แผนปฏิบัติการ

ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Action
Plan
ศูนย์อนามัยที่ 5 กรมอนามัย

คำนำ
ในช่วงปีที่ผ่านมากรมอนามัยมีการทบทวนปรับปรุงวิธีการและกลไกการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้น
อย่างมากมาย โดยอาศัยพลังคิดใหม่เพื่อขับเคลื่อนกรมอนามัย (DOH Change Re-Thinking Power) ของ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย มีการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) เพื่อให้ทั้งองคาพยบได้รวมพลังพัฒนาและดาเนินการไปในทิศทางเดียวกัน สามารถจัดทาแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธ์ เป้าประสงค์
และตัวชี้วัดที่กาหนด และสุดท้ายการดาเนินงานจะบรรลุผลสาเร็จตามวิสัยทัศน์ของกรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 5 มีการดาเนินงานเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการปี 2560 ควบคู่ไปกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ที่สอดคล้องกับแผนกรมอนามัยครอบคลุมทุกมิติ โดยผ่าน
การพิจารณาเห็นชอบจากกรมอนามัย ประกอบด้วย 5 แผนงานหลัก 38 โครงการ ในการนี้ชาวศูนย์อนามัยที่ 5 ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือร่วม
ใจในการนี้ตลอดกระบวนการและหวังว่าแผนปฏิบัติการปี 2560 ฉบับนี้จะเป็นกรอบดาเนินภารกิจร่วมกัน

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ตุลาคม 2559

สำรบัญ
หน้า
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (1 โครงการ)
1.1 โครงการบริหารจัดการหน่วยงานค่าใช้จ่ายขั้นต่าตามสิทธิ์
2. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย (25 โครงการ)
2.1 โครงการบริหารของหน่วยงาน
2.2 โครงการของกลุ่มแม่และเด็ก (6 โครงการ)
2.3 โครงการของกลุ่มวัยเรียน (2 โครงการ)
2.4 โครงการของกลุ่มวัยรุ่น (5 โครงการ)
2.5 โครงการของกลุ่มวัยทางาน (6 โครงการ)
2.6 โครงการของกลุ่มผู้สูงอายุ (1 โครงการ)
2.7 โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 5
2.8 โครงการตรวจราชการและนิเทศงานประจาปี 2560
2.9 โครงการพัฒนาวิชาการศูนย์อนามัยที่ 5
2.10 โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐศูนย์อนามัยที่ 5
3. แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (4 โครงการ)
3.1 โครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตาบล Long Term Care เขตสุขภาพที่ 5
3.2 โครงการทันตสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558-2560
3.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์อนามัยที่ 5
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สำรบัญ
หน้า
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (7 โครงการ)
4.1 โครงการดาเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผล
4.2 โครงการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพื่อการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5
4.3 โครงการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายและการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
4.4 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรและภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
4.5 โครงการส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้า
4.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมและ Product ของศูนย์อนามัยที่ 5 สู่การปฏิบัติ
4.7 โครงการธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขเชิงรุก (1 โครงการ)
5.1 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร (กพด.)
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แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบดาเนินงาน)
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ที่

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
(2)

(1)

1

1

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
(3)

รวมงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
4. ปฏิรูประบบงานสู่ 12. เป็นองค์กรที่มี
องค์กรที่มีสมรรถนะ ธรรมาภิบาล
สูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ Cluster
(4)

(5)

21) คะแนนการ
7. กลุ่ม
ประเมินระดับ
ยุทธศาสตร์
คุณธรรมและความ
กาลังคน
โปร่งใสในการ
ดาเนินงาน ตามระบบ
ITA โดย ปปท.

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
4. ปฏิรูประบบงานสู่ 12. เป็นองค์กรที่มี 21) คะแนนการ
7. กลุ่ม
องค์กรที่มีสมรรถนะ ธรรมาภิบาล
ประเมินระดับ
ยุทธศาสตร์
สูงและมีธรรมาภิบาล
คุณธรรมและความ
กาลังคน
โปร่งใสในการ
ดาเนินงาน ตามระบบ
ITA โดย ปปท.

แผนงานตาม
เอกสารงบประมาณ
(6)

แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุม่ เป้าหมาย

กิจกรรมการดาเนินงาน

(7)

(8)

(9)

(10)

โครงการบริหาร
จัดการหน่วยงาน
ค่าใช้จ่ายขั้นต่าตาม
สิทธิ์

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการ
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5
ดาเนินการภาครัฐในการพัฒนา ราชบุรี
งานด้านส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด

1. ค่าตอบแทนแพทย์ไม่ทาเวชปฏิบัต
2.ค่าตอบแทน พตส.
3.สมทบประกันสังคมพนักงานราชการ

2. แผนงานบูรณาการ โครงการบริหาร
พัฒนาศักยภาพคน
จัดการของหน่วยงาน
ตามช่วงวัย

เพื่อสนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรมของหน่วยงาน

บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5
ราชบุรี

2. แผนงานบูรณาการ โครงการพัฒนาระบบ
พัฒนาศักยภาพคน
ฝากครรภ์และการ
ตามช่วงวัย
คลอดคุณภาพ

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
1.คณะกรรมการอนามัยแม่
คณะกรรมการอนามัยแม่ละเด็ก และเด็กระดับจังหวัดในเขต
ระดับจังหวัดและระดับเขต
สุขภาพที่ 5
2.โรงพยาบาลในเขต
2.เพื่อให้ รพ.ในเขตสุขภาพที่ 5 สุขภาพที่ 5
สามารถจัดบริการดูแลระยะ
3.ผู้รับผิดชอบงานแม่และ
ตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด และ เด็กในเขตสุขภาพที่ 5
คลินิกเด็กดีได้ตามมาตรฐาน

เป้าหมายโครงการ
(จานวนและหน่วยนับ)
(11)

ระยะเวลาการ
งบประมาณ (บาท)
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ดาเนินงานโครงการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
(12)
(13)
(14)
(15)

เป็นค่าใช้จา่ ยขั้นต่าและ
ตค.59 - กย.60
ค่าใช้จา่ ยตามสิทธ์ ตามเป้าหมาย
1 หน่วยงาน

1.ค่าสาธารณูปโภค
2.ค่าจ้างเหมาบริการ
3 .ค่าวัสดุ

หน่วยงานบริหารจัดการ
ดาเนินงานของศูนย์ฯให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย 1 หน่วยงาน

ตค.59 - กย.60

1.ประชุม/สัมมนาคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก
ระดับจังหวัดและระดับเขต ประเด็น MMR และ
Preterm Labor, High Risk Pregnancy
2.- ประเมินรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลตามเกณฑ์
อนามัยแม่และเด็ก
- ติดตามกากับ รพ.ที่มีการดาเนินการลดการคลอด
ตามกาหนด
3.พัฒนาต้นแบบ รพ.ที่มีการดาเนินการลดการคลอด
ก่อนกาหนด
4.สนับสนุนองค์ความรู้ แนวทางการลดการคลอด
ก่อนกาหนดแก่รพ. ในเขตสุขภาพที่ 5

1. ภาคีเครือข่ายด้านอนามัยแม่ ตค.59 - กย.60
และเด็กระดับจังหวัดและระดับ
เขต ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
100 คน
2. ร.พ.ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็ก 6 แห่ง

1.พัฒนาสถานที่ สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเล่น
2.ส่งเสริมการเล่นของเด็กให้หลากหลาย เช่น เล่นกับ
ธรรมชาติ เล่นอย่างอิสระ กิจกรรมแก้ไขปัญหา
บทบาทสมมติ เล่นกับของเล่นจริง ฯลฯ

1.ศูนย์เด็กเล็กได้รับการพัฒนา มค -มีค.60
สถานที่และสิ่งแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเล่น 1 แห่ง
เมย.-มิย.60
2.ศูนย์เด็กเล็กต้นแบบมีการจัด
มุมและกิจกรรมส่งเสริมการเล่น
1 แห่ง (5 มุม)

#REF!
3,566,900
3,566,900

#REF!
- กาญจนา ตันติวณิชาโกศล
089-8366441
kanjanatun@gmail.com

#REF!
1,992,600

#REF!
- นางปราณี ภาคสวรรค์

แม่และเด็ก
1 1.1 ส่งเสริมการเกิด 1. ตั้งครรภ์คุณภาพ 1) อัตราส่วนมารดา
และเติบโตคุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่
ตายต่อการเกิดมีชีพ
ปลอดภัย
แสนคน

1. กลุ่มสตรี
และเด็ก
ปฐมวัย

3.ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และ
เด็กได้รับการพัฒนา

2 1.1 ส่งเสริมการเกิด 2. เด็กอายุ 0-5 ปี
และเติบโตคุณภาพ มีพฒ
ั นาการสมวัย

2) ร้อยละของเด็กอายุ 1. กลุ่มสตรี
0-5 ปี ที่มีพฒ
ั นาการ และเด็ก
สมวัย
ปฐมวัย

2. แผนงานบูรณาการ โครงการพัฒนาต้นแบบ 1.เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
พัฒนาศักยภาพคน
มุม/ลาน "เล่นตามรอย เด็กกับของเล่นที่เป็นธรรมชาติมี ปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 5
ตามช่วงวัย
พระยุคบาท"
ความหลากหลาย 2.เพื่อจัด
ราชบุรี
สภาพแวดล้อมของเล่นที่
เหมาะสมในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กอย่างเหมาะสม

Page 1

210,000

0 นส.สกาวรัตน์ เทพรักษ์
089-9153894
skawlab@yahoo.com
นางจรรยา สืบนุช
089-1032506
junya@hotmail.com

250,000

0 นางภภัสสร มุกดาเกษม
061-5428247
phaphatsorn@gmai..co
m
นางจรรยา สืบนุช
089-1032506
junya@hotmail.com

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบดาเนินงาน)
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ที่
(1)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
(2)

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
(3)

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ Cluster

3 1.1 ส่งเสริมการเกิด 2. เด็กอายุ 0-5 ปี
และเติบโตคุณภาพ มีพฒ
ั นาการสมวัย

2) ร้อยละของเด็กอายุ 1. กลุ่มสตรี
0-5 ปี ที่มีพฒ
ั นาการ และเด็ก
สมวัย
ปฐมวัย

4 1.1 ส่งเสริมการเกิด 2. เด็กอายุ 0-5 ปี
และเติบโตคุณภาพ มีพฒ
ั นาการสมวัย

5 1.1 ส่งเสริมการเกิด 2. เด็กอายุ 0-5 ปี
และเติบโตคุณภาพ มีพฒ
ั นาการสมวัย

(4)

(5)

2) ร้อยละของเด็กอายุ 1. กลุ่มสตรี
0-5 ปี ที่มีพฒ
ั นาการ และเด็ก
สมวัย
ปฐมวัย

2) ร้อยละของเด็กอายุ 1. กลุ่มสตรี
0-5 ปี ที่มีพฒ
ั นาการ และเด็ก
สมวัย
ปฐมวัย

แผนงานตาม
เอกสารงบประมาณ
(6)

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุม่ เป้าหมาย

กิจกรรมการดาเนินงาน

(7)

(8)

(9)

(10)

2. แผนงานบูรณาการ โครงการต้นแบบศูนย์
พัฒนาศักยภาพคน
เด็กวัยเตาะแตะระดับ
ตามช่วงวัย
เขตและระดับจังหวัด

2. แผนงานบูรณาการ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพคน
สนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก
ตามช่วงวัย
ผ่านมาตรฐานศูนย์เด็ก
เล็กแห่งชาติ

2. แผนงานบูรณาการ โครงการสารวจ
พัฒนาศักยภาพคน
พัฒนาการและ
ตามช่วงวัย
พฤติกรรมการเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัยของ
ครอบครัว (DENVER II
ครั้งที่ 6)

1.เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมการเจริญเติบโต
พัฒนาการของเด็ก 0-2ปี
2.เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอือ้
ต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการตามวัยและปลอดภัย
3.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 0-2 ปี

ศูนย์เด็กวัยเตาะแตะทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดละ
1 แห่ง

1.ประชุมชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานแนวทางการ
ดาเนินงานศูนย์เด็กวัยเตาะแตะแก่ผู้รับผิดชอบงาน
ศูนย์เด็กเล็กระดับจังหวัด 8 จังหวัด
2.สนับสนุนงบประมาณแก่จงั หวัดในการจัดตั้งศูนย์
เด็กเตาะแตะจังหวัดละ 1 แห่ง
3.ติดตามประเมินผลการดาเนินงานศูนย์เด็กวัย
เตาะแตะต้นแบบ 8 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5

เป้าหมายโครงการ
(จานวนและหน่วยนับ)
(11)

ระยะเวลาการ
งบประมาณ (บาท)
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ดาเนินงานโครงการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
(12)
(13)
(14)
(15)

1. ภาคีเครือข่ายได้รับการ
ตค.59 - กย.60
ถ่ายทอดแนวทางการดาเนินงาน
ศูนย์เด็กวัยเตาะแตะน 50 คน
2. ต้นแบบศูนย์เด็กเตาะแตะ 8
แห่ง

1.เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับ ศูนย์เด็กเล็กสังกัดกรมกรม
การส่งเสริมพัฒนาการและมี
ส่งเสริมการปกครองส่วน
พัฒนาการเหมาะสมตามวัย
ท้องถิ่นในเขตสุขภาพที่ 5
2.เด็กปฐมวัยทุกคนได้รเยนรู้
8 จังหวัด
อย่างมีความสุขเติบโตตามวัย
อย่างมีคุณภาพ
3. เพื่อเตรียมความพร้อมของ
เด็กปฐมวัย
4.ส่งเสริมพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูให้มี
ความรู้ในการเลี้ยงดูเด็ก

1.ประชุมชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 1.ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 8 แห่ง
แก่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์เด็กเล็กระดับจังหวัด 8
จังหวัด
2.สุ่มประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กในเขตสุขภาพที่ 5

1.เพื่อศึกษาสถานการณ์
เด็กปฐมวัย 0-5 ปี ในเขต
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 2.เพื่อ สุขภาพที่ 5 8 จังหวัด
ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมันธ์ต่อ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านมารดา
ด้านตัวเด็กและด้านสิ่งแวดล้อม

1.จัดทาโครงการวิจยั สาหรับสารวจพัฒนาการและ
พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของครอบครัว
Denver II ครั้งที่ 6 ของกรมอนามัย
2.ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้เกีย่ วข้องใน 8 จังหวัด เพื่อ
เตรียมพื้นที่
3.เก็บข้อมูล
4.วิเคราะห์ข้อมูล
5.เขียนรายงานผลการวิจยั

ตค.59 - กย.60

800,000

0 นางจรรยา สืบนุช
089-1032506
junya@hotmail.com
นส.สกาวรัตน์ เทพรักษ์
089-9153894
skawlab@yahoo.com

62,000

0 นางภภัสสร มุกดาเกษม
061-5428247
phaphatsorn@gmai..co
m
นางจรรยา สืบนุช
089-1032506
junya@hotmail.com
นส.กันยา โพธิปิติ
089-8264196
poti_kunya@hotmail.co
m
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รายงานการสารวจพัฒนาการ
และพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยของครอบครัว Denver
II 1 เรื่อง

ตค.59 - กย.60

200,000

0 นางบุษบา อรรถาวีร์
081-7056717
B_auth@hotmail.com
นางภภัสสร มุกดาเกษม
061-5428247
phaphatsorn@gmai..co
m

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบดาเนินงาน)
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ที่

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
(2)

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
(3)

