แผนปฏิบตั ิ การสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน
ปี งบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ 1 PP @ P Excellence
ส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกันโรค @
คุ้มครองผูบ้ ริโภคเป็ นเลิศ

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการ ที่ ๑ การพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย ตัวชี้วัด(PA) ที่ ๑ อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน ๑๗ ต่อแสนประชากร

ลา
ดับ

โครงการ

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการดูแล
สตรีตั้งครรภ์คุณภาพ
เครือข่ายอาเภอแก่ง
กระจาน

สถานการณ/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา
1.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การ
ประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก ระดับทอง เมื่อปี
พ.ศ.2560 และต้องประเมินซ้าทุก 3
ปี
2.เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานอนามัยแม่
และเด็กต้องได้รบั การฟื้นฟูความรู้
และทักษะในเรื่อง
-การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทุกปี -การ
ช่วยเหลือฟื้นคืนชีพในทารกแรกเกิด
ทุกปี

วัตถุประสงค

1.เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานอนามัย
แม่และเด็กได้รบั การเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะในงาน
อนามัยแม่และเด็ก
2.พัฒนาระบบบริการของ
สาธารณสุขทุกระดับให้ได้
มาตรฐานพร้อมทั้งจัดระบบ
การส่งต่อหญิงตั้งครรภ์หญิง
หลังคลอดและหญิงหลังคลอด
ที่มีภาวะแทรกซ้อนได้ทันท่วงที
3.เพื่อบริหารจัดงาน โดยมี
ผู้รับผิดชอบในการกากับดูแล
งานอนามัยแม่และเด็ก
ระดับอาเภอ (MCH manager)

ตัวชี้วัด

1.เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงาน
อนามัยแม่และเด็กได้รับ
การเพิ่มทักษะและความรู้
งานอนามัยแม่และเด็ก
ร้อยละ 100
2. อัตราส่วนการตาย

มารดา

กิจกรรม

1.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.จัดประชุมคณะกรรมการ
โรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็ก
และจัดประชุมMCH Board
ระดับอาเภอทุก 3 เดือน
3.ร่วมประชุม MCH Board
ระดับจังหวัดทุก 3 เดือน
4.จัดอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่อง
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
5.รับการประเมินมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก
6.ออกนิเทศและติดตามงาน
อนามัยแม่และเด็กในหน่วย
บริการปฐมภูมิ

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ
-เจ้าหน้าที่ รวม
30 คน
-กรรมการ
งานอนามัยแม่
และเด็กจานวน
30 ราย
-รพ.สต.
ในเครือข่าย
บริการสุขภาพ
อาเภอ
แก่งกระจาน

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
ต.ค..62ก.ย. 63

แหล่งงบ/งบประมาณ

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด
จานวน
งบประมาณ
เงิน
-ค่าจ้างเหมาทาอาหาร
29,800 ปะภัทร์ศร
กลางวัน อาหารว่าง
ภักดีโยธิน/
และเครื่องดื่ม 100
สุภาวดี
บาท/คน จานวน 30คน
*3 ครั้ง เป็นเงิน 9,000
บาท
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 25 บาท/คน/
วัน จานวน30คน×4
ครั้ง เป็นเงิน 3,000
บาท
-ค่าเบี้ยเลี้ยง
และค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง 8,600 บาท

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการ ที่ ๑ การพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย ตัวชี้วัด(PA) ที่ ๑ อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน ๑๗ ต่อแสนประชากร
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ
1

โครงการ
-พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการ
งานอนามัยแม่
และเด็ก
ปีงบประมาณ
2563

สถานการณ/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา
-ฝากครรภ์ก่อน 12 wks ร้อยละ
86.36
-ฝากครรภ์ 5ครั้งตามเกณฑ์ ร้อย
ละ 75
-ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์
ร้อยละ 7.14
-ทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า
2,500กรัม ร้อยละ 8.55
-เด็กอายุครบ 6เดือน กินนมแม่
อย่างเดียว ร้อยละ 92.88
-เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและอสม.
ได้รับการอบรมฟื้นฟูความรู้และ
ทักษะในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
-ปี2563ผ่านการประเมิน
โรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็ก

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

เป้าหมาย/หน่วยนับ

1.เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องงาน
อนามัยแม่และเด็กได้รับ
การฟื้นฟูทักษะและเพิ่มพูน
ความรู้ในงานอนามัยแม่
และเด็กอย่างต่อเนื่อง
2.มีระบบงานที่ได้มาตรฐาน
ครอบคลุมทั้งรพช.และรพ.
สต.
3.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการคัด
กรองความเสี่ยงและได้รับ
การจัดการแก้ไขปัญหา
ตั้งแต่ครั้งแรกที่มาฝาก
ครรภ์และมีการส่งต่อใน
รายที่มีภาวะแทรกซ้อน ไป
ยังรพ.เครือข่ายที่มี
ศักยภาพด้านสูติกรรม
มากกว่า
4.มี ก ารด าเนิ น งานผ่ า น
MCH Board ระดับอาเภอ

1.การตายของ
มารดา ไม่เกิน17
ต่อแสนการเกิดมี
ชีพ
2.ฝากครรภ์ก่อน
12 wks ร้อยละ
75
3.ฝากครรภ์ 5ครั้ง
ตามเกณฑ์ ร้อยละ
75
4.หญิงตั้งครรภ์
ได้รับยาเม็ดเสริม
ธาตุเหล็ก โฟลิก
ไอโอดีน ร้อยละ
100
5.หญิงตั้งครรภ์มี
ภาวะโลหิตจาง
(<33%) ไม่เกิน
ร้อยละ 7
6.ทารกแรกเกิด
น้าหนัก≤2500
กรัม ไม่เกินร้อยละ
7

1.ทบทวน
คณะกรรมการ MCH
Board ระดับอาเภอ
และชุมชน
2.จัดประชุมให้ความรู้
ในงานอนามัยแม่และ
เด็กแก่เจ้าหน้าที่ อสม.
ภาคีเครือข่ายในชุมชน
3.จัดประชุม MCH
Board ทุก 4 เดือน

-เจ้าหน้าที่ รวม 30ราย
-กรรมการงานอนามัย
แม่และเด็กจานวน 30
ราย
-รพ.สต./อสม. ใน
เครือข่ายบริการ
สุขภาพอาเภอแก่ง
กระจาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวนเงิน

-ค่าจ้างเหมา
ทาอาหารกลางวัน
อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 100 บาท/
คน จานวน 30คน
เป็นเงิน 3,000 บาท

29,800

-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 25 บาท/
คน/วัน จานวน30
คน×3ครั้ง เป็นเงิน
2,250 บาท

หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมิ
และองค์รวม

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการ ที่ ๑ การพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย ตัวชี้วัด(PA) ที่ ๒ รอยละของเด็กอายุ ๐-๕ ป ทั้งหมดตามชวงอายุที่กําหนดมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ ๘๕
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการ
มหัศจรรย์
1000 แรกของ
ชีวิต อาเภอแก่ง
กระจาน

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา

ผลการดาเนินงานคุณภาพด้านอนามัยแม่
และเด็กจากระบบรายงาน HDC ปี2561
*ANC ก่อน 12สัปดาห์ ร้อยละ 71.24
*หญิงตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง
ร้อยละ 61.50
*หญิงตั้งครรภ์ได้รบั ยาเม็ดเสริมไอโอดีน
ร้อยละ 67.86
*เด็กแรกเกิดน้าหนัก น้อยกว่า 2500
กรัม ร้อยละ 7.66
*เด็ก 0-5ปี พัฒนาการสมวัย ร้อยละ
91.44
*เด็ก 0-2 ปี สูงดี สมส่วน ร้อยละ 55.39
สส.ช.=94.8/ญ.=93.36

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1.เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สุขภาพเด็ก 0-2 ปี ให้
สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ
สังคม
2.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายในการ
ดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์
หลังคลอดและเด็ก 0-2 ปี

1.ร้อยละ 10 ของหญิงมี
ครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง
2.ทารกแรกเกิดน้าหนัก
น้อยกว่า 2500กรัม ไม่
เกิน ร้อยละ 7
3.เด็ก 0-2ปี สูงดีสมส่วน
ร้อยละ 57
4.เด็ก 0-5ปี มีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ90

1.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการ
เด็กและครอบครัว (CFT)ระดับ
อาเภอและตาบล
2.ประชุมชีแ้ จงกิจกรรมโครงการ
มหัศจรรย์ฯกับคณะกรรมการฯ
3.พัฒนาศักยภาพทีมพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว(CFT)
4.ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4.1ค้นหาหญิงที่พร้อมตั้งครรภ์
เพื่อให้ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
4.2ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ก่อน 12
สัปดาห์

เป้า
หมาย/หน่วยนับ

พื้นที่เป้าหมาย ตาบล
สองพี่น้อง
-หญิงตั้งครรภ์ จานวน
7 คน
-เด็กอายุ 0-6เดือน
จานวน 28 คน
-เด็กอายุ 6 เดือน –2ปี
จานวน 116 คน
-คกก CFT จานวน 20
คน

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
ต.ค. 62ก.ย.63

รายละเอียด
งบประมาณ

หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ

จานวน
เงิน

งบฯจากPPB
11,625
รายละเอียด ดังนี้
1.ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม จานวน 38
คน×100บาท×1วัน
3,800 บาท
2.กิจกรรม รร.พ่อแม่
2.1ค่าอาหารว่าง
เครื่องดื่ม จานวน 7
คน×25บาท×3วัน
รวม525บาท
2.2ค่าอาหารว่าง
สาหรับผู้ปกครองเด็ก
0-2ปี จานวน 144
คน×25บาท×2วัน
7,200บาท
3.ค่าเอกสารให้
ความรู้1,000 บาท

ปะภัทร์ศร
ภักดีโยธิน/สุภา
วดี

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการ ที่ ๑ การพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย ตัวชี้วัด(PA) ที่ ๒ รอยละของเด็กอายุ ๐-๕ ป ทั้งหมดตามชวงอายุที่กําหนดมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ ๘๕

1

โครงการ

สถานการณ์/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย

พั ฒนาการเด็ กปฐมวั ย 0-5 ปี
อ าเภอแก่ งกระจาน ผลการ
ดาเนินงานปีงบประมาณ 2562
มี เด็ กปฐมวั ยกลุ่ มเป้ าหมาย
9,18,30 และ 42 เดื อน ได้ รั บ
การประเมินพัฒนาการ จานวน
1,164 คน คิดเป็นร้อยละ 81.10
(เกณฑ์ ร้ อยละ 90) มี พั ฒนา
สมวัย จานวน 859 คน คิดเป็น
ร้อยละ 91 สงสัยล่าช้า (เกณฑ์
ร้อยละ20) จานวน 269 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.50 รพ.สต.ที่ผ่าน
เกณฑ์ ได้แก่ รพ.สต.สองพี่น้ อง
ร้อยละ 94.87
รพ.สต. ที่ ไม่ ผ่ านเกณฑ์
มี 3 แห่ ง ได้ แก่ รพ.สต.บ้ าน
ซ่องร้อยละ 83.81 / สอ.เฉลิม
พระเกียรติฯ ร้อยละ83.57 และ
รพ.แก่งกระจาน ร้อยละ 87.50
- เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัด
กรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า
เกณฑ์ ร้ อยละ 20 รพ.สต.ที่ไม่
ผ่ านเกณฑ์ จ านวน 5 แห่ ง
ได้แก่ รพ.สต.บ้านเขากลิ้ง ร้อย
ละ 8.77/รพ.สต.บ้านหนองปืน
แตก ร้ อยละ 13.33/รพ.สต.
บ้านแม่คะเมย ร้อยละ 16.67
/รพ.สต.บ้านมะขามโพรง ร้อย
ละ 16.19 และ สอ.เฉลิ มพระ
เกียรติฯ ร้อยละ 17.84

1.เพื่อพัฒนาทักษะ
การประเมิน
พัฒนาการและการ
ส่งต่อให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานเด็ก
ปฐมวัย
2.เพื่อเพิ่มการ
เข้าถึงเข้าถึงบริการ
ของเด็กกลุ่ม
พัฒนาการล่าช้า
3.เพื่อเพิ่มความ
ครอบคลุมการรับ
บริการประเมิน
พัฒนาการของเด็ก
0-5 ปี

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

- เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รบั การ
คัดกรองพัฒนาการสมวัย
เกณฑ์ร้อยละ 85
-เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รบั การ
คัดกรองพัฒนาการพบ
สงสัยล่าช้า เกณฑ์ร้อยละ
20

1.จัดประชุมพัฒนาทักษะการ
ประเมินพัฒนาการและขั้นตอนการ
ส่งต่อในเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก
รพ.สต.
2.พัฒนาช่องทางการสื่อสาร
ออนไลน์สาหรับส่งต่อข้อมูลด้าน
พัฒนาการเด็ก
3.สนับสนุนชุดประเมินพัฒนาการที่
เสื่อมสภาพหรือสูญหายให้กับรพ.
สต.

เป้าหมาย/หน่วยนับ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่
รับผิดชอบงาน
พัฒนาการเด็กจากรพ.
สต.จานวน 12 คน

มค.63-กย.63

รพ.สต. 9 แห่ง
โรงพยาบาล 1 แห่ง

แหล่งงบประมาณ
รายละละเอียด
จานวนเงิน
งบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน
1200 บาท
อาหารว่าสาหรับการ
ประชุม 1 วันจานวน
12 คน
ชุดประเมินพัฒนาการ
DSPM 10 ชุด ชุดละ
2500 บาท

25000 บาท

หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ
งานบริการ
ด้านปฐมภูมิ/
พรพิมล

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการ ที่ ๑ การพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย ตัวชี้วัด(KPI) ที่ ๓ รอยละของเด็กอายุ ๐-๕ ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ ๕ ป ร้อยละ ๖๐
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการเยี่ยม
เสริมพลังศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
คุณภาพและ
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

ด้วยอาเภอแก่งกระจานมีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จานวน 17แห่งและโรงเรียน
ประถมฯ จานวน 27 แห่ง การ
ดาเนินงานประเมินคุณภาพศูนย์เด็ก
เล็กไม่ต่อเนื่องและโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาผ่านการประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเงิน จานวน 25
แห่ง ระดับทองแดง จานวน 2แห่ง

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
ประถมศึกษาตามมาตรฐาน
2.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเด็ก
บุคลากรและสิ่งแวดล้อมใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียน

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็ก
เล็กคุณภาพ
2.โรงเรียนประถมศึกษา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

3. ร้อยละของเด็กอายุ
0-5 ปี สูงดีสมส่วนและ
ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี,
4.เด็กไทยมีระดับ
สติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ํา
กว่า 100 และ
5.ร้อยละของเด็กวัย
เรียน สูงดีสมส่วน

กิจกรรม

เป้า
หมาย/หน่วยนับ

1.แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจ -ศูนย์พัฒนาเด็ก
ประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและ เล็ก 8 แห่ง
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อาเภอ
-โรงเรียนประถม
แก่งกระจาน
ฯจานวน 10 แห่ง
2..เยี่ยมเสริมพลังศูนย์เด็กเล็ก
และโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่
รับผิดชอบของ รพ.สต.และรพ.

