สรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอจุฬาภรณ
ลําดับ

โครงการและกิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

งบประมาณ
(บาท)

นโยบายกระทรวง/
มาตรการจังหวัด

ระยะเวลาดําเนินงาน

(ไตรมาสที่)
1 2 3 4

แหลง
งบประมาณ

สถานะการใชจาย
งบประมาณ

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การชวยฟนคืนชีพ ( CPR )
: ฟงวิชาการ ฝกปฏิบัติ สาธิตยอนกลับ

เพื่อเตรียมความพรอมบุคลากรสําหรับภาวะ
วิกฤตฉุกเฉิน

ภาคีเครือขาย
อําเภอจุฬาภรณ
จํานวน 152 คน

15,200

ยุทธศาสตร 3
People Excellence
(บุคลากรเปนเลิศ)

/

เงินบํารุง(UC) ดําเนินการแลวเสร็จ
OP CUP
เบิกจายงบประมาณ
จํานวน 13,100 บาท

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ซอมแผนอุบัติเหตุหมู
: ประชุมตั้งรับ วางแผนซอมรับอุบัติเหตุ
หมูและปฏิบัติจริง
3 โครงการพัฒนาการดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคองเครือขายจุฬาภรณ
: อบรมใหความรูการดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคอง ศึกษาดูงาน จัดตั้งศูนย

เพื่อลดอัตราตาย ความพิการ ของผูประสบเหตุ
อุบัติเหตุ

ภาคีเครือขาย
อําเภอจุฬาภรณ
จํานวน 200 คน

23,800

ยุทธศาสตร 3
People Excellence
(บุคลากรเปนเลิศ)

/

เงินบํารุง(UC) อยูระหวางดําเนินการ
OP CUP
เบิกจายงบประมาณ

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผูปวย
แบบประคับประคอง ( Palliative care )

บุคลากร/อสม.
เครือขายจุฬาภรณ
จํานวน 75 คน

15,000

ยุทธศาสตร1
/ /
PP & P Excellence

เงินบํารุง(UC) ดําเนินการโดยไมใช
OP CUP
งบประมาณ

4 โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขาย
บริการปฐมภูมิ (รพ.สต.ติดดาว)
:ประชุมจัดทําแผน พัฒนาสวนขาด
นิเทศติดตามและประเมินผล

เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงบริการปฐมภูมิ
ไดรับบริการที่มีคุณภาพ ชุมชนและประชาชน
พึ่งตนเองได และใชงบประมาณอยางคุมคา

คณะกรรมการ
ประเมิน รพ.สต.ติดดาว
และ จนท.รพ.สต 30 คน

29,300

5 โครงการสรางความสุขในการทํางาน
(Happy Workplace)
:สรางสุขในทุกดาน และอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสรางสุขนอกสถานที่

เพื่อสงเสริมความรัก ความสามัคคีของบุคลากร
ในเครือขายและสรางความสุขในการทํางาน

บุคลากรสาธารณสุข
ในเครือขาย
จํานวน 140 คน

112,000

(สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ)

ยุทธศาสตร4

/ / /

Governance Excellence

เงินบํารุง(UC) อยูระหวางดําเนินการ
OP CUP
เบิกจายงบประมาณ

(บริหารเปนเลิศดวยธรรมภิบาล)

ยุทธศาสตร 3
People Excellence
(บุคลากรเปนเลิศ)

/

/ เงินบํารุง(UC) เบิกจายงบประมาณ
OP CUP

ไป 105,000 บาท
ณ สิงหาคม 62
ยังไมสิ้นสุดโครงการ

ลําดับ

โครงการและกิจกรรมหลัก

6 โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
ทางดานการแพทยและสาธารณสุข
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอจุฬาภรณ
: ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
จัดทํา นําเสนอและประกวดผลงาน
7 โครงการพัฒนาโรงงานน้ําดื่มใหผาน
เกณฑ GMP
: อบรมทบทวนเกณฑประเมิน GMP
และออกตรวจประเมิน
8 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขาย
สุขภาพดานการปองกันและควบคุม
วัณโรค
: จัดอบรมการคนหาผูปวยวัณโรคและ
ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามงาน
9 โครงการพัฒนาการดําเนินงานอนามัย
เจริญพันธุในกลุมวัยรุนอําเภอจุฬาภรณ
: จัดตั้งและประชุมคณะกรรมการดํา
เนินงานอําเภออนามัยเจริญพันธุ ให
ความรูเรื่องเพศแกเยาวชน จัดทําสื่อ
การสอน
10 โครงการมหัศจรรยพันวัน PLUS
อําเภอจุฬาภรณ
: การดูแลสงเสริมสุขภาพมารดาและ
ทารก รวมถึงเด็กปฐมวัยและการพัฒนา
ศูนยเด็กเล็กคุณภาพ