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ Cluster

6 1.1 ส่งเสริมการเกิด 3. เด็กอายุ 0-5 ปี
และเติบโตคุณภาพ สูงดีสมส่วน

3) ร้อยละของเด็กอายุ 1. กลุ่มสตรี
0-5 ปี สูงดีสมส่วน
และเด็ก
และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ ปฐมวัย
5 ปี

(1)

(4)

(5)

แผนงานตาม
เอกสารงบประมาณ
(6)

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุม่ เป้าหมาย

กิจกรรมการดาเนินงาน

(7)

(8)

(9)

(10)

2. แผนงานบูรณาการ โครงการส่งเสริม
1.เพื่อให้เด็ก 0-5 ปี ในเขต
พัฒนาศักยภาพคน
โภชนาการสตรีและเด็ก สุขภาพที่ 5 มีการเจริญเติบโต
ตามช่วงวัย
ปฐมวัย
เต็ดศักยภาพ มีพฒ
ั นาการสมวัย
และมีสุขภาพช่องปากที่ดี
2.เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ครูผู้ดูแลเด็ก อสม.ในเขต
สุขภาพที่ 5มีความรู้ทักาะในการ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3.พ่อแม่ผู้ดูแลเด็กมีความรู้
ความเข้าใจสามารถให้การดูแล
เด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม 4.
เพื่อให้เด็กแรกเกิดถึง5ปี ที่มี
พัฒนาการช้าได้รับการติดตาม
กระตุ้นพัมนาการและส่งต่อเพื่อ
การรักษา

1.จนท.สาธารณสุขระดับ
ตาบลในเขตสุขภาพที่ 5
2. ครูผู้ดูแลเด็กใน setting
ตาบล ศพด.รพสต.
เป้าหมายในเขตสุขภาพที่ 5

1.ประชุมชี้แจง จนท.สาธาณณสุขระดับตาบลใน
ตาบลต้นแบบบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
2.ประชุมชี้แจงครูผู้ดูแลเด็กตามแนวทาง BBL
3.จัดคลินิกบริการเพื่อรองรับเด็กพัฒนาการสงสัย
ล่าช้า (Refer In) จากรพ.ในเขตสุขภาพที่ 5
4.พัฒนาคลินิกบริการเพื่อรองรับเด็กพัฒนาการ
สงสัยล่าช้า
5.สนับสนุนการติดตามเด็กที่มีพฒ
ั นาการสงสัยล่าช้า
ให้ได้รับการตรวจ DSPM2

เป้าหมายโครงการ
(จานวนและหน่วยนับ)
(11)

ระยะเวลาการ
งบประมาณ (บาท)
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ดาเนินงานโครงการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
(12)
(13)
(14)
(15)

1. คลินิกบริการเพื่อรองรับเด็ก ตค.59 - กย.60
พัฒนาการสงสัยล่าช้า จานวน 1
แห่ง
2. คลินิกบริการเพื่อรองรับเด็ก
พัฒนาการสงสัยล่าช้าที่เป็น
ต้นแบบ 1 แห่ง
3. เด็กที่มีพฒ
ั นาการสงสัยล่าช้า
ได้รับการตรวจ DSPM2 ของ
เด็กที่มารับบริการ ร้อยละ 30

226,000

0 นส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา
089-638862
pook_pook_2527@hotm
ail.com
นส.สกาวรัตน์ เทพรักษ์
089-9153894
skawlab@yahoo.com

วัยเรียน
1 1.2 ส่งเสริมเด็กวัย 4. เด็กวัยเรียน
เรียนให้แข็งแรงและ เจริญเติบโตเต็ม
ฉลาด
ศักยภาพและมี
ทักษะสุขภาพ

5) ร้อยละของเด็กวัย 2. กลุ่มวัย
เรียน (6-14 ปี) สูงสม เรียน
ส่วน และเด็กอายุ 14
ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตาม
เกณฑ์

2. แผนงานบูรณาการ โครงการส่งเสริมเด็กวัย
พัฒนาศักยภาพคน
เรียนสูงสมส่วน สายตา
ตามช่วงวัย
ดี ฟันไม่ผุ แข็งแรงและ
ฉลาด

วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพือ่ พัฒนาเด็กวัยเรียนให้เติบโต
เต็มศักยภาพและมีทักษะชีวิตในการ
จัดการตนเองสู่การมีสุขภาพดี
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1.เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการ
ขยายผล/พัฒนาโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพในทุกระดับและยกระดับ
คุณภาพการพัฒนาสู่โรงเรียนระดับ
เพชร
2.เพือ่ พัฒนาศักยภาพทีมงานวัยเรียน
ให้มีความเชี่ยวชาญและก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง
3.เพิม่ ทักษะชีวิตและพัฒนาสุขภาพ
นักเรียนให้แข็งแรงสูงสมส่วน ลดอ้วน
เตี้ย สายตาดี ฟันไม่ผุ และฉลาด
4.ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้รับ
บริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์

1. ชุดความรู้ สื่อ นวัตกรรม
เครื่องมือเพื่อใช้ในการ
ดาเนินงาน 3 เรื่อง
2. รายงานผลการดาเนินงาน
นักเรียนไทยสายตาดีสุขภาพดี
ปลอดภัย 1 ฉบับ
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1,008,000

0 นส.วรลักษณ์ คงหนู
089-8156502
wk.noi2826@gmail.com

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบดาเนินงาน)
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ที่
(1)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
(2)

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
(3)

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ Cluster
(4)

(5)

แผนงานตาม
เอกสารงบประมาณ
(6)

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุม่ เป้าหมาย

กิจกรรมการดาเนินงาน

(7)

(8)

(9)

(10)

1.โรงเรียนทุกสังกัดในเขต
สุขภาพที่ 5 จานวน 2,461
โรงเรียน
2.โรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนมี
ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
มากกว่าร้อยละ 10

1.ผู้รับผิดชอบงานวัยเรียน
และภาคีเครือข่าย 8 จังหวัด
80 คน
2.ผู้บริหาร สสจ. อปท.
ศึกษาธิการจังหวัดภาค
ประชาสังคม สื่อมวลชนและ
เครือข่ายที่เกีย่ วข้อง 60 คน
3.ทีมประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับ
จังหวัด/อาเภอ 8 จังหวัด
ทีม SKC, SKL ระดับ
จังหวัด/อาเภอ/รร.เขต
เมือง/เทศบาลจังหวัดละ 10
แห่ง ทีม ChoPA&ChiPA
Coach ระดับจังหวัด/รร.
จังหวัดละ 3 รร. และทีม
จังหวัด รวม 250 คน

เป้าหมายโครงการ
(จานวนและหน่วยนับ)
(11)

1. พัฒนาชุดความรูส้ ื่อ นวัตกรรม เครือ่ งมือ เพื่อ ชุดความรู้ สื่อ นวัตกรรม
ใช้ในการดาเนินงานโครงการจานวน 3 รายการ
เครือ่ งมือเพื่อใช้ในการ
1.1 หลักสูตรอบรมจานวน 3 หลักสูตร ได้แก่
ดาเนินงาน 3 เรื่อง
1) หลักสูตรการพัฒนาทีมนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลแบบเสริมพลัง เช่น การประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
2) หลักสูตรการพัฒนาทีม Smart Kids
Coachers Smart kids Leaders และ
ChoPa&ChiPa Coachers
3) หลักสูตรการสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพและเทคนิคการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ในรูปแบบ Edurainment โดยใช้
คู่มือ NuPETHS และกิจกรรม ChoPa&ChiPa
1.2 พัฒนารูปแบบ/นวัตกรรมบริการด้านอาหาร
โภชนาการและสุขภาพนักเรียนเช่น
1) Package เพิ่มความสูง ลดความอ้วน เตี้ย ผอม
ของนักเรียนในแต่ละ Setting ZIncrease Heitht
for Childrer) ตามหลักการ 4 อ. ดังนี้
- PAckage สาหรับสถานบริการทางการแพทยื
และสาธารณสุข (Course ละ 30 วัน 800 บาท)
และผลักดันให้อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์
- Package สาหรับโรงเรียน
- Package สาหรับครอบครัว 5 ภาษารักเพิ่มสูง
ลดด้วนลดโรค
สาหรัคบลากรที
ผู้บริหารระดั
บท้อบงถิเขต
่น-จังหวัด
2.พั-ฒPackage
นาศักยภาพบุ
มงานระดั
จังหวัดและพื้นที่
2.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานและการ
พัฒนาทีมงานวัยเรียนแบบบูรณาการ
2.2 จัดเวที Policy Forum เพื่อกาหนดทิศทางการ
ขับเคลื่อนงานวัยเรียนและสร้างแรงจูงใจในการนา
Product Champion วัยเรียนไปใช้ในระดับพื้นที่
2.3 จัดประชุม/อบรมทักษะทีมปฏิบัติงาน
1) อบรมทีมนิเทศ ติดตาม ประเมินผลโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด/อาเภอ
2) อบรมทีม Smart Kids Coachers Smart
Kids Leaders และ ChoPA &ChiPA Coachers
ให้มีความสามารถจัดการน้าหนักเด็กอ้วนและ
ส่งเสริมความสูง
3) อบรมทีม DPAC ทีมสื่อสารและทีมจังหวัดเรื่อง
เทคนิคการสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพนักเรียนและการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ในรูปแบบ Edurainment โดยใช้คู่มือ
NuPETHS และกิจกรรม ChoPA&ChiPA
4) ร่วมประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งงานอืน่ ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย
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ระยะเวลาการ
งบประมาณ (บาท)
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ดาเนินงานโครงการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
(12)
(13)
(14)
(15)
ตค.59 - กย.60

90,000

360,000

ตค. - ธค.59

ตค.59-สค.60

ตค. -ธค.59

ตค.59-มีค.60

นส.วรลักษณ์ คงหนู
089-8156502
wk.noi2826@gmail.com

-

นส.จุติพร ศรีแก้ว
087-5100496
jutiporn.far@gmail.com
นส.วรลักษณ์ คงหนู
089-8156502
wk.noi2826@gmail.com

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบดาเนินงาน)
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ที่
(1)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
(2)

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
(3)

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ Cluster
(4)

(5)

แผนงานตาม
เอกสารงบประมาณ
(6)

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุม่ เป้าหมาย

กิจกรรมการดาเนินงาน

(7)

(8)

(9)

(10)

เป้าหมายโครงการ
(จานวนและหน่วยนับ)
(11)

3. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มทักษะชีวิตเพื่อ
รายงานผลการดาเนินงาน
นักเรียนไทยสายตาดีสุขภาพดีปลอดภัย
นักเรียนไทยสายตาดีสุขภาพดี
3.1 ร่วมกับจังหวัดจัดอบรมครู ข (พยาบาล บุคลากร
ปลอดภัย จานวน 1 ฉบับ
สาธารณสุข รพช./รพ.สต.) และครู ค (ครูประจาชั้น ป.1) ใน
การพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญการคัดกรองสายตา
รวมทั้งรายงานผลการคัดกรองและส่งต่อช่วยเหลือแก้ไข
3.2 สนับสนุนจังหวัดจัดรณรงค์สัปดาห์เด็กไทยสายตาดีใน
โอกาสวันเด็กแห่งชาติจงั หวัดละ 1 ครั้ง
3.3 ร่วมกับจังหวัดในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพการบริการ
อนามัยโรงเรียน
3.4 ส่งเสริม/สนับสนุนจังหวัดในการจัดค่ายนักเรียนแกนนา
"เด็กไทยทาได้ คิดเป็นโครงงานสุขภาพ ในลดเวลาเรียน เพิม่
เวลารู้ (เน้น 3 อ อ.อนามัยเน้น 3 เรื่อง คือ สุขภาพช่องปาก
สุขบัญญัติและเพศวิถีศึกษา) อ.อาหารเน้น กินผัก อ.ออก
กาลังกายเน้น สมรรถภาพทางกาย
3.5ส่งเสริม/สนับสนุนให้มีการนาชุดบริการสุขภาพเด็กวัยเรีย
(Student Health Service Package:SHSP) คู่มือ
NuPETHS และกิจกรรม ChoPA&ChiPA ไปใช้ในการ
จัดบริการสุขภาพนักเรียนและกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้

4.เยีย่ ม กากับ ติดตาม ประเมินผลแบบเสริมพลัง รายงานผลการประเมิน 1 เรื่อง
ภาคีเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดย
4.1กากับ ติดตาม จังหวัดในการจัดประชุมพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรและยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้สูงขึ้นภายใต้การ
มีส่วนร่วมกับท้องถิ่นชุมชน
4.2 กากับ ติดตามจังหวัดในการจัดกิจกรรมรณรงค์
ดื่มนม (Love Milk Day) และการรณรงค์สัปดาห์
เด็กไทยสายตาดี
4.3 กากับติดตามจังหวัดในการเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการและคัดกรอง-ตรวจ Obesiry sign ส่งต่อ
เด็กกลุ่มเสี่ยงสู่ระบบ Service plan และคลินิก
DPAC รวมถึงการแก้ไขปัญหาเด็กอ้วน เตี้ย ผอมและ
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านการ
จัดการน้าหนักและส่งเสริมความสูง
4.4 สุ่มประเมินคุณภาพอาหารในรอบรั้วโรงเยน/
พฤติกรรมสุขภาพ/สมรรถนภาพทางกาย/การใช้คู่มือ
NuPETHS /บริการตามชุดสิทธิประโยชน์/ความพึง
พอใจของภาคีเครือข่ายโดยดาเนินการร่วมกับกลุ่ม
งานแม่และเด็ก กลุ่มงานวัยรุ่น และทีม KISS
4.5 นิเทศ ติดตามงาน 8 จังหวัด และร่วมตรวจ
ราชการกระทรวง สธ.เขต5
4.6 ประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
เพชร
4.7 ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลและความพึง
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ระยะเวลาการ
งบประมาณ (บาท)
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ดาเนินงานโครงการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
(12)
(13)
(14)
(15)
ตค.59-สค.60

ตค.59-ธค.59
มค.60-มีค.60
เมย.60-มิย.60
กค.60-กย.60

30,000

-

นางอมรศรี พังเครือ
085-1836096
amonsri.p@gmail.com

220,000

-

นส.วรลักษณ์ คงหนู
089-8156502
wk.noi2826@gmail.com
นส.จุติพร ศรีแก้ว
087-5100496
jutiporn.far@gmail.com

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบดาเนินงาน)
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ที่
(1)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
(2)

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
(3)

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ Cluster
(4)

(5)

แผนงานตาม
เอกสารงบประมาณ
(6)

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุม่ เป้าหมาย

กิจกรรมการดาเนินงาน

(7)

(8)

(9)

(10)

บุคลากรสาธารณสุขที่
รับผิดชอบงานวัยเรียน ทีม
SKC, SKL ทีมงานออก
กาลังกาย สสจ.เครือข่าย
ผู้ปกครองแกนนานักเรียน
และสื่อมวลชน

2 1.2 ส่งเสริมเด็กวัย 4. เด็กวัยเรียน
เรียนให้แข็งแรงและ เจริญเติบโตเต็ม
ฉลาด
ศักยภาพและมี
ทักษะสุขภาพ

6) ร้อยละของเด็กวัย 2. กลุ่มวัย
เรียนมีพฤติกรรม
เรียน
สุขภาพที่พงึ ประสงค์
ด้านการบริโภคอาหาร
กิจกรรมทางกาย และ
ทันตสุขภาพ

2. แผนงานบูรณาการ โครงการพัฒนาบริการ
พัฒนาศักยภาพคน
สุขภาพช่องปากใน
ตามช่วงวัย
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพและเครือข่าย
โรงเรียนฟันดี สุขภาพดี

