แผนยุทธศาสตร์ CUP เมืองสกลนคร ปี 2563
1.ส่งเสริมการบุคลากรเพือ่ สร้างหรือพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ ในการดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย
2.พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในเครือข่าย รพศ.สกลนคร เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถทีม่ ีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการทางาน
3.พัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือในการจัดการระบบบริการสุขภาพต่อประชาชน
4.ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน/งบประมาณ
5.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (data center ) เพือ่ บริหารฐานข้อมูลการให้บริการ ในเครือข่าย รพศ.สกลนคร ทีม่ ีประสิทธิภาพประสิทธิผล

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีดา้ นสาธารณสุข งบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสกลนคร
กลุ่มงานกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence ( ) Governance Excellence ( ) R8 Excellence ( )
แผนงานที่ .
ลาดับ
โครงการ/ กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
แหล่งงบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
รหัสงบประมาณ
(ชื่อบุคคล)
1 การผู้ดูแลผู้สูงอายุทมี่ ีภาวะเสี่ยงพลัดตกหกล้ม อาเภอเมือง
66,730
เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบP&P
นายเกษมศักดิ์ วงค์สีดานายณัฐพล มี
สกลนคร ปี 2563 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 )
Excellence )
พรหม สสอ.เมืองสกลนคร
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแล(CG)ผู้สูงอายุทมี่ ีภาวะพึง่ พิง
อาเภอเมืองสกลนคร ปี 2563 (ยุทธศาสตร์ที่ 3)

150,000

งบประมาณอื่นๆ (งบP&P
Excellence )(งบสนับสนุนจาก
สปสชปี 2562และ2563)

นายเกษมศักดิ์ วงค์สีดานายณัฐพล มี
พรหมสสอ.เมืองสกลนคร

3 การพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพประชาชน ตามกลุ่มวัยอาเภอ
เมืองสกลนคร ปี 2563
(ยุทธศาสตร์ท1ี่ )

98,400

เงินบารุง รพศ.สกลนคร
Excellence

นางเทพี เสาร์มนตรีนายณัฐพล มีพรหม
สสอ.เมืองสกลนคร

4 การประเมินรับรองระบบสุขภาพระดับอาเภอ (DHSA)
(ยุทธศาสตร์ที่ 3)

233,000

เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบ HA)

5 โครงการพัฒนาบุคลากรและแกนนาTo Be Number One
ในโรงเรียน/ชุมชน (ยุทธศาสตร์ที่ 2)

46,800

เงินบารุง รพศ.สกลนคร
Excellence

People

นายณัฐพล มีพรหม สสอ.เมืองสกลนคร

People นายสมบูรณ์ กุดนอกรพ.สต./ศสม.ศบส.
ทุกแห่ง

6 การพัฒนาระบบงานข้อมูลข่าวสารทัง้ ทางด้านเทคโนโลยีและ
บุคลากร (ยุทธศาสตร์ที่ 5)

65,100

เงินบารุง รพศ.สกลนคร
(งบ
Governance Excellence)

7 คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่/คลินิกวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคคปสอ.
เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ปี 2563 (ยุทธศาสตร์ท1ี่ )

8 โครงการควบคุมโรคติดต่อในและรอบพระตาหนักภูพานราช
นิเวศน์ อ.เมืองสกลนคร ปี 2563

งานปูองกันควบคุมโรค

86,500

เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบP&P
Excellence )

(ยุทธศาสตร์ที่ 3 )

9 โครงการปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออก อ.เมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร ปี 2563
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 )

นายเทพพิทักษ์ ดงภูยาวสสอ.เมืองสกลนคร

33,900

เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบP&P
Excellence )

1) ยุวธิดา จันทรังษี
2) มาลัย ทิพจร
3) พงศ์ลดา รักษาขันธ์
งานปูองกันควบคุมโรค
คปสอ.เมืองสกลนคร
1)ภูวนาถ โพธิชัย
2)สมปอง ฤทธิศ์ รีบุญ
งานปูองกันควบคุมโรค
คปสอ.เมืองสกลนคร
1)ภูวนาถ โพธิชัย
2)สมปอง ฤทธิศ์ รีบุญ

10 โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค โรงเรียนอนุบาลคุณภาพ
ปลอดโรค อ.เมือง ปี2563

งานปูองกันควบคุมโรค

(ยุทธศาสตร์ที่ 3 )

11 ซ้อมแผนรับมือโรคระบาด/โรคอุบัติใหม่ประจาปี
จ.สกลนคร ปีงบประมาณ 2563

คปสอ.เมืองสกลนคร
1)นายศักดิ์ชัย แก้วมณี
2)นางวนัสสุดา ศรีนา
3)นางอภิญญา ธุระพระ
อ.เมือง

6,240

เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบP&P
Excellence )

(ยุทธศาสตร์ที่ 3 )

12 แผนงานปูองกันการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (RTI)คป
สอ.เมืองสกลนคร ปีงบประมาณ 2563

คปสอ.เมืองสกลนคร
1)นายภูวนาถ โพธิชัย
26,400

เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบP&P
Excellence )

(ยุทธศาสตร์ที่ 3 )

13 โครงการปูองกันเด็กจมน้าในเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี โดยทีม
ผู้ก่อการดี(Merit Maker Team) คปสอ.เมืองสกลนคร
ปี 2563

งานปูองกันควบคุมโรคฯ

งานปูองกันควบคุมโรค
คปสอ.เมืองสกลนคร
น.ส.ยุวธิดา จันทรังษี

39,310

เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบP&P
Excellence )

นายสมปอง ฤทธิศ์ รีบุญ
งานปูองกันควบคุมโรค
คปสอ.เมืองสกลนคร

(ยุทธศาสตร์ที่ 3 )
14 โครงการตรวจเฝูาระวังความปลอดภัยด้านน้าและอาหาร รพ.
สกลนคร ปีงบประมาณ 2563

1)นายศักดิ์ชัย แก้วมณี
2)นายสมปอง ฤทธิศ์ รีบุญ
31,636

เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบP&P
Excellence )

(ยุทธศาสตร์ที่ 3 )

งานปูองกันควบคุมโรค
และระบาดวิทยา
นายศักดิ์ชัย แก้วมณี
ว่าทีร่ ต.วรวุฒิ ทิพย์สุวรรณ

15 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์แผนไทย
รพ.สกลนคร ปีงบประมาณ 2563 (ยุทธศาสตร์ที่ 2 )

13,400

เงินบารุง รพศ.สกลนคร
Excellence

People

นางสาว
ชลธิชา
ผ่องศาลา
แพทย์แผนไทย

16 โครงการจัดตั้งคลินิกเฉพาะโรค (ยาปรุงเฉพาะรายโรคสะเก็ด
เงิน) และคลินิกหางกระรอก (ยาสมุนไพรทีม่ ีกัญชาผสม)
ประจาปีงบประมาณ 2563

127,380

เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบP&P
Excellence )

นางสาววรางคณา
นาอุดม
แพทย์แผนไทย

(ยุทธศาสตร์ที่ 1 )
17 โครงการ การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการ
เด็กอายุ 0-5 ปี โดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม

49,200

เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบP&P
Excellence )

นางนิยะดา บุญอภัย

(ยุทธศาสตร์ที่ 3 )
18 โปรแกรมการสร้างพลังใจในผู้ดูแลเด็กปฐมวัย พัฒนาการ
สงสัยล่าช้า/ล่าช้า

49,600

เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบP&P
Excellence )

นางนิยะดา บุญอภัย

(ยุทธศาสตร์ที่ 3 )
19 โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
คลินิกวัยรุ่น ในการให้บริการเชิงรุก Stop Teen Mom

24,400

เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบP&P
Excellence )

นิยะดา บุญอภัย

20

(ยุทธศาสตร์ที่ 2 )
โครงการพัฒนาการดาเนินงาน วัดส่งเสริมสุขภาพและชมรม
ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

53,952

เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบP&P
Excellence )

นางอภิญญา ธุระพระ

21

(ยุทธศาสตร์ที่ 3 )
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการในเด็ก
วัยเรียน อาเภอเมือง สกลนคร(ยุทธศาสตร์ที่ 1 )

116,060

เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบP&P
Excellence )

นางพรเพ็ญ วุฒิสาร

22 โครงการ การบริหารจัดการวัณโรคแบบครบวงจร CUP เมือง
สกลนครปีงบประมาณ ๒๕๖๓(ยุทธศาสตร์ที่ 1 )

499,372

เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบP&P
Excellence )

นางอัจฉราวดี บุญยสิริวงษ์

23 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและค้นหาผู้ปุวยวัณโรค เรือนจา
สกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓(ยุทธศาสตร์ที่ 1 )

228,680

เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบP&P
Excellence )

นางอัจฉราวดี บุญยสิริวงษ์

24 โครงการวัยทางานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข เขต
cup เมืองสกลนคร ปีงบ ๒๕๖๓(ยุทธศาสตร์ที่ 1 )

๔๒,๑๐๐

เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบP&P
Excellence )

๒๕ โครงการเฝูาระวังโรคจากการประกอบอาชีพ
ภาคเกษตร(ยุทธศาสตร์ที่ 3 )

งบรพ.สต.

นางสาวอริสา เนาว์ศรีสอน
นางกฤษณา นาสูงชน

26 เพิม่ พลังกาย ลดใช้พลังงาน ด้วย

15,000

การปัน่ จักรยาน (ต่อเนื่องปีที่ 15)

เงินบารุง รพศ.สกลนคร
Excellence

People กลุ่มงานสุขศึกษา

เงินบารุง รพศ.สกลนคร
Excellence

People

(ครรชิต)

(ยุทธศาสตร์ที่ 3.)
27 ส่งเสริมการออกกาลังกายเพือ่ สุข

10,800

กลุ่มงานสุขศึกษา

ภาพ ของบุคลากร รพ.สกลนคร

(ครรชิต) และ

ตามนโยบายรัฐบาล(ยุทธศาสตร์ที่ 3. )

หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

28 ส่งเสริมการใช้จักรยานในการ

35,000

เงินบารุง รพศ.สกลนคร
Excellence

เดินทางมาทางานของเจ้าหน้าที่

People

กลุ่มงานสุขศึกษา
(ครรชิต)

รพ.สกลนคร(ยุทธศาสตร์ที่ 3.)
29 กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมออก

ไม่มีค่าใช้จ่าย

1.กลุ่มงานสุขศึกษา

กาลังกายและการดูแลตนเอง

(ครรชิต)

ในคลินิกผู้ปุวยโรคเรื้อรัง

2.คลินิก NCD

(ยุทธศาสตร์ที่ 1. )
30 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สุข
ศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

ไม่มีค่าใช้จ่าย

กลุ่มงานสุขศึกษา
(ครรชิต)

31

(ยุทธศาตร์ที่ 2.)
โครงการพัฒนามาตรฐาน

18,500

งานสุขศึกษาและความรอบรู้

32

เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบP&P
Excellence )

1.กลุ่มงานสุขศึกษา
2.คณะกรรมการพัฒนา

ด้านสุขภาพ โรงพยาบาลสกลนคร

คุณภาพบริการงานสุข

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓(ยุทธศาตร์ที่ 2)

ศึกษาและพัฒนา

โรงพยาบาลสกลนครรวมใจสวมหมวกนิรภัย

พฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มงานสุขศึกษา

15,000

๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปีงบประมาณ 2563

เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบP&P
Excellence )

งานรักษาความปลอดภัย
คณะกรรมการบริหาร

(ยุทธศาสตร์ที่ 1)

งานด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย
33 โครงการโรงพยาบาลสกลนครปลอดบุหรี่และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจาปี

22,500

เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบP&P
Excellence )

1.กลุ่มงานสุขศึกษา
(ยศกร)

งบประมาณ ๒๕๖๓

2.ชมรมโรงพยาบาล

(ยุทธศาสตร์ที่ 3)

ปลอดบุหรี่และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

34 โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่ม

๕,๔๐๐

แอลกอฮอล์

เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบP&P
Excellence )

1 กลุ่มงานสุขศึกษา
(ยศกร)
2 โรงเรียนเทศบาล ๑

(ยุทธศาสตร์ที่ 1.)

"เชิงชุมประชานุกูล"
๓ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓
"ยุติธรรมวิทยา"
35 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัย

17,450

เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบP&P
Excellence )

1.กลุ่มงานสุขศึกษา
2.งานส่งเสริมสุขภาพฯ

เรียนสมส่วน ไม่อ้วน ไม่เตี้ย ประจาปี
งบประมาณ 2563 (ยุทธศาสตร์ที่ 1)
36 โครงการจักรยานเพือ่ สุขภาพ เสริม

28,650

เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบP&P
Excellence )

1.กลุ่มงานสุขศึกษา

พลังผู้ปุวยเบาหวาน ประจาปี

2.ชมรมจักรยานเพิอ่ สุข

งบประมาณ 2563

ภาพ รพ.สกลนคร

(ยุทธศาสตร์ที่ 3 )
37 โครงการพัฒนาคลินิกไร้พุงคุณภาพ

18,600

เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบP&P
Excellence )

๑. กลุ่มงานสุขศึกษา

ประจาปีงบประมาณ 2563

2. คณะกรรมการ DPAC

(ยุทธศาสตร์ที่ 3 )

โรงพยาบาลสกลนคร

38 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
แม่ลูกปลอดภัย เด็กปฐมวัยเติบโตสมวัย ไอคิวดี
CUP เมืองสกลนคร ปี ๒๕๖๓
(ยุทธศาสตร์ที่ 2)
39 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ปุวยเชิงรุกแบบบรูณาการ
(Home visit & Home Health Care)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ยุทธศาสตร์ที่ 1)
๔๐ โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
ผู้ปุวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
เครือข่าย PCC ศสม.ร่มเกล้า
(ยุทธศาสตร์ที่ 1)
41 โครงการพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศด้าน
บริการปฐมภูม(ิ Excellence Primary Care)
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 )
42 พัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคให้กับเครือข่าย
ในเขตเมืองปีงบ 2563
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 )
43 โครงการสนับสนุนการ
ใช้ยาสมเหตุสมผลในรพ.สต.ในเขตเมือง
(ยุทธศาสตร์ ที่ 1)
44

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการบริหารแผน

48,900

137,520

๑๒๓,๖๐๐

เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบP&P
Excellence )

นางปภาดา พิมมะรัตน์
รพศ.สกลนคร
นางวนัสสุดา ศรีนา
สสอ.เมืองสกลนคร
เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบP&P คลินิกหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพ
Excellence )
ชุมชนเมืองร่มเกล้า
สปสช.
(กองทุน NCD รพศ.สน.)

PCC ศสม.ร่มเกล้า, คุณวาสนา

99,500

เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบP&P คลินิกหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพ
Excellence )
ชุมชนเมืองร่มเกล้า

48,200

เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบP&P กลุ่มงานเภสัชกรรม
Excellence )

14,800

เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบP&P Ex ) กลุ่มงานเภสัชกรรม

60,480

เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบ
Governance Ex )

คปสอ.เมืองสกลนคร

และบริหารคปสอ.เมืองสกลนคร ประจาปี 2563
(ยุทธศาสตร์ ที่ 4)
45 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง เครือข่ายคลินิกหมอครอบครัวสุขเกษม
ปีงบประมาณ 2563 (ยุทธศาสตร์ ที่ 1)
46 โครงการออกหน่วยบริการสุขภาพตรวจรักษาและ
ส่งเสริมสุขภาพเคลื่อนทีอ่ นามัยเรือนจาจังหวัดสกลนคร
ปีงบประมาณ 2563 (ยุทธศาสตร์ ที่ 3)
47
เยี่ยมบ้านผู้ปุวยเชิงรุกแบบบูรณาการ (Home Visit & Home
Health Care)
คลินิกหมอครอบครัวศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสุขเกษม
ปีงบประมาณ 2563 (ยุทธศาสตร์ ที่ 1)

257,160

เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบP&P
Excellence )

เครือข่ายPCC ศสม.สุขเกษม
ประกอบด้วย

40,320

เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบP&P
Excellence )

เครือข่ายPCC ศสม.สุขเกษม

เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบP&P
Excellence )

เครือข่ายPCC ศสม.สุขเกษม

PCC ศสม.สุขเกษม

133,920

48 โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนา PCC สุขเกษม
(ยุทธศาสตร์ ที่ 2)

30,000

49 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
(ยุทธศาสตร์ ที่ 2)
50 โครงการตรวจตาผู้ป่วย เบาหวาน คลินิกหมอครอบครัวสุขเกษม
ปีงบประมาณ ๒๕๖3 (ยุทธศาสตร์ ที่ 2)

24,000

เงินบารุง รพศ.สกลนค
People Excellence
เงินบารุง รพศ.สกลนค

62,616

People Excellence
สปสช.( กองทุนโรคเรื้อรัง)

รวม

3,356,076

PCC ศสม.สุขเกษม
PCC ศสม.สุขเกษม

แผนยุทธศาสตร์ CUP เมืองสกลนคร ปี 2563
1.ส่งเสริมการบุคลากรเพือ่ สร้างหรือพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ ในการดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย
2.พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในเครือข่าย รพศ.สกลนคร เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถทีม่ ีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการทางาน
3.พัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือในการจัดการระบบบริการสุขภาพต่อประชาชน
4.ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน/งบประมาณ
5.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (data center ) เพือ่ บริหารฐานข้อมูลการให้บริการ ในเครือข่าย รพศ.สกลนคร ทีม่ ีประสิทธิภาพประสิทธิผล
รวม

จานวนโครงการ(โครงการ)
18
10
21
3
1
53

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีดา้ นสาธารณสุข งบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสกลนคร
กลุ่มงานกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence ( ) Governance Excellence (
แผนงานที่ .
ลาดับ
ตัวชี้วัด (KPI)
กิจกรรมหลัก
โครงการ/ กิจกรรม
1

) R8 Excellence (

การผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงพลัด 1.ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อาเภอ 1.รณรงค์การคัดกรองภาวะเสี่ยงพลัดตกหกล้มผู้สูงอายุ
ตกหกล้ม อาเภอเมืองสกลนคร ปี 2563 เมืองสกลนครได้รับการคัดกรองภาวะเสี่ยง ในพื้นที่ ณ ปัจจุบนั ที่ดาเนินการเชิงรุกช่วงเดือน ตค-พย
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 )
พลัดตกหกล้ม
62

เปูาหมาย
ผู้สูงอายุในพื้นที่จานวน
22,154 คน

) อื่น ๆ .................................................
งบประมาณ (บาท)
1.ค่าอาหารและอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
สาหรับเจ้าหน้าที่ในการออกรณรงค์ฯ
จานวน 4คน x75 บาท x 5 วัน x28 แห่ง
เป็นเงิน 42,000 บาท

