3

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

กันยายน
2563

1) ร้อยละ100 ของ
อสม.ได้รับการตรวจ

2,000 คน

ตุลาคม 2562
ถึง
ธันวาคม
2562

0

0

0

0

0

น.ส.วรัญญา
ธิใจ

22 ตําบล

ตุลาคม 2562
ถึง
ธันวาคม 2562
มกราคม
2562

0

0

0

0

0

น.ส.วรัญญา
ธิใจ

0

0

0

0

0

น.ส.วรัญญา
ธิใจ

0

0

0

0

0

น.ส.วรัญญา
ธิใจ

สอบและยืนยัน
ข้อมูลในระบบฐาน
ข้อมูล อสม.
1) ร้อยละ80 ของ
อสม.มีการตรวจ
คัดกรองสุขภาพ
2) ร้อยละของตําบล
มีอสม.ต้นแบบใน
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ

1) ร้อยละ100 ของ
อสม.ที่มีสิทธ์รับ
เงินค่าป่วยการได้รับ

22 ตําบล

2,000 คน

ตุลาคม 2562
ถึง
กันยายน

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก
ของทุกเดือน
2) สนับสนุนกํากับและติดตามให้
หน่วยบริการอนุมัติและบันทึกข้อมูล
อสม.ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าป่วยการ
ภายในสัปดาห์ที่ 4ของทุกเดือน
3) สรุปการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ
อสม.ทุกเดือน

3.4 กิจกรรมสนับสนุนการอบรม อสม.
1) สนับสนุนให้อสม.เข้ารับการอบรม
หลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพทุก
ตําบล
2) สนับสนุนให้ อสม.เข้ารับการ
อบรมพัฒนาอสม.4.0 ทุกตําบล
3) กํากับติดตามการบันทึกข้อมูล
อสม.ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร อสม.
นักจัดการสุขภาพและ อสม.4.0
ในระบบ
4) สนับสนุนให้ อสม.ระดับตําบล
ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง

3.5 กิจกรรมอบรมอสม.ใหม่/ทดแทน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)
การบันทึกข้อมูลใน
ระบบ e-Payment
ของกรมบัญชีกลาง

1) ร้อยละ 80ของ
อสม.ผ่านเกณฑ์การ

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

2563

22 ตําบล

ประเมินการอบรม

3) สมาชิกอสม.ทุก
ตําบลเข้าร่วมการ
ประชุมประจําเดือน

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

มกราคม
2562 ถึง

งบตามการ
จัดสรรจาก
สสจ.

น.ส.วรัญญา
ธิใจ

มิถุนายน
2562

12 ครั้ง

ตุลาคม 2562
ถึง
กันยายน
2563

0

0

0

0

0

น.ส.วรัญญา
ธิใจ

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก
1)ประสานให้รพ.สต.สํารวจฐาน
ข้อมูลอสม.และจํานวนอสม.ใหม่
ที่ต้องการทดแทน
2)ชี้แจงหลักเกณฑ์การสมัครเป็นอสม.
3)สนับสนุนคู่มือและหลักสูตรใน
การจัดอบรมอสม.ใหม่/ทดแทน
4)จัดอบรมอสม.ใหม่/ทดแทน และ
ฝึกปฏิบัติงาน
5)จัดทําระบบฐานข้อมูลอสม.ใหม่/
ทดแทนที่ผ่านการอบรมครบตาม
หลักสูตรเข้าสู่ระบบThaiphc.net

3.6 กิจกรรมตําบลจัดการคุณภาพชีวิต
1)ชี้แจงการประเมินหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพและการพัฒนาตําบลจัดการ
คุณภาพชีวิต ให้กับตําบล
2) สนับสนุนให้ตําบลประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์หมู่บ้านจัดการสุขภาพและ
ตําบลจัดการคุณภาพชีวิตและบันทึก
ข้อมูลเข้าสู่ระบบ
3) ติดตาม ควบคุม กํากับ การบันทึก
ข้อมูลเข้าสู่ระบบทั้งในส่วนของ
หมู่บ้านจัดการสุขภาพและตําบล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)
1) ร้อยละ100 ของ
อสม.ทดแทนได้รับ
การอบรมครบตาม
หลักสูตร

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.
120,100
0
120,100

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ
น.ส.วรัญญา
ธิใจ

250 คน

มกราคม
2563 ถึง
มีนาคม 2563

1) ตําบลจัดการ
คุณภาพชีวิตภาพ
ผ่านเกณฑ์TPAR
คิดเป็น ร้อยละ100

22 ตําบล

เมษายน
2563 ถึง
มิถุนายน
2563

0

0

0

0

0

น.ส.วรัญญา
ธิใจ

2) มีต้นแบบตําบล
จัดการคุณภาพชีวิต
คิดเป็นร้อยละ100

2 ตําบล

กรกฎาคม
2563

0

0

0

0

0

น.ส.วรัญญา
ธิใจ

187 หมู่บ้าน

เมษายน

0

0

0

0

0

น.ส.วรัญญา

2)ร้อยละ 100 ของ
อสม.ที่ผ่านการ
อบรมครบตาม
หลักสูตรได้รับการ
ขึ้นทะเบียนใน
ระบบThaiphc.net

3)ร้อยละ100

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก
จัดการคุณภาพชีวิต
5) สรุปผลการประเมินหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพและตําบลจัดการคุณภาพชีวิต
และพร้อมรายงานให้สสจ.

3.7 กิจกรรมการพัฒนาอาสาสมัคร
ประจําครอบครัว (อสค.)
1) ชี้แจงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.)
ให้กับหน่วยบริการ
2) สนับสนุนให้หน่วยบริการถ่ายทอด
ความรู้พัฒนาศักยภาพทักษะการดูแล
ผู้ป่วยในครอบครัวและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
3) กํากับ ติดตาม ให้หน่วยบริการ
บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ อสค.
4) กํากับ ติดตามให้หน่วยบริการ
ประเมินอาสาสมัครประจําครอบครัว
(อสค.) ตามแบบประเมินครอบครัวที่
มีศักยภาพในการดูแลตนเองตาม
เกณฑ์
5) สรุปผลการดําเนินงานพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครประจําครอบครัว

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)
ของหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพได้รับการ
ประเมิน

12) ร้อยละ 80ของ
อาสาสมัครประจํา
ครอบครัวที่ได้รับ
การอบรมถ่ายทอด
ความรู้
13) ร้อยละ 80ของ
ครอบครัวที่ผ่าน
แบบประเมินครอบ
ครัวที่มีศักยภาพใน
การดูแลตนเองตาม
เกณฑ์

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

2563 ถึง
มิถุนายน
2563

ตามการจัดสรร
จากสสจ.

เม.ย.-63
ถึง
มิถุนายน
2563

งบตามการ
จัดสรรจาก
สสจ.

0

0

0

0

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ
ธิใจ

น.ส.วรัญญา
ธิใจ

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

3.8 กิจกรรมพัฒนาอสม.หมอประจําบ้าน
1)ชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน
บทบาทหน้าที่และหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกพัฒนาอสม.หมอประจําบ้าน
2)สํารวจการใช้โทรศัพท์ Smart
Phone และ app "Smart อสม."
ของ อสม.
3)คัดเลือกอสม.ที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์การการพัฒนาอสม.หมอ
ประจําบ้าน
4)อบรมครู ก/ข/ อสม.หมอประจํา
บ้านและจัดทําฐานข้อมูล
5)สนับสนุนการพัฒนาศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.)
6)อสม.หมอประจําบ้านปฏิบัติงานให้
บริการสุขภาพใน ศสมช. และเยี่ยม
บ้าน
7)อสม.หมอประจําบ้านดําเนินงาน
ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายร่วมกับ
ทีมหมอครอบครัวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้ รพ.สต.
8)กํากับ ติดตาม ควบคุม รพ.สต.ใน
การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล
thaiphc.net

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

1)ร้อยละ 100 ของ
อสม.ได้รับการ
พัฒนาเป็นอสม.
หมอประจําบ้าน

ประธานอสม.
หมู่บ้านละ1คน

ตุลาคม 2562
ถึง
มีนาคม 2563

2)ร้อยละ 70 ของ
อสม.กลุ่มเป้าหมาย

ประธานอสม.
หมู่บ้านละ1คน

เมษายน
2563 ถึง
มิถุนายน
2563

น.ส.วรัญญา
ธิใจ

ผู้ป่วยหมู่บ้านละ
1คน

กรกฎาคม
2563 ถึง
กันยายน

น.ส.วรัญญา
ธิใจ

มีศักยภาพเป็นอสม.
หมอประจําบ้าน
3)ร้อยละ 70 ของผู้
ป่วยกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับการดูแลจาก
อสม. หมอประจํา
บ้านมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

2563

งบตามการ
จัดสรรจาก
สสจ.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ
น.ส.วรัญญา
ธิใจ

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

9)ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ อสม.หมอประจําบ้าน
3.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ดีเด่น 12 สาขา ระดับอําเภอ
ปีงบประมาณ 2563
1) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
อสม.ดีเด่น 12 สาขา ระดับอําเภอ
2) ชี้แจงเกณฑ์การคัดเลือกอสม.ดีเด่น
13 สาขาระดับอําเภอ ปีงบประมาณ
2563 ให้กับหน่วยบริการ
3) ดําเนินการคัดเลือกอสม.ดีเด่น12
สาขาระดับอําเภอ ปีงบประมาณ
2563
4) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพอสม.12 สาขา
5) สรุปผลการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพ อสม.12 สาขา
6) สนับสนุนให้อสม.12สาขาที่ได้รับ
การอบรม เข้าสู่เวทีประกวด
ระดับจังหวัด

1.ร้อยละ 90 ของ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขต้นแบบ
12 สาขาระดับ
อําเภอมีทักษะ
กระบวนการถ่าย
ทอดความรู้ในสาขา
ตนเอง
2.ร้อยละ 100 มี
ฐานข้อมูล
นวัตกรรมจากการ
ทํางานของ อสม.
12 สาขา

60 คน

ตุลาคม
2562 ถึง
กันยายน
2563

98,200

49,100

0

0

49,100

น.ส.วรัญญา
ธิใจ

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการดูแล
ต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)
1.ความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มากกว่าร้อยละ ๘๐
2.กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้มากกว่าร้อยละ
๘๐
3.อัตราการเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล
ซ้ําด้วย
ภาวะแทรกซ้อนที่บ้าน
ไม่เกินร้อยละ ๕

ทีมสหวิชาชีพ/
อาสาสมัคร
สาธารณสุข/ผู้นํา
ท้องถิ่น/จิตอาสา/ ไตรมาส 4 : กรกฎ
กลุ่มเสี่ยง เขต อ.
เมือง จํานวน
๒๐๐ คน

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

25,700.00

25,700.00

หมายเหตุ การพิมพ์ใช้อักษร TH SarabanPSK ขนาด 14 Point / กรณีข้อความยาวเกินช่องที่กําหนดไม่ต้องตัดข้อความ ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ /ขนาดความกว้างของแต่ละช่องไม่ให้ปรับใหม่ขอให้ยึดตามแบบฟอร์ม

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของ สสอ.เมืองราชบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : …………การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (RDU-AMR Service Plan)………………
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : ยุทธศาสตร์ที่ .…...... Service Excellence .............................................................................................................................
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ) : โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
ตอบตัวชี้วัด PA/ KPI กระทรวง : ตัวที่ PA 3 ระดับความสําเร็จการดําเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
สถานการณ์ (Baseline) : ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต. มีอัตราใช้ยาปฏิชีวนะในโรคหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ร้อยละ 2.43 และรพ.สต. มีอัตราใช้ยาปฏิชีวนะในโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลัน ร้อยละ 7.61 รพ.สต.ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในโรค Respiratory Infection และ Acute Diarrhea <= ร้อยละ20 ทั้ง 2 โรค มีจํานวน 24 รพ.สต.คิดเป็นร้อยละ 92.31

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

1 แผนการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
(RDU)
กิจกรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
1)สนับสนุน กํากับ ติดตามให้รพ.สต.
จัดทําแผนความต้องการใช้เวชภัณฑ์
ยา
2)กํากับ ติดตามการเบิกเวชภัณฑ์ยา
ของรพ.สต.ในแต่ละเดือน
3)ควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะและ
สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพร
4)สรุปเอกสารการขอเบิกเวชภัณฑ์ยา
ของรพ.สต.ในแต่ละเดือนเพื่อขอเบิก
กับโรงพยาบาลราชบุรี
5)กํากับติดตามการบันทึกข้อมูลการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

1)ร้อยละ 80 ของ
รพ.สต.มีอัตราใช้ยา
ปฏิชีวนะในโรค
ติดเชื้อที่ระบบการ
หายใจช่วงบนและ
หลอดลมอักเสบ
เฉียบพลัน ≤
ร้อยละ 20
2)ร้อยละ 80 ของ
รพ.สต.มีอัตราใช้ยา
ปฏิชีวนะในโรค

26 รพ.สต.

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

ตุลาคม 2562
ถึง
กันยายน
2563

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

−

−

−

−

−

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

น.ส.วรัญญา
ธิใจ

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก
ใช้ยาในระบบของรพ.สต.
6)สรุปและรายงานผล

หมายเห กิจกรรมการพัฒนาอาสาสมัครประจํา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ
อุจจาระร่วงเฉียบ
พลัน ≤ ร้อยละ20

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของ สสอ. เมืองราชบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : Service Excellence
โครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ) : 16. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ยุทธศาสตร์ สสจ.ปี 62-65 (Strategic Objectives) : 3.10 ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์ผสมผสาน
แผนงาน : แผนการพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
สถานการณ์ (Baseline) : อําเภอเมืองราชบุรี มีบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยประจํา รพ.สต. จํานวน 12 แห่ง (ร้อยละ 48) มีการจัดบริการที่เป็นระบบโดยการพัฒนาระบบนัดหมายออนไลน์สําหรับ
ผู้มาจองคิวใช้บริการใน รพ.สต.ทุกแห่ง มีผลการดําเนินงานดังนี้ มีปริมาณการจ่ายยาสมุนไพร จํานวน 45,627 ครั้ง 61,911 รายการ มีการจ่ายยาสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติบริการทั้งหมด
36,431 คน การบริการแผนไทย นวด อบ ประคบ พบว่ามีบริการทั้งหมด 50,472 ครั้ง นวดแผนไทย 27,644 ครั้ง อบสมุนไพร 1,724 ครั้ง ประคบสมุนไพร 25,128 ครั้ง มีกิจกรรมการบริบาลหญิง
หลังคลอด 180 คน 516 ครั้ง ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 13.58

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

โครงการพัฒนาบริการแพทย์แผนไทย
สู่ความเป็นเลิศ อําเภอเมืองราชบุรี
ปีงบประมาณ 2563
1.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริการ
แพทย์แผนไทยอําเภอเมืองราชบุรี
2.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบริการ
แพทย์แผนไทยอําเภอเมืองราชบุรี
ไตรมาสละ 1 ครั้ง
3.พัฒนาระบบการจัดบริการ

1.รพ.สต.ที่มีระบบนัด
ออนไลน์ด้านการจัด
บริการการแพทย์แผน
ไทย (ร้อยละ 100)
2.ปริมาณการจ่ายยา
สมุนไพร (ร้อยละ 50)

1.รพ.สต.ที่มี
การจัดบริการ
ด้านการแพทย์
แผนไทย
จํานวน
17 แห่ง

แพทย์แผนไทยใน รพ.สต.