1.เพื่อลดอัตราการเกิดฟันผุและ
ลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กวัย
เรียน โดยการพัมนาทักษะส่วน
บุคคลบริการทันตกรรมป้องกัน
และจัดระบบบริการสุขภาพช่อง
ปากที่มีคุณภาพ (early
detection and early
treatment)
2.เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนางานสุขภาพช่อง
ปากในโรงเรียน
3.เพื่อสนับสนุนการพัฒนาข้อมูล
สุขภาพช่องปากในระบบรายงาน
HDC และการประมเน
สถานการณ์โรคในช่องปากของ
ประชาชนกลุ่มวัยสาคัญ

5.การสื่อสารสร้างแรงจูงใจ
5.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประวกดนวัตกรรมสูง
สมส่วน/โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรและ
จัดทาข้อเสนอนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นด้าน
การจัดการอาหารใน-รอบรั้วโรงเรียน เพื่อผลักดันสู่
นโยบายระดับชาติ
5.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ในวันสาคัญๆ เช่น วันเด็ก
แห่งชาติ วันพ่อ วันแม่
1) จัดกิจรรมรณรงค์สัปดาห์เด็กไทยสายตาดี ดื่ม
นม (Love Milk Day) ฟันไม่ผุ และออกกาลังกาย
2) จัดประกวดกุก๊ น้อยละเลงครัวประกวดเมนูผัก
3) จัดมหกรรมรวมพลคนสูงและถอดบทเรียน
โดยคัดเลือกเด็กนักเรียนที่มีความสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน
5.3 จัดกิจกรรมสื่อมวลชลสัญจร (Press-Tours)
เยี่ยมให้กาลังใจค้นหานวัตกรรม และเผยแพร่ผลงาน

1.คณะทางานพัฒนาระบบ
บริการสาขาสุขภาพช่องปาก
เขตสุขภาพที่ 5
2. เครือข่ายโรงเรียน
เด็กไทยฟันดี 2 แห่งทีม
ดูแลข้อมูลสุขภาพช่องปาก
ระดับเขต (ครู ก.เขต) 10
คน ทีมดูแลข้อมูลสุขภาพ
ช่องปากระดับจังหวัดและ
ระดับ CUP จานวน 150 คน

1.ประสานและบูรณาการกิจกรรมสาคัยใน
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากเขตสุขภาพ
ที่ 5 เช่น สอนความรู้การดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน
แบบองค์รวม NuPETHS sealant คุณภาพบริการ
ทันตกรรมรองรับระบบเฝ้าระวังฯ ลดการสูญเสียฟัน
2.ติดตามสนับสนุนและค้นหารูปแบบที่ประสบ
ความสาเร็จ
3.ประชุมครูก เขต เพื่อสื่อสารและติดตาม
ความก้าวหน้าของการพัฒนาข้อมูล HCD
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ประดยชน์จากข้อมูล
ในระบบ 43 แฟ้มและเตรียมการสารวจสภาวะ
สุขภาพช่องปากและปัจจัยเสี่ยงที่เกีย่ วข้อง
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เป้าหมายโครงการ
(จานวนและหน่วยนับ)
(11)

ระยะเวลาการ
งบประมาณ (บาท)
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ดาเนินงานโครงการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
(12)
(13)
(14)
(15)
308,000
กค.-กย.60

-

นส.วรลักษณ์ คงหนู
089-8156502
wk.noi2826@gmail.com
นางอมรศรี พังเครือ
085-1836096
amonsri.p@gmail.com

มค. และ สค. 60

ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนา ตค.-ธค.59
บริการสุขภาพช่องปากใน
เมย-มิย.60
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและ
กค.-กย.60
เครือข่ายโรงเรียนฟันดี สุขภาพดี
150 คน
ตค.59-สค.60
ตค.59-ธค.59
มค.-เมย.60
มค.-มีค.60

220,000

0 ทพญ.ดลฤดี แก้วสวาท
081-6487095
donludee@hotmail.com

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบดาเนินงาน)
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ที่
(1)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
(2)

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
(3)

3 1.2 ส่งเสริมเด็กวัย 4. เด็กวัยเรียน
เรียนให้แข็งแรงและ เจริญเติบโตเต็ม
ฉลาด
ศักยภาพและมี
ทักษะสุขภาพ

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ Cluster
(4)

(5)

6) ร้อยละของเด็กวัย 2. กลุ่มวัย
เรียนมีพฤติกรรม
เรียน
สุขภาพที่พงึ ประสงค์
ด้านการบริโภคอาหาร
กิจกรรมทางกาย และ
ทันตสุขภาพ

แผนงานตาม
เอกสารงบประมาณ
(6)

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุม่ เป้าหมาย

กิจกรรมการดาเนินงาน

(7)

(8)

(9)

(10)

1.ส่งเสริม สนับสนุนและขยาย
ผลให้มีการน้อมนารูปแบบที่ดี
ด้านการจัดการอาหารและ
โภชนาการและสุขภาพนักเรียน
แบบครบวงจรตามแนว
พระราชดาริสู่การปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องจนยกระดับเป็น
โรงเรียนศูนย์เรียนรู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการอาหาร
โภชนาการสุขภาพ เพื่อเด็กไทย
แก้มใส
2.เพื่อพัฒนาทีมจังหวัดและ
ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนงาน
วัยเรียนแบบบูรณณาการกับงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
3.เพื่อค้นหานวัตกรรมพื้นที่ด้าน
การจัดการอาหาร โภชนาการ
และสุขภาพนักเรียนแบบครบ
วงจรตามแนวพระราชดาริ

1.โรงเรียนต้นแบบเด็กไทย
แก้มใส 19 โรงเรียน
2.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่
สนใจเข้าร่วมโครงการฯ
3.ภาคีเครือขายทีเกีย่ วข้อง
เช่น สสจ. สสอ รพ.สต.
ประมง เกษตร ปศุสัตว์
อปท. สหกรณ์ สื่อมวลชน
จานวน 200 คน

1.จัดจ้างประมวลองค์ความรู้และถอดบทเรียน รร.
ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสใน 19 โรงเรียน
2. จัดเวที Policy Forum เพื่อคืนข้อมูลและเปิดรับ
สมัครโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดย
ดาเนินการพร้อมกับการประชุมจุดประกายขายการ
พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง-เพชร
3. อบรมทีมจังหวัด/โรงเรียนด้านการจัดการอาหาร
โภชนาการ และสุขภาพตามรอยพระบาท และการ
นิเทศติดตามแบบเสริมพลัง
4.ผลิตสื่อนวัตกรรมสาหรับใช้ในการดาเนินงาน เช่น
คู่มือการพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะด้านอาหาร
โภชนาการ และสุขภาพระดับท้องถิ่น-ระดับชาติ
ชุดสื่อ Edutainment โดยการมีส่วนร่วมของ
นักเรียนและเครือข่าย
5.พัฒนาฐานข้อมูลด้านอาหาร โภชนาการและ
สุขภาพ โดยดาเนินการร่วมกับการพัฒนาระบบ
ข้อมูลงายวัยเรียน
6.นิเทศ ติดตาม และประเมินผลแบบเสริมพลัง
ค้นหานวัตกรรมพื้นที่ประเด็นปัญหาเชิงนโยบาย
7.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกวดโครงงาน/
นวัตกรรมนักเรียนและพัมนาข้อเสนอนโยบาย
สาธารณะระดับท้องถิ่น-เขต เพื่อผลักสู่นโยบาย
ระดับชาติ
8. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการ
ดาเนินงานและจัดทารายงาน

1.รายงานการประมวลองค์
ตค.-ธค.59
ความรู้และถอดบทเรียนโรงเรียน
เด็กไทยแก้มใส 1 ฉบับ
2.สื่อ นวัตกรรมสาหรับใช้ในการ
ดาเนินงาน 2 รายการ
มค.60

1. จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันการตั้งครรภ์ กึง่
ถาวร การฝังยาคุมกาเนิด
2. ฝึกทักษะ การฝังยาคุมกาเนิด
(จัดอบรม 20 คน ทฤษฎีและฝึกกับmodel 1 วัน
ฝึกกับ case จริงคนละ 5 case)

ภาคีเครือข่ายแพทย์ พยาบาลที่
รับผิดชอบดูแลวัยรุ่นและหรือ
หญิงหลังคลอดได้รับการพัฒนา
ความรู้เรื่อง การป้องการ
ตั้งครรภ์กงึ่ ถาวร การฝังยา
คุมกาเนิด และฝึกทักษะ การฝัง
ยาคุมกาเนิด 20 คน

กพ.60

1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรใน
การจัดอบรมเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว (ครู ก)
2. เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตาม และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดาเนินงานเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว

1. ภาคีเครือข่ายผู้รับผิดชอบ
งานวัยรุ่นในระดับจังหวัด ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ เรื่องเพศคุย
ได้ในครอบครัว 100 คน
2. จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 มี
การดาเนินงาน เรื่องเพศคุยได้
ในครอบครัว 8 จังหวัด

กพ.60

2. แผนงานบูรณาการ โครงการตามรอยพระ
พัฒนาศักยภาพคน
บาทพัฒนางานอาหาร
ตามช่วงวัย
โภชนาการและสุขภาพ
นักเรียนอย่างครบวงจร

วัยรุ่น
1 1.3 ส่งเสริม
5. วัยรุ่นมีทักษะ
9) ร้อยละการตั้งครรภ์ 3. กลุ่มวัยรุ่น 2. แผนงานบูรณาการ โครงการพัฒนาทักษะ
พฤติกรรมอนามัยการ ชีวิตและพฤติกรรม ซ้าในหญิงอายุน้อยกว่า
พัฒนาศักยภาพคน
บุคลากรในการบริการ
เจริญพันธุท์ ี่
อนามัยการเจริญ
20 ปี
ตามช่วงวัย
คุมกาเนิดกึง่ ถาวร
เหมาะสมสาหรับวัยรุ่น พันธุท์ ี่เหมาะสม

2 1.3 ส่งเสริม
5. วัยรุ่นมีทักษะ
พฤติกรรมอนามัยการ ชีวิตและพฤติกรรม
เจริญพันธุท์ ี่
อนามัยการเจริญ
เหมาะสมสาหรับวัยรุ่น พันธุท์ ี่เหมาะสม

เพื่อให้พยาบาลที่รับผิดชอบดูแล แพทย์ พยาบาลที่
งานวัยรุ่นและหรือหญิงหลัง
รับผิดชอบดูแลวัยรุ่นและ
คลอดสามารถให้บริการ
หรือหญิงหลังคลอด 20 คน
คุมกาเนิดกึง่ ถาวร

7) อัตราการคลอดมีชีพ 3. กลุ่มวัยรุ่น 2. แผนงานบูรณาการ โครงการเรื่องเพศคุยได้ 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในหญิงอายุ 15-19 ปี
พัฒนาศักยภาพคน
ในครอบครัว
วิทยากรในการสื่อสารเรื่องเพศ
ต่อประชากรหญิงอายุ
ตามช่วงวัย
อนามัยการเจริญพันธุแ์ ละ
15-19 ปี พันคน
พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม
ทราบนโยบายการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นและแนวทางดาเนินงานปี
2560 3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
อบรมทราบเทคนิคการเป็น
วิทยากรกระบวนการและการใช้
คู่มือการจัดการอบรมเรื่องเพศ
คุยได้ในครอบครัว (ฉบับบูรณา
การ) ในพื้นที่
4) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถการวางแผนการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานการ
จัดการอบรมเรื่องเพศคุยได้ใน
ครอบครัวในระดับจังหวัด

1.ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น
ระดับจังหวัด
path2health
2ภาคีเครือข่ายที่ดาเนินงาน
เรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว
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เป้าหมายโครงการ
(จานวนและหน่วยนับ)
(11)

ระยะเวลาการ
งบประมาณ (บาท)
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ดาเนินงานโครงการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
(12)
(13)
(14)
(15)
0

285,000 นส.วรลักษณ์ คงหนู
089-8156502
wk.noi2826@gmail.com

มค.-เมย.60

มค.-มีค.60

50,000 นางรัชนี ลักษิตานนท์
081-9891301
peak_lak@hotmail.com
(เงินจากสานักอนามัยการ
เจริญพันธุ์)
353,900

0 นส.จารุณี จตุรพรเพิ่ม
081-891301
jt_jarunee@yahoo.com

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบดาเนินงาน)
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ที่
(1)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
(2)

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
(3)

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ Cluster
(4)

(5)

แผนงานตาม
เอกสารงบประมาณ
(6)

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุม่ เป้าหมาย

กิจกรรมการดาเนินงาน

(7)

(8)

(9)

(10)

เป้าหมายโครงการ
(จานวนและหน่วยนับ)
(11)

ระยะเวลาการ
งบประมาณ (บาท)
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ดาเนินงานโครงการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
(12)
(13)
(14)
(15)

3 1.3 ส่งเสริม
5. วัยรุ่นมีทักษะ
พฤติกรรมอนามัยการ ชีวิตและพฤติกรรม
เจริญพันธุท์ ี่
อนามัยการเจริญ
เหมาะสมสาหรับวัยรุ่น พันธุท์ ี่เหมาะสม

8) อัตราการคลอดมีชีพ 3. กลุ่มวัยรุ่น 2. แผนงานบูรณาการ โครงการสื่อสารเรื่อง
ในหญิงอายุ 10-14 ปี
พัฒนาศักยภาพคน
เพศระหว่างวัยรุ่นกับ
ต่อประชากรหญิงอายุ
ตามช่วงวัย
ครอบครัว
10-14 ปี พันคน

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนา
วัยรุ่นในการสื่อสารเรื่องเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุร์ ะหว่าง
วัยรุ่นกับพ่อแม่/ผู้ปกครองและ
สามารถนาไปต่อยอดภายใน
โรงเรียนได้
2.เพื่อให้วัยรุ่นเกิดทักษะในการ
สื่อสารเรื่องเพศและอนามัยการ
เจริญพันธุใ์ นครอบครัว

นักเรียนแกนนาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาและโรงเรียน
ขยายโอกาสชั้นปีที่ 1-3 (ม.
1-ม.3) และครู (จังหวัดละ
2 รร.ๆละ 6 คน รวม 96
คน)

1.จัดอบรมนักเรียนแกนนาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
และโรงเรียนขยายโอกาสชั้นปีที่ 1-3 (ม.1-ม.3) และ
ครู
2. เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตาม และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดาเนินงานเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว

1. ภาคีเครือข่ายนักเรียนแกน
นาและครูได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการสื่อสารเรื่องเพศ
และอนามัยการเจริญพันธุ์
ระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่/
ผู้ปกครอง 96 คน

4 1.3 ส่งเสริม
5. วัยรุ่นมีทักษะ
พฤติกรรมอนามัยการ ชีวิตและพฤติกรรม
เจริญพันธุท์ ี่
อนามัยการเจริญ
เหมาะสมสาหรับวัยรุ่น พันธุท์ ี่เหมาะสม

7) อัตราการคลอดมีชีพ 3. กลุ่มวัยรุ่น 2. แผนงานบูรณาการ
ในหญิงอายุ 15-19 ปี
พัฒนาศักยภาพคน
ต่อประชากรหญิงอายุ
ตามช่วงวัย
15-19 ปี พันคน

โครงการส่งเสริมการ
จัดบริการสุขภาพที่เป็น
มิตรและสร้างเสริมการ
มีส่วนร่วมและพัฒนา
ภาคีเครือข่ายอนามัย
การเจริญพันธุใ์ นวัยรุ่น
และเยาวชน

