แบบสรุปแผนปฏิบัติการเพือ่ บูรณาการ เขตสุขภาพที่ 6 ประจาปีงบประมาณ 2562
ชื่อหน่วยงาน สานักงานเขตสุขภาพที่ 6
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สรุปแผน กสธ.)
1.ยุทธศาสตร์ : 1) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2.แผนงาน : 1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3.โครงการหลักกระทรวง : 1) โครงการสนับสนุนการดาเนินงานกลุ่มงานส่งเสริมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
2) โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
3) โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
4) โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
4.ตัวชี้วัด : 1) อัตราส่วนการตายมารดา
2) ระดับความสาเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
4) ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
5) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
6) ร้อยละของตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1

โครงการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุม
โรค ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค ในเขตสุขภาพที่ 6
กิจกรรมที่ 1 ร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ/นิเทศ
ติดตามงาน /ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานCHPPO
สนข. 6 จานวน 3 คน พร้อม
พนักงานขับรถ จานวน 1 คน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)
งบประมาณ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
(บาท)
1
2
3
4

23,920
ธ.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
(Project Manager)

เบอร์โทร

กลุ่มงามส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันควบคุโรคและภัย
038-278920
สุขภาพ (Chppo) สานักงาน
เขตสุขภาพที่ 6

กิจกรรมที่ 2 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากร

เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน CHPPO
สนข.6 จานวน 3 คน

ธ.ค.

ก.ย.

25,350

กลุ่มงามส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันควบคุโรคและภัย
038-278920
สุขภาพ (Chppo) สานักงาน
เขตสุขภาพที่ 6

โครงการพัฒนาศักยภาพ และสรุปผลการดาเนินงาน
2 ส่งเสริมสุขภาพควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในเขต
สุขภาพที่ 6
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมชี้แจงนโยบายเพื่อจัดทาแผนงาน 230 คน 1 ครั้ง
และกาหนดแนวทางการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการและสรุปผลการ
ดาเนินงานภาพรวมของคณะทางาน (CHPPO)
3 โครงการอนามัยแม่และเด็ก
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ(MCH Board)เขต
สุขภาพที่ 6

กลุ่มงามส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันควบคุโรคและภัย
038-278920
สุขภาพ (Chppo) สานักงาน
เขตสุขภาพที่ 6
14,500

317,100

50 คน 1 ครั้ง

ส.ค.

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลุ่มสตรี
และเด็กปฐมวัย 8 จังหวัด /สูติ
แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่ สช
จานวน 80 คน

กิจกรรมที่ 2 อบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน /พยาบาล /
คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ช่วงอายุ 9,18,30,42 นักวิชาการ จานวน 1,022 คน
และ 60 เดือน
4

ธ.ค.

ก.ค.

กลุ่มงามส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันควบคุโรคและภัย
12,000
038-278920
สุขภาพ (Chppo) สานักงาน
เขตสุขภาพที่ 6
239,700

ก.พ.

นายสมนึก เกษโกวิท
(เลขานุการ)คณะอนุกรรมการ 081-7622036
งานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย

ก.พ.

นายสมนึก เกษโกวิท
65,000 (เลขานุการ)คณะอนุกรรมการ 081-7622036
งานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย

ม.ค.-มี.ค.

นายสมนึก เกษโกวิท
19,400 (เลขานุการ)คณะอนุกรรมการ 081-7622036
งานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัย
ผู้สูงอายุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมพัฒนาแนวทางป้องกันการหกล้มใน จานวน 25 คน
ผู้สุงอายุ

5 แผนการส่งเสริมพัฒนากลุ่มวัยรุ่น
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การคุมกาเนิดใน จานวน 100 คน
แม่วัยรุ่นหลังจบหลักสูตรการฝังยาคุมกาเนิดในพยาบาล
วิชาชีพ เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2561

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 และโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สรุปแผน กสธ.)
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทางาน
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
4.ตัวชี้วัด - 2.4 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I (KPI กสธ.62)
- 4.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อ
8จังหวัด/160 คน/8วัน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)

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

ผู้รับผิดชอบ
(Project Manager)

เบอร์โทร

มค-มีค

120,000

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

038-199567

ก.พ.

360,000

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

038-199567

120,000

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

038-199567

เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบันทึกข้อมูลการดูแล
เด็กพัฒนาการล่าช้าด้วยคู่มือ TEDA4I
2 การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการ 2ครั้ง/100คน/4วัน
ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าแก่เครือข่ายสุขภาพจิตทั้งใน
และนอกระบบสาธารณสุข
3 กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการดาเนินงานพัฒนาระบบดูแล
เด็กพัฒนาการล่าช้า
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

8 จังหวัด

พ.ค.-มิ.ย. ก.ค.

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
2ครั้ง/160คน/4วัน
บุคลากรการศึกษาในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและ
วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง
2 กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการดาเนินงานฯ
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทางาน
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุขในการดาเนินงานสร้างสุขวัยทางาน
2 กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการดาเนินงานสร้างสุข

ม.ค.-ก.พ

8 จังหวัด
8 จังหวัด

พ.ค.-มิ.ย. ก.ค.
ธ.ค.

ม.ค.

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตวัยผู้สูงอายุ

8 จังหวัด

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการ
ดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตวัยผู้สูงอายุ

8 จังหวัด

ม.ค
ก.พ.-มี.ค. เม.ย-พ.ค.
มิ.ย.

ชื่อหน่วยงาน สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สรุปแผน กสธ.)
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
3. 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
4. - (KPI กสธ.62)

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

038-199567

111,730

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

038-199567

221,000

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

038-199567

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

038-199567

133,600

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

038-199567

100,000

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

038-199567

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

038-199567

8 จังหวัด

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
16 อาเภอ/8 จังหวัด
บุคลากรเครือข่ายสุขภาพจิตกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

500,000

อยู่ระหว่างรอ
ผลการ
จัดสรรงปม.
รอบ 2

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

1 โครงการสนับสนุนการดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มวัยเด็ก สานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)
(บาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4
100,000.00

กิจกรรมที่ 1 ประเมินมาตรฐานการดาเนินงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคของสถานบริการ

4 จังหวัด /8 อาเภอ (8 รพศ./ ธ.ค.
รพท./รพช., 8 รพ.สต.)
จนท.สคร.6 ชลบุรี
จานวน 5 คน

กิจกรรมที่ 2 ติดตามการดาเนินงานระบบเฝ้าระวังAFP
และโครงการกาจัดโรคหัด (บูรณาการกับการนิเทศ
ติดตามศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค)

8 จังหวัด /8 โรงพยาบาล
จนท.สคร.6 ชลบุรี จานวน 4 คน

ม.ค.-มี.ค. เม.ย.

เม.ย.-มิ.ย.ก.ค.

2 โครงการเร่งรัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคใน
ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล
กิจกรรมที่ 1 ติดตามการดาเนินงานระบบเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรค ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6

ผู้รับผิดชอบ
(Project Manager)

เบอร์โทร

60,000.00 นางรัตนรัตน์ สันติอาภรณ์

038-277057-8 ต่อ 111

40,000.00 นางรัตนรัตน์ สันติอาภรณ์

038-277057-8 ต่อ 111

100,000.00
8 จังหวัด /8 โรงพยาบาล/ 8
โรงเรียน,ศูนย์เด็กเล็ก
จนท.สคร.6 ชลบุรี จานวน 5 คน

ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สรุปแผน กสธ.)
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3.2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

มี.ค.

เม.ย.-มิ.ย.ก.ค.

100,000.00 . นางมนตริยา อุ่นเทียมโสม

038-277057-8 ต่อ 111

4. - (KPI กสธ.62)

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)

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

1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดาเนินงาน เฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวิตพฤติกรรม
สุขภาพในกลุ่มวัยเรียน สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
6 จังหวัดชลบุรี

2

เบอร์โทร

240,000.00

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ครู/จนท.สคร6/รพ.สต./สสจ./
อีเลคโทรนิคส์บุ๊ค โรคหนอนพยาธิและชี้แจงแนวทางการ สสอ./รพ. และเครือข่ายที่
ดาเนินงาน OVCCA
เกี่ยวข้อง จานวน 120 คน
กิจกรรมที่ 2 ติดตาม และประเมินความก้าวหน้า
ประเมินผลการดาเนินงานผู้ก่อการดี

ผู้รับผิดชอบ
(Project Manager)

ผู้รับผิดชอบงานจมน้า 8 จังหวัด
และบุคลากร สคร.6 ชลบุรี
จานวน 5 คน

นายพัฒนศักดิ์ สิทธิโคตร

081-3698403

นายชาญชัย มานะเฝ้า

093-1428010

200,000.00
มิ.ย.

ก.ค.
40,000.00

พ.ค.-มิ.ย. ก.ค.

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพือ่ ลดพฤติกรรมเสี่ยงใน
กลุ่มวัยรุ่น สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัด
ชลบุรี

150,000.00

กิจกรรมที่ 1 นิเทศติดตามเข้าร่วมประชุม สนับสนุนการ คณะกรรมการแอลกอฮอล์และ ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.ก.ค.-ก.ย.
ดาเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่ม
ยาสูบจังหวัด/สถานศึกษา/สคร
แอลกอฮอล์และยาสูบ
จานวน 3 คน

20,000.00 นายสุทธิพร บู่ทอง

097- 2466528

กิจกรรมที่ 2 เฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม ตารวจ/สรรพสามิต/ปกครอง/ ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.ก.ค.-ก.ย.
แอลกอฮอล์และยาสูบ รอบสถานศึกษาและช่วงเทศกาล สาธารณสุข/ศึกษาธิการจานวน
สาคัญ
3 คน

30,000.00 นายสุทธิพร บู่ทอง

097- 2466529

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ วางแผน กรอบ
การทางานและวิธีการเขาถึงกลุ่มวัยรุ่น

สสจ. รพ. รพสต. NGOs
เยาวชน อปท. สคร.6 ชลบุรี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
คณะทางาน
รวม 25 คน

สสจ. รพ. รพสต. NGOs
เยาวชน อปท. สคร.6 ชลบุรี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
คณะทางาน
กิจกรรมที่ 5 ประชุมราชการการดาเนินงาน RRTTR ใน รวม 45 คน
สสจ. รพ. รพสต. NGOs
กลุ่มประชากรหลัก เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้การ
เยาวชน อปท. สคร.6 ชลบุรี
บริการป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๖
คณะทางาน
รวม 35 คน

ม.ค.-มี.ค.

กิจกรรมที่ 4 ประชุมราชการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
วัยรุ่นในพื้นที่และความเป็นไปได้และแนวทางการปรับใช้
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) เพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน

20,000.00 นางสาวอภิญญา เปี่ยมวัฒนาทรัพ08-1514-1335
ย์

เม.ย.-มิ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.-มี.ค.

30,000.00 นางสาวอภิญญา เปี่ยมวัฒนาทรัพ08-1514-1336
ย์

50,000.00 นางสาวอภิญญา เปี่ยมวัฒนาทรัพ08-1514-1337
ย์

ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สรุปแผน กสธ.)
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3.4. - (KPI กสธ.62)

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)

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

ผู้รับผิดชอบ
(Project Manager)

เบอร์โทร

1 โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และปัจจัย
เสี่ยง ในระดับเขตสุขภาพที่ 6

320,000.00

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการดาเนินงานเพื่อลดโรค จนท.สคร 6/ รพศ. รพท รพช. ต.ค.- ธ.ค.ม.ค.-ก.พ.
CVD CKD สาหรับเจ้าหน้าที่ในระดับ รพศ รพท และ และรพสต.ในพื้นที่ จังหวัด 8
รพสต.
จว/ 70 คน คณะทางานและ
วิทยากร 10 คน รวม 80 คน*
กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมเสริมพลังบูรณาการ ดาเนินงาน รพ. สสจ./สสอ./รพ./รพสต.และ
เค็มน้อย อร่อย (3) ดี ,NCD, CVD, CKD และ ระบบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูล, พชอ. ร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กิจกรรมที่ 3 ประชุมราชการ เพื่อพิจารณาคัดเลือก ผล
ดาเนินงาน NCD Clinic Plus ,Best Practice NCD
ระดับเขต 6

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

สสจ./สสอ./รพ./service Plan
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/25
คน * 1 วัน *
1 ครั้ง

มิ.ย.

2 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดาเนินงานเฝ้าระวัง
ป้องกัน การบาดเจ็บและอุบัติเหตุทางถนน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมราชการเพื่อเตรียมความพร้อม
ในช่วงเทศกาล

ก.ค.

250,000.00 นางสาวจรรยา ภู่กลั่น

087-5588029

55,000.00 นางสาวจรรยา ภู่กลั่น

087-5588029

15,000.00 นางสาวจรรยา ภู่กลั่น

087-5588029

70,000.00
เจ้าหน้าที่ สคร. 6 และ
ธ.ค.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/พื้นที่เขต
สุขภาพที่ 6 จานวน 30 คน

ม.ค., มี.ค.เม.ย.

กิจกรรมที่ 2 ประชุมพัฒนาความร่วมมือและยกระดับ สสจ./สสอ./รร./ ศูนย์เด็กเล็ก พ.ย.
การดาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ จากการจมน้าในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/พื้นที่
เขตสุขภาพที่ 6 จานวน 25 คน

เม.ย.

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สรุปแผน กสธ.)

20,000.00 นางสาวศศิธร พงษ์ประพันธ์ 086-3415409

50,000.00 นายชาญชัย มานะเฝ้า

093-1428010

1.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2.แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3.โครงการ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
4.ตัวชี้วัด 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย
2. ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
3. ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี สมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

1 โครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
(Project Manager)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4
300,000 นางปาณิสรา สิทธินาม

ปฐมวัยไทยแบบองค์รวม
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก

Nov-61

97,840

Dec-61

20,280

พัฒนาการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยแบบองค์รวม (ส่วนกลาง/ ศูนย์เขต)
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการดาเนินงานพัฒนารูป ผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็กใน
แบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยแบบองค์รวม ระดับสสจ. สสอ. รพ.ชุมชน
ในเขตสุขภาพ

รพ.สต. และ จนท.ศอ.6

กิจกรรมที่ 3 ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดาเนินงานพัฒนา ผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็กใน
รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยแบบองค์

ระดับ สสจ. สสอ. รพ.ชุมชน

รวม

รพ.สต. และ จนท.ศอ.6

กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก
พัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยแบบ (ส่วนกลาง/ ศูนย์เขต)
องค์รวม

ม.ค.,มี.ค. พ.ค.

35,040

มิ.ย.

126,840

เบอร์โทร
094-5452495

กิจกรรมที่ 5 เดินทางไปราชการและเข้าร่วมประชุมที่

จนท. ศอ. 6

พ.ย.-ธ.ค. ก.พ.

เม.ย.

20,000

เกี่ยวกับงานวิจัย
2 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

856,000 น.ส.กฤษณา วงษ์วรรณ

เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2562
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการดาเนินงาน

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

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ)

ทั้งภายในและนอกกระทรวง

100,000

สาธารณสุข ที่ข้องเกี่ยวกับกลุ่ม
สตรีและเด็กปฐมวัย
คณะกรรมการอนามัยแม่และ
เด็กและผู้ที่เกี่ยวข้อง 8 จังหวัด
เขตสุขภาพที่ 6
กิจกรรมที่ 2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการ

คณะกรรมการสตรีและเด็ก

สตรีและเด็กปฐมวัย MCH BOARD เขตสุขภาพที่ 6

ปฐมวัย MCH BOARD เขต

พ.ย.