3.แม่หลังคลอดได้รับ

2.คณะกรรมการ

4.สนับสนุนให้ รพ.สต.มีการใช้ระบบ

ได้รับบริการบริบาล

พัฒนาบริการ

นัดออนไลน์ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของ

ด้วยศาสตร์การแพทย์

แพทย์แผนไทย

ประชาชน
5.ส่งเสริมให้แพทย์แผนไทยออกให้

แผนไทย(ร้อยละ 50)
4.รพ.สต.มีการบุคลากร

อําเภอเมือง
จํานวน 25 คน

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

ตุลาคม 2563
ถึง
กันยายน 2563

งบประมาณ
(บาท)

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

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

49,950บาท
QOF

49,950บาท

นางสาวภิชาภัช
มนัสปัญญากุล
สสอ.เมืองราชบุรี

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก
บริการเชิงรุกในชุมชน
เพิ่มการให้บริการแผนไทยสู่ชีวิต
ประจําวัน (ตามกลุ่มวัยและโรคเรื้อรัง)
6.ส่งเสริมให้ รพ.สต.มีการจ่ายยาแผน
ไทยแทนการจ่ายยาแผนปัจจุบัน
(ตามความเหมาะสม)
7.สนับสนุนให้บุคลากรสาธารณสุขและ
พยาบาลวิชาชีพพัฒนาศักยภาพให้
ผ่านการอบรมหลักสูตรการจ่ายยาแผน
ไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ
8. สนับสนุนให้ชุมชนเรียนรู้ และใช้
สมุนไพรในชุมชน
9.ส่งเสริมให้แพทย์แผนไทยมีการพัฒนา
นวัตกรรมในการให้บริการแพทย์แผนไทย
ในชุมชน
10.กํากับติดตามการบันทึกข้อมูลด้าน
การแพทย์แผนไทย ทุกไตรมาส
11.อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
แพทย์แผนไทยศาสตร์การบ่งต้อด้วย
หนามหวาย
12.สนับสนุนให้บุคลากรที่ผ่านการอบรม
ใช้ศาสตร์การบ่งต้อด้วยหนามหวาย
ให้บริการรักษาประชาชนในพื้นที่
13.สรุป และประเมินผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ
ที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรการจ่ายยา
แผนไทยตามบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ
(ร้อยละ 100)
5.แพทย์แผนไทยมี
ทักษะการบ่งต้อ
ด้วยหนามหวาย
(ร้อยละ100)

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

3.แพทย์แผนไทย
จํานวน 17 คน

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

งบประมาณ
(บาท)

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

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วย
การแพทย์แผนไทยห่างไกลข้อเข่าเสื่อม

1. ผู้สูงอายุได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพด้วย
การแพทย์แผนไทย ร้อย
ละ 60 จากจํานวน
ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัด
กรองข้อเข่าเสื่อม
2.ผู้สูงอายุมีการใช้ยา
ผู้สูงอายุจํานวน
สมุนไพรในการบรรเทา 500 คน
อาการปวดเข่า ร้อยละ
60 จากจํานวนผู้สูงอายุที่
ได้รับการคัดกรองข้อเข่า
เสื่อม
3. ผู้สูงอายุมีอาการปวด
เข่าลดลง ร้อยละ 50

โครงการปรับปรุงสวนสมุนไพร

ศูนย์สุขภาพชุมชน
มีการจัดปรับปรุงสวน
เทศบาลเมือง
สมุนไพร จํานวน 10000
ทําทุกเดือน
ราชบุรี ศสม.บ้าน
บาท
ไร่, ศสม.ดอนตะโก

ได้รับการคัดเลือกพื้นที่
โครงการประกวด พื้นที่ต้นแบบแพทย์แผน ต้นแบบแพทย์แผนไทย
ไทยและแพทย์ทางเลือกระดับประเทศ
และแพทย์ทางเลือก
ระดับประเทศ

ผู้รับบริการ

ทําทุกเดือน

ทําทุกเดือน

งบประมาณ
(บาท)

4,500.00

20,000.00

5,000.00

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

1,125.00

5,000.00

1,250.00

1,125.00

5,000.00

1,250.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

1,125.00

กลุ่มงานแพทย์
1,125.00 แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

5,000.00

กลุ่มงานแพทย์
5,000.00 แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

1,250.00

กลุ่มงานแพทย์
1,250.00 แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทย

โครงการอบรม อสม.ใหม่ และพัฒนา
ศักยภาพ อสม. ปี 2563

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

ผู้ร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจการพัมนา
งานแพทย์แผนไทยฯ ใน บุคลากรศูนย์
ไตรมาส 2 :
แนวทางเดียวกันเกิด
แพทย์แผนไทยฯ มกราคม ความรักความสามัคคี
จํานวน 53 คน มีนาคม
ช่วยเหลืองานพัฒนา
ร่วมกัน
4.1 อสม.ใหม่
จํานวน 50 คน
(อบรมเชิง
ปฏิบัติการตาม
หลักสูตรการ
อบรม อสม.ใหม่)
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ 4.2 อสม.ที่กําลัง
ความรู้ในการดูแลด้าน ปฏิบัติงาน จํานวน ทําทุกเดือน
สุขภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 100 คน
(อบรมพัฒนา
ศักยภาพและ
ฟื้นฟูความรู้ อสม.)
รวมจํานวนทั้งสิ้น
150 คน

งบประมาณ
(บาท)

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

42,760.00

90,000.00

กลุ่มงานแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

42,760.00

22,500.00

22,500.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

22,500.00

22,500.00

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

โครงการพัฒนายาปรุงเฉพาะราย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

1. มีทางเลือกสําหรับการ
รักษาทางการแพทย์แผน
ไทยในการใช้ยาปรุง
เฉพาะราย
ผู้มารับบริการ
2. ตอบสนองนโยบาย
ด้านการแพทย์
กรมการแพทย์แผนไทย
แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
โดยการเพิ่มยาปรุง
เฉพาะราย

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

ไตรมาส 3 : เมษา

จัดให้มีโซนน้ําสมุนไพร
มารดาหลังคลอด
โครงการน้ําสมุนไพรต้มดื่มบํารุงน้ํานม
ต้มดื่มบํารุงน้ํานมสําหรับ
ใน IPD หลังคลอด ทําทุกเดือน
สําหรับมารดาหลังคลอดใน IPD หลังคลอด มารดาหลังคลอด จํานวน
จํานวน 2 แห่ง
2 แห่ง

งบประมาณ
(บาท)

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

50,000.00

20,400.00

5,100.00

5,100.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

50,000.00

กลุ่มงานแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

5,100.00

กลุ่มงานแพทย์
5,100.00 แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ. เมืองราชบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : ยุทธศาสตร์ที่ 3 People Excellence
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ) : โครงการพัฒนาการวางแผนกําลังคนด้านสุขภาพ/โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ/
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกําลังคน
ตอบตัวชี้วัด PA/ KPI กระทรวง : ตัวที่ 42 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ
สถานการณ์ (Baseline) ปี 2562 อําเภอเมืองราชบุรี มีบุคลากรทั้งหมด 146 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 91 คน ลูกจ้างประจํา 1 คน พนักงานราชการ 1 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 40 คน
ลูกจ้างชั่วคราว 9 คน ลูกจ้างรายวัน 4 คน อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข(Retention rate)ไตรมาส 3 คิดเป็นร้อยละ 102.24 พบว่าข้าราชการมีอายุเฉลี่ย 45.98 ปี และอายุราชการ
เฉลี่ย 23.55 ปี ซึ่งปี 2562 มีผู้เกษียณอายุและลาออกจากราชการจํานวน 3 ราย และในปี 2563 จะมีผู้เกษียณอายุราชการจํานวน 4 ราย ทําให้ในอนาคตอาจคาดแคลนข้าราชการ
ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

1

แผนการพัฒนาอัตรากําลังคนอําเภอ
เมืองราชบุรี
1. กิจกรรม ดัชนีความสุข
1) ชี้แจงแนวทางการประเมินความสุข
บคลากร
กระทรวงสาธารณสุข(Happinometer)
Admin รพ.สต.ทุกแห่ง
2) ประชาสัมพันธ์ให้รพ.สต.ทุกแห่ง
ลงท เบียน
Admin ระบบ Happinometer ผ่าน
เว็บไซต์
3) จัดทําคู่มือขั้นตอนการตอบแบบ
สํารวจดัชนี
ความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
ระยะเวลา
รวมงบประมาณ
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน) (ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
วันที่)
(บาท)

ตุลาคม 2562กันยายน 2563.

271,800
QOF

1.บุคลากรอําเภอเมือง

1. รพ.สต. 26

ตุลาคม 2562-

ราชบุรีมีความสุขกับ
การทํางานในระดับดี

แห่ง
2. เจ้าหน้าที่

กันยายน 2563.

2. ร้อยละ 80 ของ

สาธารณสุข

บุคลากรหน่วยบริการ

อําเภอเมือง

ได้รับการพัฒนาความ

ราชบุรี 150 คน

สุขของคนทํางาน

3. ผู้ร่วมกิจกรรม

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.
0
271,800
0
0

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ
น.ส.อรวรรณ
พรมประสิทธิ์

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก
4) ติดตามการลงทะเบียนและการตอบ
แบบ
สํารวจดัชนีความสุขบุคลากรรพ.สต.ทุก
แห่งผ่าน
เว็บไซต์
5) วิเคราะห์ข้อมูล และนําผลการ
วิเคราะห์
ข้อมูลเสนอผู้บริหาร
6) แต่งตั้งคณะกรรมบริหารความสุข
ระดับ
อําเภอ
7) คืนข้อมูลให้รพ.สต.ทุกแห่ง
8) จัดทําแผนงานพัฒนาความสุขของ
บุคลากร
อําเภอเมืองราชบุรี
9) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ทํางาน
เป็นทีมของบุคลากรอําเภอเมืองราชบุรี
10) สนับสนุนให้รพ.สต.ทุกแห่งจัดทํา
แผนงาน/
โครงการแก้ไขปัญหาความสุขของ
คนทํางาน
ในหน่วยงาน
11) ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
ระยะเวลา
รวมงบประมาณ
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน) (ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
วันที่)
(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

แลกเปลี่ยนเรียน
รู้ 150 คน

มกราคม มีนาคม 2563.

271,800

0

271,800

0

0

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

ลําดับ

เป้าหมาย/จํานวน
ระยะเวลา
รวมงบประมาณ
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน) (ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
วันที่)
(บาท)

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

2. กิจกรรม การบริหารและพัฒนา
บุคลากร
1) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
บุคั คลสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง

1. มีคณะกรรมการ

1. เจ้าหน้าที่

ตุลาคม 2562-

บริหารจัดการ

สาธารณสุข

กันยายน 2563.

ทรัพยากรบุคคล

อําเภอเมือง

2. มีข้อมูลด้านกําลัง
คนที่เป็นปัจจุบัน

ราชบุรี 146 คน
2. คณะกรรม

3. มีโครงสร้างของ

การคัดเลือกฯ

หน่วยงานที่เป็น

11 คน

ปัจจุบัน

3. คณะกรรม

4. มีแผนพัฒนากําลัง
คนด้านสุขภาพ
5. บุคลากรทางด้าน

การพิจารณาฯ
10 คน

ราชบุรี
ประจําปี พ.ศ. 2563/ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารจัดการอัตรากําลังคนระดับอําเภอ
(คณะกรรมการคัดเลือกคนดีศรี
สาธารณสุข
หน่วยงานคุณธรรม เรื่องเล่าดีเด่นด้าน
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพล
เรือนและ
ลูกจ้างประจําดีเด่น, คณะกรรมการ
พิจารณา
เลื่อนเงินเดือน, คนดีศรีพยาบาล)
3) ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลฯ ทุกเดือนร่วมกับ
ประจํปาเดือน
4) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ 1
ครั้ง/
คณะ
5) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
เงิน
เดือน 2 ครั้ง/ปี

สาธารณสุขได้รับการ
พัฒนาศักยภาพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60
6. บุคลากรสาธารณสุข
มีการพัฒนาสมรรถนะ

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

6) จัดทําข้อมูลด้านกําลังคน รายงาน
ข้อมูล 7
ชีท ทุกไตรมาส
7) จัดทําโครงสร้างหน่วยงานสสอ.เมือง
ราชบุรี
/รพ.สต.ทุกแห่ง
8) วิเคราะห์อัตรากําลังของสสอ.เมือง
ราชบุรี
9) สํารวจความต้องการฝึกอบรม
(Training
Need) บุคลากรทุกคน
10) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน/
แผนรายคน/แผนอัตรากําลัง
11) สนับสนุนให้บุคลากรฝึกอบรมตาม
ความ
ต้องการฝึกอบรม(Training Need) และ

ในการทํางานไม่น้อย

ประสานเครือข่ายสนับสนุนหลักสูตรใน
การ
ฝึกอบรม
12) จัดตั้ง HR Clinic อําเภอเมือง
ราชบุรีให้คํา
ปรึกษากับบุคลากร
12) สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับประกวด

กว่า 10 วัน/คน/ปี
7. เพื่อประกาศเกียรติ
คุณและเป็นขวัญกําลัง
ใจให้กับบุคลากร
สาธารณสุข
8. มีการบันทึกข้อมูล
ด้านการพัฒนา
บุคลากรอย่างมีระบบ
และเป็นปัจจุบัน
9. มีแผนพัฒนาบุคลากร
ตาม Service Plan
ครอบคลุมตามสาขา
10. เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอําเภอ
เมืองราชบุรีได้รับการ

เป้าหมาย/จํานวน
ระยะเวลา
รวมงบประมาณ
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน) (ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
วันที่)
(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก
ผลงานวิชาการและบุลากรที่มีผลงาน
ดีเด่น
13) จัดทําประกาศผลการคัดเลือกฯ
14) วิเคราะห์ข้อมูลและความเสี่ยงของ
แคลนบุคลากร และนําเสนอผู้บริหารทุก
ไ15) สนับสนุนและประสานรพ.สต.ให้
ดําเนิน
การขอจัดจ้างบุคลากรทดแทน(ลาออก/
ย้าย/
เกษียณ) ตามระเบียบ
16) จัดทําบัญชีการขออนุมัติบุคลากร/
การขอ
ใช้ตําแหน่งบุคลากรตามขั้นตอน
17) บันทึกข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล
บุคลากร
18) สํารวจความพึงพอใจในการ
ั
บุคลากร
19) จัดทําทะเบียนวันลา/ทะเบียน กพ.7/
ทะเบียนเครื่องราชฯ ทุกไตรมาส
20) จัดทําแบบหนังสือแจ้งผลการเลื่อน
เงิน
เดือนข้าราชการ 2 ครั้ง/ปี
21) สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพ
ประจํา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ
ตรวจสุขภาพทุกคน

เป้าหมาย/จํานวน
ระยะเวลา
รวมงบประมาณ
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน) (ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
วันที่)
(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก
ปีและต้องผ่านการถ่ายภาพรังสีทรวงอก
ทุกคน
22) สรุปผลความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
ของบุคลากร และนําเสนอผู้บริหารทราบ
23) กํากับติดตามการฝึกอบรมตามสาย
วิชาชีพ
ทุกไตรมาส
24) สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
ระยะเวลา
รวมงบประมาณ
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน) (ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
วันที่)
(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

1.ทดแทนนัก
กายภาพบําบัดและ
เจ้าหน้าที่ที่จะเกษียรในปี
งาบ2561-2564
2.เพิ่มนักกายภาพบําบัด
และเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคน งานservice plan
1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ด้านสุขภาพ
กิจกรรมที่1 แผนจัดหากําลังคนเพิ่ม
ทักษะวิชาชีพแก่นัก
กิจกรรมที่2 พัฒนาและเพิ่มสมรรถนะ กายภาพบําบัด/เจ้า
พนักงานเวชกรรมฟื้นฟู/
บุคลากร
1)ส่งบุคลากรอบรมภายนอกที่มีการจัด ผู้ช่วยเหลือคนไข้
2. เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ
ประอบรมสัมมนา
2)จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ที่เกิดจากการขาดความรู้
นักกายภาพบําบัดเครือข่ายจังหวัดราชบุรี ความเข้าใจ
1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่
ทันสมัยและทักษะของนัก
กายภาพบําบัด
2.เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางคลินิกใน
การดูแลผู้ป่วย

เป้าหมาย/จํานวน
ระยะเวลา
รวมงบประมาณ
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน) (ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
วันที่)
(บาท)

นักกายภาพบ
บําบัด 3 คน
ผู้ช่วยนัก
กายภาพบําบัด 2
คน
บุคลากรกลุ่มงาน
กายภาพบําบัด
นัก
กายภาพบําบัด
ภายในจังหวัด
ราชบุรีและผู้สนใจ

ตุลาคม2561กันยายน2563
ตุลาคม2562กันยายน2563
2-3 พฤษภาคม
2563

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

930,000.00 232,500.00 232,500.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

232,500.00 232,500.00 กายภาพบําบัด

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

การถ่ายทอดและรับรู้นโยบายของ
โรงพยาบาลกิจกรรมที่1
การประชุมประจําเดือนของกลุ่มงาน
กายภาพบําบัด
กิจกรรมที่2
ประชุมฟื้นฟูความรู้ทางการปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน(On the job
training)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

1.เพื่อถ่ายทอดนโยบาย
จากฝ่ายบริหารลงสู่
ผู้ปฏิบัติงาน
2.รับฟังปัญหาจากการ
ปฏิบัติงานเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขและพัฒนา
3.นําเสนอวิชาการที่
น่าสนใจแก่เจ้าหน้าที่เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และทักษะ
ที่จําเป็นในการทํางาน ลด
ความเสี่ยงต่างๆที่อาจ
เกิดขึ้นจาการขาดความรู้
ความเข้าใจ

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ความสามารถ
ของพยาบาลวิชาชีพใน
โครงการการจัดการภาวะโภชนาการใน การจัดการ
ผู้ป่วยศัลยกรรม
ภาวะโภชนาการของผู้ป่วย
ศัลยกรรม
ที่มีภาวะเสี่ยง

เป้าหมาย/จํานวน
ระยะเวลา
รวมงบประมาณ
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน) (ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
วันที่)
(บาท)

บุคลากรกลุ่มงาน
กายภาพบําบัด
ผู้ช่วยนัก
กายภาพบําบัด
เดิมและที่รับเข้า
ใหม่

ตุลาคม2562กันยายน2563
ตุลาคม2562กันยายน2563

แพทย์ พยาบาล
วิชาชีพ
งานการพยาบาล
ม.ค.-มี.ค. 63
ผู้ป่วยศัลยกรรม
จํานวน 50 คน

-

5,000.00

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

x

1,250.00

x

1,250.00

x

1,250.00

x

1,250.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

กายภาพบําบัด

นพ.นพวัชร์
สมานคติวัตน์

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
ระยะเวลา
รวมงบประมาณ
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน) (ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
วันที่)
(บาท)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน
คุณภาพ CLT ศัลยกรรม

เพื่อพัฒนางานคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วย
ในงานศัลยกรรมให้มี
คุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง

สหวิชาชีพใน
PCT กลุ่มงาน
ศัลยกรรมและ
สหวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง
จํานวน 20 คน

