
ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ไตรมาสท่ี1 ประจำปงบประมาณ 2564 

 

ลำดับ โครงการยอย/กิจกรรม 

ความกาวหนาการดำเนินงาน 

หมายเหต ุดำเนินการ

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

1 โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข      กิจกรรมตามแผน 

2 โครงการศูนยสุขภาพดีวัยทำงาน (wellness center)       กิจกรรมตามแผน 

3 พัฒนางานวิจัยและนวตกรรมในงานอาชีวเวชศาสตรและเวชศาสตร

สิ่งแวดลอม 

     กิจกรรมตามแผน 

4 โครงการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคในสถานประกอบการ        กิจกรรมตามแผน 

5 การจดับริการอาชีวอนามัยเชิงรุกในสถานประกอบการ       กิจกรรมตามแผน 

6 สอบเท่ียบเครื่องมือ ทางอาชีวสุขศาสตร ปละ 1  ครั้ง      กิจกรรมตามแผน 

7 โครงการตรวจสุขภาพและเฝาระวังโรคของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษ

และเขตอุตสาหกรรม จ.ระยอง 

     กิจกรรมตามแผน 

8 โครงการตรวจสุขภาพประจำปและใหวัคซีนปองกันโรคในบุคลากร      กิจกรรมตามแผน 

9 การพัฒนาบุคลากรดานอาชีวอนามัยการเขารวมประชม/อบรม/สมัมนา      กิจกรรมตามแผน 

10 โครงการพัฒนาศูนยเช่ียวชาญดานการตอบโตและรองรับอุบัตภิัยสารเคม ี      ขยายเวลาเนือ่งจาก

สถานการณCOVID-19 

11 คัดกรองพัฒนาการและตดิตามพัฒนาการกลุมอาย ุspecialpp ในพ้ืนท่ี

เทศบาลมาบตาพุด 

     กิจกรรมตามแผน 

12 ติดตามผลการประเมินภาวะโภชนาการ  และการดำเนินงานมาตรฐาน

ศูนยเด็กเล็กแหงชาติและสรุปผล 

     กิจกรรมตามแผน 

13 โครงการชุมชนหวงใยสานสายใยครอบครัว      กิจกรรมตามแผน 

14  โครงการการปองกันและแกปญหาความรุนแรงในเด็กและสตร ี      กิจกรรมตามแผน 

15 คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาบันทึกขอมูลโปรแกรมกระทรวง

สาธารณสุข 

     กิจกรรมตามแผน 

16 โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพ        

17 สนับสนุนสื่อและของตางๆท่ีจำเปนใหกับทางโรงเรียนท้ัง 13 โรงเรียน         

18 ประเมินโรงเรียนสงเสรมิสุขภาพในโรงเรียนท่ีครบรอบการประเมินพรอม

ท้ังช้ีแจงเกณฑการประเมินโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพ 

   ขยายเวลาเนือ่งจาก

สถานการณCOVID-19 

19 โครงการรณรงคคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรคไมตดิตอ

เรื้อรัง 

 

    



 

ลำดับ โครงการยอย/กิจกรรม 

ความกาวหนาการดำเนินงาน 

หมายเหต ุดำเนินการ

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

20 อบรมช้ีแจงโครงการรณรงคคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

โรคไมตดิตอเรื้อรัง เพ่ือฟนฟูความรูใหกับ อสม.ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

 
  

  

21 ประชาสมัพันธเชิญชวนประชาชน อายุ 30 ปข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 

ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไมติดตอเรื้อรัง 

 
  

  

22 ลงพ้ืนท่ีคัดกรองความเสี่ยงตอโรคไมตดิตอเรื้อรัง ในกลุมเปาหมายอายุ 30 

ปข้ึนไปรวมกับ อสม.ในเขตพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ เพ่ือคนหากลุมเสี่ยง กลุม

สงสัยรายใหม  และใหคำปรึกษารายบุคคลในกลุมปกต ิ

 
  

  

23 บันทึกขอมูลการคดักรองความเสีย่งตอโรคไมตดิตอเรื้อรังในกลุม

ประชาชนอายุตั้งแต 30 ปข้ึนไป ในโปรแกรม  HOSxp. 