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
พ.ค.ถึง
ก.ย.63

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดงบประมาณ

จานวน
เงิน

งบฯจากPPB จานวน
18,720 บาท
รายละเอียด ดังนี้
1.ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ใน
การออกเยี่ยมเสริมพลัง
จานวน 9 คนๆละ9วันๆ
ละ120บาท
2.ค่าน้ามันเชื้อเพลิง วัน
ละ 1,000 บาท×9วัน

18,720 ปะภัทร์ศร
ภักดีโยธิน/
สุภาวดี

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการ ที่ ๑ การพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย ตัวชี้วัด(KPI) ที่ ๓ รอยละของเด็กอายุ ๐-๕ ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ ๕ ป ร้อยละ ๖๐
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการเด็ก
พัฒนาการสมวัย
สูงดีสมส่วน

สถานการณ/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

ปี 2562 เด็กปฐมวัยได้รบั การคัด
กรองพัฒนาการตามกลุ่มอายุร้อยละ
82.14 พบสงสัยล่าช้าร้อยละ 27.39
เด็กอายุแรกเกิด - 2 ปี มีภาวะ
โภชนาการสูงดีสมส่วนเพียงร้อยละ
55.39 และอายุ 3-5 ปี ร้อยละ
33.33 และเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
ไม่ได้มากระตุ้นพัฒนาการตามนัด
ร้อยละ 15.38

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1.เพื่อเพิ่มการคัดกรองพัฒนาการ
เด็กให้ครอบคลุมมากขึ้น
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีภาวะ
โภชนาการสูงดีสมส่วนมากขึ้น
3.เพื่อเพิ่มการมากระตุ้น
พัฒนาการตามนัด
4.เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับผู้ปกครอง
ในการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย

1.การคัดกรองพัฒนาการเด็ก
ครอบคลุมร้อยละ 95
2.เด็กปฐมวัยมีภาวะโภชนาการ
สูงดีสมส่วน
3.เด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยมา
กระตุ้นพัฒนาการร้อยละ 90
4. มีเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 90

1.การเพิ่มการเข้าถึงบริการตรวจ
พัฒนาการ
2.การส่งต่อข้อมูลเด็กที่มีภาวะโภชนาการ
เตี้ย ผอม อ้วน ไปยัง รพ.สต.เพื่อให้มีการ
ติดตามต่อเนื่องในชุมชน
3.การติดตามเด็กที่มพี ัฒนาการไม่สมวัย
มาเพื่อกระตุ้นและให้ความรู้ผู้ปกครอง
และเพิ่มการลงรายงานให้ทันเวลาที่
กาหนด
4.จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ในชุมชน ใน
การให้ความรู้ผู้ปกครองเรื่องกินกอดเล่น
เล่า

เป้า
หมาย/
หน่วยนับ
เด็ก 0-5 ปี

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
ตค.62กย.63

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวนเงิน

งบประมาณ
บูรณาการ
งานประจา
งบสนับสนุน
จากอบต.

122,530

หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ

นางสาวสารวย
บุญแจ้ง/สุภาวดี

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการ ที่ ๑ การพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย ตัวชี้วัด(KPI) ที่ ๔ เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่ํากวา 100
๔.๑ รอยละของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการคัดกรองแลวพบวามีพฒ
ั นาการลาชาไดรับการ กระตุนพัฒนาการดวยเครื่องมือมาตรฐาน ร้อยละ ๖๕
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

สถานการณ/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

โครงการการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนไทยทุก
กลุ่ม วัยเรียนและ
วัยรุ่น

ปีงบประมาณ 2562 มีเด็กวัยเรียนที่
เตี้ย ผอมและอ้วน จานวน 981 ราย
คิดเป็นร้อยละ 33.61 และในเขต
ตาบลวังจันทร์มี 135 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 28.42

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1.เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในเรื่อง
การดูแลภาวะโภชนาการของ
ผู้ปกครองและนักเรียนกลุ่มที่มี
ปัญหาเตี้ย อ้วน ผอม
2.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการ
ติดตามเฝ้าระวังภาวะโภชนาการใน
พื้นที่
1.เพื่อพัฒนาให้มีการประเมิน
สถานพยาบาลที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น
2.เพื่อพัฒนาให้โรงพยาบาลได้รับ
มาตรฐาน YFSH

1.ร้อยละของนักเรียนสูงดีสม
ส่วน
2.ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อย
ละ 70 และมีเครือข่ายในชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 2
เครือข่ายเช่น อสม.และอบต.
3.มีการเข้าร่วมประชุมกับรพ.
สต.และเครือข่ายอย่างน้อย
10 ครั้ง
โรงพยาบาลผ่านการประเมิน
สถานพยาบาลที่เป็นมิตรกับ
วัยรุ่น

1.ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง
กลุ่มอ้วน ผอม เตี้ย ในโรงเรียน และ
สาธิตการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวออก
กาลังในโรงเรียน
2.ประชุมเจ้าหน้าที่รพ.สต. และอสม.ใน
เวทีประชุมประจาเดือนของรพ.สต.ทุก
แห่ง
1.โรงพยาบาลทาแบบประเมินตนเองโดย
พัฒนาองค์ประกอบตามมาตรฐาน 4
ด้าน

เป้า
หมาย/
หน่วยนับ
นักเรียน
ระดับประ
ถมศึกษา
ในเขต
อาเภอแก่ง
กระจาน

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
ตค.62กย.63

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณบูรณา
การงานประจา

จานวนเงิน

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอ
บ

สารวย
บุญแจ้ง/
สุภาวดี

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการ ที่ ๑ การพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย ตัวชี้วัด(KPI) ที่ ๕. รอยละของเดก็อายุ ๖-๑๔ ป สูงดีสมสวน ร้อยละ ๖๖
ลา
ดับ

โครงการ

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการดูแล
สตรีตั้งครรภ์คุณภาพ
เครือข่ายอาเภอแก่ง
กระจาน

สถานการณ/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา
1.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การ
ประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก ระดับทอง เมื่อปี
พ.ศ.2560 และต้องประเมินซ้าทุก 3
ปี
2.เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานอนามัยแม่
และเด็กต้องได้รบั การฟื้นฟูความรู้
และทักษะในเรื่อง
-การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทุกปี -การ
ช่วยเหลือฟื้นคืนชีพในทารกแรกเกิด
ทุกปี

วัตถุประสงค

1.เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานอนามัย
แม่และเด็กได้รบั การเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะในงาน
อนามัยแม่และเด็ก
2.พัฒนาระบบบริการของ
สาธารณสุขทุกระดับให้ได้
มาตรฐานพร้อมทั้งจัดระบบ
การส่งต่อหญิงตั้งครรภ์หญิง
หลังคลอดและหญิงหลังคลอด
ที่มีภาวะแทรกซ้อนได้ทันท่วงที
3.เพื่อบริหารจัดงาน โดยมี
ผู้รับผิดชอบในการกากับดูแล
งานอนามัยแม่และเด็ก
ระดับอาเภอ (MCH manager)

ตัวชี้วัด

1.เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงาน
อนามัยแม่และเด็กได้รับ
การเพิ่มทักษะและความรู้
งานอนามัยแม่และเด็ก
ร้อยละ 100
2. อัตราส่วนการตาย

มารดา

กิจกรรม

1.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.จัดประชุมคณะกรรมการ
โรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็ก
และจัดประชุมMCH Board
ระดับอาเภอทุก 3 เดือน
3.ร่วมประชุม MCH Board
ระดับจังหวัดทุก 3 เดือน
4.จัดอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่อง
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
5.รับการประเมินมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก
6.ออกนิเทศและติดตามงาน
อนามัยแม่และเด็กในหน่วย
บริการปฐมภูมิ

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ
-เจ้าหน้าที่ รวม
30 คน
-กรรมการ
งานอนามัยแม่
และเด็กจานวน
30 ราย
-รพ.สต.
ในเครือข่าย
บริการสุขภาพ
อาเภอ
แก่งกระจาน

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
พ.ค..62ก.ย. 62

แหล่งงบ/งบประมาณ

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด
จานวน
งบประมาณ
เงิน
-ค่าจ้างเหมาทาอาหาร
29,800 ปะภัทร์ศร
กลางวัน อาหารว่าง
ภักดีโยธิน/
และเครื่องดื่ม 100
สุภาวดี
บาท/คน จานวน 30คน
*3 ครั้ง เป็นเงิน 9,000
บาท
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 25 บาท/คน/
วัน จานวน30คน×4
ครั้ง เป็นเงิน 3,000
บาท
-ค่าเบี้ยเลี้ยง
และค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง 8,600 บาท

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการ ที่ ๑ การพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย ตัวชี้วัด(KPI) ที่ ๖. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ป ไม่เกิน ๓๔ ต่อประชากรหญิง ๑๕-๑๙ ปี ๑.๐๐๐ คน
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ
1

โครงการ
-พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการ
งานอนามัยแม่
และเด็ก
ปีงบประมาณ
2563

สถานการณ/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา
-ฝากครรภ์ก่อน 12 wks ร้อยละ
86.36
-ฝากครรภ์ 5ครั้งตามเกณฑ์ ร้อย
ละ 75
-ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์
ร้อยละ 7.14
-ทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า
2,500กรัม ร้อยละ 8.55
-เด็กอายุครบ 6เดือน กินนมแม่
อย่างเดียว ร้อยละ 92.88
-เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและอสม.
ได้รับการอบรมฟื้นฟูความรู้และ
ทักษะในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
-ปี2563ผ่านการประเมิน
โรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็ก

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

เป้าหมาย/หน่วยนับ

1.เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องงาน
อนามัยแม่และเด็กได้รับ
การฟื้นฟูทักษะและเพิ่มพูน
ความรู้ในงานอนามัยแม่
และเด็กอย่างต่อเนื่อง
2.มีระบบงานที่ได้มาตรฐาน
ครอบคลุมทั้งรพช.และรพ.
สต.
3.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการคัด
กรองความเสี่ยงและได้รับ
การจัดการแก้ไขปัญหา
ตั้งแต่ครั้งแรกที่มาฝาก
ครรภ์และมีการส่งต่อใน
รายที่มีภาวะแทรกซ้อน ไป
ยังรพ.เครือข่ายที่มี
ศักยภาพด้านสูติกรรม
มากกว่า
4.มี ก ารด าเนิ น งานผ่ า น
MCH Board ระดับอาเภอ

1.การตายของ
มารดา ไม่เกิน17
ต่อแสนการเกิดมี
ชีพ
2.ฝากครรภ์ก่อน
12 wks ร้อยละ
75
3.ฝากครรภ์ 5ครั้ง
ตามเกณฑ์ ร้อยละ
75
4.หญิงตั้งครรภ์
ได้รับยาเม็ดเสริม
ธาตุเหล็ก โฟลิก
ไอโอดีน ร้อยละ
100
5.หญิงตั้งครรภ์มี
ภาวะโลหิตจาง
(<33%) ไม่เกิน
ร้อยละ 7
6.ทารกแรกเกิด
น้าหนัก≤2500
กรัม ไม่เกินร้อยละ
7

1.ทบทวน
คณะกรรมการ MCH
Board ระดับอาเภอ
และชุมชน
2.จัดประชุมให้ความรู้
ในงานอนามัยแม่และ
เด็กแก่เจ้าหน้าที่ อสม.
ภาคีเครือข่ายในชุมชน
3.จัดประชุม MCH
Board ทุก 4 เดือน

-เจ้าหน้าที่ รวม 30ราย
-กรรมการงานอนามัย
แม่และเด็กจานวน 30
ราย
-รพ.สต./อสม. ใน
เครือข่ายบริการ
สุขภาพอาเภอแก่ง
กระจาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวนเงิน

-ค่าจ้างเหมา
ทาอาหารกลางวัน
อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 100 บาท/
คน จานวน 30คน
เป็นเงิน 3,000 บาท

29,800

-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 25 บาท/
คน/วัน จานวน30
คน×3ครั้ง เป็นเงิน
2,250 บาท

หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมิ
และองค์รวม

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการ ที่ ๑ การพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย ตัวชี้วัด(KPI) ที่ ๗ รอยละของผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไดรับการดูแลตาม care plan ร้อยละ ๘๐
ลา
ดับ
1

โครงการ

โครงการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พักพิงโดย Care
Giver
ปีงบประมาณ
2562

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุของ
ปัญหา
- การเข้าร่วมโครงการตาบล Long Term
Care มีเพียง 2 ตาบล จาก 6 ตาบล (ร้อยละ
33.33) คือตาบลวังจันทร์และตาบลแก่ง
กระจาน และมีตาบลที่ผ่านเกณฑ์เพียง 1 แห่ง
คือ ตาบลวังจันทร์ ส่วนพื้นที่อื่นไม่มีศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจาตาบล
- ผู้สูงอายุ ได้รับการคัดกรองสุขภาพ 3,432
คน ร้อยละ 91.50 พบมีความเสี่ยงสมองเสื่อม
2,499 คน คิดเป็นร้อยละ 74.62 เสี่ยงหกล้ม
2,808 คน คิดเป็นร้อยละ 74.86 และจัดแบ่ง
เป็น กลุ่มติดสังคม 3,239 คน กลุ่มติดบ้าน
41 คน ติดเตียง 53 คน จานวนผู้สูงอายุ
Healthy Aging 3,239 คน คิดเป็นร้อยละ
96.60 พบว่า PCU โรงพยาบาลคัดกรองได้
น้อยที่สุดคือร้อยละ 75.20
- พบว่าผู้สูงอายุติดเตียงและติดบ้านต้องอยู่
บ้านตามลาพังหรือมีผู้ดูแลที่มีปญ
ั หาสุขภาพ
และเป็นผู้สูงอายุด้วยกันจานวน 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.40 ของผู้สูงอายุติดบ้านติด
เตียง และพบว่าผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้มี
สภาพบ้านไม่เหมาะสมกับการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจาวันอีก 45 ราย
ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพในพื้นที่
- ไม่มีการเข้าร่วมตาบล Long Term Care
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีก 4 ตาบล
คือ ตาบลป่าเด็ง ห้วยแม่เพรียง พุสวรรค์และ
สองพี่น้อง เนื่องจากขาดการประสานงาน ขาด
ความรู้ความมั่นใจในแนวทางการบริหาร
จัดการด้านการเงินและการจัดการของ
ผู้รับผิดชอบใน อบต. และ Care manager
ในพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบว่าการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม
ยังมีน้อยกว่าที่ควร พบว่าการเข้าร่วมชมรม
ผู้สูงอายุ เพียงร้อยละ 15 เนื่องจากไม่มีผู้รับส่ง

วัตถุประสงค

1.เพิ่มจานวนและศักยภาพ
ของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง ( อสม./อสค./care
giver)
2.เพิ่มการคัดกรอง
ช่วยเหลือ กลุ่ม Geriatric
เพิ่มขึ้น
3.สนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
ตาบล Long Term Care
อีกอย่างน้อย 2 ตาบล
4.มีการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุดาเนินการโรงเรียน
ผู้สูงอายุนาร่อง อย่างน้อย 1
แห่ง
5.เพิ่มการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มติด
บ้านติดเตียง
6.พัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้
ผ่านเกณฑ์ตาบลLTC

ตัวชี้วัด

-มีอาสาสมัครผู้ดูแล
ผู้สูงอายุครอบคลุม
ผู้สูงอายุ 10 -15 ราย
-การคัดกรองสุขภาพ
ครอบคลุมอย่างน้อยร้อย
ละ 95
--มีอบต.เข้าร่วมโครงการ
ตาบลLTC ร้อยละ 100
-มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุอย่างน้อย
4 -6 ครั้ง/ปี
-มีการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ติดบ้าน ติดเตียงโดย
ทีมสหวิชาชีพ ร้อยละ 90
-ชมรมผู้สูงอายุมีการ
พัฒนาจนผ่านเกณฑ์
-ร้อยละของตาบลที่มี
ระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์

กิจกรรม

1.มีการอบรม care giver อสม.และ
อสค. เพิ่มในพื้นที่ทยี่ ังมีไม่เพียงพอเช่น
ห้วยแม่เพรียง แม่คะเมย มะขามโพรง ป่า
เด็ง ท่าเรือ เขากลิ้ง
2.มีการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
- Geriatric โดยสหวิชาชีพจาก
โรงพยาบาล
- BGS (การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 10
เรือง )
3.ประสาน อบต.อีก 4 แห่งคือ ห้วยแม่
เพรียง ป่าเด็ง พุสวรรค์ และสองพี่น้อง
เพื่อให้ลงนามเข้าร่วมตาบล LTC
4.ดาเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่
5 และหมู่ 8 ตาบลวังจันทร์
5.ทีมสหวิชาชีพมีการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ติดเตียง
6.มีการดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้ตาบลLTC
กับพื้นที่อาเภออื่นและอบรมเพื่อพัฒนา
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ตาบลLTC

เป้า
หมาย/
หน่วยนับ
25 ราย

3982 ราย

4 แห่ง
2 แห่ง

89 ราย

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
ตค.61กย.62

แหล่งงบ/งบประมาณ

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจาก
กศน.แก่งกระจาน
ค่าอาหารและค่า
วิทยากร 20,000
บาท
งบประมาณจากเงิน
บารุง รพ.แก่ง
กระจานในงบLTC
เป็น
-ค่าคัดกรอง
Geriatric รายละ 15
บาท รวม 4575
บาท
ค่าคัดกรอง BGS
รายละ 15 บาท เป็น
เงิน 59,730 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงการออก
ปฏิบัติการเยี่ยมบ้าน
สาหรับสหวิชาชีพ
120 บาท/คน/วัน
เป็นเงิน 13,200
บาท
ค่าเช่ารถสาหรับ
ศึกษาดูงาน 2 ครั้งๆ
ละ 10000 บาทเป็น
เงิน 20000 บาท
ค่าอาหาร 120 บาท/
คน/วัน * 40 คน*2
ครั้ง 9600 บาท