วิชาการที่เกี่ยวข้องในงานวิสัญญีและ
M&M
conference เดือนละ 1 ครั้ง

เพื่อทบทวนความรู้ทาง
วิชาการ
ทางด้านวิสัญญี

ประชุมประจําเดือน

โคงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ
การช่วย
ชีวิตขั้นสูง

ทุก 1 เดือน

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

นพ.นพวัชร์
สมานคติวัตน์

6,000.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
การพยาบาล
ต.ค.62-ก.ย.63
วิสัญญี
จํานวน 57 คน

17,100.00

4,275.00

4,275.00

4,275.00

4,275.00 วิสัญญี

เพื่อแจ้งข่าวสาร
และติดตามการ
ปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
การพยาบาล
ต.ค.62-ก.ย.63
วิสัญญี
จํานวน 57 คน

17,100.00

4,275.00

4,275.00

4,275.00

4,275.00 วิสัญญี

เพื่อฟื้นฟูวิชาการ
และฝึกทักษะการ
ช่วยชีวิตประจําปี

เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
การพยาบาล
วิสญ
ั ญี
1- 31 ม.ค.63
และกลุ่มงานการ
พยาบาลห้องผ่าตัด
จํานวน 182 คน

13,650.00

13,650.00

วิสัญญี

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวัน
พยาบาลแห่งชาติ ปี 2563

พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานทางการ
พยาบาลในบุคลากรใหม่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ
1.สร้างเสริมสมรรถนะผู้
ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลในการให้บริการ
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
วิชาชีพ
2.เพื่อส่งเริมให้มีการ
เผยแพร่ผลงานพัฒนา
คุณภาพการพยาบาล

1.บุคลากรใหม่ทางการ
พยาบาลรับทราบนโยบาย
วิสัยทัศน์ ของกลุ่มภารกิจ
ด้านการพยาบาล
2.บุคลากรใหม่ด้านการ
พยาบาลเข้าใจบทบาท
ขอบเขต หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ กฎระเบียบ
ของกลุ่มภารกิจด้านการ
พยาบาล
3.บุคลากรใหม่ด้านการ
พยาบาล สื่อสาร และ
ประสานงานบริการได้
อย่างมีประสิทธิ

เป้าหมาย/จํานวน
ระยะเวลา
รวมงบประมาณ
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน) (ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
วันที่)
(บาท)

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

บุคลากรผู้
ประกอบวิชาชีพ
ต.ค.63
ทางการพยาบาล
จํานวน 150 คน

46,030.00

1.บุคลากร
ทางการพยาบาล
ที่มาปฏิบัติงาน 35
คน
2.หัวหน้ากลุ่ม
พค.63
งานการพยาบาล
หัวหน้าหอผู้ป่วย
คณะกรรมการ
HRMD 30 คน

46,030.00

67,900.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

น.ส. อุมาภรณ์
พิพิธวณิชการ

67,900.00

นางอรวรรณ
แผงสุข

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

โครงการ วันพยาบาลสากล ปี 2563

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
ระยะเวลา
รวมงบประมาณ
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน) (ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
วันที่)
(บาท)

1.เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล
เนื่องในวันพยาบาลสากล
และเป็นการเผยแพร่
พยาบาลวิชาชีพ/
บทบาทวิชาชีพพยาบาล พยาบาลเทคนิค พค.63
2.เพื่อพัฒนาทักษะการ
จํานวน 150 คน
สื่อสารบุคลากรพยาบาล
เกิดผลลัพธ์และความ
ประทับใจที่ดีต่อผู้รับบริการ

1.เพื่อให้บุคลากรพยาบาล
มีความรู้ความเข้าใจใน
พนักงานผู้
โครงการประชุมการพัฒนาคุณภาพการ การปฏิบตั ิงาน 2.เพื่อ
ช่วยเหลือคนไข้
ปฏิบัติงานของพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ความปลอดภัยของ
จํานวน 300 คน
ผู้รับบริการและบุคลากร
ปฏิบัติงาน

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

31,350.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

นส.อุมาภรณ์
พิพิธวณิชการ

31,350.00

เม.ย-มิ.ย.63

33,000.00

33,000.00

นางประจวบ ทอง
เจริญ

1.เพื่อให้บุคลากรพยาบาล
มีความรู้ความเข้าใจใน
โครงการประชุมการพัฒนาคุณภาพการ การปฏิบัติงาน 2.เพื่อ
พนักงานประจํา
ม.ค.-มี.ค.63
ปฏิบัติงานของพนักงานประจําตึก
ความปลอดภัยของ
ตึกจํานวน 100 คน
ผู้รับบริการและบุคลากร
ปฏิบัติงาน

11,000.00

11,000.00

นางประจวบ ทอง
เจริญ

โครงการพัฒนาระบบการจัดการ
ผลลัพธ์ทางการพยาบาล

เพื่อให้ทุกทีม/หน่วยงาน
หัวหน้ากลุ่มงาน/
ส่งข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพ
หัวหน้าหอ/
ต.ค.62-ก.ย.63
ทางการพยาบาลที่ถูกต้อง
หัวหน้าทีม
ครบถ้วน ทันเวลา

14,800.00

3,700.00

3,700.00

3,700.00

3,700.00

นางอุบล แจ่ม
นาม

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
ระยะเวลา
รวมงบประมาณ
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน) (ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
วันที่)
(บาท)

เพื่อให้บุคลากรพยบาลมี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2Psafety ความรู้ความเข้าใจในการ หัวหน้าหอ/เวร
ตค-กย63
อ.กนกวรรณ สินลักษณะทิพย์
บริหารความเสี่ยงทางการ ตรวจการพยาบาล
พยาบาล

12,200.00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบการประเมินสมรรถนะทางการ
พยาบาล

48,800.00

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มโรคสําคัญ

การอบรมพัฒนาสมรรถนะพยาบาล
สารสนเทศ กลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลราชบุรี

จัดทําสมรรถนะทางการ
พยาบาลที่เป็นกลุ่มโรค
สําคัญ

พยาบาลวิชาชีพ
150 คน
พยาบาลวิชาชีพ
50 คน

- เพื่อให้พยาบาล
สารสนเทศ มีความรู้ ความ
พยาบาลวิชาชีพ
เข้าใจ และเท่าทัน
100 คน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การจัดการข้อมูล

ม.ค.-มี.ค.63

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.
3,050.00

3,050.00

3,050.00

44,400.00

11,100.00

11,100.00

ตค 62 - มีค 63

18,800.00

9,400.00

9,400.00

นางประจวบ ทอง
เจริญ
นางอรวรรณ
แผงสุข

48,800.00

ต.ค.62- กย63

3,050.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

11,100.00

ลัดดา สะลีมา
และ
11,100.00
คณะกรรมการ
จัดการความรู้
คุณสกาวเดือน
ขําเจริญ

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
ระยะเวลา
รวมงบประมาณ
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน) (ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
วันที่)
(บาท)

ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
ภารกิจด้านการพยาบาล

1. ถ่ายทอดนโยบายจาก
โรงพยาบาลสู่ผู้บริหาร
ระดับต้น / ระดับปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงาน
2. รับข้อเสนอแนะ /
ทางการพยาบาล
แลกเปลี่ยนข้อมูล
หัวหน้าหอผู้ป่วย ตค62-กย.63
3. นําเสนอผลการการ
เวรตรวจการ
ดําเนินงานของกลุ่มภารกิจ
ทางการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
4. สร้างการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนางาน

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการกลุ่ม
ภารกิจด้านการพยาบาล

1. ถ่ายทอดนโยบายจาก
โรงพยาบาลสู่ผู้บริหาร
ระดับต้น / ระดับปฏิบัติการ
2. รับข้อเสนอแนะ /
คณะกรรมการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
บริหารกลุ่ม
3. นําเสนอผลการการ
ภารกิจด้านการ
ดําเนินงานของกลุ่มภารกิจ พยาบาล
ด้านการพยาบาล
4. สร้างการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนางาน

ตค62-กย.63

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

108,000.00

27,000.00

27,000.00

27,000.00

27,000.00

นางนพมาศ สุทธิ
วิรัช

20,400.00

5,100.00

5,100.00

5,100.00

5,100.00

นางนพมาศ สุทธิ
วิรัช

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
ระยะเวลา
รวมงบประมาณ
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน) (ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
วันที่)
(บาท)

แผนพัฒนาการวิจัยทางการพยาบาล

1. เพื่อให้พยาบาลมีแรงขับ
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย
ทางการพยาบาล 2.
เพื่อให้พยาบาลมีสมรรถนะ พยาบาลวิชาชีพ
ในการทําการวิจัยทางการ 50 คน
พยาบาล 3. เพื่อให้
ผลงานวิจัยทางการ
พยาบาลได้รับการเผยแพร่
อย่างเหมาะสม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
งานบริการผู้ป่วยนอก
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
บริการทางคลินิกด้านออร์โธปิดิกส์
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
บริการทางคลินิกด้านจิตเวช

พัฒนาคุณภาพบริการ
ผู้ป่วยนอก
พัฒนาคุณภาพบริการด้าน
ออร์โธปิดิกส์
พัฒนาคุณภาพบริการด้าน
จิตเวช

คณะกรรมการ
ทุกเดือน
SLT OPD
คณะกรรมการ
ทุกเดือน
CLT ออร์โธปิดิกส์
คณะกรรมการ
ทุกเดือน
CLT จิตเวช

7,500.00

ประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน
คุณภาพ CLT ศัลยกรรม

เพื่อพัฒนางานคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วยในงาน
ศัลยกรรมให้มีคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการ
CLT ศัลยกรรม

ม.ค.-มิ.ย. 63

ทุกเดือน

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

45,200.00

45,200.00

คุณผ่องพักตร์ ชู
ศรี และ
คณะกรรมการ
วิจัยและ
พัฒนาการ
พยาบาล

1,875.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00 อรวรรณ แผงสุข

6,000.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00 สุรัตน์ แพงอุ่ม

6,000.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00 ปรียนันท์ มารักษา

6,000.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

90,400.00

นพ.นพวัชร์
สมานคติวัฒน์

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
ระยะเวลา
รวมงบประมาณ
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน) (ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
วันที่)
(บาท)

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ความสามารถของพยาบาล แพทย์ พยาบาล
โครงการการจัดการภาวะโภชนาการใน
วิชาชีพในการจัดการภาวะ วิชาชีพ งาน
ผู้ป่วยศัลยกรรม
โภชนาการของผู้ป่วย
ศัลยกรรม
ศัลยกรรมที่มีภาวะเสี่ยง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟู
พยาบาลให้เคมีบําบัดจังหวัดราชบุรี

100% พยาบาลที่เข้า
อบรมได้รับความรู้ นวตก
รรมใหม่ในการให้เคมี
บําบัดผู้ป่วยมะเร็ง

1.ร้อยละของ แพทย์
ผู้ตรวจสอบเวชระเบียน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบเวช ได้รับการพัฒนา
ระเบียน
2. ร้อยละความสมบูรณ์
ของเวชระเบียนจากการ
สุ่มตรวจ

โครงการประชุมวางแผนการดําเนินงาน
ทันตสาธารณสุขใน คปสอ.

พยาบาลที่เคย
ผ่านการอบรมการ
ให้เคมีบําบัดผุ้
ป่วยมะเร็งจํานวน
50 คน

ม.ค. - มี.ค. 63

25-ก.พ.-63

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

5,000.00

5,000.00

นพ.นพวัชร์
สมานคติวัฒน์

15,800.00

15,800.00

นพ.นพวัชร์
สมานคติวัฒน์

ร้อยละ 70 ของ
แพทย์
อัตราความ
สมบูรณ์มากกว่า
80

ธันวาคม 2562พฤษภาคม 2563

ทันตแพทย์ ทัน
ตาภิบาลใน รพ.
สต. อ.เมืองราชบุรี
เม.ย. - ก.ย. 63
และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง
จํานวน 20 คน

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

40,000.00

3,000.00

คณะกรรม
ตรวจสอบ
คุณภาพเวช
ระเบียน

40,000.00

1,500.00

1,500.00 กลุ่มงานทันตกรรม

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนและเตรียมความพร้อมเรื่อง
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อ
ป้องกันแก้ไขภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรม

ทันตบุคลากร
จํานวน ๖๐ คน

โครงการทบทวนการปฎิบัติงานใน
ห้องปฎิบัติการทางทันตกรรม

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
งานทันตกรรม
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
งานทันตกรรม

โครงการทบทวนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและ
ผู้ดูแล

เป้าหมาย/จํานวน
ระยะเวลา
รวมงบประมาณ
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน) (ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
วันที่)
(บาท)

ส.ค. - ก.ย. 63

1,500.00

พ.ค. - ส.ค. 63

1,500.00

ก.ค. - ก.ย. 63

1,500.00

คนพิการและผู้ดูแล ได้รับ
คนพิการและ
ไตรมาส 4 :
การพัฒนาศักยภาพ สร้า
ผู้ดูแล จํานวน 30 กรกฎาคม คุณค่าและดํารงชีวิตใน
คน
กันยายน
สังคมได้

จํานวนบุคลากร เครือข่าย
อาสาสมัครสาธารณสุข
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ชุมชน .อ.เมืองราชบุรี ที่
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ในการคัด
ได้รับการอบรมการคัด
กรองยาเสพติด ใน อ.เมืองราชบุรี
กรองยาเสพติด

อาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชน ไตรมาส 4 :
และผู้ดําเนินการ กรกฎาคม อบรม จํานวน
กันยายน
100 คน

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

1,500.00 กลุ่มงานทันตกรรม

750.00

750.00 กลุ่มงานทันตกรรม
1,500.00 กลุ่มงานทันตกรรม

28,905.00

28,905.00

กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน

21,906.56

21,906.00

กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน

250,900.00

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

49,998.00

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

-

บุคลากร
สาธารณสุขและ
ภาคีเครือข่าย
จํานวน 50 คน

ไตรมาส 4 :
กรกฎาคม กันยายน

250,900.00

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลบริการปฐม
ภูมิ

พนักงานบันทึก
ข้อมูลจํานวน 2
คน

ทําทุกเดือน

199,992.00

โครงการพัฒนาแผนงานตาม
ยุทธศาสตร์คปสอ.เมือง

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

49,998.00

49,998.00

49,998.00

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
ระยะเวลา
รวมงบประมาณ
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน) (ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
วันที่)
(บาท)

ผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับการ
ให้คําปรึกษาใน
ผู้ป่วยทั่วไปและ
ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์
จํานวน ๖๐ คน
๑. ร้อยละ ๘๕ ของผู้เข้า โดยมีคุณสมบัติ
รับการอบรมมีความพึง
ดังนี้
พอใจต่อการอบรม
1.เป็นพยาบาล
ให้บริการให้คําปรึกษาขั้น วิชาชีพประจําหอ
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ไตรมาส 3 :
พื้นฐาน และให้คําปรึกษา ผู้ป่วยหรือ
ผู้ให้คําปรึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ให้
เมษายน โรคเอดส์
นักวิชาการ
คําปรึกษาโรคเอดส์ โรงพยาบาลราชบุรี
มิถุนายน
๒. ร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้า สาธารณสุขที่
รับการอบรมสามารถนํา ปฏิบัติงานด้าน
ความรู้ไปบูรณาการใช้
ส่งเสริมสุขภาพ
ประโยชน์ร่วมกับงานอื่นได้ ควบคุมป้องกัน
โรค
2. ยังไม่เคยเข้า
รับการฝึกอบรม
การให้คําปรึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3. คณะทํางาน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขคปสอ.เมือง

-

บุคลากร
สาธารณสุข
จํานวน 100 คน

ไตรมาส 4 :
กรกฎาคม กันยายน

38,753.50

107,000.00

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

38,753.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

กลุ่มงานสุขศึกษา

107,000.00

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
ระยะเวลา
รวมงบประมาณ
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน) (ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
วันที่)
(บาท)

โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
PCC ปี 2563

1.เกิดBest Practice ของ
ทีมคลินิกหมอครอบครัว
ตําบลหน้าเมืองเครือข่าย
โรงพยาบาลราชบุรี
2.กลุ่มเป้าหมายมีความพึง
พอใจเฉลี่ยร้อยละ 80

โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) PCC
ตําบลหน้าเมือง

เจ้าหน้าที่ ทีม
SRRT ระดับ
ไตรมาส 2 :
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ตําบล (PCC
มกราคม - มีนาคม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80
ตําบลหน้าเมือง)
จํานวน 100 คน

บุคลากร
ไตรมาส 4 :
โรงพยาบาล
กรกฎาคม ราชบุรี จํานวน 46
กันยายน
คน

คณะกรรมการ
ป้องกันและ
ทําทุกเดือน
ควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

203,860.00

203,860.00

22,200.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

22,200.00

7,500.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

คณะกรรมการ
การป้องกันและ
1,875.00
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

ทําทุกเดือน

7,500.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

CLT กุมารเวช
กรรม

พยาบาลกลุ่มงาน
การพยาบาล
ทําทุกเดือน
ผู้ป่วยกุมารเวช
กรรม

14,400.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

CLT กุมารเวช
กรรม

ประชุมคณะกรรมการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

คณะกรรมการเข้าร่วม
ประชุม 80%

ประชุมคณะกรรมการ PCT

ร้อยละของบุคคลากรที่เข้า
> 90%
ร่วมประชุม

ประชุมกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมาร
จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม
เวชกรรม

