แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบดาเนินงาน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดตรัง

ลาดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

แยกรายงวด
งวดที่ 1

กลุ่มงาน

งวดที่ 2

1

โครงการพัฒนากลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ

ใช้งบ สสส.

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

2

โครงการ Smart Counter Service

3

โครงการพัฒนาระบบบริการด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม (EHA)

38,640.00

38,640.00

อนามัยสิง่ แวดล้อมฯ

4

โครงการพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล้อมสถานบริการสาธารณสุขได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital

9,240.00

9,240.00

อนามัยสิง่ แวดล้อมฯ

5

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผูส้ ูงวัย

6

โครงการพัฒนางานบริการและส่งเสริมศักยภาพงานแม่และเด็ก

98,000.00

11,150.00

7

โครงการส่งเสริมการจังหวัดมีการจัดการสุขาภิบาลอาหารด้านอาหารปลอดภัย และอนามัยสิง่ แวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

9,600.00

9,600.00

8

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และหน่วยบริการในการจัดการภัยคุกคามด้านโรคและภัยสุขภาพ

66,735.00

31,800.00

9

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลีย่ นเรียนรู้โภชนาการเด็ก

69,160.00

10

โครงการทันตสาธารณสุข

ไม่ใช้งบประมาณ

ทันตสาธารณสุข

11

โครงการ สัมมนาการดาเนินงานประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

ไม่ใช้งบประมาณ

ประกันสุขภาพ

12

โครงการขับเคลือ่ นจังหวัดจัดการปัจจัยเสีย่ ง

ไม่ใช้งบประมาณ

อนามัยสิง่ แวดล้อมฯ

13

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน จังหวัดตรัง ปี 2565

66,150.00

54,150.00

12,000.00

ส่งเสริมสุขภาพ

14

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร

60,700.00

58,300.00

2,400

ส่งเสริมสุขภาพ

15

โครงการความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

16

โครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ จังหวัดตรัง ปี 2564 - 2566

งบ สสส

17

โครงการการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2565

169,800.00

18

โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี (HIV)

งบกองทุนเอดส์

ควบคุมโรคติดต่อ

19

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข

งบ สปสช.

ควบคุมโรคติดต่อ

20

โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ค้นหา วัณโรคเชิงรุก

40,300.00

21

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนตามโครงการพระราชดาริฯ

22

โครงการพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคด้วยวัคซีน

100,950.00

23

โครงการสารวจสถานบริการและผูใ้ ห้บริการทางเพศ ที่ต้องเฝ้าระวัง

งบกองทุนเอดส์

24

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ระดับอาเภอ

25,600.00

25

โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรก่อนประจาการ ประจาปีงบประมาณ 2565

43,800.00

43,800.00

บริหารทรัพยากรบุคคล

26

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระหว่างประจาการ ประจาปีงบประมาณ 2565

125,360.00

125,360.00

บริหารทรัพยากรบุคคล

27

โครงการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลบูรณาการมาตรฐานสหสาขาวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2565

111,200.00

111,200.00

28

โครงกาพัฒนาเครือข่ายระบบส่งต่อจังหวัดตรัง

21,250.00

19,150.00

ไม่ใช้งบประมาณ

คุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ไม่ใช้งบประมาณ

ส่งเสริมสุขภาพ
86,850.00

ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิง่ แวดล้อมฯ

34,935.00

อนามัยสิง่ แวดล้อมฯ

69,160.00

ส่งเสริมสุขภาพ

ไม่ใช้งบประมาณ

คุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
169,800.00

12,800.00

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

27,500.00

งบเฉพาะหนอนพยาธิ

ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคติดต่อ

94,950.00

6,000.00

ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคติดต่อ

25,600.00

ควบคุมโรคติดต่อ

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
2,100.00

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ลาดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ
5,720.00

แยกรายงวด

กลุ่มงาน

งวดที่ 1

งวดที่ 2

2,860.00

2,860.00

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

152,400.00

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

3,200.00

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

29

โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ปี 2565

30

โครงการประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้และนาเสนอผลงานวิชาการ จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2565

31

โครงการพัฒนาเครือข่ายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565

6,400.00

32

โครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและมาตรฐานงานสุขศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

34,900.00

34,900.00

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

33

โครงการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว

16,450.00

16,450.00

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

34

6,400.00
265,700.00

6,400.00
132,000.00

133,700.00

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

35

โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพชาวต่างชาติ ปีงบประมาณ 2565
โครงการประกวดนาเสนอผลการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของอาสาสมัครสาธารณสุขที่เป็นเครือข่ายการดาเนินงาน
ภาคประชาชนในระดับปฐมภูมิ เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 12 และระดับภาคใต้

34,000.00

17,000.00

17,000.00

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

36

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและส่งเสริมความร่วมมือความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขในการ
ดาเนินงานจัดการสุขภาพภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ ปี 2565

37

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจาบ้าน

372,030.00

372,030.00

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

38

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน

142,800.00

142,800.00

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

39

โครงการ HAIT

15,400.00

40

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (HIE) Health Information Exchange

14,400.00

14,400.00

41

โครงการติดตาม ควบคุมกากับ นิเทศงาน และประเมินผลงานสาธารณสุข จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2565

312,800.00

83,900.00

42

การจัดทาข้อมูลข่าวสารสถิติด้านสาธารณสุขและให้บริการข้อมูลข่าวสารมีความครบถ้วนทันเวลา

ไม่ใช้งบประมาณ

พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

43

โครงการการพิจารณาและกลัน่ กรองโครงการหน่วยงานย่อยภายในสังกัด

ไม่ใช้งบประมาณ

พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

44

โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทาความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จังหวัดตรัง

ไม่ใช้งบประมาณ

พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

45

โครงการ 30 บาทรักษาได้ทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัว

ไม่ใช้งบประมาณ

ประกันสุขภาพ

46

ไม่ใช้งบประมาณ
4,000.00

47

โครงการการบริหารจัดการการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการพัฒนาศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งด้านการให้บริการทางการแพทย์ฯในหน่วยบริการ
และหน่วยฯ 50(5) ปีงบประมาณ 2565

48

โครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH Integrity and Transparency
Assessment System)

49

152,400.00
3,200.00

15,400.00

พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

228,900.00

พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

2,000.00

ประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพ

10,300.00

10,300.00

บริหารทั่วไป (ตรวจสอบภายใน)

โครงการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

18,360.00

18,360.00

บริหารทั่วไป (ตรวจสอบภายใน)

50

โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ 2565

21,300.00

3,300.00

18,000.00

คุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข

51

โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานบริการสุขภาพและการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านบริการสุขภาพ จังหวัดตรัง ปี 2565

70,360.00

7,850.00

62,510.00

คุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข

52

โครงการพัฒนาระบบการดูแล Intermediate care (IMC)

7,560.00

7,560.00

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

2,000.00

ลาดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

แยกรายงวด
งวดที่ 1

53

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคมะเร็ง จังหวัดตรัง

4,800.00

4,800.00

54

โครงการ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปี 2565

110,500.00

72,650.00

55

งบยาเสพติด
121,192.00

56

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดตรังปี 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมฟื้นฟูศักยภาพบุคลากรทีมเยียวยาจิตใจ(MCATT) และการใช้ฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต
(CMS) สาหรับบุคลากรทีม MCATT

57

โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง

รวม

งวดที่ 2

กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

37,850.00

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

121,192.00
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

งบ สนง.จังหวัด

2,804,257.00

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

1,584,882.00

1,216,975.00

แผนการใชจายงบประมาณ งบดําเนินงาน ปงบประมาณ 2565
ขอรับจัดสรรปนี้ (2565)
ลําดับที่

คาใชจาย

ครั้งที่ 1
(ต.ค.64มี.ค.65)

งวดที่ 2
(เม.ย.65ก.ย.65)

1,500,000

1,500,000

แผนการใชจาย
ต.ค.64

พ.ย.64

ธ.ค.64

ม.ค.65

ก.พ.65

มี.ค.65

เม.ย.65

พ.ค.65

มิ.ย.65

ก.ค.65

ส.ค.65

ก.ย.65

3,000,000 250,000

250,000

250,000 250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000
30,000

รวม

1

คาใชจายกลาง (เดินทางไปราชการ,ประชุมตางๆ)

2

คาน้ํามันเชื้อเพลิง

180,000

180,000

360,000

3

คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ

150,000

150,000

300,000

4

คาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑเครื่องปรับอากาศและครุภัณฑ
สํานักงาน

77,500

40,000

117,500

5

ซอมอาคารสถานที่ และระบบไฟฟา ประปา

6

คาถายเอกสาร

7

คา พรบ.รถยนตราชการ

8
9

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

50,000

20,000

20,000

60,000

20,000

30,000

20,000

30,000

50,000

10,000

10,000

20,000

77,500
350,000

50,000

400,000

300,000

50,000

50,000

20,000

30,000

50,000

10,000

10,000

20,000

-

16,000

16,000

วัสดุรัฐพิธี

30,000

30,000

60,000

วัสดุงานสวน ปรับภูมิทัศน

30,000

30,000

60,000

30,000

30,000

60,000

30,000

11 วัสดุสํานักงาน

100,000

200,000

300,000

70,000

30,000

12 วัสดุคอมพิวเตอร

250,000

250,000

500,000

150,000

100,000

10 วัสดุงานบานงานครัว

13 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง

10,000

16,000
20,000

10,000
20,000

10,000

10,000

10,000

10,000

30,000
30,000
100,000
150,000

100,000

40,000

40,000

80,000

244,800

-

244,800

20,400

20,400

20,400

20,400

20,400

20,400

20,400

20,400

20,000
20,400

20,400

20,400

20,000
20,400

48,000

48,000

96,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

9,000

9,000

18,000

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

17 คาจางทําความสะอาด (เดือนละ 23,500 บาท)

141,000

141,000

282,000

23,500

23,500

23,500

23,500

23,500

23,500

23,500

23,500

23,500

23,500

23,500

23,500

18 คาจางพนักงานขับรถ (เดือนละ 10,000 บาท)

60,000

60,000

120,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

19 คาจางผูชวยทันตแพทย (เดือนละ 8,000 บาท)

48,000

48,000

96,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

20 คาจางเจาพนักงานธุรการ (เดือนละ 11,500 บาท)

69,000

69,000

138,000

11,500

11,500

11,500

11,500

11,500

11,500

11,500

11,500

11,500

11,500

11,500

11,500

21 คาจางเจาพนักงานการเงินและบัญชี (เดือนละ 11,500 บาท)

69,000

69,000

138,000

11,500

11,500

11,500

11,500

11,500

11,500

11,500

11,500

11,500

11,500

11,500

11,500

22 คาตอบแทนนอกเวลาราชการ

20,000

20,000

40,000

10,000

10,000

10,000

10,000

23 คาซอมบํารุงและวัสดุงานประชาสัมพันธ

30,000

30,000

60,000

20,000

10,000

20,000

10,000

-

80,000

80,000

14 คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร (เดือนละ 20,400 บาท)
15 คาจางคนสวน (เดือนละ 8,000 บาท)
16 คาเก็บขยะ (เดือนละ 1,500 บาท)

24 คาตอบแทนคณะกรรมการอาน อวช.
หกลานหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามรอยบาทถวน

3,496,300

20,000

100,000

20,000

40,000
40,000
3,120,000 6,616,300 374,400 374,400 1,131,900 414,400 404,400 694,400 414,400 534,400 760,400 514,400 584,400 414,400