ก.พ.

30,000

มี.ค.

40,000

ม.ค.

31,000

สุขภาพที่ 6 และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 3 ประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก

รพศ, รพท 2 แห่ง
เขตสุขภาพที่ 6

กิจกรรมที่ 4 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Dead Case/

คณะกรรมการสตรีและเด็ก

วาระฉุกเฉินเรื่องเร่งด่วน” เขตสุขภาพที่ 6

แพทย์ พยาบาล ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วิทยากร จนท. ศอ. 6

087-8343457

กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการงานสตรีและเด็ก

ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนา

ปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 6

ศักยภาพและพัฒนารูปแบบ

ธ.ค.

490,000

บริการส่งเสริมสุขภาพสตรีและ
เด็กปฐมวัย
จนท.ศอ. 6 วิทยากร
ผู้สังเกตการณ์
บุคลากรสาธารณสุข สสจ. สสอ
รพ.สต. รพช. รพศ. รพท. อสม.
ภาคีเครือข่ายที่ข้องเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานสตรีและเด็กปฐมวัย
ได้แก่ พม. สถานประกอบการ
สมาคม CSR อปท. สถานศึกษา
สปสช. สมาคมนิติกรเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ และเครือข่าย
ภาคประชาชนจานวน 150 คน

ม.ค.-มี.ค.

กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดาเนิน ภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชน
งานและ ถอดบทเรียนงานสตรีและเด็กปฐมวัยในพื้นที่

และประชาชนในพื้นที่ตาบล

เขตสุขภาพที่ 6

บูรณาการ 1อาเภอ/ 1จังหวัด

147,000

8 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 6
กิจกรรมที่ 7 ตรวจสอบ ติดตามการขับเคลื่อน

ร้านขายยา คลินิก ร้านค้า ห้าง

พระราชบัญญัติฯ

สรรพสินค้า และสถานที่
จาหน่ายนมผง เขตสุขภาพที่ 6
จนท. ศอ. 6

ต.ค.

18,000

3 โครงการเตรียมความพร้อมเด็กอายุ 2-5 ปี

72,000 น.ส.กฤษณา วงษ์วรรณ

087-8343457

เขตสุขภาพที่ 6
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 ติดตามการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เฉลิม

รพช. รพท. รพศ. รพ.สต.

พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สถานบริการสาธารณสุข

ก.ค.

46,000

ศพด. ภาครัฐ เอกชน
ร.ร. อนุบาล ภาครัฐและเอกชน
8 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 6
จนท. ศอ. 6

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการดาเนินงานขับเคลื่อนมาตรฐาน เครือข่ายสถานพัฒนาเด็กปฐม
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ก.พ.มี.ค.

26,000

วัย ภาครัฐและเอกชน 8
จังหวัด เขตสุขภาพที่ 6
จนท. ศอ. 6

ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สรุปแผน กสธ.)
1.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
ตัวชี้วัด 1. ร้อยละเด็กวัยเรียนสูงดี สมส่วน
2. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)
(บาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบ
(Project Manager)

เบอร์โทร

1 โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นเขตสุขภาพที่ 6 สูงดีสมส่วน

254,000 นางศรัชฌา กาญจนสิงห์

แข็งแรงและฉลาด
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรดาเนิน จนท.สธ. ผอ.กลุ่มจัดการศึกษา
งานการควบคุมคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน

นวก. เขต พท.การศึกษาท้องถิ่น

(Thai School Lunch)

สพป. ผู้บริหารโรงเรียน

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งต่อ

จนท.สธ. จากสสจ./ อปท.

เด็กกลุ่มเสี่ยง (เด็กอ้วน ฟัน ซีด สายตา การได้ยิน)

นักโภชนาการ/ นักโภชนาการ

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามงาน ประเมินรับรอง

รร.ที่ขอประเมินรับรอง รร.

เยี่ยมเสริมพลัง

ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร/

พ.ย.

53,000

ธ.ค.

47,000

ม.ค.พ.ย.-ธ.ค. ก.พ.

20,000

เครือข่ายเด็กไทยฟันดี/
รร.ต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพ
ดี/รร.ต้นแบบ ChoPA ChiPA/
นักโภชนาการ
กิจกรรมที่ 4 ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมติดตามประเมิน ผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนวัยรุ่น
ผลโครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

และฉลาด

ศูนย์อนามัยที่ 6

กิจกรรมที่ 5 ติดตามประเมินผลโรงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนวัยรุ่น
สูงดีสมส่วน แข็งแรงและฉลาด

เด็กวัยเรียนวัยรุ่น ครู พ่อแม่
ผู้ปกครอง จนท.สธ.

พ.ย.

ธ.ค.

22,000

ม.ค.

พ.ค.มิ.ย.

112,000

089-4042774

2 โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 6

190,000 นางศรัชฌา กาญจนสิงห์

089-4042774

(Health Literacy School)
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ

สสจ., ผอ.กลุ่มจัดการศึกษาจาก

ธ.ค.

150,000

บุคลากรเพื่อสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับเป็นสพป./ อปท./ สพฐ. ผอ.ร.ร. ครู
โรงเรียนต้นแบบความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate

ที่รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน

School)

ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา 8
จังหวัด ผู้นาชุมชน

กิจกรรมที่ 2 รณรงค์สื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็ก

เด็กนักเรียน, ครู, ผู้ปกครอง

ม.ค.

มิ.ย.

20,000

โรงเรียนนาร่องที่พัฒนาเป็น

ก.พ.

มิ.ย.

20,000

วัยเรียน : วันเด็กแห่งชาติ วันดื่มนมโลก
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามงาน ประเมินรับรอง

โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพและ
เครือข่ายเด็กไทยฟันดี ในเขต
สุขภาพที่ 6
3 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและ

200,000 นางศรัชฌา กาญจนสิงห์

เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการส่งเสริมจนท.จากสสจ. สสอ. เฉพาะ

ธ.ค.

150,000

โภชนาการและพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพความรอบรู้เรื่อง พื้นที่ที่มีร .ร. ตชด. และโรงเรียน
สุขภาพ (HLS)

สังกัด สพฐ. ในถิ่นทุรกันดาร
ผู้นาอปท. และผู้นาท้องถิ่น

กิจกรรมที่ 2 ติดตามประเมินรับรอง

โรงเรียน ตชด.

ธ.ค.

ม.ค.ก.พ.

พ.ค.มิ.ย.

40,000

089-4042774

กิจกรรมที่ 3 ประสานและร่วมประชุมการดาเนินงาน

4 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 6

และแก้ไขปัญหา

และพื้นที่อื่นๆ ที่มี ร.ร.ตชด.

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

10,000

ตามที่ส่วนกลางกาหนด
4 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์

590,000 น.ส.ภูริภัคพ์ พรหมมินทร์

สาหรับวัยรุ่น ก้าวสู่วัยทางานที่มีคุณภาพ
ปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดาเนิน จนท. ศอ. 6/ จนท.กรมอนามัย

ต.ค.

10,800

งานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการการป้องกันและแก้ไข คณะอนุกรรมการป้องกันและ
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ธ.ค.

พ.ค.

504,000

แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นระดับจังหวัดในเขต
สุขภาพที่ 6

กิจกรรมที่ 3 เยี่ยม ประเมิน รับรอง นิเทศ ติดตาม

จนท. สสจ. สสอ. รพ.สต.

มาตรฐาน YFHS, อาเภออนามัยการเจริญพันธุ์

อาเภอ ร.ร. อปท. ชุมชนในเขต

พ.ย.

ม.ค.ก.พ.

19,000

สุขภาพที่ 6
กิจกรรมที่ 4 ติดตามการดาเนินงานป้องกันและแก้ไข

จนท. ศอ. 6

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6

จนท. สสจ. ในเขตสุขภาพที่ 6
จนท. สสจ. สสอ. รพ.สต. ร.ร.
อปท. ชุมชนในเขตสุขภาพที่ 6

มี.ค.

เม.ย.

10,000

084-0198740

กิจกรรมที่ 5 ประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพและ

ก.พ.มี.ค.

แม่วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6

เม.ย.มิ.ย.

46,200

อนามัยการเจริญพันธุ์สาหรับวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สรุปแผน กสธ.)
1.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของตาบลที่มีระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
2. ร้อยละของ Healthy Ageing
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

1 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)
(บาท)
(Project Manager)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4
242,000 น.ส.เพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์

เต้านม การควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน การ
ควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
เขตสุขภาพที่ 6
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 นิเทศ ติดตามสถานการณ์พฤติกรรมการตรวจจนท.สาธารณสุข/ อสม./
เต้านมตนเองของสตรีไทยอายุ 30-70 ปี

ม.ค.-มี.ค.

สตรีไทยอายุ 30-70 ปี
เม.ย.พ.ค.

กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ในการดาเนินงานโครงการรพช. ขึ้นไป/ สสอ./ รพ.สต./
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

50,000

40,000

อสม./ สตรีไทยอายุ 30-70 ปี

(การนิเทศ ติดตามงาน)

กิจกรรมที่ 3 ขับเคลื่อนชุมชน/ หมู่บ้านไอโอดีน

ภาคีเครือข่าย 8 จังหวัด

ม.ค.-มี.ค.

107,000

เบอร์โทร
089-0227470

กิจกรรมที่ 4 จัดรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ

ประชาชนทั่วไป

กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก

หญิงวัยเจริญพันธุ์

มิ.ย.
ธ.ค.

ภาวะโลหิตจาง

15,000
ก.พ.

กิจกรรมที่ 6 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค หญิงวัยเจริญพันธุ์ใน สสอ. เมือง

10,000

10,000

สถานประกอบการนิคม
อุตสาหกรรมเวลโกรล์
จ. ฉะเชิงเทรา

กิจกรรมที่ 7 ประสานการดาเนินงาน/ ร่วมประชุมกับ

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

10,000

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนวัยทางาน
2 โครงการวัยทางานศตวรรษที่ 21 หุ่นดีสุขภาพดี

120,000 น.ส.เพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์

089-0227470

เขตสุขภาพที่ 6
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการวัยทางาน

คณะกรรมการวัยทางาน และผู้

เขตสุขภาพที่ 6

ที่เกี่ยวข้อง

ธ.ค.

ม.ค.-มี.ค.

กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมเสริมพลัง พัฒนาติดตาม และประเมิน สถานประกอบการ/ สสจ./
ผลการดาเนินงาน (การนิเทศ ติดตามงาน)

18,000

102,000

รพช. ขึ้นไป/ ชุมชนระดับอาเภอ

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทางานตอนปลาย เตรียมตัว

461,500 น.ส.เพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์

ก่อนสูงอายุ
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนารูปแบบการ นิคมอุตสาหกรรมหรือสถาน

พ.ย.

461,500

089-0227470

ส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในวัยทางาน”

ประกอบการ/ ผู้รับผิดชอบสสจ.
ผู้รับผิดชอบของรพช. ขึ้นไป/
ชุมชน 8 อาเภอ
คณะทางาน/ วิทยากร

4 โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สุงอายุ

1,200,000 น.ส.พัชรา ชุ่มชูจันทร์

ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนเขตสุขภาพ
ที่ 6 ปี 2562
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 ประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้สูงอายุ

ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ สสจ./

เขตสุขภาพที่ 6

ศูนย์วิชาการเขตฯ

ธ.ค.

มี.ค.

40,000

ม.ค.-มี.ค.

100,000

กรมวิชาการ/และเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง/ ผู้บริหาร/ บุคลากร
ศูนย์อนามัยที่ 6/ผู้สังเกตการณ์/
วิทยากร

กิจกรรมที่ 2 ติดตามประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพผู้

ผู้สูงอายุ/ผู้ดูแลหน่วยงานสธ./

สูงอายุและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

อปท./ชมรมผู้สูงอายุ
เม.ย.

กิจกรรมที่ 3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบ จนท.สธ./CM/CG/อปท./
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว เขตสุขภาพที่ 6

275,000

แกนนาชมรมฯ 8 จังหวัด
ผู้สังเกตการณ์/บุคลากรกรม
อนามัย/ ผู้บริหาร/บุคลากรศูนย์
อนามัยที่ 6/ วิทยากร

กิจกรรมที่ 4 อบรมฟื้นฟูการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว จนท.สธ. จากหน่วยบริการ

ม.ค.

730,000

086-1085698

สาหรับ Care Manager เขตสุขภาพที่ 6

จนท.จากอปท. (CM)
ผู้สังเกตการณ์/บุคลากรกรม
อนามัย/ ผู้บริหาร/บุคลากรศูนย์
อนามัยที่ 6/ วิทยากร

กิจกรรมที่ 5 ติดตาม/ เยี่ยมเสริมพลังการดาเนินงาน

สสจ./ สสอ./ รพ.สต./ อปท.

ผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุ 8 จังหวัด

กิจกรรมที่ 6 ประสานงาน/ ร่วมประชุมกับหน่วยงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 6

พ.ค.มิ.ย.

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

5 โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล

35,000

20,000

300,000 น.ส.พัชรา ชุ่มชูจันทร์

สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 6
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 ประเมิน/ คัดเลือกผู้สูงอายุสุขภาพฟันดี

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 80-89 ปี/90 ปี

มิ.ย.

20,000

ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 2 ประชุมสัมมนา “แนวทางการพัฒนางาน

ผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุข พ.ย.

ทันตสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6”

(สสจ./รพศ./รพท./รพช./
รพ.สต.) 8 จังหวัด
ผู้บริหาร/ บุคลากรกรมอนามัย
ศูนย์ทันตฯ/ บุคลากรศูนย์
อนามัยที่ 6/ ผู้สังเกตการณ์/
จานวน 70 คน

35,600

086-1085698

มี.ค.

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงาน ผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุข
ทันตสาธารณสุขระดับพื้นที่” เขตสุขภาพที่ 6

35,600

(สสจ./รพศ./รพท./รพช./
รพ.สต.) 8 จังหวัด
ผู้บริหาร/ บุคลากรกรมอนามัย
ศูนย์ทันตฯ/ บุคลากรศูนย์
อนามัยที่ 6/ ผู้สังเกตการณ์/
จานวน 70 คน

กิจกรรมที่ 4 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางาน

ผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุข

ทันตสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6

(สสจ./รพศ./รพท./รพช./

มิ.ย.

198,800

เม.ย.

10,000

รพ.สต.) 8 จังหวัด
ผู้บริหาร/ บุคลากรกรมอนามัย
ศูนย์ทันตฯ/ บุคลากรศูนย์
อนามัยที่ 6/ ผู้สังเกตการณ์/
วิทยากร จานวน 100 คน
กิจกรรมที่ 5 ประสานงาน/ ร่วมประชุมกับหน่วยงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรศุนย์อนามัยที่ 6

ต.ค.-ธ.ค. ก.พ.

6 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ เขตสุขภาพที่ 6

120,000 น.ส.พัชรา ชุ่มชูจันทร์

ปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

แกนนาพระสงฆ์ (พระอาสา

“พระคิลานุปัฎฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพ

สมัครส่งเสริมสุขภาพประจาวัด

ประจาวัด-อสว.)