1.พัฒนาและจัดระบบบริการที่มี
มาตรฐาน ครอบคลุมและเข้าถึง
วัยรุ่นทุกกลุ่ม
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดาเนินงานการจัดบริการสุขภาพ
ที่เป็นมิตรในสถานบริการ
สาธารณสุขและอาเภออนามัย
การเจริญพันธุ์
3. เพื่อส่งเสริมภาคีและ
เครือข่ายบูรณาการงานอนามัย
การเจริญพันธุใ์ นวัยรุ่นและ
ดาเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอนามัยการเจริญพันธุใ์ น
วัยรุ่นอย่างยั่งยืน

1.โรงพยาบาลทุกระดับใน
สังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(รพศ. รพท. รพช. รพ.สต.)
(รพ.ผ่านYFHSแล้ว 30 รพ.
จาก 67 รพ)
อาเภอผ่านการประเมิน13
จาก62 ต้องทาเพิ่มเป็น
15.6อาเภอ =3 อาเภอ
2.ประชากรกลุ่มวัยรุ่นและ
เยาวชน อายุ 10-24 ปี
3.ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่
ท้องถิ่น และชุมชน

1. การเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลและภาคีเครือข่าย
ตามมาตรฐาน YFHS และอาเภออนามัยการเจริญ
พันธุ์
2.ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมประเมิน โรงพยาบาล
ตามมาตรฐาน YFHS
3.เยี่ยมพัฒนาโรงพยาบาลที่ต้องการรับการประเมิน
และ โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินครบ 3 ปี

1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
ธ.ค.2559-มค.2560
มาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณาการ ก.พ.-เม.ย.2560
35 แห่ง
พ.ค.-ก.ค.2560
2. อาเภออนามัยการเจริญพันธุ์
ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นจากฐานเดิม
ร้อยละ 20

5 1.3 ส่งเสริม
5. วัยรุ่นมีทักษะ
พฤติกรรมอนามัยการ ชีวิตและพฤติกรรม
เจริญพันธุท์ ี่
อนามัยการเจริญ
เหมาะสมสาหรับวัยรุ่น พันธุท์ ี่เหมาะสม

7) อัตราการคลอดมีชีพ 3. กลุ่มวัยรุ่น 2. แผนงานบูรณาการ
ในหญิงอายุ 15-19 ปี
พัฒนาศักยภาพคน
ต่อประชากรหญิงอายุ
ตามช่วงวัย
15-19 ปี พันคน

โครงการขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ.2559

1.เพื่อคุ้มครองสิทธิอนามัยการ คณะอนุกรรมการระดับ
เจริญพันธุ์
จังหวัด(คณะกรรมการ16
2.เพื่อให้เกิดกลไกในการป้องกัน คนX8 จว)
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นที่เป็นรูปธรรม
3.เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.จัดประชุมชี้แจงเจ้าภาพร่วม เพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.กระตุ้นพัฒนาการจัดบริการที่เป็นมิตรฯ

1. คณะอนุกรรมการระดับ
จังหวัดโดยเจ้าภาพร่วม 5
กระทรวงหลักมีการวางแผน
และบูรณาการในการบังคับใช้
กฏหมายพระราชบัญญัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
ร่วมกัน 8 จังหวัด

6 1.3 ส่งเสริม
5. วัยรุ่นมีทักษะ
พฤติกรรมอนามัยการ ชีวิตและพฤติกรรม
เจริญพันธุท์ ี่
อนามัยการเจริญ
เหมาะสมสาหรับวัยรุ่น พันธุท์ ี่เหมาะสม

10) ร้อยละของวัยรุ่น 3. กลุ่มวัยรุ่น 2. แผนงานบูรณาการ
15-18 ปี สูงสมส่วน
พัฒนาศักยภาพคน
และอายุ 19 ปี มี
ตามช่วงวัย
ส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
และฟันไม่ผุ

6.โครงการสารวจภาวะ ฐานข้อมูลค่าความสูง และ
โภชนาการและ
พฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพของ
วัยรุ่นอายุ 15 -19 ปี ใน
เขตสุขภาพที่ 5

วัยทางาน
1 1.4 ส่งเสริม
6. ประชากรวัย
12) ร้อยละของวัย
พฤติกรรมสุขภาพวัย ทางานหุ่นดี สุขภาพดี ทางานมีพฤติกรรม
ทางานที่พงึ ประสงค์
สุขภาพที่พงึ ประสงค์

4. กลุ่มวัย
ทางาน

2. แผนงานบูรณาการ โครงการส่งเสริม
1.ประชากรวัยทางานหุ่นดี
พัฒนาศักยภาพคน
พฤติกรรมสุขภาพวัย สุขภาพดี
ตามช่วงวัย
ทางานที่พงึ ประสงค์ใน
- ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ชุมชน
วัยทางานที่พงึ ประสงค์
- สร้าง Health leader ใน
ชุมชน

โรงเรียนในเขตสุขภาพที่ 5 1) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกีย่ วกับภาวะโภชนาการและ
ทุกสังกัด
พฤติกรรมสุขภาพของวัยรุ่น
2) วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลการสารวจ

ฐานข้อมูลค่าความสูงและ
พฤติกรรมสุขภาพ 1 ฐานข้อมูล

บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ 1.อบรมพัฒนาศักยภาพ health leader ตาม
รับผิดชอบ สสจ. รพสต.
หลักสูตรการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
อปท. พระสงฆ์

Health leader ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
200 คน

2. Health leader ที่ผ่านการอบรมจัดทาแผนเพื่อ
นาไปใช้ในชุมชน
3.ติดตามแบบเสริมพลังชุมชน
4.จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม Health
leader และจัดทาแผนงานโครงการเพื่อพัฒนา
ตาบลชุมชนอย่างต่อเนื่อง

กพ.60

ม.ค. 60

พย.59-มค.60

ตค.- พย.59

ธค.-กค.60

มิย.-กค.60
สค.60
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115,300

0 นส.จารุณี จตุรพรเพิ่ม
081-891301
jt_jarunee@yahoo.com

90,000

0 นส.จารุณี จตุรพรเพิ่ม
081-891301
jt_jarunee@yahoo.com

160,800

0 นส.จารุณี จตุรพรเพิ่ม
081-891301
jt_jarunee@yahoo.com

44,000

0 นส.เกษร กาลังหาร
084-9310492
fishaa003@hotmail.com

90,000

0 นางพัชรี วงศ์ษา
083-0310352
dang_ut@gmail.com

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบดาเนินงาน)
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ที่
(1)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
(2)

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
(3)

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ Cluster
(4)

(5)

แผนงานตาม
เอกสารงบประมาณ
(6)

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุม่ เป้าหมาย

กิจกรรมการดาเนินงาน

(7)

(8)

(9)

(10)

เป้าหมายโครงการ
(จานวนและหน่วยนับ)
(11)

ระยะเวลาการ
งบประมาณ (บาท)
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ดาเนินงานโครงการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
(12)
(13)
(14)
(15)

2 1.4 ส่งเสริม
6. ประชากรวัย
12) ร้อยละของวัย
พฤติกรรมสุขภาพวัย ทางานหุ่นดี สุขภาพดี ทางานมีพฤติกรรม
ทางานที่พงึ ประสงค์
สุขภาพที่พงึ ประสงค์

4. กลุ่มวัย
ทางาน

2. แผนงานบูรณาการ โครงการพัฒนาและ
พัฒนาศักยภาพคน
ประเมินมาตรฐาน
ตามช่วงวัย
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ (AHPHNQC)

1.ประชากรวัยทางานหุ่นดี
สุขภาพดี
2.โรงพยาบาลในเขตมีการ
ดาเนินงานตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบงาน สสจ. ทั้ง 8 1.ประชุมชี้แจงบุคลากร/ทีมจังหวัดที่ต้องประเมิน
จังหวัดและ รพ.ในเขต 5 รพ.ส่งเสริมสุขภาพฯ (HPHNQC)
2.ประเมิน รพ.ส่งเสริมสุขภาพฯ (HPHNQC)

รพ.ผ่านการประเมินตาม
ม.ค. 60
มาตรฐานมีระบบการให้บริการ
ที่ครอบคลุมด้านการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
4 แห่ง
ม.ค.-ก.ค. 60

20,000

0 นางจุฑารัตน์ สะธรรมกิจ
089-1086161
jutarat46@hotmail.co.th

3 1.4 ส่งเสริม
6. ประชากรวัย
12) ร้อยละของวัย
พฤติกรรมสุขภาพวัย ทางานหุ่นดี สุขภาพดี ทางานมีพฤติกรรม
ทางานที่พงึ ประสงค์
สุขภาพที่พงึ ประสงค์

4. กลุ่มวัย
ทางาน

2. แผนงานบูรณาการ โครงการดูแลและเฝ้า
พัฒนาศักยภาพคน
ระวังสตรีไทยจาก
ตามช่วงวัย
โรคมะเร็งเต้านม

1.ประชากรวัยทางานหุ่นดี
สุขภาพดี
2.สตรีอายุ 30-70ปี และสตรีที่มี
ความเสี่ยงได้รับการคัดกรอง
มะเร็งเต้านมและหากพบความ
ผิดปกติได้รับการรักษาตาม
มาตรฐาน
3.สตรีกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรม
การตรวจเต้านมด้วยตนเองที่
ถูกต้อง

1.อาสาสมัคร สธ.
2.สตรีกลุ่มอายุ 30-70ปี
3.สตรีกลุ่มเสี่ยงและ/หรือ
ตรวจพบความผิดปกติที่เต้า
นมใน 8 จังหวัดของเขต
สุขภาพที่ 5

จังหวัดมีการขับเคลื่อนการ
มค-มีค.60
ดาเนินงานและเฝ้าระวังสตรีไทย
จากโรคมะเร็งเต้านมสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม 8 จังหวัด

10,000

0 นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์
084-1342984
siriluk403@hotmail.com

26,000

0 นส.จิตติมา ธาราพันธ์
089-0779980
tharap05@hotmail.com

4 1.4 ส่งเสริม
6. ประชากรวัย
11) ร้อยละของวัย
พฤติกรรมสุขภาพวัย ทางานหุ่นดี สุขภาพดี ทางานอายุ 30-44 ปี
ทางานที่พงึ ประสงค์
มีดัชนีมวลกายปกติ

4. กลุ่มวัย
ทางาน

2. แผนงานบูรณาการ โครงการพัฒนารูปแบบ
พัฒนาศักยภาพคน
บริการสาธิตด้านการ
ตามช่วงวัย
ป้องกันภาวะกระดูก
พรุน (ส่งเสริมสุขภาพ
ประชากรวัยทอง)

เพื่อพัฒนารูปแบบบริการสาธิต ประชากรวัยทางานอายุ
ด้านการป้องกันภาวะกระดูก
45-59 ปี ที่มาตรวจสุขภาพ
พรุน ที่สามารถใช้ได้จริงใน
ในคลินิกรักษ์สุขภาพ ศอ.5
บริบทของหน่วยบริการสุขภาพ

1.คัดกรองมะเร็งเต้านมร่วมกับคาราวานโครงการคัด
กรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ๊กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่
เฉลิมพระเกียรติฯ
2.รวบรวม ติดตาม ข้อมูลเกีย่ วกับมะเร็งเต้านมใน
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 21 จังหวัดนาร่องร่วมกับกรมอนามัย
(ราชบุรี,สมุทรสงคราม ผ่านเว็บไซต์
www.hpc.go.th/bse)
3.ลงพื้นที่ติดตามโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม

ตค.59-กย.60
สค.60

1.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อม รูปแบบบริการสาธิตด้านการ
ของทีมในการบริการสาธิตด้านการป้องกันภาวะ
ป้องกันภาวะกระดูกพรุน 1
กระดูกพรุน
รูปแบบ
2.ทา technical hearing และ Customer hearing
ด้านระบบบริการและระบบฐานข้อมูล
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้บริการ
4.พัฒนารูปแบบและเปิดให้บริการส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุน
5.ติดตามประเมินผลการจัดบริการและสรุปผลการ
ดาเนินงาน
6.จัดทาหลักสูตรอบรม/คู่มือ/สื่อสาหรับจัดบริการ
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุน

ตค.59
พย.-ธค.59
ตค.59-มีค.60
เมย.-พค.60
เมย.-พค.60
เมย.-พค.60
มิย.60

7. จัดอบรม/ขยายรูปแบบให้กบั หน่วยบริการ
สาธารณสุข
5 1.4 ส่งเสริม
6. ประชากรวัย
12) ร้อยละของวัย
พฤติกรรมสุขภาพวัย ทางานหุ่นดี สุขภาพดี ทางานมีพฤติกรรม
ทางานที่พงึ ประสงค์
สุขภาพที่พงึ ประสงค์

3. กลุ่มวัยรุ่น 2. แผนงานบูรณาการ โครงการพัฒนา
พัฒนาศักยภาพคน
PACKAGE วัยทางาน
ตามช่วงวัย
หุ่นดี สุขภาพดี

6 1.4 ส่งเสริม
6. ประชากรวัย
12) ร้อยละของวัย
พฤติกรรมสุขภาพวัย ทางานหุ่นดี สุขภาพดี ทางานมีพฤติกรรม
ทางานที่พงึ ประสงค์
สุขภาพที่พงึ ประสงค์

4. กลุ่มวัย
ทางาน

เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ ประชากรวัยทางานอายุ
ด้านโภชนาการและการออก
15-49 ปี
กาลังกาย

2. แผนงานบูรณาการ โครงการส่งเสริม
1.ประชากรวัยทางานหุ่นดี
1.บุคลากรสาธารณสุขใน
พัฒนาศักยภาพคน
สุขภาพประชากรวัยทอง สุขภาพดี
ตาบล อาเภอ จังหวัดนาร่อง
ตามช่วงวัย
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2.ประชาชนช่วงอายุ 45-59
สาธารณสุขดานการส่งเสริม
ปี จานวน 30 คน
สุขภาพ ประชากรวัยทอง
-พัฒนาระบบบริการส่งเสริม
สุขภาพประชากรวัยทองใน
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ

1.ทา retro spective cohot study ศึกษาภาวะ
สุขภาพของผู้ที่มารับบริการที่ fitness center เป็น
ระยะเวลา 6 เดือน ในด้าน แรงจูงใจ พฤติกรรม
สุขภาพ และภาวะสุขภาพ
2.นาข้อมูลที่ได้ออกแบบชุดความรู้
3.นาชุดความรู้ไปทดลองใช้ 2 แห่ง (นครปฐม
สุพรรณบุรี)
4.ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล ปรับปรุงชุดความรู้และ
พัฒนาเป็น Package

ชุดความรู้ด้านการบริโภคอาหาร
และการออกกาลังกายเพื่อ
ควบคุม MBI และการดูแลฟัน
1 ชุด

ตค.2559 - มีค.2560

5,000

0 นางพัชรี วงศ์ษา
083-0310352
dang_ut@gmail.com

1.ประชุมบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เป้าหมายให้
สามารถทากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทอง
2.พัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนอายุ
45-49 ปี
3.ถอดบทเรียน/พัฒนารูปแบบ
4.สรุปผลการดาเนินงาน

1. ภาคีเครือข่ายและบุคลากร
สาธารณสุขได้รับการพัฒนาเพื่อ
จัดบริการด้านการส่งเสริม
สุขภาพประชากรวัยทอง 40 คน

พค.-มิย.60

25,000

0 นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์
084-1342984
siriluk403@hotmail.com

- สร้างความตระหนักเรื่องการ
ส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทอง
ให้กบั บุคลากรสาธารณสุข
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แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบดาเนินงาน)
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ที่
(1)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
(2)

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
(3)

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ Cluster
(4)

7 1.4 ส่งเสริม
6. ประชากรวัย
12) ร้อยละของวัย
พฤติกรรมสุขภาพวัย ทางานหุ่นดี สุขภาพดี ทางานมีพฤติกรรม
ทางานที่พงึ ประสงค์
สุขภาพที่พงึ ประสงค์

(5)
4. กลุ่มวัย
ทางาน

แผนงานตาม
เอกสารงบประมาณ
(6)

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุม่ เป้าหมาย

กิจกรรมการดาเนินงาน

(7)

(8)

(9)

(10)

7. โครงการส่เงสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการ

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนา สถานประกอบการในเขต 1.สร้างเครือข่ายภาครัฐ/เอกชน สถานประกอบการ
ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สุขภาพที่ 5 สมัครใจเข้าร่วม 2.ชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน
สิ่งแวดล้อม
โครงการ 8 จังหวัด
3.อบรมเสริมพลังแกนนา
2.เพื่อพัฒนาระบบการส่งเสริ
4.เขียนแผนงาน/โครงการ
มุสขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.พัฒนาโปรแกรมประเมินผลภาวะสุขภาพ
ในสถานประกอบการ
พนักงาน/นาไปใช้
6.ติดตามประเมินผลการดาเนินงานปีท1ี่

เป้าหมายโครงการ
(จานวนและหน่วยนับ)
(11)
1) วัยทางานในเขตสุขภาพที่ 5
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พงึ ประ
สงคืการบริโภคอาหาร การออก
กาลังกาย การนอนหลับ 8
จังหวัด
2) ร้อยละของวัยทางานอายุ
30-44 ปี มี BMI ปกติ

ระยะเวลาการ
งบประมาณ (บาท)
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ดาเนินงานโครงการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
(12)
(13)
(14)
(15)
ธค.59

-

มค.60

0 นางจุฑารัตน์ สะธรรมกิจ
089-1086161
jutarat46@hotmail.co.th
(งบจาก สสส.)