แผนปฏิบัตกิ ารด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 ลดอัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหาและภัยสุขภาพ
กลุ่มงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลยุทธ์ที่ : 4 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
แผนงานที่ : 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
ตัวชี้วัด : ระดับจังหวัด : ร้อยละของอาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคณ
ุ ภาพ
ระดับพื้นที่ : ระดับการพัฒนากลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ ตามแนวทาง UCCARE
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ประชากรเป้าหมาย/
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
เกณฑ์ หรือ
งบประมาณ
ระยะเวลา
พื้นทีด่ าเนินการ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
โครงการพัฒนากลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
ใช้งบ สสส.
1. ส่งเสริมการนาของผู้มีบทบาทหลัก
ตามระบุในกฎหมาย
2. ปรับเปลี่ยนกระบวนการให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับสถานการณ์โรคระบาด
- จัดทาคาสั่งคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (พชจ.)
- จัดประชุมคณะกรรมการฯ ต่อเนื่อง
อย่างน้อยทุกไตรมาส
- อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (พชจ.)
- เยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
- เยี่ยมประเมินคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)

คณะกรรมการฯ ทุกคน
10 อาเภอ
10 อาเภอ
10 อาเภอ

มีคาสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
จังหวัด (พชจ.)
มีกระบวนการจัดอบรม
พชอ.ได้รับการเยี่ยมเสริมพลัง อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง
พชอ.ได้รับการเยี่ยมประเมิน อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง

1 คณะฯ

ชื่อผู้ประสานงาน

นายทรงวุฒิ ท่าจีน

แผนปฏิบัตกิ ารด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 ลดอัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหาและภัยสุขภาพ
กลุ่มงาน : คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
กลยุทธ์ที่ : 5 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่าย
แผนงานที่ : 3 การป้องกัน ควบคุมโรค และปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จการบริหารจัดการ Smart Counter Service ระดับขั้นพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ประชากรเป้าหมาย/
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
เกณฑ์ หรือ
งบประมาณ
ระยะเวลา
ชื่อผู้ประสานงาน
พื้นทีด่ าเนินการ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
โครงการ Smart Counter Service
ไม่ใช้งบประมาณ
1.เก็บรวบรวมปริมาณงานที่เกิดขึ้น ณ
ผู้ประกอบการ
คาขออนุญาตด้านสถานประกอบการและ
นางสาวผกามาศ
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามกฎหมายที่สานักงาน
สีเมือง
คณะกรรมการอาหารและยากากับดูแล
2.ประเมินความพร้อมในการให้บริการ
ผู้ประกอบการ
ระดับความสาเร็จการบริหารจัดการ Smart
ระดับ 5
ประชาชนของศูนย์บริการ ตามเกณฑ์
Counter Service ระดับ ขั้นพื้นฐาน
การบริหารจัดการ Smart Counter
Service ระดับขั้นพื้นฐาน
3.จัดทาแผนพัฒนาศูนย์บริการตาม
เกณฑ์การบริหารจัดการ Smart
Counter Service ระดับขั้นพื้นฐาน
4.ดาเนินงานตามแผนพัฒนาศูนย์บริการ
ที่กาหนดไว้
6.วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการ
ดาเนินงาน

ผู้ประกอบการ

มีแผนดาเนินงานพัฒนาศูนย์บริการฯ ประจาปี
งบประมาณ 2565

ผู้ประกอบการ

การดาเนินงานเป็นไปตามแผนและอยู่ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
มีการสรุปรายงานผลระดับความสาเร็จการ
บริหารจัดการ Smart Counter Service
ระดับขั้นพื้นฐาน

ผู้ประกอบการ

อย่างน้อย 1
แผนงาน

1 ครั้ง/ปี

ตุลาคม 2564ธันวาคม 2564
มกราคม-สิงหาคม
2565
ก.ย.-65

แผนปฏิบัตกิ ารด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 ลดอัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหาและภัยสุขภาพ
กลุ่มงาน : อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
กลยุทธ์ที่ : 3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
แผนงานที่ : 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ประชากรเป้าหมาย/
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
เกณฑ์ หรือ
งบประมาณ
ระยะเวลา
ชื่อผู้ประสานงาน
พื้นทีด่ าเนินการ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
โครงการพัฒนาระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)
38,640.00
1. ประเมินพัฒนาระบบบริการด้าน
- เทศบาล 22 แห่ง
เทศบาล/อบต.สมัครเข้ารับการประเมิน
ร้อยละ 80
ม.ค. - มิ.ย.65 น.ส.ปาริชาติ สุข
อนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) และองค์การ - อบต. 77 แห่ง
สนาน
บริหารส่วนตาบลที่มีการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
2. ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการ
ดาเนินงานพัฒนาระบบบริการด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA) รายไตรมาส
3. ส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้
เสริมสร้างทักษะการดาเนินงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลที่มีการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ให้แก่บุคลากรในสังกัด

- เทศบาล 22 แห่ง
- อบต. 77 แห่ง

เทศบาล/อบต.ได้รับการเยี่ยมเสริมพลังด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1 ครั้ง

ร้อยละ 100

7,200.00

มิ.ย.-ก.ค.65

- เทศบาล 22 แห่ง
- อบต. 77 แห่ง

เทศบาล/อบต.ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้
เสริมสร้างทักษะการดาเนินงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 80

31,440.00

ก.พ.- ก.ค.64

4. แลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA)
5. สนับสนุนการบูรณาการ พัฒนา
กิจกรรมระบบบริการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม(EHA)ฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน

- เทศบาล 22 แห่ง
- อบต. 77 แห่ง
- เทศบาล 22 แห่ง
- อบต. 77 แห่ง

เทศบาล/อบต..มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อ
พัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
เทศบาล/อบต.มีการทางานแบบบูรณาการ
ดาเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 80

-

มี.ค.- สค.๖๔

ร้อยละ 70

-

ม.ค.-ก.ย.65

แผนปฏิบัตกิ ารด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 ลดอัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหาและภัยสุขภาพ
กลุ่มงาน : อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
กลยุทธ์ที่ : 3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
แผนงานที่ : 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด : การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการสาธารณสุขได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ประชากรเป้าหมาย/
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
เกณฑ์ หรือ
งบประมาณ
ระยะเวลา
พื้นทีด่ าเนินการ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการสาธารณสุขได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital
9,240.00
1. ติดตามความก้าวหน้าในการ
รพ.สังกัด สธ. ในจังหวัดตรัง รพ. สังกัด สธ. ในจังหวัดตรัง ได้รับการสุ่ม
ร้อยละ 100
9,240.00
ก.พ.- ก.ค.64
ดาเนินงานรายเดือน และดาเนินการ
จานวน 11 แห่ง
ติดตามจากคณะกรรมการระดับจังหวัด
ติดตามผลการดาเนินงานรายไตรมาส
2. สนับสนุนการเสริมสร้างความร่วมมือ คณะทางาน GREEN &
รพ.สังกัด สธ. ในจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุม
ร้อยละ 100
เม.ย.-๑๙๖๔
ภาคีเครือข่ายยกระดับสถานบริการ
CLEAN Hospital 100 คน กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย
สาธารณสุขจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมตาม
ยกระดับสถานบริการสาธารณสุขจัดการ
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
อนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN
Hospital ผ่านระบบ VDO Conference
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมพลัง ถอด
คณะทางาน GREEN &
รพ.เข้าร่วมประชุมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร้อยละ 80
ก.พ.- ก.ค.64
บทเรียนนวัตกรรมการจัดการอนามัย
CLEAN Hospital 100 คน เสริมพลัง ถอดบทเรียนนวัตกรรมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข
อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN &
GREEN & CLEAN Hospital
CLEAN Hospital
4. ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขในการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อจากทุกแหล่งกาเนิดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรมหลัก

อปท. ซึ่งเป็นที่ตั้งของรพ.
สังกัด สธ. ในจังหวัดตรัง

ประชากรเป้าหมาย/
พื้นทีด่ าเนินการ

อปท.ในจังหวัดตรัง ได้รับการส่งเสริมการบังคับ ร้อยละ 80
ใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการ
ของ อปท. ซึ่ง
จัดการมูลฝอยติดเชื้อจากทุกแหล่งกาเนิดของ เป็นทีต่ ั้งของรพ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ

เกณฑ์ หรือ
เป้าหมาย

บูรณาการร่วมกับ
กิจกรรมงานระบบ
บริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม
งบประมาณ

ชื่อผู้ประสานงาน

นายอาคม หนู
เหมือน

มี.ค.- สค.๖๔

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ชื่อผู้ประสานงาน

5. นาระบบการควบคุมการกากับขนส่ง
มูลฝอยติดเชื้อผ่านระบบเทคโนโลยีที่
ได้รับการพัฒนาจากส่วนกลางมาใช้งาน

รพ.สังกัด สธ. ในจังหวัดตรัง รพ.สังกัด สธ. ในจังหวัดตรัง มีการใช้งานระบบ
จานวน 11 แห่ง
การควบคุมการกากับขนส่ง
มูลฝอยติดเชื้อผ่านระบบเทคโนโลยีที่ได้รับการ
พัฒนาจากส่วนกลาง

6. ขับเคลื่อนการดาเนินงานอาหาร
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล
6.1 การขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัย 1. รพ.วังวิเศษ
2. รพ.รัษฎา
6.2 การขับเคลื่อนงานอาชีวอนามัย
1. รพ.สิเกา

ร้อยละ 100

รพ.ผ่านการประเมิน
รพ.อาหารปลอดภัย จานวน 2 แห่ง

2 แห่ง

รพ. อาชีวอนามัยระดับเริ่มต้นพัฒนาขี้นไป

1 แห่ง

บูรณาการร่วมกับ มี.ค.- สค.๖๔
กิจกรรมติดตาม
ความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงานเกณฑ์
มาตรฐาน
GREEN&CLEAN
Hospital

แผนปฏิบัตกิ ารด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 ลดอัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหาและภัยสุขภาพ
กลุ่มงาน : ส่งเสริมสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ : 1 พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
แผนงานที่ : 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละ 90 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
2. ร้อยละ 50 ของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
3. ร้อยละ 98 ของตาบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care ) ในชุมชนผานเกณฑ์
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ประชากรเป้าหมาย/
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
เกณฑ์ หรือ
งบประมาณ
ระยะเวลา
ชื่อผู้ประสานงาน
พื้นทีด่ าเนินการ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
ไม่ใช้งบประมาณ
กิจกรรมผู้สูงอายุทมี่ ีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
1. ประเมินคัดกรองปญหาสุขภาพตาม
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care ร้อยละ 80
ต.ค.64 - ก.ย.65 เขมจิรา สาลีผล
ความสามารถในการประกอบกิจวัตร
Plan
ประจาวัน (Barthel Activities of Daily
Living : ADL) และ ประเมินสุขภาพ
และคัดกรองกลุมอาการผูสูงอายุ 9 ขอ
2. จัดทาแผนการดูแลรายบุคคล (Care
Plan) สาหรับผูสูงอายุ/ผูมีภาวะพึ่งพิง
3. สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ และสราง
ความเข็มแข็งใหกับภาคีเครือขายและ
ชุมชนใหมีสวนรวมในการดูแลและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูสูงอายุใหมี
สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

-

ต.ค.64 - ก.ย.65

โครงการ/กิจกรรมหลัก

ประชากรเป้าหมาย/
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
พื้นทีด่ าเนินการ
กิจกรรมตาบลทีม่ ีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care ) ในชุมชนผานเกณฑ์
1.ทบทวนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทราบ
ทุกตาบล
มีตาบลเข้าร่วมตาบลที่มีระบบการสงเสริม
ปัญหา และนามาวางแผนการดาเนินงานฯ
สุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term
Care ) ในชุมชนผานเกณฑ์เพิ่มขึ้น
2.ประชุมชี้แจงนโยบายและการ
ดาเนินงานให้แก่บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ส่งเสริม สุขภาพและดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง
4. ขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุคณ
ุ ภาพให้
เป็นต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพ และ
ตาบลที่มีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง (Long Term Care) โดยประสาน
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการเข้าร่วมดาเนินงานตาบล
LTC