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
ระยะเวลา
รวมงบประมาณ
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน) (ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
วันที่)
(บาท)

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ร้อยละของบุคลากรที่
โครงการพัฒนาศักยภาพทีมช่วยฟื้นคืน
งานการพยาบาล
ได้รับการอบรมช่วยฟื้นคืน
ทําทุกเดือน
ชีพผู้ป่วยทารกและเด็ก
ผู้ป่วยกุมารเวช
ชีพ >90%
กรรม
อัตราการติดเชื้อใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการป้องกันและ
โรงพยาบาลลดลง 10%
ควบคุมเการติดเชื้อในโรงพยาบาล
(ตัวชี้วัดที่กําหนด)

ไตรมาส 3 :
แพทย์ พยาบาล
เมษายน วิชาชีพ
มิถุนายน

8,060.00

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.
2,015.00

2,015.00

24,200.00

2,015.00

2,015.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ
CLT กุมารเวช
กรรม
คณะกรรมการ
การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

24,200.00

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
คุณภาพการดูแลผ้ฎป่วยที่ใช้เครื่องช่วย
หายใจ

มีการประชุม
คณะกรรมการเพื่อการ
สื่อสารและพัฒนางานใน
ทีมเพื่อขับเคลื่อนงาน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

กิจกรรม RCA

แพทย์ แพทย์พี่
การเกิดอุบัติการณ์ซ้ําหลัง เลี้ยง แพทย์
RCA ของกลุ่มงานสูติ-นรี เพิม่ พูนทักษะ
เวชกรรม รพ.ราชบุรี 0% พยาบาล กลุ่ม
งานที่เกี่ยวข้อง

ทําทุกเดือน

13,500.00

3,375.00

3,375.00

3,375.00

3,375.00

CLT สูตินรีเวช
กรรม

ประชุมกลุ่มงานเพื่อวิเคราะห์ ทบทวน
สรุปผลการดําเนินการ

เพื่อลดข้อร้องเรียนของผ้ฎ
แพทย์ พยาบาล
ใช้บริการ กลุ่มงานสูติ-นรี
กลุ่มงานสูติ-นรี
เวชกรรม โรงพยาบาล
เวชกรรม
ราชบุรี

ทําทุกเดือน

25,200.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

CLT สูตินรีเวช
กรรม

เพื่อประสานและ
ติดตาม
ไตรมาส 2 :
ความก้าวหน้าใน มกราคม - มีนาคม
การพัฒนาคุณภาพ

1,400.00

คณะกรรมการ
ดูแลผู้ป่วยที่ใช้
เครื่องช่วยหายใจ

1,400.00

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
ระยะเวลา
รวมงบประมาณ
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน) (ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
วันที่)
(บาท)

ประชุม community of practice

ลดการเกิดการคลอดก่อน
แพทย์ พยาบาล
กําเนิด การตกเลือดหลัง
กลุ่มงานสูติ-นรี
คลอด ครรภ์เป็นพิษรุนแรง
เวชกรรม
การตั้งครรภ์วัยรุ่น

ทําทุกเดือน

9,600.00

โครงการ รักนะจากแม่สู่ลูก

คลินิกนมแม่สามารถดูแล
แพทย์ พยาบาล
มารดาเรื่องการให้นมบุตร
กลุ่มงานสูติ-นรี
ได้ แก้ไข รักษาภาวะ
เวชกรรม
ผิดปกติของเต้านมมารดาได้

ไตรมาส 4 :
กรกฎาคม กันยายน

10,350.00

เพิ่มศักยภาพของสูติ-นรีแพทย์ในการ
ผ่าตัด

เพิ่มศักยภาพในการทํา
ไตรมาส 3 :
ผ่าตัดทางมะเร็งนรีเวช
สูติ-นรีแพทย์
เมษายน และผ่าตัดส่องกล้องทางนรี โรงพยาบาลราชบุรี
มิถุนายน
เวช

10,350.00

โครงการเพิ่มศักยภาพการผ่าตัดมะเร็ง
ศีรษะและลําคอ

-

เพิ่มศักยภาพใน
การดูแลรักษา
ผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็ง
ศีรษะและลําคอที่ ทําทุกเดือน
มีความซับซ้อน

21,200.00

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.
2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

CLT สูตินรีเวช
กรรม

10,350.00

CLT สูตินรีเวช
กรรม

CLT สูตินรีเวช
กรรม

10,350.00

5,300.00

5,300.00

5,300.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

5,300.00

กลุ่มงานโสต ศอ
นาสิก

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ประชุม update ob-gyne

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
ระยะเวลา
รวมงบประมาณ
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน) (ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
วันที่)
(บาท)

แพทย์ แพทย์พี่
เลี้ยง แพทย์
บุคลากร ทั้งแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ
พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่
พยาบาล กลุ่ม
เกี่ยวข้องมีความรู้ทันสมัย
งานที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มขึ้น

ไตรมาส 4 :
กรกฎาคม กันยายน

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงาน
เรื่อง "ระบบยา"

1.บุคลากรใน
โรงพยาบาลมี
ความรู้ความเข้าใจ
ร้อยละของแพทย์
ในระบบยาของ
พยาบาล เภสัชกร และ
โรงพยาบาลราชบุรี
ไตรมาส 1 :
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับ 2.ความเสี่ยงที่
ตุลาคม - ธันวาคม
ระบบยาเข้าร่วมประชุมไม่ เกี่ยวข้องกับ
น้อยกว่าร้อยละ 80
ระบบยาลดลง
ผู้ป่วยมีความ
ปลอดภัยจากการ
ใช้ยา

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล

มีการดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์การ
จัดการการดื้อยาต้านจุล
ชีพผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ

คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ทําทุกเดือน
การจัดการเชื้อดื้อ
ยาในโรงพยาบาล

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

6,000.00

30,000.00

2,500.00

6,000.00

CLT สูตินรีเวช
กรรม

กลุ่มงานเภสัช
กรรม

30,000.00

625.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

625.00

625.00

คณะกรรมการ
การป้องกันและ
625.00
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
ระยะเวลา
รวมงบประมาณ
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน) (ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
วันที่)
(บาท)

โครงการพัฒนาคุณภาพการป้องกันและ อัตราการติดเชื้อดื้อยาต้าน
แพทย์ พยาบาล ไตรมาส 2 :
ควบคุมเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพใน
จุลชีพในโรงพยาบาลลดลง
วิชาชีพ
มกราคม - มีนาคม
โรงพยาบาล
10 %
คณะทํางาน
ป้องกันและ
ประชุมคณะทํางานป้องกันและควบคุม
ควบคุมการติด
การติดเชื้อกลุ่มงานการพยาบาล
เชื้อกลุ่มงานการ
การเข้าร่วมประชุม 80 %
(Infection Control Links Nurse:
พยาบาล
ICLN)
(Infection
Control Links
Nurse: ICLN)
บุคลากรใน
โรงพยาบาลทุก
ระดับ

ทําทุกเดือน

โครงการรณรงค์วันล้างมือโลก

บุคลากรล้างมือเพิ่มขึ้น
มากกว่า80%

โครงการฟื้นฟูความรู้พนักงานผู้
ช่วยเหลือคนไข้ในการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

โครงการฟื้นฟู
ความรู้พนักงานผู้
ไตรมาส 3 :
ร้อยละบุคลากรเข้ารับการ ช่วยเหลือคนไข้ใน
เมษายน อบรม80%
การป้องกันและ
มิถุนายน
ควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

ไตรมาส 1 :
ตุลาคม - ธันวาคม

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

24,200.00

1,800.00

5,000.00

4,000.00

450.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

24,200.00

คณะกรรมการ
การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

450.00

คณะกรรมการ
การป้องกันและ
450.00
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

450.00

คณะกรรมการ
การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

5,000.00

4,000.00

คณะกรรมการ
การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

การใช้เลือดอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ
1. ร้อยละของจํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
จํานวนเป้าหมายร้อยละ
100
2. มีแนวทางการปฏิบัติใน
การใช้เลือดอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/จํานวน
ระยะเวลา
รวมงบประมาณ
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน) (ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
วันที่)
(บาท)

ไตรมาส 4 :
แพทย์ พยาบาล
กรกฎาคม จํานวน 150 คน
กันยายน

การประชุมคณะกรรมการคุณภาพ
บริการทางคลินิกด้านอายุรกรรม

- อัตราของการประชุม
การพัฒนาคุณภาพของ
เจ้าหน้าที่/
CLT.อายุรกรรม
คณะทํางานใน
- อัตราแผนงาน/โครงการ CLT.อายุรกรรม
ที่บรรลุตามเป้าหมาย

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาไต จ.ราชบุรี

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

-

x

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์และ
พยาธิวิทยาคลินิก

ทําทุกเดือน

6,000.00

จํานวนครั้งของการจัด
ประชุม

ไตรมาส 4 :
จัดประชุมครั้งละ
กรกฎาคม 1 วัน x 3 ครั้ง/ปี
กันยายน

15,600.00

ประชุมประจําเดือน PCT

เพื่อเป็นช่องทางสื่อสาร
ข้อมูลระหว่างทีมดูแล
ผู้ป่วยและงานบริหาร

เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
ทําทุกเดือน
โสต ศอ นาสิก

7,200.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

กลุ่มงานโสต ศอ
นาสิก

ประชุมคณะกรรมการ PCT

ร้อยละของบุคคลากรที่เข้า
> 90%
ร่วมประชุม

ทําทุกเดือน

7,500.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

CLT กุมารเวช
กรรม

พยาบาลกลุ่มงาน
การพยาบาล
ทําทุกเดือน
ผู้ป่วยกุมารเวช
กรรม

14,400.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

CLT กุมารเวช
กรรม

ประชุมกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมาร
จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม
เวชกรรม

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00 CLT อายุรกรรม

15,600.00 CLT อายุรกรรม

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
ระยะเวลา
รวมงบประมาณ
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน) (ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
วันที่)
(บาท)

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ร้อยละของบุคลากรที่
โครงการพัฒนาศักยภาพทีมช่วยฟื้นคืน
งานการพยาบาล
ได้รับการอบรมช่วยฟื้นคืน
ทําทุกเดือน
ชีพผู้ป่วยทารกและเด็ก
ผู้ป่วยกุมารเวช
ชีพ >90%
กรรม
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้
ทักษะในการใช้ เครื่องมือ
อุปกรณ์การแพทย์ที่มีความ
เสี่ยงสูงรวมทั้งการ
บํารุงรักษาและแก้ปัญหา
เบื้องต้นได้

พยาบาลวิชาชีพ
และพนักงาน
ช่วยเหลือคนไข้
โรงพยาบาล
ราชบุรี จํานวน
120 คน

6,200.00

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.
1,550.00

1,550.00

1,550.00

1,550.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ
CLT กุมารเวช
กรรม

ไตรมาส 3 :
เมษายน มิถุนายน

3,000.00

3,000.00

คณะกรรมการ
บริหารสิ่งแวดล้อม

เพื่อความ
มีการประชุมใน
คล่องตัวและการ ไตรมาส 3 :
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านเครื่องมือ คณะกรรมการอย่างน้อยปี ประสานงานใน เมษายน ละ 2 ครั้ง
การดําเนินงาน มิถุนายน
ของอนุกรรมการ

700.00

700.00

คณะกรรมการ
บริหารสิ่งแวดล้อม

การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์และ
การดูแลบํารุงรักษาโดยผู้ใช้งาน

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
คุณภาพการดูแลผ้ฎป่วยที่ใช้เครื่องช่วย
หายใจ

มีการประชุม
คณะกรรมการเพื่อการ
สื่อสารและพัฒนางานใน
ทีมเพื่อขับเคลื่อนงาน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

เพื่อประสานและ
ติดตาม
ไตรมาส 2 :
ความก้าวหน้าใน มกราคม - มีนาคม
การพัฒนาคุณภาพ

คณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อม ประชุมทุกๆ 1 เดือน รวม บริหารสิ่งแวดล้อม
ทําทุกเดือน
ในการดูแลผู้ป่วย (ENV)
12 ครั้งต่อปี
ในการดูแลผู้ป่วย
จํานวน 50 คน

1,400.00

15,000.00

คณะกรรมการ
ดูแลผู้ป่วยที่ใช้
เครื่องช่วยหายใจ

1,400.00

3,750.00

3,750.00

3,750.00

3,750.00

คณะกรรมการ
บริหารสิ่งแวดล้อม

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
ระยะเวลา
รวมงบประมาณ
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน) (ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
วันที่)
(บาท)

เพื่อให้ประชาชน
ผู้มารับบริการ
รับรู้ถึงความ
สะอาด ปลอดภัย
สิ่งแวดล้อมดี มี
ชีวิตชีวา และ
ประชุมคณะทํางานพัฒนาอนามัย
ประชุมทุกๆ 1 เดือน รวม
บุคลากร
ทําทุกเดือน
สิ่งแวดล้อม GREEN&CLEAN Hospital 12 ครั้งต่อปี
สาธารณสุขได้มี
สถานที่ทํางาน
น่าอยู่ น่าทํางาน
ส่งผลให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องยั่งยืน

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

9,000.00

2,250.00

2,250.00

2,250.00

2,250.00

คณะกรรมการ
บริหารสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม RCA

แพทย์ แพทย์พี่
การเกิดอุบัติการณ์ซ้ําหลัง เลี้ยง แพทย์
RCA ของกลุ่มงานสูติ-นรี เพิ่มพูนทักษะ
เวชกรรม รพ.ราชบุรี 0% พยาบาล กลุ่ม
งานที่เกี่ยวข้อง

ทําทุกเดือน

9,000.00

2,250.00

2,250.00

2,250.00

2,250.00

CLT สูตินรีเวช
กรรม

ประชุมกลุ่มงานเพื่อวิเคราะห์ ทบทวน
สรุปผลการดําเนินการ

เพื่อลดข้อร้องเรียนของผ้ฎ
แพทย์ พยาบาล
ใช้บริการ กลุ่มงานสูติ-นรี
กลุ่มงานสูติ-นรี
เวชกรรม โรงพยาบาล
เวชกรรม
ราชบุรี

ทําทุกเดือน

16,800.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

CLT สูตินรีเวช
กรรม

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
ระยะเวลา
รวมงบประมาณ
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน) (ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
วันที่)
(บาท)

ประชุม community of practice

ลดการเกิดการคลอดก่อน
แพทย์ พยาบาล
กําเนิด การตกเลือดหลัง
กลุ่มงานสูติ-นรี
คลอด ครรภ์เป็นพิษรุนแรง
เวชกรรม
การตั้งครรภ์วัยรุ่น

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงาน
เรื่อง "ระบบยา"

1.บุคลากรใน
โรงพยาบาลมี
ความรู้ความเข้าใจ
ร้อยละของแพทย์
ในระบบยาของ
พยาบาล เภสัชกร และ
โรงพยาบาลราชบุรี
ไตรมาส 1 :
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับ 2.ความเสี่ยงที่
ตุลาคม - ธันวาคม
ระบบยาเข้าร่วมประชุมไม่ เกี่ยวข้องกับ
น้อยกว่าร้อยละ 80
ระบบยาลดลง
ผู้ป่วยมีความ
ปลอดภัยจากการ
ใช้ยา

ทําทุกเดือน

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

6,400.00

1,600.00

30,000.00

30,000.00

1,600.00

1,600.00

1,600.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ
CLT สูตินรีเวช
กรรม

กลุ่มงานเภสัช
กรรม

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยา

โครงการเพิ่มศักยภาพการผ่าตัดมะเร็ง
ศีรษะและลําคอ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

การประชุมอย่างน้อยไตร
มาสละ 1 ครั้ง

-

เป้าหมาย/จํานวน
ระยะเวลา
รวมงบประมาณ
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน) (ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
วันที่)
(บาท)

พัฒนาระบบยา
ของโรงพยาบาล
ราชบุรี ให้มีระบบ
ยาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน
วิเคราะห์ปัญหา
ด้านยาในมุมมอง
สหสาขาวิชาชีพ
ทําทุกเดือน
เพื่อเสนอแนว
ทางแก้ไขต่อ
คณะกรรมการ
เภสัชกรรมและ
การบําบัด รวมทั้ง
ติดตาม
ประเมินผลของ
ระบบยา
เพิ่มศักยภาพใน
การดูแลรักษา
ผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็ง
ศีรษะและลําคอที่ ทําทุกเดือน
มีความซับซ้อน

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

1,600.00

400.00

400.00

400.00

400.00

กลุ่มงานเภสัช
กรรม

21,200.00

5,300.00

5,300.00

5,300.00

5,300.00

CLT โสต ศอ
นาสิก

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะทีมการ
ดูแลผู้ป่วยพฤติกรรมก้าวร้าว

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
ระยะเวลา
รวมงบประมาณ
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน) (ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
วันที่)
(บาท)

1. พยาบาล
วิชาชีพประจําหอ
ผู้ป่วยจิตเวช
จํานวน 8
คน
1. บุคลากรมีความรู้
2. ผู้ช่วยเหลือ
เกี่ยวกับผู้ป่วยที่มี
คนไข้ประจําหอ
พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง
ผู้ป่วย
2. บุคลากรสามารถ
จํานวน 6 คน
ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย
3. เจ้าหน้าที่
พฤติกรรมก้าวร้าวได้ตาม
รักษาความ
แนวทาง
ไตรมาส 2 :
ปลอดภัย
3. ความพึงพอใจของผู้
มกราคม - มีนาคม
องค์การทหาร
อบรมต่อกิจกรรมโครงการ
ผ่านศึก จํานวน
4. จํานวนอุบัติการณ์ความ
29 คน
เสี่ยงจากผู้ป่วยพฤติกรรม
4. วิทยากร
ก้าวร้าว
จํานวน 2 คน
รวมจํานวน
45 คน