2.ร้อยละ 80 ของผู้ดูแลหรือผู้สูงอายุที่มีภาวะ 2.จนท.ในรพ.สต/ศสม.ดาเนินการบันทึกข้อมูลผลคัดกรอง
เสี่ยงพลัดตกหกล้ม มีความรู้ความเข้าใจใน โดยบรูณาการ ร่วมกับผลการคัดกรองกลุ่มโรคอื่นๆใน
การปูองกันการพลัดตกหกล้ม
ผู้สูงอายุให้ถูกต้อง ครบถ้วน

2.ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่มสาหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมราย รพสต/ศสม จานวน
28 คนx50 บาท x1วัน x 4 ครั้ง เป็น
เงิน 5,600 บาท

3.จัดประชุม จนท เพื่อกากับติดตามและประเมินผล
ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีเสี่ยงพลัดตกหกล้ม ในระบบJHCIS/HDC

3.อาหารว่าง/เครื่องดื่มสาหรับเจ้าหน้าที่
จานวน 4คน x25 บาท x 5 วัน x28 แห่ง
เป็นเงิน 14,000 บาท

4.สถานบริการ 7 โซน สร้างเครือข่ายในพื้นที่การปูองกัน
การพลัดตกหกล้มในสถานที่ทางาน โดยสมัครใจ

4.ค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับจัดทาแบบคัด
กรองฯ9 กล่อง(5รีมต่อกล่อง) x 570
บาท
เป็นเงิน 5,130 บาท

5.สถานบริการ 28 แห่งในเครือข่าย รพศ.สกลนคร สมัคร
ใจ ดาเนินการปูองกันการพลัดตกหกล้มในสถานบริการ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,730 บาท

แหล่งงบประมาณ/
รหัสงบประมาณ
เงินบารุง รพศ.สกลนคร
(งบP&P Excellence )

ผู้รับผิดชอบ
(ชื่อบุคคล)
นายเกษมศักดิ์ วงค์สีดานายณัฐพล
มีพรหม สสอ.เมืองสกลนคร

งบประมาณอื่นๆ (งบP&P
Excellence )(งบ
สนับสนุนจาก สปสชปี
2562และ2563)

นายเกษมศักดิ์ วงค์สีดานายณัฐพล
มีพรหมสสอ.เมืองสกลนคร

6.สถานบริการทุกแห่งในเครือข่าย รพศ.สกลนคร ออก
ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงพลัดตกหกล้ม
เพื่อประเมินผลและให้คาแนะนาการปรับสภาพแวดล้อม
ที่บา้ น
2

การอบรมเชิงปฏิบตั ิการผู้ดูแล
1.ร้อยละ 80 ของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
(CG)ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอาเภอเมือง พึ่งพิงที่เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความ
สกลนคร ปี 2563 (ยุทธศาสตร์ที่ เข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุฯ ระดับพื้นฐาน
3)
2.ร้อยละ 100ของผู้สูงอายุเตียง 3และ4
ได้รับการเยี่ยมบ้านครั้งที1่ ตามเกณฑ์
หลังจากออกจากรพ.โดยทีมสหวิชาชีพของ
รพ.สต/ศสม

1.จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการสาหรับผู้รับผิดชอบงาน
ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ
(CM)เพื่อกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานการ (CM)จานวน 30 คน
อนุมัติ Care Plan จาก อปท.

1.ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่มสาหรับ
ผู้รับผิดชอบงาน(CM)ในวันประชุมฯ
จานวน 30คน x50 บาท x 1 วัน x 4
ครั้ง เป็นเงิน 6,000 บาท

2.เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต (CM) ดาเนินการสารวจและจัดทา
แผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รายคน(Care Plan)
พร้อมนาเสนอคณะอนุกรรมการLTCตาบล อนุมัตCิ are
Plan ในที่ประชุมและในโปรแกรมของ สปสช

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับ
เจ้าหน้าที่รพ.สต/ศสม.(CMและจนท.
เจ้าของหมู่บา้ น)ในการออกสารวจและ
ประเมิน ADL ผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์ตาม
หมู่บา้ นและชุมชน จานวน 2 คน x 25
บาท x 207 หมู่บา้ น/ชุมชน x 1 วัน เป็น
เงิน 10,350 บาท

3.ร้อยละ 100ของข้อมูลผู้สูงอายุเตียง 3และ4 3.เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต ร่วมกับผู้ดูแล(CG) ออกติดตาม
ที่ได้รับการเยี่ยมบ้านครั้งที่ 1 ตามเกณฑ์ ลง เยี่ยมบ้านรายหมู่บา้ นตามแผนการดูแลพร้อมประเมิน
บันทึกข้อมูลในโปรแกรม LTCถูกต้อง ทันเวลา ภาวะสุขภาพ/ประเมิน ADL อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

3.ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่ สสอ.เมือง
สกลนคร ในการออกติดตามกากับและ
ประเมินผลฯจานวน 5 คน x 240 บาท x
14 วัน x 2 ครั้งเป็นเงิน 33,600 บาท

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีดา้ นสาธารณสุข งบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสกลนคร
กลุ่มงานกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence ( ) Governance Excellence (
แผนงานที่ .
ลาดับ
ตัวชี้วัด (KPI)
กิจกรรมหลัก
โครงการ/ กิจกรรม

) R8 Excellence (
เปูาหมาย

4.ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
4.เจ้าหน้าที่ สสอ.เมืองสกลนคร ออกติดตามกากับและ
ได้รับการจัดทาCare Plan และประเมิน ADL ประเมินผลการดาเนินงาน รายตาบล
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

3

การพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ
ประชาชน ตามกลุ่มวัยอาเภอเมือง
สกลนคร ปี 2563
(ยุทธศาสตร์ท1ี่ )

1.ร้อยละ 90 ของ รพ.สต/ศสม มีนวัตกรรม
ด้านสุขภาพประชาชน ตามกลุ่มวัย

1.ตัวแทนกลุ่มวิชาชีพเข้ารับการอบรมหลักสูตรครูพี่เลี้ยง จนท ใน รพ.สม/ศสมทั้ง 28
ดูแลงานวิจัย(R2R)ระยะสั้น(2วัน)
แห่ง จานวน 178 คน

2.ร้อยละ 60 ของนวัตกรรมด้านสุขภาพถูก
นาเสนอในเวทีประชุมวิชาการสาธารณสุข
จังหวัด

2.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานนวัตกรรมด้านสุชภาพ
โดย รพ.สต /ศสม.นาผลงานเอกสารมานาเสนอ อย่าง
น้อยแห่งละ 1 เรื่อง ให้แก่ทมี พี่เลี้ยงระดับจังหวัดช่วย
แนะนาแก้ไข เป็นระยะๆ จนได้ผลงานนวัตกรรมด้าน
สุขภาพที่สมบูรณ์ พร้อมนาเสนอผ่านเวทีระดับต่างๆ

3.ร้อยละ 10 ของนวัตกรรมด้านสุขภาพถูก 3.รพ.สต/ศสม นาผลงานนวัตกรรมขึ้นนาเสนอเวที
นาเสนอในเวทีประชุมวิชาระดับเขต/ประเทศ จังหวัดและผลงานนวัตกรรมด้านสุขภาพที่ผ่านการ
คัดเลือกระดับจังหวัด เป็นตัวแทนไปนาเสนอในระดับ
เขต/ประเทศต่อไป

) อื่น ๆ .................................................
งบประมาณ (บาท)

แหล่งงบประมาณ/
รหัสงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
(ชื่อบุคคล)

5.ค่าตอบแทน รพ.สต/ศสม สาหรับการ
จัดทาCare Plan/นาเสนอCare Plan
และอนุมัติในระบบโปรแกรม สปสช
จานวน 28 แห่งx ร้อยละของการบันทึก
อนุมัติผ่านโปรแกรมสปสช x ค่าน้าหนัก
คะแนน เป็นจานวนเงิน 100,050 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท
1.ค่าลงทะเบียนสาหรับการอบรม
หลักสูตร ครูพี่เลี้ยงฯ จานวน 4 ท่าน X
2,๕00 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
2.ค่าโรงแรมที่พักเตียงคู่ 2 ห้อง x1,600
บาท x 2 วัน เป็นเงิน 6,400 บาท
3.ค่าเดินทางไปปฏิบตั ิราชการ
สาหรับการเดินทางไปอบรมฯ 4 คนx
1,000 บาท x 2 เที่ยวไป-กลับ เป็นเงิน
8,000 บาท
4.ค่าเบี้ยเลี้ยงสาหรับการไปอบรมฯ
4 คน x 240 บาท x 3 วัน
เป็นเงิน 2,880 บาท
5.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับ
จนทในวันประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
จานวนจานวน 4 คน x28 แห่ง x 2 มื้อ x
1 วันx 3 ครั้ง เป็นเงิน 16,800 บาท
6.ค่าโรงแรมที่พักเตียงคู่ 3 แห่ง x1,600
บาท x 2 วัน x 2 เวที (ระดับเขต/
ระดับประเทศ) เป็นเงิน 19,200 บาท
7.ค่าลงทะเบียนสาหรับรพ.สต/ศสมที่
ส่งผลงานเข้าประกวดระดับประเทศ 3
แห่ง x2,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
8.ค่าเดินทางไปปฏิบตั ิราชการ 3 แห่งx
2 คนx 1,000 บาท x 2 เที่ยวไปกลับ x 2
เวทีเป็นเงิน 24,000 บาท

เงินบารุง รพศ.สกลนคร
People Excellence

นางเทพี เสาร์มนตรีนายณัฐพล
มีพรหม สสอ.เมืองสกลนคร

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีดา้ นสาธารณสุข งบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสกลนคร
กลุ่มงานกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence ( ) Governance Excellence (
แผนงานที่ .
ลาดับ
ตัวชี้วัด (KPI)
กิจกรรมหลัก
โครงการ/ กิจกรรม

) R8 Excellence (
เปูาหมาย

) อื่น ๆ .................................................
งบประมาณ (บาท)

แหล่งงบประมาณ/
รหัสงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
(ชื่อบุคคล)

9.ค่าเบี้ยเลี้ยงสาหรับการเดินทางไป
ประกวดฯ 3 แห่งx 2 คน x240 บาท x4
วัน x 2 เวที เป็นเงิน 11,520 บาท
4

รวมเป็นเงิน 98,400 บาท
การประเมินรับรองระบบสุขภาพระดับ 1ระบบสุขภาพระดับอาเภอ ผ่านการรับรอง 1.คณะกรรมการระบบสุขภาพอาเภอแต่งตั้งคณะทางานที่ 1.คณะกรรมการและ
1.ค่าอาหารและอาหารว่างในวันที่
เงินบารุง รพศ.สกลนคร
อาเภอ (DHSA) (ยุทธศาสตร์ที่ 3)
โดยทีมประเมินรับรอง สรพ.ในปีงบประมาณ เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบสุขภาพ
คณะทางานพัฒนาระบบ
ประชุมคณะกรรมการและคณะทางาน (งบ HA)
2563
สุขภาพอาเภอ จานวน 50 คน จานวน 50 คน x100บาท x1 ครั้งเป็น
เงิน 5,000 บาท
2.ประชุมเชิงปฏิบตั ิการคณะกรรมการและคณะทางานฯ 2.คณะทางานพัฒนาระบบ
2.ค่าอาหารและอาหารว่างในวันที่ประชุม
ร่วมศึกษามาตรฐานDHSA,ข้อมูลพื้นฐานด้านระบบ
สุขภาพอาเภอ จานวน 40 คน เชิงปฏิบตั ิการของคณะทางาน จานวน
สุขภาพอาเภอเพื่อขอรับการประเมิน (กาหนดเรื่องหรือ
20 คน x100บาท x 4 ครั้ง เป็นเงิน
ประเด็น)
8,000 บาท
3.คณะทางานฯประชุมเชิงปฏิบตั ิการและแลกเปลี่ยน
3คณะกรรมการและ
ปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทางานตามประเด็นที่ คณะทางานพัฒนาระบบ
จะรับประเมินเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ
สุขภาพอาเภอ และภาคี
เครือข่าย จานวน 200คน
4.คณะทางานประชุมเพื่อทาการประเมินตนเอง เมื่อได้
ระดับคะแนน มากกว่า 2.5 ขึ้นไป คณะทางานทาเรื่อง
ขอรับการประเมินรับรอง จาก สรพ.และจัดส่งเอกสาร
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โครงการพัฒนาบุคลากรและแกนนาTo 1.มีชมรมทูบนี ัมเบอร์วันในร.ร.ผ่านการ
Be Number One ในโรงเรียน/ชุมชน ประเมินเป็น รร.ต้นแบบตามเกณฑ์
(ยุทธศาสตร์ที่ 2)
2.ชมรมทูบนี ัมเบอร์วันใน ร.ร.มีกิจกรรม
ร่วมกับชุมชนต่อเนื่อง ร้อยละ 100

3.ค่าอาหารและอาหารว่างในวันที่
คณะทางานฯออกเยี่ยมสารวจพื้นที่
จานวน 50 คน x100บาท x 16 ครั้ง
(ตาบล)
เป็นเงิน 80,000
บาท
4.ค่าอาหารและอาหารว่างในวันที่รับ
การประเมินรับรองจาก สรพ.จานวน
200 คน x100บาท x 2 วัน เป็นเงิน
40,000 บาท

5.คณะทางานออกเยี่ยมสารวจพื้นที(่ Pre-survey) ทั้งใน
รพ.สต เเละในชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การนามาตรฐานสู่การปฏิบตั ิในหน้างานและพัฒนา
คุณภาพ

5.ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมประเมินรับรอง
ให้แก่ทมี สรพ. จานวน 150,000 บาท
(แยกเฉพาะ DHSA
150,000บาท)

6.รับการเยี่ยมสารวจและประเมินรับรองระบบสุขภาพ
ระดับอาเภอจากทีมประเมินรับรอง สรพ.ใช้เวลาเยี่ยม2วัน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 283,000บาท

4.ติดตามผลการประเมินรับรอง DHSA
1.อบรมพัฒนาศักยภาพ ครูและ จนท.ที่รับผิดชอบงาน
To Be Number One ในชุมชน/โรงเรียน

นายณัฐพล มีพรหม สสอ.เมือง
สกลนคร

ลดเหลือ 100,000บาทเนื่องจาก สสจ.โอนมาให้แล้ว50,000 บาท รพศ.ต้องจ่าย
เพิ่มรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 233,000 บาท

จทน.สาธารณสุข ครูและอปท. 1.ค่าอาหาร,อาหารว่าง ผู้เข้ารวมอบรม เงินบารุง รพศ.สกลนคร
16 ตาบลจานวน 80 คน
จานวน 80x200x2 วัน=32,000 บาท
People Excellence

2.ออกติดตามเยี่ยมเสริมพลัง รร./ชุมชน มีผลงาน To
Be Number One ดีเด่นเพื่อส่งประกวด

2.ค่าตอบแทนวิทยากรอบรม จานวน 6
คนๆละ2ชมๆ x600 = 7,200 บาท

3.มอบรางวัลบุคคล โรงเรียน ชุมชนต้นแบบ

3.ค่าวัสดุในการอบรม 80x50 =4,000
บาท

นายสมบูรณ์ กุดนอกรพ.สต./
ศสม.ศบส.ทุกแห่ง

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีดา้ นสาธารณสุข งบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสกลนคร
กลุ่มงานกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence ( ) Governance Excellence (
แผนงานที่ .
ลาดับ
ตัวชี้วัด (KPI)
กิจกรรมหลัก
โครงการ/ กิจกรรม

) R8 Excellence (

) อื่น ๆ .................................................

เปูาหมาย

To Be Number One
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การพัฒนาระบบงานข้อมูลข่าวสารทั้ง
ทางด้านเทคโนโลยีและบุคลากร
(ยุทธศาสตร์ที่ 5)

1.รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ประเมินติดดาวปี 2563
ด้านข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 100
3.รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อมูลพื้นฐาน
(แฟูม person) ในข้อมูล Cockpit 2563
ร้อยละ 100

1.จัดตั้งคณะทางานด้านข้อมูลข่าวสารระดับอาเภอ
2.จัดตั้งคณะทางาน
ด้านข้อมูลข่าวสารระดับ รพ.สต.
3.นิเทศติดตามงานข้อมูลข่าวสาร 4
ครั้ง

งบประมาณ (บาท)

แหล่งงบประมาณ/
รหัสงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
(ชื่อบุคคล)

4.ค่าเบี้ยเลี้ยงในการออกเยี่ยมเสริมพลัง
ร.ร. ชุมชน จานวน 5คนๆละ 3วันๆละ
240 บาทเป็นเงิน 3,600 บาท
จนท ผู้รับผิดชอบงานใน สสอ
รพ.สม/ศสม ทั้ง 28 แห่ง
จานวน 60 คน

รวมเป็นเงิน 46,800 บาท
1.ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
เงินบารุง รพศ.สกลนคร
สาหรับคณะกรรมการ กวช ที่ออกเยี่ยม
(งบ Governance
เสริมพลัง ตามโซนสถานบริการ จานวน Excellence)
30 คน X75 บาทx 1 วัน x ออกเยี่ยมฯ
14 ครั้ง (ตามโซน) เป็นเงิน 31,500
บาท

นายเทพพิทกั ษ์ ดงภูยาวสสอ.
เมืองสกลนคร

2.ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่ สสอ.เมือง
สกลนครในการออกติดตามกากับและ
ประเมินผลฯจานวน 5 คน x 240 บาท x
14 วัน x 2 ครั้งเป็นเงิน 33,600 บาท
รวมเป็นเงิน 65,100 บาท
7
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คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่/คลินิกวัคซีนสร้าง 1) ความครอบคลุมการให้บริการวัคซีน
เสริมภูมิคุ้มกันโรคคปสอ.เมืองสกลนคร
จ.สกลนคร ปี 2563 (ยุทธศาสตร์ท1ี่ )

1) จัดประชุมวิชาการฟื้นฟูด้านการบริการ

1.สถานบริการ

งานปูองกันควบคุมโรค

ปูองกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง≥90%
2) ความครอบคลุมการให้บริการวัคซีน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเด็กอายุครบ5ปี
และนักเรียนชั้น ป.1,ป.6 ≥ ร้อยละ 90
(MMR/MR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
3) อัตราปุวยหัด,คางทูม,หัดเยอรมัน,
โปลิโอ,คอตีบ ไม่เกินเกณฑ์