เกณฑ์ หรือ
เป้าหมาย
ร้อยละ 98

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ชื่อผู้ประสานงาน

ม.ค.65-มิ.ย.65 เขมจิรา สาลีผล

โครงการ/กิจกรรมหลัก

ประชากรเป้าหมาย/
พื้นทีด่ าเนินการ
กิจกรรมประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ ึงประสงค์
1. ประชุมชี้แจงนโยบายให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ
2. ขับเคลื่อนผลักดันให้ท้องถิ่น/ชุมชนมี
ส่วนร่วมส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุผ่าน
กลไกของคณะกรรมการ พชอ. ชมรม
ผู้สูงอายุ
3. ดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุให้เป็นชมรม
ผู้สูงอายุคณ
ุ ภาพ ภายใต้กิจกรรม “ไม่ล้ม
ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย”
4. สร้างกิจกรรมความรอบรู้ดา้ นสุขภาพ
ผ่านสื่อสาธารณะทุกรูปแบบและในชมรม
ผู้สูงอายุ

ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ

ประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์

เกณฑ์ หรือ
เป้าหมาย
ร้อยละ 50

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ชื่อผู้ประสานงาน

แผนปฏิบัตกิ ารด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 ลดอัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหาและภัยสุขภาพ
กลุ่มงาน : ส่งเสริมสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ : 1 พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
แผนงานที่ : 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
ตัวชี้วัด : อัตรามารดาตายไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ประชากรเป้าหมาย/
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
เกณฑ์ หรือ
งบประมาณ
ระยะเวลา
ชื่อผู้ประสานงาน
พื้นทีด่ าเนินการ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
โครงการพัฒนางานบริการและส่งเสริมศักยภาพงานแม่และเด็ก
98,000.00
1. ประชุมคณะกรรมการและ
คณะกรรมการและ
รายงานและแนวทางการดาเนินงานที่ได้จาก
4 ครั้ง
22,300.00
ธ.ค./มี.ค./ส.ค. น.ส.บุญทิพย์
คณะอนุกรรมการการพัฒนางานอนามัย คณะอนุกรรมการการ
การประชุม
เสียมไหม
แม่และเด็กในระดับจังหวัดและอาเภอ
พัฒนางานอนามัยแม่และ
เด็กในระดับจังหวัดและ
อาเภอ
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและรายงาน
ด้านอนามัยแม่และเด็กให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน
3. การลดความพิการในเด็กแรกเกิด
ด้วยโฟเลต

ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขที่มีระบบ
ฐานข้อมูลและรายงานด้านอนามัยแม่และเด็ก
ผ่านเกณฑ์
-ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่วางแผนจะ
ตั้งครรภ์ได้รับการขึ้นทะเบียน
-ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธุ์ฯได้รับ
วิตามินโฟลิกก่อนตั้งครรภ์ อย่างน้อย ๓ เดือน
-ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธุ์ฯได้รับการเฝ้า
ระวังและตรวจคัดกรองภาวะซีด

ร้อยละ 90

ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

ก.พ./ส.ค.

โครงการ/กิจกรรมหลัก

ประชากรเป้าหมาย/
พื้นทีด่ าเนินการ

4. จัดบริการฝากครรภ์ การคลอดและ
หลังคลอดที่ได้มาตรฐาน

- ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้ง
แรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
- ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการดูแลก่อน
คลอดครบ ๕ ครั้ง ตามเกณฑ์
- ร้อยละห้องคลอดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแล
หลังคลอด 3 ครั้งตามเกณฑ์
- ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการวางแผน
ครอบครัว

5. การเฝ้าระวังและคัดกรองภาวะซีด

6. หญิงที่มาฝากครรภ์ที่ได้รับการคัด
กรองความเสี่ย (21 ข้อ)

7. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานอนามัยแม่และเด็กในระดับจังหวัด
และอาเภอ
โครงการ/กิจกรรมหลัก

ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ

ประชากรเป้าหมาย/
พื้นทีด่ าเนินการ

เกณฑ์ หรือ
เป้าหมาย
ร้อยละ 75

งบประมาณ

ชื่อผู้ประสานงาน

ร้อยละ 75
ร้อยละ 80
ร้อยละ 65
ร้อยละ 80

- ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเสริมธาตุ
เหล็กและไอโอดีน
- ร้อยละของหญิงให้นมบุตรที่ได้รับยาเสริมธาตุ
เหล็กและไอโอดีน อย่างน้อย 6 เดือน
- ร้อยละทารกแรกเกิดน้าหนักต่ากว่า ๒,๕๐๐
กรัม

ร้อยละ 100

- ร้อยละหญิงที่มาฝากครรภ์ที่ได้รับการคัด
กรองความเสี่ยง (21 ข้อ)
- ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง 5
โรคหลัก ได้รับการคัดกรอง การดูแลรักษาตาม
มาตรฐานของภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ

ร้อยละ 100

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัย
แม่และเด็กที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ร้อยละ 80

63,700.00

เกณฑ์ หรือ
เป้าหมาย

งบประมาณ

ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ร้อยละ 80
ร้อยละ 7

ร้อยละ 10

พ.ค.

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ชื่อผู้ประสานงาน

8. สร้างกระแส/ประชาสัมพันธ์การเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่โดยภาคีเครือข่าย มีส่วน
ร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเอง
ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ร้อยละของการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาอย่าง
เดียวอย่างน้อย ๖ เดือน

ร้อยละ 50

9. พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบกากับ
ติดตาม เฝ้าระวังการละเมิด
พระราชบัญญัตคิ วบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก
พ.ศ.2560 และการส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่

- พัฒนาระบบติดตามตัวชี้วัดการส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่และระบบการเฝ้าระวัง
พ.ร.บ.นมผงในพื้นที่ในระดับจังหวัด

ร้อยละ 100

10.ขับเคลื่อนการดาเนินงานมหัศจรรย์
1000 วัน/การใช้ Application 9 ย่าง
เพื่อสร้างลูก
11. ติดตามเยี่ยมเสริมพลังพร้อมซ้อม
แผนวิกฤตทางสูตกิ รรมและทารกแรกเกิด
เพื่อพัฒนางานแม่และเด็ก
- ทีมระดับจังหวัดนิเทศติดตามระดับ
อาเภอ
-ทีมระดับอาเภอนิเทศติดตามระดับตาบล

ร้อยละหน่วยบริการสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการดาเนินงานมหัศจรรย์ 1000 วัน
แรกของชีวิต

ร้อยละ 80

12,000.00
- ร้อยละของรพ./สสอ.ที่ได้รับการติดตามเยี่ยม
เสริมพลัง
- ร้อยละของ รพ.สต.ที่ได้รับการติดตามเยี่ยม
เสริมพลัง

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

มิ.ย.

แผนปฏิบัตกิ ารด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 ลดอัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหาและภัยสุขภาพ
กลุ่มงาน : อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
กลยุทธ์ที่ : 3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
แผนงานที่ : 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด : การจัดการสุขาภิบาลอาหาร ด้านอาหารปลอดภัย (อาหารริมบาทวิถี ตลาดนัด และร้านอาหาร) และโรงเรียน กพด.
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ประชากรเป้าหมาย/
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
เกณฑ์ หรือ
งบประมาณ
ระยะเวลา
พื้นทีด่ าเนินการ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
โครงการส่งเสริมการจังหวัดมีการจัดการสุขาภิบาลอาหารด้านอาหารปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
9,600.00
1. ประชุมชี้แจงการดาเนินงาน
10 อาเภอ
ผู้รับผิดชอบงาน ได้รับการถ่ายทอดแนว
ร้อยละ ๘๐
ธ.ค.-64
ทางการดาเนินงาน
2. จัดทาแผนการปฏิบัตงิ านตามแนวการ
10 อาเภอ 2 เทศบาล จานวนอาเภอ/เทศบาล มีแผนการขับเคลื่อน
ร้อยละ ๘๐
ธ.ค.-64
จัดการสุขาภิบาลอาหาร
(เมือง/กันตัง)
การดาเนินงาน
3. สารวจ Setting และจัดทาฐานข้อมูล
10 อาเภอ 2 เทศบาล จานวนอาเภอ/เทศบาล มีฐานข้อมูล ที่ครบถ้วน ร้อยละ ๘๐
ธ.ค.-64
เป้าหมาย
(เมือง/กันตัง)
และเป็นปัจจุบัน
4. พัฒนาและยกระดับตามเกณฑ์
ร้อยละ 100
Setting เป้าหมาย มีการประเมินผล
ม.ค – ก.ค. ๖๕
มาตรฐาน TSC
5.พัฒนาและยกระดับตามเกณฑ์
- อาหารริมบาทวิถี 1 แห่ง Setting เป้าหมาย ได้รับประเมินและพัฒนา
3,840.00
พ.ย - ธ.ค.64
มาตรฐาน ตามเป้าหมายของกรมอนามัย - ตลาด 3 แห่ง
ตามแผนของกระทรวง
- ร้านอาหาร 5 แห่ง
๑) ระดับDistrict ร้อยละ70
๒) ระดับCity ร้อยละ70
๓) ระดับZone ร้อยละ100
6. การพัฒนายกระดับสุขาภิบาลอาหาร
ในโรงเรียน กพด.
7 รณรงค์/เยี่ยมเสริมพลัง/ประชาสัมพันธ์
8. สรุปผลการดาเนินงาน

2 แห่ง
Setting ละ 2 ครั้ง

โรงเรียน กพด. ได้รับการเฝ้าระวังและ
ยกระดับการสุขาภิบาลอาหารผ่านเกณฑ์
Setting เป้าหมาย มีกิจกรรมรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน

ปีละ ๑ ครั้ง

960.00

ปีละ ๒ ครั้ง

4,800.00

ร้อยละ ๗๐

-

ม.ค – ก.ค. ๖๕
ธ.ค.-64

ชื่อผู้ประสานงาน

นางศริรัตน์
อัครสุวรรณกุล

แผนปฏิบัตกิ ารด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 ลดอัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหาและภัยสุขภาพ
กลุ่มงาน : อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
กลยุทธ์ที่ : 3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
แผนงานที่ : 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของอาเภอมีการจัดการภัยคุกคามด้านโรคและภัยสุขภาพ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ประชากรเป้าหมาย/
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
เกณฑ์ หรือ
งบประมาณ
ระยะเวลา
พื้นทีด่ าเนินการ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีแ่ ละหน่วยบริการในการจัดการภัยคุกคามด้านโรคและภัยสุขภาพ
66,735.00
๑. พัฒนาศักยภาพจนท.และหน่วยบริการ
จนท. หน่วยบริการ
๑. ร้อยละของจนท.และหน่วยบริการ ได้รับ
ร้อยละ ๑๐๐
31,800.00
กพ.๖๔
ในการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทางานที่
สาธารณสุข
การพัฒนาศักยภาพ
สัมผัสสารเคมีทางการเกษตร
๒. ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ/จัดทา
คณะกรรรมการโรคจาก 2. ประชุมคณะกรรมการโรคฯระดับจังหวัด
๑ ครั้ง
34,935.00
มิย.๖๕
ข้อเสนอ/มาตรการต่อการจัดการด้านอา การประกอบอาชีพและโรค เพื่อหามาตรการหรือข้อเสนอเชิงนโยบายโรค
ชีว2อนามัยและสิ่งแวดล้อมในการ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด และภัยสุขภาพ
ป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยง
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ด้านสุขภาพ
ต่อ
คณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัด

ชื่อผู้ประสานงาน

นายเขษม ลาภทวี

แผนปฏิบัตกิ ารด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 ลดอัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหาและภัยสุขภาพ
กลุ่มงาน : ส่งเสริมสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ : 1 พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
แผนงานที่ : 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
ตัวชี้วัด : 1. เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
2. ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี เพศชาย 113 ซม. / เพศหญิง 112 ซม.
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ประชากรเป้าหมาย/
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
เกณฑ์ หรือ
งบประมาณ
ระยะเวลา
ชื่อผู้ประสานงาน
พื้นทีด่ าเนินการ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้โภชนาการเด็ก
69,160.00
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนางาน
จังหวัดตรังและอาเภอ รายงานและแนวทางการดาเนินงานที่ได้จาก
2 ครั้ง
3,000.00
ธ.ค.-มิ.ย.64
ชุณหกาญจน์ บัวกิ่ง
เด็กปฐมวัยและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
การประชุม
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยให้
ร้อยละของหน่วยบริการที่มีฐานข้อมูลเด็ก
ร้อยละ 95
มีความถูกต้องครบถ้วน
ปฐมวัยมีความถูกต้องครบถ้วน
3. พัฒนามาตรฐานของคลินิกสุขภาพ
- ร้อยละของการคัดกรองพัฒนาการเด็ก
ร้อยละ 90
เด็กดี
ปฐมวัยด้วย DSPM
- ร้อยละที่พบสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม
ร้อยละ 90
กระตุ้นพัฒนาการ
- ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี เพศชาย/เพศหญิง 113/112 ซม.
4. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด อาเภอ
และ รพ.สต.
5. พัฒนามาตรฐานของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
6. การส่งเสริมป้องการการขาดสาร
ไอโอดีนในกลุ่มเด็ก

ร้อยละเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ร้อยละ 90

56,560.00

ก.พ.-ส.ค.64

ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านเกณฑ์
คุณภาพ
ร้อยละครัวเรือนมีการใช้เกลือริมไอโอดีน

ร้อยละ 70

9,600.00

มิ.ย.- ก.ค.64

ร้อยละ 90

แผนปฏิบัตกิ ารด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 ลดอัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหาและภัยสุขภาพ
กลุ่มงาน : ทันตสาธารณสุข
กลยุทธ์ที่ : 1 พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
แผนงานที่ : 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
ตัวชี้วัด : หญิงมีครรภ์มีสุขภาพช่องปากดี เด็กเล็กฟันดีไม่มีผุ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ประชากรเป้าหมาย/
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
เกณฑ์ หรือ
งบประมาณ
ระยะเวลา
ชื่อผู้ประสานงาน
พื้นทีด่ าเนินการ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
1.การพัฒนานโยบายการสร้างเสริม
สุขภาพช่องปากระดับจังหวัด และอาเภอ

ร้อยละ 100

2.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก

ทุกอาเภอมีนโยบายสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
แบบบูรณาการใน 3 setting คือ รพ.
(ANC/WBC) ศพด และ รร
มีระบบบริการรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพช่องปากในสถานการณ์ช่วงโควิด
(จัดการระบบอากาศ เช่นจัดหาเครื่องฟอก
อากาศ และเครื่องดูดน้าลายกาลังสูง)

3.การสร้างเสริมความรอบรู้ดา้ นสุขภาพ
ช่องปาก
4. เสริมพลังภาคีเครือข่ายในการ
ดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก

มีการจัดการองค์ความรู้(HL) และและผ่านการ
ประเมินผล
มีเครือข่ายชัดเจนที่ร่วมดาเนินการส่งเสริมทันต
สุขภาพอย่างต่อเนื่องในอาเภอ

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

ร้อยละ 100

แผนปฏิบัตกิ ารด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 ลดอัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหาและภัยสุขภาพ
กลุ่มงาน : ทันตสาธารณสุข
กลยุทธ์ที่ : 1 พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
แผนงานที่ : 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
ตัวชี้วัด : เด็กวัยเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดี เติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ประชากรเป้าหมาย/
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
เกณฑ์ หรือ
งบประมาณ
ระยะเวลา
ชื่อผู้ประสานงาน
พื้นทีด่ าเนินการ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
1. เพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กวัย
เรียน

จัดให้มีระบบเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพช่องปาก
ของนักเรียนและการส่งต่อเพื่อรับบริการตั้งแต่
เริ่มแรก (early detection and early
treatment) โดยมีการตรวจฟันอย่างน้อย ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง

ร้อยละ 70

พัฒนาชุดการบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
และป้องกันโรคในช่องปากเด็กวัยเรียน ที่มี
ประสิทธิภาพ : เด็กวัยเรียน 4-12 ปี เข้าถึง
บริการเคลือบฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ

ร้อยละ 50

พัฒนาชุดการบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
และป้องกันโรคในช่องปากเด็กวัยเรียน ที่มี
ประสิทธิภาพ : เด็กวัยเรียน 6-12 ปี เข้าถึง
บริการเคลือบหลุมร่องฟันเพื่อป้องกันฟันผุ

ร้อยละ 30

โครงการ/กิจกรรมหลัก

ประชากรเป้าหมาย/
พื้นทีด่ าเนินการ

ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ

2. สร้างความรอบรู้และทักษะในการ
ดูแลสุขภาพช่องปากนักเรียน

หน่วยบริการมีแผนงานโครงการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้และกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานเครือข่าย
ส่งเสริม สุขภาพช่องปากในโรงเรียนและการ
เรียนรู้เพื่อให้เด็ก และผู้ปกครองมีพฤติกรรม
สุขภาพช่องปากที่พึงประสงค์ และสามารถเฝ้า
ระวังโรคในช่องปากได้ดว้ ยตนเอง
(self-surveillance)

3. การอภิบาลระบบทันตสาธารณสุข

มีการประเมินแผนงาน/โครงการทันตสุขภาพ/
สภาวะช่องปากสาหรับเด็กวัยเรียน

เกณฑ์ หรือ
เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ชื่อผู้ประสานงาน

แผนปฏิบัตกิ ารด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 ลดอัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหาและภัยสุขภาพ
กลุ่มงาน : ทันตสาธารณสุข
กลยุทธ์ที่ : 1 พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
แผนงานที่ : 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากดี มีฟันใช้งานเหมาะสม
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ประชากรเป้าหมาย/
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
เกณฑ์ หรือ
งบประมาณ
ระยะเวลา
ชื่อผู้ประสานงาน
พื้นทีด่ าเนินการ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
1.การพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์และ
การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ
ช่องปาก
2.การพัฒนาระบบการส่งเสริมป้องกัน
และบริการสุขภาพช่องปาก
3.การสร้างเสริมความรอบรู้ดา้ นสุขภาพ
ช่องปาก
4.การอภิบาลระบบทันตสาธารณสุข

หน่วยบริการทุกแห่งมีแผนงาน/โครงการสร้าง
เสริมสุขภาพช่องปาก

ร้อยละ 100

1. มีระบบบริการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่อง
ปากผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ(จากชุมชนสู่สถาน
บริกผูาร)
2.
้สูงอายุได้รับบริการทันตกรรมแบบไร้ควิ
มีระบบการประเมินสุขภาพช่องปาก โดยให้
ผู้สูงอายุตรวจสุขภาพช่องปากด้วยตนเองให้
ครอบคลุมทุกอาเภอ
มีการประเมินแผนงาน/โครงการทันตสุขภาพ/
สภาวะช่องปากสาหรับผู้สูงอายุ

ร้อยละ 70
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

แผนปฏิบัตกิ ารด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 ลดอัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหาและภัยสุขภาพ
กลุ่มงาน : ประกันสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ : 1 พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
แผนงานที่ : 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละ 100 แรงงานต่างด้าวตรวจสุขภาพ
2. ร้อยละ 100 แรงงานต่างด้าวนอกระบบประกันสังคม ซื้อประกันสุขภาพ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ประชากรเป้าหมาย/
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
เกณฑ์ หรือ
งบประมาณ
ระยะเวลา
ชื่อผู้ประสานงาน
พื้นทีด่ าเนินการ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
โครงการ สัมมนาการดาเนินงานประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
ไม่ใช้งบประมาณ
1. ประสานงานกับสานักงานจัดหางาน
มีข้อมูลแรงงานต่างด้าวตรวจสุขภาพและ
มีข้อมูล
พ.ค. 65 – ก.ค. นายศักดิ์ชัย แดง
เพื่อประสานข้อมูล สาหรับเร่งรัด ติดตาม
ประกันสุขภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี
แรงงานต่าง
65
นวล
กลุ่มเป้าหมายให้มารับบริการภายใน
ด้าวตรวจ
กาหนดระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี
สุขภาพและ
ประกันสุขภาพ
2. ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินการ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ
แรงงานต่างด้าว แก่ผู้เกี่ยวข้อง

มีการประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินการตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจ
สุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว แก่
ผู้เกี่ยวข้อง

ร้อยละ 100

3. กากับติดตามผลการดาเนินงาน

อัตราการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ
เทียบกับกลุ่มเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี
มีข้อมูลเสนอผู้บริหาร

ร้อยละ 100

4. ปรับปรุงโปรแกรม HDC ให้สามารถ
จาแนกค่าบริการที่เรียกเก็บไม่ได้ตาม
สาเหตุของการเจ็บป่วย

แผนปฏิบัตกิ ารด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 ลดอัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหาและภัยสุขภาพ
กลุ่มงาน : อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
กลยุทธ์ที่ : 3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
แผนงานที่ : 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด : จังหวัดมีการจัดการปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการลดลงของอัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยและมลพิษสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ประชากรเป้าหมาย/
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
เกณฑ์ หรือ
งบประมาณ
ระยะเวลา
พื้นทีด่ าเนินการ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
โครงการขับเคลื่อนจังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยง
ไม่ใช้งบประมาณ
1.ขับเคลื่อนให้มีการจัดทา แผนงาน
- อาเภอ 10 แห่ง
อาเภอ/อปท. ได้รับการขับเคลื่อนกิจกกรม
ร้อยละ 80
ม.ค.- ก.พ..64
กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
- องค์กรปกครองส่วน
จังหวัดปัจจัยเสี่ยง
จังหวัดปัจจัยเสี่ยง
ท้องถิ่นจานวน 100 แห่ง
2.สนับสนุนด้านวิชาการ ทักษะการ
อาเภอ/อปท. ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ
ร้อยละ 80
เม.ย.-มิ.ย.64
ดาเนินงานระดับอาเภอ องค์กรปกครอง
ทักษะการดาเนินงานการจัดการอนามัย
ส่วนท้องถิ่น ในการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ในพื้นที่
ประชาชนในพื้นที่
3.แลกเปลี่ยนข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อม
และผลกระทบต่อสุขภาพระดับอาเภอ
ท้องถิ่นหน่วยงาน
4.จัดทารายงานสถานการณ์อนามัย
สิ่งแวดล้อม และรายงานการคาดการณ์
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับ
พื้นที่

อาเภอ/อปท. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอนามัย
สิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 70

-

ก.ค.- ก.ย.64

อาเภอ/อปท. มีการจัดทารายงานการ
คาดการณ์ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพใน
ระดับพื้นที่

ร้อยละ 80

-

ก.ย.-64

ชื่อผู้ประสานงาน

น.ส.ปาริชาติ สุข
สนาน

โครงการ/กิจกรรมหลัก

ประชากรเป้าหมาย/
พื้นทีด่ าเนินการ

ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ

เกณฑ์ หรือ
เป้าหมาย
ร้อยละ 80

งบประมาณ
-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ก.ย.-64

5.เชื่อมโยง และใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ในการเฝ้าระวังและคาดการณ์ผลกระทบ
ต่อสุขภาพ เพื่อนาไปสู่การจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม

อาเภอ/อปท. มีการเชื่อมโยง และใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการเฝ้าระวังและคาดการณ์
ผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อนาไปสู่การจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม

6.พัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ และ
เครือข่ายในการลด และป้องกันปัจจัย
เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ที่กระทบสุขภาพ

เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการทางาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 70

-

มิ.ย.-64

7.สร้างความรู้ สื่อสาร เตือนภัย ความ
เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อสุขภาพ
8.สนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ใช้มาตรการทางกฎหมาย ในการ
จัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ที่
กระทบต่อสุขภาพ

