ประเภทโครงการ

โครงการ / วัตถุประสงค์

งบประมาณ กิจกรรมดาเนินงาน /
ค่าเป้าหมาย

รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน ประจาปี 2560
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก
โครงการ : องค์ความรูด้ ้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม
หน่วยงาน รพ.นพรัตนราชธานี
ผลการดาเนินงาน
ความก้าวหน้า /
กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่ดาเนินงาน
บุคลากรทางการแพทย์
ฯ(จานวนคน)

โครงการเงินงบประมาณ
1) บูรณาการบริหารจัดการ 1. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่
ขยะและสิ่งแวดล้อม
ได้รับผลกระทบจากมลพิษทาง
ขยะ

อื่น ๆ

เขตสุขภาพ / สถานพยาบาล อื่นๆ เช่น
จังหวัด
(ระบุชอื่ รพ.) สถานทีเ่ อกชน

ผลผลิตของโครงการ (Output)

ผลลัพธ์
ทีต่ อบสนองกับประชาชน (Outcome)

4,401,000
2,371,000 1.จัดสัมมนาแพทย์
พยาบาล ด้านอาชีว
เวชศาสตร์ที่ดูแลใน
พื้นที่รอบบ่อขยะ
จานวน 50 คน

50 คน

โรงแรมมิรา
เคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น

ดาเนินการอบรมแล้ว มีผู้เข้าอบรม 50 คน เป็นแพทย์ 6
คน พยาบาล 26 คนนักวิชาการและอืน่ ๆ 18 คน และผู้
เข้ารับการอบรมมาจากโรงพยาบาลในจังหวัดที่มีปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ผลการ
สัมมนาในภาพรวมสรุปได้ว่าแต่ละพืน้ ที่ตอ้ งทราบตาแหน่ง
ของบ่อขยะ มีบริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ จัดทาข้อมุลการ
เจ็บป่วยของประชาชนรอบบ่อขยะ และสามารถนาข้อมูล
การเจ็บป่วย/บ่อขยะ มาลงพิกดั ในโปรแกรม NRH map
เพือดูการกระจายตัวได้ โดยสรุปตัวชี้วัดเพือ่ นาไปเก็บ
ข้อมูลดังนี้ 1. อุบัตกิ ารณ์เกิดกความผิดปกติตอ่ ทารกใน
ครรภ์ของหญิงตัง้ ครรภ์/ความผิดปกติของทารกแรกเกิด
2.อุบัตกิ ารณ์การเกิดมะเร็งของประชาชนรอบบ่อขยะ 3.
อุบัตกิ ารณ์การเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ 4.
อุบัตกิ ารณ์การเกิดโรคผิวหนัง 5. อุบัตกิ ารณ์การเกิดโรค
ระบบทางเดินอาหาร ข้อเสนอแนะของกลุ่ม ควรกาหนด
เป็น KPI ของกระทรวงและบูรณาการ ร่วมกัน 3 กรม คือ
กรมการแพทย์ กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค

1. ประชาชนทีอ่ ยู่รอบบ่อขยะได้รับการดูแล
สุขภาพอย่างเป็นระบบ 2. สามารถจัดการ
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนรอบบ่อขยะ
ได้ตั้งแต่แรก 3. บุคลากรทางการแพทย์ทอี่ ยู่รอบ
บ่อขยะสามารถดูแลผลกระทบต่อสุขภาพจากบ่อ
ขยะทีเ่ กิดกับประชาชนโดยรอบได้

ปัญหาอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

ประเภทโครงการ

โครงการ / วัตถุประสงค์

งบประมาณ กิจกรรมดาเนินงาน /
ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทางการแพทย์
ฯ(จานวนคน)

2.จัดการอบรมเวช
ศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นให้กับ
บุคลากรทาง
การแพทย์ที่อยูใ่ น
บริเวณบ่อขยะ
ทั่วประเทศ จานวน
50 คน