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

จานวนเงิน
รวมทั้งสิ้น
122,530
บาท

สารวย/สุภา
วดี

ระยะทางที่ห่างไกลและไม่ชอบกิจกรรมที่
ดาเนินการในชมรมเช่นการเต้นราร้องเพลง

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการ ที่ ๑ การพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย ตัวชี้วัด(PA) ที่ ๘ รอยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค ร้อยละ ๖๐
ลา
ดับ
1

โครงการ

โครงการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พักพิงโดย Care
Giver
ปีงบประมาณ
2562

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุของ
ปัญหา
- การเข้าร่วมโครงการตาบล Long Term
Care มีเพียง 2 ตาบล จาก 6 ตาบล (ร้อยละ
33.33) คือตาบลวังจันทร์และตาบลแก่ง
กระจาน และมีตาบลที่ผ่านเกณฑ์เพียง 1 แห่ง
คือ ตาบลวังจันทร์ ส่วนพื้นที่อื่นไม่มีศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจาตาบล
- ผู้สูงอายุ ได้รับการคัดกรองสุขภาพ 3,432
คน ร้อยละ 91.50 พบมีความเสี่ยงสมองเสื่อม
2,499 คน คิดเป็นร้อยละ 74.62 เสี่ยงหกล้ม
2,808 คน คิดเป็นร้อยละ 74.86 และจัดแบ่ง
เป็น กลุ่มติดสังคม 3,239 คน กลุ่มติดบ้าน
41 คน ติดเตียง 53 คน จานวนผู้สูงอายุ
Healthy Aging 3,239 คน คิดเป็นร้อยละ
96.60 พบว่า PCU โรงพยาบาลคัดกรองได้
น้อยที่สุดคือร้อยละ 75.20
- พบว่าผู้สูงอายุติดเตียงและติดบ้านต้องอยู่
บ้านตามลาพังหรือมีผู้ดูแลที่มีปญ
ั หาสุขภาพ
และเป็นผู้สูงอายุด้วยกันจานวน 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.40 ของผู้สูงอายุติดบ้านติด
เตียง และพบว่าผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้มี
สภาพบ้านไม่เหมาะสมกับการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจาวันอีก 45 ราย
ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพในพื้นที่
- ไม่มีการเข้าร่วมตาบล Long Term Care
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีก 4 ตาบล
คือ ตาบลป่าเด็ง ห้วยแม่เพรียง พุสวรรค์และ
สองพี่น้อง เนื่องจากขาดการประสานงาน ขาด
ความรู้ความมั่นใจในแนวทางการบริหาร
จัดการด้านการเงินและการจัดการของ
ผู้รับผิดชอบใน อบต. และ Care manager
ในพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบว่าการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม
ยังมีน้อยกว่าที่ควร พบว่าการเข้าร่วมชมรม

วัตถุประสงค

1.เพิ่มจานวนและศักยภาพ
ของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง ( อสม./อสค./care
giver)
2.เพิ่มการคัดกรอง
ช่วยเหลือ กลุ่ม Geriatric
เพิ่มขึ้น
3.สนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
ตาบล Long Term Care
อีกอย่างน้อย 2 ตาบล
4.มีการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุดาเนินการโรงเรียน
ผู้สูงอายุนาร่อง อย่างน้อย 1
แห่ง
5.เพิ่มการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มติด
บ้านติดเตียง
6.พัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้
ผ่านเกณฑ์ตาบลLTC

ตัวชี้วัด

-มีอาสาสมัครผู้ดูแล
ผู้สูงอายุครอบคลุม
ผู้สูงอายุ 10 -15 ราย
-การคัดกรองสุขภาพ
ครอบคลุมอย่างน้อยร้อย
ละ 95
--มีอบต.เข้าร่วมโครงการ
ตาบลLTC ร้อยละ 100
-มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุอย่างน้อย
4 -6 ครั้ง/ปี
-มีการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ติดบ้าน ติดเตียงโดย
ทีมสหวิชาชีพ ร้อยละ 90
-ชมรมผู้สูงอายุมีการ
พัฒนาจนผ่านเกณฑ์
-ร้อยละของตาบลที่มี
ระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์

กิจกรรม

1.มีการอบรม care giver อสม.และ
อสค. เพิ่มในพื้นที่ทยี่ ังมีไม่เพียงพอเช่น
ห้วยแม่เพรียง แม่คะเมย มะขามโพรง ป่า
เด็ง ท่าเรือ เขากลิ้ง
2.มีการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
- Geriatric โดยสหวิชาชีพจาก
โรงพยาบาล
- BGS (การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 10
เรือง )
3.ประสาน อบต.อีก 4 แห่งคือ ห้วยแม่
เพรียง ป่าเด็ง พุสวรรค์ และสองพี่น้อง
เพื่อให้ลงนามเข้าร่วมตาบล LTC
4.ดาเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่
5 และหมู่ 8 ตาบลวังจันทร์
5.ทีมสหวิชาชีพมีการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ติดเตียง
6.มีการดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้ตาบลLTC
กับพื้นที่อาเภออื่นและอบรมเพื่อพัฒนา
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ตาบลLTC

เป้า
หมาย/
หน่วยนับ
25 ราย

3982 ราย

4 แห่ง
2 แห่ง

89 ราย

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
ตค.61กย.62

แหล่งงบ/งบประมาณ

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจาก
กศน.แก่งกระจาน
ค่าอาหารและค่า
วิทยากร 20,000
บาท
งบประมาณจากเงิน
บารุง รพ.แก่ง
กระจานในงบLTC
เป็น
-ค่าคัดกรอง
Geriatric รายละ 15
บาท รวม 4575
บาท
ค่าคัดกรอง BGS
รายละ 15 บาท เป็น
เงิน 59,730 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงการออก
ปฏิบัติการเยี่ยมบ้าน
สาหรับสหวิชาชีพ
120 บาท/คน/วัน
เป็นเงิน 13,200
บาท
ค่าเช่ารถสาหรับ
ศึกษาดูงาน 2 ครั้งๆ
ละ 10000 บาทเป็น
เงิน 20000 บาท
ค่าอาหาร 120 บาท/
คน/วัน * 40 คน*2
ครั้ง 9600 บาท

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

จานวนเงิน
รวมทั้งสิ้น
122,530
บาท

สารวย/สุภา
วดี

ผู้สูงอายุ เพียงร้อยละ 15 เนื่องจากไม่มีผู้รับส่ง
ระยะทางที่ห่างไกลและไม่ชอบกิจกรรมที่
ดาเนินการในชมรมเช่นการเต้นราร้องเพลง

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการ ที่ ๑ การพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย ตัวชี้วัด(PA) ที่ ๙. รอยละของตาํบลที่มีระบบการสงเสริมสขุภาพดแํลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐
ลา
ดับ
1

โครงการ

โครงการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พักพิงโดย Care
Giver
ปีงบประมาณ
2562

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุของ
ปัญหา
- การเข้าร่วมโครงการตาบล Long Term
Care มีเพียง 2 ตาบล จาก 6 ตาบล (ร้อยละ
33.33) คือตาบลวังจันทร์และตาบลแก่ง
กระจาน และมีตาบลที่ผ่านเกณฑ์เพียง 1 แห่ง
คือ ตาบลวังจันทร์ ส่วนพื้นที่อื่นไม่มีศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจาตาบล
- ผู้สูงอายุ ได้รับการคัดกรองสุขภาพ 3,432
คน ร้อยละ 91.50 พบมีความเสี่ยงสมองเสื่อม
2,499 คน คิดเป็นร้อยละ 74.62 เสี่ยงหกล้ม
2,808 คน คิดเป็นร้อยละ 74.86 และจัดแบ่ง
เป็น กลุ่มติดสังคม 3,239 คน กลุ่มติดบ้าน
41 คน ติดเตียง 53 คน จานวนผู้สูงอายุ
Healthy Aging 3,239 คน คิดเป็นร้อยละ
96.60 พบว่า PCU โรงพยาบาลคัดกรองได้
น้อยที่สุดคือร้อยละ 75.20
- พบว่าผู้สูงอายุติดเตียงและติดบ้านต้องอยู่
บ้านตามลาพังหรือมีผู้ดูแลที่มีปญ
ั หาสุขภาพ
และเป็นผู้สูงอายุด้วยกันจานวน 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.40 ของผู้สูงอายุติดบ้านติด
เตียง และพบว่าผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้มี
สภาพบ้านไม่เหมาะสมกับการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจาวันอีก 45 ราย
ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพในพื้นที่
- ไม่มีการเข้าร่วมตาบล Long Term Care
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีก 4 ตาบล
คือ ตาบลป่าเด็ง ห้วยแม่เพรียง พุสวรรค์และ
สองพี่น้อง เนื่องจากขาดการประสานงาน ขาด
ความรู้ความมั่นใจในแนวทางการบริหาร
จัดการด้านการเงินและการจัดการของ
ผู้รับผิดชอบใน อบต. และ Care manager
ในพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบว่าการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม
ยังมีน้อยกว่าที่ควร พบว่าการเข้าร่วมชมรม
ผู้สูงอายุ เพียงร้อยละ 15 เนื่องจากไม่มีผู้รับส่ง

วัตถุประสงค

1.เพิ่มจานวนและศักยภาพ
ของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง ( อสม./อสค./care
giver)
2.เพิ่มการคัดกรอง
ช่วยเหลือ กลุ่ม Geriatric
เพิ่มขึ้น
3.สนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
ตาบล Long Term Care
อีกอย่างน้อย 2 ตาบล
4.มีการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุดาเนินการโรงเรียน
ผู้สูงอายุนาร่อง อย่างน้อย 1
แห่ง
5.เพิ่มการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มติด
บ้านติดเตียง
6.พัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้
ผ่านเกณฑ์ตาบลLTC

ตัวชี้วัด

-มีอาสาสมัครผู้ดูแล
ผู้สูงอายุครอบคลุม
ผู้สูงอายุ 10 -15 ราย
-การคัดกรองสุขภาพ
ครอบคลุมอย่างน้อยร้อย
ละ 95
--มีอบต.เข้าร่วมโครงการ
ตาบลLTC ร้อยละ 100
-มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุอย่างน้อย
4 -6 ครั้ง/ปี
-มีการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ติดบ้าน ติดเตียงโดย
ทีมสหวิชาชีพ ร้อยละ 90
-ชมรมผู้สูงอายุมีการ
พัฒนาจนผ่านเกณฑ์
-ร้อยละของตาบลที่มี
ระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์

กิจกรรม

1.มีการอบรม care giver อสม.และ
อสค. เพิ่มในพื้นที่ทยี่ ังมีไม่เพียงพอเช่น
ห้วยแม่เพรียง แม่คะเมย มะขามโพรง ป่า
เด็ง ท่าเรือ เขากลิ้ง
2.มีการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
- Geriatric โดยสหวิชาชีพจาก
โรงพยาบาล
- BGS (การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 10
เรือง )
3.ประสาน อบต.อีก 4 แห่งคือ ห้วยแม่
เพรียง ป่าเด็ง พุสวรรค์ และสองพี่น้อง
เพื่อให้ลงนามเข้าร่วมตาบล LTC
4.ดาเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่
5 และหมู่ 8 ตาบลวังจันทร์
5.ทีมสหวิชาชีพมีการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ติดเตียง
6.มีการดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้ตาบลLTC
กับพื้นที่อาเภออื่นและอบรมเพื่อพัฒนา
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ตาบลLTC

เป้า
หมาย/
หน่วยนับ
25 ราย

3982 ราย

4 แห่ง
2 แห่ง

89 ราย

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
ตค.61กย.62

แหล่งงบ/งบประมาณ

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจาก
กศน.แก่งกระจาน
ค่าอาหารและค่า
วิทยากร 20,000
บาท
งบประมาณจากเงิน
บารุง รพ.แก่ง
กระจานในงบLTC
เป็น
-ค่าคัดกรอง
Geriatric รายละ 15
บาท รวม 4575
บาท
ค่าคัดกรอง BGS
รายละ 15 บาท เป็น
เงิน 59,730 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงการออก
ปฏิบัติการเยี่ยมบ้าน
สาหรับสหวิชาชีพ
120 บาท/คน/วัน
เป็นเงิน 13,200
บาท
ค่าเช่ารถสาหรับ
ศึกษาดูงาน 2 ครั้งๆ
ละ 10000 บาทเป็น
เงิน 20000 บาท
ค่าอาหาร 120 บาท/
คน/วัน * 40 คน*2
ครั้ง 9600 บาท

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

จานวนเงิน
รวมทั้งสิ้น
122,530
บาท

สารวย/สุภา
วดี

ระยะทางที่ห่างไกลและไม่ชอบกิจกรรมที่
ดาเนินการในชมรมเช่นการเต้นราร้องเพลง

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการ ที่ ๒. โครงการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพของประชากร ตัวชี้วัด(PA) ที่ ๑๐ จานวนครอบครัวไทยมีความรอบรูสุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย ร้อยละ ๑๐๐
ลา
ดับ
1

โครงการ

โครงการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พักพิงโดย Care
Giver
ปีงบประมาณ
2562

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุของ
ปัญหา
- การเข้าร่วมโครงการตาบล Long Term
Care มีเพียง 2 ตาบล จาก 6 ตาบล (ร้อยละ
33.33) คือตาบลวังจันทร์และตาบลแก่ง
กระจาน และมีตาบลที่ผ่านเกณฑ์เพียง 1 แห่ง
คือ ตาบลวังจันทร์ ส่วนพื้นที่อื่นไม่มีศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจาตาบล
- ผู้สูงอายุ ได้รับการคัดกรองสุขภาพ 3,432
คน ร้อยละ 91.50 พบมีความเสี่ยงสมองเสื่อม
2,499 คน คิดเป็นร้อยละ 74.62 เสี่ยงหกล้ม
2,808 คน คิดเป็นร้อยละ 74.86 และจัดแบ่ง
เป็น กลุ่มติดสังคม 3,239 คน กลุ่มติดบ้าน
41 คน ติดเตียง 53 คน จานวนผู้สูงอายุ
Healthy Aging 3,239 คน คิดเป็นร้อยละ
96.60 พบว่า PCU โรงพยาบาลคัดกรองได้
น้อยที่สุดคือร้อยละ 75.20
- พบว่าผู้สูงอายุติดเตียงและติดบ้านต้องอยู่
บ้านตามลาพังหรือมีผู้ดูแลที่มีปญ
ั หาสุขภาพ
และเป็นผู้สูงอายุด้วยกันจานวน 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.40 ของผู้สูงอายุติดบ้านติด
เตียง และพบว่าผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้มี
สภาพบ้านไม่เหมาะสมกับการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจาวันอีก 45 ราย
ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพในพื้นที่
- ไม่มีการเข้าร่วมตาบล Long Term Care
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีก 4 ตาบล
คือ ตาบลป่าเด็ง ห้วยแม่เพรียง พุสวรรค์และ
สองพี่น้อง เนื่องจากขาดการประสานงาน ขาด
ความรู้ความมั่นใจในแนวทางการบริหาร
จัดการด้านการเงินและการจัดการของ
ผู้รับผิดชอบใน อบต. และ Care manager
ในพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบว่าการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม
ยังมีน้อยกว่าที่ควร พบว่าการเข้าร่วมชมรม
ผู้สูงอายุ เพียงร้อยละ 15 เนื่องจากไม่มีผู้รับส่ง

วัตถุประสงค

1.เพิ่มจานวนและศักยภาพ
ของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง ( อสม./อสค./care
giver)
2.เพิ่มการคัดกรอง
ช่วยเหลือ กลุ่ม Geriatric
เพิ่มขึ้น
3.สนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
ตาบล Long Term Care
อีกอย่างน้อย 2 ตาบล
4.มีการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุดาเนินการโรงเรียน
ผู้สูงอายุนาร่อง อย่างน้อย 1
แห่ง
5.เพิ่มการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มติด
บ้านติดเตียง
6.พัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้
ผ่านเกณฑ์ตาบลLTC

ตัวชี้วัด

-มีอาสาสมัครผู้ดูแล
ผู้สูงอายุครอบคลุม
ผู้สูงอายุ 10 -15 ราย
-การคัดกรองสุขภาพ
ครอบคลุมอย่างน้อยร้อย
ละ 95
--มีอบต.เข้าร่วมโครงการ
ตาบลLTC ร้อยละ 100
-มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุอย่างน้อย
4 -6 ครั้ง/ปี
-มีการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ติดบ้าน ติดเตียงโดย
ทีมสหวิชาชีพ ร้อยละ 90
-ชมรมผู้สูงอายุมีการ
พัฒนาจนผ่านเกณฑ์
-ร้อยละของตาบลที่มี
ระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์