การรายงาน ลูกโซ่ความเย็น แก่เครือข่าย
2) รณรงค์ให้วัคซีนปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่
ตามฤดูกาลในกลุ่มเสี่ยง 1ครั้ง/ปี
3) ให้บริการวัคซ๊นปูองกันโรคกลุ่มเด็กอายุ
0-5 ปี, นักเรียน ป.1,ป.6
4) จัดตั้งคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่(MR,Dt)
5) นิเทศ/ติดตาม ประเด็นการให้บริการ,
ระบบลูกโซ่ความเย็น,การบันทึกข้อมูล/
การรายงาน
6) สรุปผล คืนข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.เฝูาระวังผู้ปวุ ยในสถานพยาบาล/หมู่บา้ น

28 แห่ง
2.ประชาขนกลุ่ม
เสี่ยง
3. บุคลากรกลุ่ม
เสี่ยง

คปสอ.เมืองสกลนคร
งานปูองกันควบคุมโรค
ติดเชื้อในโรงพยาบาล
1) ยุวธิดา จันทรังษี
2) มาลัย ทิพจร
3) พงศ์ลดา รักษาขันธ์

หน่วยงาน รอบพระตาหนักฯ
2.สารวจกาจัดลูกน้ายุง ไตรมาสละ 1 ครั้ง
ในภาวะปกติ
3.คัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่/โรคติดต่อ ใน
ห้วงเสด็จฯ

2.หน่วยงานรอบ
พระตาหนักภูพาน
ราชนิเวศน์รัศมี
5 กม.
3.หมู่บา้ นรอบพระ

โครงการควบคุมโรคติดต่อในและรอบ
พระตาหนักภูพานราชนิเวศน์ อ.เมือง
สกลนคร
ปี 2563
(ยุทธศาสตร์
ที่ 3 )

1.ค่า CI, HI ในเขตพระตาหนัก =0
2.ไม่พบผู้ปวุ ยโรคไข้เลือดออก, มาลาเรีย
และไข้หวัดใหญ่ ในห้วงเสด็จฯ

1.พระตาหนักภูพานราชนิเวศน์

เงินบารุง รพศ.สกลนคร
(งบP&P Excellence )
ทีม ศตม.8.3 สน.
10คนๆละ 240บ.x4รอบ
เป็นเงิน 9,600 บาท
1)ทรายทีมีฟอสชนิดซอง

งานปูองกันควบคุมโรค
คปสอ.เมืองสกลนคร
1)ภูวนาถ โพธิชัย
2)สมปอง ฤทธิศ์ รีบญ
ุ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีดา้ นสาธารณสุข งบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสกลนคร
กลุ่มงานกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence ( ) Governance Excellence (
แผนงานที่ .
ลาดับ
ตัวชี้วัด (KPI)
กิจกรรมหลัก
โครงการ/ กิจกรรม
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) R8 Excellence (
เปูาหมาย

) อื่น ๆ .................................................
งบประมาณ (บาท)

4.สารวจกาจัดลูกน้ายุง 2 ครั้งต่อรอบการ
เสด็จประทับแรม(14,7ก่อนเสด็จฯ)
5.พ่นเคมีกาจัดลูกน้ายุง 2 ครั้งต่อรอบการ
เสด็จประทับแรม(14,7ก่อนเสด็จฯ)
6.สารวจกีฏวิทยาประเมินความชุกยุง
1 ครั้ง/ปี
7.ควบคุมโรคตามมาตรการ กรณีเกิดโรค
8.สรุปผล

ตาหนักภูพาน
ราชนิเวศน์รัศมี
5 กม.20 หมู่บา้ น

8ถังๆละ 3,000บ.รวม
24,000 บาท
2)น้ายาเคมีพ่น 12ขวดๆ
ละ 1,000บ.รวม
12,000 บาท
3)น้ามันดีเซล 200ลิตรๆ
ละ30บ.x4รอบ เป็นเงิน
24,000 บาท
4)น้ามันเบนซิล95 50
ลิตรๆ35 บ.x4 รอบ
เป็นเงิน 7,000 บาท
5)ยาทากันยุง 9,900บ.
รามเป็นเงิน 86,500 บาท

โครงการปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 1.ค่าดัชนีลูกน้า HI/CI ≤ 10 ในหมู่บา้ น
อ.เมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร ปี
2563

1.ประชุมชี้แจงการดาเนินงานผู้เกี่ยวข้อง

1)หมู่บา้ นเสี่ยงสูง

1)หลอดไฟดักยุง 54เครื่องๆละ 150
บาทเป็นเงิน 8,100 บาท

(ยุทธศาสตร์ที่ 3 )

ร้อยละ 90
2.ค่า CI=0 ใน รร./วัด ร้อยละ 100
3.ลดอัตราปุวยลง ≥ 20%
เมื่อเทียบค่ามัธยฐานย้อนหลัง5ปี

หมู่บา้ นเสี่ยงสูงระบาด
2.สารวจจัดเตรียมความพร้อมวัสดุเคมีภณ
ั ฑ์
3.สื่อสารความเสี่ยงมาตรการ 3 เก็บ3 โรค
ส่งเสริม สนับสนุน การใช้นวัตกรรมหลอด

2)ศาสนสถาน
3)สถานศึกษา
(รร/ศพด.)
4)สถานพยาบาล

2)อาหาร 35 คน วอรูม 4ครั้ง 16,800
บาท
3)รางวัลประกวดนวัตกรรม 3รางวัล เงิน
รางวัล 3,000 บาท
4)รางวัลประกวดสอบสวนโรค 3 รางวัล
เงิน

(58-62) , อัตราตาย=0
4.ไม่พบผู้ปวุ ยรุ่นที่ 2 ควบคุมโรคได้ภาย

ไฟดักยุงในครัวเรือน ในบ้านนาร้องต้นแบบ
สนับสนุนการนานวัตกรรมปูองกันควบคุม

รัฐ/รพ./รพสต.

3,000 บาท
5)รางวัลประกวดตาบลควบคุมปูองกันไข้
เลือด

ใน 2 เท่าของระยะฟักตัว(28 วัน)

ยุงมาใช้ในครัวเรือน
4.วอรูม(Warroom) ควบคุมการระบาด
กรณีเกิดการระบาด 4 ครั้ง
5.พัฒนาทีมพ่นเคมีและการบารุงรักษา
เครื่องพ่นเคมีกาจัดยุง
6.มาตรการ 3-3-1 กรณีเกิดโรค
7.ส่งเสริมและประกวดใช้นวัตกรรมกาจัด
ลูกน้ายุงในชุมชนต้นแบบปลอดลูกน้าวิถี
เมืองสกลนคร
8.ประกวดสถานพยาบาลสอบสวนโรค

ออกดีเด่น 2 รางวัล 3,000 บาท
รวมเป็นเงิน 33,900 บาท

แหล่งงบประมาณ/
รหัสงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
(ชื่อบุคคล)

เงินบารุง รพศ.สกลนคร
(งบP&P Excellence )

งานปูองกันควบคุมโรค

คปสอ.เมืองสกลนคร
1)ภูวนาถ โพธิชัย
2)สมปอง ฤทธิศ์ รีบญ
ุ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีดา้ นสาธารณสุข งบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสกลนคร
กลุ่มงานกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence ( ) Governance Excellence (
แผนงานที่ .
ลาดับ
ตัวชี้วัด (KPI)
กิจกรรมหลัก
โครงการ/ กิจกรรม
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โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
โรงเรียนอนุบาลคุณภาพ ปลอดโรค อ.
เมือง ปี2563

1.ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลผ่านเกณฑ์

(ยุทธศาสตร์ที่ 3 )

คุณภาพ ปลอดโรค ร้อยละ 80
2.อัตราปุวยโรคติดต่อในกลุ่มเด็กอายุ
3-6 ปี ไม่เกินเกณฑ์

ซ้อมแผนรับมือโรคระบาด/โรคอุบตั ิ
ใหม่ประจาปี อ.เมือง จ.สกลนคร
ปีงบประมาณ 2563

1.มีการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมฯอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

(ยุทธศาสตร์ที่ 3 )

ยอดเยี่ยม
9.ประกวดตาบลควบคุมปูองกันโรคไข้เลือด
ออก ดีเด่น(HI/CI=0/ผลงานควบคุมโรค)
1.แต่งตั้งคณะทางานบูรณาการงานส่งเสริม

) R8 Excellence (

) อื่น ๆ .................................................

เปูาหมาย

งบประมาณ (บาท)

แหล่งงบประมาณ/
รหัสงบประมาณ

ศพด. 52 แห่ง

ผู้รับผิดชอบ
(ชื่อบุคคล)

งานปูองกันควบคุมโรค

2.ประชุมชี้แจงคณะทางาน/กลุ่มเปูาหมาย
3.กลุ่มเปูาหมายประเมินตนเอง
4.ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง
5.ตรวจเยี่ยมประเมิน
6.สรุปประเมินผล
3)ประชุม คกก. EOC/SRRT ควบคุมการ

คปสอ.เมืองสกลนคร
1)นายศักดิ์ชัย แก้วมณี
2)นางวนัสสุดา ศรีนา
3)นางอภิญญา ธุระพระ
สถานบริการสุขภาพเครือข่าย

2.สถานพยาบาลเข้าร่วมซ้อมแผนครบ
ทุกแห่ง

ระบาดโรคและภัยสุขภาพ/ซ้อมแผนรับมือ
โรคระบาด/โรคอุบตั ิใหม่ประจาปี

โรงพยาบาลสกลนคร รวม
28 แห่ง

แผนงานปูองกันการเสียชีวิตจาก
อุบตั ิเหตุทางถนน (RTI)คปสอ.เมือง
สกลนคร ปีงบประมาณ 2563

1)อัตราตายไม่เกิน 20 ต่อแสน ปชก.

1. ประสานความร่วมมือภาคีฯ 5 เสาหลัก

(ยุทธศาสตร์ที่ 3 )

2)สอบสวนทันเวลาภายใน 24ชม.
3)รายงานสอบสวนทันเวลาภายใน 48 ชม.

2. จัดตั้งด่านหลักถนนทางหลวงแผ่นดิน
ด่านรองในชุมชน ร่วมกับภาคีเครือข่าย/ฝุาย

คปสอ.เมืองสกลนคร
น.ส.ยุวธิดา จันทรังษี

ปกครอง ช่วงเทศกาล
3. ศูนย์สร่างเมาในด่านหลัก/ด่านรอง
4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน 7 วัน
ระวังอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่,สงกรานต์
5. สอบสวนเพื่อหาสาเหตุและเสนอแนะ
มาตรการปูองกันแก่พื้นที่และผู้เกี่ยวข้อง
6. รณรงค์ปลูกฝังวินัยจราจรในเยาวชน
ในโรงเรียน
6. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในชุมชน
7.จัดตั้ง ศปถ.อปท.ระดับตาบล ทุกตาบล
8.เยี่ยมเสริมพลัง ศปถ.อปท. 16 แห่ง และ

นายสมปอง ฤทธิศ์ รีบญ
ุ

1)อาหารว่างและอาหารกลางวันสาหรับ เงินบารุง รพศ.สกลนคร
คณะกรรมการ จานวน 6,240บ.
(งบP&P Excellence )

งานปูองกันควบคุมโรคฯ

คปสอ.เมืองสกลนคร
1)นายภูวนาถ โพธิชัย
รวมเป็นเงิน 6,240 บาท
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16 ตาบล

เงินบารุง รพศ.สกลนคร
(งบP&P Excellence )

5)อาหารว่าง-อาหาร
กลางวัน 3 คนx120บาท
x52 ราย = 18,720 บาท

8)อาหารว่าง-อาหาร

งานปูองกันควบคุมโรค

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีดา้ นสาธารณสุข งบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสกลนคร
กลุ่มงานกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence ( ) Governance Excellence (
แผนงานที่ .
ลาดับ
ตัวชี้วัด (KPI)
กิจกรรมหลัก
โครงการ/ กิจกรรม

) R8 Excellence (
เปูาหมาย

จัดการความเสี่ยงอุบตั ิเหตุทางถนนตาม
Sensor Model เชิงบูรณาการ
9.รวบรวม รายงานผลการดาเนินงานใน
ที่ประชุม ศปถ.อ.เมืองฯ

) อื่น ๆ .................................................
งบประมาณ (บาท)

แหล่งงบประมาณ/
รหัสงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
(ชื่อบุคคล)

เงินบารุง รพศ.สกลนคร
(งบP&P Excellence )

งานปูองกันควบคุมโรค

กลางวัน 8 คนx120บาท
x8 วัน = 7,680 บาท

26,400
13

โครงการปูองกันเด็กจมน้าในเด็กอายุต่า 1.ลดอัตราเสียชีวิตจากการ
กว่า 15 ปี โดยทีมผู้ก่อการดี(Merit
Maker
ปี 2563Team) คปสอ.เมืองสกลนคร จมน้าของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 )
ไม่เกิน 4.5 ต่อแสนประชากร
เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี

1.ชี้แจงแนวทางดาเนินงานผู้เกี่ยวข้อง

1)อปท. 19 แห่ง

1.รางวัลประกวดสื่อวิดีทศั น์

2..สารวจจุดเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง
3.สัญจรแจ้งเกณฑ์ประเมินทีมผู้ก่อการดี
แก่ภาคีเครือข่าย/อปท./ผญบ.,กานัน/รร.

2)รพสต.27 แห่ง
3)หมู่บา้ น 207 แห่ง
ตาบลต้นแบบ

ปูองกันเด็กจมน้า 3 รางวัล
จานวน 2,200 บาท
2.อาหารทีมสัญจรแก้ไข

2.ทีมผู้ก่อการดี 9 ทีม/9 ตาบล
3.ผ่านการประเมินรับรอง
ระดับทองแดง ไม่น้อยกว่า
7 แห่ง ระดับเงินอย่างน้อย 2
แห่ง/ทีม
4.จัดตั้งทีมผู้ก่อการดี เพิ่มเติม
ใน 7 ตาบล

4.คืนข้อมูลให้ชุมชน ในเวทีสภาสุขภาพ
ตาบลและ พชอ.
5.ปรับปรุง แก้ไข จุดเสี่ยง
เด็กจมน้า ร่วมกับภาคีเครือข่าย/อปท.
6.สนับสนุนสื่อวีดีทศั น์ปอู งกันเด็กจมน้า
รู้ หลัก ตะโกน โยน ยื่น ในหมู่บา้ น
7.ขยายทีมผู้ก่อการดี
8.สอบสวนหาสาเหตุเคสจมน้า 100%
9.ประเมินทีมผู้ก่อการดี 8 ตาบล
10.ประกวดสื่อวีดีทศั น์
11.นิเทศติดตามการดาเนินงาน

1.ขมิ้น
2.พังขว้าง
3.เหล่าปอแดง
4.ฮางโฮง
5.ท่าแร่
6.หนองลาด
7.ห้วยยาง
8.งิ้วด่อน
9.ธาตุเชิงชุม
และจัดตั้งทีมผู้ก่อการดี
เพิ่มอีก 7 ตาบล

จุดเสี่ยงระดับอาเภอ 11 คน
x 7 วัน จานวน 9,240 บาท
3.อาหารประเมินทีม
ประเมินผู้ก่อการดีตาบล
จาก สคร./สสจ.สน 36 คน
x1วัน จานวน 4,320 บาท
4.ปูายรณรงค์ปอู งกัน ใน
ชุมชน/รร. จานวน 43ปูาย
จานวน19,350บาท
4.รางวัลตาบลต้นแบบจัด
ตั้งทีมผู้ก่อการดี 7 ตาบล
จานวน 4,200 บาท

1.ผลิตภัณฑ์อาหารสด อาหารแปร

1.ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน

1.ร้านอาหารใน อ.เมือง

1)ชุดทดสอบ SI-2

รูปมีความปลอดภัย ร้อยละ 80
2.ลดอัตราปุวยด้วยโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

หน่วยงาน/หอผู้ปวุ ย/ร้านค้า
2.จัดทาแผน/ออกตรวจเฝูาระวังความ
ปลอดภัยในอาหารและน้าดื่ม,น้าใช้

2.งานโภชนศาสตร์และ
ร้านอาหารสวัสดิการใน
รพศ.