กพ.60
มีค.60
พย.59-เมย.60

กย.60
ผู้สูงอายุ
1 1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุ 7. ผู้สูงอายุสุขภาพดี 13) อายุคาดเฉลี่ยของ 5. กลุ่มวัย
ไทยเพื่อเป็นหลักชัย ดูแลตนเองได้
การมีสุขภาพดี
ผู้สงู อายุ
ของสังคม
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Health-Adjusted
Life Expectancy :
HALE)

2. แผนงานบูรณาการ 1.โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพคน
สุขภาพผู้สูงอายุและ
ตามช่วงวัย
ป้องกันสมองเสื่อมใน
ผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่
5 พ.ศ.2560

1.ตาบล LTC ผ่านเกณฑ์ 318
แห่ง
2. ชุมชน/โรงเรียนผู้สูงอายุที่มี
การจัดบริการอาหารและ
โภชนาการที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 8 แห่ง
3. ชุดสื่อ "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่
ซึมเศร้า" 1 ชุด
4. ต้นแบบคลินิกผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1
แห่ง
1. เพื่อพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ และสังคม รวมทั้งระบบ
Long Term Care
2. เพื่อพัฒนาระบบส่งเสริม
สุขภาพ และบริการดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชน
3. เพื่อพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต้นแบบ
4. เพื่อพัฒนาศูนย์พฒ
ั นา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุตาบล
5. เพื่อสร้างและพัฒนา
Age-Friendly Community /
Cities
6.เสริมสร้างขีดความสามารถคน
และระบบ

1.สสจ.ทุกระดับ : สสจ.
สสอ. รพ. รพสต. CM CG
อสม.
2. ภาคีเครือข่ายการ
ดาเนินงานผู้สูงอายุ : อปท.
ชมรมผู้สูงอายุ จิตอาสา
และภาคเอกชน
3. ผู้แทนระดับจังหวัด
อาเภอและพื้นที่จาก
กระทรวง พม.มหาดไทย
ศึกษาธิการ วัฒนธรรม และ
อืน่ ๆ
4. setting : โรงเรียน
ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ชมรมผู้สูงอายุ ตาบล LTC
ต.บูรณาการ 5 กลุ่มวัยและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ 1
1.นิเทศติดตามและประเมินผล ต.LTC ชมรมผู้สูงอายุ
โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ Age-Friendly Community
/ Cities และตาบลบูรณาการ 5 กลุ่มวัยและอนามัย
สิ่งแวดล้อม
2.เยี่ยมให้กาลังใจและพัฒนา ต.LTC โรงเรียน
ผู้สูงอายุต้นแบบ ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตาบล และ Age-Friendly
Community / Cities
3. ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ เขต
สุขภาพที่ 5
4.ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกผู้สูงอายุต้นแบบ เขตสุขภาพที่
5
5.รายงานสรุปผลการนิเทศติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานวัยสูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5
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1.ตาบล LTC ผ่านเกณฑ์ 318
แห่ง
3. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พงึ ประสงค์ร้อยละ 50
4. ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพทา
กิจกรรม "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่
ซึมเศร้า"ร้อยละ 90
5. ตาบลบูรณาการ 5 กลุ่มวัย
และอนามัยสิ่งแวดล้อม มี Best
Practice Models 1 ตาบล

176,000

นส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา
089-8851025
chachadaj@gmail.com
นส.อุท้ยวรรณ โคกตาทอง
081-8360280
fcrb@windowslive.com

พ.ย. 59-ธ.ค.59
ม.ค.-มี.ค.60
เม.ย.-มิ.ย.60
ก.ค.-ส.ค.60

60,680

0

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบดาเนินงาน)
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ที่
(1)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
(2)

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
(3)

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ Cluster
(4)

(5)

แผนงานตาม
เอกสารงบประมาณ
(6)

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุม่ เป้าหมาย

กิจกรรมการดาเนินงาน

(7)

(8)

(9)

(10)

เป้าหมายโครงการ
(จานวนและหน่วยนับ)
(11)

ระยะเวลาการ
งบประมาณ (บาท)
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ดาเนินงานโครงการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
(12)
(13)
(14)
(15)

1.เพื่อพัฒนาการจัดบริการ
รร.ผู้สูงอายุต้นแบบ ใน
อาหารและโภชนาการสาหรับ ตาบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ผู้สูงอายุในชุมชน/รร.ผู้สูงอายุ
(LTC)
2.จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและ
ความรู้ด้านอาหารและ
โภชนาการแก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุให้
สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
3.จัดทา Package การดูแลด้าน
อาหารและโภชนาการสาหรับ
ผู้สูงอายุ
4.พัฒนารูปแบบกิจกรรมสร้าง
การดูแลสุขภาพช่องปากด้วย
ตนเองและบริการสุขภาพช่อง
ปากที่เชื่อมโยงระหว่างโรงเรียน
ผู้สูงอายุและหน่วยบริการ (รพ
สต. รพ.)

กิจกรรมที่ 2
ส่งเสริมให้ครอบครัวและ อปท.ดูแลด้านอาหาร
และโภชนาการและสุขภาพช่องปากสาหรับผู้สูงอายุ
รายละเอียดกิจกรรม
1.ประสานและประชุมทีมและแนวร่วมเพื่อ
คัดเลือกพื้นที่
2.ร่วมวางแผนจัดกิจกรรมบูรณาการ 3อ 1ฟ กับ
ชุมชน/รร.ผู้สูงอายุต้นแบบและวางแผนจัดระบบส่ง
ต่อผู้สูงอายุที่ต้องการบริการที่จาเป็น(บริการระดั้บ
ปฐมภูมิและทิติ/ตติยภูม)ิ
3.จัดทาเครื่องมือเอกสารประเมินด้านอาหารและ
โภชนาการ/ทดลองตารับอาหารผู้สูงอายุ
4.ศึกษาข้อมูลความพร้อมด้านอาหารและโชนาการ
ในพื้นที่หรือท้องถิ่นของกลุ่มเป้าหมาย
5 .ปฏิบัติงานตามแผนและกิจกรรม 3อ 1ฟ
6.รายงานสรุปผล

1.มีชุมชน/โรงเรียนผู้สูงอายุที่มีการ
จัดบริการอาหารและโภชนาการที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานจังหวัดละ
แห่ง รวม 8 แห่ง/8จังหวัด
2.มีรูปแบบแนวทางการจัดบริการ
อาหารและโภชนาการสาหรับผู้สูงอายุ
ในชุมชน/โรงเรียนผู้สูงอายุ 1
พย.59-ธ.ค.59
รูปแบบ/1 จังหวัด รวม 8 รูปแบบ/8 ม.ค.60-มี.ค.60เม.ย.-มิ.ย.60
จังหวัด
3. มี Package การดูแลด้านอาหาร
และโภชนาการสาหรับผู้สูงอายุ เขต
ตค.59
สุขภาพที่ 5 จานวน 1 ชุด
4. มีผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนา
สักยภาพและได้นาองค์ความรู้ไป
ดาเนินการ จังหวัดละ 10 คน รวม 80
คน
5. จานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการฟืน้ ฟู
ภาวะโภชนการ จังหวัดละ 60 คน
รวม 480 คน
6. มีผู้สูงอายุที่มีฟนั แท้ใช้งานไม่น้อย
ย.59-ธ.ค.59
กว่า 20 ซี่/24 ซี่ ร้อยละ 40
ม.ค.60-มี.ค.60เม.ย.-มิ.ย.60

20,320

1.เพื่อส่งเสิรม เฝ้าระวังปัญหา
สุขภาพและป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรัง
2.เพื่อพัฒนารูปแบบบริการ
สาธิตด้านการส่งเสริมสุขภาพ
โดยเน้น ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า
3.เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
สู่วัยผู้สูงอายุ

กิจกรรมที่ 3
พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ โดย
รายละเอียดกิจกรรม
1.จัดตั้งและดาเนินงานโรงเรียน.ดี๊ดี 80 ปียังแจ๋ว
(รร.ผู้สูงอายุของศูนย์อนามัยที่ 5) ทากิจกรรม "ไม่ล้ม
ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า" ในระดับพื้นฐาน ทากิจกรรม 1
วัน/สัปดาห์ รวม 12 สัปดาห์ และในระดับก้าวหน้า
ทากิจกรรม 1 วัน/สัปดาห์ ทุกเดือน
2.ชมรมผู้สูงอายุ (ใช้สถานที่ Health Plaza ของ
ศูนย์) ประชุมและทากิจกรรม "ไม่ลื้ม ไม่ลืม ไม่
ซึมเศร้า" 1 ครั้ง/เดือน รวม 12 ครั้ง/ปี
3.ผลิตสื่อ "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า" ที่เอือ้ ต่อ
ผู้สูงอายุและเข้าถึงง่าย
4.รายงานสรุปประเมินผลโรงเรียนผู้สูงอายุและ
ชมรมผู้สูงอายุ

1.มีโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ
ศูนย์ฯ มีนักเรียนรุ่นละ 30 คน 3
รุ่น/ปี รวม 90 คน/ปี
2.ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์ฯ ทา
กิจกรรม "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่
ซึมเศร้า" มีสมาชิกชมรม 50 คน
3.นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ "ไม่
ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า" 100%
4.นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ไม่มี
ปัญหาสุขภาพช่องปาก 80%
5.มีชุดสื่อ "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่
ซึมเศร้า" 1 ชุด
6.มีรายงานสรุปประเมินผล
โรงเรียนผู้สูงอายุและชมรม
ผู้สูงอายุ รวม 2 เรื่อง

37,000

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการอย่างมีมาตรฐานและ
ความปลอดภัย
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุสุขภาพดี ดูแล
ตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยผ่านคลินิกผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

1.ประชาชนอายุ 55 ปี เขต
สุขภาพที่ 5 ที่เป็นนักเรียน
ใน รร.ผู้สูงอายุต้นแบบ 30
คน/1 รุ่น รวม 90 คน/3
รุ่น/1ปี
2.ข้าราชการ /เจ้าหน้าที่ผู้
เกษียณอายุที่เคย
ปฏิบัติงานที่ ศอ.5 จานวน
50 คน

แพทย์ 1 คน พยาบาล 2 กิจกรรมที่ 4
ต้นแบบคลินิกผู้สูงอายุ
คน ที่ประจาคลินิกผู้สูงอายุ การพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1
คุณภาพ โรงพยาบาล
สุขภาพ
แห่ง
ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์ฯ
รายละเอียดกิจกรรม
1.ศึกษา ดูงาน คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพและการดูแล
ผู้สูงอายุ
2.ประชุมคณะทางานเพื่อกาหนดวันบริการ
กิจกรรมบริการ จัดซื้อวัสดุ และประชาสัมพันธ์คลินิก
ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป ผู้สูงอายุคุณภาพ
ที่มารับบริการคลินิก
3.จัดตั้งและดาเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ เปิด
ผู้สูงอายุคุณภาพ โรงพยาล บริการในวันจันทร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. 1 ครั้ง/
ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์ฯ
สัปดาห์
4.รายงานสรุปผลการดาเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ
คุณภาพ
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0 นางสาวชัชฎาภรณ์ จิตตา
089-8851025
chachadaj@gmail.com
ทพญ.ดลฤดี แก้วสวาท
081-6487095
dooludee@gmail.com

พ.ย. 59-ธ.ค.59

0 นส.พรณิภา เผือกหอม โทร
0867550211
email.pornipa@gmail.co
m
นายนิธิฤทธิ์ เจริญสกุลมณี
เกิด โทร.0863750673
email.Nitirit2522@gmail.
com

ม.ค.-มี.ค.60

เม.ย.-มิ.ย.60

ก.ค.-ส.ค.60

48,000

ต.ค. 59 - ก.พ.60

กพ.-กย.60

0 นางบุษบา แพงบุปผา โทร.
0841626155
email.yaisai1234@hotm
ail.com
นางกรกนก นาเครือ โทร.
0819439667
email.nakhruea@gmail.c
om

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบดาเนินงาน)
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ที่
(1)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
(2)

อภิบาลระบบ
1 3. อภิบาลระบบ
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
(3)

9. ภาคีเครือข่าย
ภาครัฐร่วม
ดาเนินการ สามารถ
นาสินค้าและบริการ
(Product
Champion) ของ
กรมอนามัยไป
ดาเนินการและ
พัฒนาเพื่อใช้
ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ Cluster
(4)

17) ร้อยละของภาคี
เครือข่ายภาครัฐที่นา
สินค้าและบริการ
(Product Champion)
ของกรมอนามัยไปใช้
และดาเนินการจนได้
มาตรฐานตามที่กาหนด

(5)

แผนงานตาม
เอกสารงบประมาณ
(6)

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุม่ เป้าหมาย

กิจกรรมการดาเนินงาน

(7)

(8)

(9)

(10)

2. แผนงานบูรณาการ โครงการพัฒนาภาคี
พัฒนาศักยภาพคน
เครือข่ายส่งเสริม
ตามช่วงวัย
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพ
ที่ 5

เป้าหมายโครงการ
(จานวนและหน่วยนับ)
(11)

ระยะเวลาการ
งบประมาณ (บาท)
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ดาเนินงานโครงการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
(12)
(13)
(14)
(15)

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ บุคลากร cluster วัย
มีความรู้ความสามารถในการ
สูงอายุจ จานวน 5 คน
เป็นผู้นาด้านวิชาการ Smart
Leader

กิจกรรมที่ 5
บุคลากร cluster วัยสูงอายุเข้ารับการอบรม
ประชุม และสัมมนา วิชาการเกีย่ วกับวัยสูงอายุ

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 5 คน

ม.ค.-เม.ย.60

10,000

0 นางสาวชัชฎาภรณ์ จิตตา
โทร.0898851025
email.chachadaj@gmail.
com นางสาวอุท้ยวรรณ
โคกตาทอง โทร.
0818360280
email.fcrb@windowslive.
com
cluster วัยสูงอายุ