- อสว. ) จ. จันทบุรี

ธ.ค.

120,000

086-1085698

กิจกรรมที่ 2 จัดทาฐานข้อมูลพระสงฆ์/ ทาเนียบ

พระสงฆ์/พระศิลานุปัฎฐาก

พระคิลานุปัฎฐาก เขตสุขภาพที่ 6

ที่ผ่านการอบรม

ธ.ค. ม.ค.-มี.ค.

-

7 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการและการสร้างเสริม

1,525,000 นางวรรณภาพร งามศิริ

สุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6
ชลบุรี
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การซ้อมแผนการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ป้องกันอัคคีภัย

ศอ. 6 ให้มีความรู้และทักษะใน

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพ

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่

บุคลากร (เก่ง ดี มี สุข)

เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ

ธ.ค.

26,000
ม.ค.

เม.ย.

54,000

ในหน่วยบริการของภาครัฐ
8 โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

380,000 นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา

สิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2562
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดาเนิน บุคลากรศูนย์ฯ, ผู้บริหาร,

ต.ค.

27,000

ต.ค.

66,500

พ.ย.

227,100

งานส่งเสริมและอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัยที่ 6 จนท.กรมอนามัย
ปี 2562
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดาเนิน บุคลากรศูนย์ฯ, บุคลากรกรม
งานส่งเสริมและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้วย

อนามัย, วิทยากร

HAPPEN Scoring
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนการดาเนินผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ
งานส่งเสริมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2562

8 จังหวัด, บุคลากรศูนย์ฯ

089-1480899

บุคลากรศูนย์ฯ

พ.ย.

กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ

คณะกรรมการ 5 กลุ่มวัย/

ธ.ค.

5 กลุ่มวัย

เจ้าหน้าที่ศูนย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดและชี้แจง

27,000

เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด กพร. ปี 2562
พ.ค.

32,400

ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคกลาง จังหวัด ชลบุรี
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทTศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สรุปแผน กสธ.)
1.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)ฃ
2.แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3.โครงการ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
4.ตัวชี้วัด ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

1 พัฒนากาลังคน สช. อบรมครู ก. อสม 4.0 ภาคกลาง
(พัฒนา ครู ก อสม 4.0 / อสม. 4.0 / อสค.
/พี่เลี้ยง สบส.เขต)
2 คัดเลือก อสม.ดีเด่น/ ดีเยี่ยม /ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง- ดีเด่น
ระดับ เขต / ภาค ภาคกลาง 11 สาขา

จังหวัดละ 5 คน :120 คน
(19-21 พ.ย.61 )

3 สนับสนุน/ติดตาม การดาเนินงานพัฒนา อสค. (เฉลี่ย
อาเภอละ570 คน)

เขตสุขภาพที่ 6 จานวน
39,293 คน ( จบ =5,695
/ฉช =6,264/ชบ.=6,264/ตร.=
3,986/ ปจ.=3,986/รย.=
4,556/สป.=3,417/สก.=5,125)

19-21 ธ.ค.61

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
(บาท)
1
2
3
4
/
/

/

/

ผู้รับผิดชอบ
(Project Manager)

เบอร์โทร

4 สนับสนุน/ติดตาม การดาเนินงานองค์กรเอกชน
เขตสุขภาพที่ 4 : มูลนิธิ
สาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน ( NGO ) ผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับ HIV
"โครงการป้องกันและแก้ไข
/
/
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดย
ชุมชน" (งบ 563600 บาท)
เขตสุขภาพที่ 5 : สมาคม อส
ม.บางเลน "โครงการพัมนา
ศักยภาพแกนนา อสม. และ
เครือข่ายเยาวชน เพื่อส่งเสริม
/
/
และคุ้มครองผู้บิโภคด้านบริการ
สุขภาพ และผลิตภัณฑฺสุขภาพ
ภาคประชาชน อ.บางเลน(งบ
250,000 บาท) และ โครงการ
ชุมชนลดโลก ลดขยะ อ.บางเลน
เขตสุขภาพที่ 6 : มูลนิธิ ธุววิช ระหว่างพิจารณา ดาเนินการ ปี 63
- สรวิศ เอาผล "โครงการ
พัฒนาศักยภาพชุมชน ด้านการ
ดูแล และจัดการสุขภาพตนเอง
และการสร้างเศรษฐกิจแบบ
พี่งตนเอง ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงบนฐาน
ทรัพยากร วัฒนธรรม และทุน
ทางเตรือข่าย (ระหว่าง
ชื่อหน่วยงาน สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สรุปแผน กสธ.)
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
3. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)

4.ตัวชี้วัด - *1) ร้อยละของอาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (KPI กสธ.62)

ลาดับ

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

โครงการ/กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)

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

1 โครงการสนับสนุนศักยภาพภาคีเครือข่ายและสร้าง
ความเข้มแข็งในการจัดระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพภายใต้กลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ ( พชอ.) ปี 2562
สสจ./สสอ./รพ./ อปท./NGO/ ธ.ค.
หน่วยงานเครือ ข่ายความ
ร่วมมือ/ เครือ ข่ายภาคี
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง /จนท
สคร.6 จานวน 25 คน

กิจกรรมที่ 2 ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดาเนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอในเขตสุขภาพที่6 ร่วม
ประชุมกับส่วนกลางและระดับพื้นที่

สสจ./สสอ./รพ./ อปท./NGO/
หน่วยงานเครือ ข่ายความ
ร่วมมือ/ เครือ ข่ายภาคี
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง /จนท
สคร.6 จานวน 25 คน

ม.ค.-ก.พ. เม.ย.

ก.ค.

222,500.00 นายณรงค์ศักดิ์ ทองธรรมชาติ

081-861-4448

พ.ค.

มิ.ย.

80,000.00 นายณรงค์ศักดิ์ ทองธรรมชาติ

081-861-4449

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 และโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทTศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สรุปแผน กสธ.)
1.ยุทธศาสตร์ : 1) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
3. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)

เบอร์โทร

302,500.00

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและสนับสนุน เครือข่ายการเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมโรค ที่มีศักยภาพและเข้มแข็ง เพื่อ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานภายใต้ พชอ.

2. แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ

ผู้รับผิดชอบ
(Project Manager)

4.ตัวชี้วัด - *1) ร้อยละของอาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (KPI กสธ.62)
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ

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

1 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
กิจกรรมที่ 1 โครงการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตใน
ระบบสุขภาพระดับอาเภอ (ผ่านคณะกรรมการ พชอ.)
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการ
ดาเนินงานฯ

80000
8 จังหวัด

ผู้รับผิดชอบ
(Project Manager)
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

เบอร์โทร
038-199567

ก.พ - มี.ค

8 จังหวัด

พ.ค.-มิ.ย ก.ค.

ชื่อหน่วยงาน : สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จังหวัดชลบุรี
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
1.ยุทธศาสตร์ : 1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2.แผนงาน : แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
3.โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพสู่การจัดกาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน
โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุมกากับ เฝ้าระวัง ยกระดับ มาตรฐานสถานพยาบาลและประกอบการเพื่อสุขภาพสู่สากล
4.ตัวชี้วัด : *1) ร้อยละของอาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1 โครงการส่งเสริมพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพสู่การจัดกาสุขภาพชุมชน
อย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)

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

ผู้รับผิดชอบ
(Project Manager)

เบอร์โทร

นายจรุญ ไตรวุฒิ
095-889-4651
นางสาวปุณยานุช ขันทะเนตร์ 087-936-0831
นางสาว เพ็ญวิภา แก้วพิภพ 083-326-3562

1.1 กิจกรรมเวทีวิชาการบูรณาการงานสุขภาพภาค
สสจ. ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงาน
ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 6
พัฒนาคุณภาพ ฯ 8 คน
ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาค
ประชาชน 8 คน และ
ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา 8 คน,
ประธาน อสม. 8 คน,
คณะทางาน 23 คน
1.2 กิจกรรม ติดตาม ประเมินผล เยี่ยมเสริมพลัง จานวน 1. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
8 จังหวัด
คุณภาพและรูปแบบบริการ
ระดับจังหวัด
2.
ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาค
ประชาชน , ผู้รับผิดชอบงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพระดับจังหวัด อาเภอ
ตาบลและระดับโรงพยาบาล
3. แกนนา
อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน (อสม.) ระดับภาค เขต
จังหวัด และอาเภอ
4. ครอบครัวที่มี
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ผู้ป่วย
ติดบ้านติดเตียงและครอบครัว
ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

ก.ค. ส.ค.

145,980

ม.ค. -ส.ค.

137,200

1.3 กิจกรรมคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบการดาเนินงาน
สุขภาพภาคประชาชน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ระดับพื้นที่ จานวน 8 จังหวัด

1. ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัย
โรงเรียนในเขต
2.
แกนนาอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.) ระดับ
ภาค เขต จังหวัด และอาเภอ
3. อสม.ที่
เข้ารับการอบรมหลักสูตร อสม.
หลักสูตรนักจัดการสุขภาพตาม
กลุ่มวัย อสม.4.0

ก.ค. ส.ค.

96,820
นางสาวชนิดา ศิริสวัสดิ์
นางสาวเด่นดวง วงค์เรณู

ส่งเสริม พัฒนา ควบคุมกากับ เฝ้าระวัง ยกระดับ
2 มาตรฐานสถานพยาบาลและประกอบการเพือ่ สุขภาพ
สู่สากล
2.1 กิจกรรมส่งเสริมควบคุมกากับและสนับสนุนการ
ตรวจเฝ้าระวังประจาปีและการตรวจต่ออายุ
สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

สถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ใน
พื้นที่ 8 จังหวัด

สถานพยาบาลและสถาน
2.2 กิจกรรมติดตามเฝ้าระวังสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพและสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรให้ปฏิบัติ ประกอบการเพื่อสุขภาพ ใน
พื้นที่ 8 จังหวัด
ตามกฎหมาย
2.3 กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังและติดตามปัญหา คณะทางานที่รับผิดชอบงาน
อุปสรรคในการดาเนินงานและพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็น ด้านคุ้มครองผู้บริโภคระดับสสจ.
ปัจจุบันติดตามผลการดาเนินงานในพื้นที่ 8 จังหวัด

พ.ย. -ส.ค.
70,000
ม.ค. - ส.ค.
25,000
มิ.ย. - ส.ค.

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 และโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สรุปแผน กสธ.)
1.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP & P Excellence)
2.แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

60,000

086-845-4419
089-244-5255

3. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
4.ตัวชี้วัด - 1 ระดับความสาเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง(KPI กสธ.62)

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1 โครงการซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและสา
ธารณภัยแบบบูรณการ

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)

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

1ครั้ง/60คน

√

150,000

ผู้รับผิดชอบ
(Project Manager)

*รพจ.สระแก้วราชนครินทร์

เบอร์โทร

061-3846341

ชื่อหน่วยงาน สานักงานเขตสุขภาพที่ 6
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทTศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สรุปแผน กสธ.)
1.ยุทธศาสตร์ : 1) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2.แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3.โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
4.ตัวชี้วัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด (KPI กสธ.62)
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

10 โครงการคุ้มมครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ระดับเขต
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค คณะอนุกรรมการ จานวน 30
ด้านสุขภาพระดับเขต เขตสุขภาพที่ 6
คน/3ครั้ง

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)
(บาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4
มี.ค.

มิ.ย.

ก.ย.

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

21,200

ผู้รับผิดชอบ
(Project Manager)

เบอร์โทร

นางลลิตา พรพนาวัลย์
086-331-8419
(เลขานุการ)คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ
ระดับเขต

ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สรุปแผน กสธ.)
1.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP & P Excellence)
2.แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3.โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
4.ตัวชี้วัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด (KPI กสธ.62)

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์เขตสุขภาพที่ 6
กิจกรรม 1.อบรมเรื่อง "การตรวจคุณภาพการถ่ายภาพ
รังสีวินิจฉัยระบบดิจิตอล"
2.ประชุมคณะกรรมการฯ จานวน 2 ครั้ง

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)
(บาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4
35,000

1.เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการรังสีฯ
เขตสุขภาพที่ 6 จานวน 15 คน
2.คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ธค.61
คุณภาพฯ เขต 6 จานวน 35
คน

เบอร์โทร

1.นายวันนพ สุนันท์รุ่งอังคณา 092-8263123
2.นางสาวรดา เตร์ยาซิงห์ 086-1517979

พค.62
มิย.62

2 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทาง
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ เขตสุขภาพที่ 6
การแพทย์ จานวน 100 คน
กิจกรรม อบรมสัมมนาระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ
3 โครงการตรวจสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สังกัด
ผลไม้ เพื่อสนับสนุนอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ปี กระทรวงสาธารณสุข 73 แห่ง
2562
รวมจานวน 146 คน
กิจกรรม การฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี "การใช้ชุด
ทดสอบ TM kit"

ผู้รับผิดชอบ
(Project Manager)

มิย.62

มีค.62

ชื่อหน่วยงาน สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

150,000

นางสาวรดา เตร์ยาซิงห์

086-1517979

170,000

นางเสาวนีย์ เวียงนิล

089-8312694

ความเชื่อมโยงกับแผนยุทTศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สรุปแผน กสธ.)
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
4. ระดับความสาเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (KPI กสธ.62)

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

1 โครงการพัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์(SAT)ระดับ
เขตและระดับจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดชลบุรี

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)
(บาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
216,000.00

กิจกรรมที่ 1 ประชุมราชการ (SAT Meeting)

สมาชิกทีม SAT สคร.6 ชลบุรี
จานวน 44 คน

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนบุคลากรทีม SAT ในระดับเขต
เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติ SAT ที่กรมควบคุมโรค

สมาชิกทีม SAT สคร. 6 ชลบุรี ต.ค.-ธ.ค.
จานวน 19 คน

กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนบุคลากรทีม SAT ในระดับจังหวัด สมาชิกทีม SAT ระดับจังหวัด
เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติ SAT ที่ สคร. 6 ชลบุรี
(จังหวัดละ 2 คน
รวม 16 คน
2 โครงการพัฒนากระบวนการดาเนินงานตามมาตรฐาน
งาน SRRT-CDCU และบริหารจัดการตอบโต้โรคและ
ภัยสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 6
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนค่าตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการในการสอบสวนและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6

ธ.ค.

มี.ค.

มิ.ย.

ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
(Project Manager)

เบอร์โทร

26,800.00 นายชะฎายุทธ์ ปัทเมฆ

08 1087 1080

114,000.00 นายชะฎายุทธ์ ปัทเมฆ

08 1087 1080

75,200.00 นายชะฎายุทธ์ ปัทเมฆ

08 1087 1080

270,000.00

สคร. 6 ชลบุรี และ เครือข่าย
สสจ. 8 แห่ง

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.ก.ค.-ก.ย. 200,000.00 นายวัชระ ชัยเลิศ

09 3615 5187

กิจกรรมที่ 2 ประเมินและรับรองมาตรฐานทีมสอบสวน สคร.6 ชลบุรี จานวน 2 คน
เคลื่อนที่เร็ว ( SRRT-CDCU) เครือข่ายสุขภาพที่ 6

เม.ย.-มิ.ย.