1,620ขวดๆ ละ 15 บาท
รวม 24,300 บาท
2)น้ายาตรวจยาฆ่าแมลง

เทียบค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี
3.ร้านอาหาร รพ.ได้มาตรฐาน
อาหารสะอาดรสชาติอร่อย(CFGT)
ร้อยละ 100
4.น้าดื่ม น้าใช้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สะอาดและปลอดภัยจากสารปน

3.ให้ความรู้คาแนะนา มาตรฐานสถานประ
กอบการด้านสุขาภิบาลอาหารและน้า
อาหารปลอดภัย
4.ปรับปรุงสุขาภิบาลด้านอาหารและน้าดื่ม
ร้านอาหาร แผงลอย สถานประกอบการ
ด้านอาหารและน้าดื่ม

3.น้าใช้ 91 หน่วยงาน
น้าดื่ม 62 หน่วย
4.ร้านค้าที่จาน่ายอาหาร
และน้า ใน รพศ.
5.ตลาดสีเขียว ใน รพศ.
6.ร้านค้าแผงลอย ใน

4 ขวดๆ ละ 1,284
บาท รวม 5,136 บาท
3)น้ายาตรวจบอแร็กซ์
4 กล่องๆ ละ 150
บาท รวม 600 บาท
4)ค่าน้ายาตรวจฟอร์มาลีน

คปสอ.เมืองสกลนคร
1)นายศักดิ์ชัย แก้วมณี
2)นายสมปอง ฤทธิศ์ รีบญ
ุ

39,310
14

โครงการตรวจเฝูาระวังความปลอดภัย
ด้านน้าและอาหาร รพ.สกลนคร
ปีงบประมาณ 2563
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 )

เงินบารุง รพศ.สกลนคร
(งบP&P Excellence )

งานปูองกันควบคุมโรค
และระบาดวิทยา
นายศักดิ์ชัย แก้วมณี
ว่าที่รต.วรวุฒิ ทิพย์สุวรรณ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีดา้ นสาธารณสุข งบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสกลนคร
กลุ่มงานกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence ( ) Governance Excellence (
แผนงานที่ .
ลาดับ
ตัวชี้วัด (KPI)
กิจกรรมหลัก
โครงการ/ กิจกรรม
เปื้อน ร้อยละ 95
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
แพทย์แผนไทย
รพ.สกลนคร ปีงบประมาณ 2563
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 )

บุคลากรกลุ่มงานแพทย์แผนไทย ผ่านการ
ประเมินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ร้อยละ 100

5.เก็บตัวอย่างอาหารและน้าดื่ม-น้าใช้
ส่งตรวจวิเคราะห์
6.ตรวจคุณภาพคลอรีนอิสระในน้าใช้และ
โคลิฟอร์ม ในน้าดื่มตามตึก ทุก 6 เดือน
7.ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ในโรงครัว
รพ.สกลนคร เดือนละ 1 ครั้ง
8.ตรวจอาหารร้านสวัสดิการ/ตลาดสีเขียว/
ร้านค้าภายใน รพ. ทุก 6 เดือน
9.ตรวจประเมินมาตรฐานอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย (CLEAN FOOD GOOD
TEST) ตรวจประเมินร้านอาหาร
ในโรงพยาบาล
10.คืนข้อมูล ปรับปรุงให้ผ่านเกณฑ์
1. จัดอบรมความรู้ใหม่ เรื่องระบบยา/IC/ENV/CPR
2. ทบทวนและประเมินความรู้เดิมแก่บคุ ลากรกลุ่ม
งานแพทย์แผนไทย
- แพทย์แผนไทย เรื่องเวชปฏิบตั ิ
- จพ./นวก. เรื่องการคัดกรอง/
ซักประวัติเบื้องต้น/ยาสมุนไพร 45 รายการ
- ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เรื่อง
การนวดรักษาผู้ปวุ ย 16 โรคพื้นฐาน

) R8 Excellence (
เปูาหมาย
งานเทศกาลสาคัญของ
จังหวัด เช่น งานกาชาด
งานนมัสการพระธาตุ
เชิงชุม

) อื่น ๆ .................................................
งบประมาณ (บาท)

แหล่งงบประมาณ/
รหัสงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
(ชื่อบุคคล)

10 กล่องๆ ละ 33
บาท รวม 330 บาท
5)น้ายาตรวจสารฟอกขาว
3 กล่องๆ ละ 170
บาท รวม 510 บาท
6)น้ายาตรวจฟอร์มาลีน
4 กล่องๆ ละ 190
บาท รวม 760 บาท
รวมเป็นเงิน 31,636บาท

บุลากรกลุ่มงานแพทย์แผนไทย เงินบารุง 13,400 บาท
เงินบารุง รพศ.สกลนคร
รพ.สกลนคร จานวน 40 คน 1. ค่าใช้สอย
People Excellence
- ค่าอาหารกลางวัน 2 วัน x 1 มื้อ x 40
คน x 60 บาท = 4,800 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 วัน x 2
มื้อ x 40 คน x 30 บาท = 4,800 บาท
2. ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรบรรยายเรื่องคุณภาพการ
ปูองกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 3 ชม. x 300 บาท = 900
บาท
- ค่าวิทยากรบรรยายเรื่องมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ปวุ ย 3 ชม. x
300 บาท
= 900 บาท
- ค่าวิทยากรเรื่องการฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐาน 3 ชม. x 300 บาท = 900 บาท
3. ค่าวัสดุ
- ค่าปูายไวนิลโครงการ 2 ตารางเมตร x
150 บาท = 300 บาท
- ค่าเอกสารการอบรม 40 คน x 20
บาท = 800 บาท

นางสาว
ชลธิชา
ผ่องศาลา
แพทย์แผนไทย

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีดา้ นสาธารณสุข งบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสกลนคร
กลุ่มงานกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence ( ) Governance Excellence (
แผนงานที่ .
ลาดับ
ตัวชี้วัด (KPI)
กิจกรรมหลัก
โครงการ/ กิจกรรม
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โครงการจัดตั้งคลินิกเฉพาะโรค (ยาปรุง
เฉพาะรายโรคสะเก็ดเงิน) และคลินิก
หางกระรอก (ยาสมุนไพรที่มีกัญชาผสม)
ประจาปีงบประมาณ 2563

) R8 Excellence (

) อื่น ๆ .................................................

เปูาหมาย

1. เปิดให้บริการยาสมุนไพรที่มีกัญชาผสม
1. คัดเลือกแพทย์แผนไทยเข้ารับการเพิ่มพูนทักษะ แพทย์แผนไทย จานวน 3 คน
(คลินิกหางกระรอก)
ความรู้ จานวน 3 คน
2. เปิดให้บริการยาปรุงเฉพาะรายโรคสะเก็ด
2. เข้ารับการเพิ่มพูนทักษะความรู้การใช้
เงิน (คลินิกเฉพาะโรค)
ยาสมุนไพรทีม่ ีกัญชาผสม (คลินิกหางกระรอก) และยา
ปรุงเฉพาะรายโรคสะเก็ดเงิน (คลินิกเฉพาะโรค)ณ
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น
(2 สัปดาห์)
3. เปิดให้บริการยาสมุนไพรที่มีกัญชาผสม (คลินิก
หางกระรอก) และยาปรุงเฉพาะ
รายโรคสะเก็ดเงิน (คลินิกเฉพาะโรค)
* หมายเหตุ คลินิกหางกระรอกจะจัดตั้งได้เมื่อได้รับเลือก
จากรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

งบประมาณ (บาท)
เงินบารุง 99,030 บาท
1. ค่าฝึกอบรม 18,180 บาท
- ค่ารถโดยสารประจาทาง 100 บาท x
3 คน x 2 รอบ = 600 บาท
- ค่าที่พักระหว่างฝึกปฏิบตั ิงาน 14 วัน
= 4,500 บาท
- ค่าตอบแทนสถานฝึกปฏิบตั ิงาน =
3,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกปฏิบตั ิงาน 240 บาท x
3 คน x 14 วัน บาท = 10,080 บาท
2. ค่าจัดตั้งคลินิกหางกระรอก 52,500
บาท
- โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1,200 บาท x 1 ตัว
= 1,000 บาท
- โต๊ะอเนกประสงค์ 1,000 บาท x 1
ตัว = 1,000 บาท
- เก้าอี้ล้อเลื่อน 800 บาท x 1 ตัว =
800 บาท
- ชุดคอมพิวเตอร์ 17,000 บาท x 1 ตัว
=17,000 บาท
- เครื่องพิมพ์ 3,000 บาท x 1 ตัว =
3,000 บาท
- เครื่องพิมพ์ฉลากยา 3,000 บาท x 1

แหล่งงบประมาณ/
รหัสงบประมาณ
เงินบารุง

ผู้รับผิดชอบ
(ชื่อบุคคล)
นางสาววรางคณา
นาอุดม
แพทย์แผนไทย

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีดา้ นสาธารณสุข งบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสกลนคร
กลุ่มงานกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence ( ) Governance Excellence (
แผนงานที่ .
ลาดับ
ตัวชี้วัด (KPI)
กิจกรรมหลัก
โครงการ/ กิจกรรม
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) R8 Excellence (

) อื่น ๆ .................................................

เปูาหมาย

- ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน 1.ประชุมกลุ่มเปูาหมาย คืนข้อมูลพัฒนาการเด็กโภชนาการ

(ยุทธศาสตร์ที่ 3 )

ได้รับการตรวจคัดกรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 /จัดเวทีระดมความคิด เสวนา/ ค้นหารูปแบบ/ ทาข้อตกลง (พยาบาล/ จนท.สาธารณสุข/
อสม/

- ค่าสื่อไวนิ้ล/วัสดุ/อุปกรณ์/ของเล่นหนังสือนิทานส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการ
เด็ก = 6,000 บาท

- ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี โดยการมีส่วน
ร่วมของ

ครูศพด./ ครูอนุบาล/ สมาชิก
อปท/

รวมเป็นเงิน 49,200 บาท

มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

ผู้นาชุมชน/พ่อแม่เด็ก 0-5 ปี/
ผู้ดูแลเด็ก/ อสม จานวน 360
คน

- ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ครูอนุบาล ครูศพด อสม พ่อแม่ ผู้ดูเลเด็ก
มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการประเมิน
3.จัดหา/ผลิตสื่อ อุปกรณ์ ของเล่น ในการพัฒนาศักยภาพ
เด็ก 0-5 ปี
พัฒนาการซ้าภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

4.ออก Coaching ประเมินงาน โดยคณะกรรมการโซน
5.สรุปผลงานและนาเสนอผลการดาเนินงาน

แหล่งงบประมาณ/
รหัสงบประมาณ

3. ค่าจัดตั้งคลินิกยาปรุงเฉพาะรายโรค
สะเก็ดเงิน 28,350 บาท
- เครื่องชั่งดิจิตอล ขนาด 10 กิโลกรัม
4,000 บาท x 1 ตัว = 4,000 บาท
- ถ้วยสแตนเลสสาหรับชั้งยา ขนาด 2
ออนซ์ 200 x 2 ถ้วย = 400 บาท
- ถ้วยสแตนเลสสาหรับชั้งยา ขนาด 4
ออนซ์ 200 x 2 ถ้วย = 400 บาท
- ถ้วยสแตนเลสสาหรับชั้งยา ขนาด 6
ออนซ์ 200 x 2 ถ้วย = 400 บาท
- ถ้วยสแตนเลสสาหรับชั้งยา ขนาด 8
ออนซ์ 200 x 2 ถ้วย = 400 บาท
- ถ้วยสแตนเลสสาหรับชั้งยา ขนาด 10
ออนซ์ 200 x 2 ถ้วย = 400 บาท
- ที่ตักน้าแข็งสแตนเลส ขนาด 9 นิ้ว
300 x 2 อัน = 600 บาท
- กล่องฝาปิดสูญญากาศขนาด 4,000
มิลลิลิตร 400 บาท x 50 กล่อง =
20,000 บาท
- ขวดโหลแก้วมีฝาปิด ขนาด 5,000 มิ
ลลิลิต 300 บาท x 2 โหล = 600
- กระบวยสแตนเลส 200 บาท x 2 อัน
บาทางและเครื่องดื่ม เช้า-บ่าย / เงินบารุง รพศ.สกลนคร
-=ค่า400
อาหารว่
อาหารกลางวัน 360 คน ×120 บาท = (งบP&P Excellence )
43,200 บาท

โครงการ การพัฒนารูปแบบการ
ส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็กอายุ 0-5
ปี โดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม

ครอบครัว และชุมชน
2.ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการ
เด็ก ให้แก่

รวมจานวน 360 คน

งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
(ชื่อบุคคล)

นางนิยะดา บุญอภัย

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีดา้ นสาธารณสุข งบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสกลนคร
กลุ่มงานกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence ( ) Governance Excellence (
แผนงานที่ .
ลาดับ
ตัวชี้วัด (KPI)
กิจกรรมหลัก
โครงการ/ กิจกรรม
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โปรแกรมการสร้างพลังใจในผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวัย พัฒนาการสงสัยล่าช้า/ล่าช้า
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 )

) R8 Excellence (

) อื่น ๆ .................................................

เปูาหมาย

งบประมาณ (บาท)

แหล่งงบประมาณ/
รหัสงบประมาณ

- ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน
มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย
TEDA4I
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
- ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 54
- ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน 1.ประชุมพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็กอายุ 0-5 ปี ที่พัฒนาการสงสัย พ่อแม่/ผู้ดูแลเด็กและเด็ก 0-5 ปี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้า-บ่าย,
เงินบารุง รพศ.สกลนคร
ล่าช้า/ล่าช้า
ในเขต
อาหารกลางวัน 330 คน ×120 บาท = (งบP&P Excellence )
39,600 บาท
ได้รับการตรวจคัดกรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ให้ข้อมูลความรู้พัฒนาการเด็กสภาพการณ์จริง การ
จัดการกับ

อ.เมืองสกลนคร/ จนท.สา
ธารณสุข

- ของเล่น/ หนังสือนิทานส่งเสริมกระตุ้น
พัฒนาการเด็ก = 10,000 บาท

- ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน สถานการณ์ จัดเวทีเสวนาสร้างแรงจูงใจ แสดงความ
คิดเห็น

ทั้ง 27 แห่ง จานวน 330 คน

รวมเป็นเงิน 49,600 บาท

คณะกรรมการ, ผู้รับผิดชอบ
คลินิก-

จานวน 24,400 บาท

มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

ผู้รับผิดชอบ
(ชื่อบุคคล)

นางนิยะดา บุญอภัย

แลกเปลี่ยนประสบการณ์
2.สอนสาธิต วิธีส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการ ให้แก่ผู้ดูแลเด็ก

- ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ตอบข้อซักถาม ให้คาแนะนาวิธีกระตุ้นพัฒนาการที่บา้ น
มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการประเมิน
3. ส่งเสริม สนับสนุน อุปกรณ์ของเล่น นิทานกระตุ้น
พัฒนาการ
พัฒนาการซ้าภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่า

4. ติดตามเยี่ยมให้คงไว้ซึ่งพลังใจ ตอบข้อซักถาม ให้
คาแนะนา

ร้อยละ 90

การจัดการสถานการณ์ สอนสาธิต วิธีส่งเสริมกระตุ้น
พัฒนาเรื่องที่เป็นปัญหาและเรื่องใหม่

- ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน 5.ติดตามการมารับบริการตามนัด
มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย
TEDA4Iไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
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โครงการ ประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนา

- อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19

6.สรุปผลและนาเสนอผลการดาเนินงาน
1. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ คณะกรรมการ ร่วมกับ

ศักยภาพเจ้าหน้าที่คลินิกวัยรุ่น ในการให้ ปี ไม่เกิน 38 ต่อประชากรหญิงอายุ

ผู้รับผิดชอบงานคลินิกวัยรุ่น รพ.สน. รพ.สต. ศสม.

วัยรุ่น รพ.สน. รพ.สต. ศสม.
ทุกแห่ง,

รายละเอียดดังนี้

บริการเชิงรุก Stop Teen Mom
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 )
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มทักษะการให้บริการเชิงรุก

โดย จัดเป็นฐาน จานวน 3 ฐาน ฐานละ 45 นาที
2. ผู้รับผิดชอบคลินิกทาแบบประเมินมาตรฐาน
คลินิกวัยรุ่น
3. ทีมออกปฏิบตั ิการกิจกรรมปูองกันการตั้งครรภ์

จานวน 40 คน
นักเรียน จานวน 80 คน

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เช้า-บ่าย/ อาหารกลางวัน
120 คน ×120 บาท ×1 วัน
= 14,400 บาท

15-19 ปี 1,000 คน
- อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14
ปี ไม่เกิน 1.4 ต่อประชากรหญิงอายุ
10-14 ปี 1,000 คน

เงินบารุง รพศ.สกลนคร
(งบP&P Excellence )

นิยะดา บุญอภัย

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีดา้ นสาธารณสุข งบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสกลนคร
กลุ่มงานกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence ( ) Governance Excellence (
แผนงานที่ .
ลาดับ
ตัวชี้วัด (KPI)
กิจกรรมหลัก
โครงการ/ กิจกรรม

๑๙

) R8 Excellence (
เปูาหมาย

) อื่น ๆ .................................................
งบประมาณ (บาท)

ในการปูองกันการตั้งครรภ์ในนักเรียน
วัยรุ่น

- ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้าในหญิงอายุ

เชิงรุกในวัยรุ่น จานวน 2 แห่ง จานวนผู้เข้าร่วม

- ค่าปูายไวนิ้ล/ ค่าจัดทาสื่อ /

ให้แก่เจ้าหน้าที่คลินิกวัยรุ่น
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการปูองกัน
การตั้งครรภ์ในนักเรียนวัยรุ่น
โครงการพัฒนาการดาเนินงาน วัด
ส่งเสริมสุขภาพและชมรมผู้สูงอายุ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

น้อยกว่า 20 ปี ไม่เกินร้อยละ 10

40 คน/แห่ง
4. Pre-Post test

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ = 10,000 บาท
รวมเป็นเงิน 24,400 บาท

๑. ร้อยละจานวนผู้เข้าอบรมได้รับความรู้
ความเข้าใจ เบื้องต้นในการอบรม ≥ 80%

๑.อบรมให้ความรู้ แก่พื้นที่เปูาหมาย

(ยุทธศาสตร์ที่ 3 )

๒. ร้อยละของวัดส่งเสริมสุขภาพ
และชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

๑.ค่าปูาย ๕๐๐ บาท

,คณะกรรมการวัด,
คกก.ชมรมผู้สูงอายุ
,อสม.,เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานต่างๆ

๒.ค่าคู่มือเอกสารประกอบการอบรม
๘๖ คน× ๔๐ บาทเป็นเงิน๓,๔๔๐ บาท
๓.ค่าวัสดุในการอบรม ๕,๘๕๒ บาท
- แฟูมอ่อนจานวน ๘๖ อัน × ๑๒ บาท

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
จานวน ๑๔ แห่งๆละ
๖ คน และ จนท.วสค.
รวม ๘๖ คน

เป็นเงิน ๑,๙๔๒ บาท
- ปากกา จานวน ๘๖ ด้าม × ๕ บาท
เป็นเงิน ๔๓๐ บาท
- ปากกาเมจิก ๒ กล่อง × ๒๐๐ บาท
เป็นเงิน ๔๐๐ บาท
- กระดาษฟลิปชาร์ท จานวน ๒๘
แผ่น × ๑๐ บาท เป็นเงิน ๒๘๐ บาท
- แฟูมใหญ่ ๒๑ อัน×๑๐๐ เป็นเงิน
๒,๘๐๐ บาท
๔. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม ๘๖ คน
× ๖๐ บาท เป็น เงิน ๕,๑๖๐ บาท
๕. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ผู้เข้าอบรม ๘๖ คน × ๖๐ บาท
เป็นเงิน ๕,๑๖๐ บาท
รวมเงิน 20,112 บาท

๒.ศึกษาดูงาน วัดส่งเสริมสุขภาพ ดีเด่นระดับจังหวัด
และชมรมผู้สูงอายุ ที่ผ่านเกณฑ์

๑.ค่าอาหารกลางวันผู้ดูงาน ๒๖ คน x
๖๐ บาท เป็นเงิน ๑ ,๕๖๐ บาท

-วัดปุาอัมพวัน ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ

๒.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้ดูงาน
๒๖ คน x ๖๐บาท เป็นเงิน ๑ ,๕๖๐
บาท
๓.ค่าจ้างเหมารถตู้ ๒ คัน x ๒๐๐๐บาท

-วัดโนนขุมเงิน ต.นาตงวัฒนา อ. โพนนาแก้ว -ชมรม
ผู้สูงอายุนาอ้อย

เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
๔.ค่าของที่ระลึกในการดูงาน ๓ ชิ้น x
๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

แหล่งงบประมาณ/
รหัสงบประมาณ

เงินบารุง รพศ.สกลนคร
(งบP&P Excellence )

ผู้รับผิดชอบ
(ชื่อบุคคล)

นางอภิญญา ธุระพระ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีดา้ นสาธารณสุข งบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสกลนคร
กลุ่มงานกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence ( ) Governance Excellence (
แผนงานที่ .
ลาดับ
ตัวชี้วัด (KPI)
กิจกรรมหลัก
โครงการ/ กิจกรรม

) R8 Excellence (

) อื่น ๆ .................................................