กิจกรรม

1.มีการอบรม care giver อสม.และ
อสค. เพิ่มในพื้นที่ทยี่ ังมีไม่เพียงพอเช่น
ห้วยแม่เพรียง แม่คะเมย มะขามโพรง ป่า
เด็ง ท่าเรือ เขากลิ้ง
2.มีการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
- Geriatric โดยสหวิชาชีพจาก
โรงพยาบาล
- BGS (การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 10
เรือง )
3.ประสาน อบต.อีก 4 แห่งคือ ห้วยแม่
เพรียง ป่าเด็ง พุสวรรค์ และสองพี่น้อง
เพื่อให้ลงนามเข้าร่วมตาบล LTC
4.ดาเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่
5 และหมู่ 8 ตาบลวังจันทร์
5.ทีมสหวิชาชีพมีการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ติดเตียง
6.มีการดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้ตาบลLTC
กับพื้นที่อาเภออื่นและอบรมเพื่อพัฒนา
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ตาบลLTC

เป้า
หมาย/
หน่วยนับ
25 ราย

3982 ราย

4 แห่ง
2 แห่ง

89 ราย

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
ตค.61กย.62

แหล่งงบ/งบประมาณ

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจาก
กศน.แก่งกระจาน
ค่าอาหารและค่า
วิทยากร 20,000
บาท
งบประมาณจากเงิน
บารุง รพ.แก่ง
กระจานในงบLTC
เป็น
-ค่าคัดกรอง
Geriatric รายละ 15
บาท รวม 4575
บาท
ค่าคัดกรอง BGS
รายละ 15 บาท เป็น
เงิน 59,730 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงการออก
ปฏิบัติการเยี่ยมบ้าน
สาหรับสหวิชาชีพ
120 บาท/คน/วัน
เป็นเงิน 13,200
บาท
ค่าเช่ารถสาหรับ
ศึกษาดูงาน 2 ครั้งๆ
ละ 10000 บาทเป็น
เงิน 20000 บาท
ค่าอาหาร 120 บาท/
คน/วัน * 40 คน*2
ครั้ง 9600 บาท

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

จานวนเงิน
รวมทั้งสิ้น
122,530
บาท

สารวย/สุภา
วดี

ระยะทางที่ห่างไกลและไม่ชอบกิจกรรมที่
ดาเนินการในชมรมเช่นการเต้นราร้องเพลง

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
โครงการ ที่ ๓. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ตัวชีว้ ัด(PA) ที่ ๑๑ รอยละของอาเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ ร้อยละ ๗๐
ลา
ดับ
1

โครงการ

โครงการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พักพิงโดย Care
Giver
ปีงบประมาณ
2562

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุของ
ปัญหา
- การเข้าร่วมโครงการตาบล Long Term
Care มีเพียง 2 ตาบล จาก 6 ตาบล (ร้อยละ
33.33) คือตาบลวังจันทร์และตาบลแก่ง
กระจาน และมีตาบลที่ผ่านเกณฑ์เพียง 1 แห่ง
คือ ตาบลวังจันทร์ ส่วนพื้นที่อื่นไม่มีศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจาตาบล
- ผู้สูงอายุ ได้รับการคัดกรองสุขภาพ 3,432
คน ร้อยละ 91.50 พบมีความเสี่ยงสมองเสื่อม
2,499 คน คิดเป็นร้อยละ 74.62 เสี่ยงหกล้ม
2,808 คน คิดเป็นร้อยละ 74.86 และจัดแบ่ง
เป็น กลุ่มติดสังคม 3,239 คน กลุ่มติดบ้าน
41 คน ติดเตียง 53 คน จานวนผู้สูงอายุ
Healthy Aging 3,239 คน คิดเป็นร้อยละ
96.60 พบว่า PCU โรงพยาบาลคัดกรองได้
น้อยที่สุดคือร้อยละ 75.20
- พบว่าผู้สูงอายุติดเตียงและติดบ้านต้องอยู่
บ้านตามลาพังหรือมีผู้ดูแลที่มีปญ
ั หาสุขภาพ
และเป็นผู้สูงอายุด้วยกันจานวน 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.40 ของผู้สูงอายุติดบ้านติด
เตียง และพบว่าผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้มี
สภาพบ้านไม่เหมาะสมกับการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจาวันอีก 45 ราย

วัตถุประสงค

1.เพิ่มจานวนและศักยภาพ
ของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง ( อสม./อสค./care
giver)
2.เพิ่มการคัดกรอง
ช่วยเหลือ กลุ่ม Geriatric
เพิ่มขึ้น
3.สนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
ตาบล Long Term Care
อีกอย่างน้อย 2 ตาบล
4.มีการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุดาเนินการโรงเรียน
ผู้สูงอายุนาร่อง อย่างน้อย 1
แห่ง
5.เพิ่มการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มติด
บ้านติดเตียง
6.พัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้
ผ่านเกณฑ์ตาบลLTC

ตัวชี้วัด

-มีอาสาสมัครผู้ดูแล
ผู้สูงอายุครอบคลุม
ผู้สูงอายุ 10 -15 ราย
-การคัดกรองสุขภาพ
ครอบคลุมอย่างน้อยร้อย
ละ 95
--มีอบต.เข้าร่วมโครงการ
ตาบลLTC ร้อยละ 100
-มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุอย่างน้อย
4 -6 ครั้ง/ปี
-มีการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ติดบ้าน ติดเตียงโดย
ทีมสหวิชาชีพ ร้อยละ 90
-ชมรมผู้สูงอายุมีการ
พัฒนาจนผ่านเกณฑ์
-ร้อยละของตาบลที่มี
ระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์

กิจกรรม

1.มีการอบรม care giver อสม.และ
อสค. เพิ่มในพื้นที่ทยี่ ังมีไม่เพียงพอเช่น
ห้วยแม่เพรียง แม่คะเมย มะขามโพรง ป่า
เด็ง ท่าเรือ เขากลิ้ง
2.มีการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
- Geriatric โดยสหวิชาชีพจาก
โรงพยาบาล
- BGS (การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 10
เรือง )
3.ประสาน อบต.อีก 4 แห่งคือ ห้วยแม่
เพรียง ป่าเด็ง พุสวรรค์ และสองพี่น้อง
เพื่อให้ลงนามเข้าร่วมตาบล LTC
4.ดาเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่
5 และหมู่ 8 ตาบลวังจันทร์
5.ทีมสหวิชาชีพมีการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ติดเตียง
6.มีการดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้ตาบลLTC
กับพื้นที่อาเภออื่นและอบรมเพื่อพัฒนา
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ตาบลLTC

เป้า
หมาย/
หน่วยนับ
25 ราย

3982 ราย

4 แห่ง
2 แห่ง

89 ราย

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
ตค.61กย.62

แหล่งงบ/งบประมาณ

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจาก
กศน.แก่งกระจาน
ค่าอาหารและค่า
วิทยากร 20,000
บาท
งบประมาณจากเงิน
บารุง รพ.แก่ง
กระจานในงบLTC
เป็น
-ค่าคัดกรอง
Geriatric รายละ 15
บาท รวม 4575
บาท
ค่าคัดกรอง BGS
รายละ 15 บาท เป็น
เงิน 59,730 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงการออก
ปฏิบัติการเยี่ยมบ้าน
สาหรับสหวิชาชีพ
120 บาท/คน/วัน
เป็นเงิน 13,200
บาท

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

จานวนเงิน
รวมทั้งสิ้น
122,530
บาท

สารวย/สุภา
วดี

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ ๓. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
โครงการ ที่ ๔. โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ ตัวชี้วัด(KPI) ที่ ๑๒. ระดับความสาเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหนวยงาน ระดับจังหวัด ร้อยละ ๕๐
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการซ้อมแผน
อุบัติเหตุหมู่
ปีงบประมาณ
2562

สถานการณ/สภาพ
ปัญหา/ สาเหตุของ
ปัญหา
อาเภอแก่งกระจานเป็น
พื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติตั้งอยู่มาก ซึ่งใน
ทุกเทศกาล หรือวันหยุด
ประจาสัปดาห์จะมี
นักท่องเที่ยว ทาให้การ
คมนาคมการจราจร
ตลอดเวลา ประกอบกับ
เส้นทางเป็นเนินภูเขา ทาง
โค้ง ทางแยก ค่อนข้างมาก
จึงทาให้อาเภอแก่ง
กระจานเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุอย่างมาก

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

1. เพื่อลดอัตราตายจากการ
บาดเจ็บหมู่ หรือโรครุนแรง
จากอุบัติเหตุ
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการ
รักษาบาบัดผู้บาดเจ็บเหล่านี้
ทั้งร่างกายและจิตใจ
3.เพื่อมีแผนการปฏิบัติ
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทุกสถานการณ์

1.อัตราตายด้วยโรคจากการ
บาดเจ็บหมู่ หรือโรครุนแรง
จากอุบัติเหตุลดลงร้อยละ
10
2. หน่วยงานแนวร่วมทั้งรัฐ
และเกชนเครือข่ายสนับสนุน
และประสานงาน มี
หน่วยงานเข้ามาร่วมเพิ่ม
มากขึ้น
4.อัตราการส่งต่อรวดเร็วขึ้น

1. กาหนดแผนผังขอบเขต
ปฏิบัติงานกรณีรับเหตุอุบัติเหตุหมู่
2 จัดทีมและศูนย์อานวยการ
3. ประสานงานองค์กรภายนอกที่
เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ
ด้านต่างๆตามพื้นที่
4. ประสานงานผู้เชี่ยวชาญ /องค์กร
ต้นแบบ (พจก.)
5. ประชุมจัดทาแผน วางแผนแบบ
table top
6. ทาโครงการของบประมาณ
7.ถอดบทเรียน ติตดามและสรุปผล
การดาเนินงาน

เป้าหมาย/ ระยะ เวลา
หน่วยนับ ดาเนิน การ รายละเอียด
งบประมาณ
บุคลากร
เครือข่าย
แก่ง
กระจาน
กู้ภัย
ตารวจ
และ
องค์กรที่
เกี่ยวข้อง

13-15 พ.ย. เงินบารุง
61
โรงพยาบาล
แก่งกระจาน

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

จานวนเงิน
15,000
บาท

นางนฤมล
ไพรแก่น /
สุภาวดี

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ ๓. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
โครงการ ที่ ๔. โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ ตัวชี้วัด(KPI) ที่ ๑๒. ระดับความสาเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหนวยงาน ระดับจังหวัด ร้อยละ ๕๐
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการ
อบรมการ
ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย
ใน
โรงพยาบาล
แก่งกระจาน
ปีงบประมาณ
2562

สถานการณ์/สภาพ
ปัญหา/ สาเหตุของ
ปัญหา
การป้องกันอัคคีภัยใน
โรงพยาบาล ต้องมีการ
วางแผนและประสานงาน
ร่วมกันเป็นอย่างดี
เนื่องจากโรงพยาบาลมี
บุคลากรเป็นจานวนมาก
หากเกิดอัคคีภัย ถ้าไม่มี
การวางแผนป้องกันและ
ระวังอัคคีภัยก็อาจเกิด
ความสับสนไม่สามารถ
ระงับอัคคีภัยได้ทันท่วงที
ทาให้เกิดความเสียหาย
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การ
เตรียมพร้อมก่อนเกิด
อัคคีภัย โดยการ
จัดเตรียมและหาวิธีการ
ป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัย
และแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ไว้ล่วงหน้าตลอดจนการ
ฝึกซ้อมเตรียมรับ
สถานการณ์เมื่อเกิด
อัคคีภัย โดยประสาน
ความร่วมมือทั้งภาครัฐ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1. เพื่อให้บุคลากรของ
โรงพยาบาลมีความ
พร้อมในการช่วยเหลือ
และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ที่สาคัญ ได้
อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง
2. เพื่อให้บุคลากรของ
โรงพยาบาลมีความรู้
ความเข้าใจบทบาท
หน้าที่ มีความพร้อม
ในการระงับอัคคีภัย
3. เพื่อลดความเสี่ยง
การสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน ของผู้มารับ
บริการและของทาง
ราชการ

1. กลุ่มเป้าหมายได้
เข้ารับการอบรม
การป้องกัน และ
ซ้อมแผนอัคคีภัยใน
โรงพยาบาลแก่ง
กระจาน ร้อยละ
80
2. มีการซ้อมแผน
ระงับอัคคีภัย และ
ถอดบทเรียน
สาหรับเป็นความรู้
จานวน 1 ครั้ง

1. จั ด ท าโค รง การเพื่ อ ข อ
อ นุ มั ติ แ ล ะ ข อ ส นั บ ส นุ น
งบประมาณ
2. ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง ผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องรับทราบนโยบายและ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ
เพื่ อ ให้ มี ค วามเข้ า ใจในแนว
เดียวกัน
3. ประสานวิ ท ยากร และ
เตรียมเนื้อหาตามหลักสูตร
4. ประชาสัมพันธ์เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม
โครงการ
5. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ
ครุภัณฑ์ ต่างๆให้เพียงพอใน
การดาเนินงาน
6. ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการซ้อมแผนระงับ
อัคคีภัย
7. ดาเนินงานตามโครงการที่
ได้รับอนุมัติ
8. ประเมินผล สรุปบทเรียนใน
การซ้อมแผนระงับอัคคีภัย

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

ระยะ เวลา
ดาเนิน การ

บุคลากร
ของ
โรงพยาบาล
แก่ง
กระจาน
และบุคคล
ภาย นอก
จานวน150
คน

ก.ย. 63

รายละเอียดงบประมาณ

หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ
จานวนเงิน

เงินบารุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน 75,000 บาท
1.ค่าตอบ แทนวิทยากรฝึกปฏิบัติ
ภาคเอกชน (บริษัทเอกชน)
จานวน 4คน เป็นเงิน 21,600
บาท
3. ค่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และ
ซ้อมแผนฯ เป็นเงิน 8400 บาท
ประกอบด้วย
4.ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม สาหรับผู้เข้ารับการอบรม
วิทยากร และผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม
จานวน 150 คน จานวน 3วันๆ ละ
25 บาท เป็นเงิน 22500 บาท
5.ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวัน
สาหรับผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร
และผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม จานวน 150
คนๆ ละ 3 มื้อ ๆละ50 บาท เป็นเงิน
22500บาท

นายบัลลังก์
ดิษฐวงศ์
นักวิชาการ
สาธารณสุข

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ ๓. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
โครงการ ที่ ๕. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัด(KPI) ที่ ๑๓. รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง มากกว่าร้อยละ ๖๐

๑๓.๑ ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน มากกว่า ร้อยละ ๖๐ ๑๓.๒ ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยโรคความดันโลหิตสูง มากกว่าร้อยละ ๖๐
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการซ้อมแผน
อุบัติเหตุหมู่
ปีงบประมาณ
2562

สถานการณ/สภาพ
ปัญหา/ สาเหตุของ
ปัญหา
อาเภอแก่งกระจานเป็น
พื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติตั้งอยู่มาก ซึ่งใน
ทุกเทศกาล หรือวันหยุด
ประจาสัปดาห์จะมี
นักท่องเที่ยว ทาให้การ
คมนาคมการจราจร
ตลอดเวลา ประกอบกับ
เส้นทางเป็นเนินภูเขา ทาง
โค้ง ทางแยก ค่อนข้างมาก
จึงทาให้อาเภอแก่ง
กระจานเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุอย่างมาก

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

1. เพื่อลดอัตราตายจากการ
บาดเจ็บหมู่ หรือโรครุนแรง
จากอุบัติเหตุ
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการ
รักษาบาบัดผู้บาดเจ็บเหล่านี้
ทั้งร่างกายและจิตใจ
3.เพื่อมีแผนการปฏิบัติ
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทุกสถานการณ์

1.อัตราตายด้วยโรคจากการ
บาดเจ็บหมู่ หรือโรครุนแรง
จากอุบัติเหตุลดลงร้อยละ
10
2. หน่วยงานแนวร่วมทั้งรัฐ
และเกชนเครือข่ายสนับสนุน
และประสานงาน มี
หน่วยงานเข้ามาร่วมเพิ่ม
มากขึ้น
4.อัตราการส่งต่อรวดเร็วขึ้น