 
  

  

24 สรุปผลการคัดกรองความเสี่ยงตอโรคไมตดิตอเรื้อรังใน 5 ชุมชน เพ่ือคืน

ขอมูลกลุมเสีย่งใหกับ อสม.เฝาระวังความเสี่ยงตอโรคไมตดิตอเรื้อรงั 

 
  

  

25 ติดตามประเมินความเสีย่งหลังปรบั เปลี่ยนพฤติกรรมภายใน 1 เดือน, 

 3 เดือน ,6 เดือน เพ่ือติดตามพฤติกรรมสุขภาพ 

 
  

  

26 โครงการรณรงคใหความรูเรื่องโรคมะเร็งและการตรวจคัดกรองมะเรง็เตา

นม,คัดกรองมะเร็งปากมดลูกในชุมชนเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ป2564 

 
  

  

27 โครงการขยับกาย สลายพุง ในเจาหนาท่ี ป2564  
  

  

28 ตรวจสุขภาพเจาหนาท่ีรวมกับงานอาชีวอนามัยและงานสุขภาพจิตเพ่ือ

คนหากลุมเสี่ยง 

 
  

  

29 โครงการขยับกาย สลายพุง ในเจาหนาท่ี ป2564  
  

  

30 จัดอบรมใหความรูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดวย 3อ2ส.                   
  

 ขยายเวลาเนือ่งจาก

สถานการณCOVID-19 

31 
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ 2 ส ในผูรับบริการ     

32 โครงการ สื่อสุขภาพ ป 2564  รพ.เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 

    

33 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงวัย สขุกาย สุขใจ     

34 EOC และ SRRT ป 2564 : ทบทวนคำสั่งแตงตั้งทีมเฝาระวังสอบสวน

เคลื่อนท่ีเร็ว (CDCU) และกำหนดบทบาทหนาท่ี 

    

35 ประชุมคณะทำงานตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข (EOC) เพ่ือ

ทบทวนคำสั่งบทบาทหนาท่ีและช้ีแจงแนวทางการดำเนินงาน ป 2563 

    

36 จัดประชุม War room คณะทำงานระดับพ้ืนท่ี กรณีเกิดการระบาดของ

โรคอุบัติใหม/อุบัติซำ้ และโรคติดตออ่ืนๆ ท่ีสำคัญในพ้ืนท่ี   

    

37 ซอมแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข โรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา 2019 

    



 

ลำดับ โครงการยอย/กิจกรรม 

ความกาวหนาการดำเนินงาน 

หมายเหต ุดำเนินการ

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

38 พัฒนาระบบEOC /จดัเตรียมความพรอมในการตอบโตภาวะฉุกเฉินการ

ระบาดของโรคติดตอสำคัญในพ้ืนท่ี โรคอุบัติใหม/อุบัติซ้ำ - จัดทำ SOP 

และ WI ในการทำงาน 

 
 

 
  

39 โครงการเฝาระวัง และปองกันโรคติดเช้ือไวรสั โคโรนา 2019  

(COVID-19)   ในสถานศึกษา 

  
 ขยายเวลาเนือ่งจาก

สถานการณCOVID-19 

40 โรคตดิตอทางเพศสมัพันธ กิจกรรมวัยเรียน วัยใส รักอยางไร ไมใหเสี่ยง ป 

2564 : กิจกรรมปองกันการติดเช้ือ HIVและลดการตตีราในวันเอดสโลก /

จัดกิจกรรมใหความรูเรื่องโรคเอดส การปองกัน และชองทางการตรวจ

รักษา 

       

41 คัดกรองวัณโรคในกลุมเสีย่ง  ป 2564 

สงตอเขาสูกระบวนการรักษา ตามมาตรฐาน ในกรณีพบความผดิปกติ / 

ติดตามผูสัมผัสรวมบาน/สัมผัสใกลชิด 

       

42 อบรมใหความรูเรื่องโรควัณโรคใหกับ อสม.แกนนำ ประชาชนในพ้ืนท่ี        

43 คัดกรองวัณโรคในชุมชน/วัด 10 แหง      ขยายเวลาเนือ่งจาก

สถานการณCOVID-19 

44  โรคเรื้อน 

- สอบสวนและควบคุมโรค  

- คนหาผูสัมผสั                  

- คัดกรองผูปวยสงสัยและสงตอกระบวนการรักษา   

- ใหสุขศึกษา ประชาสัมพันธในชวงสัปดาหราชประชาสมาสยั 

    

45  โรคพิษสุนัขบา : เฝาระวังโรคพิษสุนัขบา สอบสวนโรคพ้ืนท่ี ใหสุขศกึษา

กับประชาชน ในกรณีพบผูปวยโรคพิษสุนัขบา  

    

46 คนหาผูสัมผสัโรคพิษสุนัขบาในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุดรวมกับ อสม. 

เพ่ือใหรับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 

    

47 ติดตามผูสัมผัสโรคพิษสุนัขบาท่ีผดินัดรับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาโดย

รวมกับ อสม. 

    

48 บันทึกขอมูลผูสัมผสัโรคพิษสุนัขบาท่ีมารับการฉีดวัคซีนท่ีโรงพยาบาล 

ผานโปรแกรม R36 กรมควบคุมโรค 

    

49 สื่อสารความเสี่ยง ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด ใหตระหนัก

ถึงอันตรายโรคพิษสุนัขบา การปฏบัิติตนเพ่ือปองกันสุนัขกัดและการ

ปฏิบัติตัวหลังถูกสุนัขกัดรวมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด และอสม. 