เปูาหมาย

งบประมาณ (บาท)

แหล่งงบประมาณ/
รหัสงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
(ชื่อบุคคล)

รวมเงิน ๑๑,๑๒๐ บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่และ พขร.
ออกประเมินติดตาม ครั้งละ
๕ คน x ๗ วัน x ๒๔๐ บาท
เป็นเงิน ๘,๔๐๐ บาท
- ค่าปูาย ๕๐๐ บาท
-อาหารว่าง๘๖ x ๖๐เป็นเงิน๕,๑๖๐บาท

๓.ออกประเมินติดตามการดาเนินงาน

๔.พิธีมอบเกียรติบตั ร

บาท
-อาหารกลางวัน ๘๖ x ๖๐ เป็นเงิน
๕,๑๖๐ บาท
-เกียรติบตั รพร้อบกรอบ ๑๔x๒๕๐
เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท
๕.สรุปรายงาน/
วิเคราะห์ข้อมูล
และรายงานผล
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รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53,952 บาท

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

- เด็กนักเรียนมีภาวะผอมไม่เกินร้อยละ 6

- อบรมให้ความรู้เพื่อการปรับ

-จนท.รพ.สต. 27 แห่ง

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 563 คน X เงินบารุง รพศ.สกลนคร
2 มื้อX 30 บาท
(งบP&P Excellence )

ด้านโภชนาการในเด็กวัยเรียน อาเภอ
เมือง สกลนคร

- เด็กนักเรียนมีภาวะเตี้ยไม่เกินร้อยละ 5

เปลี่ยนพฤติกรรมในเด็กวัยเรียน

-อบต. 15 แห่ง

เป็นเงิน 33,780 บาท

- เด็กนักเรียนมีภาวะอ้วนไม่เกินร้อยละ 11

-จัดทาระบบคัดกรองส่งต่อ และแก้ไข

-เทศบาล 3 แห่ง

ค่าอาหารกลางวัน 563 คน X 1 มื้อ X
60 บาท

- นักเรียนมีส่วนสูงและรูปร่างสมส่วน
ร้อบละ 70 ขึ้นไป

ปัญหา เด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง
- ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง
- สรุปผลการดาเนินโครงการ

-ครู 74 คน
-นักเรียน 74 X 6 = 444 คน
รวม 563 คน

เป็นเงิน 33,780 บาท
- ค่าปูายเป็นเงิน 500 บาท
ค่าวิทยากร 2 ชม. X 300 บาท X 4 รุ่น
เป็นเงิน 2,400 บาท
ค่าเอกสาร 120 ชุดX 30 บาท เป็น
เงิน 3,600 บาท

(ยุทธศาสตร์ที่ 1 )

ค่าอาหารกลางวันทีมเยี่ยมเสริมพลัง 10
คน X 60 บาท X 35 วัน เป็นเงิน
21,000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มทีมเยี่ยม
เสริมพลัง
10 คน X 30 บาท X 2 มื้อ X 35 วัน
เป็นเงิน 21,000 บาท

นางพรเพ็ญ วุฒิสาร

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีดา้ นสาธารณสุข งบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสกลนคร
กลุ่มงานกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence ( ) Governance Excellence (
แผนงานที่ .
ลาดับ
ตัวชี้วัด (KPI)
กิจกรรมหลัก
โครงการ/ กิจกรรม

) R8 Excellence (

) อื่น ๆ .................................................

เปูาหมาย

งบประมาณ (บาท)

แหล่งงบประมาณ/
รหัสงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
(ชื่อบุคคล)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 116,060 บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกสิบบาท
ถ้วน)
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โครงการ การบริหารจัดการวัณโรค

1 . ค้นหาผู้ปวุ ยวัณโรค ในกลุ่มเสี่ยง

1 . ค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง โดย cxr

แบบครบวงจร CUP เมือง สกลนคร
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ยุทธศาสตร์ที่
1)

ให้ครอบคลุม ร้อยละ 100
2. อัตราตายในผู้ปวุ ยวัณโรคน้อยกว่า

2. ขึ้นทะเบียนผู้ปวุ ยวัณโรคให้ครอบคลุม
3. จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปวุ ยและผู้ดูแล

ร้อยละ 5
3. อัตราการขาดยา น้อยกว่า ร้อยละ 3
4. อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ปวุ ยวัณโรค
วัณโรค รายใหม่ และกลับซ้า
มากกว่า ร้อยละ 90
5. บุคลากรได้รับการอบรมตามหลักสูตร
มาตรฐานงานวัณโรค
1 . ค้นหาผู้ปวุ ยวัณโรคให้ครอบคลุม

4. กิจกรรมรณรงค์วัน วัณโรคโลก
5. จัดอบรมให้ความรู้ 1ครั้ง/ปี
6. ประชุมติดตามผลการดาเนิน'งานทุก 3 เดือน
7. ติดตามส่งเสริมสุขภาพผู้ปวุ ยรายใหม่ 1 ครั้ง/เดือน

2000
100
50
256

1 . ค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มผู้ต้องขังโดย cxr

2200

ร้อยละ 100

3. จัดอบรมให้ความรู้แกนนาผู้ต้องขัง

โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและค้นหา
ผู้ปวุ ยวัณโรค เรือนจาสกลนคร
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ยุทธศาสตร์ที่
1)

23 โครงการวัยทางานปลอดโรค ปลอดภัย ๑.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม
(ยุทธศาสตร์ที่ 1.)
กายใจเป็นสุข เขต cup เมืองสกลนคร > ๘๐
ปีงบ ๒๕๖๓(ยุทธศาสตร์ที่ 1)
๒.ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นผู้ปวุ ย
รายใหม่ (NCDs) < ๑๐

6000

เงินบารุง รพศ.สกลนคร
(งบP&P Excellence )

256
256

บุญยสิริวงษ์
499,372.05

228,680.00 เงินบารุง รพศ.สกลนคร
(งบP&P Excellence )

50

นางอัจฉราวดี

บุญยสิริวงษ์

1)จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพกาย

๑.เจ้าหน้าที่แห่งละ 1 คน (๒๘ ๑.ค่าอาหารกลางวัน 168*60 =10,080 เงินบารุง รพศ.สกลนคร
แห่ง)
(งบP&P Excellence )

และสุขภาพจิตในวัยทางาน
2)ติดตามข้อมูลสุขภาพหลังการอบรม 3 เดือน

๒๘ คน
๒.ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 168*60 =10,080
๒.ประชากรอายุ 15-59 ปีแห่ง ๓.ค่าคู่มือเอกสารประกอบการอบรม 40
ละ3 คน
บาท

3)สรุปผลการดาเนินโครงการ

(๒๘ แห่ง) ๘๔ คน
๑๖๘ คน = ๖,๗๒๐ บาท
๓. อสม.แห่งละ 2 คน (๒๘ แห่ง) ๔.ค่าวัสดุ/อุปกรณ์อบรม 40 คนๆละ
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๕๖ คน
รวมทั้งหมด ๑๖๘ คน

นางอัจฉราวดี

รวม ๖,๗๒๐ บาท
๕.ค่าตอบแทนวิทยากร ๕ ชั่วโมงๆละ
๓๐๐
รวม = ๑,๕๐๐ บาท
๖.ค่าปูายโครงการ ๕๐๐ บาท
๗.ค่าปูายให้ความรู้พร้มขาตั้ง ๕ ปูายๆ
๓00
บาท = ๑,๕๐๐ บาท

นางสาวอริสา เนาว์ศรีสอน
นักวิชาการสาธารณสุข

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีดา้ นสาธารณสุข งบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสกลนคร
กลุ่มงานกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence ( ) Governance Excellence (
แผนงานที่ .
ลาดับ
ตัวชี้วัด (KPI)
กิจกรรมหลัก
โครงการ/ กิจกรรม

๒๔

) R8 Excellence (
เปูาหมาย

โครงการเฝูาระวังด้านอาชีวอนามัยและ ๑.ผู้ต้องขังในเรือนจาที่มีความเสี่ยงใน

๑จัดทาคาสั่งคณะกรรมการตรวจ

ผู้ต้องขังในเรือนจาจังหวัด

ความปลอดภัยผู้ต้องขังในเรือนจา
การทางานได้รับการตรวจสุขภาพ
(ปรับร่วมกับสุขเกษม)(ยุทธศาสตร์ที่ 1)

สุขภาพ / ประชุมคกก.

สกลนคร 2,000 คน

ตามความเสี่ยงอาชีวอนามัยร้อยละ๑๐๐

๒ สารวจข้อมูลและแจ้ง

) อื่น ๆ .................................................
งบประมาณ (บาท)

แหล่งงบประมาณ/
รหัสงบประมาณ

8.ค่าจัดนิทรรศการ 5*1,000 =5,000
รวมเป็นเงิน ๔๒,๑๐๐ บาท
1.ค่าตอบแทนสาหรับแพทย์ 1คน x120 เงินบารุง รพศ.สกลนคร
บาทx 4ชม x 5 วัน เป็นเงิน2400บาท (งบP&P Excellence )

ผู้รับผิดชอบ
(ชื่อบุคคล)

นางกฤษณา นาสูงชน กลุ่มงานอา
ชีวเวชกรรม

2.ค่าตอบแทนสาหรับพยาบาล 4คน x75
บาทx 4ชม x 5 วัน เป็นเงิน6,000บาท
3.ค่าตอบแทนสาหรับนวก 2คน x75
บาทx 4ชม x 5 วัน เป็นเงิน3,000บาท

ประชาสัมพันธ์

รวมเป็นเงิน 11,400 บาท

๓ ดาเนินการตามแผน/ตรวจและเฝูาระวังสุขภาพตาม
ความเสี่ยงของผู้ต้องขัง
๔ วิเคราะห์/สรุปผลตรวจ
๒๕
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โครงการเฝูาระวังโรคจากการประกอบ มีการจัดบริการอาชีวอนามัยครบวงจร
อาชีพ

๑.จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ

๑.ประชะชนในพื้นที่เสี่ยง

งบรพ.สต.

ภาคเกษตร

ในพื้นที่เสี่ยงการใช้สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชร้อยละ ๘๐

๒.พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบตั ิงาน
ในการตรวจหาสารเคมีในเลือด

ที่ใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช

เพิ่มพลังกาย ลดใช้พลังงาน ด้วย

1.ร้อยละของสมาชิกที่มาปั่น

1.ประชุมเชิงปฎิบตั ิการ 1 ครั้ง

สมาชิกชมรมจักรยาน

1.ค่าอาหารกลางวัน

การปั่นจักรยาน (ต่อเนื่องปีที่ 15)

จักรยานทุกวันเสาร์ไม่น้อยกว่า

๒.ปั่นจักรยานทุกเช้าวันเสาร์

เพื่อสุขภาพ โรงพยาบาล

(125คนX60บาทX1วัน)

(ยุทธศาสตร์ที่ 3.)

ร้อยละ 80/ปี (43 ครั้ง)

๓.ประเมินภาวะสุขภาพให้กับสมาชิกชมรม

สกลนคร

เป็นเงิน7,500บาท

2.ร้อยละของสมาชิกมี BMI

(โดยการชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ในเกณฑ์ปกติ

และวัดความดันโลหิต)

ผู้เข้าร่วมประชุม(125คนX30บาทX

งบรพ.สต.

นางกฤษณา นาสูงชน

เงินบารุง รพศ.สกลนคร
People Excellence

กลุ่มงานสุขศึกษา

เงินบารุง รพศ.สกลนคร
People Excellence

กลุ่มงานสุขศึกษา

(ครรชิต)

2มื้อ)เป็นจานวนเงิน7,500บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น15,000 บาท
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ส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุข

1.เจ้าหน้าที่ รพ.สกลนคร สมัคร

1..มีการจัดตั้งชมรมส่งเสริมสุขภาพด้วยการ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

1.ค่าตอบแทนวิทยากร

ภาพ ของบุคลากร รพ.สกลนคร

เป็นสมาชิกอย่างน้อย 1 ชมรม

ออกกาลังกายอย่างน้อย 10 ชมรม

สกลนคร

(54ครั้งX200บาทX1ชั่วโมง)

ตามนโยบายรัฐบาล

2.เจ้าหน้าที่ รพ.สกลนคร

2.จัดกิจกรรมออกกาลังกายทุกวันพุธ

(ยุทธศาสตร์ที่ 3. )

เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

อย่างน้อย 54 ครั้ง/ปี

(ครรชิต) และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีดา้ นสาธารณสุข งบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสกลนคร
กลุ่มงานกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence ( ) Governance Excellence (
แผนงานที่ .
ลาดับ
ตัวชี้วัด (KPI)
กิจกรรมหลัก
โครงการ/ กิจกรรม

) R8 Excellence (

) อื่น ๆ .................................................

เปูาหมาย

งบประมาณ (บาท)

แหล่งงบประมาณ/
รหัสงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
(ชื่อบุคคล)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,800 บาท
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ส่งเสริมการใช้จักรยานในการ

1.มีที่จอดจักรยานอย่างน้อย 7 แห่ง

1.ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

1.ค่าจ้างเหมาจัดทาที่จอดจักรยาน

เดินทางมาทางานของเจ้าหน้าที่

2.เจ้าหน้าที่ รพ.สกลนคร ปั่น

รพ.สกลนครปั่นจักรยานมาทางานและประชา

สกลนคร

(7แห่งX5,000บาท)

รพ.สกลนคร

จักรยานมาทางานไม่น้อยกว่า

สัมพันธ์การจัดทาที่จอดรถจักรยาน

(ยุทธศาสตร์ที่ 3.)

ร้อยละ 10

2.สรุปผลการดาเนินงาน

เงินบารุง รพศ.สกลนคร
People Excellence

กลุ่มงานสุขศึกษา
(ครรชิต)

3.เจ้าหน้าที่ รพ. สกลนครพึงพอใจ
ต่อโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท

กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมออก

1.ร้อยละของผู้ปวุ ยและญาติที่มารับ

1.การให้ความรู้หลักการดูแลตนเองรวมถึงการ

1.ผู้ปวุ ยโรคเรื้อรังและ

กาลังกายและการดูแลตนเอง

บริการในคลินิกโรคเรื้อรังมีส่วนร่วม

ประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ

ญาติผู้ปวุ ยฯ

ในคลินิกผู้ปวุ ยโรคเรื้อรัง

ในการออกกาลังกายและการดูแลตนเอง

2.การฝึกทักษาะการออกกาลังกาย

(ยุทธศาสตร์ที่ 1. )

ระหว่างรอพบแพทย์

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สุข

1.จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษา

1.ประชาสัมพันธ์สถานที่ที่มารับบริการ

1.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

ศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

และพฤติกรรมสุขภาพอย่างน้อย

2.การติดตามประเมินผล

สกลนคร

(ยุทธศาตร์ที่ 2.)

1 แห่ง

3.สรุปผลการดาเนินงานงาน

2.ผู้มารับบริการ

โครงการพัฒนามาตรฐาน

1.ร้อยละ 50 ของหน่วยบริการ

1.จัดประชุม คณะกรรมการสุขศึกษาฯ

3.ญาติผู้มารับบริการ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

งานสุขศึกษาและความรอบรู้

ผู้ปวุ ยและญาติได้เข้าร่วมโครงการ

เพื่อจัดเตรียมงานมอบหมายหน้าที่

ด้านสุขภาพ โรงพยาบาลสกลนคร

2.มีโครงการต้นแบบการพัฒนา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(ยุทธศาตร์ที่ 2)

ไม่มีค่าใช้จ่าย

1.กลุ่มงานสุขศึกษา
(ครรชิต)
2.คลินิก NCD

ไม่มีค่าใช้จ่าย

กลุ่มงานสุขศึกษา
(ครรชิต)

1.กลุ่มงานสุขศึกษา

บริการงานสุขศึกษาฯ

1.ค่าวิทยากรเพื่อประชุมเชิงปฏิบตั ิการและ เงินบารุง รพศ.สกลนคร
(งบP&P Excellence )
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมเป็น 2 ครั้ง

รับผิดชอบ

และผู้รับผิดชอบมาตรฐาน

จานวน 12 ชั่วโมง x ชั่วโมงละ 300 บาท

คุณภาพบริการงานสุข

มาตรฐานสุขศึกษาและความรอบรู้

2.จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการสาหรับ

HA ประจาหน่วยงาน

เป็นเงิน 3,600 บาท

ศึกษาและพัฒนา

ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนามาตรฐานงาน

บริการผู้ปวุ ยและญาติ

2.ค่าอาหารกลางวัน 60 คน x 2 มื้อ x

สุขศึกษา

หน่วยละ 2 คน รวม

มื้อละ 60 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท

ไม่น้อยกว่า 6 โครงการ

3.ประชุมเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลการพัฒนามาตรฐาน
งานสุขศึกษา สาหรับผู้เกี่ยวข้องและสนใจ

ทั้งสิ้น 180 คน

3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน x
มื้อละ 30 บาท x 4 มื้อ เป็นเงิน
7,200 บาท
3.ค่าใบประกาศนียบัตรสาหรับหน่วยงาน

2.คณะกรรมการพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีดา้ นสาธารณสุข งบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสกลนคร
กลุ่มงานกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence ( ) Governance Excellence (
แผนงานที่ .
ลาดับ
ตัวชี้วัด (KPI)
กิจกรรมหลัก
โครงการ/ กิจกรรม

) R8 Excellence (
เปูาหมาย

) อื่น ๆ .................................................
งบประมาณ (บาท)

แหล่งงบประมาณ/
รหัสงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
(ชื่อบุคคล)

ที่เข้าร่วมโครงการ 500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,500 บาท
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โรงพยาบาลสกลนครรวมใจสวมหมวก ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่และผู้
นิรภัย
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปีงบประมาณ 2563 มารับบริการสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้
(ยุทธศาสตร์ที่ 1)

ขับข์และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

กลุ่มงานสุขศึกษา

และผู้มารับบริการ ทั้งผู้

1.ค่าอาหารกลางวันสาหรับตัวแทนหน่วย เงินบารุง รพศ.สกลนคร
(งบP&P Excellence )
งานหน่วยงานละ 2 คน รวม 120 คน x 1

2.สุ่มตรวจการสวมหมวกนิรภัย

ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย

มื้อ x 60 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท

คณะกรรมการบริหาร

ของเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ

รถจักรยานยนต์

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

งานด้านสิ่งแวดล้อม

1.รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ปีละ 2 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ รพ.สกลนคร

ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

ประชุมบูรณาการสุ่มตรวจเตือนสาหรับ

เดือนละ 1 ครั้ง

งานรักษาความปลอดภัย

และความปลอดภัย

คณะทางาน เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง
(ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) 1 มื้อ
x 5 คน x 60 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
3.จัดจ้างทาสติ๊กเกอร์รณรงค์จานวน 250
แผ่น x 13 บาท เป็นเงิน 3,250 บาท
4. จัดจ้างทาปูายไวนิลบริเวณทางเข้าออก
ขนาด 1x2 เมตร จานวน 2 ผืน x 400
บาท เป็นเงิน 800 บาท
5.ค่าเอกสารการประชุม 160 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท
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โครงการโรงพยาบาลสกลนครปลอด
1. จัดตั้งชมรมได้อย่างน้อย 1
บุหรี่และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
ชมรมที่มีสมาชิกชมรมอย่าง
ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๓
น้อยร้อยละ 10 ของเจ้าหน้าที่
(ยุทธศาสตร์ที่ 3)

1.สารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และ

1.สมาชิกชมรม

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมชี้แจงแนวทางการ

เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์

โรงพยาบาลสกลนคร

ปฏิบตั ิงาน โครงการฯ

๒.จัดประชุมสมาชิกชมรม

ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่ม

รพ.สกลนคร

๓.ตรวจเดือนใน รพ.สกลนครและถนน

แอลกอฮอล์

2.ตรวจเตือน 2 ครั้ง/สัปดาห์

สายสุขภาพ

จานวน 150 คน

ในวันพุธและวันศุกร์

2 ครั้ง/สัปดาห์ ในวันพุธและวันศุกร์

๒.ผู้มารับบริการ

3.สารวจเจ้าหน้าที่ รพ.สกลนคร

๔.ส่งเข้าบาบัดที่งานวิตเวช รพ.สกลนคร

๓.สมาชิกชมรม และ

๑. ค่าอาหารกลางวัน จานวน ๑๕๐ คน
x 60บาท x ๑ วัน เป็นเงิน ๙,๐๐0
บาท
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน
๑๕๐
คนx ๓0 บาทx 2 มื้อ เป็นเงิน ๙,๐๐0
บาท
กิจกรรมที่ ๒ เดินรณรงค์ในโรงพยาบาล

ที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่และ ดื่ม

๕.รณรงค์ เพื่อเป็นการแสดงออกเชิง

เจ้าหน้าที่ รพ.สกลนครที่

โดยแกนนาชมรมปลอดบุหรี่และเครื่องดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีละ 1 ครั้ง

สัญลักษณ์ นวันงดสูบบุหรี่โลก

สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ และหัวหน้าตึกหรือผู้แทนฯ

เงินบารุง รพศ.สกลนคร
(งบP&P Excellence )

1.กลุ่มงานสุขศึกษา
(ยศกร)
2.ชมรมโรงพยาบาล
ปลอดบุหรี่และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีดา้ นสาธารณสุข งบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสกลนคร
กลุ่มงานกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence ( ) Governance Excellence (
แผนงานที่ .
ลาดับ
ตัวชี้วัด (KPI)
กิจกรรมหลัก
โครงการ/ กิจกรรม
4.รณรงค์โรงพยาบาลสกลนคร

31 พฤษภาคม 63

ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

) R8 Excellence (
เปูาหมาย

โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และ
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
(ยุทธศาสตร์ที่ 1.)

งบประมาณ (บาท)

แอลกอฮอล์ที่สมัครใจ

เพื่อเป็นการ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์

เข้าร่วมโปรแกรมบาบัด

ในวันงดสูบบุหรี่โลก
๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน
๑๕๐
คน x ๓0 บาท x ๑ มื้อ เป็นเงิน ๔,๕๐0
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๕๐0 บาท

1 ครั้ง ในวันที่ 31 พฤษภาคม 63
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) อื่น ๆ .................................................

๑.นักรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ

๑. ขออนุมัติดาเนินงานโครงการ

๑ โรงเรียนเทศบาล ๑

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมชี้แจงแนวทางการ

โทษและพิษภัยบุหรี่ และเครื่องดื่ม

๒. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

"เชิงชุมประชานุกูล"

แอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ดาเนินงาน ตามโครงการ

๒โรงเรียนมัธยมศึกษา

2.นักเรียนมีภมู ิคุ้มกัน มีทกั ษะใน

๓. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (จนท แกนนา

เทศบาล ๓ "ยุติธรรม

ปฏิบตั ิงาน โครงการฯ
๑.ค่าอาหารกลางวัน จานวน๒๐คนx60
บาท
x ๑ วัน เป็นเงิน ๑,๒๐0 บาท

การเลือกและการปฏิเสธบุหรี่และ

นักเรียน และครู)

วิทยา"

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า

๔. ดาเนินงานตามแผน

ร้อยละ 80

๔.๑ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์

3.โรงเรียนเทศบาล 1 "เชิงชุม

ให้ครูและนักเรียนเลิกบุหรี่และเครื่องดื่ม

ประชานุกูล" ยกระดับเป็น สถานศึก

แอลกอฮอล์

ษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- จัดกิจกรรมเสียงตามสาย

๔.โรงเรียนเทศบาล ๓ "ยุติธรรม

- จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวัน

วิทยา" ยกระดับเป็นสถานศึกษา

งดสูบบุหรี่โลก

ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

- จัดกิจกรรมการออกกาลังกาย

แหล่งงบประมาณ/
รหัสงบประมาณ

เงินบารุง รพศ.สกลนคร
(งบP&P Excellence )

ผู้รับผิดชอบ
(ชื่อบุคคล)

1 กลุ่มงานสุขศึกษา
(ยศกร)
2 โรงเรียนเทศบาล ๑
"เชิงชุมประชานุกูล"

๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจานวน ๒๐
คน x ๓0 บาท x 2มื้อ เป็นเงิน ๑,๒๐0
บาท
กิจกรรมที่ ๒ รณรงค์ เพื่อเป็นการ
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในวันงดสูบบุหรี่
โลก
ใน โรงเรียน ๒ แห่ง แห่งละ ๕๐ คน
๑.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน
๑๐๐
คน x ๓๐ บาท x ๑ วัน เป็นเงิน ๓,๐๐0
บาท

๓ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓
"ยุติธรรมวิทยา"

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๐0 บาท

๔.๒ ประสานงานเจ้าหน้าที่ตารวจ และ
บุคลากรสาธารณสุขให้ความรู้ เกี่ยวกับ
โทษทางกฎหมาย และ พิษ ภัยต่อสุขภาพ
๔.๓ เฝูาระวังปัญหาบุหรี่และ
แอลกอฮอล์
๕ กากับ ติดตามประเมินผล
๖.สรุปผล จัดทารายงาน
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โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัย

1.ร้อยละเด็กวัยเรียน วัยรุ่น

1.ประชุมคณะกรรมการในการดาเนินโครงการ

1.นักเรียนชั้นประถม

1.ค่าเอกสารประกอบการอบรมฯ

เงินบารุง รพศ.สกลนคร
(งบP&P Excellence )

1.กลุ่มงานสุขศึกษา

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีดา้ นสาธารณสุข งบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสกลนคร
กลุ่มงานกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence ( ) Governance Excellence (
แผนงานที่ .
ลาดับ
ตัวชี้วัด (KPI)
กิจกรรมหลัก
โครงการ/ กิจกรรม

) R8 Excellence (
เปูาหมาย

) อื่น ๆ .................................................
งบประมาณ (บาท)

เรียนสมส่วน ไม่อ้วน ไม่เตี้ย ประจาปี (6-14 ปี/ 15-18 ปี) สูงดี สมส่วน

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียน

ศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียน

125 x 10 = 1,250 บาท

งบประมาณ 2563 (ยุทธศาสตร์ที่ 1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

สมส่วน ไม่อ้วน ไม่เตี้ย ประจาปีงบประมาณ

เทศบาล 1 "เชิงชุม

2.ค่าอาหารกลางวัน 135คน x 60

2. ร้อยละเด็กวัยเรียน วัยรุ่น

2563

ประชานุกูล" ที่มีภาวะ

บาท x 1 วัน = 8,100 บาท

เริ่มอ้วนและอ้วน มีพฤติกรรม

2. ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม

เริ่มอ้วนและอ้วน

3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ดีขึ้นจากระยะแรกเข้าร่วมโครง

กิจกรรมโครงการ จานวน 125 คน

จานวน 25 คน

135 x 30 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน

การไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (น้าหนัก/

3.ดาเนินการอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้ความรู้ตาม

2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

= 8,100 บาท

BMI ลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่า

หลัก 3 อ. 2 ส. 1 ฟ. 1 น. ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

ปีที่1-6 โรงเรียนเทศบาล3

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,450 บาท

ร้อยละ 5)

4.ติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

"ยุติธรรมวิทยา" ที่มี

3. ผลประเมินความพึงพอใจในการ

ทุก 3 เดือน จานวน 4 ครั้ง จนครบระยะเวลา

ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน

ดาเนินโครงการมากกว่าร้อยละ 80

โครงการ

จานวน 100 คน

แหล่งงบประมาณ/
เงินบรหัารุสงงบประมาณ
รพศ.สกลนคร
(งบP&P Excellence )

ผู้รับผิดชอบ
(ชื่อบุคคล)
2.งานส่งเสริมสุขภาพฯ

5.มอบเกียรติบตั รเพื่อเป็นกาลังใจแก่นักเรียน
ที่มีผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดีเด่น
6.สรุปและประเมินผลโครงการ
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เงินบารุง รพศ.สกลนคร
(งบP&P Excellence )

โครงการจักรยานเพื่อสุขภาพ เสริม

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ตาม

1. ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ที่สนใจเข้า

1. บุคลากรสาธารณสุข

1.ค่าเอกสารประกอบการอบรมฯ 70 x

พลังผู้ปวุ ยเบาหวาน ประจาปี

หลัก 3 อ. 2 ส. 1 ฟ. 1 น.

ร่วมกิจกรรมโครงการ จานวน 150 คน

ผู้รับผิดชอบงานเบาหวาน

15 = 1,050 บาท

2.ชมรมจักรยานเพิ่อสุข

งบประมาณ 2563

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

2. ดาเนินการอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้

ศสม.ร่มเกล้า, ศสม.สุข

2.ค่าอาหารกลางวัน 70 x 60 บาท

ภาพ รพ.สกลนคร

(ยุทธศาสตร์ที่ 3 )

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีการเปลี่ยน

ความรู้ตามหลัก 3 อ. 2 ส. 1 ฟ. 1 น.

เกษม, ศูนย์นาเวงและ

x 1 วัน = 4,200 บาท

แปลงน้าหนัก รอบเอว จากเดิม

3. ดาเนินการกิจกรรมปั่นจักรยานเสริม

รพ.สต.ธาตุเชิงชุม แห่งละ

3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 70 คน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

พลังผู้ปวุ ยเบาหวาน จานวน 8 ครั้ง

2 คน รวม 8 คน

3. ผลประเมินความพึงพอใจในการ

4. เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับ

2. บุคลากรคลินิกเบา

x 30 บาท x ๒ มื้อ x 1 วัน =4,200 บาท
4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกิจกรรม
เยี่ยม

ดาเนินโครงการมากกว่าร้อยละ 80

เปลี่ยนพฤติกรรม และมอบเกียรติบตั รให้

หวานและคลินิกไร้พุง

เสริมพลังฯ 80 คน x 30 บาท x

บุคคลต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

DPAC โรงพยาบาลสกล

8 วัน = 19,200 บาท

5. ประเมินสุขภาพและประเมินความพึงพอใจ

นคร จานวน 8 คน

6. มอบใบประกาศผู้มีพฤติกรรมสุขภาพดีเด่น

3. อสม. ชุมชมละ 1

7. สรุปและประเมินผลโครงการ

คน รวม 43 คน
4. ตัวแทนจากชมรมผู้ปวุ ย

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,650 บาท

1.กลุ่มงานสุขศึกษา

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีดา้ นสาธารณสุข งบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสกลนคร
กลุ่มงานกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence ( ) Governance Excellence (
แผนงานที่ .
ลาดับ
ตัวชี้วัด (KPI)
กิจกรรมหลัก
โครงการ/ กิจกรรม

) R8 Excellence (
เปูาหมาย

) อื่น ๆ .................................................
แหล่งงบประมาณ/
รหัสงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
(ชื่อบุคคล)

เบาหวาน รพ.สกลนคร
จานวน 5 คน
5. ผู้ปวุ ยเบาหวาน ที่มา
รับการรักษาที่คลินิกเบา
หวาน และสถานบริการ
เครือข่ายโรงพยาบาล
สกลนคร จานวน 80 คน
6. ตัวแทนจากชมรมจักร
ยานฯ โรงพยาบาลสกล
นคร จานวน 6 คน
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เงินบารุง รพศ.สกลนคร
(งบP&P Excellence )

โครงการพัฒนาคลินิกไร้พุงคุณภาพ

1. โรงพยาบาลสกลนคร ผ่านการ

๑. ประชุมทีมคณะกรรมการดาเนินงาน

1. บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงาน

1. จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ โครงการพัฒนา

ประจาปีงบประมาณ 2563

ประเมินคลินิกไร้พุงคุณภาพในระดับ

กาหนดรูปแบบกิจกรรม

ในคลินิกไร้พุง รพ.สกลนคร

คลินิกไร้พุงคุณภาพ ประจาปี 2563

2. คณะกรรมการ DPAC

(ยุทธศาสตร์ที่ 3 )

ดีเยี่ยม มีค่าคะแนนรวมเท่ากับ 90-

๒. ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

จานวน 10 คน

ค่าอาหารกลางวัน 60คน x 60 บาท x

โรงพยาบาลสกลนคร

100 (ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 4)

ตามกลุ่มเปูาหมาย

2. บุคลากรผู้รับผิดชอบ

1 วัน = 3,600 บาท

2. สถานพยาบาลเครือข่าย

3.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจแนวทางการ

คลินิกไร้พุงใน รพ.สต.

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60คน x 30 บาท

ผ่านการประเมินคลินิกไร้พุงคุณภาพ

ดาเนินงานคลินิกไร้พุงคุณภาพในโรงพยาบาลและ

เครือข่าย จานวน 28 คน

x 2 มื้อ x 1 วัน = 3,600 บาท

ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนรวมเท่ากับ

การเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย

3. บุคลากรตัวแทนจาก

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะทางาน

80-89 (ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 3)

4.ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การพัฒนาคลินิกไร้พุง

คลินิก NCD, CKD, COPD,

เยี่ยมเสริมพลังคลินิกไร้พุง รพ.สต.เครือข่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

คุณภาพ ประจาปีงบประมาณ 2563

MI, และโรคทางกุมาร

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5คน x 30 บาท x

3. ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสุข

5.กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังคลินิกไร้พุงเครือข่าย

เวชกรรม จานวน 10 คน

1 มื้อ x 28 วัน = 4,200 บาท

ภาพที่ดีขึ้น น้าหนักและรอบเอวลดลง

ทั้ง 28 แห่ง โดยทีมงานคลินิกไร้พุง

5. ตัวแทนจากคณะกรรม

3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผล

จากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

โรงพยาบาลสกลนคร

การการดาเนินงานคลินิก

การดาเนินงานโครงการ

6.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลการ

ไร้พุง จานวน 12 คน

ค่าอาหารกลางวัน 60คน x 60 บาท x 1 วัน

ดาเนินงานโครงการ

= 3,600 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60คน x
30 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน = 3,600 บาท

๑. กลุ่มงานสุขศึกษา

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีดา้ นสาธารณสุข งบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสกลนคร
กลุ่มงานกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence ( ) Governance Excellence (
แผนงานที่ .
ลาดับ
ตัวชี้วัด (KPI)
กิจกรรมหลัก
โครงการ/ กิจกรรม

) R8 Excellence (

) อื่น ๆ .................................................