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการทางดานการ
แพทยและสาธารณสุขของบุคลากรเครือขาย

เพื่อพัฒนาโรงงานน้ําดื่มใหผานเกณฑมาตรฐาน
ตามที่กําหนด

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเรงรัด คนหา
เชิงรุกในชุมชนและการดูแลผูปวยวัณโรค

กลุมเปาหมาย

งบประมาณ
(บาท)

บุคลากรสาธารณสุข
ในเครือขาย
จํานวน 50 คน

94,200

จนท.รับผิดชอบงาน
เจาของสถานที่ผลิต
น้ําดื่ม 30 คน

6,950

อสม/บุคลากร
รพช และรพ.สต

24,500

นโยบายกระทรวง/
มาตรการจังหวัด
ยุทธศาสตร4

ระยะเวลาดําเนินงาน

(ไตรมาสที่)
1 2 3 4

/

แหลง
งบประมาณ

/ เงินบํารุง(UC) เบิกจายงบประมาณ
OP CUP

Governance Excellence
(บริหารเปนเลิศดวยธรรมภิบาล)

ยุทธศาสตร1
PP & P Excellence

เพื่อบูรณาการและเสริมสรางความเขมแข็ง
ระบบการดําเนินงานเรื่องเพศและอนามัย
เจริญพันธุ

เพื่อบูรณาการและเสริมสรางความเขมแข็ง
ระบบการดําเนินงานอนามัยมารดา ทารก
และเด็กปฐมวัย

กลุมแมและเด็ก
เด็กปฐมวัย
อ.จุฬาภรณ

ไป 34,700 บาท
ณ สิงหาคม 62
ยังไมสิ้นสุดโครงการ

/ /

เงินบํารุง(UC) อยูระหวางดําเนินการ
OP CUP
เบิกจายงบประมาณ

/ /

/ เงินบํารุง(UC) ดําเนินการแลวเสร็จ

(สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ)

ยุทธศาสตร1
PP & P Excellence

PP CUP

(สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ)

จํานวน 50 คน
ประชากรกลุมวัย
เจริญพันธุในเขต
อ.จุฬาภรณ

สถานะการใชจาย
งบประมาณ

33,000

ยุทธศาสตร1
/ /
PP & P Excellence

เบิกจายงบประมาณ
จํานวน 19,400 บาท

เงินบํารุง(UC) ไมไดดําเนินโครงการ
PP CUP
ตามแผน

(สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ)

99,000

ยุทธศาสตร1
/ / /
PP & P Excellence
(สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ)

/ เงินบํารุง(UC) อยูระหวางดําเนินการ
PP CUP

เบิกจายงบประมาณ

ลําดับ

โครงการและกิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค

11 โครงการสรางพื้นที่ปลอดโรคติดตอ
ที่เปนปญหาสําคัญในระดับอําเภอ
ปงบประมาณ 2562
: การควบคุมโรคติดตอที่สําคัญในพื้นที่
โดยทีมSRRTแตละระดับ รวมถึงการ
ติดตาม ประเมินผลอยางตอเนื่อง

เพื่อใหมีผลสําเร็จของการดําเนินงานควบคุม
โรคติดตอที่สําคัญในระดับอําเภอ

12 โครงการควบคุมปองกันการจมน้ํา
ระดับอําเภอปงบประมาณ 2561
: การจัดอบรมวิทยากรหลักสูตรการวาย
น้ําเพื่อเอาชีวิตรอด

เพื่อใหมีผลสําเร็จของการดําเนินงานปองกัน
การจมน้ําตามเกณฑที่กําหนด

13 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลการสง
เสริมสุขภาพปองกันโรคเครือขาย
จุฬาภรณ
: อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกขอมูล
การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
การติดตามผลการบันทึกขอมูล