อาเภอ/อปท.มีความรู้การจัดการความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม
มีการสนับสนุน แนะนา การบังคับใช้กฎหมาย

ร้อยละ 70

-

ม.ค.-ก.ค.64

ร้อยละ 60

-

ม.ค.-ก.ย.64

9.แลกเปลี่ยนผลการดาเนินงาน
ผลกระทบทางสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม

อาเภอ/อปท.มีความรู้การจัดการความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 70

-

ก.ย.-64

ชื่อผู้ประสานงาน

แผนปฏิบัตกิ ารด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 ลดอัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหาและภัยสุขภาพ
กลุ่มงาน : ส่งเสริมสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ : 1 พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
แผนงานที่ : 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๖
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ประชากรเป้าหมาย/
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
เกณฑ์ หรือ
งบประมาณ
ระยะเวลา
ชื่อผู้ประสานงาน
พื้นทีด่ าเนินการ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน จังหวัดตรัง ปี 2565
66,150.00
๑. พัฒนาระบบป้องกันและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ
1.1 ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย และการ
ผู้รับผิดชอบงานวัยเรียน -ร้อยละของเจ้าหน้าที่ สสอ.ทุกอาเภอ
จานวน 1
นวังกมน เอกพร
4,800.00
มค.65
สร้างภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการฯ ใน
สสจ/ สสอ. /รพ/เทศบาล โรงพยาบาลทุกแห่ง เทศบาล เข้าร่วมประชุม ครั้ง ๆ ละ 1 วัน
พิชญ์
พื้นที่เพื่อทราบข้อมูลปัญหาภาวะ
ทุกแห่ง จานวน 30 คน
โภชนาการและร่วมหาวิธีแก้ไขปัญหาใน
โรงเรียนและชุมชน
1.2 พัฒนาศักยภาพ จนส.ระดับอาเภอ/ เจ้าหน้าที่ สสอ/รพ.สต/ครู/ -ร้อยละของ จนส./ครูที่ได้รับการพัฒนา
รพ./รพ.สต./ครู เพื่อส่งเสริมสุขภาพวัย
จานวน 100 คน
ศักยภาพในการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
เรียนให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
เด็กวัยเรียน
"โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
เข้มแข็ง แข็งแรง และฉลาดตามแนววิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal)
1.3 พัฒนาระบบข้อมูลงานอนามัย
โรงเรียน

ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขที่มีระบบ
ฐานข้อมูลและรายงานภาวะโภชนาการนักเรียน

ร้อยละ 80

49,350.00

มีค.65

โครงการ/กิจกรรมหลัก

ประชากรเป้าหมาย/
พื้นทีด่ าเนินการ

ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ

1.4 มีการเฝ้าระวังติดตามภาวะ
โภชนาการนักเรียน และตรวจสุขภาพ
นักเรียน เทอมละ๑ครั้ง
1.5 เด็กนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
(ผอม อ้วน เตี้ย) ได้รับการแก้ไข
2.ส่งเสริมภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วม
และพัฒนา
2.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเพิ่มขึ้น
2.2 ขับเคลื่อนการดาเนินงานอนามัย
โรงเรียน สู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพ (HLS)
2.3 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสู่การ
พัฒนาโรงเรียนรอบรู้ดา้ นสุขภาพ เพื่อ
นาไปสู่พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

ร้อยละของเด็กวัยเรียน 6- 14 ปี ได้รับการ
เฝ้าติดตามภาวะโภชนาการ และได้รับการ
ตรวจสุขภาพ
ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่มีปัญหา (ภาวะ ผอม
อ้วน เตี้ย) ได้รับการดูแล และแก้ไข

3.นักเรียน ป.1 - ป.6 ได้รับยาเสริมธาตุ
เหล็กตามแนวทางในรายที่มีภาวะซีด
ได้รับการดูแลและแก้ไขภาวะซีดหรือส่งต่อ

นักเรียน ป.1-ป.6 ได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก ตาม
แนวทาง ในรายที่มีภาวะซีดได้รับการดูแลและ
แก้ไขภาวะซีด หรือส่งต่อ

4. เฝ้าระวังความผิดปกติทางสายตาและ
การได้ยิน
- เด็ก ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา
หากมีภาวะผิดปกติได้รับการส่งต่อ

-ร้อยละของเด็กชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัด
กรองความผิดปกติทางสายตา

โครงการ/กิจกรรมหลัก

เกณฑ์ หรือ
เป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ชื่อผู้ประสานงาน

เกณฑ์ หรือ
เป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ชื่อผู้ประสานงาน

ร้อยละของอาเภอที่มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชรเพิ่มขึ้น 1 โรงเรียน
ร้อยละของโรงเรียนแต่ละอาเภอเข้าร่วมการ
ดาเนินงานโรงเรียนรอบรู้อาเภอละ 1 โรง
ร้อยละของ จนส.และ ครูได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ

ประชากรเป้าหมาย/
พื้นทีด่ าเนินการ

ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ

-บันทึกผลการคัดกรองสายตาในระบบ
VISION 2020
5.ส่งเสริมให้เด็กพิเศษได้เข้าถึงบริการ
ส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานการดูแล
สุขภาพอย่างครอบคลุมทั่วถึง
6.ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) /
โรงรียนที่ดาเนินงานในพระราชดาริ
ปีงบประมาณ 2565
7.การนิเทศติดตามการดาเนินงานส่ง
เสรืมสุขภาพ

-ร้อยละความครอบคลุมของการบันทึกข้อมูล
คัดกรองสายตาในระบบ VISION 2020
-ร้อยละของเด็กพิเศษในระบบได้รับการดูแล
สุขภาพอย่างครอบคลุมทั่วถึง
เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศติดตามการดาเนินงาน

โรงเรียนที่รับการประเมิน เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศติดตามการดาเนินงาน
ติดตาม

ร้อยละ 100

12,000.00

ม.ค..- ก.ย.65

แผนปฏิบัตกิ ารด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 ลดอัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหาและภัยสุขภาพ
กลุ่มงาน : ส่งเสริมสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ : 1 พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
แผนงานที่ : 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่นและเยาวชน (เป้าหมายร้อยละ 80)
ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้ง ที่คมุ กาเนิดได้รับการคุมกาเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (เป้าหมายร้อยละ 80)
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ประชากรเป้าหมาย/
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
เกณฑ์ หรือ
งบประมาณ
ระยะเวลา
ชื่อผู้ประสานงาน
พื้นทีด่ าเนินการ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ทมี่ ีคณ
ุ ภาพและเป็นมิตร
60,700.00
1.ประชุมอนุกรรมการป้องกันและแก้ไข อนุกรรมการป้องกันและ
58,300.00
รัตติยา สองทิศ
ปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นจังหวัดตรัง แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
2 ครั้ง/ ปี
ของวัยรุ่นจังหวัดตรัง
2. ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมิน
- ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น
- ร้อยละความพึงพอใจของวัยรุ่นที่ได้รับ
ร้อยละ 80
ธันวาคม- มกราคม
ไม่มี
มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
ของโรงพยาบาลทุกแห่ง
บริการสุขภาพที่เป็นมิตร
2565
สาหรับวัยรุ่นและเยาวชนฉบับ พ.ศ.
- ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น
-ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสานักงาน
ร้อยละ 30
2563 ( ออนไลน์)
ของสานักงานสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์
อาเภอทุกแห่ง
มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสาหรับ
วัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563
ระดับพื้นฐานขึ้นไป
3. ติดตามเยี่ยมประเมินรับรอง
โรงพยาบาลตาม มาตรฐานบริการ
สุขภาพที่เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่นและ
เยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563 และอาเภอ
อนามัยเจริญพันธ์

- รพช. 10 แห่ง
- สสอ. 10 แห่ง

-ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสาหรับ
วัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563
ระดับพื้นฐานขึ้นไป

ร้อยละ 100

2,400

เม.ย.-ก.ย. 2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก
1.จัดทาแนวทางการปฏิบัตสิ าหรับสถาน
บริการสาธารณสุขตามมาตรา 7 ภายใต้
พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานบริการ
สาธารณสุขมีและใช้เวชภัณฑ์ วางแผน
ครอบครัวเทคโนโลยีที่หลากหลายทันกับ
ปัญหา และครอบคลุมระบบหลักประกัน
สุขภาพทุกระบบ
3.ขยายสถานบริการที่เป็นมิตรสาหรับ
วัยรุ่นละเยาวชนให้ครอบคลุมถึงภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น

ประชากรเป้าหมาย/
พื้นทีด่ าเนินการ

ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลัง
คลอดหรือหลังแท้ง ที่คมุ กาเนิดได้รับการ
คุมกาเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร

เกณฑ์ หรือ
เป้าหมาย
ร้อยละ 80

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ชื่อผู้ประสานงาน

แผนปฏิบัตกิ ารด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 ลดอัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหาและภัยสุขภาพ
กลุ่มงาน : คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
กลยุทธ์ที่ : 5 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่าย
แผนงานที่ : 3 การป้องกัน ควบคุมโรค และปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กาหนด
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ประชากรเป้าหมาย/
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
เกณฑ์ หรือ
งบประมาณ
ระยะเวลา
ชื่อผู้ประสานงาน
พื้นทีด่ าเนินการ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
โครงการความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ไม่ใช้งบประมาณ
1. จัดทาข้อมูลการยื่นขอจดแจ้ง
ฐานข้อมูลของการยื่นขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์
มีฐานข้อมูล
วาสิฏฐี
ผลิตภัณฑ์ แอลกอฮอลล์เพื่อสุขอนามัย
แอลกอฮอลล์เพื่อสุขอนามัยสาหรับมือ
ของการยื่นขอ
สาหรับมือของสถานที่ผลิตเครื่องสาอาง
จดแจ้ง
ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง เครื่องสาอาง
ผลิตภัณฑ์ฯ
2. ตรวจประเมินสถานที่ผลิต
เครื่องสาอางที่มีการจดแจ้งผลิตภัณฑ์แอ
ลกอฮอลล์เพื่อสุขอนามัยสาหรับมือ

สถานที่ผลิตเครื่องสาอางที่ ร้อยละของสถานที่ผลิตเครื่องสาอางได้รับการ
มีการผลิตผลิตภัณฑ์แอลกอ ตรวจประเมินตามที่กฎหมายกาหนด
ฮอลล์เพื่อสุขอนามัยสาหรับ
มือ /จังหวัดตรัง

ร้อยละ 100

3. เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์แอลกอฮอลล์ สถานที่ผลิตเครื่องสาอางที่ จานวนตัวอย่างผลิตภัณฑ์แอลกอฮอลล์เพื่อ
เพื่อสุขอนามัยสาหรับมือจากสถานที่ผลิต มีการผลิตผลิตภัณฑ์แอลกอ สุขอนามัยสาหรับมือ
เครื่องสาอาง
ฮอลล์เพื่อสุขอนามัยสาหรับ
มือ /จังหวัดตรัง

อย่างน้อย
สถานผลิต
เครื่องสาอาง
ละ 1 ตัวอย่าง

4. วิเคราะห์ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ สถานที่ผลิตเครื่องสาอางที่ ร้อยละของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอลล์เพื่อ
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
มีการผลิตผลิตภัณฑ์แอลกอ สุขอนามัยสาหรับมือมีความปลอดภัยตาม
ฮอลล์เพื่อสุขอนามัยสาหรับ เกณฑ์ที่กาหนด
มือ /จังหวัดตรัง