เปูาหมาย

งบประมาณ (บาท)

แหล่งงบประมาณ/
รหัสงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
(ชื่อบุคคล)

เงินบารุง รพศ.สกลนคร
(งบP&P Excellence )

นางปภาดา พิมมะรัตน์
รพศ.สกลนคร
นางวนัสสุดา ศรีนา
สสอ.เมืองสกลนคร

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,600 บาท
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โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก๑.อัตราตายมารดาไม่เกิน ๑๗ ต่อ
แม่ลูกปลอดภัย เด็กปฐมวัยเติบโตสมวัย ไอคิ
การเกิ
วดี ดมีชีพแสนคน
CUP เมืองสกลนคร ปี ๒๕๖๓
๒.ANC ก่อนอายุครรภ์ ๑๒ สัปดาห์
(ยุทธศาสตร์ที่ 2)
มากกว่าร้อยละ ๘๐
๓.ANC คุณภาพครบ ๕ ครั้งตามเกณฑ์
ร้อยละ ๘๐
๔.ทารกแรกเกิดน้าหนัก < ๒๕๐๐ กรัม
ไม่เกิน ร้อยละ ๗
๕.ทารกแรกเกิด -๖ เดือน กินนมแม่
อย่างเดียว มากกว่า ร้อยละ ๕๐
๖.เด็ก ๐-๕ ปีได้รับการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการ มากกว่า ร้อยละ ๙๐
๗.เด็ก ๐-๕ปี มีพัฒนาการสมวัย
ร้อยละ ๘๕
๘.ครู ศพด/ครูสอนชั้นอนุบาล ได้รับการ
อบรมการใช้คู่มือ DSPM ร้อยละ ๗๐

กิจกรรมที่ ๑
๑.ประชุม MCH Board เมืองสกลนคร
เดือนละ ๑ ครั้ง(๑๒ครั้ง)
๑.๑พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน
๑.๒ ติดตามตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคืนข้อมูลพื้นที่
กิจกรรมที่ ๒
๒.อบรมฟื้นฟูศักยภาพการใช้คู่มือเฝูา
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(DSPM) สาหรับบุคลากรสุขภาพและ
เครือข่ายสุขภาพ CUP เมืองสกลนคร

กิจกรรมที่ ๓
๓.กิจกรรมติดตามเยี่ยมเสริมพลังแบบ
สอนงานในพื้นที่ และเครือข่ายสุขภาพ
ทุกแห่ง ในเขต CUP เมืองสกลนคร

๑.คณกรรมการ MCH Board
เมืองสกลนคร
๒.ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก
รพ.สต.ทุกแห่งในเขต CUP เมือง
สกลนคร

๑.ผู้รับผิดชอบรองงานอนามัยแม่แ๑.ค่
ละเด็าอาหารกลางวั
ก
นผู้เข้าอบรม
ในแต่ละ รพ.สต. ในเขต CUP เมืองเปูาหมาย ๒๓๐ คนๆละ x ๑ มื้อ
๓๐ คน
มื้อละ ๖๐ บาท รวม ๑๓,๘๐๐บาท
๒.ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก และครู
๒.ค่าอาหารว่างและน้าดื่มผู้เข้า
สอนชั้นอนุบาล ในเขตอาเภอเมืองอบรม ๒๓๐ คนละ x ๒ มื้อๆละ x
สกลนครทุกแห่ง ๒๐๐ คน
๓๐ บาท รวม = ๑๓,๘๐๐ บาท
๓.ค่าตอบแทนวิทยากร ๕ คนๆละ
๓ ชม.ๆละ ๓๐๐ บาท รวมเป็นเงิน
๔,๕๐๐ บาท
รวม ๓๒,๑๐๐ บาท
๑.ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็๑.ค่
ก าอาหารกลางวันทีมเยี่ยมเสริม
๒.เครือข่ายสุขภาพในพื้นที่
และพื้นที่ เปูาหมาย ๒๐ คนๆละ
๒.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
x ๑ มื้อๆละ ๖๐ บาท x ๗ แห่ง
๒.๒ รร.ที่มีชั้นอนุบาล
รวมเป็นเงิน = ๘,๔๐๐ บาท
๒.ค่าอาหารว่างและน้าดื่ม ๒๐ คน
คนละ x ๒ มื้อๆละ x ๓๐ บาท
X ๗ แห่ง รวม ๘,๔๐๐ บาท
รวม ๑๖,๘๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ทัง้ หมด ๔๘,๙๐๐ บาท
๗๐,๐๐๐
1

โครงการพัฒนาระบบปฐมภูมิด้านงานฝากครรภ์
๑ ร้อยละหญิงตัง้ ครรภ์ได้รับการดูแลครังแรกภายใน
1.ประชุม๑๒
ชีแ้ จงโครงการ
สัปดาห์ และติดตามผลงาน 3ครั้ง/ปี1"เจ้าหน้าทีผ่ รู้ ับผิดชอบงานอนามั
ค่า ย
คุณภาพจาก โรงพยาบาล.สูช่ ุมชน ๒.หญิงตัง้ ครรภ์ได้รับการดูแล ๕ ครั้งคุณภาพ
2.ออกติดตามเยีย่ มเสริมพลังแบบสอนงาน 10 ครั้งแม่และเด็ก ๕๐ คน
๓.หลังคลอดได้รับการดูแลตามเกณฑ์มาตรฐานคุ
3. ออกติ
ณภาพ
ดตามนิเทศน์งาน
๒. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกคน

PPB

18000
172800
12000

นางวนัสสุดา ศรีนา
นางปภาดา พิมมะรัตน์

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีดา้ นสาธารณสุข งบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสกลนคร
กลุ่มงานกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence ( ) Governance Excellence (
แผนงานที่ .
ลาดับ
ตัวชี้วัด (KPI)
กิจกรรมหลัก
โครงการ/ กิจกรรม

) R8 Excellence (

) อื่น ๆ .................................................

เปูาหมาย

๔. จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้งานอนามัยแม่และเด็กวันภาคี
อสม.
เครือข่าย องค์กรปกครองส่วน
กิจกรรมดาเนินการ
ท้องถิน่ แกนนาจิตอาษาชุมชน
-ขึน้ ทะเบียนหญิงวัยเจริญพันธ์ ทีแ่ ต่งงานใหม่
หญิงตัง้ ครรภ์ หลังคลอดและครอบครัว
ทุกราย และคูท่ ไี่ ม่คุมกาเนิด
๘ แห่งๆละ ๘๐ คน
-ให้คาปรึกษาเตรียมความพร้อมก่อนตัง้ ครรถ์
-เฝ้าระวังประจาเดือนรายบุคคลวัยเจริญพันธุ์
-ประจาเดือนขาด 1 เดือนเข้าพบ จนท.รพ.สต
-ขึน้ ทะเบียนหญิงตัง้ ครรภ์
-ให้บริการตามเกณฑ์มาตรฐานการฝากครรภ์
-คัดกรองครรภ์เสีย่ ง
-พัฒนาระบบรับส่งต่อระหว่าง รพ.สต.และคลินิก
ฝากครรภ์ ห้องคลอด หลังคลอด

งบประมาณ (บาท)

แหล่งงบประมาณ/
รหัสงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
(ชื่อบุคคล)

13000

215800
PPB ปี ๖๒
15120 นางวนัสสุดา ศรีนา
๒ โครงการเส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ตามนโยบาย
ร้อยละเด็กแรกเกิดถึง๕ปีมีพฒ
ั นาการสมวัย1.ประชุ
ร้อยละม๙๐
ชีแ้ จงโครงการ และติดตามผลงาน 3ครั้ง/ปี๑. เจ้าหน้าทีผ่ รู้ ับผิดชอบงานพัค่ฒานาการเด็
อาหาร ก ๕๐ คน
3 ก. กิน กรตุน้ กระตุก
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบสอนงาน(coaching)และเยี
๒. ภาคี
ย่ มเสริ
เครืมอข่าย ครูศูนย์พฒ
ั นาเด็
ค่าอาหาร
กเล็ก
36000 นางปภาดา พิมมะรัตน์
พลังหน่วยบริการปฐมภูมิและภาคีเครือข่าย ๑๐ ครั้งผูเขตอ
ป้ กครองและครอบครั
าเภอ
วเด็กแรกเกิด-๕ปี
เมืองสกลนครเรื่อง กิน กระตุน้ กระตุก
แกนนา จิตอาษาชุมชน ๖ แห่งๆละ
๓-สนับสนุนคลังวัสดุอุปกรณ์ทเี่ ป็นภูมิปัญญาท้องถิน่ ๕0 คน
ค่าวัสดุ
18720
ทีช่ ่วยเป็นสือ่ ส่งเสริมและกระตุน้ พัฒนาการ คลินิกเด็กดี
กิจกรรมดาเนินการ
-จัดทาคาสัง่ คณะทางานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
- ขึน้ ทะเบียนทารกแรกเกิด ทุกราย
- คัดกรอง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปกติ เด็กเสีย่ งตามนโยบาย
กิน กระตุน้ กระตุก
3 โครงการเชาว์ปัญญาและพัฒนาการเด็กเพิ๗-๑๑
ม่ เชาว์ปปีัญญาเด็กเมืองสกล
1.ประชุมชีแ้ จงโครงการ และติดตามผลงาน ๒ ครั้ง/ปีผูป้ กครองและครอบครัวเด็ก ๖ค่ปีาอาหารและอาหารว่าง จานวน ๑๒ เงินบารุง รพศ.สกลนคร (งบP&P Excellenceวนั)สสุดา ศรีนา
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการผูป้ กครองเด็ก ๖-๗ ปี เรื่องรูปจานวน
แบบ ๑๒ รพ.สต. ละ 30 คนครั้ง ๆละ ๓๐ คน ๆละ ๑๒๐ บาท=
ครอบครัวต้นแบบการเลีย้ งดูเด็กทีม่ ีเชาว์ปัญญามากกว่า 120
43200
3. เยีย่ มติดตามครอบครัวจิตอาสาการพัฒนารูปแบบการเลีย้ ง
ค่าวัสดุ ๗๐๐๐ บาท
ดูเด็กเพือ่ เพิม่ เชาว์ปัญญา
4-วัสดุดาเนินการ
กิจกรรมดาเนินการ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีดา้ นสาธารณสุข งบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสกลนคร
กลุ่มงานกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence ( ) Governance Excellence (
แผนงานที่ .
ลาดับ
ตัวชี้วัด (KPI)
กิจกรรมหลัก
โครงการ/ กิจกรรม

) R8 Excellence (

) อื่น ๆ .................................................

เปูาหมาย

งบประมาณ (บาท)

แหล่งงบประมาณ/
รหัสงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
(ชื่อบุคคล)

เงินบารุง รพศ.สกลนคร
(งบP&P Excellence )

คลินิกหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพ

สปสช.
(กองทุน NCD รพศ.สน.)

PCC ศสม.ร่มเกล้า, คุณวาสนา

-จัดทาคาสัง่ คณะทางานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
- ประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญา เด็ก ป.๑ ทุกโรงเรียน
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โครงการเยีย่ มบ้านผู้ปวุ ยเชิงรุกแบบบรูณาการ 1.ผู้ปวุ ยเตียง 1 2 3 4

1.สารวจกลุ่มเปูาหมายในการเยีย่ ม

1.ผู้ปวุ ยเตียง 2 3 4 = 27 ราย

(Home visit & Home Health Care)

ได้รับการเยีย่ มบ้าน 100%

แยกประเภทผู้ปวุ ยเตียง 1 2 3 4

2.ผู้พกิ าร = 116 คน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

2.ผู้ปวุ ยทีส่ ่งต่อจากโปรแกรมLTC

2.ประสานทีมสหสาขาวิชาชีพในการ

3.หลังผ่าตัดและAC.Care = 7 คน

(ยุทธศาสตร์ที่ 1)

ได้รับการเยีย่ มบ้าน 100%

ออกเยีย่ มบ้าน

4.หลังคลอดและแรกเกิด = 16 คน

๓.ความครอบคลุมการเยีย่ มบ้าน >90%

3.จัดทาแผนเยีย่ มบ้าน

5.ผู้ปวุ ยวัณโรค = ๙ คน

๔.ผู้ปวุ ยส่งต่อได้รับการเยีย่ มบ้าน 100%

4.ออกเยีย่ มบ้านตามแผน

6.ผู้ปวุ ยจิตเวช = 9 คน

๕.การเกิดภาวะแทรกซ้อนลดลง <5%

5.รายงานผลการเยีย่ มบ้านรายเดือน

7.ผู้ปวุ ย DM = 80 คน

๖.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ >90%

รวมเป็นเงิน 137,520 บาท

ชุมชนเมืองร่มเกล้า

8.ผู้ปวุ ย HT = 59 คน
9.ผู้บาบัยาเสพติด = 3 คน
10.ANC = 14 คน
11.ผู้ปวุ ยโรคระบาด = 27 คน
12.ติดตามเด็กขาดวัคซีน = 20 คน

รวม 387 คน
๔๐

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
ผู้ปวุ ยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
เครือข่าย PCC ศสม.ร่มเกล้า
(ยุทธศาสตร์ที่ 1)

๑. ร้อยละของผู้ปวุ ยโรคเบาหวานที่
ควบคุมได้ ≥ ๔๐
๒. ร้อยละของผู้ปวุ ยโรคความดันโลหิต
สูงที่ควบคุมได้ ≥ ๕๐
๓. ร้อยละของผู้ปวุ ยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับ
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ≥ ๙๐
๔. ร้อยละผู้ปวุ ยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงได้รับการประเมินภาวะ
แทรกซ้อนทางไต ≥ ๘๐
๕. ร้อยละผู้ปวุ ยโรคเบาหวาน
ได้รับการประเมินภาวะแทรกซ้อน
ทางตา และเท้า ≥ ๘๐

๑. เขียนแผนงาน โครงการ
เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
๒. จัดประชุมคณะทางานเพื่อหา
รูปแบบการพัฒนาระบบบริการและ
ประชุมติดตามการพัฒนาระบบ
บริการผู้ปวุ ย ทุก ๓ เดือน
๓. จัดบริการคลินิก เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง และชะลอไต
เสื่อม
๔. ตรวจสุขภาพประจาปี และ
คัดกรองภาวะแทรกซ้อน ตา ไต
เท้า และสุขภาพช่องปากผู้ปวุ ย
โรคเบาหวาน คัดกรองภาวะ
แทรกซ้อนทางไตในผู้ปวุ ยโรค

๑. ผู้ปวุ ยเบาหวาน ๑,๓๖๒ คน
๒. ผู้ปวุ ยความดันโลหิตสูง
๒,๖๘๖ คน
๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
และทีมสหวิชาชีพ ๒๐ คน
๔. ภาคีเครือข่ายและแกนนาใน
ชุมชน ๓ แห่ง ๓๐ คน

๑๒๓,๖๐๐ บาท

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีดา้ นสาธารณสุข งบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสกลนคร
กลุ่มงานกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence ( ) Governance Excellence (
แผนงานที่ .
ลาดับ
ตัวชี้วัด (KPI)
กิจกรรมหลัก
โครงการ/ กิจกรรม
๖. ผู้ปวุ ยโรคเบาหวาน
ได้รับการประเมินภาวะสุขภาพ
ช่องปาก ร้อยละ ๑๐๐
๗. สถานบริการในเครือข่าย
PCC ศสม.ร่มเกล้า มีชมรมผู้ปวุ ยโรค
เรื้อรังในชุมชน
๘. ร้อยละของผู้ปวุ ยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนเข้าถึง
การรักษา ≥ ๙๐
๙. ร้อยละผู้ปวุ ยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง ที่มี CKD3 ผ่าน
โปรแกรมชะลอไตเสื่อม ≥ ๘๐
๑๐. มีระบบข้อมูลการให้บริการที่
สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบนั
และจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์
หรือเอกสาร
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โครงการพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศด้มีาโนครงการพัฒนางานบริการ การพยาบาล
บริการปฐมภูมิ
ชุมชน 5 โครงการ
(Excellence Primary Care)
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 )

) R8 Excellence (

) อื่น ๆ .................................................

เปูาหมาย

ความดันโลหิตสูง
๕. ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD Risk)
๖. จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปวุ ย
แกนนาและภาคีเครือข่าย เรื่องโรค
โภชนบัด การใช้ยา การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ๓ อ. ๒ ส. โดยทีม
สหวิชาชีพ
๗. จัดคลินิก DPAC และ
คลิกนิกเลิกบุหรี่ด้วยแพทย์แผนไทย
๘. จัดกิจกรรมรณรงค์และจัด
นิทรรศการ ผลิตสื่อ แผ่นพับความรู้
กิจกรรมวันเบาหวานโลก
๙. ติดตามเยี่ยมผู้ปวุ ยที่มีภาวะ
แทรกซ้อน ควบคุมโรคไม่ดี
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และภาคี
เครือข่าย แกนนาในชุมชน
๑๐. บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม
HMS JHCIS และจัดระบบ
สารสนเทศที่เชื่อมโยงเพื่อการ
บริการต่อเนื่องในเครือข่าย
๑๑. สรุปผลการดาเนินงาน
และปัญหาอุปสรรค ทุก ๓ เดือน
1.อบรมบรรยายวิชาการตามหลัก
สูตร
2.กระบวนการโค้ชกลุ่มกิจกรรม

พยาบาลวิชาชีพ
1.รพ.สต.24 แห่ง
2.ศบส.นาเวง

และ workshop

3.ม.เกษตรศาสตร์ฯ

3.การเรียนรู้ผ่านการทาโครงการ

4.PCC.ศสม.สุขเกษม

4.จัดอบรม 1 ครั้งๆละ 2 วัน
5.สถานที่จัดอบรมที่หอ้ งประชุม

5.PCC.ศสม.ร่มเกล้า
6.กลุ่มงานพยาบาลชุมชน

รพ.สกลนคร

7.งานส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ

6.ระยะเวลาดาเนินการเดือน ม.ค.

8.เรือนจา

ถึง ก.ย.2563
จานวน 35 คน

งบประมาณ (บาท)

แหล่งงบประมาณ/
รหัสงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
(ชื่อบุคคล)

99,500 บาท

เงินบารุง รพศ.สกลนคร
(งบP&P Excellence )

คลินิกหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมืองร่มเกล้า

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีดา้ นสาธารณสุข งบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสกลนคร
กลุ่มงานกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence ( ) Governance Excellence (
แผนงานที่ .
ลาดับ
ตัวชี้วัด (KPI)
กิจกรรมหลัก
โครงการ/ กิจกรรม
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พัฒนางานคุม้ ครอง
ผู้บริโภคให้กับเครือข่าย
ในเขตเมืองปีงบ 63

(ยุทธศาสตร์ที่ 2 )
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โครงการสนับสนุนการ
ใช้ยาสมเหตุสมผลในรพ.สต.ในเขตเมือง
(ยุทธศาสตร์ ที่ 1)

1.สถานพยาบาลทุกรพ.สต ในเขต
เมืองผ่านเกณฑ์ การพัฒนา
ศักยภาพฟื้นฟูด้านงานคุม้ ครองผู้
บริโภคครบ 100 %
2.ร้านค้า ร้านชา อสม.ในทุกรพ.สต
ในเขตเมืองมีการพัฒนาความรู้ด้าน
คบส.ครบ 100%
1.ร้อยละของการสั่งยาอย่างสมเหตุ
สมผลผ่านโปรแกรม HDC
2.ร้อยละของงบประมาณที่สามารถ
ประหยัดหรือลดลงในการสั่งยา
ปฏิชีวนะ

1.อบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาทักษะด้าน
งานคุม้ ครองผู้บริโภค
2.ทบทวนตรวจคุณภาพคลรีนในน้าดืม่ นาใช้
3.ทบทวนการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร
4.จัดทาแผนออกตรวจและเฝูาระวังความ
ปลอดภัยผู้ประกอบการร้านค้าร้านชา
เรื่องอาหาร น้าดืม่ น้าใช้ ในเขตความรับ
ผิดชอบในเขตเมือง
1.จัดประชุมเพื่อแต่งตัง้ คณะทางาน
2.จัดทาแบบฟอร์มแนวทางการใช้ยาสมเหตุ
สมผล
3-ขัน้ ตอนการเก็บข้อมูล
4.ประเมินผลและสรุปผลร่วมทั้งแก้ไขปัญหา
5.ชีแ้ จงผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้
โปรแกรม HDC

) R8 Excellence (

) อื่น ๆ .................................................