เพื่อใหขอมูลการสงเสริมสุขภาพปองกันโรคมี
ความถูกตอง ครบถวนและมีคุณภาพ

14 โครงการพัฒนาชมรมผูสูงอายุคุณภาพ
:ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชมรมผู
สูงอายุ ประเมินชมรมผูสูงอายุดีเดน

เพื่อพัฒนาชมรมผูสูงอายุใหผานเกณฑคุณภาพ

16 โครงการสงเสริมคุณธรรมสรางความสุข
แกบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ
: บุคลากรฟงธรรมะและปฏิบัติธรรมใน
วัดนอกสถานที่

เพื่อสรางความสุขในการทํางานใหกับบุคลากร

กลุมเปาหมาย
ทุกพื้นที่ในเขต
อําเภอจุฬาภรณ

งบประมาณ
(บาท)
36,400

นโยบายกระทรวง/
มาตรการจังหวัด

ระยะเวลาดําเนินงาน

(ไตรมาสที่)
1 2 3 4

ยุทธศาสตร1
/ / /
PP & P Excellence

แหลง
งบประมาณ

สถานะการใชจาย
งบประมาณ

/ เงินบํารุง(UC) ไมไดดําเนินโครงการ
PP CUP

ตามแผน

(สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ)

ภาคีเครือขาย
จํานวน 35 คน

26,200

/

ยุทธศาสตร1
PP & P Excellence

เงินบํารุง(UC) ไมไดดําเนินโครงการ
PP CUP
ตามแผน

(สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ)

จนท.รพ.สต.
บุคลากร รพ.
จํานวน 30 คน

12,600

ตัวแทนชมรม/จนท.
จํานวน 40 คน

28,000

ยุทธศาสตร4

/ / /

/ เงินบํารุง(UC) ดําเนินการโดยไมใช
PP CUP

Governance Excellence

งบประมาณ

(บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล)

ยุทธศาสตร1
/
PP & P Excellence

/

เงินบํารุง(UC) ไมไดดําเนินโครงการ
PP CUP
ตามแผน

(สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ)

บุคลากร รพ.จุฬาภรณ
จํานวน 110 คน

28,500

ยุทธศาสตร 3
People Excellence
(บุคลากรเปนเลิศ)

/

เงินบํารุง
โรงพยาบาล
จุฬาภรณ

ไมไดดําเนินโครงการ
ตามแผน

ลําดับ

โครงการและกิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค

17 โครงการฝกอบรมซอมแผนปองกันและ
ระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลจุฬาภรณ
ป 2562
: อมรมเชิงปฏิบัติการและซอมแผนปอง
กันและระงับอัคคีภัย

เพื่อเตรียมความพรอมบุคลากรในการปองกัน
และระงับอัคคีภัย

18 โครงการพัฒนาเครือขายดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาวอําเภอจุฬาภรณ
ปงบประมาณ 2562
: ประชุมคณะกรรมการ อบรมฟนฟู CG
และนําเสนอ case conference

เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง
และครอบคลุม

กลุมเปาหมาย
บุคลากร รพ.จุฬาภรณ
จํานวน 110 คน

งบประมาณ
(บาท)
18,480

นโยบายกระทรวง/
มาตรการจังหวัด
ยุทธศาสตร1
PP & P Excellence

ระยะเวลาดําเนินงาน

(ไตรมาสที่)
1 2 3 4

/

(สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ)

ผูสูงอายุอําเภอ
จุฬาภรณ

150,000

/

ยุทธศาสตร1
PP & P Excellence

20 โครงการอบรมความรูดานสุขภาพกลุม
Pre Aging
: สงเสริมความรอบรูดานสุขภาพ

เพื่อใหประชาชนกลุม pre aging มีความรอบรู
ดานสุขภาพและเตรียมพรอมเขาสูวัยสูงอายุ
ดวยสุขภาพที่ดี

21 โครงการสงเสริมสุขภาพกลุมผูสูงอายุ
: กิจกรรมชมรมผูสูงอายุทุกเดือนและ
กิจกรรมคายกายจิตสดใส ผูสูงวัยแข็ง
แรง

เพื่อคัดกรองสุขภาพกลุมผูสูงอายุและแบง
ประเภทเพื่อใหการดูแลที่ถูกตองเหมาะสม

อสม.รพ.จุฬาภรณ
104 คน

44,640

ยุทธศาสตร1
PP & P Excellence

/ /

/

(สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ)