    

50 โครงการปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงในโรงเรียนเขตเทศบาล

เมืองมาบตาพุด ป 2564 : นักเรียนสำรวจแหลงเพาะพันธุลูกน้ำยุงลายทุก

วันศุกรบันทึกผลการสำรวจ 

 

    



 

ลำดับ 
โครงการยอย/กิจกรรม 

ความกาวหนาการดำเนินงาน 

หมายเหต ุดำเนินการ

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

51 เจาหนาท่ีสุมสำรวจแหลงเพาะพันธุลูกน้ำยุงลายในโรงเรยีนเปนระยะ ทุก 

1 เดือน 

 
  

  

52 โครงการพัฒนาระบบการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคตดิตอนำโดย

ยุงลาย 

  
 ขยายเวลาเนือ่งจาก

สถานการณCOVID-19 

53 ถายทอดการประยุกตใช App ทันระบาด,อสม.online , spot map 

online  

  
 ขยายเวลาเนือ่งจาก

สถานการณCOVID-19 

54 ประเมินความรอบรูขอมูลสุขภาพดานการปองกันโรคติดตอนำโดยยงุลาย 

(Health literacy) 

     ขยายเวลาเนือ่งจาก

สถานการณCOVID-19 

55 จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอมกำจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ำยุงลายทุกเดือน     

56 โครงการปองกันและการควบคมุการแพรเช้ือโรคติดตอนำโดยยุงลาย 

- สำรวจทำลายแหลงเพาะพันธุยุงลายโดยความรวมมือของเครือขายจิต

อาสา 

    

57 ถายทอดองคความรูและแนวทาง IVM แกเครือขาย     

58 พัฒนาทีมพนสารเคม ี     

59 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องพนสารเคมี     

60 มีระบบสำรองคงคลังวัสดุ/อุปกรณการเฝาระวังโรคติดตอนำโดยยุงลาย     

61 จัดทำแผนเผชิญเหตุ (IAP) กรณเีกิดการระบาดของโรคติดตอโดยยุงลาย

ตามเกณฑ DCIR 

     

62 จัดทำแผนจดัหาทรัพยากรจำเปนในการดำเนินงานปองกันควบคุม

โรคตดิตอนำโดยยุงลายบูรณาการงบประมาณรวมกับทองถ่ิน(อปท.) 

     

63 พนสารเคมีกำจัดยุงลาย (เสาร อาทิตย และวันหยุดนขัตฤกษ)    ไมมีการระบาด

ของโรค 

64 การดำเนินงานอุบัตเิหตุทางการจราจร 

- ทบทวนคำสั่งแตงตั้งทีมเฝาระวังสอบสวนอุบัตเิหตุทางการจราจร CUP 

มาบตาพุด และกำหนดบทบาทหนาท่ี 

   ขยายเวลาเนือ่งจาก

สถานการณCOVID-19 

65 ประชุมคณะทำงานทีมเฝาระวังสอบสวนอุบัติเหตุทางการจราจร เพ่ือ

ทบทวนคำสั่งบทบาทหนาท่ีและช้ีแจงแนวทางการดำเนินงาน ป 2564 

   ขยายเวลาเนือ่งจาก

สถานการณCOVID-19 

66 โครงการเฝาระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำ รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง  

-เก็บตัวอยางอาหาร/น้ำ และสิ่งสงตรวจเพ่ือคนหาการเกิดโรค พ้ืนท่ีเกิด

โรคและการระบาดจากน้ำและอาหาร         

   ขยายเวลาเนือ่งจาก

สถานการณCOVID-19 



ลำดับ 

โครงการยอย/กิจกรรม 

ความกาวหนาการดำเนินงาน 

หมายเหต ุดำเนินการ

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

67 องคกรปลอดโฟม- องคกรปลอดโฟม ลดพลาสติก โรงพยาบาลเฉลมิพระ

เกียรตสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 

ประจำป 2564 

  
 ขยายเวลาเนือ่งจาก

สถานการณCOVID-19 

68 โครงการงานคุมครองผูบริโภค อาหารปลอดภัยและเภสัชกรรมปฐมภูมิ 

cup มาบตาพุด  

- สำรวจฐานขอมลูในการดำเนินงานคุมครองผูบริโภคและอาหาร

ปลอดภัย 

 
  

  

69 ตรวจสารปนเปอนในอาหารในสถาณประกอบการ ,ตลาด,โรงเรียน ใน

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

 
  

  

70 แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภยั  
  

  

71 พัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิใน ฑัณทสถานเปดหวยโปง      
  

 ขยายเวลาเนือ่งจาก

สถานการณCOVID-19 

72 รณรงควันเบาหวานโลก  
  

  