70,000.00 นายวัชระ ชัยเลิศ

09 3615 5187

ความเชื่อมโยงกับแผนยุทTศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สรุปแผน กสธ.)
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
4 1) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
และอัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขต
รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
ตัวชี้วัดย่อย
10.1 ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
10.2 กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ
ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)

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

1 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และปัจจัยเสี่ยง ใน
ระดับเขตสุขภาพที่ 6
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการดาเนินงานเพื่อลดโรค จนท.สคร 6/ รพศ. รพท รพช. ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ก.พ.
CVD CKD สาหรับเจ้าหน้าที่ในระดับ รพศ รพท และ และรพสต.ในพื้นที่ จังหวัด 8
รพสต.
จว/ 70 คน คณะทางานและ
วิทยากร 10 คน รวม 80 คน

ผู้รับผิดชอบ
(Project Manager)

320,000.00
250,000.00 น.ส.จรรยา ภู่กลั่น

เบอร์โทร

087-5588029

กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมเสริมพลังบูรณาการ ดาเนินงาน รพ. สสจ./สสอ./รพ./รพสต.และ
เค็มน้อย อร่อย (3) ดี ,NCD, CVD, CKD และ ระบบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน
25 คน
ข้อมูล, พชอ. ร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กิจกรรมที่ 3 ประชุมราชการ เพื่อพิจารณาคัดเลือก ผล
ดาเนินงาน NCD Clinic Plus ,Best Practice NCD
ระดับเขต 6

สสจ./สสอ./รพ./service Plan
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จานวน 25 คน

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

มิ.ย.

ก.ค.

55,000.00 น.ส.จรรยา ภู่กลั่น

087-5588030

15,000.00 น.ส.จรรยา ภู่กลั่น

087-5588031

ชื่อหน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทTศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สรุปแผน กสธ.)
1.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP & P Excellence)
2.แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3.โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
4.ตัวชี้วัด (KPI กสธ.62)

ลาดับ

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)

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

ผู้รับผิดชอบ
(Project Manager)

ร้อยละของผัก และผลไม้สดมี ความปลอดภัย จาก
1 สารเคมี กาจัดศัตรูพืช

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ร้อยละของผลิตภัณฑ์ นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต มี
2 คุณภาพมาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ร้อยละของผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารหรือ อาหาร
3 กลุ่มเป้าหมาย ที่ตรวจพบสารที่มี ฤทธิ์ในการลดน้ําหนัก
4 ร้อยละของเครื่องสาอางที่ผลิตและจาหน่ายในประเทศ

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ร้อยละของยาแผนโบราณกลุ่มเสี่ยงที่มีการปลอมปน
5 สารสเตียรอยด์

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
673,400
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เบอร์โทร

ร้อยละของโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางสื่อวิทยุ
6 กระจาย เสียงที่ผิดกฎหมาย ได้รับการจัดการ

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ร้อยละของจานวน โรงเรียนที่ครูแกนนา ได้รับการ
อบรมการใช้รูปแบบการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการ
7 บริโภค อาหารของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ร้อยละของจานวน โรงเรียนที่ครูแกนนา ซึ่งผ่านการ
อบรมมีการนารูปแบบการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการ
8 บริโภค อาหารของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้นไปใช้

292,000

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ร้อยละของผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิต มี
9 ปริมาณไอโอดีน ตามเกณฑ์ที่กาหนด (20 - 40 ppm)

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ร้อยละของผลิตภัณฑ์ ําปลา
น้
ผลิตภัณฑ์ ปรุงรสที่ได้จาก
การย่อยโปรตีนของ ถั่วเหลืองและ ําเกลื
น้ อปรุงอาหาร ณ
สถานที่ผลิต มี ปริมาณไอโอดีนตาม เกณฑ์ที่กฎหมาย
10 กาหนด

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

11 จานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพ กลุ่มเสี่ยงได้รับ การตรวจสอบ
12

ศูนย์วิทย์ฯ

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)

โครงการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพและพัฒนา
ระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วน
13 ภูมิภาคฯ(โครงการพิเศษ)
ตรวจสอบเฝ้าระวังการลักลอบนาเข้าวัตถุเสพติด
14 (สระแก้ว)
โครงการพัฒนามาตรฐานระบบงาน คบส.ในส่วนภูมิภาค
15 (สระแก้ว)
รวม

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
397,560
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
245,000
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
48,000
1,655,960

ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคกลาง จังหวัด ชลบุรี (23 พย.61)

1.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)ฃ
2.แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
4.ตัวชี้วัด

ลาดับ
1

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

โครงการ/กิจกรรมหลัก
สนับสนุน/ติดตาม การดาเนินงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปี
เลิกบุหรี่ทั่วไทย

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)
งบประมาณ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
(บาท)
1
2
3
4

อสม. เขตสุขภาพที่ 6 จานวน
72,863 คน ชวน คนสูบบุหรี่
218,589 คน เข้ากระบวนการ
เลิกบุหรี่ ( จบ = 27,309 /ฉช =
30,894/ชบ.=40,788/ตร.=13,068/
ปจ.=26,265/รย.=29,505/สป.=

/

/

/

24,333/สก.=26,427 )

ชื่อหน่วยงาน สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สรุปแผน กสธ.)
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
3. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
4. - (KPI กสธ.62)

ผู้รับผิดชอบ
(Project Manager)

เบอร์โทร

ลาดับ

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพและ
สถานประกอบการให้มีการจัดบริการอาชีว อนามัยใน
กลุ่มวัยแรงงาน สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
จังหวัดชลบุรี
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตรวจ
ประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อม และผู้ตรวจประเมินสถาน
ประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ เป็นสุข

กิจกรรมที่ 2 ติดตาม ประเมินการจัดบริการอาชีวอนา
มัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการ

สสจ., สสอ., รพศ., รพท., รพช.
, รพสต. และหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง จานวน 40 คน
วิทยากรและคณะทางานจานวน
10 คน รวม 50 คน
พ.ย.
บุคลากร สคร.ชลบุรี จานวน 3
คน

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดาเนินงาน
โรคจากการประกอบอาชีพวัยทางานสถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุขสาธาณสุข/สถาน
บุคลากร สคร.ชลบุรี จานวน 3
ประกอบการ /Wellness Center
คน
กิจกรรมที่ 4 ประชุมราชการ ติดตามสรุปผลการ
ประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมและสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย
กายใจ เป็นสุข

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)
(บาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
260,000.00

40,000.00

พ.ค.-มิ.ย.

น.ส.อัจฉราวดี บุญเรืองศรี

084-6030400

น.ส.อัจฉราวดี บุญเรืองศรี

084-6030401

น.ส.อัจฉราวดี บุญเรืองศรี

084-6030402

น.ส.อัจฉราวดี บุญเรืองศรี

084-6030403

48,700.00
มิ.ย.

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

1.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP & P Excellence)

เบอร์โทร

160,000.00

บุคลากร สคร.6 ชลบุร,ี
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเครือข่าย
จังหวัด/รพศ./รพท./รพช.
จานวน 20 คน

ความเชื่อมโยงกับแผนยุทTศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สรุปแผน กสธ.)

ผู้รับผิดชอบ
(Project Manager)

ก.ค.

11,300.00
ก.ค.

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด 1.ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

ลาดับ

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)
งบประมาณ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
(บาท)
1
2
3
4

1 โครงการพัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมพืน้ ที่เศรษฐกิจ

722,000 นายสิทธิ์ทัศน์ ผาณิบุศย์

พิเศษ SEZ ภาคตะวันออก ปี 2562
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 ประสานแผนการดาเนินงานอนามัย

สสจ./ สสอ./ รพ./ รพ.สต.

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ท้องถิ่น

กิจกรรมที่ 2 นิเทศกากับติดตามแผนการดาเนินงานอนามัยสสจ./ สสอ./ รพ./ รพ.สต.
สิ่งแวดล้อม

ต.ค.พ.ย.

พ.ย.

22,000

ก.พ

เม.ย.
,มิ.ย.

70,000

ท้องถิ่น

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการเฝ้า สสจ./ สสอ./ รพ./ รพ.สต.
ระวังและกฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1

ธ.ค.

50,000

ท้องถิ่น/ ภาคประชาชนท้องถิ่น
และท้องที/่ จนท.ศอ.6
ม.ค.

กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการเฝ้า สสจ./ สสอ./ รพ./ รพ.สต.
ระวังและกฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2

ผู้รับผิดชอบ
(Project Manager)

50,000

ท้องถิ่น/ ภาคประชาชนท้องถิ่น
และท้องที/่ จนท.ศอ.6

กิจกรรมที่ 5 จัดจ้างเก็บข้อมูลและวัดพิกัดเพื่อจัดทาแผนที่ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

พ.ย.

250,000

เบอร์โทร
098-6394935

สารสนเทศภูมิศาสตร์
กิจกรรมที่ 6 จัดจ้างตรวจวิเคราะห์ Baseline Data

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

พ.ย.

200,000

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 7 ประชุมพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย จนท. ท้องถิ่นและสาธารณสุขใน
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เขต SEZ

กิจกรรมที่ 8 ลงพื้นที่เพื่อถอดบทเรียนและจัดทา VTR

ผลิตสื่อมัลติมิเดีย ให้ความรู้แก่

ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการดาเนินงานอนามัย

ประชาชนในพื้นที่ / ผู้รับผิดชอบ

สิ่งแวดล้อม (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)

งาน/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ธ.ค. ม.ค.,มี.ค.

พ.ย.

ก.พ.

50,000

พ.ค.

2 โครงการพัฒนาการจัดการน้าบริโภคปลอดภัยเพือ่ สุข

30,000

120,000 น.ส.ธัญพร อศัลยเศรษฐ์

064-4646478

อนามัยของประชาชน ศูนย์อนามัยที่ 6
ปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการน้าบริโภคขององค์กร อปท. ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6

เม.ย.พ.ย.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. มิ.ย.

72,000

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน
กิจกรรมที่ 2 ลงพื้นที่ให้ความรู้/ ข้อเสนอแนะในการเฝ้า ระบบประปาหมู่บ้าน/ อปท.ใน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.
ระวังระบบประปาหมู่บ้าน

48,000

พื้นที่ เขตสุขภาพที่ 6

3 โครงการพัฒนาการจัดการน้าในพืน้ ที่โครงการอันเนือ่ ง

21,000 น.ส.วิภารัตน์ ชาฎา

มาจากพระราชดาริศูนย์อนามัยที่ 6
ปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 นิเทศงาน กากับ ติดตาม การดาเนินงานน้า โรงเรียน/ ชุมชน/ วัดในพื้นที่

พ.ย.

21,000

087-2594879

บริโภค และสุ่มประเมินน้าบริโภคในพื้นที่โครงการอันเนื่อง โครงการอันเนื่องมาจากพระราช
มาจากพระราชดาริ

ดาริ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน/
แกนนาชุมชน

4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและ

170,000 น.ส.ชยิสรา อุ่นคา

อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขตาม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospitals ศูนย์อนามัยที่ 6
ปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่เพื่อให้คาแนะนาในการขับเคลื่อนการสสจ./ สสอ./ รพ.

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค.

40,000

เม.ย.ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. มิ.ย.

50,000

เม.ย.ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. มิ.ย.

40,000

ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-

40,000

ดาเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital
กิจกรรมที่ 2 กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน สสจ./ สสอ./ รพ.
GREEN&CLEAN Hospital และสนับสนุนการดาเนินงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)
กิจกรรมที่ 3 ลงพื้นที่เพื่อประเมินกระบวนการจัดการมูล สสจ./ สสอ./ อปท./ ชุมชน
ฝอยติดเชื้อของจังหวัดในเขตพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 6
กิจกรรมที่ 4 ลงพื้นที่เพื่อให้องค์ความรู้ในการจัดทาต้น

สสจ./ สสอ./ รพ.

แบบโรงพยาบาล GREEN&CLEAN Hospital และต้นแบบ
โรงพยาบาลให้มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกหลักวิชาการ
กิจกรรมที่ 5 เผยแพร่ชุดความรู้สื่อประชาสัมพันธ์และสิ่ง สสจ./ สสอ./ อปท./ รพ./
สนับสนุนวิชาการให้กับจังหวัดเพื่อเผยแพร่ในพื้นที่

รพ.สต./ ชุมชน หน่วยงานที่

062-9586861

เกี่ยวข้อง
5 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัย

236,493 นางสุภาพร อานมณี

สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชน ศูนย์อนามัยที่ 6
ปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่เพื่อให้คาแนะนาในการขับเคลื่อนการสสจ./ สสอ./ อปท./ รพ./

ม.ค.ต.ค.-ธ.ค. ก.พ.

60,000

พ.ย.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-

40,000

เม.ย.ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. มิ.ย.

56,493

เม.ย.ม.ค.-มี.ค. มิ.ย.

40,000

เม.ย.ม.ค.-มี.ค. มิ.ย.

40,000

ดาเนินงานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) รพ.สต./ ชุมชน หน่วยงานที่
และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนผ่านกลไก ศสจ.เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 2 ลงพื้นที่เพื่อถอดบทเรียน การดาเนินงาน

สสจ./ สสอ./ อปท./ รพ./

EHA และชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

รพ.สต./ ชุมชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานสสจ./ สสอ./ อปท./ รพ./
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) และชุมชนเข้มแข็งฯ ใน

รพ.สต./ ชุมชน หน่วยงานที่

ระดับพื้นที่และสนับสนุนการดาเนินงานด้านอนามัย

เกี่ยวข้อง

สิ่งแวดล้อม (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)
กิจกรรมที่ 4 ตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการ สสจ./ สสอ./ อปท.
อนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ของ อปท. ในพื้นที่รับผิดชอบใน
ระดับเกียรติบัตร
กิจกรรมที่ 5 สุ่มประเมินผลการดาเนินงานชุมชนเข้มแข็ง สสจ./ สสอ./ อปท./ รพ./
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

รพ.สต./ ชุมชน หน่วยงานที่

081-4884201

เกี่ยวข้อง
6 โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงเมืองอุตสา-

393,000 นายวิษณุ คุณากรธารง

087-7981943

หกรรมเชิงนิเวศด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ปี 2562
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนการ

สสจ. 15 คน/ สสอ. 43 คน/

พ.ย.

161,400

พ.ย.

58,700

ดาเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รพช.,รพ.สต. 43 คน
จนท.ศอ.6 12 คน
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ

สสจ. 10 คน/ สสอ. 5 คน/

ตามเกณฑ์กรมอนามัยกาหนด

แกนนาชุมชน 25 คน/ อปท.
5 คน/ อุตสาหกรรมจังหวัด 5
คน/ รพช.หรือรพ.สต. 5 คน
จนท. ศอ. 6 9 คน

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สสจ. 10 คน/ สสอ. 5 คน/

มิ.ย.

108,900

เม.ย.ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. มิ.ย.

64,000

แผนการดาเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองอุตสาหกรรม แกนนาชุมชน 20 คน/ อปท.
เชิงนิเวศ

5 คน/ รพช.หรือรพ.สต. 5 คน
จนท. ศอ. 6 9 คน

กิจกรรมที่ 4 ลงพื้นที่กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนิน 5 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ/
งานด้านวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมและกฎหมาย

ผู้รับผิดชอบงานหรือผู้เกี่ยวข้อง

สื่อสารสาธารณะ
7 โครงการพัฒนาศักยภาพเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ เขตสุขภาพที่ 6
กิจกรรมหลัก

307,000 น.ส.ลลิตา สุกแสงปัญญา

062-3355505

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

- เลขานุการฯ พชอ.