1. กาหนดแผนผังขอบเขต
ปฏิบัติงานกรณีรับเหตุอุบัติเหตุหมู่
2 จัดทีมและศูนย์อานวยการ
3. ประสานงานองค์กรภายนอกที่
เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ
ด้านต่างๆตามพื้นที่
4. ประสานงานผู้เชี่ยวชาญ /องค์กร
ต้นแบบ (พจก.)
5. ประชุมจัดทาแผน วางแผนแบบ
table top
6. ทาโครงการของบประมาณ
7.ถอดบทเรียน ติตดามและสรุปผล
การดาเนินงาน

เป้าหมาย/ ระยะ เวลา
หน่วยนับ ดาเนิน การ รายละเอียด
งบประมาณ
บุคลากร
เครือข่าย
แก่ง
กระจาน
กู้ภัย
ตารวจ
และ
องค์กรที่
เกี่ยวข้อง

13-15 พ.ย. เงินบารุง
61
โรงพยาบาล
แก่งกระจาน

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

จานวนเงิน
15,000
บาท

นางนฤมล
ไพรแก่น /
สุภาวดี

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ ๓. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
โครงการ ที่ ๕. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัด(PA) ที่ ๑๔. รอยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใชสารเคมีทาง การเกษตรที่มีอันตรายสูงรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับสวนกลาง และ
ภูมิภาค อยางนอยจังหวัดละ ๑ เรื่อง ร้อยละ ๑๐๐
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการ
โรงพยาบาล
อาหาร
ปลอดภัยและ
รณรงค์ Say
No สารเคมี
อันตราย
ร้ายแรง 3
ชนิด
โรงพยาบาล
แก่งกระจาน
ปีงบประมาณ
2563

สถานการณ์/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
อาหารในสถานประกอบการด้าน
อาหารโรงครัวโรงพยาบาล ซึ่ง
เป้าหมายสาคัญที่อาเภอแก่ง
กระจาน มุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาและยกระดับสถาน
ประกอบการในโรงพยาบาลให้
เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้โดย
การตรวจแนะนาสถานพยาบาล
ในเรื่องมาตรฐานการ
ประกอบการอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง การพัฒนาตัวผู้ประกอบ
อาหารและผู้สัมผัสอาหารที่
เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการ
เลือกซื้อและการจัดบริการ
อาหารที่สะอาด ปลอดภัย
ปราศจากสารปนเปื้อนที่อาจเป็น
สาเหตุให้เกิดโรคในระบบ
ทางเดินอาหารแก่ผู้ป่วยและ
ประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1. เพื่อให้สถานบริการ
สาธารณสุขในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
ดาเนินงาน ภายใต้
กิจกรรมกลยุทธ์หลัก
GREEN & CLEAN
2. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย
ภาครัฐและเอกชนใน
การดาเนินงานอาหาร
สะอาดรสชาติอร่อย
3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการจัด
ระบบงานด้าน
สุขาภิบาลอาหารภาค
ประชาชน
4.เพื่อตรวจสารเคมี
สารเจือปนที่ตกค้างใน
วัตถุดิบโรงครัว

1. ผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐาน
โรงพยาบาล
อาหาร
ปลอดภัย
(ระดับ
โรงพยาบาล
ชุมชน)
2.มีการ
ขับเคลื่อน
มาตรการยุติ
การใช้
สารเคมีทาง
การเกษตรที่
มีอันตรายสูง
ร่วมกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

1. ประชุมชี้แจงโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย และแนวทางการดาเนินงาน
แก่คณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อปรึกษาเรื่องปัญหาที่มีใน รพ.
2. ประชุมอบรม กลุ่มเป้าหมาย และ
สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสมาคม / ชมรม
ผู้ประกอบการค้าอาหาร และ
สมาคม / ชมรมผู้บริโภค ที่สามารถ
ดาเนินการและบริหารจัดการกิจกรรมได้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
สะอาด รสชาติอร่อย ภาคประชาชน
3. จัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สุขาภิบาลอาหาร (Standard of
Procedure : Food sanitation)
4.ตรวจสารเคมี สารเจือปนที่ตกค้างใน
วัตถุดิบโรงครัวโดย ใช้เครื่องตรวจและ
น้ายาเฉพาะเจาะจงในการตรวจสอบ
5.การหลีกเลี่ยง

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ
คณะกรรมการ
อนามัย
สิ่งแวดล้อม
จานวน 30 คน
และ อสม.ใน
เขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาล
แก่งกระจาน
จานวน 20 คน
รวมทั้งสิ้น 50
คน

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
ม.ค. 63ก.ย. 63

รายละเอียดงบประมาณ

หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ
จานวน
เงิน

เงินบารุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน 24,250
1.ค่าน้ายา ในการตรวจผัก ผลไม้ อ บาท
11 ชุดละ 650 บาท จานวน 5ชุด
เป็นเงิน 3250 บาท
2. น้ายา SI2 ชุดละ 1300 บาท
จานวน 5 ชุดเป็นเงิน 6500 บาท
3. น้ายา GPO TM kit ชุดละ 1500
บาท จานวน 6 ชุดเป็นเงิน 9000
บาท
4.ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จานวน 50 คน จานวน 2
มื้อๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน
2500บาท
5.ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวัน
จานวน 50 คนๆ ละ 1 มื้อ ๆละ50
บาท เป็นเงิน 2500 บาท
6.ค่าเอกสารแผ่นพับความรู้ 500
บาท

นายบัลลังก์
ดิษฐวงศ์
นักวิชาการ
สาธารณสุข
น.ส.พรทิพย์
ศุภโชคพัฒ
นพงศ์
พยาบาล
วิชาชีพชานาญ
การ

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ ๓. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
โครงการ ที่ ๕. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัด(PA) ที่ ๑๕. รอยละของจังหวัดมีระบบรับแจงขาว การใช/ปวยจากการสัมผัส สารเคมีทาง การเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอรไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดย
ประชาชน/อสม. ผาน Mobile Application สูหนวยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจาก การทางาน) ร้อยละ ๑๐๐
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการ
โรงพยาบาล
อาหาร
ปลอดภัยและ
รณรงค์ Say
No สารเคมี
อันตราย
ร้ายแรง 3
ชนิด
โรงพยาบาล
แก่งกระจาน
ปีงบประมาณ
2563

สถานการณ์/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
อาหารในสถานประกอบการด้าน
อาหารโรงครัวโรงพยาบาล ซึง่
เป้าหมายสาคัญที่อาเภอแก่ง
กระจาน มุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาและยกระดับสถาน
ประกอบการในโรงพยาบาลให้
เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้โดย
การตรวจแนะนาสถานพยาบาล
ในเรื่องมาตรฐานการ
ประกอบการอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง การพัฒนาตัวผู้ประกอบ
อาหารและผู้สัมผัสอาหารที่
เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการ
เลือกซื้อและการจัดบริการ
อาหารที่สะอาด ปลอดภัย
ปราศจากสารปนเปื้อนที่อาจเป็น
สาเหตุให้เกิดโรคในระบบ
ทางเดินอาหารแก่ผู้ป่วยและ
ประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1. เพื่อให้สถานบริการ
สาธารณสุขในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
ดาเนินงาน ภายใต้
กิจกรรมกลยุทธ์หลัก
GREEN & CLEAN
2. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย
ภาครัฐและเอกชนใน
การดาเนินงานอาหาร
สะอาดรสชาติอร่อย
3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการจัด
ระบบงานด้าน
สุขาภิบาลอาหารภาค
ประชาชน
4.เพื่อตรวจสารเคมี
สารเจือปนที่ตกค้างใน
วัตถุดิบโรงครัว

1. ผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐาน
โรงพยาบาล
อาหาร
ปลอดภัย
(ระดับ
โรงพยาบาล
ชุมชน)
2.มีการ
ขับเคลื่อน
มาตรการยุติ
การใช้
สารเคมีทาง
การเกษตรที่
มีอันตรายสูง
ร่วมกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

1. ประชุมชี้แจงโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย และแนวทางการดาเนินงาน
แก่คณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อปรึกษาเรื่องปัญหาที่มีใน รพ.
2. ประชุมอบรม กลุ่มเป้าหมาย และ
สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสมาคม / ชมรม
ผู้ประกอบการค้าอาหาร และ
สมาคม / ชมรมผู้บริโภค ที่สามารถ
ดาเนินการและบริหารจัดการกิจกรรมได้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
สะอาด รสชาติอร่อย ภาคประชาชน
3. จัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สุขาภิบาลอาหาร (Standard of
Procedure : Food sanitation)
4.ตรวจสารเคมี สารเจือปนที่ตกค้างใน
วัตถุดิบโรงครัวโดย ใช้เครื่องตรวจและ
น้ายาเฉพาะเจาะจงในการตรวจสอบ
5.การหลีกเลี่ยง

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ
คณะกรรมการ
อนามัย
สิ่งแวดล้อม
จานวน 30 คน
และ อสม.ใน
เขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาล
แก่งกระจาน
จานวน 20 คน
รวมทั้งสิ้น 50
คน

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
ม.ค. 63ก.ย. 63

รายละเอียดงบประมาณ

หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ
จานวน
เงิน

เงินบารุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน 24,250
1.ค่าน้ายา ในการตรวจผัก ผลไม้ อ บาท
11 ชุดละ 650 บาท จานวน 5ชุด
เป็นเงิน 3250 บาท
2. น้ายา SI2 ชุดละ 1300 บาท
จานวน 5 ชุดเป็นเงิน 6500 บาท
3. น้ายา GPO TM kit ชุดละ 1500
บาท จานวน 6 ชุดเป็นเงิน 9000
บาท
4.ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จานวน 50 คน จานวน 2
มื้อๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน
2500บาท
5.ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวัน
จานวน 50 คนๆ ละ 1 มื้อ ๆละ50
บาท เป็นเงิน 2500 บาท
6.ค่าเอกสารแผ่นพับความรู้ 500
บาท

นายบัลลังก์
ดิษฐวงศ์
นักวิชาการ
สาธารณสุข
น.ส.พรทิพย์
ศุภโชคพัฒ
นพงศ์
พยาบาล
วิชาชีพชานาญ
การ

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ ๓. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
โครงการ ที่ ๕. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัด(KPI) ที่ ๑๖. รอยละของจังหวัดมีการจัดทาฐานขอมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด
านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บปวยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60) ร้อยละ ๑๐๐
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

สถานการณ์/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ

โครงการ
โรงพยาบาล
อาหาร
ปลอดภัยและ
รณรงค์ Say
No สารเคมี
อันตราย
ร้ายแรง 3
ชนิด
โรงพยาบาล
แก่งกระจาน
ปีงบประมาณ
2563

การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
อาหารในสถานประกอบการด้าน
อาหารโรงครัวโรงพยาบาล ซึ่ง
เป้าหมายสาคัญที่อาเภอแก่ง
กระจาน มุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาและยกระดับสถาน
ประกอบการในโรงพยาบาลให้
เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้โดย
การตรวจแนะนาสถานพยาบาล
ในเรื่องมาตรฐานการ
ประกอบการอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง การพัฒนาตัวผู้ประกอบ
อาหารและผู้สัมผัสอาหารที่

1. เพื่อให้สถานบริการ
สาธารณสุขในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
ดาเนินงาน ภายใต้
กิจกรรมกลยุทธ์หลัก
GREEN & CLEAN
2. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย
ภาครัฐและเอกชนใน
การดาเนินงานอาหาร
สะอาดรสชาติอร่อย
3 ส่งเสริม
และ

1. ผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐาน
โรงพยาบาล
อาหาร
ปลอดภัย
(ระดับ
โรงพยาบาล
ชุมชน)
2.มีการ
ขับเคลื่อน

1. ประชุมชี้แจงโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย และแนวทางการดาเนินงาน
แก่คณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อปรึกษาเรื่องปัญหาที่มีใน รพ.
2. ประชุมอบรม กลุ่มเป้าหมาย และ
สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสมาคม / ชมรม
ผู้ประกอบการค้าอาหาร และ
สมาคม / ชมรมผู้บริโภค ที่สามารถ
ดาเนินการและบริหารจัดการกิจกรรมได้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
สะอาด รสชาติอร่อย ภาคประชาชน

คณะกรรมการ
อนามัย
สิ่งแวดล้อม
จานวน 30 คน
และ อสม.ใน
เขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาล
แก่งกระจาน
จานวน 20 คน
รวมทั้งสิ้น 50
คน

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
ม.ค. 63ก.ย. 63

รายละเอียดงบประมาณ

หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ
จานวน
เงิน

เงินบารุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน 24,250
1.ค่าน้ายา ในการตรวจผัก ผลไม้ อ บาท
11 ชุดละ 650 บาท จานวน 5ชุด
เป็นเงิน 3250 บาท
2. น้ายา SI2 ชุดละ 1300 บาท
จานวน 5 ชุดเป็นเงิน 6500 บาท
3. น้ายา GPO TM kit ชุดละ 1500
บาท จานวน 6 ชุดเป็นเงิน 9000
บาท
4.ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จานวน 50 คน จานวน 2
มื้อๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน
2500บาท
5

นายบัลลังก์
ดิษฐวงศ์
นักวิชาการ
สาธารณสุข
น.ส.พรทิพย์
ศุภโชคพัฒ
นพงศ์
พยาบาล
วิชาชีพชานาญ
การ

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ ๓. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
โครงการ ที่ ๖. โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ ตัวชี้วัด(KPI) ที่ ๑๗. รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลมุเสี่ยงที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑ ที่กาหนด ร้อยละ ๘๐
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

สถานการณ์/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ

โครงการ
โรงพยาบาล
อาหาร
ปลอดภัยและ
รณรงค์ Say
No สารเคมี
อันตราย
ร้ายแรง 3
ชนิด
โรงพยาบาล
แก่งกระจาน
ปีงบประมาณ
2563

การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
อาหารในสถานประกอบการด้าน
อาหารโรงครัวโรงพยาบาล ซึง่
เป้าหมายสาคัญที่อาเภอแก่ง
กระจาน มุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาและยกระดับสถาน
ประกอบการในโรงพยาบาลให้
เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้โดย
การตรวจแนะนาสถานพยาบาล
ในเรื่องมาตรฐานการ
ประกอบการอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง การพัฒนาตัวผู้ประกอบ
อาหารและผู้สัมผัสอาหารที่

1. เพื่อให้สถานบริการ
สาธารณสุขในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
ดาเนินงาน ภายใต้
กิจกรรมกลยุทธ์หลัก
GREEN & CLEAN
2. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย
ภาครัฐและเอกชนใน
การดาเนินงานอาหาร
สะอาดรสชาติอร่อย
3 ส่งเสริม
และ

1. ผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐาน
โรงพยาบาล
อาหาร
ปลอดภัย
(ระดับ
โรงพยาบาล
ชุมชน)
2.มีการ
ขับเคลื่อน

1. ประชุมชี้แจงโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย และแนวทางการดาเนินงาน
แก่คณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อปรึกษาเรื่องปัญหาที่มีใน รพ.
2. ประชุมอบรม กลุ่มเป้าหมาย และ
สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสมาคม / ชมรม
ผู้ประกอบการค้าอาหาร และ
สมาคม / ชมรมผู้บริโภค ที่สามารถ
ดาเนินการและบริหารจัดการกิจกรรมได้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
สะอาด รสชาติอร่อย ภาคประชาชน

คณะกรรมการ
อนามัย
สิ่งแวดล้อม
จานวน 30 คน
และ อสม.ใน
เขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาล
แก่งกระจาน
จานวน 20 คน
รวมทั้งสิ้น 50
คน

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
ม.ค. 63ก.ย. 63

รายละเอียดงบประมาณ

หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ
จานวน
เงิน

เงินบารุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน 24,250
1.ค่าน้ายา ในการตรวจผัก ผลไม้ อ บาท
11 ชุดละ 650 บาท จานวน 5ชุด
เป็นเงิน 3250 บาท
2. น้ายา SI2 ชุดละ 1300 บาท
จานวน 5 ชุดเป็นเงิน 6500 บาท
3. น้ายา GPO TM kit ชุดละ 1500
บาท จานวน 6 ชุดเป็นเงิน 9000
บาท
4.ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จานวน 50 คน จานวน 2
มื้อๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน
2500บาท
5

นายบัลลังก์
ดิษฐวงศ์
นักวิชาการ
สาธารณสุข
น.ส.พรทิพย์
ศุภโชคพัฒ
นพงศ์
พยาบาล
วิชาชีพชานาญ
การ