1. พัฒนารูปแบบการดาเนินงาน
ตาบลสุขภาพดีแบบบูรณาการ
2. พัฒนาระบบข้อมูลข้าวสาร
การเฝ้าระวังของพื้นที่ตาบล
ต้นแบบ
3. เพื่อประสานความร่วมมือ
และสร้างระบบพี่เลี้ยง
(Coaching) ช่วยเหลือการ
ดาเนินการส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม
วัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
และชุมชน

1. ทีมจังหวัดกาหนด Guidline กรอบแนวทาง ทีม
จังหวัดจัดกระบวนการแบบมีส่วนร่วมให้ภาคี
เครือข่ายเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
2 ทีม Cluster พัฒนาด้านข้อมูลใหทีมจังหวัดและ
PM อาเภอ ทีมจังหวัดฝึกเจ้าหน้าที่รพ.สต.ให้
วิเคราะห์ประเด็น จัดทาแผนแก้ปัญหา
3.บูรณาการงานตามประเด็นปัญหาของพื้นที่ (
ออกแบบ Package)
4.ประเมินผลกระบวนการและเสนอประเด็นพัฒนา
เพิ่มเติม
5.ถอดบทเรียนพื้นที่นาร่อง 10 แห่ง
6.เสนอ Intervention , Modeต่อการแก้ปัญหาต่อ
ชุมชนให้ดาเนินการในรูปแบบ เข้าใง เข้าใจ พัฒนา
7.วัดความสาเร็จที่ชุมชน

1. รูปแบบการดาเนินงานตาบล
สุขภาพดีแบบบูรณาการ 1
รูปแบบ
2. ระบบข้อมูลข้าวสารการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมและการเฝ้าระวัง
ของพื้นที่ตาบลต้นแบบ 1 ระบบ

พย.59

250,000

0 นางสุภาภรณ์ หลักรอด
085-2976990
supa5532@gmail.com
นส.อุบล จันทร์เพชร
081-9245658
p_bon@hotmail.com
นส.เกษณี โคกตาทอง
084-9573211
koktatong@gmail.com
นางพัชรี วงศ์ษา
083-0310352
dang_ut@gmail.com

นักวิชาการสาธารณสุข และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด
อาเภอ ตาบล 8 จังหวัด

พย.59

ธค.59

มค.59
กพ.59
กพ.59

สค.59
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แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบดาเนินงาน)
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ที่
(1)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
(2)
2 3. อภิบาลระบบ
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
(3)
9. ภาคีเครือข่าย
ภาครัฐร่วม
ดาเนินการ สามารถ
นาสินค้าและบริการ
(Product
Champion) ของ
กรมอนามัยไป
ดาเนินการและ
พัฒนาเพื่อใช้
ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ Cluster
(4)
18) ร้อยละความพึง
พอใจของภาคี
เครือข่ายภาครัฐที่นา
สินค้าและบริการ
(Product Champion)
ของกรมอนามัยไปใช้

องค์กรสมรรถนะสูง
1 4. ปฏิรูประบบงานสู่ 10. เป็นองค์กรแห่ง 19) จานวนงานวิจยั
องค์กรที่มีสมรรถนะ การเรียนรู้ (LO)
และนวัตกรรมที่ถูก
สูงและมีธรรมาภิบาล
นาไปใช้ประโยชน์
ระดับนโยบาย
(กระทรวง) และกลไก
การขับเคลื่อนนโยบาย
(เขตสุขภาพ)

(5)

แผนงานตาม
เอกสารงบประมาณ
(6)

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุม่ เป้าหมาย

กิจกรรมการดาเนินงาน

(7)

(8)

(9)

(10)

2. แผนงานบูรณาการ โครงการตรวจราชการ 1.เพื่อติดตามความก้าวหน้า
สสจ. สสอ. รพ.สต.
พัฒนาศักยภาพคน
และนิเทศงานประจาปี รับทราบปัญหาอุปสรรคการ
ตามช่วงวัย
2560
ดาเนินงานชี้แจงให้คาแนะนา
งานที่มีปัญหาและประเมินผล
การดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อใช้เป็จข้อมูลให้นักวิชาการ
ปรับปรุงการดาเนินงานและ
นาเสนอผลการตรวจราชการให้
ผู้บริหารทราบเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงกล
ยุทธ์การดาเนินงานที่เหมาะสม
ต่อไป
2.เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจาก
การตรวจติดตามนิเทศงานของ
กรมอนามัย

2. แผนงานบูรณาการ โครงการพัฒนาวิชาการ 1.เพื่อสนับสนุน
พัฒนาศักยภาพคน
ศูนย์อนามัยที่ 5
กระบวนการพัฒนาวิชาการ
ตามช่วงวัย
(งานวิจยั R2R)
2.เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิชาการในเวทีวิชาการ
ด้านงานวิจยั และ R2R
3.เพื่อสนับสนุนการใช้
กระบวนการจริยธรรมการวิจยั
ในการเก็บข้อมูลวิจยั และ R2R

บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5
ราชบุรี

เป้าหมายโครงการ
(จานวนและหน่วยนับ)
(11)

ตรวจราชการและนิเทศงานร่วมกับผู้ตรวจราชการ รายงานการตรวจราชการและ
1.ประชุมเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งผู้นิเทศแต่ละงานโดย นิเทศงานร่วมกับผู้ตรวจราชการ
ผู้อานวยการศูนย์และกรม
1 เรื่อง
2.ประสานงานกับสานักตรวจราชการเขตและกอง
แผนงาน
3.เตรียมเอกสาร คู่มือตัวชี้วัดของกรมอนามัย สานัก
ตรวจราชการ
4.ประชุมชี้แจงคณผู้นิเทศ
5.ประสานงานบริหารจัดการออกนิเทศงานตาม
กาหนดการของสานักตรวจฯ
5.1นิเทศกรณีปกติระดับกระทรวงสาธารณสุข
5.2 ติดตามและประเมินผลการบริการงานส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันควบคุมโรค
6.รวบรวมข้อมูลสรุปผลการตรวจราชการและการ
ติดตามประเมินผล
7.รายงานผล
รับการตรวจราชการและนิเทศงานจากกรมอนามัย
1.ประชุมคณะทางาน (ผอ.ศูนย์ หน.กลุ่ม หน.งาน)
2.ประสานงานกองแผนงานและสานักงานเลขานุการ
กรม
3.เตรียมเอกสารสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์เพื่อ
นาเสนอฯ
4.ประสานกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเตรียมรับการตรวจนิเทศ
5.รวบรวมข้อเสนอแนะการตรวจนิเทศฯ
6.สรุปผล
1.พัฒนากระบวนการ พัฒนางานวิชาการ
1.1 ประชุมคณะกรรมการ กพว.
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางกาหนดประเด็น
การวิจยั
1.3 ประชุมการดาเนินงานวิจยั /R2R
1.4 จัดประชุมเพื่อนาเสนอผลงานวิชาการ
1.5 ตรวจผลงานวิชาการเพื่อรับรองผลก่อนปรับ
เลื่อนระดับและใช้เผยแพร่ผลงานทาง website
2.ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน

3.สนับสนุนกระบวนการด้านจริยธรรมการวิจยั
4.พัฒนานักวิจยั
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ระยะเวลาการ
งบประมาณ (บาท)
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ดาเนินงานโครงการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
(12)
(13)
(14)
(15)
238,200

0 นางพัชรี วารีนิล
086-7637002
patcharee.v51@gmail.co
m

50,000

0 คณะกรรมการ กพว.
ทพญ.วรวรรณ อัศวกุล
094-5489341
asawakun@yahoo.com

ธค.59

มค.60

มค.60

มค.60

มค.-กพ. และ กค.-สค.
มิย.60

กย.60

1. ผลงานวิชาการ งานวิจยั และ ตค.2559 - กย.2560
R2R 3 เรื่อง
2. ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ
ได้รับการสนับสนุนให้เผยแพร่
ทาง website วารสาร
สาธารณสุขและเวทีวิชาการ 1
เรื่อง
3. SOP ด้านจริยธรรมการวิจยั
ของศูนย์ฯ 1 เรื่อง

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบดาเนินงาน)
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ที่
(1)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
(2)

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
(3)

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ Cluster
(4)

(5)

4. ปฏิรูประบบงานสู่ 11. เป็นองค์กรที่มี 20) การผ่านเกณฑ์
องค์กรที่มีสมรรถนะ สมรรถนะสูง (HPO) คุณภาพการบริหาร
สูงและมีธรรมาภิบาล
จัดการภาครัฐ (PMQA)

แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
1 1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุ 7. ผู้สูงอายุสุขภาพดี 13) อายุคาดเฉลี่ยของ 5. กลุ่มวัย
ไทยเพื่อเป็นหลักชัย ดูแลตนเองได้
การมีสุขภาพดี
ผู้สงู อายุ
ของสังคม
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Health-Adjusted
Life Expectancy :
HALE)

แผนงานตาม
เอกสารงบประมาณ
(6)

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุม่ เป้าหมาย

กิจกรรมการดาเนินงาน

(7)

(8)

(9)

(10)

2. แผนงานบูรณาการ 3.โครงการพัฒนา
พัฒนาศักยภาพคน
คุณภาพการบริหาร
ตามช่วงวัย
จัดการภาครัฐ ศูนย์
อนามัยที่ 5 ราชบุรี

1. แผนงานบูรณาการ
สร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ

เพื่อให้การดาเนินงานตามเกณฑ์ บุคลากรศูนย์
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมายโครงการ
(จานวนและหน่วยนับ)
(11)

1. พัฒนาคณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
รายงานผลการดาเนินงาน
1.1 รับนโยบายและหลักเกณฑ์การดาเนินงานการ Sar-Card จานวน 2 รอบ รอบ
ประเมินตนเองตามกรอบของ กพร.
ละ 1 เรื่อง
1.2 จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี2560
1.3 จัดทาคู่มือการจัดทาคารับรองประจาปี2560
1.4 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทาคารับรอง
1.5 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทารายงาน
1.6 จัดทารางานผลการดาเนินงานตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการปี 2559
2. การดาเนินงาน PMQA
2.1ประชุมคณะกรรมการ
2.2ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เพื่อชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินงานและประเมินตนเอง
2.3จัดทาคู่มือและแบบฟอร์มการประเมินตนเองตาม
แนว PMQA
2.4 ดาเนินการประเมินตนเอง
2.5 รวบรวมวิเคราะห์ผลและทาแผนปรับปรุง
2.6 สรุปและนาเสนอผู้บริหาร

2.โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ในตาบล Long Term
Care เขตสุขภาพที่ 5
พ.ศ.2560

ระยะเวลาการ
งบประมาณ (บาท)
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ดาเนินงานโครงการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
(12)
(13)
(14)
(15)
ตค.2559 - กย.2560

1. ภาคีเครือข่ายได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบการ
ดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
สาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ในตาบล Long Term Careน
75 คน
2. ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนา
care manager จานวน 270
คน
3. ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนา
Care Giver 1,068 คน
เพื่อบูรณาการความร่วมมือของ
4 กระทรวงในการดูแลผู้สูงอายุ
ตามบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบขององค์กร/หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบงานระดับ
จังหวัด อาเภอและพื้นที่
ของสาธารณสุข พมจ.
(ผู้สูงอายุ) มหาดไทย
(อปท.)
กระทรวงศึกษาธิการ
เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ
ภาคตะวันตกและจังหวัด
Focal Point ผู้สูงอายุ และ
ผู้แทน อปท.2แห่ง รวม 65
คน cluster วัยสูงอายุ
และทีมจังหวัด 10 คน รวม
จานวน 75 คน

กิจกรรมที่ 1
ประชุมกรอบบูรณาการ
ความร่วมมือ 4 กระทรวงหลักเขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ.
2560
1. ประสานกลุ่มเป้าหมายเพื่อเชิญประชุมกรอบ
บูรณาการความร่วมมือ 4 กระทรวงหลักเขตสุขภาพ
ที่ 5 พ.ศ.2560
2. ประชุมกรอบบูรณาการความร่วมมือ 4
กระทรวงหลักเขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ.2560
3. รายงานสรุปผลการประชุม 1 ฉบับ
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ภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอด
ความรู้เรื่องระบบการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสุขสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตาบล
Long Term Careน 75 คน

ตค.2559

25,000

0 นางพัชรี วารีนิล
086-7637002
patcharee.v51@gmail.co
m

3,180,000
2,740,000

-

36,900

-

นางสาวชัชฎาภรณ์ จิตตา
โทร.0898851025
email.chachadaj@gmail.
com นางสาวอุท้ยวรรณ
โคกตาทอง โทร.
0818360280
email.fcrb@windowslive.
com
cluster วัยสูงอายุ

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบดาเนินงาน)
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ที่
(1)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
(2)

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
(3)

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ Cluster
(4)

(5)

แผนงานตาม
เอกสารงบประมาณ
(6)

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุม่ เป้าหมาย

กิจกรรมการดาเนินงาน

(7)

(8)

(9)

(10)

เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
4 กระทรวงหลักในการดูแล
ผู้สูงอายุในพื้นที่ ตามบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของ
องค์กร/หน่วยงานในเขตสุขภาพ
ที่ 5

Setting : ศูนย์พฒ
ั นา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ ในตาบล
LTC 1 แห่ง/จังหวัด รวม 8
แห่ง/8จังหวัด
1.สาธารณสุขทุกระดับ :
สสจ. สสอ. รพ. รพสต.
Care Manager Care
Giver และ อสม. รวม 7
คน/LTC
2.ภาคีเครือข่ายการ
ดาเนินงานผู้สูงอายุ : อปท.
ชมรมผู้สูงอายุ จิตอาสา
และภาคเอกชน รวม 5
คน/LTC

กิจกรรมที่ 2
ลงพื้นที่ ณ setting
ขับเคลื่อนการดาเนินงานของ 4 กระทรวงหลักใน
พื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ.2560 ในเรื่อง
2.1 การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พงึ ประสงค์
2.2 ระบบการดูแลผู้สูงอายุพงึ พิงระยะยาว (LTC)
2.3 ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ
2.4 ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
2.5 โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ
2.6 Age-Friendly Communities/Cities
2.7 จัดทารายงานสรุปผลการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงาน 4 กระทรวงหลัก

ติดตามและให้การสนับสนุนการ ธ.ค.2559
ดาเนินงานของ setting ในตาบล เม.ย.2560
LTC 8 จังหวัด ให้ผ่านตาม
เกณฑ์

17,600

-

นางสาวชัชฎาภรณ์ จิตตา
โทร.0898851025
email.chachadaj@gmail.
com นางสาวอุท้ยวรรณ
โคกตาทอง โทร.
0818360280
email.fcrb@windowslive.
com
cluster วัยสูงอายุ

1.เพือ่ สร้างและพัฒนา Age-Friendly
Community/Cities
2.เพือ่ พัฒนาระบบบริการสุขภาพและ
สังคมรวมทั้งระบบ Long Term Care
3.เพือ่ พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ
และบริการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 4.
เสริมสร้างขีดความสามารถคนและ
ระบบ

1.สธ.ทุกระดับ สสจ. สสอ.
รพ. รพสต. ในตาบลและ
อาเภอที่มีผู้สูงอายุ 20%ขึ้น
ไป
2.อปท.ที่มีผู้สูงอายุ 20%ขึ้น
ไป
รวม 105 คน

กิจกรรมที่ 3
การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ ใน
การดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
รายละเอียดกิจกรรม
1.จัดประชุมพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่
เอือ้ ต่อการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียง
2.รายงานสรุปการประชุมฯ

จัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
การดูแลผู้สูงอายุ จานวน 105
คน

35,880

-

นางสาวชัชฎาภรณ์ จิตตา โทร.
0898851025
email.chachadaj@gmail.com
นางสาวอุท้ยวรรณ โคกตาทอง
โทร.0818360280
email.fcrb@windowslive.co
m
cluster วัยสูงอายุ

1.เพื่อพัฒนาผู้จดั การดูแล
ผู้สูงอายุ (Care Manager) ใน
การบริหารจัดการดูแลผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ และ Care Giver 2.
เพื่อเตรียมการรองรับระบบการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
ในท้องถิ่นชุมชน

พยาบาลและเจ้าหน้าที่ สธ.
ที่รับผิดชอบงานวัยสูงอายุ
จาก CUP และตาบล LTC
พ.ศ. 2560 จานวน 270 คน
(สพ.=55 คน กจ.=49 คน
นฐ=53 คน รบ=52 คน
สมุทรสาคร=9คน
สมุทรสงคราม=9 คน พบ=
19 คน ปข=24 คน)

กิจกรรมที่ 4 จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้จดั การ
ดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) จานวน 4 รุ่น
รุ่นที่ 1 จานวน 70 คน
รุ่นที่ 2 จานวน 70 คน
รุ่นที่ 3 จานวน 65 คน รุ่นที่ 4 จานวน 65 คน
และรายงานสรุปผลการจัดประชุม CM

ฝึกอบรม care manager
จานวน 270 คน
ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม CM
คนละ 4,798 บาท

1,295,500

-

นางสาวอุท้ยวรรณ โคกตา
ทอง โทร.0818360280
email.fcrb@windowslive.
com
นางบุษบา แพงบุปผา โทร.
0841626155
email.yaisai1234@hotm
ail.com และ Cluster วัย
สูงอายุ

1.เพื่อพัฒนา CG ให้มีความรู้
ความสามารถในการให้การ
พยาบาลดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงในตาบล LTC ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.เตรียมการรองรับระบบการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
ในท้องถิ่นชุมชน

CG ของ 8 จังหวัด จานวน
1,068 คน (สพ.=184 คน
กจ.=166 คน นฐ=178 คน
รบ=176 คน สมุทรสาคร=
68 คน สมุทรสงคราม=64
คน พบ=132 คน ปข=100
คน)

กิจกรรมที่ 5
ฝึกอบรม Care Giver จานวน
สนับสนุนให้ สสจ.รพ.สสอ.และรพสต. จัดการ
1,068 คน
ฝึกอบรม Care Giver
รายละเอียดกิจกรรม
1.ประสาน สสจ.เพื่อจัดเตียมกลุ่มเป้าหมาย CG
และวางแผนกาหนดการฝึกอบรม
2.จัดสรรงบประมาณและคู่มือเอกสาร วัสดุอปุ กรณ์
เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมแก่ สสจ.8จังหวัด
3.สสจ.ดาเนินการฝึกอบรมตามแผน
4.กากับติดตามและประเมินผล
5.สรุปผลดาเนินงาน

1,354,120

-

นางสาวชัชฎาภรณ์ จิตตา
โทร.0898851025
email.chachadaj@gmail.
com นางสาวอุท้ยวรรณ
โคกตาทอง โทร.
0818360280
email.fcrb@windowslive.
com
cluster วัยสูงอายุ
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เป้าหมายโครงการ
(จานวนและหน่วยนับ)
(11)

ระยะเวลาการ
งบประมาณ (บาท)
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ดาเนินงานโครงการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
(12)
(13)
(14)
(15)

ม.ค.2560

พย.-ธค.59
ก.พ.-มี.ค.60
เมย.-พ.ค.60
มิ.ย.60

ม.ค.-เม.ษ.60

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบดาเนินงาน)
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ที่
(1)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
(2)

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
(3)

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ Cluster
(4)

2 1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุ 7. ผู้สูงอายุสุขภาพดี 14) ร้อยละของกลุ่ม
ไทยเพื่อเป็นหลักชัย ดูแลตนเองได้
ผู้สูงอายุมีฟนั แท้อย่าง
ของสังคม
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี น้อย 24 ซี่

(5)
5. กลุ่มวัย
ผู้สูงอายุ

แผนงานตาม
เอกสารงบประมาณ
(6)

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุม่ เป้าหมาย

กิจกรรมการดาเนินงาน

(7)

(8)

(9)

(10)

1.เพื่อพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่
เชื่อมโยงระหว่างชมรมผู้สูงอายุ ,
รร.ผู้สูงอายุ และหน่วยบริการ
ทุกระดับ
2.เพื่อส่งสริมและ กระตุ้นให้
เกิดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ผู้สูงอายุด้านการดูแลสุขภาพ
ช่องปากด้วยตนเองในชมรม
ผู้สูงอายุและ รร.ผู้สูงอายุ

1.โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ
และชมรมผู้สูงอายุในตาบล
ต้นแบบบูรณาการ 10
ตาบล

1. แผนงานบูรณาการ โครงการทันตสุขภาพ
สร้างความเสมอภาค สาหรับผู้สูงอายุประเทศ
เพื่อรองรับสังคม
ไทย พ.ศ.2558-2560
ผู้สูงอายุ

เป้าหมายโครงการ
(จานวนและหน่วยนับ)
(11)

1.1 ประชุมคณะทางานพัฒนาคุณภาพการคัดกรอง โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ และ
สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ (ดูปัญหาช่องปากเพิ่มเติม ชมรมผูส้ ูงอายุในตาบลต้นแบบ
จากจานวนฟันคู่สบ และคัดกรองรอยโรคในชอ่งปาก) บูรณาการ 10 ตาบล
1.2 ประชุมชี้แจงทันตบุคลากรและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขผู้เกีย่ วข้องในการคัดกรองตรวจเฝ้าระวัง
และวางแผนดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
1.3 จัดระบบบริการในพื้นที่และระบบการส่งต่อ
บริการสุขภาพช่องปากระดับ รพสต. และ รพ.(ปฐม
ภูมิ จนถึง ตติยภูมิ)
2.1 ประสานแนวทางการดาเนินงานผ่านกลไก
คณะทางานพัฒนาระบบบริการสาขาสุขภาพช่องปาก
เขตสุขภาพที่ 5 เพื่อขับเคลื่อนเป็นนโยบายระดับ
เขต
2.2ประกวดชมรมผู้สูงอายุคุณภาพแบบบูรณาการ
2.3ค้นหาและคัดเลือกผู้สูงอายุต้นแบบ ระดับเขต

2.ชมรมผู้สูงอายุและรร.
ผู้สูงอายุทุกแห่งในเขต

3 3. อภิบาลระบบ
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม

9. ภาคีเครือข่าย
ภาครัฐร่วม
ดาเนินการ สามารถ
นาสินค้าและบริการ
(Product
Champion) ของ
กรมอนามัยไป
ดาเนินการและ
พัฒนาเพื่อใช้
ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม

17) ร้อยละของภาคี
เครือข่ายภาครัฐที่นา
สินค้าและบริการ
(Product Champion)
ของกรมอนามัยไปใช้
และดาเนินการจนได้
มาตรฐานตามที่กาหนด

4 4. ปฏิรูประบบงานสู่ 10. เป็นองค์กรแห่ง 20) การผ่านเกณฑ์
องค์กรที่มีสมรรถนะ การเรียนรู้ (LO)
คุณภาพการบริหาร
สูงและมีธรรมาภิบาล
จัดการภาครัฐ (PMQA)

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
1 2. สร้างความ
8. ชุมชนมีความ
15) ตาบลมีชุมชนที่มี 6. กลุ่ม
เข้มแข็งระบบ
เข้มแข็งในการ
ศักยภาพในการจัดการ อนามัย
อนามัยสิ่งแวดล้อม จัดการด้านอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อมใน สิ่งแวดล้อม
ชุมชนอย่างยั่งยืน
สิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน อย่างน้อยตาบล
ชุมชน (Active
ละ 1 ชุมชน
Communities)

1. แผนงานบูรณาการ
สร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ

2.โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยระดับเขต

1. แผนงานบูรณาการ โครงการพัฒนา
สร้างความเสมอภาค ศักยภาพบุคลากรของ
เพื่อรองรับสังคม
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ผู้สูงอายุ

4. แผนงานบูรณาการ โครงการดาเนินงาน
บริหารจัดการขยะและ ตามนโยบาย
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์และการ
ติดตามประเมินผล

เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ แผนกระทรวง
สาธารณสุข และแผน
ยุทธศาสตร์กรมอนามัยจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย นาไปสู่การ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม

1.ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนที่เป็นภาคี
เครือข่าย 2.ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ

1.เพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
บุคลากรศูนย์ กลุ่ม KM
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
กลุม่ บริหารยุทธ์ฯ กลุ่ม
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่ อานวยการ
กาหนดไว้ในมาตรฐานตาแหน่ง
2.เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและขีด
สมรรถนะของบุคลากรศูนย์อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
3.เพือ่ ให้บคุ ลากรมีคุณภาพชีวิต มี
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ทางานรวมทั้งขวัญและกาลังใจที่ดี มี
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิราชการ

เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
ที่กาหนดและกากับติดตามให้
บรรลุตามยุทธศาสตร์

อปท. สสจ. สสอ. รพสต.
ประชาชน ภาคีที่เกีย่ วข้อง

ระยะเวลาการ
งบประมาณ (บาท)
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ดาเนินงานโครงการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
(12)
(13)
(14)
(15)
ตค. - ธค.59

70,000

-

ทพญ.ดลฤดี แก้วสวาท
081-6487095
donludee@hotmail.com

มค.-มีค.60

ตค.-ธค.59

ประชุมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 5 ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยระดับเขต 1 เรื่อง

1.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการส่งบุคลากร
เข้ารับการประชุมอบรมสัมมนาทั้งภายในและ
ภายนอกศูนย์ฯ
2.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมก่อนเกษียณอายุ
ราชการ รวมถึงปัจฉิมนิเทศผู้เกษียณ

1.จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม (ชมรมฯ) 1 ครั้ง
2.จัดกิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย
3.ส่งเสริมการดาเนินงานตามมาตรฐาน HAS และ
การจัดการสิ่งปฏิกลู ให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
4.ติดตามประเมินผลตาม
แนวทางที่กาหนด
5.ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรภาครับต่อการ
ดาเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
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งบุคลากรหน่วยงานได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะ ร้อยละ
100

ภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอด
แนวทางการดาเนินงานตาม
นโยบายยุทธศาสตร์และการ
ติดตามประเมินผล 80 คน

ตค.2559

60,000

นางพัชรี วารีนิล
086-7637002
patcharee.v51@gmail.co
m

ตค.2559 -ธ.ค..2559
ม.ค.2560-มี.ค.2560
เม.ย.2560-มิ.ย.2560
ก.ค.2560-ก.ย.2560

310,000

นางพัชรี วารีนิล
086-7637002
patcharee.v51@gmail.co
m

ตค.2559
มค.60
สค.60
พย.59-ธค59
เมย.60
มิย.-สค.60
กพ.-เมย.60

1,193,200
260,600

นายธนชีพ พีระธรณิศร์
089-9189720
thana_1962@hotmail.co
m

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบดาเนินงาน)
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ที่
(1)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
(2)

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
(3)

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ Cluster

2 2. สร้างความ
เข้มแข็งระบบ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ชุมชนอย่างยั่งยืน

8. ชุมชนมีความ
เข้มแข็งในการ
จัดการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน (Active
Communities)

15) ตาบลมีชุมชนที่มี 6. กลุ่ม
ศักยภาพในการจัดการ อนามัย
อนามัยสิ่งแวดล้อมใน สิ่งแวดล้อม
ชุมชน อย่างน้อยตาบล
ละ 1 ชุมชน

(4)

(5)

แผนงานตาม
เอกสารงบประมาณ
(6)

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุม่ เป้าหมาย

กิจกรรมการดาเนินงาน

(7)

(8)

(9)

(10)

4. แผนงานบูรณาการ 2.โครงการการจัดการ
บริหารจัดการขยะและ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
ของชุมชนเพื่อการ
พัฒนาเป็นชุมชน
ต้นแบบด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขต
สุขภาพที่ 5

เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนและ
ความต้องการสนับสนุนเพื่อการ
พัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขต
สุขภาพที่ 5

ผู้รับผิดชอบด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและผู้เกีย่ วข้อง
ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ สสจ.
สสอ. รพสต.และ อปท. ใน
พื้นที่เป้าหมาย

เป้าหมายโครงการ
(จานวนและหน่วยนับ)
(11)
ตาบลต้นแบบด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 10 แห่ง

กิจกรรมที1่
1.การสารวจสถานการณ์
2.เฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
3.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องของชุมชน
4.พัฒนาชุมชนต้นแบบตามค่ากลาง
5.กากับติดตามประเมินผลตาบลต้นแบบ
6.สรุปผลเขียนรายงาน

1.ตาบลต้นแบบด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 10 แห่ง

8. ชุมชนมีความ
เข้มแข็งในการ
จัดการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน (Active
Communities)

15) ตาบลมีชุมชนที่มี 6. กลุ่ม
ศักยภาพในการจัดการ อนามัย
อนามัยสิ่งแวดล้อมใน สิ่งแวดล้อม
ชุมชน อย่างน้อยตาบล
ละ 1 ชุมชน

4. แผนงานบูรณาการ โครงการขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการขยะและ บังคับใช้กฎหมายและ
สิ่งแวดล้อม
การจัดบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดบริการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้
มาตรฐานในท้องถิ่น และการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมได้มาตรฐานในกลุ่ม
สถานที่และครัวเรือน

สสจ./สสอ./ อปท.และ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

1.เพื่อรองรับการดาเนินงานด้าน อปท. สสจ. สสอ. รพสต.
กฎหมายสาธารณสุขของภาคี ประชาชน ภาคีที่เกีย่ วข้อง
เครือข่าย
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ อปท.
และภาคีเครือข่ายด้านกฎหมาย
การสาธารณสุขสนับสนุนกลไก
การดาเนินงาน
3.เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายสาธารณสุข

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ของ อปท.
1.ประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุงปี60)
2.สนับสนุนการพัฒนา/ประเมินมาตรฐานระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3. ประเมินประสิทธิผลการออก การบังคับใช้
กฎหมาย

1. เทศบาลทุกระดับมีระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
มาตรฐาน ร้อยละ 50
2. อปท.ได้รับการพัฒนาระบบ
การใช้มาตรการทางด้าน
กฎหมาย 30 แห่ง

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมมาตรการบังคับให้กฎหมาย
การสาธารณสุข
1.สนับสนุนภาคีเครือข่ายด้านกฎหมายการ
สาธารณสุขและการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี
อุทธรณ์คาสั่ง
2.สนับสนุนการดาเนินงานของ อสธจ.
3.กากับ ติดตาม พัฒนาระบบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การใช้มาตรการทางด้านกฎหมายการสาธารณสุข

1.ภาคีได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุน 20 ครั้ง/8 จังหวัด
2. อสธจ. ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนจานวน 15 ครั้ง/ 8
จังหวัด
3. อปท.ได้รับการพัฒนาระบบ
การใช้มาตรการทางด้าน
กฎหมาย จานวน 30 แห่ง/ 8
จังหวัด