ธ.ค.

ม.ค.

252,000

ม.ค.

15,000

ก.พ.

27,000

เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ ทุกอาเภอในจังหวัดชลบุรี
ตามหลักสูตรฯ และการศึกษาดูงานในพื้นที่

ระยอง และ ฉะเชิงเทรา
- ทีมวิทยากรและผู้จัดการอบรม

กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมเสริมพลังระหว่างการอบรมและ

- เลขานุการฯ พชอ.

การประสานงานในพื้นที่

ทุกอาเภอในจังหวัดชลบุรี
ระยอง และ ฉะเชิงเทรา

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการคุณภาพชีวิต - เลขานุการฯ พชอ.
ทุกอาเภอในจังหวัดชลบุรี
ระยอง และ ฉะเชิงเทรา
- ทีมวิทยากรและผู้จัดการอบรม
กิจกรรมที่ 4 ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของ

- เลขานุการฯ พชอ.

เลขานุการ พชอ.

ทุกอาเภอในจังหวัดชลบุรี
ระยอง และ ฉะเชิงเทรา
- ทีมวิทยากรและผู้จัดการอบรม

หมายเหตุ กรุณาแยก Sheet บันทึกแผนตามยุทธศาสตร์ โดยระบุ ยศ.1 , ยศ.2 , ยศ.3 , ยศ.4

พ.ค.

13,000

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ และสรุปผลการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 6
ประชุมคณะกรรมการและสรุปผลการดาเนินงานภาพรวมของคณะทางาน (CHPPO)
2 โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และปัจจัยเสี่ยง ในระดับเขตสุขภาพที่ 6
ประชุมราชการ เพื่อพิจารณาคัดเลือก ผลดาเนินงาน NCD Clinic Plus ,Best Practice
NCD ระดับเขต
3 โครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยแบบองค์รวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดาเนินงานพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ไทยแบบองค์รวม
4 โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สุงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนเขตสุขภาพที่ 6 ปี 2562
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว เขตสุขภาพที่ 6
5 โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 6
กิจกรรมที่ 4 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานทันตสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6
6 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และปัจจัยเสี่ยง ในระดับเขตสุขภาพที่ 6
กิจกรรมที่ 3 ประชุมราชการ เพื่อพิจารณาคัดเลือก ผลดาเนินงาน NCD Clinic Plus ,Best
Practice NCD ระดับเขต 6

7 โครงการพัฒนาและสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพและสถานประกอบการให้มีการจัดบริการอาชีว อนามัยในกลุ่มวัยแรงงาน สานักงานป้องกันค
กิจกรรมที่ 4 ประชุมราชการ ติดตามสรุปผลการประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวช
กรรมสิ่งแวดล้อมและสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย กายใจ เป็นสุข
8 โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ปี 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนการดาเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
9 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสาหรับผู้รับผิดชอบงานในระดับจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 6
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านองค์กรสร้างสุขและการพัฒนาบุคลากร
10 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคลเครือข่าย digital HR
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบdigital HR
11 โครงการพัฒนางานวิจัยและการจัดการความรู้ เขตสุขภาพที่ 6
กิจกรรมที่ 3 การนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมด้านสุขภาพไปใช้ให้เกิดประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ
เดือน ที2 ่จไตรมาส
ะดาเนิน3การ)
ไตรมาส(ระบุ
1 ไตรมาส
ไตรมาส 4 (บาท)

50 คน 1 ครั้ง

ส.ค.

14,500

ก.ค.

15,000

รคไม่ติดต่อเรื้อรัง และปัจจัยเสี่ยง ในระดับเขตสุขภาพที่ 6
สสจ./สสอ./รพ./service Plan และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/25 คน

มิ.ย.

ผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก (ส่วนกลาง/ ศูนย์เขต)

มิ.ย.

126,840

เม.ย.

275,000

มิ.ย.

198,800

are) ในชุมชนเขตสุขภาพที่ 6 ปี 2562
จนท.สธ./CM/CG/อปท./แกนนาชมรมฯ 8 จังหวัด
เขตสุขภาพที่ 6
ผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุข(สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
8 จังหวัดวิทยากร จานวน 100 คน

อเรื้อรัง และปัจจัยเสี่ยง ในระดับเขตสุขภาพที่ 6
สสจ./สสอ./รพ./service Plan และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจานวน 25 คน

มิ.ย.

ก.ค.

15,000

ก.ค.

11,300

การจัดบริการอาชีว อนามัยในกลุ่มวัยแรงงาน สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
บุคลากร สคร.6 ชลบุรี, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเครือข่ายจังหวัด/รพศ./
รพท./รพช. จานวน 20 คน

วดล้อมและสุขภาพ ปี 2562
สสจ. 10 คน/ สสอ. 5 คน/แกนนาชุมชน 20 คน/ อปท.5 คน/ รพช.หรือ
รพ.สต. 5 คน จนท. ศอ. 6 9 คน

มิ.ย.

108,900

งานในระดับจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 6
ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดรพศ./รพท.
คณะทางานและนักทรัพยากรบุคคล 60 คน
คกก.CKO/R2R/EC

/

100,000
/

77,800

ก.ค.

100,000

ผู้รับผิดชอบ
(Project Manager)

CHPPO เขตสุขภาพที่ 6
นางสาวจรรยา ภู่กลั่น
นางปาณิสรา สิทธินาม

น.ส.พัชรา ชุ่มชูจันทร์
น.ส.พัชรา ชุ่มชูจันทร์

น.ส.จรรยา ภู่กลั่น

น.ส.อัจฉราวดี บุญเรืองศรี

นายวิษณุ คุณากรธารง

สสจ.สระแก้ว
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
CKO เขต 6

แบบสรุปแผนปฏิบัติการเพื่อบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 6 ประจาปีงบประมาณ 2562
ชื่อหน่วยงาน สานักงานเขตสุขภาพที่ 6
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สรุปแผน กสธ.)
1.ยุทธศาสตรด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2.แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรือ้ รัง
4.ตัวชี้วัด *1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (KPI กสธ.62)
ตัวชี้วัดย่อย
15.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)
15.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)
15.3 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69)การรักษาใน Stroke Unit
15.4 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit ระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
15.5 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน 60 นาที (door to needle time)
15.6 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที (door to operation room time)

ลาดับ

1

โครงการ/กิจกรรมหลัก

โครงการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 6

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)

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

ผู้รับผิดชอบ
(Project Manager)

เบอร์โทร

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) เขต
สุขภาพที่ 6

2

จานวน 30 คน 2 ครัง้

10,800
ม.ค.-มี.ค.

น.ส.ยุพิน หงษ์วะชิน
(เลขานุการ)
คณะอนุกรรมการพัฒนาและ 086-3237559
ขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อ (NCD)

โครงการขับเคลื่อนงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
และภัยสุขภาพ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานพัฒนาและขับเคลื่อน
งานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)

จานวน 35 คน 2 ครัง้

กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการ
ดาเนินงานเชิงรุกด้วย พชอ.และCBI เขตสุขภาพที่ 6

จานวน 100 คน ครอบคลุม 8
จังหวัด

ม.ค.

ก.ค.

ม.ค.

น.ส.ยุพิน หงษ์วะชิน
(เลขานุการ)
คณะอนุกรรมการพัฒนาและ 086-3237559
ขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุม
29,600
โรคไม่ติดต่อ (NCD)
12,600

ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สรุปแผน กสธ.)
1.ยุทธศาสตรด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2.แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคติดต่อ
4.ตัวชี้วัด *1) อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่(KPI กสธ.62)

ลาดับ

1

โครงการ/กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)

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

ผู้รับผิดชอบ
(Project Manager)

โครงการพัฒนาการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ เขต
สุขภาพที่ 6
นางวิลาวัลย์ เอี่ยมสะอาด
(เลขานุการ)

เบอร์โทร

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ (CD) เขต
สุขภาพที่ 6

จานวน 30 คน 3 ครัง้
ธ.ค.

ก.พ.

13,950 นางวิลาวัลย์ เอี่ยมสะอาด
(เลขานุการ)
คณะอนุกรรมการพัฒนาและ 089-8809697
ไม่ใช้งบประมาณ ขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ (CD)

พ.ค.

กิจกรรมที่ 2 กากับติดตามงานโรคติดต่อเชิงนโยบาย
ภาพรวม เขตสุขภาพที่ 6
กิจกรรมที่ 3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละถอดบทเรียน จานวน 400 คน 1 ครัง้
การดาเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ เขตสุขภาพที่
6

ก.ค.

155,800

ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สรุปแผน กสธ.)
1.ยุทธศาสตรด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2.แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3.โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
4.ตัวชี้วัด 1.ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RUD) (KPI กสธ.62)
2.ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดพื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) (KPI กสธ.62)

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)

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

1 โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเขตสุขภาพที่ 6 ปี 2562
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ RDU Hospital 1.โรงพยาบาลมีการดาเนินการ ธ.ค.
ระดับเขตสุขภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลขั้นที่ 1 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95

ผู้รับผิดชอบ
(Project Manager)

เบอร์โทร

88,900 นางสาวศรัณยา กล่อมใจขาว 092-7519335
เม.ย

ส.ค.

กิจกรรมที่ 2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ารใช้ยา
อย่างสมเหตุผลเขตสุขภาพที่ 6 ปี 2562 (RDU day
share and learning)

2. โรงพยาบาลมีการ
ดาเนินการโรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลขั้นที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 20

ก.ค.

กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกผลงานเด่นด้านการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลเขตสุขภาพที่ 6 ปี 2562

ส.ค.

2 โครงการศึกษาการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่วนบน โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน แผลสดจาก
อุบัติเหตุ และหญิงคลอดปกติครบกาหนดทางช่องคลอด
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางาน
1. คณะทางาน จานวน 40 คน
กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้วิจัย
กิจกรรมที่ 3 ทาการศึกษา

2. ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย จานวน
20 คน
3. แพทย์ เภสัชกร พยาบาล
ในโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพ
ที่ 6

183,140
มี.ค.

ม.ค. มี.ค.

ก.ย.
มิ.ย.
เม.ย. - ก.ค. มิ.ย.
ก.ย.

นางลลิตา พรพนาวัลย์
(เลขานุการ)
คณะอนุกรรมการคุ้มครอง 086-331-8419
ผู้บริโภค ด้านสุขภาพ ระดับ
เขต

ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สรุปแผน กสธ.)
1.ยุทธศาสตรด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2.แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3.โครงการพัฒนาระบบบริการรายสาขา
4.ตัวชี้วัด 1....................................... (KPI กสธ.62)

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)

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

ผู้รับผิดชอบ
(Project Manager)

เบอร์โทร

1

โครงการขับเคลื่อน และกากับติดตามงานพัฒนาระบบ
บริการ เขตสุขภาพที่ 6
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางาน เพื่อกาหนด
แนวทางขั้นตอนการดาเนินงาน และแบ่งภาระบทบาท
หน้าที่

915,600
คณะทางานฯ 50 คน 6 ครัง้ พ.ย.

ม.ค. มี.ค.

พ.ค. ก.ค.

ส.ค.

- ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนภารกิจ และแผน
คณะกรรมการ/คณะทางานฯ พ.ย.
ขั้นตอนการดาเนินการพัฒนาระบบบริการรายสาขา ทั้ง 180 คน 4 ครัง้
22 สาขา/ทรัพยากรงบลงทุน/บริหารเวชภัณฑ์ยา/
บริหารวัสดุการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2562

ก.พ.

มิ.ย.

ส.ค.

- ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
บริการรายสาขา ทั้ง 22 สาขา เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2562

ม.ค. มี.ค.

พ.ค. ก.ค.

ก.ค. ก.ย.

กิจกรรมที่ 2 จัดทากระบวนการทบทวน และจัดทา
แผนปฏิบัติการ และดาเนินการขับเคลื่อนระบบบริการ
22 สาขา เขตสุขภาพที่ 6

คกก SP รายสาขาฯ 40 คน
60 ครัง้

พ.ย.

กิจกรรมที่ 3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และค้นหา
Best practice ในการพัฒนา/บริหารจัดการระบบ
Service plan
- ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการดาเนินงาน
ณะกรรมการ/คณะทางานฯ
ภาพรวมของคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 180 คน 2 ครัง้
และจัดการทรัพยากรงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 6
คณะทางานพัฒนาระบบบริการทั้ง22 สาขา คณะทางาน
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วม ระดับเขตสุขภาพที่ 6 และ
คณะทางานจัดซื้อยาร่วม
- บริหารจัดการกลุ่มงาน CSO และคณะทางาน
จนท.กลุ่มงานCSO/คกก.SP
พัฒนาระบบบริการสุขภาพและจัดการทรัพยากรงบลงทุน

มี.ค.

ต.ค. ธ.ค.

ม.ค. มี.ค.

ก.ค.

พ.ค. ก.ค.

ก.ค. ก.ย.

CSO

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สรุปแผน กสธ.)
1.ยุทธศาสตรด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2.แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3.โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
4.ตัวชี้วัด 1.ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RUD) (KPI กสธ.62)
2.ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดพื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) (KPI กสธ.62)

ลาดับ
1

โครงการ/กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้า เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทาง
ระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ เขตสุขภาพที่ 6
การแพทย์ จานวน 35 คน
กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ"

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
มีค.62

งบประมาณ
(บาท)
60,000

ผู้รับผิดชอบ
(Project Manager)

เบอร์โทร

นางสาวธัญญลักษณ์ ไพโรจน์ 086-8442262

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 และโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สรุปแผน กสธ.)
1.ยุทธศาสตรด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2.แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
4.ตัวชี้วัด - 1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต (KPI กสธ.62)

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
(Project Manager)

เบอร์โทร

ลาดับ

1

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

โครงการ/กิจกรรมหลัก

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

โครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตด้วยโปรแกรม
เสริมสร้างความรอบรูแ้ ละพฤติกรรมสุขภาพจิต

ผู้รับผิดชอบ
(Project Manager)

74,000 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

1. 8จังหวัด
กิจกรรมที่ 1 การอบรมความรูเ้ จ้าหน้าที่ รพ.สต.
(ครู ก.) เรือ่ งการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตด้วย
โปรแกรมเสริมสร้างความรอบรูแ้ ละพฤติกรรมสุขภาพจิต
2. 8 จังหวัด/8 รพ.สต.
กิจกรรมที่ 2 อบรมความรู้ เรือ่ งการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพจิตด้วยโปรแกรมเสริมสร้างความรอบรู้
และพฤติกรรมสุขภาพจิต แก่ประชาชน

ธ.ค.

เบอร์โทร

038-199567

ม.ค.

เม.ย.-มิ.ย.