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ ๔. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
โครงการ ที่ ๗. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ตัวชี้วัด(KPI) ที่ ๑๘. รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital ผาน เกณฑฯระดับดีมากขึ้น ไป รอยละ ๗๕/ผาน เกณฑฯ
ระดับดีมาก Plus รอยละ ๓๐
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการพัฒนา
ระบบงานและ
นาเสนอผลงาน
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ GREEN
& CLEAN Hospital

โรงพยาบาลแก่ง
กระจาน
ปีงบประมาณ
2563

สถานการณ/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

มลพิษสิ่งแวดล้อมทั้งทาง
กายภาพ การใช้สารเคมีในการ
เพาะปลูก ก่อให้เกิดปัญหาด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ
และภาวะโลกร้อน และส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน
โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN
& CLEAN Hospital หมายถึง
โรงพยาบาลที่มี
กระบวนการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้
เอื้อต่อการมีสุขภาพดีแบบองค์
รวมทั้ง ร่างกาย จิตใจ และสังคม
ของผู้รับบริการ ทั้งผู้ป่วยและ
ญาติ รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลและนอกจากจะ
พัฒนางานตามมาตรฐานแล้ว
องค์กรจะมีมาตรการให้ส่ง
นวัตกรรมประกวดเพื่อพัฒนา
CQIและได้มาตรฐานระดับดีมาก

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

1. เพื่อให้สถานบริการ
สาธารณสุขในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
ดาเนินงานลดโลกร้อนใน
สถานบริการฯ ภายใต้
กิจกรรมกลยุทธ์หลัก
GREEN & CLEAN
2. เพื่อให้สถานบริการ
สาธารณสุขในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขเป็น
แบบอย่างในการ
ดาเนินการลดโลกร้อน
3. เพื่อสร้างความรู้และ
ความเข้าใจให้กับบุคลากร
ในเรื่องโลกร้อนที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ

1. ร้อยละ 100
ของโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขและ
กรมวิชาการมี
กิจกรรมการ
ดาเนินงาน GREEN
& CLEAN
2. ร้อยละ 75 ของ
โรงพยาบาลพัฒนา
ตามเกณฑ์ GREEN
& CLEAN
Hospital
ระดับพื้นฐาน

1. แจ้งประสานงานกับหน่วยงานภายใน
ทั้งหมดรวมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย-ของปี2563
เพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนาระบบ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
2. จัดประชุม สนับสนุน เอกสาร แผ่น
พับ แบบประเมินการจัดบริการลดโลก
ร้อนพร้อมชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน
ให้กับผู้รับผิดชอบ
3. โรงพยาบาลนาข้อควรพัฒนามา
วางแผนเพื่อปรับเรื่องของโครงสร้างและ
5 ส ตามแนวทางการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN &
CLEAN Hospital
4. รณรงค์ สนับสนุนการประกวด
นวัตกรรม โดยทาเป็นนิทัศการวิชาการ
นวัตกรรม งาน green and clean ของ
ทั้งภาค รพสต. และ รพ. เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เป้า
หมาย/
หน่วยนับ

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

บุคลากร
มี.ค.63
ของ
โรงพยาบาล
แก่งกระจาน
และ
บุคคลภายน
อก จานวน
180 คน

รายละเอียด
งบประมาณ

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

จานวน
เงิน

เงินบารุง
35,000
โรงพยาบาลแก่ง
บาท
กระจาน
1.ค่าจ้างเหมาจัด
ทาอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จานวน 180
คน จานวน 2มื้อๆ ละ
25 บาท เป็นเงิน
9,000บาท
2.ค่าจ้างเหมาจัด
ทาอาหารกลางวัน
จานวน 180 คนๆ
ละ 1 มื้อ ๆละ50
บาท เป็นเงิน 9,000
บาท
3.ค่าจ้าง สาหรับจัด
ซุ้มนิทรรศการ
นวัตกรรม เป็นเงิน
17,000 บาท

นายบัลลังก์
ดิษฐวงศ์
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นายทัชชกร
รุ่งเจริญ
นักวิชาการ
สาธารณสุข
ชานาญการ

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ ๔. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
โครงการ ที่ ๗. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ตัวชี้วัด(KPI) ที่ ๑๘. รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital ผาน เกณฑฯระดับดีมากขึ้น ไป รอยละ ๗๕/ผาน เกณฑฯ
ระดับดีมาก Plus รอยละ ๓๐
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการตรวจ
คุณภาพน้า
อุปโภค น้าจาก
ระบบบาบัดน้า
เสีย
ปีงบประมาณ
2563

สถานการณ/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

โรงพยาบาลแก่งกระจานเป็น
โรงพยาบาลชนบท ใช้น้าประปา
บาดาล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีประปา
ภูมิภาค ทาให้คุณภาพน้ายังไม่ได้
คุณภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้า
อุปโภคและน้าทิ้ง

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

1. เพื่อให้สถานบริการ
สาธารณสุขในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
ดาเนินงาน ภายใต้
กิจกรรมกลยุทธ์หลัก
GREEN & CLEAN
2. เพื่อให้ผู้ป่วย
บุคลากรและประชาชน
ผู้รับบริการมีระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐานในการอุปโภค

1. คุณภาพน้า
อุปโภค น้า
จากระบบ
บาบัดน้าเสีย
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทั้ง
11
พารามิเตอร์

1.ส่งน้าประปาอุปโภค และ น้าจากระบบ
บาบัดน้าเสียตรวจที่ กรมอนามัย ก่อน
บาบัดของปีงบประมาณ 2563 จานวน 1
ครั้งต่อ ปี
2. ส่งน้าประปาอุปโภค และ น้าจากระบบ
บาบัดน้าเสียตรวจที่ กรมอนามัย ให้ครบ
ทั้ง 11 พารามิเตอร์ จานวน 4 ครั้งต่อ ปี

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ
-

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
ต.ค.62ก.ย. 63

หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดงบประมาณ

จานวน
เงิน

เงินบารุงโรงพยาบาลแก่ง
กระจาน
1.ค่าตรวจน้าประปา
อุปโภค ตรวจที่ กรม
อนามัย ให้ครบทั้ง 11
พารามิเตอร์ ครั้งละ2600
บาท จานวน 5 ครั้งเป็น
เงิน 13,000 บาท

22,000 นายบัลลังก์
บาท
ดิษฐวงศ์
นักวิชาการ
สาธารณสุข

2.ค่าตรวจน้าจากระบบ
บาบัดน้าเสียครั้งละ1800
บาท จานวน 5ครั้งเป็น
เงิน 9,000 บาท

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ ๔. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
โครงการ ที่ ๗. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ตัวชี้วัด(KPI) ที่ ๑๙. รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบ ตอสุขภาพ ผ่านเกณฑืระดับดี ร้อยละ ๘๐
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการตรวจ
คุณภาพน้า
อุปโภค น้าจาก
ระบบบาบัดน้า
เสีย
ปีงบประมาณ
2563

สถานการณ/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

โรงพยาบาลแก่งกระจานเป็น
โรงพยาบาลชนบท ใช้น้าประปา
บาดาล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีประปา
ภูมิภาค ทาให้คุณภาพน้ายังไม่ได้
คุณภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้า
อุปโภคและน้าทิ้ง

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

1. เพื่อให้สถานบริการ
สาธารณสุขในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
ดาเนินงาน ภายใต้
กิจกรรมกลยุทธ์หลัก
GREEN & CLEAN
2. เพื่อให้ผู้ป่วย
บุคลากรและประชาชน
ผู้รับบริการมีระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐานในการอุปโภค

1. คุณภาพน้า
อุปโภค น้า
จากระบบ
บาบัดน้าเสีย
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทั้ง
11
พารามิเตอร์

1.ส่งน้าประปาอุปโภค และ น้าจากระบบ
บาบัดน้าเสียตรวจที่ กรมอนามัย ก่อน
บาบัดของปีงบประมาณ 2563 จานวน 1
ครั้งต่อ ปี
2. ส่งน้าประปาอุปโภค และ น้าจากระบบ
บาบัดน้าเสียตรวจที่ กรมอนามัย ให้ครบ
ทั้ง 11 พารามิเตอร์ จานวน 4 ครั้งต่อ ปี

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ
-

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
ต.ค.62ก.ย. 63

หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดงบประมาณ

จานวน
เงิน

เงินบารุงโรงพยาบาลแก่ง
กระจาน
1.ค่าตรวจน้าประปา
อุปโภค ตรวจที่ กรม
อนามัย ให้ครบทั้ง 11
พารามิเตอร์ ครั้งละ2600
บาท จานวน 5 ครั้งเป็น
เงิน 13,000 บาท

22,000 นายบัลลังก์
บาท
ดิษฐวงศ์
นักวิชาการ
สาธารณสุข

2.ค่าตรวจน้าจากระบบ
บาบัดน้าเสียครั้งละ1800
บาท จานวน 5ครั้งเป็น
เงิน 9,000 บาท

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ ๔. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
โครงการ ที่ ๗. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ตัวชี้วัด(KPI) ที่ ๑๙. รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบ ตอสุขภาพ ผ่านเกณฑืระดับดี ร้อยละ ๘๐

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการ ที่ 1 การควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (โรคไข้เลือดออก) ตอบสนองตัวชี้วัด
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการป้องกัน
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
ปีงบประมาณ 2562

สถานการณ/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่
มียุงลายเป็นพาหะนาเชื้อมาสู่คน
ซึ่งโรคนี้สามารถเป็นได้ในทุก
กลุ่มอายุ โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ
<12 ปี โดยพบว่ามีการระบาดได้
เกือบตลอดทั้งปี ซึ่งแก่งกระจาน
ถือว่าเป็นพื้นที่ชายป่าที่มีความ
เสี่ยง แต่มักจะมีการระบาด
ในช่วงฤดูฝน และจากอัตราป่วย
ของปีที่ผ่านมา และมีมาตรการ
ป้องกันควบคุมทุกปี พบว่าอัตรา
ป่วยลดลง ดังนั้นจึงต้องจัดทา
โครงการเพื่อลดอัตราการเกิดโรค
ไข้เลือดออกของพื้นที่ต่อไป

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

1. เพื่อลดอัตราป่วยของ
โรคไข้เลือดออก
2. เพื่อลดความชุกของ
ลูกน้ายุงลายไม่ให้เกิน
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
3. เพื่อสร้างความเข้าใจ
และสร้างความตระหนัก
ถึงอันตรายของโรคและ
การป้องกันที่ถูกวิธี
ให้กับหนว่ยงานและ
ประชาชน

1.อัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลงร้อย
ละ 20 เทียบค่ามัธย
ฐานย้อนหลัง 5 ปี
2.ค่าความชุกของลูกน้า
ยุงลายHI<10, CI= 0
3. ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียน โรงพยาบาลมี
ค่าดัชนีลูกน้ายุงลาย
เท่ากับ 0 (CI=0)
4 .อัตราป่วยตายด้วย
โรคไข้ เลือดออกไม่เกิน
ร้อยละ 0.11
5. มีการประเมินค่า
ความชุกลูกน้ายุงลาย
และทาลายลูกน้ายุงลาย
เดือนละ1 ครั้ง

1. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ภาคี
เครือข่ายในพื้นที่รับทราบโครงการ
2 ภาคีเครือข่ายดาเนินกิจกรรมการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ดังนี้
2.1 อบต โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก วัด
จัดกิจกรรมปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ทา
ความสะอาดอาคาร/ สถานที่ต่างๆ
2.2 อสม. เป็นแกนนาในการรณรงค์
ปรับปรุงสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อมใน
หมู่บ้าน สารวจและกาจัดลูกน้ายุงลาย
รณรงค์การปิดปากโอ่งด้วยตาข่าย
ปล่อยปลากินลูกน้ายุงลาย เช่นปลา
กระดี่ ปลาหางนกยูง ปลาหมอ เป็นต้น
2.3 อสม. จัดหาอ่างเลี้ยงปลาเพื่อ
บริบาลปลาใช้สาหรับแจก จ่ายในเขต
รับผิดชอบของตนเอง
4. ติตดามและสรุปผลการดาเนินงาน
ทุกเดือน

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

บุคลากร
ต.ค.61ผู้รับผิดชอบงาน ก.ย.62
ไข้เลือดออก
เครือข่ายสุขภาพ
และหน่วยงาน
ท้องถิ่นรัฐเอกชน
อาเภอแก่ง
กระจาน

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

อบต.
และเงินบารุง
สถานบริการ

-

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

นายวิษณุ
อ่วมเนตร
/ทัชชกร

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการกิจกรรม
สุขภาพใน
โรงพยาบาลแก่ง
กระจาน
ปีงบประมาณ 2562

สถานการณ/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

ผู้ป่วยในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ และ
ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตมี
จานวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี และมี
ภาวะแทรกซ้อนจากโรค
ดังกล่าวมากขึ้น ซึ่งถึงแม้ว่าโรค
เหล่านี้จะเนโรควิถีชีวิตแต่
ประชาชน ยังไม่ทราบการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อป้องกัน
รักษา ฟื้นฟู และสร้างเสริม
สุขภาพตนเอง

วัตถุประสงค

1.เพื่อกระตุ้นให้
ประชาชนใส่ใจสุขภาพ
2.เพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนมีแนวทางที่
ถูกต้องในการดูแล
สุขภาพ
3.สร้างบรรยากาศการ
เป็นองค์กรสุขภาพ

ตัวชี้วดั

1.มีการจัด
กิจกรรมสุข
ภาพต่อเนื่อง
ระหว่าง
ปีงบประมาณ
2562

กิจกรรม

1.จัดมุมความรู้การดูแลสุขภาพ
เดือนละ1เรื่อง
2.ให้ความรู้ประจาเดือนผ่าน
วีดีโอ ทุกวันที่งานผู้ป่วยนอก
3.เจ้าหน้าที่สรุปสาระสาคัญ เชิญ
ชวนผู้รับบริการร่วมกิจกรรม
ประจาเดือน ทุกวัน เวลา 10น.
โดยใช้เวลาวันละ15 นาที

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

ผู้รับบริการและ
เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลแก่ง
กระจาน
ทุกคน

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
- มี.ค.ก.ย.62

รายละเอียด
งบประมาณ
- เงินบารุงรพ.แก่ง
กระจานจานวน
30,000 บาท
1.จอ LED ขนาด 40
นิ้ว 1เครื่องราคา
20,000 บาท
2.เครื่องอ่าน VCD 1
เครื่องราคา 2,000
บาท
3.ค่าของรางวัลเดือน
ละ500บาท จานวน7
เดือน เป็นเงิน3,500
บาท
4.ค่าอุปกรณ์จัดมุม
ความรู้ 4,500บาท

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

จานวนเงิน

รวมทั้งสิ้น นางสุจรรยา
60,000 เปรื่องปราช
บาท

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP & P Excellence) แผนงาน ที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
โครงการ ที่ 1.โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ตอบสนองตัวชี้วัด
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการตรวจ
คุณภาพวัตถุดิบ
อาหารตามเกณฑ์
โรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย
โรงพยาบาลแก่ง
กระจาน
ปีงบประมาณ 2562

สถานการณ/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา
การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
อาหารในสถานประกอบการด้าน
อาหารโรงครัวโรงพยาบาล ซึ่ง
เป้าหมายสาคัญที่อาเภอแก่ง
กระจาน มุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาและยกระดับสถาน
ประกอบการในโรงพยาบาลให้
เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้โดย
การตรวจแนะนาสถานพยาบาล
ในเรื่องมาตรฐานการ
ประกอบการอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง การพัฒนาตัวผู้ประกอบ
อาหารและผู้สัมผัสอาหารที่
เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการ
เลือกซื้อและการจัดบริการ
อาหารที่สะอาด ปลอดภัย
ปราศจากสารปนเปื้อนที่อาจเป็น
สาเหตุให้เกิดโรคในระบบ
ทางเดินอาหารแก่ผู้ป่วยและ
ประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค

1. เพื่อให้สถานบริการ
สาธารณสุขในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
ดาเนินงาน ภายใต้
กิจกรรมกลยุทธ์หลัก
GREEN & CLEAN
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายภาครัฐ
และเอกชนในการ
ดาเนินงานอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย
3 ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการจัดระบบงานด้าน
สุขาภิบาลอาหาร