เปูาหมาย

งบประมาณ (บาท)

โดยจัดเป็น 4 ครั้ง
ครั้งละ 100 คน
1.PCC สุขเกษม
2.PCC ร่มเกล้า
3.PCC ท่าแร่
4.รพ.ดงมะไฟขมิน้ ,ดอนแคน
,หนองลาด,พังขว้าง,

1.วิทยากร 4 ครั้ง 7,200 บาท
(1800 บ. / ครั้ง)
2.อาหารว่าง-อาหารกลางวัน
40,000 บาท (400 คน)
3.เอกสารประกอบการประชุม
1,000 บาท
รวมเป็นเงิน 48,200

โดยจัดเป็น 1 ครั้ง
ครั้งละ 100 คน
1.PCC สุขเกษม
2.PCC ร่มเกล้า
3.PCC ท่าแร่
4.รพ.ดงมะไฟขมิน้ ,ดอนแคน
,หนองลาด,พังขว้าง,
5.สถานบริการมหาวิทยาลัย

1.วิทยากร 1 ครั้ง 1,800 บาท
(1800 บ. / ครั้ง)
2.อาหารว่าง-อาหารกลางวัน
10,000 บาท (100 คน)
3.เอกสารประกอบการประชุม
โปสเตอร์ 3,000 บาท
รวมเป็นเงิน 14,800

แหล่งงบประมาณ/
รหัสงบประมาณ
เงินบารุง รพศ.สกลนคร
(งบP&P Excellence )

เงินบารุง รพศ.สกลนคร
(งบP&P Excellence )

ผู้รับผิดชอบ
(ชื่อบุคคล)
กลุ่มงานเภสัชกรรม

กลุ่มงานเภสัชกรรม

เกษตรศาสตร์
เงินบารุง รพศ.สกลนคร
(งบP&P Excellence )

โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ

1. มีการประชุมจัดทาแผนปฏิบตั ิ

กิจกรรมที่ 1

คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม60,480
จานวนบาท
30 คน 10 ครั้ง

บูรณาการบริหารแผน
และบริหารคปสอ.เมือง
สกลนคร ประจาปี 2563
(ยุทธศาสตร์ ที่ 3)

งานตามยุทธศาสตร์
2.มีการประชุม CUP Board
เดือนละ 1 ครั้ง
3.ติดตามนิเทศงาน คปสอ.

1.1 ประชุม Cup Boardและ
E-meeting 1 ครั้ง/เดือน
1.2นิเทศติดตามงาน คปสอ.
2 ครั้ง/เดือน

บุคลากรวิชาชีพ จานวน 20 คน
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โปรแกรมการสร้างพลังใจให้แก่ผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวัย ในการส่งเสริม กระตุ้นเด็ก
พัฒนาการสงสัยล่าช้า/ล่าช้า

- ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน
ได้รับการตรวจคัดกรองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
- ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน
มีพฒ
ั นาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20
- ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน
มีพฒ
ั นาการสงสัยล่าช้า ได้รับการประเมิน
พัฒนาการซ้าภายใน 30 วัน ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 90
- ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน
มีพฒ
ั นาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60

1.ประชุมพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็กอายุ 0-5 ปี ทีพ่ ฒ
ั นาการสงสัยล่าช้า/ล่าช้าพ่อแม่/ผู้ดูแลเด็กและเด็ก 0-5 ปี ในเขต
ให้ข้อมูลความรู้พฒ
ั นาการเด็กสภาพการณ์จริง การจัดการกับ
อ.เมืองสกลนคร/ จนท.สาธารณสุข
สถานการณ์ จัดเวทีเสวนาสร้างแรงจูงใจ แสดงความคิดเห็น
จานวน 330 คน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้า-บ่าย,/
2.จัดฐานเรียนรูสอนสาธิต วิธสี ่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการ ให้แก่ผู้ดูแลเด็กอาหารกลางวัน 330 คน ×120 บาท =
39,600 บาท
ตอบข้อซักถาม ให้คาแนะนาวิธกี ระตุ้นพัฒนาการทีบ่ า้ น
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ป้ายไวนิ้ล ในการจัด
3. ส่งเสริม สนับสนุน อุปกรณ์ของเล่น นิทานกระตุ้นพัฒนาการ
กิจกรรมฐานเรียนรู้ = 6,000 บาท
รวมเป็นเงิน 45,600 บาท
4. ติดตามเยีย่ มให้คงไว้ซึ่งพลังใจ ตอบข้อซักถาม ให้คาแนะนา
การจัดการสถานการณ์ สอนสาธิต วิธสี ่งเสริมกระตุ้นพัฒนาเรื่องทีเ่ ป็น
ปัญหาและเรื่องใหม่
5.ติดตามการมารับบริการตามนัด
6.สรุปผลและนาเสนอผลการดาเนินงาน
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โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนา

- อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร คณะกรรมการ ร่วมกับ

- คณะกรรมการ, ผู้รับผิดชอบคลินิก

จานวน 59,400 บาท

เงินบารุงโรงพยาบาล

ศักยภาพเจ้าหน้าที่คลินิกวัยรุ่น ในการให้

ปี ไม่เกิน 38 ต่อประชากรหญิงอายุ

ผู้รับผิดชอบงานคลินิกวัยรุ่น รพ.สน. รพ.สต. ศสม.

วัยรุ่น รพ.สน. รพ.สต. ศสม. ทุกแห่ง,

รายละเอียดดังนี้

สกลนคร

บริการเชิงรุก Stop Teen Mom

15-19 ปี 1,000 คน

โดย จัดเป็นฐานเรียนรู้ Happy Teens Happy Learn

จานวน 40 คน

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
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45,600 บาท เงินบารุงโรงพยาบาล
สกลนคร

คปสอ.เมืองสกลนคร

นางนิยะดา
บุญอภัย

นิยะดา บุญอภัย

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีดา้ นสาธารณสุข งบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสกลนคร
กลุ่มงานกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence ( ) Governance Excellence (
แผนงานที่ .
ลาดับ
ตัวชี้วัด (KPI)
กิจกรรมหลัก
โครงการ/ กิจกรรม

) R8 Excellence (

) อื่น ๆ .................................................

เปูาหมาย

งบประมาณ (บาท)

- อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14

ในการส่งเสริมการเรียนรู้ดา้ นสุขภาพและการปูองกัน

- นักเรียนระดับมัธยมในโรงเรียน

เช้า-บ่าย / อาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์

ปี ไม่เกิน 1.4 ต่อประชากรหญิงอายุ

การตัง้ ครรภ์ จานวน 3 ฐาน ฐานละ 45 นาที

27 แห่ง โรงเรียนละ 60 คน

40 คน × 120 บาท ×1 วัน

1. เพื่อเพิ่มทักษะการให้บริการเชิงรุก

10-14 ปี 1,000 คน

- แนะนาการเข้ารับการปรึกษา จากช่องทาง โซเชียล

จานวน 1,620 คน

= 4,800 บาท

ในการปูองกันการตัง้ ครรภ์ในนักเรียนวัยรุ่น

- ร้อยละการตัง้ ครรภ์ซ้าในหญิงอายุ

มีเดีย Line @ Teenfriend SKN

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่

ให้แก่เจ้าหน้าที่คลินิกวัยรุ่น

น้อยกว่า 20 ปี ไม่เกินร้อยละ 10

2. ออกดาเนินกิจกรรมปูองกันการตัง้ ครรภ์เชิงรุกใน

ช่วงบ่าย (นักเรียน)

2. เพื่อพัฒนาแนวทางการปูองกัน

โรงเรียนระดับมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส

1,620 คน × 30 บาท

การตัง้ ครรภ์ในนักเรียนวัยรุ่น

3. Pre-Post test

= 48,600 บาท

4. ผู้รับผิดชอบคลินิกทาแบบประเมินมาตรฐาน

- ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ 3 ฐาน

คลินิกวัยรุ่น

× 2000 บาท = 6,000 บาท

แหล่งงบประมาณ/
รหัสงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
(ชื่อบุคคล)

รวมเป็นเงิน 59,400 บาท
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โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุพ-ร้ึ่งอพิยละผู
ง ้สูงอายุพึ่งพิงระยะยาว
ระยะยาว (กลุ่มติดบ้าน) อ.เมือง จ.สกลนคร
(กลุ่มติดบ้าน)ได้รับการดูแลส่ง

-สารวจข้อมูลภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ
กลุ่มติดบ้าน

-ผู้สูงอายุพึ่งพิง (กลุ่มติดบ้าน) และ
จานวน
บาท
ผู้ดูแล กลุ่มแกนนารวม
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เสริมสุขภาพร้อยละ 80

- ประชุมแกนนา ประธานชุมชน /

-ร้อยละผู้สูงอายุพึ่งพิงระยะยาว

อสม. / ประธานชมรมผู้สูงอายุ

การอบรม ๑ วัน* ๕๐ คน*

คุณสุมิตรา หมอกมีชัย

(กลุ่มติดบ้าน) คะแนน ADLเพิม่ ขึน้ ร้อยละ๒๐

เพื่อการกาหนดรูปแบบการจัด

๑๒๐ บาทเป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท

พยาบาลวิชาชีพปฎิบตั ิการ

- ความพึงพอใจ มากกว่า ๘๐%

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุติดบ้าน

-ค่าอุปกรณ์ในการจัดอบรม

กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน

-มีชมรมผู้สูงอายุ ๑๐ ชมรม

-จัดอบรมหลักสูตร "ผู้นา การจัด

๑. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ,ผู้นาชุมชน จานวน ๒,๐๐๐ บาท

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดบ้านในชุมชน"

แกนนาชุมชน จานวน ๕๐ คน

ทั้งหมดจานวน ๒๐๐ คน

( จานวน ๑ วัน)
-จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูง
อายุติดบ้านในชุมชน (กิจกรรม
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โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ ๑. เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนในผู้สูงอายุ
(ติดบ้าน) ระยะยาว อ.เมือง จ.สกลนคร ติดบ้าน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

และค่าอาหารกลางวัน ใน

ในผู้สูงอายุติดบ้าน

โดยชมรม ผู้สูงอายุ /
คณะกรรมการชุมชน /อสม.

-ชุมชน / หมู่บา้ น ละ ๑๕ คน

/ ๑ ครั้ง / ๑ เดือน ( ๖ เดือน )

X ๑๐ ชุมชน/หมู่บา้ น

รวมทั้งหมด ๖๕,๗๕๐ บาท

- ผู้สูงอายุ ติดบ้าน ใน
เขตพื้นที่นาร่อง ใน

= ๑๕๐ คน
ต.ค. ๒๕๖๒ ก.ย. ๒๕๖๓

- สารวจข้อมูลภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ
ติดบ้าน

๓. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของุมชนใน
การดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ในชุมชน

หมู่บา้ น
- ชุมชน / หมู่บา้ น ละ
๑๕ คน X ๑๐ ชุมชน

(๑๐๐,๐๐๐ บาท)

กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน

๑,๕๐๐ บาท
๒. ผู้สูงอายุติดบ้าน ในเขตพื้นที่ -ค่าอาหารและเครื่องดื่ม /ค่า
นาร่องในเขตอาเภอเมือง
อาหารกลางวัน ๗๕ บาท*๑๕ คน
จานวน ๑๐ ชุมชน / หมู่บา้ น * ๖ ครั้ง เป็นเงิน ๕๖,๒๕๐ บาท

จานวน ๑๐ ชุมชน /

คุณไมตรี ไปยะพรหม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

-ค่าเอกสารการอบรมจานวน

เขตอาเภอเมือง
๒. เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย จิต และสังคม

งบค่าบริการสาธารณสุข
ผู้สูงอายุพึ่งพิง (ปี 61)

๑๐๐,๐๐๐ บาท

คุณไมตรี ไปยะพรหม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน

- ประชุมแกนนาประธานชุมชน /
อสม. / ประธานชมรมผู้สูงอายุ
ประเด็นการกาหนดรูปแบบการจัด

- ความพึงพอใจ มากกว่า
๘๐%

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ติดบ้าน

- ความเข้มแข็งของภาคี

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีดา้ นสาธารณสุข งบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสกลนคร
กลุ่มงานกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence ( ) Governance Excellence (
แผนงานที่ .
ลาดับ
ตัวชี้วัด (KPI)
กิจกรรมหลัก
โครงการ/ กิจกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ

) R8 Excellence (
เปูาหมาย

) อื่น ๆ .................................................
งบประมาณ (บาท)

แหล่งงบประมาณ/
รหัสงบประมาณ

/ หมู่บา้ น = ๑๕๐ คน

ผู้รับผิดชอบ
(ชื่อบุคคล)
เครือข่าย

- จัดอบรมหลักสูตร "ผู้นา การจัด
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดบ้าน
ในชุมชน" ( ๑ วัน)
- จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูง
อายุติดบ้านในชุมชน โดยชมรม
ผู้สูงอายุ / คณะกรรมการชุมชน /
อสม. / ๑ กิจกรรม / ๑ เดือน
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โครงการพัฒนารูปแบบการจัดบริการ - ร้อยละผู้สูงอายุ ๖๕ - ๗๕ ปี
ชะลอภาวะสมองเสื่อมในคลินิกผู้สูงอายุ ที่ได้รับการคัดกรอง (๑๐๐%)
โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่ได้รับการ
ได้รับการกระตุ้นสมองและมีระดับ
คะแนนสมรรถนะสมองเพิ่มขึ้น
-๕๐%

- จัดประชุมคืนข้อมูลสถานการณ์
สมองเสื่อมในผู้สูงอายุ และให้
ความรู้การดูแลผู้ปวุ ยสมองเสื่อม

( ๖ เดือน )
- ผู้สูงอายุ ๖๕ - ๗๕ ปี ในพื้นที่
จานวน ๓๔,๒๕๐ บาท
นาร่อง ๑๐ ชุมชนในเขตเทศบาล -ค่าอาหารว่างและน้าดื่มคัดกรอง

งบค่าบริการสาธารณสุข
ผู้สูงอายุพึ่งพิง (ปี 61)

คุณไมตรี ไปยะพรหม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

จานวน ๑๐๐ คน

(๑๐๐,๐๐๐ บาท)

กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน

แก่ อสม. ใน ๑๐ ชุมชน
- คัดกรองและประเมินสมรรถภาพ
สมองเสื่อมในผู้สูงอายุ อายุ
๖๕ - ๗๕ ปี

IADL เพิ่มขึ้น ( ๒๐%)
- จานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งต่อ
พบแพทย์เพื่อวินิฉัยและรับการดูแล

รวมเป็นเงิน ๒,๕๐๐บาท

คุณสุมิตรา หมอกมีชัย

-ค่าอาหารว่าง น้าดื่ม และค่า
อาหารกลางวัน ผู้สูงอายุร่วมกิจ

พยาบาลวิชาชีพปฎิบตั ิการ
กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน

กรรมกระตุ้นสมอง ๓๐ คน *
๘ ครั้ง* ๗๕ บาท รวมเป็นเงิน

- ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่ได้รับการ
ได้รับการกระตุ้นสมองและมีระดับ

ผุ้สูงอายุ ๑๐๐ คน* ๒๕บาท

- ส่งต่อ ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง

๑๘,๐๐๐ บาท
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์จัดกิจกรรม

สมองเสื่อมเข้าโปรแกรมกระตุ้น
สมองในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมอง

จานวน ๓,๐๕๐ บาท

เสื่อมเล็กน้อย ในคลินิกผู้สูงอายุ

-ค่าจัดทาเอกสารจานวน

กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน

๑,๐๐๐ บาท

-๑๐๐% - ส่งต่อ ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมอง

18000
2600

เสื่อมมาก(คะแนนประเมิน สมรรถนะ

1000

สมอง ด้วยแบบประเมิน T -MMSE>23

3050

พบแพทย์เฉพาะทาง เพือ่ รับการรักษา

3600

-จัดอบรม care giver ผู้สูงอายุทมี่ ีภาวะ
สมองเสื่อม ๓๐ คน ๑ วัน

-ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๓๐ คน

-ค่าอาหารว่าง น้าดื่ม และค่า

6000

อาหารกลางวัน ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

34250

รวมเป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีดา้ นสาธารณสุข งบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสกลนคร
กลุ่มงานกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์ ( ) P&P Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence ( ) Governance Excellence (
แผนงานที่ .
ลาดับ
ตัวชี้วัด (KPI)
กิจกรรมหลัก
โครงการ/ กิจกรรม

) R8 Excellence (

) อื่น ๆ .................................................

เปูาหมาย

-จัดช่องทางบริการให้คาปรึกษาแก่

-ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้รับผิดชอบงานผู้สูง

ผู้ดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม

อายุ ,ผู้นาชุมชน,อสม จานวน ๘๐ คน

-จัดเวที แลกเปลี่ยนรู้การดูแลผู้สูงอายุทมี่ ี

๑ วัน

งบประมาณ (บาท)

แหล่งงบประมาณ/
รหัสงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
(ชื่อบุคคล)

ภาวะสมองเสื่อม ระดับ CUP

- สรุปผลการดาเนินงาน และ คืน
ข้อมูลให้ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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โครงการพัฒนารูปแบบการจัดบริการ ๑. เพื่อคัดกรอง และประเมินสมรรถภาพ
ชะลอภาวะสมองเสื่อม ในคลินิก
ผู้สูงอายุอย่างครอบคลุม และมี
ประสิทธิภาพ
ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสกลนคร

- ผู้สูงอายุ ๖๕-๗๕ ปี
ในพื้นที่นาร่อง
๑๐ ชุมชน

ความรู้การดูแลผู้ปวุ ยสมองเสื่อม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ในเขตเทศบาล

แก่ อสม. ใน ๑๐ ชุมชน

๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสมอง
เสื่อม ได้รับการกระตุ้นและชะลอการ
เป็นโรคสมองเสื่อม
๓. เพื่อให้ผู้สูงอายุสมองเสื่อมมาก
ได้รับการส่งต่อพบแพทย์ฉพาะทาง

จานวน ๑๐๐ คน

ต.ค. ๒๕๖๒ ก.ย. ๒๕๖๓

-ค่าอาหารว่าง น้าดื่ม และค่า
อาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
คืนข้อมู, ๕๐ คน* ๑๒๐ บาท
รวม เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท
- จัดประชะมคืนข้อมูลสถานการณ์
สมองเสื่อมในผู้สูงอายุ และให้

- คัดกรองและประเมินสมรรถภาพ
สมองเสื่อมในผู้สูงอายุ อายุ

๒๐,๐๐๐ บาท

- ร้อยละผู้สูงอายุ ๖๕ ๗๕ ปี ที่ได้รับการคัด
กรองตามเปูาหมาย
- ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่
ได้รับการกระตุ้นสมอง

๖๕ - ๗๕ ปี

และมีระดับคะแนน

โดยพยาบาลวิชาชีพ

สมรรถนะสมองเพิ่มขึ้น

- ส่งต่อ ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง
สมองเสื่อมเข้าโปรแกรมกระตุ้น

- ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่

สมองในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมอง

ได้รับการกระตุ้นสมอง

เสื่อมเล็กน้อย ในคลินิกผู้สูงอายุ

และมีระดับคะแนน

กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน

IADZ เพิ่มขึ้น ๒๐%

- ส่งต่อ ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมอง
เสื่อมมาก พบแพทย์เฉพาะทาง

- จานวนผู้สูงอายุที่ไดรับ

- สรุปผลการดาเนินงาน และ คืน

การส่งต่อเข้าคลินิก

ข้อมูลให้ชุมชนและหน่วยงานที่

อายุรกรรมสมองฯ

เกี่ยวข้อง