1,125.00

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

1,125.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

CLT จิตเวช

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
ระยะเวลา
รวมงบประมาณ
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน) (ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
วันที่)
(บาท)

บุคลากรใน
โรงพยาบาลทุก
ระดับ

โครงการรณรงค์วันล้างมือโลก

บุคลากรล้างมือเพิ่มขึ้น
มากกว่า80%

โครงการฟื้นฟูความรู้พนักงานผู้
ช่วยเหลือคนไข้ในการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

โครงการฟื้นฟู
ความรู้พนักงานผู้
ไตรมาส 3 :
ร้อยละบุคลากรเข้ารับการ ช่วยเหลือคนไข้ใน
เมษายน อบรม80%
การป้องกันและ
มิถุนายน
ควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม HA
National Forum ครั้งที่ 21
ส่งบุคลากรเข้าอบรมตามหลักสูตรของ
สรพ. จํานวน 5 หลักสูตร

ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100

จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม

จัดประชุมรับฟังการบรรยายหลักสูตร
จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม
อบรมของ สรพ. ในรูปแบบ e-learning
โครงการประชุม เรื่อง กฎหมายทาง
การแพทย์

หลักสูตรละ 5-6
คน
จํานวน 50 คน

ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80

ไตรมาส 1 :
ตุลาคม - ธันวาคม

ไตรมาส 2 :
มกราคม - มีนาคม
ทําทุกเดือน

ทําทุกเดือน
ไตรมาส 4 :
กรกฎาคม กันยายน

5,000.00

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

คณะกรรมการ
การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

5,000.00

4,000.00

4,000.00

159,600.00

135,600.00

12,500.00

14,200.00

33,900.00

3,125.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

คณะกรรมการ
การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

159,600.00

คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล

33,900.00

33,900.00

คณะกรรมการ
33,900.00 พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล

3,125.00

คณะกรรมการ
3,125.00 พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล

3,125.00

คณะกรรมการ
14,200.00 พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก
โครงการประชุม เรื่อง ทําอย่างไร...
ไม่ให้ถูกฟ้องร้อง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
ระยะเวลา
รวมงบประมาณ
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน) (ตั้งแต่วันที่- ถึง ทั้งโครงการ
วันที่)
(บาท)

ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80

ไตรมาส 3 :
เมษายน มิถุนายน

ร้อยละของหน่วยงานที่
ได้รับการเข้าเยี่ยม (จาก
จัดกิจกรรม Risk round ในโรงพยาบาล
มากกว่าร้อยละ 80 ทําทุกเดือน
จํานวนหน่วยงานทั้งหมดที่
จัดตารางลงเยี่ยม)
ไตรมาส 3 :
โครงการอบรม เรื่อง พื้นฐานการจัดการ
ความขัดแย้งและความเสี่ยงในระบบ
ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม มากกว่าร้อยละ 80 เมษายน มิถุนายน
สาธารณสุข
โครงการการจัดการภาวะโภชนาการใน
ผู้ป่วยศัลยกรรม
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
บันทึกเวชระเบียน

แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ
งานศัลยกรรม
แพทย์ พยาบาล ใน
โรงพยาบาล

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

4,600.00

9,375.00

4,600.00

2,344.00

2,344.00

86,900.00

ม.ค. - มี.ค. 63

5,000.00

ธันวาคม 2562กันยายน 2563

23,834.00

บุคลากรในงาน
โครงการศึกษาดูงานสถาน จํานวนบุคลากร
เวชนิทัศน์และ
ได้รับการศึกษาดู
เทคโนโลยีการศึกษา
โสตทัศนศึกษา
แพทยศาสตร์ รพ.ศิริราช งาน
จํานวน 8 คน

6,420.00

5,959.00

6,420.00

คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล

2,344.00

คณะกรรมการ
2,343.00 บริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาล

86,900.00

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาล
นพ.นพวัชร์
สมานคติวัฒน์

5,000.00
5,959.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

5,958.00

5,958.00 พรมาศ สาระเวก
กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ. เมืองราชบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ) : โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง
ตอบตัวชี้วัด PA/ KPI กระทรวง : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 90
สถานการณ์ (Baseline) : การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) เป็นการประยุกต์
แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงานขององค์กรต่างประเทศที่ประสบความสําเร็จ นํามาบูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งดําเนินงานโดย
สํานักงาน ป.ป.ช. นํามาเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จําแนกเป็น ๕ ดัชนี คือ ดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความรับผิด ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ลําดับ

1 โครงการ ประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใส บริหาร

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)
อําเภอผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณธรรม

ต.ค. 62 ก.ย. 63

ความเสี่ยง

และความโปร่งใส

กิจกรรมหลัก
1) ทบทวนคําสั่ง

ในการดําเนินงาน
ของหน่วยงาน

คณะกรรมการ

คณะกรรมการหน่วยงาน

ภาครัฐร้อยละ 90

15 คน

คุณธรรม ความโปร่งใส
และการบริหารความเสี่ยง
2)ประชุมคณะกรรมการ เพื่อ
ร่วมวางแผนงาน ขับเคลื่อน
กิจกรรมหน่วยงานคุณธรรม
ความโปร่งใสและการบริหาร

รวม
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
6,500
สป.

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับชอบ
สันติ
เข็มทอง
สสอ.เมือง

2 ครั้ง/ปี

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)

ความเสี่ยง
3)หน่วยงาน ประเมินตาม
แบบสํารวจหลักฐานเชิง

รวม
งบประมาณ
ทั้งโครงการ

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับชอบ

1 ครั้ง/ปี

ประจักษ์ การประเมิน
คุณธรรม ความโปร่งใส
ของหน่วยงาน (ITA)
4)อบรมพัฒนาศักยภาพ

1 ครั้ง/ปี

เจ้าหน้าที่หน่วยงานคุณธรรม
ความโปร่งใส
5)สรุป รายงานผลการ
ดําเนินงานและบันทึกข้อมูล
ผ่านระบบ
2 โครงการ พัฒนาศักยภาพ

12 ครั้ง/ปี

อําเภอผ่านเกณฑ์

บุคลากร งานพัสดุ และงาน

การประเมิน

การเงินอําเภอเมืองราชบุรี

คุณธรรมและ

ต.ค. 62 -

กรรมการการจัดซื้อ จัดจ้าง
และการเงิน ให้เป็นปัจจุบัน

การดําเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ ร้อยละ90

3,900

สันติ เข็มทอง

สป
ก.ย. 63

ความโปร่งใสใน
กิจกรรมหลัก
1) ทบทวนคําสั่งคณะ

6,500

26 แห่ง

สสอ.เมือง

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก
2) จัดทําโฟร์ชาร์ตงานพัสดุ
งานการเงิน ของแต่หน่วย
บริการ
3) ประชุมผู้รับผิดชอบงาน
พัสดุ งานการเงิน เพื่อแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ แนวการปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง
4) สนับสนุนให้บุคลากรที่รับ
ผิดชอบงานพัสดุ งานการเงิน
เข้ารับการอบรมพัฒนา
ศักยภาพในเรื่องระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานการเงิน
งานพัสดุ
5) สรุป รายงานผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)

30 คน
1 ครั้ง/ปี

26 คน
1 ครั้ง/ปี

รวม
งบประมาณ
ทั้งโครงการ

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

3,900

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับชอบ

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)

1. เพื่อปลูกฝัง
จิตสํานึกของผู้
ให้บริการที่ดี 2. เพื่อ
โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ ประจําปี
เพิ่มทักษะทางด้าน บุคลากร รพ. 2
2563 บริการอย่างไร สุขใจผู้ให้ ประทับใจผู้รับ การสื่อสาร และ
รุ่นๆ ละ 100 คน
ลดข้อร้องเรียน
พฤติกรรมในการ
รวม 200 คน
บริการ 3. สร้าง
ศรัทธาต่อประชาชน
และลดข้อร้องเรียน

5 มิย. 2563

รวม
งบประมาณ
ทั้งโครงการ

22,000.00

งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

22,000.00

หมายเหตุ การพิมพ์ใช้อักษร TH SarabanPSK ขนาด 14 Point / กรณีข้อความยาวเกินช่องที่กําหนดไม่ต้องตัดข้อความ ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ /ขนาดความกว้างของแต่ละช่องไม่ให้ปรับใหม่ขอให้ยึดตามแบบฟอร์ม

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ. ........................................... ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : การพัมนาระบบธรรมมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Governance Excellence
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ) : 34. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตอบตัวชี้วัด PA/ KPI กระทรวง : ตัวที่ 55) ร้อยละความสําเร็จของส่วนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
: ตัวที่ 57) ร้อยละของรพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
สถานการณ์ (Baseline) PMQA : อําเภอเมืองราชบุรี ได้ดําเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ตั้งแต่ปี 2561 ได้ดําเนินการประเมินตนเองในหมวด 1 การนํา
องค์กร และหมวด 5 ทรัพยากรบุคคล ผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 หมวด ในปี 2562 ได้ดําเนินการประเมินตนเอง ในหมวดที่ 2 การวางแผนงาน และหมวดที่ 4 การจัดการความรู้ เทคโนโลยี ผ่านเกณฑ์
ทั้ง 2 หมวด และในปี 2563 มีเป้าหมายที่จะดําเนินการประเมินตนเองในหมวด 3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหมวด 6 บริการ
สถานการณ์ (Baseline) รพ.สต.ติดดาว : อําเภอเมืองราชบุรี มีรพ.สต.ในสังกัด จํานวน 25 แห่ง และสังกัดท้องถิ่น 1 แห่ง โดยมีการประเมินรพ.สต.ติดดาว ผ่าน 5 ดาว ในปี 2560
จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.เจดีย์หัก และรพ.สต.เกาะพลับพลา ในปี 2561 จํานวน 8 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ห้วยไผ่, รพ.สต.คุ้งน้ําวน, รพ.สต.พิกุลทอง, รพ.สต.หินกอง, รพ.สต.บางป่า,
สอน.เฉลิมฯ, รพ.สต.บ้านคูบัว และรพ.สต.ท่าราบ ส่วนในปี 2562 ผ่านจํานวน 15 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านห้วยหมู, รพ.สต.ดอนตะโก, รพ.สต.หนองกลางนา, รพ.สต.บ้านบางศรีเพชร,
รพ.สต.คุ้งกระถิน, รพ.สต.อ่างทอง, รพ.สต.โคกหม้อ, รพ.สต.สามเรือน, รพ.สต.บ้านญวน, รพ.สต.น้ําพุ, รพ.สต.ดอนแร่, รพ.สต.เขาแร้ง, รพ.สต.บ้านเกาะลอย, รพ.สต.พงสวาย และรพ.สต.บ้านไร่
ทําให้ผ่านสะสมครบ 100% แต่ในปี 2563 ประเมินซ้ํารพ.สต.ที่ผ่านในปี 2560 และรพ.สต.ที่สังกัดท้องถิ่น จํานวน 1 แห่ง รวม 3 แห่ง

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)

1 การพัฒนาและประเมินตนเองตาม ร้อยละ ของหมวด
เกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการ
ทีน่ ําเกณฑ์บริหาร
ภาครัฐ
จัดการมาดําเนิน
การเพิ่มขึ้น
กิจกรรม

สสอ.เมือง
ราชบุรี

ต.ค.62ก.ย.-63

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.
-

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ
อัญชนา
คทาวัชรกุล
สสอ.เมือง

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)

1) ชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
เกณฑ์
ประเมินหมวดที่ 3,6
2) ประเมินตนเองตามเกณฑ์การ
พัฒนาในหมวด 3,6 และปรับปรุง
ข้อมูลในหมวด1,2,4,5 ให้ครบทั้ง
7 แบบฟอร์ม
3) ทําโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.


ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ



เพื่อการแก้ไขและพัฒนาในแต่ละ
หมวด
4) จัดส่งข้อมูลรายงาน ให้สสจ.และ















นําเข้าระบบ ตามระยะเวลาที่ก.พ.ร.
กําหนด
5) จัดทําและปรับปรุงผลการ
ประเมิน
ตนเองปี 2563
2 การพัฒนารพ.สต.ติดดาว
กิจกรรม
1) จัดทําส่วนขาดปัญหาภาพรวม



ร้อยละของรพ.สต.
ที่ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว
(Re-accredit)

จํานวน 2
รพ.สต.

พ.ย.62ก.ค.-63

7,800
QOF

สสอ.เมือง
ราชบุรี


ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก
ทั้งอําเภอ (แผนยุทธศาสตร์แม่ข่าย)
2) พัฒนาทีมพี่เลี้ยงโดยใช้แนวทาง
จากการถอดบทเรียนจังหวัดและ
ศึกษาเกณฑ์ชี้วัดที่เปลี่ยนแปลง
3) ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ
เกณฑ์
ที่เปลี่ยนแปลงให้กับรพ.สต.
4) รพ.สต.ประเมินตนเองตามเกณฑ์
5) สนับสนุนให้รพ.สต.ผ่าน
มาตรฐาน
LAB (ประเมิน EQA ทําปีละ 1
ครั้ง
(กรมวิทย์), IQC ทําที่รพ.เดือนละ
1 ครั้ง)
6) ทีมพี่เลี้ยง ติดตามการพัฒนา
รพ.สต.ที่ต้องประเมินในปี 2563
7) ประชุมทีมประเมิน และพี่เลี้ยง
(จากรพ.สต.,สสอ.,รพ.) พัฒนา
ระบบ
สนับสนุนจากแม่ข่าย
8) ให้ขวัญและกําลังใจที่ผ่านปี
2563
9) ถอดบทเรียนการพัฒนาในระดับ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.




3,900

P

P
P

P

P
3,900

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

อําเภอ เพื่อวางแผนการพัฒนา ปี
2564
มีการรายงาน
อุบัติการณ์เพิ่มขึ้น
เพื่อให้ความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นได้รับการ
ทบทวน วิเคราะห์
และแก้ไข

บุคลากรทุกคนใน ตุลาคม2562หน่วยงาน
กันยายน2563

-

x

x

x

x

กายภาพบําบัด

เพื่อเตรียมความพร้อม
รับการตรวจประเมิน
พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐาน
จากสภา
บุคลากรทุกคนใน ตุลาคม2562HA ฉบับใหม่และมาตรฐานสภา
กายภาพบําบัดและ หน่วยงาน
กันยายน2563
กายภาพบําบัด
การตรวจประเมินจาก
ภายนอก

-

x

x

x

x

กายภาพบําบัด

พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง

โครงการ 5ส." BIG Cleanning
Day"

เพื่อทําความสะอาด
อุปกรณื/พื้นที่ห้อง
ผ่าตัด
จัดเก็บของให้เรียบร้อย
และของที่ไม่ใช้ทิ้ง

เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
การพยาบาล
1- 30 มิ.ย.63
วิสัญญี
จํานวน 57 คน

5,700.00

5,700.00

วิสัญญี

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)

เพื่อให้หน่วยงาน
บริการพยาบาลผ่าน
พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลให้
เกณฑ์การประเมิน
ผ่านการประเมินคุณภาพบริการ
คุณภาพบริการ
พยาบาลมีคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป
พยาบาลร้อยละ 60
ขึ้นไป

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

พยาบาลวิชาชีพ
20 คน

1ตค.62-30กย.
2563

2,000.00

500.00

500.00

500.00

แผนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ทางการพยาบาล

เพื่อจัดตั้งศูนย์การ
พยาบาลวิชาชีพ
เรียนรู้ทางการพยาบาล 50 คน

ต.ค.62-ก.ย.63

45,600.00

11,400.00

11,400.00

11,400.00

11,400.00

โครงการประชุม การพัฒนา
คุณภาพความปลอดภัยของ
ผู้รับบริการและบุคลากรทางการ
พยาบาล2P (วิทยากร นพ.พัฒธ
พงษ์ ประชาสันติกุล)

เพื่อให้บุคลากรพย
บาลมีความรู้ความ
เข้าใจในการบริหาร
ความเสี่ยงและ
ตระหนักเห็น
ความสําคัญของระบบ
บริหารความเสี่ยง
ทางการพยาบาล

19,200.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

หัวหน้ากลุ่ม
งาน/หัวหน้าหอ/
ตค62-กย.63
หัวหน้าทีม/เวร
ตรวจการพยาบาล

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

500.00 น.ส.วนิดา ยืนยง

คุณนพมาศ
สุทธิวิรัช

นางประจวบ ทอง
เจริญ

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก
โครงการความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม
1) กิจกรรมประเมินและตรวจวัด
สภาพแวดล้อมในการทํางาน
โรงพยาบาลราชบุรี
2) พัฒนาคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)
1. เพื่อประเมินและ
ค้นหาสิ่งคุกคาม
หน่วยงานเสี่ยง ในรพ.
2. เพื่อป้องกันและ
บุคลากรใน
ควบคุมการบาดเจ็บ โรงพยาบาล
หรืออุบัติเหตุ
เนื่องจากการทํางาน
ของบุคลารก