73 สถานบริการผานการประเมินมาตรฐานของกรมการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก                                          

 
  

  

74 รับนิเทศงาน Stroke จาก รพ.แมขาย  
  

  

75 โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผูปวยยาเสพติด : รวมดำเนินงาน

คายศูนยขวัญแผนดิน 

 
  

  

76 งานคลินิกเลิกบุหรี่-สรุา : สำรวจขอมูลพ้ืนฐาน    
  

  

77 เฝาระวังบุคลากรสาธารณสุขไมใหยุงเก่ียวกับสารเสพติด  

: ช้ีแจงนโยบายแกผูบริหารและบุคลากรในโรงพยาบาล 

 
  

  

78 พัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง ใหผานเกณฑมาตรฐาน  

- รับการประเมินศักยภาพโรงพยาบาลเพ่ือการดูแลผูปวยระยะกลาง

(ผูปวยระยะกลางตอเน่ืองระยะเฉียบพลัน (IMC 3)/ประเมินโรงพยาบาล

สงตอผูปวยไปยังโรงพยาบาลลูกขาย (IMC 1)) 

 
  

  

79 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในองคกร 

ป2564 : จัดประชุมและสัมนาเรื่องผลประโยชนทับซอนในองคกร  

 
  

  

80 จัดใหมีชองทางรับแจงเรื่องการทุจริตและผลประโยชนทับซอน 

- ประชาสัมพันธเสียงตามสาย 

- ติดประกาศ 

    

81 โครงการพัฒนาจริยธรรมจติอาสา โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง  : ประชุมคณะทำงาน

ชมรมธรรมาภบิาลของโรงพยาบาลจัดทำแผนงาน/โครงการ 

 

   ขยายเวลาเนือ่งจาก

สถานการณCOVID-19 



 

ลำดับ 
โครงการยอย/กิจกรรม 

ความกาวหนาการดำเนินงาน 

หมายเหต ุดำเนินการ

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

82 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในโอกาสตางๆทำบุญตักบาตรประจำเดอืนงาน

ประคับประคองผูปวยระยะสดุทาย 

 
  

  

83 ทำบุญตักบาตร ถวายเปนพระราชกุศล เน่ืองในวันสำคัญตางๆ 
  

 ขยายเวลาเนือ่งจาก

สถานการณCOVID-19 

84 ทำบุญตักบาตร ในวันข้ึนปใหม สงทายปเกา 
  

 ขยายเวลาเนือ่งจาก

สถานการณCOVID-19 

85 จัดกิจกรรมเทอดพระเกียรตสิักการะ ร.9และสมเดจ็ยา เน่ืองในวัน

พยาบาลแหงชาติ21 ตุลาคม ของทุกป 

 คัดเลือกและมอบใบประกาศพยาบาลดีเดนในสาขาตางๆ ในรพ. 

 
 

 
  

86 จัดกิจกรรมบริการทันตกรรมฟร ีในวันท่ี 21 ตค.ของทุกป  
  

  

87 จัดอบรมบรรยายใหความรูเรื่อง จติอาสาดี  พาชีวีมีสุข   
  

  

88 รณรงคลดการใชถุงพลาสติก งดใชโฟม  ในรพ.  

 : Wedsday say no  plastic 

 
  

  

89 เผยแพรประชาสัมพันธ ชมรมธรรมาภิบาล ประกาศยกยองช่ืนชม

บุคลากรใน รพ.ท่ีทำความดี ในเวปไซดของรพ. 

 
 

 
  

90 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Risk Management     ขยายเวลาเนือ่งจาก

สถานการณCOVID-19 

91 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Act  to Re-ccreditation    ขยายเวลาเนือ่งจาก

สถานการณCOVID-19 

92 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "พฤติกรรมบริการท่ีดี วิถี New 

Normal"  

     ขยายเวลาเนือ่งจาก

สถานการณCOVID-19 

93 ประชุมช้ีแจงและมอบหมายตัวช้ีวัด (KPI) ป 2564 ใหผูรับผิดชอบงาน      ขยายเวลาเนือ่งจาก

สถานการณCOVID-19 

94 ติดตามการดำเนินงานตามแผน      ขยายเวลาเนือ่งจาก

สถานการณCOVID-19 

95 ประเมินแผน      ขยายเวลาเนือ่งจาก

สถานการณCOVID-19 

 

 

สรุปจำนวนโครงการ /แผนงาน /กิจกรรม ในไตรมาสท่ี 1 ท้ังหมด    95   รายการ 

ดำเนินการแลว             68   รายการ  คิดเปนรอยละ 71.57 

อยูระหวางดำเนินการ      4    รายการ  คิดเปนรอยละ 4.21 

ยังไมไดดำเนินการ        23    รายการ  คิดเปนรอยละ 24.21  

 

 

 