ประชาชนในเขต รพ.
กลุม pre aging
100 คน

22,000

ผูสูงอายุในเขต
รับผิดชอบ
รพ.จุฬาภรณ

38,000

ยุทธศาสตร1
PP & P Excellence

/

(สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ)

/

เงินบํารุง
โรงพยาบาล
จุฬาภรณ

ไมไดดําเนินโครงการ
ตามแผน

เงินบํารุง
ดําเนินการแลวเสร็จ
โรงพยาบาล เบิกจายงบประมาณ
จุฬาภรณ จํานวน 28,600 บาท

เงินบํารุง
ดําเนินการแลวเสร็จ
โรงพยาบาล เบิกจายงบประมาณ
จุฬาภรณ จํานวน 21,980 บาท

(สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ)

ยุทธศาสตร1
PP & P Excellence

สถานะการใชจาย
งบประมาณ

งบสนับสนุน ดําเนินการแลวเสร็จ
จาก สปสช. เบิกจายงบประมาณ
(งบ LTC) จํานวน 149,880 บาท

(สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ)

เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขใน
19 โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข
เพื่อพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพยุค4.0 การสงเสริม ปองกันและดูแลดานสุขภาพ
: อบรมฟนฟูความรอบรูดานสุขภาพ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูทุกเดือน

แหลง
งบประมาณ

/

เงินบํารุง
โรงพยาบาล
จุฬาภรณ

ดําเนินการโดยใช
งบกองทุนทองถิ่น

ลําดับ

โครงการและกิจกรรมหลัก

22 โครงการปองกันควบคุมไขเลือดออก
: รณรงคกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย
ประกวดชุมชนปลอดลูกน้ํายุงลาย

วัตถุประสงค
เพื่อลดอัตราปวย ปองกันและควบคุมการ
ระบาดของโรค

กลุมเปาหมาย
ชุมชนในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาล

งบประมาณ
(บาท)
43,500

นโยบายกระทรวง/
มาตรการจังหวัด

ระยะเวลาดําเนินงาน

(ไตรมาสที่)
1 2 3 4

ยุทธศาสตร1
/ / /
PP & P Excellence

เพื่อใหการดูแลผูสูงอายุกลุมติดบาน ติดเตียง
บานไสหินตั้งตาม Care plan โดย Care
giver

24 โครงการบริการปองกันการติดเชื้อเอช
ไอวี โรคติดตอทางเพศสัมพันธในกลุม
ประชากรหลักเพื่อยุติปญหาเอดส
อ.จุฬาภรณ จ.นครศรีธรรมราช
ปงบประมาณ 2562

เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจและทักษะ
ชีวิตในการปองกันตนเอง
เพื่อเพิ่มการเขาถึง เชิญชวนเขาบริการตรวจหา
การติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

รวม

ผูสูงอายุ
ติดบาน/ติดเตียง
บานไสหินตั้ง
ม.4 ต.ทุงโพธิ์
จํานวน 8 ราย
ประชาชนกลุมเสี่ยง
จํานวน 100 คน
เยาวชนในโรงเรียน
จํานวน 100 คน
กลุมชายรักชาย
หรือสาวประเภทสอง
จํานวน 30 คน

40,000

ยุทธศาสตร1
/ / /
PP & P Excellence

เงินบํารุง อยูระหวางดําเนินการ
โรงพยาบาล เบิกจายงบประมาณ
จุฬาภรณ

/

เงินบํารุง
โรงพยาบาล
จุฬาภรณ
(งบกองทุน
ต.ทุงโพธิ์)
งบสนับสนุน
จาก สปสช.

(สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ)

54,000

ยุทธศาสตร1
/ / /
PP & P Excellence
(สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ)

995,270

สถานะการใชจาย
งบประมาณ

/

(สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ)

23 โครงการการดูแลผูสูงอายุระยะยาว
บานไสหินตั้ง
: กิจกรรมการดูแลผูสูงอายุตาม
Care plan

แหลง
งบประมาณ

/

เบิกจายงบประมาณ
ไป 30,830.10 บาท
ยังไมสิ้นสุดโครงการ

ดําเนินการแลวเสร็จ
เบิกจายงบประมาณ
จํานวน 25,847.10บาท