ชื่อหน่วยงาน : สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จังหวัดชลบุรี
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
1.ยุทธศาสตร์ : 2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2.แผนงาน : แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3.โครงการ : โครงการส่งเสริม พัฒนาและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
4.ตัวชี้วัด ............................................................................... (KPI กสธ.62)

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

โครงการส่งเสริม พัฒนาและรับรองมาตรฐานระบบ
1 บริการสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)

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

ผู้รับผิดชอบ
(Project Manager)

นายพิชิตพร นิลใน
นายนริศ วงศ์ถาติ๊บ

เบอร์โทร

098-248-8173
081626-9248

1.1 กิจกรรมเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/
โรงพยาบาลชุมชน ในเขต
รับผิดชอบ จานวน 73 แห่ง
1.2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบ โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/
บริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์
โรงพยาบาลชุมชน ในเขต
ปฏิบัติงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบ รับผิดชอบ จานวน 73 แห่ง
บริการสุขภาพ
บารุงรักษา ทดสอบ ตรวจสอบ เครือ่ งมือแพทย์ ความ
เสี่ยงสูง ความเสี่ยงกลางและพื้นฐาน
- ตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย 7 ระบบ
- ตรวจความพร้อมใช้งานระบบสื่อสารในโรงพยาบาล

มี.ค. -มิ.ย.
391,400

ต.ค. - ส.ค.

523,331
1.3 กิจกรรมบารุงรักษาเครือ่ งมือมาตรฐานด้าน
วิศวกรรมการแพทย์ (เครือ่ งมือมาตรฐาน จานวน 50
รายการ )

โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/
โรงพยาบาลชุมชน ในเขต
รับผิดชอบ จานวน 73 แห่ง

1.4 กิจกรรมส่งเสริมการจัดระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ในสถานพยาบาลภาครัฐ 2 แห่ง

โรงพยาบาลพนมสารคาม
โรงพยาบาลบ้านบึง

1.5 กิจกรรมการส่งเสริม พัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ศูนย์เครือ่ งมือแพทย์ 8 แห่ง

โรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดละ 1
แห่ง

ต.ค. - ก.ค.

ชื่อหน่วยงาน สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สรุปแผน กสธ.)
1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคติดต่อ
4. อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (KPI กสธ.62)

150,000
8,280
160,000

ลาดับ

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1 โครงการเร่งรัด ยุติปัญหาวัณโรค สานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 6 จ.ชลบุรี

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

ผู้รับผิดชอบ
(Project Manager)

325,000.00
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.ก.ค.-ก.ย. 156,500.00 นางสาวณัฐธิสา บุญเจริญ

กิจกรรมที่ 1 ประชุมราชการชี้แจงแนวทาง มาตรการ
จุดเน้น เป้าหมายการดาเนินงานวัณโรคในพื้นที่ ( DOT
Meeting TB ) 3 ครัง้

ผู้ตรวจราชการฯ,สาธารณสุข
นิเทศก์,ผู้บริหาร สคร.,สสจ.
จนท.รับผิดชอบงานวัณโรค
ของสสจ. รพศ รพท รพช สสอ
ในเขต จานวน 180 คน
คณะทางาน รวม 190 คน

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงาน
วัณโรคและการติดเชื้อในโรงพยาบาลในพื้นที่

จนท.สคร.6และผู้เกี่ยวข้อง
จานวน 5คน

ก.พ.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.

กิจกรรมที่ 3 ประชุมราชการถอดบทเรียนผลการ
ดาเนินงานที่ดี (Best Practice) ในพื้นที่

จนท.สสจ. สสอ.รพ. ,รพสต.
,อปท.และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จานวน 30 คน

มี.ค.

กิจกรรมที่ 4 ประชุมราชการ ชี้แจง/ถ่ายทอดนโยบาย/ ผู้รับผิดชอบงานICจากสสจ.
แนวทางการดาเนินงานฯ และระบบการเฝ้าระวังการติด รพศ รพท รพช 8 จังหวัด 80
เชื้อในโรงพยาบาล
คน และคณะทางาน 10 คน
รวมทั้งสิ้น 90 คน

งบประมาณ
(บาท)

เม.ย.-พ.ค.

ม.ค.-มี.ค.

ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สรุปแผน กสธ.)
1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2. แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ
3. โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)
4. ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (KPI กสธ.62)

เบอร์โทร

038 - 260970
ต่อ 13

นางสาวณัฐธิสา บุญเจริญ

038 - 260970
ต่อ 13

18,500.00 นางสาวณัฐธิสา บุญเจริญ

038 - 260970
ต่อ 13

80,000.00 นางสาวณัฐธิสา บุญเจริญ

038 - 260970
ต่อ 13

70,000.00

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4

1 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังข้อมูลพื้นฐานด้านโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
(Environmental Health Profile) ในพื้นที่เขต
สุขภาพที่ 6 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

สสจ., สสอ., รพศ., รพท.,
รพช., รพสต. และหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน40 คน

กิจกรรมที่ 3 ติดตามและสนับสนุนการดาเนินงาน
สสจ., สสอ., รพศ., รพท.,
ฐานข้อมูลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Environmental รพช., รพสต. และหน่วยงาน
Health Profile)
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 4 ประเมินระบบเฝ้าระวังโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ
(Project Manager)

เบอร์โทร

320,000.00

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการ
สสจ., สสอ., รพศ., รพท.,
วิเคราะห์ข้อมูลในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคจาก
รพช., รพสต. และหน่วยงาน
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัดในพื้นที่เขต
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 50
สุขภาพที่ 6
คน วิทยากรและคณะทางาน
จานวน 10 คน รวม 60 คน
กิจกรรมที่ 2 ประชุมราชการการดาเนินงานฐานข้อมูล
ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Environmental Health
Profile)

งบประมาณ
(บาท)

สสจ., สสอ., รพศ., รพท.,
รพช., รพสต. และหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ กรุณาแยก Sheet บันทึกแผนตามยุทธศาสตร์ โดยระบุ ยศ.1 , ยศ.2 , ยศ.3 , ยศ.4

184,000.00
ธ.ค.

น.ส.เพ็ญศิริ นาถวิล

090-9756106

น.ส.เพ็ญศิริ นาถวิล

090-9756107

น.ส.เพ็ญศิริ นาถวิล

090-9756108

น.ส.นิดาพร ศุขเขษม

081-7496259

50,000.00
ก.พ.
30,000.00
ก.พ.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.ก.ค.
56,000.00
ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.ก.ค.-ก.ย.

แบบสรุปแผนปฏิบัติการเพื่อบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 6 ประจาปีงบป
ชื่อหน่วยงาน สานักงานเขตสุขภาพที่ 6
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สรุปแผน กสธ.)
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) …3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
2 แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุขที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข :

1: โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
2:โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข
3: โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ

4.ตัวชี้วัด 1) ระดับความสาเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กาหนด
2) จานวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข
3) ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
ลาดับ
1

โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการอบรมหลักสูตร "ข้าราชการที่ดี
" สาหรับข้าราชการบรรจุใหม่ระดับ
เขตสุขภาพ ปี 2562
กิจกรรมหลักที่ 1 อบรมข้าราชการ
บรรจุใหม่สายสหวิชาชีพ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรม
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ระดับเขต
2. ประชุมจัดทาหลักสูตรการปฐมนิเทศ
ข้าราชการใหม่
3. ประสานผู้เข้าร่วมประชุม /จัดหา
วิทยากร
4. ดาเนินการจัดอบรมปฐมนิเทศ
5. ประเมินผลการจัดอบรมปฐมนิเทศ

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน
ข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 2562

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินก
ไตรมาส 1
/

กิจกรรมหลักที่ 2 อบรมข้าราชการ
บรรจุใหม่สายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรม
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ระดับเขต
2. ประชุมจัดทาหลักสูตรการปฐมนิเทศ
ข้าราชการใหม่
3. ประสานผู้เข้าร่วมประชุม /จัดหา
วิทยากร
4. ดาเนินการจัดอบรมปฐมนิเทศ
5. ประเมินผลการจัดอบรมปฐมนิเทศ
2

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด

ทรัพยากรบุคคลสาหรับผู้รับผิดชอบ

รพศ./รพท.

งานในระดับจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 6
กิจกรรมหลัก การอบรมเชิงปฏิบัติ
การผู้ปฏิบัติงานด้านHR&HRD
ครั้งที่ 1 การพัฒนาองค์กรและเสริม
สร้างสมรรถนะการบริหารงานบุคคล
และพัฒนาบุคลากร
ครั้งที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านองค์กรสร้างสุขและการพัฒนาบุคลากร
3

โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนด้าน

บุคลากรในเขตสุขภาพที่ 6

สุขภาพในเขตสุขภาพที่ 6

จานวน 40 คน

กิจกรรมที่ 1 ผลิตและพัฒนาหลักสูตร
บุคลากรตามservice plan ปี 2562
1. ประชุมคณะกรรมการผลิตและพัฒนา

/

บุคลากร เขตสุขภาพที่ 6
2. สารวจความต้องการการพัฒนาบุคลากร
3. วิเคราะห์ความจาเป็นและความต้องการ
4. ประชุมจัดทาหลักสูตรในเขต
5. สนับสนุนสถาบันผลิตและพัฒนาตาม
หลักสูตร
6. ติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
และการเบิกจ่ายงบประมาณ
4

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคล

คณะทางานและ

เครือข่าย digital HR
กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะทางานdigital HR

นักทรัพยากรบุคคล 60 คน/

/

40 ครั้ง

- แต่งตั้งคณะทางานด้าน digitacl HR
-ประชุมคณะทางานdigitacl HR
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบ
digital HR
- สนับสนุนการเผยแพร่ในระดับประเทศ
-สรุปผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาบุคลากร
-จัดอบรมการพัฒนาระบบ digital HR
5

โครงการประเมินผลงานเลื่อนระดับ

->ร้อยละ90ของผลงานที่ส่งผ่าน

ชานาญการพิเศษและขอรับเงินประจา

การประเมิน

ตาแหน่งระดับชานาญการ

-ผลงานที่ส่งได้รับการพิจารณา

กิจกรรมหลักที่ 1

ภายใน 90 วัน

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน
เลื่อนระดับ/ขอรับเงินประจาตาแหน่ง

/

รายสายงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน
การเลื่อนระดับและขอรับเงินประจา
ตาแหน่งระดับชานาญการ
2. จัดระบบการรับส่งและแจ้งผลการ
ประเมินผลงานวิชาการในระดับเขต
3. มอบหมายผู้รับผิดชอบการประเมิน
ผลงานทางวิชาการในแต่ละสายงาน
4. เบิกจ่ายงบค่าตอบแทนให้คณะกรรม
การเลื่อนระดับและขอรับเงินประจา
5. ประเมินผลความสาเร็จของการ
ประเมินผลงานวิชาการในระดับเขต
กิจกรรมหลักที่ 2
จัดประชุมติดตามการประเมินผลงาน
วิชาการเพื่อเลื่อนระดับและขอรับเงิน
ประจาตาแหน่ง ระดับเขต
1. ประสานคณะกรรมการและผุ้รับ
ผิดชอบงานประเมินผล
2. จัดประชุมติดตามผลการประเมิน
3. ประสานคณะกรรมการประเมิน
ในการพิจารณาผลงานอวช.ในปี 2562 ที่ตกค้าง
4. ปรุปผลการดาเนินงานประเมิน
ผลงานทางวิชาการในแต่ละสายงาน
6

โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพและ

คณะกรรมการบริหารทรัพยากร

การบริหารจัดการด้านการบริหาร

บุคคลเขตสุขภาพคณะทางานเครือ

ทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 6

ข่ายวิชาชีพ

/

กิจกรรมหลัก
-ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเขตสุขภาพ
-ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
ปีละ 6 ครั้ง
-ดาเนินการจัดประชุมคณะทางาน
เครือข่ายวิชาชีพ และ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
เครือข่าย
7

โครงการบริหารจัดการกลุ่มงานบริหาร

บุคลากรกลุ่มงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ ๖

ทรัพยากรบุคคล 4 คน

กิจกรรมหลัก
-สนับสนุนบุคลากรในการประชุม
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดหาวัสดุในการดาเนินงาน

หมายเหตุ กรุณาแยก Sheet บันทึกแผนตามยุทธศาสตร์ โดยระบุ ยศ.1 , ยศ.2 , ยศ.3 , ยศ.4

/

ณาการ เขตสุขภาพที่ 6 ประจาปีงบประมาณ 2562

น่วยงาน สานักงานเขตสุขภาพที่ 6

นสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

าธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข

นได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กาหนด

งบประมา
ณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)

ผู้รับผิดชอบ
(Project Manager)

/

100,000 เขตสุขภาพที่ 6 และสสจ.ชลบุรี
100000 สสจ.สมุทรปราการ

เบอร์โทร

100,000 รพ.พระปกเกล้า
100,000 รพ.พุทธโสธร

/

/

300,000

/

/

20,800 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

สสจ.สระแก้ว

/

/

/

77,800 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

100,000 สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว
/

/

/

125,000 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
110,000 รพ.ตราด (พยาบาล&นวก.สส)
15,000 รพ.ระยอง (5 สายงาน)

78,000 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

/

/

/

82,400 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

/

/

/

180,000 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบสรุปแผนปฏิบัติการเพื่อบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 6 ประจาปีงบประม
ชื่อหน่วยงาน สานักงานเขตสุขภาพที่ 6
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สรุปแผน กสธ.)
1.ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
2.แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3.โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง
4.ตัวชี้วัด 1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (KPI กสธ.62)

ลาดับ
1

โครงการ/กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

โครงการพัฒนาระบบเภสัชกรรมและบริหาร
จัดการด้านยาของหน่วยบริการในเขตสุขภาพ
ที่ 6 ปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อยา 1. การจัดซื้อร่วมของยา
ร่วมระดับเขตเขตสุขภาพที่ 6
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 25
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรรมการพัฒนา 2. คณะอนุกรรมการของ
ระบบเภสัชกรรรม เขตสุขภาพที่ 6
ระบบงานเภสัชกรรม
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะอนุกรรมการต่างๆ
ดังนี้
- คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล
- คณะอนุกรรมการอัตรากาลังและ
ความก้าวหน้าของบุคลากร

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

- คณะอนุกรรมการบริหารเวชภัณฑ์และ
นวัตกรรม

ธ.ค.

- คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการงาน
เภสัชกรรมปฐมภูมิ

มี.ค.

- คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการ
ใช้สมุนไพร

ก.พ.

- คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ก.พ.

- คณะอนุกรรมการระบบบริการเภสัชกรรม

ก.พ.

- คณะอนุกรรมการเภสัชสารสนเทศ

ก.พ.

ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สรุปแผน กสธ.)
1.ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
2.แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

3.โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
4.ตัวชี้วัด 1) ร้อยละความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดกา
1. กองในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3. สานักงานสาธารณสุขอาเภอ

ลาดับ
1

โครงการ/กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และจัดทา
แผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 6
กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 1. 2 ครั้ง/100 คน
เขตสุขภาพที่ 6 / แผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2563
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปรับแผนปฏิบัติการ ปี 2. 2 ครั้ง/100 คน
พ.ศ. 2562

ต.ค.
ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค.