ม.ค. - ก.ค. 63

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

12,900.00

4,300.00

4,300.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

4,300.00 กฤษฎา ศรีทองสุข

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ. .........เมือง................ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Governance Excellence
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ) : 36. โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ
ตอบตัวชี้วัด PA/ KPI กระทรวง : ตัวที่ 59) ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
สถานการณ์ (Baseline) : รพ.สต.ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองราชบุรี มีการใช้โปรแกรม JHCIS เป็น HIS พื้นฐานในการบันทึกข้อมูล เพื่อนําเข้าระบบ 43 แฟ้ม มีการตรวจสอบข้อมูลตามโครงสร้าง
ผ่านโปรแกรม OP PP Individual 2010 ก่อนนําเข้าข้อมูลในระบบ HDC สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
กิจกรรม
1) ปรับระบบงานสารบรรณ
อิเล็ทรอนิกส์
2) ติดตามการใช้งานระบบนัดหมาย
ในรพ.สต.
3) ติดตามการจัดส่งข้อมูล ตั้งต้น
ปี 2563
4) ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพ ของ
รพ.สต.ในระบบ 43 แฟ้ม
5) ตรวจสอบข้อมูล โดย
ผู้รับผิดชอบงาน
6) ติดตามการบันทึกข้อมูล GIS Health

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.
ต.ค.62-ก.ย.63
46,000

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)

ปริมาณการใช้
กระดาษลดลงจาก
ปี 62 ร้อยละ 30
มีระบบนัด 2 บริการ

สสอ.เมือง

งบดําเนินการ

24,000



รพ.สต. 26 แห่ง

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

สันต เข็มทอง
สสอ.เมือง



อัญชนา
คทาวัชรกุล

รพ.สต.ทุกแห่งส่งได้
ทันเวลา
แฟ้มข้อมูลบริการมี
คุณภาพ ร้อยละ 95



รพ.สต. 26 แห่ง
รพ.สต. 25 แห่ง

QOF

6,500

6,500

6,500

6,500











สสอ.เมือง

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพมุ่งสู่Smart hospital
พัฒนาระบบการให้ความรู้กายภาพบําบัด
4.0

เพื่อให้ผู้รับบริการ
ได้รับความรู้ทาง
ผู้รับบริการใน
กายภาพบําบัดโดย
กลุม่ วัยเด็กและ
ผ่านระบบเทคโนโลยี วัยทํางาน
สารสนเทศ QR CODE

พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการรักษา
กายภาพบําบัดโดยการ
ทํา medical audit

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

ตุลาคม2562กันยายน2563

-

x

x

x

x

กายภาพบําบัด

เพื่อให้ข้อมูลมีความ
สมบูรณ์และพร้อม
สําหรับสนับสนุนการ
เรียกข้อมูลจาก
กองทุนต่างๆ เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้โรงพยาบาล

นัก
กายภาพบําบัด ตุลาคม2562ทุกคนที่ลงข้อมูล กันยายน2563
ในHOS xp

-

x

x

x

x

กายภาพบําบัด

พื่อให้ข้อมูลผู้ป่วยในที่
พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการรักษาผู้ป่วย
ส่งปรึกษา
ในที่ส่งปรึกษากายภาพบําบัดโดยใช้ระบบ
กายภาพบําบัดมีการ
IT
บันทึกที่ถูกต้องและ
มาทดแทนการเก็บข้อมูลด้วยมือ โดย
สามารถดึงข้อมูลมา
ความร่วมมือกับหน่วยIT โรงพยาบาลราชบุรี
ใช้ได้

ตุลาคม2562กันยายน2563

-

x

x

x

x

กายภาพบําบัด

เพื่อพัฒนาโปรแกรม
สารสนเทศในการ
การจัดการระบบสารสนเทศการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรพยาบาล กลุ่มการ จัดการข้อมุลการ
พยาบาล โรงพยาบาลราชบุรี
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพ
20 คน

ตค62-ธค.62

9,410.00

9,410.00

คุณสกาวเดือน
ขําเจริญ

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)

คุณภาพการบันทึกเวข
ระเบียนผู้ป่วยใน
เป็นไปตามเกณฑ์
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึก
แพทย์ พยาบาล
มาตรฐานการบันทึก
เวชระเบียน
ในโรงพยาบาล
เวชระเบียนของ
สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

1. จํานวนผู้ป่วย
เบาหวานและความดัน
โลหิตสูงที่มารับบริการ
ได้รับการลงบันทึก
ข้อมูล ผู้ป่วยใน
โครงการพัฒนาระบบลงข้อมูลโรคไม่ติดต่อ โปรแกรม ทุกราย
พนักงานบันทึก
เรื้อรัง
2. มีข้อมูลใน
ข้อมูล 1 คน
ฐานข้อมูลโรงพยาบาล
ราชบุรี ครบถ้วน
ถูกต้อง และทันเวลา
ในการส่งรายงาน

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ธันวาคม 2562กันยายน 2563

23,834.00

5,959.00

5,959.00

5,958.00

ทําทุกเดือน

99,960.00

24,990.00

24,990.00

24,990.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

5,958.00 พรมาศ สาระเวก

24,990.00

กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)

เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
คุณภาพของข้อมูล 43 เวชกรรมสังคม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
แฟ้ม ถูกต้องมากกว่า โรงพยาบาล
ทําทุกเดือน
ระบบบันทึกข้อมูล Hosxp PCU ปี 2563
ร้อยละ 95
ราชบุรี จํานวน 30
คน

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

พัฒนาระบบการ
จัดเก็บและส่งมอบ
ไฟล์รูปภาพด้วย
เทคโนโลยีสังคม
ออนไลน์เพื่อการ
เข้าถึงอย่างเหมาะสม
ของผู้รับบริการ

ร้อยละ 85 ของ
ผู้รับบริการงาน
ผู้รับบริการมี
ถ่ายภาพในเขต
ความพึงพอใจใน
บริการสุขภาพที่
วิธีการรับมอบ
5
ไฟล์ภาพ

ร้อยละ 85 ของ
หน่วยงานที่รับ
พัฒนาระบบการ
บริการสามารถ
จัดเก็บรวบรวมและส่ง
เข้าถีงข้อมูลภาพ
มอบข้อมูลภาพถ่าย
ได้ในระบบ
ภายในโรงพยาบาล
อินทราเน็ต
ราชบุรี
พึงพอใจ

หน่วยงานใน
โรงพยาบาล
ราชบุรี จําแนก
ตามกลุ่มภารกิจ

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

29,900.00

-

-

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

x

x

x

x

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

x

x

x

x

กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

x

กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงการพัฒนาคลัง
ภาพดิจิตอล RBH
Gally

บุคลากร
จํานวนอัลบั๊มภาพ โรงพยาบาล
ในคลังภาพ
ราชบุรี สามารถ
ดิจิตอล RBH
เข้าถึงคลังภาพ
Gally ที่มีการ
ดิจิตอล RBH
เผยแพร่ด้วย
Gally ในระบบ
โปรแกรมคลัง
อินทราเน็ต
ภาพดิจิตอล ใน ภายใน
ระบบอินทราเน็ต โรงพยาบาล
ราชบุรีได้

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงการศึกษาดูงาน
สถานเทคโนโลยี
การศึกษา
แพทยศาสตร์ รพ.ศิริ
ราช

บุคลากรในงาน
จํานวนบุคลากร
เวชนิทัศน์และ
ได้รับการศึกษาดู
โสตทัศนศึกษา
งาน
จํานวน 8 คน

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

-

6,420.00

x

x

6,420.00

x

x

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ. ........................................... ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : แผนการพัฒนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Governance Excellence
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ) : โครงการพัฒนางานวิจัย/นวตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
ตอบตัวชี้วัด PA/ KPI กระทรวง : ตัวที่ 65) จํานวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือพัฒนาต่อยอด
สถานการณ์ (Baseline) มีผลงานวิชาการที่ได้รับการประกวดระดับจังหวัดจํานวน 8 ผลงาน ประเภทงานวิจัยจํานวน 1 เรื่อง ประเภทนวัตกรรมจํานวน 6 เรื่อง
ประเภทCQI 1 เรื่อง

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

1) ร้อยละ80ของเจ้า
หน้าที่สาธารณสุขที่
เข้าร่วมกิจกรรม
2) ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถนําความรู้ที่
แลกเปลี่ยนไปใช้ใน
การพัฒนางานได้

60 คน

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

งบประมาณ
(บาท)

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

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนา
งานวิจัย/นวัตกรรม/R2R/CQI
ประจําปีงบประมาณ 2563
1)สํารวจการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัย/
นวัตกรรม/R2R/CQI ของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขระดับอําเภอ
2)กํากับติดตามผลการรายงานความก้าว
หน้างานวิจัย/นวัตกรรม/R2R/CQI ของ
เจ้าหน้าที่ทุกเดือน
3)ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้พัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรม/R2R/CQI ประจําปีงบ

เมษายน
ถึง
กันยายน
2563

12,300
QOF

0

0

12,300

น.ส.วรัญญา
ธิใจ

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก
ประมาณ 2563
4)แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนา
งานวิจัย/ นวัตกรรม/R2R/CQI
5)กําหนดเกณฑ์การตัดสินการนํา
เสนองานวิจัย/นวัตกรรม/R2R/CQI
และแจ้งประชาสัมพันธ์
6) ดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/R2R/CQI
และนําเสนอผลงานวิชาการ
สาธารณสุข และมอบใบประกาศ
เกียรติคุณพร้อมกรอบ
7) สรุปและรายงานผลการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้
โครงการประชุมวิชาการ

โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรม
สุขภาพตามหลัก 3อ 2ส ของผู้ที่มารับ
บริการที่ตรวจโรคทั่วไป/ประกันสังคม
โรงพยาบาลราชบุรี

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

งบประมาณ
(บาท)

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

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

3)มีผลงานวิชาการที่ได้
รับการขึ้นทะเบียน
ระดับอําเภอ

ทันตแพทย์เขต ๕

ม.ค.-63

1. ผู้ที่มารับ
บริการที่ห้องตรวจ
1. มีผลงานการวิจัย โรคทั่วไป/
ด้านพฤติกรรมสุขภาพ ประกันสังคม
ทําทุกเดือน
จํานวน 1 เรื่อง
2. ญาติผู้ที่มารับ
บริการที่ห้องตรวจ
โรคทั่วไป

10,000.00

10,000.00

1,350.00

338.00

กลุ่มงานทันตกรรม

338.00

337.00

337.00 กลุ่มงานสุขศึกษา

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

พัฒนาแนวปฏิบัติในการป้องกันปอด
อักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

1. อัตราการเกิด
ภาวะปอดอักเสบจาก
การใส่เครื่องช่วย
หายใจ < 5 ครั้ง ต่อ
1000 วันใส่
เครื่องช่วยหายใจ
มีวิธีปฏิบัติในการ
ป้องกันปอด
ไตรมาส 1 :
2. ระยะเวลาการนอน อักเสบจากการใช้ ตุลาคม ในโรงพยาบาลของ เครื่องช่วยหายใจ ธันวาคม
ผู้ป่วยที่เกิดภาวะปอด ในแนวทางเดียวกัน
อักเสบจากการใส่
เครื่องช่วยหายใจ
และค่าใช้จ่ายจากการ
ใช้ยาปฏิชีวนะลดลง

งบประมาณ
(บาท)

2,500.00

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

2,500.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

คณะกรรมการ
ดูแลผู้ป่วยที่ใช้
เครื่องช่วยหายใจ

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

พัฒนาระบบยา
ของโรงพยาบาล
ราชบุรี ให้มีระบบ
ยาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน
วิเคราะห์ปัญหา
ด้านยาในมุมมอง
การประชุมอย่างน้อย สหสาขาวิชาชีพ
ทําทุกเดือน
ไตรมาสละ 1 ครั้ง
เพื่อเสนอแนว
ทางแก้ไขต่อ
คณะกรรมการ
เภสัชกรรมและ
การบําบัด รวมทั้ง
ติดตาม
ประเมินผลของ
ระบบยา

งบประมาณ
(บาท)

1,600.00

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

x

x

x

x

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

กลุ่มงานเภสัช
กรรม

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

พัฒนาแนวปฏิบัติในการป้องกันปอด
อักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

1. อัตราการเกิด
ภาวะปอดอักเสบจาก
การใส่เครื่องช่วย
หายใจ < 5 ครั้ง ต่อ
1000 วันใส่
เครื่องช่วยหายใจ
มีวิธีปฏิบัติในการ
ป้องกันปอด
2. ระยะเวลาการนอน อักเสบจากการใช้ ไตรมาส 1 : ตุลาค
ในโรงพยาบาลของ เครื่องช่วยหายใจ
ผู้ป่วยที่เกิดภาวะปอด ในแนวทางเดียวกัน
อักเสบจากการใส่
เครื่องช่วยหายใจ
และค่าใช้จ่ายจากการ
ใช้ยาปฏิชีวนะลดลง

บุคลากร ใน
โรงพยาบาล
ไตรมาส 2 : มกรา
ราชบุรี 150 คน
เครือข่าย 30 คน

โครงการ มหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาล
ราชบุรี ประจําปี 2563

จํานวนผลงาน
วิชาการประประเภท
ต่างๆ > 50 เรื่อง

โครงการ Work shop ชุมชนนัก
ปฏิบัติการจัดการความรู้

1.เกิด CoP ใหม่อย่าง
บุคลากรใน
น้อย 10 Cop
โรงพยาบาล 80
2.แต่ละ CoP มีการ
คน
ประชุมอย่างน้อย 2
ครั้ง/ปี

ไตรมาส 1 :
ตุลาคม ธันวาคม

งบประมาณ
(บาท)

2,500.00

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

76,700.00

คณะกรรมการ
ดูแลผู้ป่วยที่ใช้
เครื่องช่วยหายใจ

2,500.00

120,450.00

120,450.00

76,700.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

คณะกรรมการ
จัดการความรู้

คณะกรรมการ
จัดการความรู้

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ประชุมดําเนินการชุมชนนักปฏิบัติ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จํานวน
(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)

1.มีการดําเนินงานแต่
ละ Cop ร้อยละ 80
2.มีผู้ร่วมประชุมแต่ละ
CoP อย่างน้อย >
ร้อยละ 50 ของกลุ่มที่ บุคลากรใน
ลงทะเบียนไว้
โรงพยาบาล 40 ทําทุกเดือน
3.ได้ความรู้ใหม่ใน
คน 4 ครั้ง/ปี
การพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหา อย่างน้อย Cop
ละ 1 เรื่อง (รวม10
เรื่อง)

งบประมาณ
(บาท)

10,000.00

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

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

คณะกรรมการ
จัดการความรู้

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของ คปสอ. ...เมือง.....ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : แผนอื่นๆ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Prevention & Promotion Excellence
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Governance Excellence
สอดคล้องกับโครงการหลักของกระทรวง (48 โครงการ) : โครงการ.................................................................................................................................................................................................................
ตอบตัวชี้วัด PA/ KPI กระทรวง : ตัวที่ ......................-................................................................................................................................................................................................................................
สถานการณ์ (Baseline) จากการรับฟังความคิดเห็นในประเด็นการส่งเสริมสุขภาพและบริการในชุมชน ปี 2561 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการรับฟังเป็น 3 วัน จํานวน 130 คน มีตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้เสนอแนะเรื่องการจัดการเหา ฟันผุในเด็กนักเรียน การจัดการโรคไข้เลือดออก อุบัติเหตุกับการแก้ไขจุดเสี่ยง การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ทําให้แผนในปี 2562 มีการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทย
เพื่อให้มบี ริการกับผู้สูงอายุ ฟื้นฟูสภาพในชุมชน การเคลือบฟลูออไรด์โดยจนท.รพ.สต. และการกําหนดจุดเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในปี 2562 การจัดการโรคไข้เลือดออกโดยการป้องกันยุงกัดโดย
ใช้สมุนไพรในชุมชน ส่วนประเด็นเหาในนักเรียนเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้ายังไม่ได้ มีการดําเนินการทุกกลุ่มวัย และในปี 2562 จากการรับฟังความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอว่าควรใช้
สถานที่ให้กว้างกว่าเดิมเนื่องจากลดวันเหลือ 2 วัน ทําให้ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ เครื่องเสียงไม่เหมาะสม ทําให้แสดงความคิดเห็นไม่ทั่วถึง ในการเสนอความคิดเห็นตัวแทนได้เสนอให้มีการซ้อมแผน
เด็กจมน้ํา ไฟไหม้ และเด็กติดรถให้กับศพด.ทั้งอําเภอ รวมถึงโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการอุบัติเหตุ และการจัดทําโรงเรียนชราบาล เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม
สถานการณ์ (Baseline) ทันตสาธารณสุข : อําเภอเมืองราชบุรี มีทันตบุคลากรที่ประจํา รพ.สต.จํานวน 10 คน มีบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และดูแลรักษาปัญหาทางสุขภาพช่องปากครอบคลุม
ทุกกลุ่มวัย มีการจัดบริการที่เป็นระบบโดยการพัฒนาระบบนัดหมายออนไลน์สําหรับผู้มาจองคิวใช้บริการใน รพ.สต.ทุกแห่ง โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
ร้อยละ 65.92 เด็ก 0-2 ปีได้รับบริการหัตถการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน ร้อยละ 59.18 เด็ก 3-5 ปีได้รับบริการหัตถการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน ร้อยละ 59.18 เด็ก 6-12 ปีได้รับบริการหัตถการ
ทันตกรรม ส่งเสริมป้องกัน ร้อยละ 43.10 เด็กอายุ 12 ปี มีฟันดีไม่มีผุ (Cavity Free) ร้อยละ 78.98 ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 73.04 ผู้สูงอายุ ติดบ้านและ
ติดเตียงได้รับบริการทันตกรรม ร้อยละ 9.03 และผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และฟันหลัง (แท้) ใช้งานไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ ร้อยละ 10.62
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ลําดับ