3.จัดประชุม
ผู้เชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัยและ
สมาคมวิชาชีพ
จานวน 10 คน/2 ครั้ง

4.การรวบรวบข้อมูล
Sentinel Health
Event ด้าน
สิ่งแวดล้อมเชิงรับ
และจัดทารูปเล่ม
หนังสือ

50 คน

พื้นที่ดาเนินงาน
อื่น ๆ

เขตสุขภาพ / สถานพยาบาล อื่นๆ เช่น
จังหวัด
(ระบุชอื่ รพ.) สถานทีเ่ อกชน

ความก้าวหน้า /
ผลผลิตของโครงการ (Output)

ผลลัพธ์
ทีต่ อบสนองกับประชาชน (Outcome)

โรงแรม
ดาเนินการอบรมแล้ว มีผู้เข้าอบรม 50 คน เป็น ประชาชนได้รับการดูแลด้านเวชศาสตร์
เจ้าพระยาปาร์ค แพทย์ 15 คน พยาบาล 13 คนนักวิชาการและ สิ่งแวดล้อมจากบุคลากรทางการแพทย์ทมี่ ี
อืน่ ๆ 22 คน และผู้เข้ารับการอบรมมาจาก
ศักยภาพ
โรงพยาบาลในจังหวัดทีม่ ีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่
มีผลกระทบต่อสุขภาพจากเขตบริการ 12 เขตคิด
เป็นความครอบคลุมเขตบริการสุขภาพร้อยละ
92.3
ผลลัพธ์
1. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ด้านพิษวิทยาเบือ้ งต้น,
โรคจากสิ่งแวดล้อมเน้นเรื่องโรคปอด,ความรู้เรื่อง
EIA&HIA,ระบาดวิทยาภาคประชาชน
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างแบบสอบถาม
เพือ่ การลงสารวจให้เหมาะสมกับแต่ละพืน้ ที่
3. ผู้เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติจริงในการลงพืน้ ที่
สารวจ/สัมภาษณ์ชาวบ้านที่ หน้าพระลาน สระบุรี
ซึ่งได้รับผลสุขภาพจากฝุ่นหิน ได้วเิ คราะห์ข้อมูล
และนาเสนอ

ยกเลิก เนือ่ งจากเนือ่ งจากไม่สามารถนัด
ผู้เชี่ยวชาญได้ครบทาให้ไม่สามารถประชุมกาหนด
แผนการณ์ได้ รวมทัง้ มีการเปลี่ยนแปลงตัว
ผู้บริหารบางคนในฝ่ายผู้เชี่ยวชาญทาให้ผู้ทตี่ ิดต่อ
อยู่เดิมไม่สามารถดาเนินการต่อได้เนือ่ งจากไป
ดารงตาแหน่งไหม่

ปัญหาอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

ประเภทโครงการ

โครงการ / วัตถุประสงค์

งบประมาณ กิจกรรมดาเนินงาน /
ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทางการแพทย์
ฯ(จานวนคน)

5.จัดทาคู่มือการเฝ้า
ระวังประชาชนด้าน
สุขภาพรอบบ่อขยะ

พื้นที่ดาเนินงาน
อื่น ๆ

เขตสุขภาพ / สถานพยาบาล อื่นๆ เช่น
จังหวัด
(ระบุชอื่ รพ.) สถานทีเ่ อกชน

ความก้าวหน้า /
ผลผลิตของโครงการ (Output)

ผลลัพธ์
ทีต่ อบสนองกับประชาชน (Outcome)

ปัญหาอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

ประเภทโครงการ

โครงการ / วัตถุประสงค์

งบประมาณ กิจกรรมดาเนินงาน /
ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทางการแพทย์
ฯ(จานวนคน)