กิจกรรมที่ 3 ประชุมจัดทาข้อมูล สถานะ 3. 2 ครั้ง/50 คน
สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 6
กิจกรรมที่ 4 ค่าตอบแทนใช้สอยในการ
4. เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน CIO
เดินทางไปราชการตามภารกิจงานและพัฒนา
ศักยภาพบุ
คลากรโดยการอบรม/สั
มนา วเตอร์
กิจกรรมที
่ 5 ค่าวัสดุสานักงาน-คอมพิ
2

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน
และพัฒนาระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมชี้แจงเตรียมความ 1. จัดประชุม 1 วัน จานวน 180 ต.ค. - ธ.ค.
พร้อมการตรวจราชการและนิเทศงานเขต
คน
สุขภาพ ที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมสรุปผลการตรวจ 2. จัดประชุม 2วัน จานวน 180
ราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 1 คน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมสรุปผลการตรวจ 3. จัดประชุม 3 วัน จานวน 180
ราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 2 คน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สรุปแผน กสธ.)
1.ยุทธศาสตร์ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
2.แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
3.โครงการ 38. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
4.ตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (KPI กสธ.62)

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

1

โครงการสนับสนุนการดาเนินงานคณะทางาน
กาหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ
2562
กิจกรรมที่ 1
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง คณะกรรมการ CFO จานวน 30
เขตสุขภาพที่ 6
คน

ธ.ค. 61

กิจกรรมที่ 2
จัดประชุมคณะทางานกาหนดแนวทางการใช้ คณะทางาน 5x5 จานวน 20 คน
จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ของหน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ
กิจกรรมทีข่ 3ระดับเขต
จัดทีมตรวจเยี่ยมทางการเงิน UM ที่ทาได้ดี
2

บูรณาการกับการตรวจราชการ

โครงการพัฒนาคุณภาพบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ของหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 6
กิจกรรมที่ 1
1. จัดทาคาสั่ง
2. จัดประชุมคณะทางาน 1 ครั้ง
กิจกรรมที่ 2

คณะทางาน จานวน 30 คน

ธ.ค. 61

ก.พ. 62

จัดอบรมโปรแกรมลูกหนี้ RCM (Receivable
Claim Management)

3

ผู้ปฏิบัติงาน ด้านต่างๆในหน่วย
บริการ ได้แก่ 1.หัวหน้างาน
ประกัน/บริหาร 1 คน
2.
ไอที 1 คน
3.งานตรวจสอบสิทธิ์ 1
คน
4.งานเรียก
เก็บ 1 คน
5. การเงินบัญชี 1 คน
หน่วยบริการ 8 จังหวัดๆละ
4 แห่ง ประกอบด้วย
1. หน่วย
บริการที่ประสบภาวะวิกฤติ
การเงิน ตั้งแต่ระดับ 4 - 7
2. หน่วย
บริการที่ต้องการพัฒนาระบบ
ลูกหนี้โดยให้จังหวัดคัดเลือกมา

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารการเงิน
การคลัง ปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมที่ 1
จัดอบรมหลักสูตรการเงินการคลังสาหรับ
ผู้บริหาร

กิจกรรมที่ 2
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการตามภารกิจงานและประชุม
ราชการ

ผู้อานวยการโรงพยาบาลและ
ผู้รับผิดชอบงานด้านการเงินการ
คลัง โรงพยาบาลละ 2คน จานวน
150 คน

ก.พ. 62

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานบริหาร
การเงินและการคลัง จานวน 4 คน ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค.
61
62

ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สรุปแผน กสธ.)
1.ยุทธศาสตร์ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
2.แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ
3.39. โครงการพัฒนางานวิจัย /นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
4.ตัวชี้วัด 1) จานวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอด (KPI กสธ.62)

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1

โครงการพัฒนางานวิจัยและการจัดการความรู้
เขตสุขภาพที่ 6

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

กิจกรรมที่ 1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการ
- ประชุมคกก.ชุดต่างๆ

1. 3 ครั้ง / ปี

ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค.

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทาช่องทาง
การสื่อสาร
กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนให้เกิด
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
- เพิ่มศักยภาพทีมนาด้านวิชาการ งานวิจัย 2. ทีมงาน EC/SOP ทุกจังหวัดใน
และการจัดการความรู้
เขต 6 จานวน 50 คน 3 ครั้งๆ ละ
2 วัน
- พัฒนาศักยภาพคกก. EC และพัฒนา SOP
ให้ได้มาตรฐาน

ม.ค. - มี.ค.

- สร้างเครือข่ายคลังสมอง
- จัดตั้ง Co-Working Space/Co-Working 3. รพศ./รพท.
Space Online
- รวบรวมข้อมูลแหล่งทุนวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ

4. ผู้วิจัย/ผู้สนใจ

กิจกรรมที่ 3 การนาผลงานวิจัย/นวัตกรรม
ด้านสุขภาพไปใช้ให้เกิดประโยชน์
- จัดทาKM / ต่อยอด / ขยายผล

5. คกก.CKO/R2R/EC

ม.ค. - มี.ค.

- จัดเวทีนาเสนอผลงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- สร้างคลังสารสนเทศเพื่อพัฒนาสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ผ่านระบบ ดิจิตัล
- พัฒนาวารสารวิชาการให้ได้มาตรฐาน TCI 6.กองบรรณาธิการวารสารและ
และการจัดทาวารสารออนไลน์ (E-Journal) ผู้เกี่ยวข้อง 40 คน
หมายเหตุ กรุณาแยก Sheet บันทึกแผนตามยุทธศาสตร์ โดยระบุ ยศ.1 , ยศ.2 , ยศ.3 , ยศ.4

ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค.
ม.ค. - มี.ค.

ขภาพที่ 6 ประจาปีงบประมาณ 2562

นเขตสุขภาพที่ 6

ระยะเวลาดาเนินการ
ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
(Project
Manager)

เบอร์โทร

36,400 นางสาวศรัณยา กล่อ092-7519335
มใจขาว
ส.ค.

ก.ย.

มิ.ย.
มิ.ย.

นาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด (KPI กสธ.62)

ระยะเวลาดาเนินการ
ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
(Project
Manager)

เบอร์โทร

132,500 นายรัก ธนะไพบูลย์ 089-6083319
และเจ้าหน้าที่กลุ่ม
งาน CIO
เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. - ก.ย.

945,900 นางสุขสม พรมสาลี
และงานตรวจ
ราชการ
เม.ย. - มิ.ย.

ก.ค. - ก.ย.

ระยะเวลาดาเนินการ
ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
(Project
Manager)

เบอร์โทร

นางศิริวรรณ มุลิ 089-8132617

เม.ย.,มิ.ย.
ส.ค. 62
62

39,500.00

ได้รับสนับสนุน
จาก สปสช. เขต 6
ระยอง

นางศิริวรรณ มุลิ 089-8132617

5,100.00

พ.ค. 62

399,200.00

นางศิริวรรณ มุลิ 089-8132617

196,900.00

80,000.00
เม.ย. มิ.ย. 62

ก.ค. - ก.ย.
62

ระยะเวลาดาเนินการ
ระบุ เดือน ที่จะดาเนินการ)
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ก.ค. - ก.ย.

เม.ย. - มิ.ย.

ผู้รับผิดชอบ
(Project
Manager)
200,000 CKO เขต 6

งบประมาณ
(บาท)

เบอร์โทร

ก.ค. - ก.ย.
เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. - ก.ย.

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
(4 ยุทธศาสตร์ 15 แผนงาน 40 โครงการ 55 ตัวชี้วัด)
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย์
3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ

4. แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ
แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ

สตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562

ตร์ 15 แผนงาน 40 โครงการ 55 ตัวชี้วัด)

ร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
4. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
5. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
6. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
7. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
8.โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
9. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
10. โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคติดต่อ
13. โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล1
14. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
15. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
16. โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน

17. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
18. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
19. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมาร
เวชกรรม และออร์โธปิดิกส์)
20. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
21. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
22. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
23. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา
24. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
25. โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
26. โครงการการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC)
27. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
28. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
29. โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)

แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย์
30. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์

ร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
31. โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
32.โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข

ศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
33.โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง
34. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

35. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS)
36. โครงการ Smart Hospital

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
37. โครงการลดความเหลื่อมล้าของ 3 กองทุน
38. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ
39. โครงการพัฒนางานวิจัย /นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์

แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
40. โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ

สรุปการวิเคราะห์ภาพรวมตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 55 ตัว ประจาปีงบประมาณ 2562
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)
หน่วยงาน
ระดับการ ระดับการ หน่วยงาน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
ประเด็น
รับผิดชอบ เน้นหนัก PA
รายงาน
แสดงผล
บันทึกผล Hard Evalua
electronic Hard Evalua Sur
electronic
Survey
ข้อมูล
ปลัด
copy tion
HDC other copy tion vey HDC other
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
(3 โครงการ 7 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)

ที่ แผนงาน/โครงการ

ที่

1 1. โครงการพัฒนา
และสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทย
กลุ่มสตรีและเด็ก
ปฐมวัย

1

*1) อัตราส่วนการตายมารดา

กรมอนามัย

1

ประเทศ

จังหวัด

กรมอนามัย

2

*2) ระดับความสาเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดย่อย
2.1 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
2.2 ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบ
สงสัยล่าช้า
2.3 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการ
ติดตาม
2.4 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย
TEDA4I

กรมอนามัย

2

จังหวัด

จังหวัด

HDC

/

3

3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
ตัวชี้วัดย่อย
3.1 ความครอบคลุมเด็กที่ได้รับการชั่งน้าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง
3.2 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
3.3 ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 5 ปี
3.4 ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ปี

กรมอนามัย

จังหวัด

จังหวัด

HDC

/

4

1) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 100
กรมสุขภาพจิต
ตัวชี้วัดย่อย
4.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า
ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I

ประเทศ

จังหวัด

กรมสุขภาพจิต

2 2. โครงการพัฒนา
และสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทย
กลุ่มวัยเรียนและ
วัยรุ่น

/

/
(กทม.)

/
(จังหวัด)

ข : 85

2 2. โครงการพัฒนา
และสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทย
ที่ กลุ
แผนงาน/โครงการ
่มวัยเรียนและ
วัยรุ่น

ที่
5

สรุปการวิเคราะห์ภาพรวมตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 55 ตัว ประจาปีงบประมาณ 2562
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)
หน่วยงาน
ระดับการ ระดับการ หน่วยงาน
ส่วนกลาง
ประเด็น
รับผิดชอบ เน้นหนัก PA
รายงาน
แสดงผล
บันทึกผล Hard Evalua
electronic
Survey
มูลด
ปลัด
copy tion
2) ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
กรมอนามัย
จัข้งอหวั
จังหวัด
HDC

ส่วนภูมิภาค
Hard Evalua Sur
electronic
copy tion vey
/

ตัวชี้วัดย่อย
5.1 ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
5.2 ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม
5.3 ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
5.4 ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตี้ย
5.5 ความครอบคลุม

ข : 86

ที่ แผนงาน/โครงการ

ที่
6

3 3. โครงการพัฒนา
และสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทย
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

7

สรุปการวิเคราะห์ภาพรวมตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 55 ตัว ประจาปีงบประมาณ 2562
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)
หน่วยงาน
ระดับการ ระดับการ หน่วยงาน
ส่วนกลาง
ประเด็น
รับผิดชอบ เน้นหนัก PA
รายงาน
แสดงผล
บันทึกผล Hard Evalua
electronic
Survey
ข้อมูล
ปลัด
copy tion
3) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
กรมอนามัย
ประเทศ
จังหวัด
HDC
/
/
ตัวชี้วัดย่อย
6.1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จากระบบ HDC
6.2 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี Adjusted
1) ร้อยละของตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

กรมอนามัย

จังหวัด

จังหวัด

ส่วนภูมิภาค
Hard Evalua Sur
electronic
copy tion vey

จังหวัด

/

จังหวัด

/

/

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
4 1. โครงการการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ (พชอ.)

8

*1) ร้อยละของอาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มี
คุณภาพ

สปค./กบรส./
สสว.

3

จังหวัด

จังหวัด

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
(3 โครงการ 3 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
5 1. โครงการพัฒนา
ระบบการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินและ
ภัยสุขภาพ

9

1 ระดับความสาเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
(EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง

กรมควบคุม
โรค

จังหวัด

จังหวัด

จังหวัด

6 2. โครงการควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ

10

1) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุ่ม
กรมควบคุม
สงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน โรค
ตัวชี้วัดย่อย
10.1 ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
10.2 กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน

จังหวัด

จังหวัด

HDC

/

ข : 87

ที่ แผนงาน/โครงการ

ที่

7 3. โครงการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพและบริการ
สุขภาพ

11

สรุปการวิเคราะห์ภาพรวมตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 55 ตัว ประจาปีงบประมาณ 2562
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)
หน่วยงาน
ระดับการ ระดับการ หน่วยงาน
ส่วนกลาง
ประเด็น
รับผิดชอบ เน้นหนัก PA
รายงาน
แสดงผล
บันทึกผล Hard Evalua
electronic
Survey
ข้อมูล
ปลัด
copy
tion
1) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน อย.
ประเทศ
จังหวัด
อย.
/

ส่วนภูมิภาค
Hard Evalua Sur
electronic
copy tion vey

ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวชี้วัดย่อย
11.1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบมีความ
ปลอดภัย
11.2 ร้อยละของยาแผนโบราณกลุ่มเสี่ยงปลอดภัย ไม่พบการปลอมปนส
เตียรอยด์
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)

8 1.โครงการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม

12

*1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์
GREEN&CLEAN Hospital
ตัวชี้วัดย่อย
12.1 ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนิน
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป
12.2 ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนิน
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
12.3 ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนิน
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป
12.4 ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนิน
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus

กรมอนามัย/
กรมควบคุม
โรค

4

ประเทศ

จังหวัด

กรมอนามัย

/

ข : 88

ที่ แผนงาน/โครงการ

ที่

สรุปการวิเคราะห์ภาพรวมตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 55 ตัว ประจาปีงบประมาณ 2562
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)
หน่วยงาน
ระดับการ ระดับการ หน่วยงาน
ส่วนกลาง
ประเด็น
รับผิดชอบ เน้นหนัก PA
รายงาน
แสดงผล
บันทึกผล Hard Evalua
electronic
Survey
ข้อมูล Excellence)
ด นเลิศ (Service
copy tion
2. ยุทธศาสตร์ด้านบริกปลั
ารเป็

ส่วนภูมิภาค
Hard Evalua Sur
electronic
copy tion vey

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
(2 โครงการ 2 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
9 1. โครงการพัฒนา
ระบบการแพทย์
ปฐมภูมิ

13

*1) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดาเนินการในพื้นที่ (Primary
Care Cluster)

สปค.

10 2. โครงการพัฒนา
เครือข่ายกาลังคน
ด้านสุขภาพ

14

1) ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ สบส.
ที่กาหนด

5

ประเทศ

เขต

สปค.

/

ประเทศ

จังหวัด

สบส.