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

1. โรงพยาบาลให้เป็น 1. ประชุมชี้แจงโครงการ วัตถุประสงค์
โรงพยาบาลอาหาร
เป้าหมาย และแนวทางการดาเนินงานแก่
ปลอดภัย ร้อยละ 100 บุคลากรผู้รับผิดชอบงานและสมาชิกทีม
ENVสุขาภิบาลอาหารของหน่วยงานเพื่อ
ปรึกษาเรื่องปัญหาที่มีใน รพ.
2.คณะทางานสุขาภิบาลอาหารในระดับ
จังหวัด สุ่มประเมินคุณภาพสถาน
ประกอบการที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์
มาตรฐาน
3 สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสมาคม / ชมรม
ผู้ประกอบการค้าอาหาร และ
สมาคม / ชมรมผู้บริโภค ที่สามารถ
ดาเนินการและบริหารจัดการกิจกรรมได้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
สะอาด รสชาติอร่อย
4. จัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สุขาภิบาลอาหาร (Standard of
Procedure : Food sanitation)

เป้า
หมาย/
หน่วยนับ

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวน
เงิน

บุคลากร
มี.ค.เงินบารุง
ของ
เม.ย.62 โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
แก่งกระจาน
แก่งกระจาน

16,000
บาท

หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ

นายบัลลังก์
ดิษฐวงศ์
นักวิชาการ
สาธารณสุข

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ชื่อโครงการ : โครงการรณรงคให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลอาเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ที่1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ โครงการหลัก: โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

โครงการ

โครงการรณรงค์
ให้บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัด
ใหญ่ตามฤดูกาล
อาเภอแก่งกระจาน
ปีงบประมาณ
2562

สถานการณ/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

อุบัติการณ์โรคไข้หวัดใหญ่จาก
การศึกษาวิจัยใน ประเทศไทย
คาดประมาณจานวนผู้ป่วย
ไข้หวัดใหญ่ทงั้ ประเทศ 700,000
ถึง 900,000 ราย/ปี โดยผู้ ป่วย
ไข้หวัดใหญ่ที่มีภาวะ แทรกซ้อน
รุนแรง เช่นปอดบวม ต้องรับไว้
รักษาใน รพ.ประมาณ 12,57575,801 ราย/ปี อัตราป่วยตาย
ของโรคไข้หวัดที่มี
ภาวะแทรกซ้อนสูงถึงร้อยละ 2.5
ก่อให้เกิดความสูญเสียในด้าน
เศรษฐกิจจานวนมหาศาลคิดเป็น
มูลค่า 913 – 2,453 ล้านบาท/ปี
โดยครึ่งหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้อง
สูญเสียไปในการรักษา พยาบาล
มาตรการในการป้องกันโรคที่
ได้ผลดีที่สุด คือการฉีดวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงเด็ก หญิง
ตั้งครรภ์
และผู้สูงอายุ รวมทั้งกลุ่มผู้ ป่วย
โรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้น
เรื้อรัง หอบหืด โรคหัวใจ หลอด
เลือดสมอง ไตวาย มะเร็งระยะ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

1. เพื่อให้บริการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคไข้
หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
เชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง
เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่

1. กลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย
ได้รับวัคซีนป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของวัคซีนที่
ได้รับจัดสรร จาก สปสช.
2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมี
ความ รู้ความเข้าใจเรื่อง
โรคไข้หวัดใหญ่
3. อัตราป่วยโรคไข้หวัด
ใหญ่ของประชาชน อ.แก่ง
กระจาน ลดลง

1.วางแผนและคิดรูปแบบ
กิจกรรม
2.จัดตั้งคณะทางาน
ดาเนินการให้บริการฉีด
วัคซีนไข้หวัดใหญ่
3.ประชุมชี้แจ้ง และ
ประสานงาน จนท.
ผู้เกี่ยวข้อง
4.จัดทาแผนให้ บริการฉีด
วัคซีนป้อง กันโรคไข้หวัด
ใหญ่ ตามฤดูกาลปี 2562
5.ออกให้บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตาม
ฤดู กาลเชิงรุก ที่ รพ.สต.๙
แห่ง และ PCU รพ.แก่ง
กระจาน

3. เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคไข้หวัด
ใหญ่และป้องกันภาวะ
แทรก ซ้อนรุนแรงใน
ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

1.ประชาชนกลุ่ม มี.ค.62เสี่ยงใน อ.แก่ง
ก.ย. 62
กระ จาน 1,550
ราย
๒.บุคลากร
ทางการ แพทย์/
สาธารณสุข 116
ราย

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวน
เงิน

๑.ออกบริการฉีด
วัคซีนไข้ หวัดใหญ่
เชิงรุก ที่ รพ.สต. ๙
แห่ง
- ค่าจ้างเหมา
ทาอาหารกลางวัน
อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม
(จนท.10คนๆละ
100 บาท)
๒.ออกบริการฉีด
วัคซีนไข้หวัดใหญ่
(เก็บตก) ที่รพ.สต.
๕ แห่ง
- ค่าจ้างเหมา
ทาอาหารกลางวัน
อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (จนท.๑๐
คนๆละ ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน นายวิษณุ
9,000 อ่วมเนตร
บาท
จพ.สาธาณ
สุขชานาญ
งาน

เป็นเงิน
5,000
บาท
รวม
ทั้งสิ้น
14,000
บาท

เคมีบาบัด และเบาหวาน โดย
รพ.แก่งกระจาน ได้รับการ
จัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตาม
ฤดูกาลจาก สปสช. ปีละ ๑,๕๕๐
dose สาหรับประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงใน อ.แก่งกระจาน และจาก
กรมควบคุมโรค ๑๑๖ dose
สาหรับบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ชื่อโครงการ : โครงการวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน โรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ที่ ............................................................................ แผนงานที่ ..................................................................... โครงการหลัก: ...............................................................................
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
โครงการ
ดับ

1

โครงการวัด
ความดันโลหิต
ด้วยตนเองที่
บ้าน
ปีงบประมาณ
2562

สถานการณ/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

การวัดความดันโลหิต เป็นการ
ตรวจร่างกายที่สามารถให้ข้อมูล
อันเป็นประโยชน์ ผู้ป่วยอาจไม่เคย
รู้ตัวจนกระทั่งได้รับการตรวจ
ความดันโลหิตเบื้องต้นเมื่อเข้ารับ
การรักษาหรือตรวจสุขภาพที่
โรงพยาบาลการตรวจพบภาวะ
ความดันโลหิตสูงและรับการรักษา
ตั้งแต่เนิ่น ๆ นั้นสามารถป้องกัน
การเกิดโรคแทรกซ้อนได้ ดังนั้น
ผู้รับผิดชอบงานจึงจัดโครงการ
เพื่อให้ผู้ป่วย การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล การตระหนักถึง
อันตราย และลดอัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนของโรคความดัน
โลหิต

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

1. เพื่อติดตามระดับความ
ดันโลหิตของผู้ป่วยต่อเนื่อง
ที่บ้านและควบคุมความดัน
โลหิตได้ดี
2. เพื่อให้กลุ่มสงสัยป่วย
ได้รับการวินิจฉัยและรักษา
อย่างทันท่วงที เพื่อป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อ
3.เพื่อการเกิดกระบวนการ
ใช้ยาและสมเหตุสมผล

1.กลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิต
สูงไม่มีภาวะแทรกซ้อน
ร้อยละ 100
2.กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การติดตามความดันโลหิต
แล้วยังสูงได้รับการส่งต่อ
เพื่อกรับการวินิจฉัยและ
รักษาร้อยละ 100
3.ผู้ป่วยสามารถควบคุม
ความดันได้จนสามารถลด
การใช้ยาร้อยละ 50

1.จัดทาทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย
2.จัดทาแนวทางการวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน และแบบบันทึก
3.จัดทาโครงการเสนอผู้บริหาร
4. เปิดรับบริจาคเครื่องวัดความ
ดันโลหิตแบบดิจิตอล
5.ฝึกทักษะญาติ/ผู้ป่วยให้สามารถ
วัดความดันโลหิตได้ และวัดความ
ดันโลหิต อย่างต่อเนื่องจนครบ
7 วัน พร้อมบันทึกในแบบบันทึก
6.หาค่าเฉลี่ยความดันโลหิตในรอบ
7 วัน หากยังสูงกว่า 140/90
มิลลิเมตรปรอท ส่งพบแพทย์
7.รายงานผล

เป้า
หมาย/
หน่วยนับ

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

ผู้ป่วยคลินิก ต.ค.61โรคความดัน ก.ย. 2562
โลหิตสูง
1,876 คน

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวนเงิน

ค่าถ่าย
เอกสาร แผ่น
ละ 50 สต.
จานวน5,700
แผ่น
เป็นเงิน
2,850 บาท

เงินพัฒนา
คุณภาพ
โรงพยาบาล
แก่งกระจาน
รวมทั้งสิ้น
2,850 บาท

หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ

นางรัตนา ยุ่น
เพ็ญ
พยาบาล
วิชาชีพชานาญ
การ

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมฟื้นฟูการทา CPR ปีงบประมาณ 2562

ทีมงาน : งานอุบตั ิเหตุฉุกเฉิน

ยุทธศาสตร์ที่1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและคุ้มครองผูบ้ ริโภคเป็นเลิศ แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ โครงการหลัก: โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการอบรม
ฟื้นฟูการทา CPR
เจ้าหน้าที่
ปีงบประมาณ
2562

สถานการณ/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

อ าเภอแก่ ง กระจานเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติตั้งอยู่
มาก ซึ่งในทุกเทศกาล หรือวันหยุด
ประจาสัปดาห์จะมีนักท่องเที่ยว ทา
ใ ห้ ก า ร ค ม น า ค ม ก า ร จ ร า จ ร
ตลอดเวลา ประกอบกั บ เส้ นทาง
เป็ น เนิ น ภู เ ขา ทางโค้ ง ทางแยก
ค่ อ นข้ า งมากจึ ง ท าให้ อ าเภอแก่ ง
กระจานเป็นพื้ นที่ เสี่ ยงต่ อการเกิ ด
อุบัติเหตุอย่างมาก
ปัจจุบันถือว่า การฝึกอบรมขั้น
สู ง เพื่ อ ช่ ว ยชี วิ ต ผู้ บ าดเจ็ บ จาก
อุบัติเหตุ เป็นมาตรฐานในการ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

1. เพื่อลดอัตราตายจาก
การบาดเจ็บหมู่ หรือโรค
รุนแรง จากอุบัติเหตุ
2. เพิ่มประสิทธิภาพใน
การรักษาบาบัดผู้บาดเจ็บ
เหล่านี้ ทั้งร่างกายและ
จิตใจ
3.เพื่อมีแผนการปฏิบัติ
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทุกสถานการณ์

1.บุคลากรโรงพยาบาล
แก่งกระจาน
เข้าร่วมโครงการร้อยละ
100
2. สามารถให้การดูแลใน
ภาวะฉุกเฉินได้อย่าง
เหมาะสมและทันท่วงที
3.เพื่อเข้าใจถึงหลักการใน
การประเมินผู้บาดเจ็บทั้ง
ในระดับปฐมภูมิ และทุติย
ภูมิ

1. ประชุมทีมอุบัติเหตุฉุกเฉิน
เพื่อวางแนวทางและ
กาหนดการการจัดโครงการ
2. ประสานงานผู้เชี่ยวชาญ /
องค์กรต้นแบบ
3. ทาโครงการของบประมาณ
4.อบรมภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ
5.ประเมินผลภาคปฏิบัติโดย
แบ่งเป็นกลุ่มเพื่อสอบ
ปฏิบัติการทา CPR

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ
บุคลากรจานวน
130 คน

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
มีนาคม
2562

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวน
เงิน

เงินบารุง
โรงพยาบาล
แก่งกระจาน

42,000
บาท

หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ

นางนฤมล
ไพรแก่น
พยาบาล
วิชาชีพชานาญ
การ

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2562
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
ป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ
ปีงบประมาณ
2562

สถานการณ/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

การติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็น
ภาวะแทรกซ้อนที่ก่อให้เกิดความ
สูญเสียต่อผู้ป่วย และ
โรงพยาบาล เป็นปัญหาทางหาร
แพทย์และสาธารณสุขที่สาคัญ
ของโรงพยาบาลทุแห่ง ซึ่งมี
ผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของ
ผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาล
เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้ง
ผู้ให้และผู้ใช้บริการตลอดจน
สังคมโดยภาพรวม งานป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล มีบทบาทสาคัญใน
การพัฒนาคุณภาพบริการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยทาให้
ความเสี่ยงต่างๆ จานวนวันนอน
และค่าใช้จ่ายลดลง เกิดความพึง
พอใจมากขึ้น

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

1.เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรทางการ
แพทย์ทุกระดับมีการพัฒนาความรู้
และทักษะด้านต่างๆ
2.เพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการ
บริหารจัดการระบบป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
3.เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ทุก
ระดับได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ และปัญหาต่างๆ

บุคลากรทาง
การแพทย์ทุกคนใน
เครือข่ายอาเภอแก่ง
กระจานเข้าร่วมอบรม
ร้อยละ100

ฟื้นฟูความรู้งานป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล เน้นการสวม
อุปกรณ์ป้องกัน การล้าง
มือ

เป้า
หมาย/หน่วยนับ

บุคลากรทาง
การแพทย์ใน
เครือข่ายอาเภอแก่ง
กระจาน จานวน
140 คน
แบ่ออกเป็น 2 รุ่น
รุ่นละ 70 คน

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
เดือน
สิงหาคมกันยายน
2562

รายละเอีย
ด
งบประมา
ณ
เงินบารุง
โรงพยาบา
ล

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

จานวน
เงิน
22,800
บาท

นางจิรภฎา
เสลาคุณ
พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม และป้องกันโรคในช่องปากหญิงตั้งครรภ และเด็กปฐมวัยในคลินิกเด็กดี ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ที่1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ แผนงานที่ 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1.

โครงการ

โครงการ
ส่งเสริม และ
ป้องกันโรค
ในช่องปาก
หญิง
ตั้งครรภ์
และเด็ก
ปฐมวัยใน
คลินิกเด็กดี

สถานการณ/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

1.เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการตรวจ
ช่องปาก ประเมินพฤติกรรมที่เสี่ยง
ต่อฟันผุ แจ้งผู้ปกครองให้ทราบถึง
ความเสี่ยง ให้คาแนะนา และฝึก
ทักษะการแปรงฟันเด็ก
2.เพื่อให้เด็กปฐมวัยที่มีความเสี่ ยง
ต่ อ การเกิ ด ฟั น ผุ ได้ รั บ การท า
ฟลู ออไรด์ ว าร์ นิช ป้ องกั นฟั นผุ โดย
ทันตบุคคลากร
3.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับการฝึก
ปฏิบัติการแปรงฟันอย่างถูกวิธีเพื่อ
ควบคุมคราบจุลินทรีย์ และได้รับ
คาแนะนาเรื่องการดูแลสุขภาพช่อง
ปากระหว่างตั้งครรภ์
4.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการ
ด้านสุขภาพช่องปากที่จาเป็น

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

สุขภาพช่องปากมี
ความสาคัญกับสุขภาพ
โดยรวมของทุกคน
โดยเฉพาะในช่วงตั้งครรภ์
และเด็กปฐมวัย ปัญหา
สุขภาพช่องปากในหญิง
ตั้งครรภ์จากการเป็นโรคปริ
ทันต์ จะส่งผลต่อคุณภาพ
ของการตั้งครรภ์และการ
คลอดของทารกได้
นอกจากนั้นการมีฟันผุในแม่
ยังส่งผลต่อการเกิดฟันผุใน
ลูกด้วย

1.ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัย
ได้รับการตรวจช่องปาก
ผู้ปกครองได้รับคาแนะนาและฝึก
ปฏิบัติการแปรงฟันอย่างถูกวิธี
2.ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยที่
มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ฟั น ผุ
ได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิช
3.ร้อยละ 100 ของหญิงตั้งครรภ์
ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
ได้รับการฝึกปฏิบัติการแปรงฟัน
อย่างถูกวิธี และได้รับคาแนะนา
เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก
ระหว่างตั้งครรภ์
4.ร้อยละ 80 ของหญิงตั้งครรภ์
ได้รับบริการทางทันตกรรม

1.หญิงตั้งครรภ์ที่มา
รับบริการฝากครรภ์
ในสถานบริการใน
อาเภอแก่งกระจาน
จานวน400คน
2.เด็กปฐมวัยใน
คลินิกเด็กดีที่มารับ
บริการในสถาน
บริการในอาเภอแก่ง
กระจาน
จานวน1,400คน

เป้า
หมาย/หน่วยนับ

หญิงตั้งครรภ์
1.ตรวจช่องปาก ให้
คาแนะนาการดูแล
สุขภาพช่องปากและ
2.ให้บริการทางทันตก
รรม เช่นขูดหินปูน ถอน
ฟัน
อุดฟัน
เด็กปฐมวัยในคลินิกเด็กดี
1.ตรวจช่องปากให้
คาแนะนาการดูแล
สุขภาพช่องปากแก่
ผู้ปกครองในคลินิกเด็กดี
2.ฝึกปฏิบัติผู้ปกครอง
แปรงฟันให้กับเด็กที่มีฟัน
ขึ้นแล้ว และฝึกปฏิบัติ
3.ทาฟลูออไรด์วาร์นิช

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
ต.ค.61ก.ย.62

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวน
เงิน

เงินบารุง
โรงพยาบาลแก่ง
กระจาน
และ อบต.
1.แปรงสีฟัน
ผู้ใหญ่4,000บาท
2.ยาสีฟันผู้ใหญ่
6,000 บาท
3.ไหมขัดฟัน
14,000 บาท
4.แปรงสีฟันเด็ก
14,000 บาท
5. ยาสีฟันเด็ก
28,000 บาท
6.ถุงนิ้วผ้า 4,500
บาท

70,500
บาท

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

ทพญ.
สุธาธินี บัว
แย้ม

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ชื่อโครงการ : โครงการรณรงคฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ที่1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ แผนงานที่ 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ
1.