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ/
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยงานที่รับ
(บาท)
ชอบ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.
พ.ย.62-ก.ย.63
291,300
อัญชนา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)

1 โครงการติดตาม ปรับแผนปฏิบัติการ
ปี2563 และจัดทําแผนปฏิบัติการ

คทาวัชรกุล

ปี 2564
กิจกรรม
1) ประชุมนําเสนอผลการปฏิบัติงาน

สสอ.เมือง
ติดตามความก้าว

จนท.สสอ.และ

พ.ย.62-ส.ค.63

7,500

1,500.00

2,250.00

2,250.00

1,500.00

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ลําดับ

และติดตามความก้าวหน้าทุกเดือน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)

2) ทบทวนและปรับแผนการปฏิบัติงาน ปี

หน้าจํานวน
10 ครั้ง
สสอ.และรพ.สต.มี

2563

การทบทวนและปรับ

3) อําเภอรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ

แผนการปฏิบัติงาน
จํานวนปัญหา/ข้อ

ในการดําเนินงานสุขภาพในชุมชน
4) จัดทําแผนปฏิบัติการ ปี 2564

2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้สูงอายุ
และอุบัติเหตุ ปี 2563
กิจกรรม
1) วางแผนการพัฒนางานผู้สูงอายุ และ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ในระดับอําเภอ
2) สรุปปัญหาการดําเนินงานผู้สูงอายุ
และอุบัติเหตุ
3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้สูงอายุและ
อุบัติเหตุ กับอําเภอและจังหวัดอื่น
เพื่อพัฒนางาน
4) สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และอุบัติเหตุ และนํามาวางแผนการ
ดําเนินงานในปี 2564

เสนอแนะได้นําไป
วางแผนแก้ไข
สสอ.และรพ.สต.มี
แผนปฏิบัติการ
ปี2564

ร้อยละของรพ.สต.
มีการพัฒนางาน
ผู้สูงอายุ
ร้อยละของรพ.สต.
ที่ขับเคลื่อนงาน
อุบัติเหตุในชุมชน
ร้อยละของรพ.สต.ที่
เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

รพ.สต. 30 คน
จํานวน 60 คน

มี.ค.-เม.ย.63

105,000

105,000.00

จํานวน 150 คน

พ.ค.-มิ.ย.63

55,500

55,500.00

จํานวน 66 คน

ส.ค.-ก.ย.63

123,300

จํานวน 46 คน

ม.ค. - ส.ค.63

215,200

จํานวน 46 คน

ก.ค. - ส.ค.63

QOF

123,300.00

นางสาวภิชาภัช
มนัสปัญญากุล
นางสาวจุรีรัตน์
จันทร์ทอง
สสอ.เมือง

215,200.00

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ลําดับ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

3 แผนงานด้านทันตสาธารณสุข
กิจกรรม
1.พัฒนาระบบการจัดบริการ

1.รพ.สต.ที่มีระบบนัด

1.รพ.สต.ที่มี

ตุลาคม 2562

ทันตสาธารณสุขใน รพ.สต.

ออนไลน์ด้านการจัด

การจัดบริการ

ถึง

มนัสปัญญากุล

2.สนับสนุนให้ รพ.สต.มีการใช้ระบบ

บริการด้านทันตฯ

ด้านทันตกรรม

กันายน 2563

สสอ.เมืองราชบุรี

นัดออนไลน์ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของ

(ร้อยละ 100)

ประชาชน
3.ส่งเสริมให้ทันตบุคลากรออกให้

2.เด็ก 3-5 ปี ได้รับ
การตรวจสุขภาพช่อง

9 แห่ง
2.เด็ก 3-5 ปี

บริการเชิงรุกในชุมชน (ตามกลุ่มวัย)
4.จัดให้มีการเวียนทันตบุคลากร
ในการให้บริการครอบคลุมทุกตําบล

ปาก (ร้อยละ 80)
3.เด็ก 3-5 ปี ได้รับ
เคลือบ/ทาฟลูออไรด์

จํานวน
4,000 คน
3.เด็กอายุ

5.ส่งเสริมให้ทันตบุคลากรมีการพัฒนา

(ร้อยละ 80)

6 – 12 ปี

นวัตกรรมในการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

4.เด็กอายุ 6 – 12 ปี

จํานวน

ในชุมชน

ได้รับการตรวจสุขภาพ

4,500 คน

6.กํากับติดตามการบันทึกข้อมูล

ช่องปากและให้
ั
ทันตกรรมส่งเสริม
ป้องกันและรักษา

4.ผู้สูงอายุ

ด้านการจัดบริการทันตสาธารณสุข
ทุกไตรมาส

(ร้อยละ 60)
5.ผู้สูงอายุได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก
(ร้อยละ 90)

จํานวน

จํานวน
33,064 คน

0

-

-

-

-

นางสาวภิชาภัช

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)

1.เพื่อรักษาและฟื้นฟู
ผู้ป่วยโรคหัวใจที่ได้รับ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหัวใจ
การรักษาทางยา
1.การให้บริการและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจทาง
2.เพื่อเตรียมความ
ด้ายอายุรกรรม
พร้อมผู้ป่วยโรคหัวใจ
2.การให้บรืการและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจทาง
ก่อนผ่าตัด และฟื้นฟู
ศัลยกรรมระยะที่1
สมรรถภาพหัวใจหลัง
3.ส่งบุคลากร อบรมเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคหัวใจ
ผ่าตัด
ศูนย์หัวใจ
3.เพื่อเตรียมบุคลากร
สิริกิติ์ คณะแพทย์ศาสตร์
ให้มีความรู้และทักษะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่จําเป็นรองรับงาน
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ จํานวน1 คน
กายภาพบําบัดด้าน
ด้านโรคหัวใจ

ผู้ป่วยโรคหัวใจ
ทางอายุรกรรมที่
ส่งปรึกษา
ผู้ป่วยกลุ่มopen
heart surery
นักกายภาพบําบัด

ตุลาคม 2562กันยายน2563
ตุลาคม 2562กันยายน2563
ปีงบ2564

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

40,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

10,000.00 กายภาพบําบัด

พัฒนาความพร้อมในการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

1.เพื่อให้บุคลากร
เข้าใจแผนหลักในการ
ระงับอัคคีภัย
บุคลากรทุกคนใน ตุลาคม25622.เพื่อทบทวนแผนใน หน่วยงาน
กันยายน2563
การระงับอัคคีภัยและ
สามารถปฏิบัติได้

-

x

x

x

x

กายภาพบําบัด

พัฒนาระบบการประหยัดพลังงาน

เพื่อให้บุคลากรมี
ความตระหนักและ บุคลากรทุกคนใน ตุลาคม2562เข้าใจในการประหยัด หน่วยงาน
กันยายน2563
พลังงาน

-

x

x

x

x

กายภาพบําบัด

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

โครงการการใช้กัญชาทางการแพทย์

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)
1. เพื่อส่งเสริมความรู้
สร้างความตระหนัก
และทัศนคติในการนํา
กัญชามาใช้ทางการ
ประชาชน และ
แพทย์
ตุลาคม 2562 ผู้รับบริการ
2. เพื่อให้ผู้ป่วยและ
กันยายน 2563
จํานวน 200 คน
ญาติมีความรู้ความ
เข้าใจวิธีการใช้
ผลิตภัณฑ์กัญชาทาง
การแพทย์อย่างถูกต้อง

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

34,400.00

8,600.00

โครงการรณรงค์บริการทันตกรรม เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาส วันเฉลิม
พระชนมพรรษา 68 พรรษา

ประชาชนทั่วไป

ก.ค.-63

7,000.00

โครงการรณรงค์บริการทันตกรรม ถวาย
สมเด็จย่า

ประชาชนทั่วไป

ต.ค.-62

7,000.00

7,000.00

27,252.00

27,252.00

โครงการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเขตตําบลหน้าเมือง

1.ร้านอาหาร 180
ร้าน
2. ร้านชํา 10 ร้าน
ส่งเสริมสุขภาพ
3. ตู้กดน้ําหยอด
ป้องกันโรค และ
เหรียญ ในเขต
ไตรมาส 1 : ตุลาค
คุ้มครองผู้บริโภคเป็น
ตําบลหน้าเมือง
เลิศ (PP & P
47 ตู้
Excellence)
รวมทั้งสิ้น 237
ร้าน

8,600.00

8,600.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

แพทย์หญิง
8,600.00 คิรีวัลคุ์ แสง
อากาศ

7,000.00 กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

โครงการตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยชุด
ทดสอบสารปนเปื้อนในสถานศึกษา 11 แห่ง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุขที่1 :
ส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็น
เลิศ (PP & P
Excellence)

ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารใน
โรงเรียนทั้ง 11
แห่ง

ไตรมาส 2 :
มกราคม มีนาคม

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

20,974.00

20,974.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
ลําดับ
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)
1. โรงพยาบาล
ราชบุรี มีการ
ตรวจคุณภาพ
น้ําประปา 20
พารามิเตอร์ ปีละ
2 ครั้ง
2. โรงพยาบาล
ราชบุรี ตรวจ
คุณภาพ น้ําทิ้ง 11
ความสอดคล้องกับ
พารามิเตอร์ ปีละ
ยุทธศาสตร์กระทรวง
4 ครั้ง
สาธารณสุขที่ 1 :
โครงการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ําประปาและ
3. เพื่อตรวจ
ส่งเสริมสุขภาพ
น้ําทิ้งและตรวจวิเคราะห์ไข่พยาธิและปรสิต
วิเคราะห์คุณภาพ ทําทุกเดือน
ป้องกันโรค และ
โรงพยาบาลราชบุรี
น้ําทิ้งและกาก
คุ้มครองผู้บริโภคเป็น
ตะกอนทางปรสิต
เลิศ (PP & P
วิทยา ปีละ 4 ครั้ง
Excellence)
4. ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนประชานุ
เคราะห์
โรงพยาบาล
ราชบุรี/ศูนย์
สุขภาพชุมชน
เทศบาลเมือง
ราชบุรี
มีการ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

20,800.00

5,200.00

5,200.00

5,200.00

5,200.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)

1 โรง
ครัวโรงพยาบาล
ราชบุรี
2 ห้องอาหาร
ความสอดคล้องกับ
เจ้าหน้าที่
ยุทธศาสตร์กระทรวง
โรงพยาบาล
โครงการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ําประปา น้ํา สาธารณสุขที่ 1 :
ราชบุรี
ดื่ม และคุณภาพอาหาร ภาชนะ ในโรงครัว
ส่งเสริมสุขภาพ
ทําทุกเดือน
3 ร้าน
และสถานที่จําหน่ายอาหารในโรงพยาบาล
ป้องกันโรค และ
จําหน่ายอาหารใน
ราชบุรี
คุ้มครองผู้บริโภคเป็น
โรงพยาบาล
เลิศ (PP & P
4 ตลาดนัดใน
Excellence)
โรงพยาบาล
5 ตลาดนัดปัน
สุข

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

93,022.00

23,256.00

23,256.00

23,255.00

23,255.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

โครงการสุ่มตรวจร้านขายผลิตภัณฑ์
เครื่องสําอางในตําบลหน้าเมือง

โครงการพัฒนามาตรฐานรพสต.ติดดาว
เครือข่ายโรงพยาบาลราชบุรี

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)
1 เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล
ราชบุรีที่สนใจ
ความสอดคล้องกับ
2 ร้านจําหน่าย
ยุทธศาสตร์กระทรวง
เครื่องสําอาง 4
สาธารณสุขที่1 :
ร้านในตําบลหน้า
ส่งเสริมสุขภาพ
เมือง
ทําทุกเดือน
ป้องกันโรค และ
3 ตลาดนัดต้น
คุ้มครองผู้บริโภคเป็น
เดือนใน
เลิศ (PP & P
โรงพยาบาลราชบุรี
Excellence)
4 ร้านชําใน
ตําบลหน้าเมือง

บุคลากร
สาธารณสุขใน
ตัวชี้วัดที่ 47 : ร้อยละ
หน่วยบริการปฐม ไตรมาส 3 :
ของ รพ.สต. ที่ผ่าน
ภูมิ เครือข่าย
เมษายน เกณฑ์การพัฒนา
โรงพยาบาล
มิถุนายน
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
ราชบุรี จํานวน 26
แห่ง

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

14,400.00

35,200.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

35,200.00

3,600.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)

- คลินิกสะเก็ดเงินทาง
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ผสมผสาน จํานวน 1
คลินิก
- แพทย์แผนไทย
ผู้เชี่ยวชาญโรคสะเก็ด - ผู้ป่วยโรค
โครงการจัดตั้งคลินิกสะเก็ดเงินทางการแพทย์
เงินทางการแพทย์แผน สะเก็ดเงินใน
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
ไทยและการแพทย์
จังหวัดราชบุรี
ผสมผสาน จํานวน 1
ท่าน
- ผู้ป่วยอาการดีขึ้น
ร้อยละ 90 ของผู้ป่วย
ที่เข้ารับการรักษา
ทั้งหมด
รพ.ได้รับการตรวจ
การตรวจประเมินรับรองมาตรฐานงานอนามัย ประเมินรับรอง
แม่และเด็ก
มาตรฐานจาก เขต/
กระทรวง

โครงการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคและ
ระบาดวิทยา

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ไตรมาส 3 :
เมษายน มิถุนายน

20,000.00

คณะทํางาน
ไตรมาส 4 :
อนามัยแม่และ กรกฎาคม เด็กและผู้เกี่ยวข้อง กันยายน

7,000.00

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมสุขภาพ
นักวิชาการ
ป้องกันโรค และ
สาธารณสุข
คุ้มครองผู้บริโภคเป็น จํานวน 2 คน
เลิศ (PP & P
Excellence)

ทําทุกเดือน

264,720.00

กลุ่มงานแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

20,000.00

66,180.00

66,180.00

66,180.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

7,000.00

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

66,180.00

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)

โครงการ 1วัด 1 โรงพยาบาล

1.พระภิกษุสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชน เข้า
ร่วมกิจกรรมมากกว่า
ร้อยละ 80
2.วัดสัตตนารถปริวัตร
วรวิหาร ใช้ธูปเทียนไร้
ควัน ของจุดบริการธูป
เทียนภายในวัด
มากกว่า ร้อยละ 80

โครงการสักการะบรมครูแพทย์แผนไทย

- ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการแพทย์
1. บุคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทย แผนไทยของ
เข้าร่วมโครงการ 100% โรงพยาบาล
2. ค่าดัชนีความพึง
ราชบุรีและ
พอใจของการจัด
เครือข่าย
โครงการ > 80%
- บุคลากรด้าน
การสาธารณสุข

โครงการพิธีถวายราชสดุดีพระบิดาแห่ง
การแพทย์แผนไทย

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
จํานวน 70 ราย
2. ค่าดัชนีความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ > 80%

1.พระภิกษุสงฆ์
วัดสัตตนารถ
ปริวัตรวรวิหาร ไตรมาส 4 :
(17 รูป)
กรกฎาคม 2.ประชาชน เข้า กันยายน
ร่วมกิจกรรม 60
คน

ไตรมาส 4 :
กรกฎาคม กันยายน

- บุคลากรด้าน
การแพทย์แผน
ไทยของ
ไตรมาส 4 :
โรงพยาบาลราชบุรี
กรกฎาคม - บุคลากรด้าน
กันยายน
การสาธารณสุข
ของโรงพยาบาล
ราชบุรี

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

13,300.00

13,300.00

19,220.00

กลุ่มงานแพทย์
19,220.00 แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

12,350.00

กลุ่มงานแพทย์
12,350.00 แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)

พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด *มีแผนการการ
คณะกรรมการ 2
ต.ค.62 - มิ.ย.
สมองตีบหรือตันและผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจ ดําเนินงานพัฒนา
สาขาระดับ รพ.
63
ตายเฉียบพลัน
คุณภาพการดูแลผู้ป่วย ราชบุรี 40 คน
1. อัตราผู้ป่วยและ
ครอบครัวที่อยู่ในเกณ์
ไดร้ฎบการดูแลแบบ
ประคับ ประคอง
ได้ฎบการใหข้
ร้
อ้มูลจาก
กิจกรรม Family
Meetting
โครงการ การดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
2.อัตราผู้ป่วยที่อยู่ใน
ในระยะสุดท้าย สําหรับผู้ดูแลผู้ป่วย
เกณ์ไดร้ฎบการดูแล
แบบประคับ ประคอง
ได้ฎบการได้
ร้
รับการ
เยี่ยมบ้าน
2.อัตราความพึงพอใจ
ของผปูฎวยและญาติ
้