3) พัฒนาเครือข่ายวิชาการ 1. พัฒนาการจัดการสารเคมี
แห่งชาติ

500,000 1.สัมมนาแนวทาง

30 คน

พื้นที่ดาเนินงาน
อื่น ๆ

เขตสุขภาพ / สถานพยาบาล อื่นๆ เช่น
จังหวัด
(ระบุชอื่ รพ.) สถานทีเ่ อกชน

เขตสุขภาพที่ 6

การหาข้อมูลสารเคมี
ในพื้นที่ฝั่งตะวันออก
ในเรื่องการจัดทา
แผนที่สารเคมี และ
แนวทางการเฝ้าระวัง
โรคจากสารเคมีใน
พื้นที่เขตบริการ
สุขภาพที่ 6

2.การจัดทาแผนที่
สารเคมี
อุตสาหกรรมใน
พื้นที่เขตบริการ
สุขภาพที่ 6

ความก้าวหน้า /
ผลผลิตของโครงการ (Output)

โรงแรมคามิ ดาเนินการจัดสัมมนาการจัดทาแผนทีส่ ารเคมีและ คนทางานและประชาชนในเขตบริการ
โอ แกรนด์ แนวทางการเฝ้าระวังโรคจากสารเคมีในพืน้ ทีเ่ ขต สุขภาพพื้นที่ 6 ได้รับการดูแลในเรือ่ ง
สุขภาพที่ 6 ในวันที่ 31 มกราคม 2560 มี
ระยอง
ผลกระทบจากสารเคมี
ผู้เข้าร่วมสัมมนา จานวน 40 คน /มีการพิจารณา
การจัดทาฐานข้อมูลสารเคมีทสี่ ามารถใช้ร่วมกัน
กับทุกองค์กรในพืน้ ทีเ่ ขตสุขภาพที่ 6 และนาเสนอ
รูปแบบการลงข้อมูลสารเคมีในโปรแกรม NRH
map

เขตสุขภาพที่ 6

ผลลัพธ์
ทีต่ อบสนองกับประชาชน (Outcome)

มีข้อมูลโรงงานอตุสาหกรรมและสารเคมีใน
โรงงานในบริเวณเขตสุขภาพที่ 6 ในโปรแกรม
NRH map ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ประมาณ 1,000 โรงงาน

ปัญหาอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

ประเภทโครงการ

โครงการ / วัตถุประสงค์

งบประมาณ กิจกรรมดาเนินงาน /
ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทางการแพทย์
ฯ(จานวนคน)

3.จัดสัมมนา
วิชาการและการทา
ข้อตกลงความ
ร่วมมือในการ
จัดการเฝ้าระวัง
สุขภาพคนทางานใน
เขตบริการสุขภาพที่
6 กับโรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี
จานวน 50 คน

50 คน

พื้นที่ดาเนินงาน
อื่น ๆ

เขตสุขภาพ / สถานพยาบาล อื่นๆ เช่น
จังหวัด
(ระบุชอื่ รพ.) สถานทีเ่ อกชน

เขตสุขภาพที่ 6

โรงแรม
คลาสสิก คามิ
โอ จังหวัด
ระยอง

ความก้าวหน้า /
ผลผลิตของโครงการ (Output)

ดาเนินการจัดสัมมนาวิชาการ ในวันที่ 28
สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมคลาสสิก คามิโอ
จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จานวน 40 คน/
1.สอนการลงข้อมูลในโปรแกรม NRH map โดย
แผนที่ NRH map สามารถลงข้อมูลโรงงาน
สารเคมีทเี่ ก็บ หรือแหล่งทีม่ ีสารเคมี เช่นทีท่ งิ้ ขยะ
อุตสาหกรรม และลงข้อมูลทีอ่ ยู่ผู้ป่วย ชื่อ อาการ
รวมทัง้ รูปสถานที่ ทางไปยังสถานที่ และสามารถ
ค้นหาจากชื่อโรงงาน ชื่อสารเคมี ชื่อโรคหรือ
อาการเจ็บป่วย โดยจะออกมาเป็นแผนที่
ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งเก็บสารเคมี และทีอ่ ยู่
ของผู้ป่วย ซึ่งจะมีประโยชน์ในเชิงระบาดวิทยา
2. เกิดความร่วมมือในการลงข้อมูลเกีย่ วกับ
สารเคมีและพิกดั สถานทีจ่ ดั เก็บรวมทัง้ สารเคมี ซึ่ง
มีอยู่ในสถานประกอบการ
3.มี
การทาข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างเขตสุขภาพที่
6 และกรมการแพทย์ ในการร่วมกันดูแล
ประชาชนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเขต
สุขภาพที่ 6