ร้อยละ 70

ธ.ค. 2564 –
พ.ค. 2565

แผนปฏิบัตกิ ารด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 ลดอัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหาและภัยสุขภาพ
กลุ่มงาน : ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
กลยุทธ์ที่ : 5 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่าย
แผนงานที่ : 3 การป้องกัน ควบคุมโรค และปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ของอาเภอในจังหวัดตรัง ที่มีการดาเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ครอบคลุมทั้ง 5 มาตรการ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ประชากรเป้าหมาย/
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
เกณฑ์ หรือ
งบประมาณ
ระยะเวลา
ชื่อผู้ประสานงาน
พื้นทีด่ าเนินการ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
โครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดตรัง ปี 2564 - 2566
งบ สสส
1. ขับเคลื่อนกลไกการดาเนินงาน
คณะกรรมการควบคุม 1. จานวนนโยบาย แนวทาง มาตรการ มติ
อย่างน้อย 2
ควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ สาคัญ ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานควบคุมยาสูบ
ครั้ง/ปี
ระดับจังหวัด/อาเภอ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ.ตรัง และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. จานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
อย่างน้อย 2
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานพหุภาคี
ครั้ง
ตามยุทธศาสตร์หรือมาตรการหลัก
3. ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตาม
แผนงานโครงการฯ จากรายงานงวด
4. มีแผนการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จังหวัด/อาเภออย่างบูรณาการที่
ครอบคลุมทุกมาตรการ
5. จานวนการติดตามประเมินผลใน 5
มาตรการหลัก

โครงการ/กิจกรรมหลัก

ประชากรเป้าหมาย/
พื้นทีด่ าเนินการ

2. การบังคับใช้กฎหมาย และการ
ดาเนินการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่สุรา

ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ

เกณฑ์ หรือ
เป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ชื่อผู้ประสานงาน

เกณฑ์ หรือ
เป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ชื่อผู้ประสานงาน

1. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ
ตรวจสอบภายใน 60 วัน นับจากวันได้รับเรื่อง
2. จานวนร้านค้า ร้านอาหาร สถาน
ประกอบการที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ /
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่สาธารณะ ศาสน
สถาน สถานที่ราชการ ตลาด ขนส่ง หรือ
สถานที่ที่กฎหมายกาหนดได้รับการตรวจ
เตือน/ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงข้อกฎหมาย/บังคับ
ใช้กฎหมาย
3. จานวนคดีที่หน่วยงาน/ทีม/ชุดปฏิบัตกิ าร
ระดับพื้นที่ ดาเนินการทางคดี เมื่อพบการ
กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตคิ วบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 หรือ
พระราชบัญญัตคิ วบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551

3. การป้องกันนักสูบนักดื่มหน้าใหม่

สถานศึกษาที่มีการดาเนินการสถานศึกษา
ปลอดบุหรี่/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงที่ผ่าน
มา สามารถยกระดับการดาเนินงานให้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินได้

4. การบาบัดรักษา/การช่วยเลิกสูบเลิกดื่ม

1. ร้อยละของบุคลากร สถานพยาบาล ที่ผ่าน
การพัฒนาศักยภาพ มีทักษะและสามารถ
ปฏิบัตงิ านในการคัดกรองผู้ตอ้ งการเลิกบุหรี่
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

ประชากรเป้าหมาย/
พื้นทีด่ าเนินการ

5. สร้างมาตรการทาให้ชุมชนปลอดบุหรี่
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2. ร้อยละของผู้เข้ารับการบาบัดให้เลิกบุหรี่
สามารถเลิกบุหรี่ได้สาเร็จอย่างน้อย 6 เดือน
3. สัดส่วนของผู้ได้รับการคัดกรองความเสี่ยง
จากการดื่มสุรา
4. สัดส่วนผู้ดื่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงปานกลางที่
ได้รับการคัดกรองเข้าสู่ระบบการบาบัดรักษา
5. สัดส่วนผู้เข้ารับการบาบัดรักษาที่ลดระดับ
ความเสี่ยงของการดื่มลงอย่างน้อย 1 ระดับได้
เป็นระยะเวลา 1 ปี
จานวนชุมชนที่มีการกาหนดมาตรการและ
ดาเนินการตามกรอบแนวทางชุมชนปลอดบุหรี่
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชุมชนในการ
ป้องกัน/ควบคุมยาสูบหรือเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม

แผนปฏิบัตกิ ารด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 ลดอัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหาและภัยสุขภาพ
กลุ่มงาน : ควบคุมโรคติดต่อ
กลยุทธ์ที่ : 2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
แผนงานที่ : 3 การป้องกัน ควบคุมโรค และปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มประชากรเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ประชากรเป้าหมาย/
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
เกณฑ์ หรือ
งบประมาณ
ระยะเวลา
ชื่อผู้ประสานงาน
พื้นทีด่ าเนินการ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี (HIV)
งบกองทุนเอดส์
1.ระบบเฝ้าระวังความชุกของการติดเชื้อ - บริจาคโลหิต รพ.ศูนย์
ผู้บริจาคโลหิตทุกรายที่มาในช่วง 1 มิถุนายน – ร้อยละ 100 กระทรวงสาธารณสุข 1 มิถุนายน – 30 นางธิดา โสภาผล
เอชไอวี (HIV Sero Survellance : HSS)
31 กรกฎาคม ของทุกปี
กันยายน 2565
2.ระบบเฝ้าระวังอุบัตกิ ารณ์การติดเชื้อ
เอชไอวี (HIV Incident Survellance)
3.ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับ
การติดเชื้อเอชไอวี (Behavior
surveillance System : BSS)

- กลุ่มหญิงตั้งครรภ์
- พนักงานบริการหญิง รพ.
ศูนย์และ รพช.ทุกแห่ง
- กลุ่มนักเรียน ม.2, ม.5 ,
ปวช.2
- กลุ่มพนักงานโรงงาน
- กลุ่มทหารเกณฑ์

หญิงตั้งครรภ์ และพนักงานบริการหญิง ทุก
ร้อยละ 100
รายที่มาในช่วง 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม
ของทุกปี
- สุ่มตัวอย่างสถานศึกษา มัธยม/อาชีวะ ทุก
ร้อยละ 100
อาเภอ 20 แห่ง
- สุ่มตัวอย่างโรงงานทุกอาเภอจานวน 10 แห่ง

- กลุ่มทหารกองประจาการผลัดที่ 1 ณ กอง
พันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15
- กลุ่มพนักงานบริการหญิง - ในสถานบริการทุกแห่ง

กระทรวงสาธารณสุข 1 มิถุนายน – 30 นางธิดา โสภาผล
กันยายน 2565
กระทรวงสาธารณสุข 1 มิถุนายน – 30 นางธิดา โสภาผล
กันยายน 2565

แผนปฏิบัตกิ ารด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 ลดอัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหาและภัยสุขภาพ
กลุ่มงาน : ควบคุมโรคติดต่อ
กลยุทธ์ที่ : 2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
แผนงานที่ : 3 การป้องกัน ควบคุมโรค และปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัด : อัตราผู้ตอ้ งขังรายใหม่ได้รับการคัดกรองค้นหาวัณโรคด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก ≥ ร้อยละ ๙0 (โครงการราชทัณฑ์ปันสุข)
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ประชากรเป้าหมาย/
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
เกณฑ์ หรือ
งบประมาณ
ระยะเวลา
ชื่อผู้ประสานงาน
พื้นทีด่ าเนินการ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข
งบ สปสช.
๑.โรงพยาบาลแม่ข่ายสนับสนุนการตรวจ ผู้ตอ้ งขังเรือนจาตรัง
ผู้ตอ้ งขังที่ภาพถ่ายรังสีทรวงอกผิดปกติเข้าได้
ร้อยละ 100
งบ สปสช.
ต.ค. ๖๔ - ม.ค. ๖๕ นางนงลักษณ์
วินิจฉัยวัณโรค ในกรณีที่ภาพถ่ายรังสี
กับวัณโรค หากได้รับการวินิจฉัยเป็นวัณโรค
ทวนชีพ
ทรวงอกผิดปกติเข้าได้กับวัณโรค หาก
ได้รับการขึ้นทะเบียนรักษาทุกราย
ได้รับการวินิจฉัยเป็นวัณโรคให้ขึ้น
ทะเบียนรักษาทุกราย

แผนปฏิบัตกิ ารด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 ลดอัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหาและภัยสุขภาพ
กลุ่มงาน : ควบคุมโรคติดต่อ
กลยุทธ์ที่ : 2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
แผนงานที่ : 3 การป้องกัน ควบคุมโรค และปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัด : อัตราความสาเร็จของการรักษาในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ≥ ร้อยละ๘๘
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ประชากรเป้าหมาย/
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
เกณฑ์ หรือ
งบประมาณ
ระยะเวลา
ชื่อผู้ประสานงาน
พื้นทีด่ าเนินการ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ค้นหา วัณโรคเชิงรุก
40,300.00
ต.ค.๖๔ - ธ.ค.๖๔ นางนงลักษณ์
๑ วิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ใน
ในชุมชน
- คัดกรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙0
รพ. , พื้นที่
งบพื้นที่
พื้นที่ชุมชน สารวจกลุ่มเป้าหมายกลุ่ม
- ผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณ - ร้อยละของความครอบคลุมของผู้ป่วย วัณ
กาหนด
ทวนชีพ
เสี่ยงและกลุ่มอื่นๆและจัดทาแผนพร้อม โรค
กลุ่มเป้าหมาย
โรครายใหม่ทุกประเภท มากกว่าหรือเท่ากับ
ของบสนับสนุน
- ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ได้ครอบคลุม
ร้อยละ ๘๘ ของ Estimate case
ใน รพ.
- คลินิกDM , HIV ,
ผู้สูงอายุ ๖๕ ปี
- ต่างด้าว
ในเรือนจา
๒ จัดทาแผนรณรงค์เก็บตกค้นหาผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่ปีละ ๒ ครั้ง
๓ ประชุมเร่งรัดตรวจคัดกรองค้นหา
ผู้ป่วยวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงและผู้
มีอาการสงสัยวัณโรค

- รพ. ๑0 แห่ง
มีแผนรณรงค์ปีละ ๒ ครั้ง
- อาเภอ ๑0 แห่ง
- จนท.คลินิกวัณโรค
ผู้เข้าร่วมประชุมได้กาหนดกลุ่มเป้าหมายกลุ่ม
- ผู้ประสานวัณโรค
เสี่ยงรับทราบแนวทางการคัดกรองค้นหา
- พยาบาลคลินิกโรคเรื้อรัง
- รพ.สต.
รวม ๕0 คน

รณรงค์ปีละ ๒
ครั้ง
รพ. , พื้นที่
กาหนด
กลุ่มเป้าหมาย
ได้ครอบคลุม

งบพื้นที่
8,000.00

มี.ค. ๖๕ , ส.ค. ๖๕ นางนงลักษณ์
ทวนชีพ
ธ.ค. 64
นางนงลักษณ์
ทวนชีพ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

ประชากรเป้าหมาย/
พื้นทีด่ าเนินการ
๔ สุ่มลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการคัด
- รพ. ๑0 แห่ง
กรองค้นหาเชิงรุก
- อาเภอ ๑0 แห่ง
๕ ประชุมเร่งรัดการตรวจวินิจฉัยการติด - กลุ่มผู้สัมผัสวัณโรค
เชื้อวัณโรคระยะแฝงโดยการตรวจ IGRA , - ผู้ป่วย HIV
TST ในกลุ่มผู้สัมผัสวัณโรค , HIVฯลฯ
และรักษาการติดเชื้อระยะแฝง
6 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร DOT MEETING - จนท.คลินิกวัณโรค
ติดตามผลการดาเนินงานวัณโรค ๒ ครั้ง - ผู้ประสานวัณโรค
- เจ้าหน้าที่งานชันสูตร
- เรือนจา
- ตัวแทน รพ.สต.

ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ

งบประมาณ

มีแผนลงพื้นที่นิเทศติดตาม

เกณฑ์ หรือ
เป้าหมาย
ปีละ ๒ ครั้ง

ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงได้รับการรักษาทุกราย

ปีละ ๑ ครั้ง

4,800.00

ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจ,รับทราบข้อมูลและหา
แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ร้อยละ ๑00

27,500.00

ก.พ.๖๕ , ก.ค.๖๕ นางนงลักษณ์
ทวนชีพ

งบพื้นที่

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ นางนงลักษณ์
ทวนชีพ

7 ประชุมร่วมกับ Team Case
management เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าผลการดาเนินงานทุกเดือน

- จนท.คลินิกวัณโรค
รับทราบผลการดาเนินงานและหาแนวทางการ
- ผู้ประสานวัณโรค
ดาเนินงานร่วมกัน
- คณะทางาน Team Case
management

ปีละ ๑0 - ๑๒
ครั้ง

8 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการคัด
กรองความครอบคลุมการขึ้นทะเบียน
และผลการรักษาทุกเดือน

- รพ. ๑0 แห่ง
- อาเภอ ๑0 แห่ง

ปีละ ๑๒ ครั้ง

ระยะเวลา
ชื่อผู้ประสานงาน
ดาเนินการ
มี.ค.๖๕ , ส.ค.๖๕ นางนงลักษณ์
ทวนชีพ
ม.ค. 65
นางนงลักษณ์
ทวนชีพ

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ นางนงลักษณ์
ทวนชีพ

โครงการ/กิจกรรมหลัก
9 จัดตั้งคณะทางานใน CUPและประชุม
เชิงปฏิบัตกิ าร DOT MEETING รายไตร
มาส ติดตามผลการดาเนินงานวัณโรค

ประชากรเป้าหมาย/
พื้นทีด่ าเนินการ
- จนท.คลินิกวัณโรค
- ผู้ประสานวัณโรค
- จนท.รพ.สต.

ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ

เกณฑ์ หรือ
เป้าหมาย
CUP มีการประชุม DOT MEETING รายไตรมาส ร้อยละ 100

รพ. ๑0 แห่ง

งบพื้นที่

ระยะเวลา
ดาเนินการ
รายไตรมาส

ชื่อผู้ประสานงาน
นางนงลักษณ์
ทวนชีพ

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ นางนงลักษณ์
ทวนชีพ

10 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลติดตามผู้ป่วย รพ. ๑0 แห่ง
จากโปรแกรมทุกสัปดาห์ให้เป็นปัจจุบัน
11 ประเมินมาตรฐานคลินิกวัณโรค
คุณภาพและลงพื้นที่ที่มีปัญหากาหนด
เชิงนโยบาย

งบประมาณ

รพ.ผ่านมาตรฐานคุณภาพคลินิกวัณโรค

ร้อยละ ๙0

ก.ค. 65

นางนงลักษณ์
ทวนชีพ

แผนปฏิบัตกิ ารด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 2 ประชาชนได้รับบริการมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
กลุ่มงาน : ควบคุมโรคติดต่อ
กลยุทธ์ที่ : 2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
แผนงานที่ : 8 การพัฒนาตามโครงการพระราชดาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ
ตัวชี้วัด : ๑ ลดอัตราชุกโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนให้เหลือร้อยละ ๕
2 บรรลุเป้าหมายโรงเรียนปลอดโรคหนอนพยาธิภายในปี ๒๕๖๘
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ประชากรเป้าหมาย/
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
เกณฑ์ หรือ
งบประมาณ
ระยะเวลา
ชื่อผู้ประสานงาน
พื้นทีด่ าเนินการ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนตามโครงการพระราชดาริฯ
งบเฉพาะหนอนพยาธิ
๑. ประสานงาน สสอ.และแจ้ง
- รพ.สต.บ้านเจ้าพะ
๑.นักเรียนทุกคน รร.ตชด.สันติราษฎร์ประชา
ร้อยละ ๑๐๐ กระทรวงสาธารณสุข ตุลาคม ๒๕๖๔ - นางอาไพ ไชยทอง
รพ.สต.เพื่อสารวจข้อมูลนักเรียน
- รพ.สต.บ้านลิพัง
บารุง / รร.ตชด.บ้านหินจอก ได้รับการตรวจ
กันยายน ๒๕๖๕
- รร.ตชด.สันติราษฎร์
อุจจาระ
ประชาบารุง
๒. ประสานงานโรงพยาบาลเพื่อ
- รร.ตชด.บ้านหินจอก
ดาเนินการตรวจอุจาระ
๓. รพ.สต.ดาเนินการเก็บอุจจาระส่งตรวจ
๒.นักเรียนทุกคนที่ตรวจพบพยาธิได้รับการ
รักษา
4. รพ.สต.ร่วมกับโรงเรียนจ่ายยา
๓.นักเรียนทุกคนได้รับยาถ่ายพยาธิแบบกลุ่ม
นักเรียนทุกคนแบบ MASS TREATMENT
(MASS TREATMENT)
5. สสอ./รพ.สต./โรงเรียนร่วมจัดอบรม
ให้ความรู้นักเรียน
6. ประเมินพฤติกรรม
7. รายงานการดาเนินงาน

๔.นักเรียนทุกคนมีความรู้เรื่องโรคหนอนพยาธิ
๕.นักเรียนทุกคนได้รับการประเมินพฤติกรรม

ปีละ 1 ครั้ง

แผนปฏิบัตกิ ารด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 ลดอัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหาและภัยสุขภาพ
กลุ่มงาน : ควบคุมโรคติดต่อ
กลยุทธ์ที่ : 2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
แผนงานที่ : 3 การป้องกัน ควบคุมโรค และปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัด : กาจัดโรคหัด ลดอุบัตกิ ารณ์ของผู้ป่วยยืนยันโรคหัด 0 ราย (ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศ)
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ประชากรเป้าหมาย/
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
เกณฑ์ หรือ
งบประมาณ
พื้นทีด่ าเนินการ
เป้าหมาย
โครงการพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน
100,950.00
ยกระดับคุณภาพการให้บริการวัคซีนและ
ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในประชากร
การดาเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในทุกพื้นที่
- อบรมให้ความรู้เรื่องการสร้างเสริม
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการวัคซีน
ภูมิคุ้มกันโรค/การให้วัคซีนในผู้ใหญ่/
งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในทุกระดับ
วัคซีนใหม่ในแผนงานฯ/การบันทึกข้อมูล สสอ./รพ/รพ.สต.ทุกแห่ง สามารถดาเนินงานได้มาตรฐานเดียวกัน
- ประเมินมาตรฐานการดาเนินงานสร้าง - คลังวัคซีนระดับอาเภอ
เสริมภูมิคุ้มกันโรค 3 ขั้นตอนแบบบูรณา 10 แห่ง
การ
- รพ.สต.อาเภอละ 2 แห่ง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ชื่อผู้ประสานงาน

ศศิธร วิโนทัย

160 คน

94,950.00

ม.ค.-มี.ค.65

10 อาเภอ

6,000.00

ม.ค.-ก.ย.65

แผนปฏิบัตกิ ารด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 ลดอัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหาและภัยสุขภาพ
กลุ่มงาน : ควบคุมโรคติดต่อ
กลยุทธ์ที่ : 2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
แผนงานที่ : 3 การป้องกัน ควบคุมโรค และปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ของกลุ่มประชากรเป้าหมาย ได้รับการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคที่ตดิ ต่อทางเพศสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ประชากรเป้าหมาย/
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
เกณฑ์ หรือ
งบประมาณ
ระยะเวลา
ชื่อผู้ประสานงาน
พื้นทีด่ าเนินการ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
โครงการสารวจสถานบริการและผู้ให้บริการทางเพศ ทีต่ อ้ งเฝ้าระวัง
งบกองทุนเอดส์
1.สารวจสถานบริการและผู้ให้บริการทาง - สถานบริการและผู้
สถานบริการและผู้ให้บริการทางเพศทุกอาเภอ
ร้อยละ 80 กระทรวงสาธารณสุข 1 มกราคม – 31 นายคารพ ฟ้อง
เพศ
ให้บริการทางเพศทุกอาเภอ 24 ประเภทสถานบริการ ได้รับการขึ้นทะเบียน
มีนาคม 2565
ค้อน
2.ตรวจเยี่ยมสถานบริการและให้ความรู้
แก่พนักงานบริการ

- สถานบริการและผู้
ติดตามตรวจเยี่ยม สถานบริการและผู้
ให้บริการทางเพศทุกอาเภอ ให้บริการทางเพศทุกอาเภอ 24 ประเภท
สถานบริการ
3.เจาะโลหิตพนักงานบริการ เพื่อหาการ - สถานบริการและผู้
พนักงานบริการได้รับการเจาะโลหิต ตรวจหา
ติดเชื้อซิฟิลิสและเอดส์
ให้บริการทางเพศทุกอาเภอ เชื้อซิฟิลิสและเอดส์ ทุกราย
4.แจกถุงยางอนามัย และให้ความรู้
- สถานบริการและผู้
พนักงานบริการมีความรู้ในการใช้ถุงยางอนามัย
ให้บริการทางเพศทุกอาเภอ ร้อยละ 100 อย่างถูกวิธี

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

แผนปฏิบัตกิ ารด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 ลดอัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหาและภัยสุขภาพ
กลุ่มงาน : ควบคุมโรคติดต่อ
กลยุทธ์ที่ : 2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
แผนงานที่ : 3 การป้องกัน ควบคุมโรค และปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัด : หน่วยปฏิบัตกิ ารควบคุมโรคติดต่อมีรายงานการสอบสวนโรค อย่างน้อยอาเภอละ 1 เรื่อง
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ประชากรเป้าหมาย/
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
เกณฑ์ หรือ
งบประมาณ
ระยะเวลา
พื้นทีด่ าเนินการ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยปฏิบัตกิ ารควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ระดับอาเภอ
25,600.00
อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในหน่วย เจ้าหน้าที่ในหน่วย
หน่วยปฏิบัตกิ ารควบคุมโรคติดต่อมีรายงาน
25,600.00
ม.ค. - มี.ค.65
10 อาเภอ
ปฏิบัตกิ ารควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
ปฏิบัตกิ ารควบคุมโรคติดต่อ การสอบสวนโรค อย่างน้อยอาเภอละ 1 เรื่อง
ระดับอาเภอ
(CDCU) 30 คน

ชื่อผู้ประสานงาน

นายทัยวิทย์ ชัย
วิเศษ

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 2 ประชาชนได้รับบริการมีคุณภาพและมาตรฐาน
กลุ่มงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลยุทธ์ที่ : 2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
แผนงานที่ : 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 100 รพช. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสาหรับการดูแลระยะกลางแบบ IPD (ตามแบบ checklist ของกรมการแพทย์ )
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ประชากรเป้าหมาย/
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
เกณฑ์ หรือ
งบประมาณ
ระยะเวลา
ชื่อผูป้ ระสานงาน
พื้นที่ดาเนินการ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะกลางแบบ IPD
7,560.00
นิเทศติดตามงาน Intermediate
รพช. 9 แห่ง
รพช. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสาหรับการดูแล ร้อยละ 100
7,560.00
เม.ย. - ก.ย. 2565 อาพัน ชิงแก้ว
care (IMC)
ระยะกลางแบบ IPD (ตามแบบ checklist
ของกรมการแพทย์ )

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 2 ประชาชนได้รับบริการมีคุณภาพและมาตรฐาน
กลุ่มงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลยุทธ์ที่ : 2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
แผนงานที่ : 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละการคัดกรองมะเร็งเต้านมมากกว่าร้อยละ 80 ของประกรผู้หญิงอายุ 30-70 ปี
2. ร้อยละการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงอายุ 30-60 ปี มากกว่าร้อยละ 80 (สะสมตั้งแต่ปี 2563-2567)
3. ร้อยละการคัดกรองมะเร็งมะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนักในประชากรอายุ 50-70 ปี มากกว่า ร้อยละ 80
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ประชากรเป้าหมาย/
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
เกณฑ์ หรือ
งบประมาณ
ระยะเวลา
ชื่อผูป้ ระสานงาน
พื้นที่ดาเนินการ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคมะเร็ง จังหวัดตรัง
1.การป้องกันและการรณรงค์เพื่อลด
-ร้อยละของเครือข่ายมีคลินิกพิเศษ (คลินิกอด ร้อยละ 100
ม.ค. - ก.ย. 2565 นันทนาถ ลีสุรพงษ์
ความเสี่ยง (Primary prevention)
บุหรี่,คลินิกปรับปลี่ยนพฤติกรรม,การจัด
Health Promotion รณรงค์ให้
โปรแกรมวัคซีน HBV,HPV vaccine)
ความรู้ ในเรื่อง
-ร้อยละของการจัดกิจกรรมรณรงค์
- 5 ทา 5 ไม่ ห่างไกลมะเร็ง
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
- 7 สัญญาณอันตรายอาหารก่อ
มะเร็ง สาเหตุ อาการ การตรวจ การ
รักษา ของมะเร็งชนิดต่างๆ และ
วิธีการป้องกัน