ผู้ดูแลผู้ป่วยใน
ครอบครัวของ
ผู้ป่วยCOPD ที่อยู่
ไตรมาส 2 :
ในระยะสุดท้าย
มกราคม ตามเกณฑ์ที่
มีนาคม
กําหนดของGOLD
guideline ใน
เขตอ.เมือง ราชบุรี

1. จํานวนครั้งของการ
จัดกิจกรรมของชมรมฯ
2. ผู้ไร้กล่องเสียง
ผู้ป่วยมะเร็งคอ
โครงการมิตรภาพบําบัด : พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สามารถฝึกพูดโดยใช้ หอย กล่องเสียง
ไร้กล่องเสียง
หลอดอาหารโดยออก และญาติ
เสียงได้อย่างน้อย 1
พยางค์

ทําทุกเดือน

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.
46,000.00

15,334.00

4,000.00

52,800.00

15,333.00

นพ.ศุภชัย
ไพบูลย์ผล

15,333.00

Service Plan
สาขาโรคไม่ติดต่อ

4,000.00

13,200.00

13,200.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

13,200.00

13,200.00

CLT โสต ศอ
นาสิก

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)

1.อัตราผู้ป่วยโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังที่อยู่ใน
เกณฑ์ได้รับการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน ได้รับ
การติดตามดูแลจากอ
สม.
2.อัตราการกําเริบ
โครงการอสม.ห่วงใย ใส่ใจโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เฉียบพลัน น้อยกว่า
130 ครั้งต่อผู้ป่วย
100 คน
3.อัตรากลับมารักษา
ซ้ําใน28 วัน น้อยกว่า
10
%

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

อสม.ในชุมชนทีมี
ผู้ป่วยโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรังที่อยู่ใน
ไตรมาส 2 :
เกณฑ์ได้รับการ
มกราคม ดูแลต่อเนื่องที่
มีนาคม
บ้าน ในเขตอ.
เมือง ราชบุรี ( นํา
ร่อง 1 ตําบล )

4,000.00

ผู้ประสานงานด้าน
เครื่องมือประจํา
หน่วยงาน สามารถ
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครื่องมือ
บริหารจัดการ
ในแต่ละหน่วยงาน
เครื่องมือภายใน
หน่วยงานได้ครบทุก
หน่วยงาน

ผู้ประสานงานด้าน
เครื่องมือประจํา
หน่วยงาน และ ไตรมาส 4 :
คณะอนุกรรมการ กรกฎาคม ด้านเครื่องมือ
กันยายน
แพทย์ จํานวน
100 คน

11,200.00

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ประชุม (ร้อยละ 80)

คณะอนุกรรมการ
ทําทุกเดือน
5ส

6,000.00

ประชุมคณะอนุกรรมการ 5 ส

Service Plan
สาขาโรคไม่ติดต่อ

4,000.00

1,500.00

1,500.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

1,500.00

11,200.00

คณะกรรมการ
บริหารสิ่งแวดล้อม

1,500.00

คณะกรรมการ
บริหารสิ่งแวดล้อม

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

คณะอนุกรรมการ
ป้องกันและระงับ ทําทุกเดือน
อัคคีภัย

3,000.00

โรงพยาบาลราชบุรี
ประชุมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมมาตรฐานระบบ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ริการสุขภาพ
บริการสุขภาพใน
ระดับคุณภาพ

คณะกรรมการ
บริหารสิ่งแวดล้อม ไตรมาส 2 :
ในการดูแลผู้ป่วย มกราคม คณะฎวทยากรผู้ มีนาคม
เยี่ยมประเมิน

3,000.00

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล

มีการดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์การ
จัดการการดื้อยาต้าน
จุลชีพผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ

คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ทําทุกเดือน
การจัดการเชื้อดื้อ
ยาในโรงพยาบาล

โครงการพัฒนาคุณภาพการป้องกันและ
ควบคุมเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล

อัตราการติดเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพใน
แพทย์ พยาบาล
ไตรมาส 2 : มกรา
โรงพยาบาลลดลง 10 วิชาชีพ
%

ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

จํานวนครั้งที่จัด
ประชุม 4 ครั้ง / ปี

2,500.00

24,200.00

750.00

625.00

750.00

750.00

750.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ
คณะกรรมการ
บริหารสิ่งแวดล้อม

3,000.00

คณะกรรมการ
บริหารสิ่งแวดล้อม

625.00

คณะกรรมการ
การป้องกันและ
625.00
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

24,200.00

625.00

คณะกรรมการ
การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

- อัตราของการ
ประชุมการพัฒนา
คุณภาพของCLT.อายุ เจ้าหน้าที่/
การประชุมคณะกรรมการคุณภาพบริการทาง
รกรรม
คณะทํางานใน
คลินิกด้านอายุรกรรม
- อัตราแผนงาน/
CLT.อายุรกรรม
โครงการที่บรรลุตาม
เป้าหมาย

ทําทุกเดือน

6,000.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00 CLT อายุรกรรม

ประชุมประจําเดือน PCT

เพื่อเป็นช่องทาง
สื่อสารข้อมูลระหว่าง เจ้าหน้าที่ CLT
ทีมดูแลผู้ป่วยและงาน โสต ศอ นาสิก
บริหาร

ทําทุกเดือน

7,200.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

CLT โสต ศอ
นาสิก

ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
โรงพยาบาลราชบุรี (KM)

1.จํานวนผู้เข้าร่วม
การประชุมในแต่ละ
ครั้งมากกว่าร้อยละ
คณะกรรมการ
50 ของ
คณะกรรมการทั้งหมด การจัดการความรู้ ทําทุกเดือน
2.จํานวนครั้งของการ 20 คน
จัดประชุมมากกว่า
ร้อยละ 70 ของแผนที่
วางไว้

3,000.00

750.00

750.00

750.00

750.00

คณะกรรมการ
จัดการความรู้

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ประชุมแต่ละครั้ง

มากกว่าร้อยละ
50 ของคกก.
ทั้งหมด

ประชุมประสานระบบบริการของทีมนําทาง
คลินิก (CLT) และทีมนําระบบงานสําคัญ

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ประชุมแต่ละครั้ง

มากกว่าร้อยละ
50 ของผู้เข้าร่วม ทําทุกเดือน
ประชุมทั้งหมด

ทําทุกเดือน

7,500.00

30,000.00

1,875.00

7,500.00

1,875.00

7,500.00

1,875.00

คณะกรรมการ
1,875.00 พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล

7,500.00

คณะกรรมการ
7,500.00 พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก
ประชุมประสานระบบบริการของทีมนําทาง
คลินิก (CLT) และทีมนําระบบงานสําคัญ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)
ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ประชุมแต่ละครั้ง

มากกว่าร้อยละ
50 ของผู้เข้าร่วม ทําทุกเดือน
ประชุมทั้งหมด

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีมนําทางคลินิก
จํานวน CLT ที่นําเสนอ จํานวน 10 CLT
(CLT) : ตามรอยโรคในกลุ่มโรคสําคัญ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเยี่ยม
สํารวจภายใน

ร้อยละของผู้เข้า
ประชุมที่ร่วมเป็นทีม
เยี่ยมสํารวจภายใน
ของโรงพยาบาล

จัดกิจกรรมเยี่ยมสํารวจภายในโรงพยาบาล
โดยทีม FA ของโรงพยาบาล

ร้อยละ 80 ของ
ร้อยละของหน่วยงาน
หน่วยงานที่
ได้รับการเยี่ยมสํารวจ
กําหนดไว้ใน
ภายใน
แผนการเยี่ยม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างเครือข่าย ร้อยละของผู้เข้าร่วม
คนคุณภาพประจําหน่วยงาน
ประชุม
ประชุมติดตามผลลัพธ์การดําเนินงาน/ ตัวชี้วัด จํานวนครั้งของการ
ของ CLT / ทีมนําระบบงานสําคัญ
จัดประชุม

ร้อยละ 80

ไตรมาส 2 :
มกราคม มีนาคม
ไตรมาส 2 :
มกราคม มีนาคม

ไตรมาส 3 :
มากกว่าร้อยละ 80 เมษายน มิถุนายน
จํานวน 4 ครั้ง

จํานวนผู้เข้าร่วม
ประชุมแต่ละครั้ง

มากกว่าร้อยละ
50 ของคกก.
ทั้งหมด

ประชุมคณะกรรมการนโยบายความปลอดภัย จํานวนผู้เข้าร่วม
ของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข
ประชุมแต่ละครั้ง

มากกว่าร้อยละ
50 ของคกก.
ทั้งหมด

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทําทุกเดือน

ทําทุกเดือน

ทําทุกเดือน

ทําทุกเดือน

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.
30,000.00

6,000.00

7,500.00

1,500.00

8,200.00

2,000.00

19,400.00

4,000.00

15,000.00

2,500.00

1,000.00

3,750.00

625.00

7,500.00

1,500.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

7,500.00

คณะกรรมการ
7,500.00 พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล

1,500.00

คณะกรรมการ
1,500.00 พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล

8,200.00

คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล

2,000.00

คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล

9,700.00

9,700.00

คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล

1,000.00

คณะกรรมการ
1,000.00 พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล

3,750.00

คณะกรรมการ
3,750.00 บริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาล

625.00

คณะกรรมการ
625.00 บริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาล

1,000.00

3,750.00

625.00

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก
จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ การบริหารความ
เสี่ยง ความปลอดภัย (CoP RM)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)
จํานวนครั้งของการจัด
จํานวน 4 ครั้ง
กิจกรรม

ร้อยละของอุบัติการณ์
ระดับโรงพยาบาลที่มี
ความรุนแรง G-I/
จัดประชุมทบทวนอุบัติการณ์ระดับโรงพยาบาล เสี่ยงต่อการถูก
ร้อยละ 100
ร้องเรียนฟ้องร้อง
ได้รับการทบทวนวาง
แนวทางป้องกัน
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงาน
บริการผู้ป่วยนอก
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ
ทางคลินิกด้านออร์โธปิดิกส์
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ
ทางคลินิกด้านจิตเวช
ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานคุณภาพ CLT
ศัลยกรรม
ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

คณะกรรมการ SLT
OPD
คณะกรรมการ CLT
ออร์โธปิดิกส์
คณะกรรมการ CLT
จิตเวช
คณะกรรมการ CLT
ศัลยกรรม

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประชุมประจําเดือน

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงการด้วยรักและ
ผูกพันธ์ กับวัน
อัศจรรย์ของเรา (ครั้ง
ที่ 2)

บุคลากรในโรงพยาบาล
-

ทําทุกเดือน

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.
10,000.00

2,500.00

2,500.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

2,500.00

คณะกรรมการ
2,500.00 บริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาล

ทําทุกเดือน

9,375.00

2,344.00

2,344.00

2,344.00

คณะกรรมการ
2,343.00 บริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาล

ทุกเดือน

7,500.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00 อรวรรณ แผงสุข

ทุกเดือน

6,000.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00 สุรัตน์ แพงอุ่ม

ทุกเดือน

6,000.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00 ปรียนันท์ มารักษา

ทุกเดือน

6,000.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

ทุก 4 เดือน

2,250.00

563.00

563.00

562.00

บุคลากรในหน่วยง

6,000.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

บุคลากรภายใน
โรงพยาบาล

61,500.00

นพ.นพวัชร์
สมานคติวัฒน์

562.00 กฤษฎา ศรีทองสุข
1,500.00

กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

61,500.00

กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ลําดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงการด้วยรักและ
ผูกพันธ์ กับวัน
อัศจรรย์ของเรา (ครั้ง
ที่ 1)

บุคลากรภายใน
โรงพยาบาล

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ประชุมประจําเดือน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการ

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
งานยุทธศาสตร์
และเจ้าหน้าที่
งานสารสนเทศ

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.
61,500.00

2,400.00

600.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

61,500.00

กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

600.00

กลุ่มงาน
600.00 ยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ

600.00

1. จํานวนป้าย
และจุดที่ปรับปรุง

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

พัฒนาการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ในการ
1. จํานวนป้าย
2. ความพึงพอใจ
ให้บริการผู้ป่วยนอก
ของผู้รับ บริการ
ผู้ป่วยนอก

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

โครงการรับตรวจ
ราชการและนิเทศงาน จํานวนครั้งในการ
กรณีปกติระดับ
รับตรวจ
กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ประชุมจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ
2564

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ประชุมชี้แจงรับตรวจ
ราชการและนิเทศงาน, PM และ PA

-

-

PMและ
ผู้เกี่ยวข้อง

700,000.00

70,000.00

กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

85,000.00

กลุ่มงาน
85,000.00 ยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ

8,000.00

กลุ่มงาน
8,000.00 ยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ

16,000.00

กลุ่มงาน
16,000.00 ยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ลําดับ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย/จํานวน ระยะเวลา
(ตั้งแต่วันที่(ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)
โครงการ
ถึงวันที่)
ร้อยละ 80 ของ
การประชุมชี้แจงและ จํานวนครั้งในการ
แก้ไขปัญหาในการ
จัดประชุมใน
ปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ
2563

รวมงบประมาณ
งบประมาณ แยก รายไตรมาส (บาท)
ทั้งโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.

บุคลากรในงาน
เวชนิทัศน์และ
โสตทัศนศึกษา
จํานวน 8 คน

2,400.00

600.00

ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการมี
บุคลากรใน
ความพึงพอใจใน หน่วยงานภาย
การใช้โปรแกรม โรงพยาบาล
การขอรับบริการ ราชบุรี
งานโสตทัศนูปกรณ์

5,000.00

5,000.00

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาโปรแกรม
ระบบการให้บริการ
งานโสตทัศนูปกรณ์

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงการด้วยรักและ
ผูกพันธ์ กับวัน
อัศจรรย์ของเรา (ครั้ง
ที่ 2)

บุคลากรภายใน
โรงพยาบาล

61,500.00

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงการด้วยรักและ
ผูกพันธ์ กับวัน
อัศจรรย์ของเรา (ครั้ง
ที่ 1)

บุคลากรภายใน
โรงพยาบาล

61,500.00

ประชุมคณะกรรมการ
องค์กรแพทย์

พบปะ
แลกเปลี่ยน
ความรู้งานเพื่อ
ไปพัฒนาในกลุ่ม

26,400.00

องค์กรแพทย์

600.00

600.00

600.00

กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

61,500.00

6,600.00

กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

61,500.00

6,600.00

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่รับ
ชอบ

6,600.00

6,600.00 องค์กรแพทย์

สรุปงบประมาณรายแผน ของ สสอ. เมืองราชบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผน

แผน

จํานวน
โครงการ

แหล่งงบประมาณ (ระบุจํานวนงบประมาณ)
สป

PPA

1. Prevention Protection & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
13
1 แผนสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

2
3
4
5
6
7

แผนสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
แผนสุขภาพกลุ่มวัยทํางาน
แผนสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ
แผนด้านการควบคุมโรคติดต่อ
แผนการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
แผนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และบริการสุขภาพ และความปลอดภัยด้านอาหาร
8 แผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
9 แผนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

PPB

QOF

กองทุนตําบล

เงินบํารุง

908,890

11

1,313,935

6,750

8

252,900

393,725

5

201,650

2

243,500

6,800

21

57,150

1,768,076

23,100

4

49,900

25,700

98,200

8

90,000

49,950

142,660

90

222,192

833,560

2,585,209

265,885

อบจ.

10 แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)
11 แผนการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกกเฉินครบวงจรและ

ระบบส่งต่อ
12 แผนการพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก
3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
13 แผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนด้าน

สุขภาพ
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
14 แผนการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล

3

10,400

รวมทั้งสิ้น (บาท)
แหล่งอื่นๆ
ชื่อแหล่งงบ จํานวน(บาท)

22,000

120,100

แผน

แผน

จํานวน
โครงการ

15 แผนการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
16 แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

12

17 แผนการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
18 แผนการพัฒนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ

9

แผนด้านอื่นๆ (ถ้ามี)
19 อื่นๆ

แหล่งงบประมาณ (ระบุจํานวนงบประมาณ)
สป

PPA

PPB

8
24,000

63
รวมงบประมาณทั้งหมด

141,450

-

461,468
5,488,311

........................................................................ผู้เสนอแผน
(.....................................................)
วันที่ ............... เดือน .............................. พ.ศ. 2557
หมายเหตุ - แผนปฏิบัติการ กลุ่มงาน/คปสอ. ส่งให้สสจ. ทางอีเมล์ nana1050@hotmail.com ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557
- สามารถพิมพ์ให้เนื้อหาโครงการ/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ฯ อยู่ในแถวเดียวกันได้ โดยกด Alt + Enter ที่ท้ายข้อความ
- โครงการละ 1 หน้ากระดาษ ( คือขึ้นหน้าใหม่ทุกครั้งเมื่อขึ้นโครงการใหม่)
- สามารถพิมพ์ให้เนื้อหาโครงการ/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ฯ อยู่ในแถวเดียวกันได้ โดยกด Alt + Enter ที่ท้ายข้อความ

QOF

กองทุนตําบล

เงินบํารุง

7,800

146,150

151,860

39,664

12,300

225,100

541,700
1,725,270

1,551,795
5,378,938

-

รวมทั้งสิ้น (บาท)
แหล่งอื่นๆ
ชื่อแหล่งงบ จํานวน(บาท)

-

120,100

-