ผลลัพธ์
ทีต่ อบสนองกับประชาชน (Outcome)

ปัญหาอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

ประเภทโครงการ

โครงการ / วัตถุประสงค์

งบประมาณ กิจกรรมดาเนินงาน /
ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทางการแพทย์
ฯ(จานวนคน)

2. ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านภัยสุขภาพ รังสีและสารเคมี
ระดับประเทศและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

500,000 2.ประชุมวิชาการ
ซ้อมแผนรับอุบัติภัย
รังสีและสารเคมีที่
เป็นความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
จานวน 300 คน

300 คน

พื้นที่ดาเนินงาน
อื่น ๆ

เขตสุขภาพ / สถานพยาบาล อื่นๆ เช่น
จังหวัด
(ระบุชอื่ รพ.) สถานทีเ่ อกชน

ความก้าวหน้า /
ผลผลิตของโครงการ (Output)

โรงพยาบาล จัดประชุม วันที่ 13-14 มิถุนายน 2560 มี
นพรัตนราช ผูเ้ ข้าร่วมประชุม จานวน 400 คน โดย
ครอบคลุม 13 เขตบริการทั่วประเทศ
ธานี

ผลลัพธ์
ทีต่ อบสนองกับประชาชน (Outcome)

• ประชาชนได้รับการดูแลจากบุคลากร
สาธารณสุขเมื่อเกิดอุบัติภยั รังสีและสารเคมี
อย่างถูกต้อง
• เกิดแผนการรับอุบัติภยั ที่มีระบบเชื่อมการ
บัญชาการสถานการณ์และการสื่อสาร ความ
เสี่ยงในพื้นที่และระดับประเทศ
• เกิดรูปแบบการซ้อมรับอุบัติภยั สารเคมีใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
• เกิดระบบการเชื่อมต่อระบบบัญชาการ
สถานการณ์และการสื่อสารความเสี่ยง
• เกิดรูปแบบที่ประยุกต์ในการพัฒนารูปแบบ
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านภัยสุขภาพ รังสี
สารเคมี ที่สามารถพัฒนาไปเป็นรูปแบบใน
ระดับประเทศและความร่วมมือ
• โรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆสามารถรับ
อุบัติภยั สารเคมีและรังสีเบื้องต้นได้

ปัญหาอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

ประเภทโครงการ

โครงการ / วัตถุประสงค์

งบประมาณ กิจกรรมดาเนินงาน /
ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทางการแพทย์
ฯ(จานวนคน)

3. พัฒนาเครือข่ายการ
วินิจฉัยโรคจากการทางานในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

1,030,000 1.จัดประชุม
คณะกรรมการด้าน
อาชีวเวชศาสตร์เขต
เศรษฐกิจพิเศษของ
กรมการแพทย์

15 คน

2.อบรมการเฝ้า
ระวังสุขภาพและ
การวินิจฉัยโรคจาก
การทางานในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

100 คน

พื้นที่ดาเนินงาน
อื่น ๆ

เขตสุขภาพ / สถานพยาบาล อื่นๆ เช่น
จังหวัด
(ระบุชอื่ รพ.) สถานทีเ่ อกชน

ความก้าวหน้า /
ผลผลิตของโครงการ (Output)

ผลลัพธ์
ทีต่ อบสนองกับประชาชน (Outcome)

ปัญหาอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

ยกเลิก

โรงแรมนิวซี ปรับเปลี่ยนแผน เป็นจัดอบรมการเฝ้าระวัง ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการ
ซั่นสแควร์
สุขภาพและการวินิจฉัยโรคจากการทางาน สุขภาพด้านอาชีวเวชศาสตร์ที่มีมาตรฐาน
จังหวัดสงขลา ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ ซึ่งได้จดั

อบรมแล้ว เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม
2560 มีผู้เข้าอบรม 46 คน จาก
โรงพยาบาลในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้
คือ สงขลา และนราธิวาส และมีตัวแทน
จังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วม 2 จังหวัด คือ
ปัตตานี สุราษฎร์ธานี ผู้เข้าอบรมได้รับ
ความรูด้ ้านอาชีวเวชศาสตร์ มาตรฐานการ
ตรวจพิเศษทางอาชีวอนามัย เช่น การ
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นและ
สมรรถภาพการได้ยิน การตรวจสุขภาพ
คนทางานในที่อับอากาศ และ ลักษณะ
และการเปรียบเทียบบริการด้านอาชีวเวช
ศาสตร์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่
ภาคใต้

ประเภทโครงการ

โครงการ / วัตถุประสงค์

งบประมาณ กิจกรรมดาเนินงาน /
ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทางการแพทย์
ฯ(จานวนคน)

พื้นที่ดาเนินงาน
อื่น ๆ

เขตสุขภาพ / สถานพยาบาล อื่นๆ เช่น
จังหวัด
(ระบุชอื่ รพ.) สถานทีเ่ อกชน

ความก้าวหน้า /
ผลผลิตของโครงการ (Output)

3.จัดทาเครือข่าย
การวินิจฉัยโรคจาก
การทางานในเขต
เศรษฐกิจพิเศษที่
เกิดขึ้น โดยจัดทา
เครือข่าย แพทย์อา
ชีวเวชศาสตร์ที่ดูแล
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ที่มีอยู่ และจัดทา
ช่องทางการรายงาน
โรคจากการทางาน
เพื่อวิเคราะห์ และ
จัดทานโยบาย

30 คน

จัดสัมมนาแล้ว วันที่ 17-18 พฤษภาคม
2560 มีผู้เข้าสัมมนา 28 คน จาก
โรงพยาบาลในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดย
กลุ่มเป้าหมาย 10 จังหวัด มีตัวแทนเข้าร่วม
6 จังหวัด หนองคาย มุกดาหาร ตราด ตาก
นราธิวาส และสงขลา ไม่สามารถเข้าร่วม 4
จังหวัด คือ นครพนม กาญจนบุรี สระแก้ว
เชียงราย โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับ
ความรูเ้ กี่ยวกับลักษณะเฉพาะของอาชีว
เวชศาสตร์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โรคที่เกิด
จากการทางาน สิ่งคุกคามในสถานที่ทางาน
ตลอดจนการป้องกันและเฝ้าระวังโรค
ปัญหาอุปสรรค ที่พบในพื้นที่ ขาดบุคลากร
และผู้รับผิดชอบโดยตรงทางด้านสาธารณสุข

4. สัมมนาวิชาการ
การจัดทาการ
เปรียบเทียบบริการ
ด้านอาชีวเวชศาสตร์
ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

50 คน

ดาเนินการจัดสัมมนาวิชาการการเฝ้าระวังโรค
และเปรียบเทียบบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์ใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 มีผู้เข้าสัมมนา 52
คน จากจังหวัดหนองคาย นครพนม และ
มุกดาหาร ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้ด้านอาชีว
เวชศาสตร์ มาตรฐานการตรวจพิเศษทางอาชี
วอนามัย เช่น การตรวจสมรรถภาพการ
มองเห็นและสมรรถภาพการได้ยิน การตรวจ
สุขภาพคนทางานในที่อับอากาศ และ
ลักษณะและการเปรียบเทียบบริการด้านอาชีว
เวชศาสตร์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลลัพธ์
ทีต่ อบสนองกับประชาชน (Outcome)

ปัญหาอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