Page 17

230,000

มีค.59

-

นายธนชีพ พีระธรณิศร์
089-9189720
thana_1962@hotmail.co
m

80,000

-

นส.อุบล จันทร์เพชร
081-9245658
p_bon@hotmail.com

159,200

-

นส.มัตติกา ยงค์อยู่
081-5521439
myaey@windowslive.co
m

150,000

สค-กย.60

กิจกรรมที่ 2
1 ครั้ง 15 คน 8 จังหวัด
1.ประชุมผู้เกีย่ วข้องระดับจังหวัดเพื่อชี้แจงโครงการ อปท. 691 แห่ง/8 จังหวัด
และส่งมอบแบบประเมินเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลใน รายงานสรุป 1 เรื่อง
พื้นที่
2.ติดตามเก็บรวบรวมแบบประเมินจากผู้เกีย่ วข้อง
ระดับจังหวัด
3.วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล/คืนข้อมูลให้
ผู้เกีย่ วข้อง
3 2. สร้างความ
เข้มแข็งระบบ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ชุมชนอย่างยั่งยืน

ระยะเวลาการ
งบประมาณ (บาท)
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ดาเนินงานโครงการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
(12)
(13)
(14)
(15)

ธค.59
มค.-กพ.60
มีค.-มิย.60

พย.59
ตค.59-กย.60

ธค.59
มีค60
มิย.60
กย.60

นายกานต์ เจิมพวงผล
089-9189720
srisawata@yahoo.co.th

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบดาเนินงาน)
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ที่
(1)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
(2)

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
(3)

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ Cluster

4 2. สร้างความ
เข้มแข็งระบบ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ชุมชนอย่างยั่งยืน

8. ชุมชนมีความ
เข้มแข็งในการ
จัดการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน (Active
Communities)

15) ตาบลมีชุมชนที่มี 6. กลุ่ม
ศักยภาพในการจัดการ อนามัย
อนามัยสิ่งแวดล้อมใน สิ่งแวดล้อม
ชุมชน อย่างน้อยตาบล
ละ 1 ชุมชน

(4)

(5)

แผนงานตาม
เอกสารงบประมาณ
(6)

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุม่ เป้าหมาย

กิจกรรมการดาเนินงาน

(7)

(8)

(9)

(10)

4. แผนงานบูรณาการ โครงการพัฒนา
บริหารจัดการขยะและ ศักยภาพองค์กรและ
สิ่งแวดล้อม
ภาคีเครือข่ายด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม

เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กร และ สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต./
ภาคีเครือข่ายในการดาเนินงาน สถานบริการเอกชน/
อนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายโครงการ
(จานวนและหน่วยนับ)
(11)

1. พัฒนาและประเมินคุณภาพการจัดการ
มูล ภาคคีเครือข่ายได้รับการพัฒนา
ฝอยติดเชื้อ ขององค์กร สสจ. รพ รพสต และรพ
ศักยภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
เอกชน
60 คน
1.1 .โครงงานศึกษาดูงานสถานที่แหล่งกาจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ
1.2 ประเมินมาตรฐานการดาเนินงานของผู้ให้บริการ
เก็บขนฯ
1.3 สารวจและสอบถามข้อมูลสานักงานบริษทั เก็บ
ขนฯ
1.4 สุ่มประเมินเชิงคุณภาพการจัดการ มูลฝอยติด
เชื้อในสถานบริการสาธารณสุขและการใข้งาน
โปรแกรม manifest
2. พัฒนาการดาเนินงาน รพ.ลดโลกร้อน (Green
and clean hospital)
2.1 โครงงานประชุมเชิงปฏิบัติการการดาเนินงานลด
โลกร้อนในสถานบริการสาธารณสุข
2.2 สนับสนุนการพัฒนา/ติดตามการดาเนินการ
ต้นแบบรพ.ลดโลกร้อน

ระยะเวลาการ
งบประมาณ (บาท)
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ดาเนินงานโครงการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
(12)
(13)
(14)
(15)
203,200

นส.ธิดารัตน์ ดารงค์สอน
081-2993264
tdamrongson@gmail.co
m

227,000.0

นางสุภาภรณ์ หลักรอด
085-2976990
supa5532@gmail.com

พย.59

ธค.59-มค.60

กพ.60
มี.ค.60

มิย.-สค.60

5 2. สร้างความ
เข้มแข็งระบบ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ชุมชนอย่างยั่งยืน

8. ชุมชนมีความ
เข้มแข็งในการ
จัดการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน (Active
Communities)

15) ตาบลมีชุมชนที่มี 6. กลุ่ม
ศักยภาพในการจัดการ อนามัย
อนามัยสิ่งแวดล้อมใน สิ่งแวดล้อม
ชุมชน อย่างน้อยตาบล
ละ 1 ชุมชน

4. แผนงานบูรณาการ โครงการส่งเสริม
1.เพื่อพัฒนาการจัดการระบบ
บริหารจัดการขยะและ คุณภาพและพัฒนาการ ข้อมูลและการเฝ้าระวังด้าน
สิ่งแวดล้อม
จัดการสุขาภิบาล
สุขาภิบาลอาหารและน้า
อาหารและน้า

2. เพื่อส่งเสริมท้องถิ่นในการ
พัฒนาระบบการจัดการ
สุขาภิบาลอาหารและคุณภาพ
น้าบริโภคให้ได้ตามมาตรฐาน
และกฎหมาย

จนท.สธ. สสจ. รพ.สต. และ 1.พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทซและเฝ้า ฐานข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหาร
อปท.
ระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและน้า
และการเฝ้าระวังน้า 8 จังหวัด
1.1 อบรมเรื่องการใช้งานโปรแกรมจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศและการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร
และน้า 2 ครั้ง/8จว.
พย.59
1.2ส่งเสริมการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและ
คุณภาพน้าประปา
1.3 พัฒนาเครือข่ายจัดการน้าบริโภคและเฝ้าระวัง
ภายใต้โครงการพระราชดาริ 40 แห่ง
1.4 ติดตามการใช้โปรแกรมสารสนเทศด้าน
มค.-มีค.60
สุขาภิบาลอาหารและน้า
เมย.60
2.1 จัดทาสรุปและข้อเสนอสถานการณ์คุณภาพน้า
บริโภค
2.2 เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการในการพัฒนาระบบ
บริการด้านสุขาภิบาลอาหารและน้าให้แก่ อปท.
3.สนับสนุน ถ่ายทอดข้อมูล องค์ความรู้ และ
ถอดบทเรียนด้านสุขาภิบาลอาหารและน้า

จนท.สสจ./สสอ./รพ.และ
อปท. และ อสธจ.

3.1 ในการประชุมสัญจร องค์กรภาคีเครือข่าย
ผปก.
3.2 แก่ชุมชน ประชาชน ในการอบรม รณรงค์
สื่อสารสาธารณะ
3.3 คัดเลือกและถอดบทเรียนต้นแบบที่ดี
3.4 พัฒนาเว็บไซต์งานสุขาภิบาลอาหารและน้า
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กพ.-มค.60

กพ.60
พค.60

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบดาเนินงาน)
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ที่
(1)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
(2)
6 3. อภิบาลระบบ
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
(3)
9. ภาคีเครือข่าย
ภาครัฐร่วม
ดาเนินการ สามารถ
นาสินค้าและบริการ
(Product
Champion) ของ
กรมอนามัยไป
ดาเนินการและ
พัฒนาเพื่อใช้
ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม

7 4. ปฏิรูประบบงานสู่ 12. เป็นองค์กรที่มี
องค์กรที่มีสมรรถนะ ธรรมาภิบาล
สูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ Cluster
(4)

(5)

แผนงานตาม
เอกสารงบประมาณ
(6)

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุม่ เป้าหมาย

กิจกรรมการดาเนินงาน

(7)

(8)

(9)

(10)

18) ร้อยละความพึง
พอใจของภาคี
เครือข่ายภาครัฐที่นา
สินค้าและบริการ
(Product Champion)
ของกรมอนามัยไปใช้

4. แผนงานบูรณาการ โครงการประชุมเชิง
บริหารจัดการขยะและ ปฏิบัติในการขับเคลื่อน
สิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและ
Product ของศูนย์
อนามัยที่ 5 สู่การปฏิบัติ

1.ระดับจังหวัดและอาเภอ
รับทราบทิศทางและนโยบาย
การดาเนินงาน
2.หารือร่วมกันจนได้ข้อสรุปของ
กิจกรรมการดาเนินงานที่
เหมาะสมสามารถนาไปปฏิบัติ
ในพื้นที่ได้จริง
3.บูรณาการแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและกิจกรรมต่าง ๆ
4.สื่อสารข้อมูลสถานการณ์
ทีมงานรวมถึงบทบาทในการ
สนับสุนการทางาน

1.หัวหน้ากลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ฯ
2. นักวิชาการ ,เจ้าหน้าที่
กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม
3.นักวิชาการเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอาเภอ

21) คะแนนการ
ประเมินระดับ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงาน ตามระบบ
ITA โดย ปปท.

4. แผนงานบูรณาการ โครงการธรรมาภิบาลสู่
บริหารจัดการขยะและ องค์กรคุณภาพคู่
สิ่งแวดล้อม
คุณธรรม ศูนย์อนามัยที่
5 ราชบุรี

1.เพื่อเสริมสร้างบุคลากรให้มี เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5
สมรรถนะ (ความรู้ ทักษะและ ราชบุรี ทุกระดับ
ทัศนคติ) ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
2.เพื่อให้บุคลากรสมารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
คุณธรรม วินัยและถูกต้องตาม
กฎ ระเบียบ
3. เพื่อให้บุคลากรและผู้มารับ
บริการได้รับการดูแลรักษา
สุขภาพตามสิทธิแ์ ละเหมาะสม
ตามวัย
4.บริหารจัดการองค์กรให้มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้

1.ประชุมชี้แจงนโยบายงานส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมปี 2560
2. 6 cluster นาเสนอยุทธศาสตร์สินค้าและแนว
ปฏิบัติ การกากับติดตามประเมินผล รวมทั้งการ
จัดรูปแบบการทางานร่วมกัน

เป้าหมายโครงการ
(จานวนและหน่วยนับ)
(11)
ภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอด
นโยบายทิศทางส่งเสริม
สนับสนุนร่วมกันสร้างกลไกใน
การขับเคลื่อนงานส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ให้กบั เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด
และอาเภอ 120 คน

1.ร่วมโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ หน่วยงานบริหารจัดการองค์กร
ปลุกจิตสานึกในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์ (ส่ง ให้มคี วามโปร่งใส ตรวจสอบได้
เข้าไปร่วมและจัดประชุมเอง)
1 หน่วยงาน
2.กาหนดเรื่อง "การเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม
และมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต"
เป็นตัวชี้วัดในการจัดทาคารับรองการปฏิบัติ
3.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของศูนย์
อนามัยที่ 5 ผ่านกิจกรรมของชมรมจริยธรรม
4.ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการตรวจสอบภายในการบริหารงานคลังและ
พัสดุ
5.ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานในองค์กรให้
เป็นระบบและโปร่งใส
6.สร้างโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกมีส่วน
ร่วมในกระบวนงานได้แก่การจัดช่องทางรับข้อ
ร้องเรียน
7.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
7.1 เผยแพร่จรรยาข้าราชการกรมอนามัยให้ถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
7.2 ให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
2540 ผ่านช่องทางต่าง ๆ
7.3 ยกย่องเชิดชูเจ้าหน้าที่ของศูนย์ที่ประพฤติดี
ซื่อสัตย์ สุจริต

ระยะเวลาการ
งบประมาณ (บาท)
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ดาเนินงานโครงการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
(12)
(13)
(14)
(15)
ต้นเดือน พย.59

มีค.60

พย.59

ตค. 59 - กย.60

ตค. - พย.59

ตค.59 - กย.60
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90,000

นางพัชรี วารีนิล
086-7637002
patcharee.v51@gmail.co
m

23,200

นพ.สันติ เตชาชัยนิรันดร์
089-5494639

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบดาเนินงาน)
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ที่
(1)
1

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
(2)

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
(3)

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ Cluster
(4)

(5)

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขเชิงรุก
1.2 ส่งเสริมเด็กวัย 4. เด็กวัยเรียน
6) ร้อยละของเด็กวัย 2. กลุ่มวัย
เรียนให้แข็งแรงและ เจริญเติบโตเต็ม
เรียนมีพฤติกรรม
เรียน
ฉลาด
ศักยภาพและมี
สุขภาพที่พงึ ประสงค์
ทักษะสุขภาพ
ด้านการบริโภคอาหาร
กิจกรรมทางกาย และ
ทันตสุขภาพ

ลงชือ่ .................................................................
(นางพัชรี
วารีนิล)
หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากาลังคน
วันที.่ ..22..กันยายน...2559......

แผนงานตาม
เอกสารงบประมาณ
(6)
7. แผนงาน
ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาด้าน
สาธารณสุขและสร้าง
เสริมสุขภาพเชิงรุก

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุม่ เป้าหมาย

กิจกรรมการดาเนินงาน

(7)

(8)

(9)

(10)

โครงการส่งเสริม
เพื่อให้เด็กนักเรียนในถิ่น
โภชนาการและสุขภาพ ทุรกันดารได้รับการส่งเสริม
อนามัยเด็กและเยาวชน สุขภาพทีเหมาะสม
ในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)

รร.ตชด.ในพื้นที่เป้าหมาย
จานวน 5 แห่ง

1.จัดทาแผนพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร เขตสุขภาพที่ 5
2.ประชุม/สัมมนาบุคลากรระดับจังหวัดในการ
พัฒนาสุขภาพเด็ก กพด.
3.ร่วมกับจังหวัดจัดอบรมครู ตชด. และครู/นร. รร.
เป้าหมายในเขตพื้นที่ ตชด.และครู/นร.รร.เป้าหมาย
ในเขตพื้นที่
4. พัฒนาโรงเรียนต้นแบบสุขาภิบาลสุขอนามัยห้อง
พยาบาล
5.สารวจภาวะสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร
6. ร่วมจัดทาระบบฐานข้อมูลสุขภาพเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร
7.กากับติดตามการสนับสนุนวิตามินเสริมธาตุเหล็ก
และน้าเสริมไอโอดีน
8.อบรมพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กในเขตพื้นที่
ทุรกันดาร
9.เยี่ยมเสริมพลัง ประเมิน ประกวด เตรียมการและ
เข้าร่วมรับเสด็จ
10. ร่วมประชุมวิชาการ กพด.
11.ประเมินโรงเรียนก้าวหน้าสู่โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ : รร.ตชด. รร.สพฐ.กพด. รร.พระปริยัติ
ธรรม ฯลฯ
12.คัดเลือกโรงเรียนที่มีนวัตกรรมแนวปฏิบัติที่ดีและ
ผลงานเด่นด้านสุขภาพเพื่อนาเสนอในเวทีแลกเปลี่ยน

ลงชือ่ .........................................................
(นายชลทิศ อุไรฤกษ์กลุ )
ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
วันที่.....22..กันยายน..2559..........
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เป้าหมายโครงการ
(จานวนและหน่วยนับ)
(11)

ระยะเวลาการ
งบประมาณ (บาท)
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ดาเนินงานโครงการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
(12)
(13)
(14)
(15)

1.บุคลากรและประชาชนในถิ่น ตค.- ธค.59
ทุรกันดารได้รับการพัฒนาด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 200 ราย
ตค.-ธค.59
2.นักเรียนใน รร.ตชด.เป้าหมาย
ได้รับการสารวจพฤติกรรม
สุขภาพและประเมินภาวะ
ตค.-เมย.60
โภชนาการร้อยละ 80
3.เด็กปฐมวัยได้รับการประเมิน
พัฒนาการสมวัยร้อยละ 80

มค.-มีค.60

มค.-มีค.60

100,000
100,000

นางมาลี ชัยมังคโล
081-0102042
emalee555@gmail.com