/

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
(17 โครงการ 22 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
11 1. โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ สาขาโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง

15

*1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
กรมการแพทย์
ตัวชี้วัดย่อย
15.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic
Stroke ;I63)
15.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke
;I60-I62)
15.3 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69)การรักษา
ใน Stroke Unit
15.4 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72
ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit ระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่
เหมาะสม
15.5 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่
มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอด
เลือดดาภายใน 60 นาที (door to needle time)
15.6 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ได้รับการผ่าตัด
สมองภายใน 90 นาที (door to operation room time)

6

ประเทศ

จังหวัด

HDC

/

ข : 89

ที่ แผนงาน/โครงการ

ที่

12 2. โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ สาขา
โรคติดต่อ

16

สรุปการวิเคราะห์ภาพรวมตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 55 ตัว ประจาปีงบประมาณ 2562
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)
หน่วยงาน
ระดับการ ระดับการ หน่วยงาน
ส่วนกลาง
ประเด็น
รับผิดชอบ เน้นหนัก PA
รายงาน
แสดงผล
บันทึกผล Hard Evalua
electronic
Survey
ข้อมูล
ปลั7 ด
copy tion
*1) อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
คร
ประเทศ
จังหวัด
คร
/

13 3. โครงการ
ป้องกันและ
ควบคุมการดื้อยา
ต้านจุลชีพและการ
ใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล

17

*1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)

กบรส./อย./
กรม
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

8

ประเทศ

จังหวัด

กบรส./อย./
กรม
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

/

18

2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณา กบรส./อย./
การ (AMR)
กรม
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

9

ประเทศ

จังหวัด

กบรส./อย./
กรม
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

/

14 4. โครงการพัฒนา
ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์

19

1) ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง

กบรส.

เขต

จังหวัด

HDC

15 5. โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ สาขา
ทารกแรกเกิด
16 6. โครงการการ
ดูแลผู้ป่วยระยะ
ท้ายแบบ
ประคับประคอง
และการดูแลผู้ป่วย
กึ่งเฉียบพลัน

20

1) อัตราตายทารกแรกเกิด

กรมการแพทย์

ประเทศ

จังหวัด

HDC

21

1) ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Strong
Opioid Medication ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ

กรมการแพทย์

เขต

เขต

เขต

ส่วนภูมิภาค
Hard Evalua Sur
electronic
copy tion vey

/

/

/

ข : 90

ที่ แผนงาน/โครงการ

ที่

17 7. โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
การแพทย์แผนไทยฯ

22

18 8. โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ สาขา
สุขภาพจิตและจิต
เวช

สรุปการวิเคราะห์ภาพรวมตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 55 ตัว ประจาปีงบประมาณ 2562
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)
หน่วยงาน
ระดับการ ระดับการ หน่วยงาน
ส่วนกลาง
ประเด็น
รับผิดชอบ เน้นหนัก PA
รายงาน
แสดงผล
บันทึกผล Hard Evalua
electronic
Survey
มูลด
ปลัด
copy tion
1) ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค
กรมการ
จัข้งอหวั
จังหวัด
HDC
และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

แพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก

23

1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต

ประเทศ

จังหวัด

กรมสุขภาพจิต

24

2) อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ

กรมสุขภาพจิต

ประเทศ

จังหวัด

กรมสุขภาพจิต

/

19 9. โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ 5 สาขา
หลัก
(สูตินารีเวช
20 10. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาโรคหัวใจ

25

*1) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquired

กรมการแพทย์

ประเทศ

จังหวัด

HDC

/

26

2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention

กรมการแพทย์

ประเทศ

จังหวัด

HDC

/

27

1) ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กาหนด กรมการแพทย์

จังหวัด

จังหวัด

จังหวัด

28

2) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

กรมการแพทย์

ประเทศ

จังหวัด

กยผ.

/

21 11. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาโรคมะเร็ง

29

1) ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่
กาหนด
ตัวชี้วัดย่อย
29.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4
สัปดาห์
29.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบาบัดภายในระยะเวลา 6
สัปดาห์
29.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6
สัปดาห์

กรมการแพทย์

ประเทศ

เขต

กรมการแพทย์

/

10

ส่วนภูมิภาค
Hard Evalua Sur
electronic
copy tion vey
/

/
/

/

ข : 91

สรุปการวิเคราะห์ภาพรวมตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 55 ตัว ประจาปีงบประมาณ 2562
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)
หน่วยงาน
ระดับการ ระดับการ หน่วยงาน
ส่วนกลาง
ประเด็น
รับผิดชอบ เน้นหนัก PA
รายงาน
แสดงผล
บันทึกผล Hard Evalua
electronic
Survey
มูลด
ปลัด
copy tion
1) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4
กรมการแพทย์
จัข้งอหวั
จังหวัด
HDC

ที่ แผนงาน/โครงการ

ที่

22 12. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาโรคไต

30

23 13. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาจักษุวิทยา

31

1) ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 30 วัน

กรมการแพทย์

ประเทศ

จังหวัด

กรมการแพทย์

24 14. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาปลูกถ่าย
อวัยวะ

32

1) อัตราส่วนของจานวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจานวนผู้ป่วย กรมการแพทย์
เสียชีวิตในโรงพยาบาล

ประเทศ

จังหวัด

กรมการแพทย์

33

*1) ร้อยละผู้ติดยาเสพติด ที่บาบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนดและ ได้รับการ
ติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate 1 year)

กรมการแพทย์

11

ประเทศ

จังหวัด

กรมการแพทย์

/

34

*1) ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพที่บาบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนดของแต่ละระบบ
หยุดเสพต่อเนื่องหลังจาหน่ายจากการบาบัด 3 เดือน (3 month
remission rate)

กรมการแพทย์

12

ประเทศ

จังหวัด

กรมการแพทย์

/

35

1) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้น กรมการแพทย์
สภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward)
ตัวชี้วัดรอง
35.1 ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury
ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel
index >15 with multiple impairment ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะ
กลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20

จังหวัด

จังหวัด

กรมการแพทย์

25

15. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการบาบัดรักษา
ผู้ป่วยยาเสพติด

26 16. โครงการการ
บริบาลฟื้นสภาพ
ระยะกลาง
(Intermediate
care; IMC)

ส่วนภูมิภาค
Hard Evalua Sur
electronic
copy tion vey
/

ml/min/1.73m2/yr

/

/

/

ข : 92

ที่ แผนงาน/โครงการ

ที่

27 17. โครงการ
พัฒนาระบบบริการ
one day surgery

36

สรุปการวิเคราะห์ภาพรวมตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 55 ตัว ประจาปีงบประมาณ 2562
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)
หน่วยงาน
ระดับการ ระดับการ หน่วยงาน
ส่วนกลาง
ประเด็น
รับผิดชอบ เน้นหนัก PA
รายงาน
แสดงผล
บันทึกผล Hard Evalua
electronic
Survey
ข้อมูล
ปลัด
1) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
กรมการแพทย์
ประเทศ
เขต
กรมการแพทย์ copy tion
/

ส่วนภูมิภาค
Hard Evalua Sur
electronic
copy tion vey

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
(1 โครงการ 2 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
28 1. โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ครบวงจรและ
ระบบการส่งต่อ

29 2. โครงการ
คุ้มครองสุขภาพ
ประชาชนจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่เสี่ยง (Hot
Zone)

37

*1) อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (triagel level 1) ภายใน 24 ชม. กรมการแพทย์
ใน โรงพยาบาล A, S, M1

38

2) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ
(1 โครงการ
้วัดตามยุ
ทธศาสตร์
39 1) ร้อยละของจั
งหวั1ดทีตั่มวีรชีะบบจั
ดการปั
จจัยเสี่ย) งจากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

13

เขต

เขต

HDC

สพฉ.

จังหวัด

จังหวัด

สพฉ.

กรมอนามัย/
กรมควบคุม
โรค

ประเทศ

จังหวัด

จังหวัด

จังหวัด

เขต

/
/

/

แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย์
( 1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
30 1. โครงการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและ
การแพทย์

40

1) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร

กรมการ
แพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก

เขต

/

ข : 93

ที่ แผนงาน/โครงการ

ที่

สรุปการวิเคราะห์ภาพรวมตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 55 ตัว ประจาปีงบประมาณ 2562
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)
หน่วยงาน
ระดับการ ระดับการ หน่วยงาน
ส่วนกลาง
ประเด็น
รับผิดชอบ เน้นหนัก PA
รายงาน
แสดงผล
บันทึกผล Hard Evalua
electronic
Survey
ข้อมูลExcellence)
ปลัดนเลิศ (People
copy tion
3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็

ส่วนภูมิภาค
Hard Evalua Sur
electronic
copy tion vey

แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
31 1. โครงการผลิต
และพัฒนา
กาลังคนด้าน
สุขภาพสู่ความเป็น
มืออาชีพ

41

1) ระดับความสาเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิต
และพัฒนากาลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กาหนด

สบช.

32 2.โครงการ Happy
MOPH กระทรวง
สาธารณสุข
กระทรวงแห่ง
ความสุข

42

*1) ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ บค.

14

ประเทศ

เขต

บค.

/

43

*2) จานวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข

15

ประเทศ

จังหวัด

กยผ.

/

กยผ.

เขต

เขต

เขต

/

4. แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
(2 โครงการ 4 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
33 1.โครงการ
ประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใส และ
บริหารความเสี่ยง
34 2. โครงการพัฒนา
องค์กรคุณภาพ

44

1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA

ศปท.

45

1) ร้อยละความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
กพร.
สาธารณสุขที่ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์
ที่กาหนด
1. กองในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3. สานักงานสาธารณสุขอาเภอ

16

ประเทศ

จังหวัด

ศปท.

/

ประเทศ

ส่วนกลาง/
จังหวัด

กพร.

/

ข : 94

34 2. โครงการพัฒนา
องค์กรคุณภาพ

ที่ แผนงาน/โครงการ

ที่
46

47

สรุปการวิเคราะห์ภาพรวมตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 55 ตัว ประจาปีงบประมาณ 2562
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)
หน่วยงาน
ระดับการ ระดับการ หน่วยงาน
ส่วนกลาง
ประเด็น
รับผิดชอบ เน้นหนัก PA
รายงาน
แสดงผล
บันทึกผล Hard Evalua
electronic
Survey
ข้อมูล
ปลั
copy tion
*2) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน กบรส.
17ด
ประเทศ
เขต
กบรส.
/
ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
*3) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

สปค.

18

ประเทศ

เขต

สปค.

ส่วนภูมิภาค
Hard Evalua Sur
electronic
copy tion vey

/

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
35 1. โครงการพัฒนา
ระบบข้อมูล
ข่าวสารเทคโนโลยี
สุขภาพแห่งชาติ
(NHIS)

48

1) ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

กยผ.

36 2. โครงการ Smart
Hospital

49

*1) เขตสุขภาพมีการดาเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การ
เป็น Smart Hospital

ศทส.

50

มีการใช้ Application สาหรับ PCC ใน PCC ทุกแห่ง

ศทส.

ประเทศ

จังหวัด

กยผ.

19

ประเทศ

เขต/จังหวัด

ศทส.

20

ประเทศ

เขต

ศทส.

/

/
/

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
37 1. โครงการลด
ความเหลื่อมล้าของ
3 กองทุน

51

1) ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิ(compliance rate) เมื่อไปใช้บริการ
ผู้ป่วยใน (IP) ของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบ

สปสช.

52

2) ระดับความสาเร็จของการจัดทาสิทธิประโยชน์กลางผู้ป่วยใน ของระบบ กศภ.
หลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

ประเทศ

ประเทศ

ประเทศ

ประเทศ

สปสช.

/
/

ข : 95

ที่ แผนงาน/โครงการ

ที่

38 2. โครงการบริหาร
จัดการด้านการเงิน
การคลัง

53

สรุปการวิเคราะห์ภาพรวมตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 55 ตัว ประจาปีงบประมาณ 2562
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)
หน่วยงาน
ระดับการ ระดับการ หน่วยงาน
ส่วนกลาง
ประเด็น
รับผิดชอบ เน้นหนัก PA
รายงาน
แสดงผล
บันทึกผล Hard Evalua
electronic
Survey
ข้อมูล
ปลั
copy
tion
*1) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
กศภ.
21ด
ประเทศ
เขต
กศภ.
/

ส่วนภูมิภาค
Hard Evalua Sur
electronic
copy tion vey

แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ
(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
39 1. โครงการพัฒนา
งานวิจัย /
นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์

54

1) จานวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอด กรมการ
แพทย์/
กรมวิทยาศาส
ตร์การแพทย์

ประเทศ

ประเทศ

กรมวิทยาศาส
ตร์การแพทย์

/

ประเทศ

ประเทศ/
จังหวัด

กองกฎหมาย

/

/

แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
40 1. โครงการปรับ
โครงสร้างและ
พัฒนากฎหมาย
ด้านสุขภาพ

55

1) ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไข และมีการบังคับใช้
ตัวชี้วัดย่อย
55.1 ระดับความสาเร็จในการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
55.2 ระดับความสาเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่
กาหนดของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
15 แผนงาน 40 โครงการ 55 ตัวชี้วัด

กองกฎหมาย

21

ข : 96

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1 โครงการอนามัยแม่และเด็ก
อบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่คดั กรองพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 5 ช่วงอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน
2 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลเด็ก
พัฒนาการล่าช้าแก่เครือข่ายสุขภาพจิตทั้งในและนอกระบบ
สาธารณสุข
3 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรการศึกษาในการ
ดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง
4 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทางาน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขในการดาเนินงานสร้างสุขวัยทางาน
5 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย
สุขภาพจิตกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต
วัยผู้สูงอายุ
6 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดาเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวิตพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยเรียน
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดการเรียนการสอนอีเลคโทรนิคส์บุ๊ค โรค
หนอนพยาธิและชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน OVCCA
7 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และปัจจัยเสี่ยง ในระดับเขตสุขภาพที่ 6
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารดาเนินงานเพื่อลดโรค CVD CKD สาหรับ
เจ้าหน้าที่ในระดับ รพศ รพท และรพสต.
8 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เขตสุขภาพที่ 6
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารงานสตรีและเด็กปฐมวัย

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุไตรมาส
เดือน ที่จไตรมาส
ะดาเนินการ)
ไตรมาส
ไตรมาส
1

เจ้าพนักงาน /พยาบาล / นักวิชาการ จานวน 1,022 คน

2

3

งบประมาณ
(บาท)

4

ก.พ.

239,700

ก.พ.

360,000

2ครั้ง/160คน/4วัน

ม.ค.

500,000

8 จังหวัด

ม.ค.

221,000

ม.ค

133,600

ยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
2ครั้ง/100คน/4วัน

ยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

16 อาเภอ/8 จังหวัด
8 จังหวัด

ก.พ.

เม.ย

100,000

เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวิตพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยเรียน
ครู/จนท.สคร6/รพ.สต./สสจ./สสอ./รพ. และเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง จานวน 120 คน

มิ.ย.

ก.ค.

200,000

ะวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และปัจจัยเสี่ยง ในระดับเขตสุขภาพที่ 6
จนท.สคร 6/ รพศ. รพท รพช.และรพสต.ในพื้นที่ 8
จังหวัด รวม 80 คน*
ภาคีเครือข่าย บุคลากรสาธารณสุข สสจ. สสอ รพ.สต.
รพช. รพศ. รพท. อสม ภาคีเครือข่ายที่ข้องเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานสตรีและเด็กปฐมวัย

ม.ค.

ธ.ค.

250,000

490,000

ผู้รับผิดชอบ
(Project Manager)

นายสมนึก เกษโกวิท
เลขาคณะอนุกรรมการ
งานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

นายพัฒนศักดิ์ สิทธิโคตร
สคร.6
นางสาวจรรยา ภู่กลั่น
สคร.6
น.ส.กฤษณา วงษ์วรรณ
สนง.เขตสุขภาพที่ 6