โครงการ/กิจกรรมหลัก

ประชากรเป้าหมาย/
พื้นที่ดาเนินการ

ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ

2.การค้นหาผู้ป่วยมะเร็ง
- เต้านม
- ปากมดลูก
- ลาไส้ใหญ่

1.ร้อยละของสตรีอายุ 30 – 60 ปี ได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
2.ร้อยละของสตรีอายุ 30 – 70 ปี มีการตรวจ
เต้านมโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (CBE)
3.ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งลาไส้ใหญ่
4.ร้อยละของสตรีที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งที่พบว่ามีความผิดปกติได้รับการส่งต่อ
และรักษาอย่างเหมาะสม

3.ประชุมจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
งานมะเร็ง นโยบายและแผนงาน
4.เครือข่ายบริการมีผู้จัดการผู้ป่วย
มะเร็งรายกรณี (case manager)
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
5.ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการติดตามดูแล
อย่างต่อเนื่อง
6.การกากับ ติดตาม ความก้าวหน้า
การดาเนินงานตามแผนฯ นาผลมา
วิเคราะห์ จัดการเชิงระบบ อย่าง
ต่อเนื่อง

มีแผนพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน งานมะเร็ง
ร้อยละของเครือข่ายบริการมีผู้จัดการผู้ป่วย
มะเร็งรายกรณี (case manager) สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการดูแลต่อเนื่อง

เกณฑ์ หรือ
เป้าหมาย
ร้อยละ 80

จานวน 1 ชุด
100

100

ร้อยละการติดตามความก้าวหน้าการ
ร้อยละ 80
ดาเนินงานตามแผนฯ นาผลมาวิเคราะห์ จัดการ
เชิงระบบ อย่างต่อเนื่องรายไตรมาส

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ชื่อผูป้ ระสานงาน

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 3 บุคลากรมีสมรรถนะและมีความสุข
กลุ่มงาน : บริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ : 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการและศักยภาพกาลังคนด้านสุขภาพ
แผนงานที่ : 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัด : บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ประชากรเป้าหมาย/
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
เกณฑ์ หรือ
งบประมาณ
ระยะเวลา
ชื่อผูป้ ระสานงาน
พื้นที่ดาเนินการ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรก่อนประจาการ ประจาปีงบประมาณ 2565
43,800.00
กิจกรรมปฐมนิเทศแพทย์/ทันตแพทย์/ แพทย์ /ทันตแพทย์/ เภสัช แพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกร ผู้ใช้ทุนกระทรวง
ร้อยละ 80
9,600.00
พ.ค.- มิ.ย. 65 นางจริยา สุทธิ
เภสัชกร ผู้ใช้ทุนกระทรวงสาธารณสุข
กร ผู้ใช้ทุนกระทรวง สาธารณสุข มีความรู้ความสามารถและทักษะ
นนท์
ประจาปีงบประมาณ 2565
สาธารณสุข
ในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.กาหนด
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
หลักสูตรต่างๆ ของกระทรวง
ต่าง ๆ ของกระทรวง
สาธารณสุข ประจาปีการศึกษา 2564 สาธารณสุข ประจาปี
การศึกษา 2564

ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของ
กระทรวงสาธารณสุขมีความรู้ความสามารถ
และทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่
ก.พ.กาหนด

ร้อยละ 90

9,600.00

พ.ค. - ก.ค. 65

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งใหม่ ปีงบประมาณ 2565

บุคลากรผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ มีความรู้
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.กาหนดและบรรจุได้ทันตาม
เวลา

ร้อยละ 90

19,200.00

พ.ค. - ก.ค. 65

บุคลากรผู้ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งใหม่ ปีงบประมาณ
2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก

ประชากรเป้าหมาย/
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
พื้นที่ดาเนินการ
กิจกรรมประชุมนักเรียน/ผู้ปกครอง นักศึกษาแพทย์ในโครงการ นักเรียน/ผู้ปกครอง ได้รับทราบและเข้าใจ
นักศึกษาแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์ ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว
รายละเอียดการรับทุนตามเงื่อนไขสัญญา
เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจาปีประมาณ ชนบท และนักเรียนทุน
2565
กระทรวงสาธารณสุข ปี
การศึกษา 2564 โควตา
จังหวัดตรัง
1.5 กิจกรรมประชุมนักเรียนทุน
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์และ
หลักสูตรวิทยาศาสตร สาขารังสี
เทคนิค /ผู้ปกครอง ประจาปี
การศึกษา 2564

เกณฑ์ หรือ
เป้าหมาย
ร้อยละ 90

งบประมาณ
3,000.00

นักเรียนทุนหลักสูตร
นักเรียนทุน/ผู้ปกครอง ได้รับทราบและเข้าใจรายละเอี
ร้อยละ 90ยของนั
ดการรักศึบกทุษาใหม่
นตามเงื2่อ,400.00
นไขสัญญา
พยาบาลศาสตร์และ
หลักสูตรวิทยาศาสตร สาขา
รังสีเทคนิค /ผู้ปกครอง
ประจาปีการศึกษา 2564

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มี.ค. - เม.ย. 65

พ.ย.-65

ชื่อผูป้ ระสานงาน

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 3 บุคลากรมีสมรรถนะและมีความสุข
กลุ่มงาน : บริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ : 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการและศักยภาพกาลังคนด้านสุขภาพ
แผนงานที่ : 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัด : บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ประชากรเป้าหมาย/
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
เกณฑ์ หรือ
งบประมาณ
ระยะเวลา
ชื่อผูป้ ระสานงาน
พื้นที่ดาเนินการ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระหว่างประจาการ ประจาปีงบประมาณ 2565
125,360.00
กิจกรรมอบรมหลักสูตรทางการ
กิจกรรมอบรมหลักสูตร บุคลากรสายงานด้านการบริหารทุกระดับ
ร้อยละ 90
103,760.00
มี.ค. - ก.ค.65 นางจริยา สุทธิ
บริหารการแพทย์และสาธารณสุข
ทางการบริหารการแพทย์ ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ
นนท์
ประจาปีงบประมาณ 2565
และสาธารณสุข ประจาปี ทักษะทางการบริหารตามหลักสูตรของ
งบประมาณ 2565 กระทรวงสาธารณสุข
กิจกรรมอบรมฟื้นฟูความรู้เบื้องต้น
การเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19)

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสาย บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสายงานสนับสนุนและสาย
งานสนับสนุนและสาย
วิชาชีพ ได้รับความรู้และทักษะในการ
วิชาชีพในหน่วยงานสังกัด ปฏิบัตงิ าน ได้ถูกต้อง
สานักงานสาธารณสุข 100
คน

ร้อยละ 80

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภายใน
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายใน บุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในสานักงาน
ร้อยละ 80
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ผ่าน สานักงานสาธารณสุข
สาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้รับการพัฒนาแนวคิด ของบุคลากร
เสียงตามสาย Five Minute Talk
จังหวัดตรัง จานวน 157 คน และข้อมูลที่ทันสมัยตลอดเวลา
โดยรับฟังความรู้จากกลุ่มงานต่างๆ
จานวน 13 กลุ่ม ทุกวันศุกร์ สุด
สัปดาห์

21,600.00

ม.ค. - มิ.ย.65

-

ม.ค. - ก.ย.65

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการมีระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มงาน : ประกันสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ : 10 พัฒนาระบบการจัดการด้านการเงิน การคลังสุขภาพ
แผนงานที่ : 13 การบริหารจัดการการเงินการคลังสุขภาพ
ตัวชี้วัด : บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ประชากรเป้าหมาย/
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
เกณฑ์ หรือ
งบประมาณ
ระยะเวลา
พื้นที่ดาเนินการ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
ประชุม ผอ.รพ.,สสอ.และผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อช่วยกาหนดแผนและแนวทางการ
ดาเนินงาน

จังหวัดตรังมีแผนการดาเนินงานตามนโยบาย
ยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
บริการสาธารณสุข

1 แผนงาน

ติดตาม ผลการดาเนินงาน ปัญหา
อุปสรรคของหน่วยบริการ

เครือข่ายบริการสุขภาพมีการสรุปผลการ
ดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

10 เครือข่าย
บริการสุขภาพ

ชื่อผูป้ ระสานงาน

นางปาณิสรา ศรี
ธนสาร

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการมีระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลยุทธ์ที่ : 5 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่าย
แผนงานที่ : 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ตัวชี้วัด : 1. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ร้อยละ 80 โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
3. ร้อยละ 100 โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
4. ร้อยละ100 จังหวัดตรังพัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพโรคหลอดเลือดสมองผ่านการรับรองมาตรฐาน ปี 2565
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ประชากรเป้าหมาย/
ข้อบ่งชี้ความสาเร็จ
เกณฑ์ หรือ
งบประมาณ
ระยะเวลา
ชื่อผูป้ ระสานงาน
พื้นที่ดาเนินการ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
โครงการ พัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลบูรณาการมาตรฐานสหสาขาวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2565
1. ออกแบบกระบวนการดาเนินงาน
จังหวัดตรังมีแผนการดาเนินงานตามนโยบาย
นางปาณิสรา ศรี
แต่ละมาตรฐานให้ครอบคลุมระดับ
ยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
ธนสาร
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิและงานที่
บริการสาธารณสุข
1 แผนงาน
เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ขาด นามา
จัดทาแผนพัฒนา
2.จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ HA
บูรณาการกับมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ,และ
มาตรฐาน HNA
3.ขับเคลื่อนการดาเนินงานโดยทีมนา
คุณภาพหรือทีมพี่เลี้ยงคุณภาพ นิเทศ เยี่ยมสารวจมาตรฐาน HA
มาตรฐาน HNA มาตรฐานLA และ
มาตรฐาน ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
ตามสถานการณ์ On site , Online

เครือข่ายบริการสุขภาพมีการสรุปผลการ
ดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

10 เครือข่าย
บริการสุขภาพ

4.พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงคุณภาพ
ให้เข้มแข็ง
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
- บทบาทผู้เยี่ยมสารวจประเมินภายใน
- บทบาทผู้ประสานคุณภาพ
- การนามาตรฐานที่สาคัญสู่การ
ปฏิบัติและการใช้เครื่องมือคุณภาพ
เช่นการถอดบทเรียนสู่การปฏิบัติ
การตามรอย
5.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
1). จัดประชุมมาตรฐานและการ
เขียนแบบประเมินตนเอง
- มาตรฐาน LA
- มาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย
- มาตรฐาน HNA
6.ถอดบทเรียนหลังการนิเทศติดตาม
และการประเมินผลตามมาตรฐาน
เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน
7.ประชุมเชิงปฏิบัติติการ พัฒนา
ระบบสารสนเทศ การดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองเชื่อมโยงปฐมภูมิ
ทุติยภูมิ ตติยภูมิ

8.การกากับ ติดตาม ความก้าวหน้า
การดาเนินงานตามแผนฯ วิเคราะห์
ส่วนขาด นามาปรับแผนจัดการเชิง
ระบบ อย่างต่อเนื่อง