โครงการ

โครงการ
รณรงค์ฟัน
สะอาด
เหงือก
แข็งแรง
ปีงบประมา
ณ 2562

สถานการณ/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา
1.เพื่อเป็นพระราชกุศลเนื่อง
ในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต
สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชินี
2.เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความรู้
ความสามารถในการดูแล
รักษาสุขภาพช่องปาก
โดยเฉพาะการแปรงฟันที่
สามารถกาจัดแผ่นคราบ
จุลินทรีย์ได้ถูกวิธี
3.เพื่อรณรงค์ให้มีการสอน
วิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธี และ
สะอาดโดยใช้เม็ดสีย้อมฟัน
เป็นองค์ประกอบในการ
ตรวจสอบคราบจุลินทรีย์

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

มูลนิธิพอ.สว. ร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุข และ
กรมสามัญศึกษาได้ดาเนิน
กิจกรรมรณรงค์ทางทันต
สาธารณสุข เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลเนื่องในวัน
คล้ายวันเสด็จสวรรคต
สมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี และสรุปผลได้
ว่ากิจกรรมนี้ได้ช่วยลด
อุบัติการณ์โรคฟันผุ และโรค
เหงือกอักเสบได้เป็นอย่างดี

1.ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับความรู้
เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก
และสามารถแปรงฟันได้อย่างถูก
วิธี
2.ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการย้อม
คราบจุลินทรีย์ และฝึก
ปฏิบัติการแปรงฟันพร้อมตรวจ
สุขภาพช่องปาก

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่1
ในเขตอาเภอแก่ง
กระจาน จานวน
370 คน

เป้า
หมาย/หน่วยนับ

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

1.ให้ความรู้ทันตสุขศึกษาและ ต.ค.61สอนการแปรงฟันที่ถูกวิธี
ก.ย.62
2.ให้นักเรียนเคี้ยวเม็ดสีย้อม
ฟัน
3.ฝึกปฏิบัติการแปรงฟันที่ถูก
วิธี
4.ตรวจดูความสะอาดหลังการ
แปรงฟันและบันทึกผล

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวน
เงิน

เงินบารุง
โรงพยาบาลแก่ง
กระจาน และอบต.

รวม
ทั้งสิ้น
9,200
บาท

1.แปรงสีฟันผู้ใหญ่
3,700บาท
2.ยาสีฟันผู้ใหญ่
5,550 บาท

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

ทพญ.
สุธาธินี บัว
แย้ม

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ชื่อโครงการ : โครงการเข็มคืนถิ่น โรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562 ทีมงาน งานศูนยคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ............................................................................ แผนงานที่ ..................................................................... โครงการหลัก : ...............................................................................
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
โครงการ
ดับ

1

โครงการเข็มคืน
ถิ่น
แก่งกระจาน
ปีงบประมาณ
2562

สถานการณ/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

ปัจจุบัน พบว่า อัตราผู้ป่วย
โรคเบาหวานมีมากขึ้นและในกลุ่มที่
ใช้เข็มฉีดอินซูลินก็มีมากเช่นกัน แต่
ปัญหาที่พบคือ การทิ้งเข็มที่ถูกต้อง
ที่จะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนนั้น
ยังไม่ครอบคลุม ยังมีการพบเข็มที่
ใช้แล้วทิง้ ในถุงขยะ ทิ้งในขยะทั่วไป
ซึ่งเป็นผลเสียร้ายแรง เป็นการ
กระจายเชื้อโรคสู้ชุมชนอีกด้วย

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

1. เพื่อป้องกันการ
กระจายเชื้อโรคสู้ชุมชน
2. เพื่อนาวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วกลับมาทา
ประโยชน์
3.เพื่อนาเข็มอินซูลินที่
ใช้แล้วไปกาจัดอย่างถูก
วิธี

1.ผู้ป่วยคลินิกเบาหวานที่ฉีด
อินซูลินนาเข็มที่ฉีดแล้วใส่
กระปุก แล้วนาส่งโรงพยาบาล
ร้อยละ 100
2. ชุมชนไม่ได้รับผลกระทบ
จากเข็มฉีดอินซูลินที่ใช้แล้ว

1.ประชุมคณะกรรมการการป้องกัน
การติดเชื้อในโรงพยาบาลเพื่อร่วม
ปรึกษาแนวทางการจัดโครงการ
2.จัดทาทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย
3. แจ้งผู้ป่วยคลินิกเบาหวานที่ฉีด
อินซูลิน แนะนาแนวทางการทิ้งเข็ม
อย่างถูกวิธี คือการทิ้งในกระปุกยา
ขวดพลาสติกอย่างหนาขนาด
พอเหมาะ
4. จัดทาโครงการเสนอผู้บริหาร
5. ประสานงานกับงานเภสัชกรรม
เพื่อนากระปุกยาที่ใช้แล้วมาให้
ผู้ป่วยในโครงการ

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ
ผู้ป่วยคลินิก
เบาหวานที่ฉีด
อินซูลิน
127 คน

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
ต.ค.61ก.ย.
2562

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด จานวน
งบประมาณ เงิน
ไม่ใช้
งบประมาณ

-

นางรัตนา ยุ่น
เพ็ญ
พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence
บริการเป็ นเลิศ

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ ๕. การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ
โครงการ ที่ ๘. โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ ตัวชี้วัด(PA) ที่ 20. รอยละของหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิที่เปด ดาเนินการในพื้นที่ (PCC) ร้อยละ ๒๕

ลา
ดับ
1

โครงการ

โครงการพัฒนา
ระบบการแพทย์
ปฐมภูมิ

สถานการณ/สภาพปัญหา/สาเหตุของ
ปัญหา
-แก่งกระจานยังไม่มี PCC

วัตถุประสงค

เพื่อให้ประชาชนทุกคน ได้รับ
บริการทุกที่ทั้งใน หน่วยบริการ
และใน ชุมชน โดยทีมหมอ
ครอบครัว เพื่อให้มี สุขภาพ
แข็งแรง
สามารถดูแลตนเองและ
ครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมี
อาการเจ็บป่วยได้อย่าง เหมาะสม

ตัวชี้วัด

คลินิกหมอครอบครัวที่
เปิดด าเนินการในพื้นที่
(Primary Care Cluster)
ปี 2563 จ านวน 1 ทีม
ภายใน ปี 2563

กิจกรรม

-จัดตั้งคณะทางานและเครือข่าย PCC
-จัดกลุ่มเครือข่ายหน่วยบริการปฐม ภูมิ
เพื่อเตรียมการยกระดับเป็น คลินิกหมอ
ครอบครัว
-เปิดการบริการ PCC ในพื้นที่ เป้าหมาย
ปี 2563 PCC center 1 ทีม
ประกอบด้วย รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง และ
สอ.น. ป่าเด็ง
ปี 2564 รพ. แก่งกระจาน และ ปี 2565
รพ.สต. ท่าเรือ ให้ครอบคลุมประชากร
เพื่อให้ประชาชนเข้ารับบริการได้สะดวก
ยิ่งขึ้น
- ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
ใน PCC ที่ดาเนินการแล้ว
-พัฒนาระบบเชื่อมประสานข้อมลู ให้
สามารถรับรู้ไ ม่ว่าจะไปรับบริการ ที่ไหน
ก็ตามในพื้นที่เครือข่าย -น าเสนอการ
ดูแลผู้ป่วยเชิงระบบ
PCC ในภาพเครือข่าย Case
Conference ทุกๆ 3-6 เดือน

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

เป้า
หมาย/
หน่วยนับ
ปี 2563
จานวน 1
ทีม
รพ.สต.
ห้วยแม่
เพรียง

-

แหล่งงบ/งบประมาณ

รายละเอียด
งบประมาณ
-

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

จานวนเงิน
-

คปสอ.แก่ง
กระจาน

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ ๕. การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ
โครงการ ที่ ๙. โครงการพัฒนาเครือขายกาลังคนดานสุขภาพ และ อสม. ตัวชี้วัด(PA) ที่ ๒๒. รอยละของผูปวยกลุมเปาหมายที่ไดรับการดแํลจาก อสม. หมอประจา บาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ ๗๐
ลา
ดับ
1

โครงการ

สถานการณ/สภาพปัญหา/สาเหตุของ
ปัญหา

โครงการหมอ
ผู้สูงอายุกลุ่มช่วยเหลือตนเองได้ดีและ
ประจาบ้านใส่ใจผู้ ช่วยเหลือผู้อื่นได้ จานวน 2,963 คน คิด
ที่มีภาวะพึ่งพิง
เป็นร้อยละ 97.40 กลุ่มช่วยเหลือตนเอง

ได้น้อยและต้องการให้ความช่วยเหลือ
จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 2.01 และ
กลุ่มช่วยเหลือตนเองไม่ได้และต้องการ
ให้ความช่วยเหลืออย่างมาก จานวน 18
คน คิดเป็นร้อยละ 0.59

วัตถุประสงค

-เพื่อพัฒนา ยกระดับ อสม. เป็น
หมอประจาบ้าน ดูแลสุขภาพคน
ในชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
-ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ดูแล จาก อสม.หมอประจาบ้าน
ให้มีคุณภาพที่ดี

ตัวชี้วัด

รอยละของผูปวยกลุ
มเปาหมายที่ไดรับการด
ูแลจาก อสม. หมอ
ประจา บาน มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ร้อยละ ๗๐

กิจกรรม

-อบรม อสม. ยกระดับ เป็น หมอประจา
บ้าน
- อสม. หมอประจาบ้าน ดูแลผู้ป่วย/
ผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียง/คนพิการ ใน
เขตรับผิดชอบของตนเอง
- อสม. หมอประจาบ้าน เป็นพี่เลี้ยง ให้
อสค. ร่วมติดตามดูแลปัญหาสุขภาพเชิง
รุกในชุมชน

เป้า
หมาย/
หน่วยนับ
ผู้ป่วยติด
บ้านติด
เตียง คน
พิการ/
ผู้ด้อยโอกา
สที่มีภาวะ
พึ่งพิง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
-2563

แหล่งงบ/งบประมาณ

รายละเอียด
งบประมาณ
-

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

จานวนเงิน
-

คปสอ.แก่ง
กระจาน

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ ๕. การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ
โครงการ ที่ ๙. โครงการพัฒนาเครือขายกาลังคนดานสุขภาพ และ อสม. ตัวชี้วัด(PA) ที่ ๒๓. จานวน อสม. ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพเปน อสม. หมอประจาบาน ร้อยละ ๗๐

ลา
ดับ
1

โครงการ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
ยกระดับ อสม.
เป็นหมอประจา
บ้าน

สถานการณ/สภาพปัญหา/สาเหตุของ
ปัญหา

วัตถุประสงค

อาเภอแก่งกระจาน มี อสม. จานวน 516
คน มี 6 ตาบล 52 หมู่บ้าน มีประธาน
อสม.หมู่บ้านจานวน 52 คน

-เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
อสม. เป็นหมอประจาบ้าน ดูแล
สุขภาพคนในชุมชน ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

-อบรม อสม. ยกระดับ เป็น หมอประจา
จานวน อสม. ที่ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพเปน บ้าน
อสม. หมอประจาบาน
ร้อยละ ๗๐

เป้า
หมาย/
หน่วยนับ
ประธาน
อสม.
ระดับ
หมู่บ้าน
52 คน

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
-2563

แหล่งงบ/งบประมาณ

รายละเอียด
งบประมาณ
-

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

จานวนเงิน
-

คปสอ.แก่ง
กระจาน

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการ ที่ 10.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง. ตัวชี้วัด(PA) ที่ 24. รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ไดรับการ รักษาที่เหมาะสม
24.1 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) นอยกวารอยละ 7
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ระบบการดูแล
ผู้ป่วยStroke แบบ
ไร้รอยต่อ เครือข่าย
สุขภาพอาเภอแก่ง
กระจาน
ปีงบประมาณ
2562

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา

วัตถุประสงค

โรคหลอดเลือดสมอง เป็นปัญหาสาคัญของ 1. เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณสุขทั่วโลก และจะเห็นว่าการ
การดูแลผู้ป่วยโรค
แก้ปัญหา Stroke ไม่ควรเป็นการแก้ไข
หลอดเลือดสมอง
ปัญหาที่ปลายทางเท่านั้น จาเป็นอย่างยิ่งต้อง (Stroke) ให้มี
กลับไปดูด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นที่จะสามารถ ประสิทธิภาพ
วิเคราะห์ และนามาเรียนรู้ร่วมกัน การให้ 2. เพื่อเสริมสร้างการมี
ความรู้แก่ทุกคน ในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้อง ส่วนร่วมของภาคี
ประสานงานกับหน่วยองค์กร ต่างๆ (เกิด เครือข่ายใน
ปัญหาขึ้นมา โทรหาใคร กับใคร อะไรบ้าง) กระบวนการมีส่วน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทาStroke Alert ร่วมในการป้องกันและ
ฯลฯ โดยประเด็นส่งเสริมป้องกันและ
ดูแลการ เกิดโรค
บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Community Based หลอดเลือดใสมอง
Rahab ต้องสร้างทีมผู้ดูแล ที่มีทัศนคติที่ดีต่อ (Stroke)
การ ดูแลผู้ป่วย เป็นบทบาทของทีม
เครือข่ายระบบสุขภาพอาเภอแห่งกระจานซึ่ง
ต้องประสานงานได้อย่างรวดเร็วและไร้
รอยต่อ

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

1.อัตราป่วยStroke
Fast Track ลดลง
2.Door to Needle
Time<60นาที
3.ร้อยละผู้ป่วย Stroke
ได้รับคาแนะนาในการ
ปฏิบัติตัวที่เหมาะสม
ก่อนจาหน่าย
4.ร้อยละของผู้ป่วย
Stroke ที่มีภาวะทุพพล
ภาพลดลง/คงที่
5. อัตราตายของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดหัวใจ

1. ประชุมทีมอุบัติเหตุฉุกเฉินเพื่อ
วางแนวทางและกาหนดการการจัด
โครงการ
2. ประสานงานวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ในการบรรยาย
3. ทาโครงการของบประมาณ
4. สร้างภาคีเครือข่ายในอาเภอโดยรู้
บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางาน
เป็นทีม
อบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
5.ประเมินผลภาคปฏิบัติโดย
แบ่งเป็นกลุ่มเพื่ออบรมเรื่องการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยStroke
แบบไร้รอยต่อ

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ

ระยะ เวลา
ดาเนิน การ รายละเอียด จานวน
งบประมาณ เงิน

พยาบาลวิชาชีพ 28มีนาคม
เครือข่ายสุขภาพ 2562
อาเภอแก่ง
กระจาน
จานวน 80 คน

เงินบารุง
10,000
โรงพยาบาล บาท
แก่งกระจาน

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

นางนฤมล
ไพรแก่น
พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการ ที่ 10.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง. ตัวชี้วัด(PA) ที่ 24. รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ไดรับการ รักษาที่เหมาะสม
24.2 รอยละอัตราตายของผปูวยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ไดรบัการรักษา ที่เหมาะสม
24.2 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke: I60-I62) นอยกวารอยละ 25
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ระบบการดูแล
ผู้ป่วยStroke แบบ
ไร้รอยต่อ เครือข่าย
สุขภาพอาเภอแก่ง
กระจาน
ปีงบประมาณ
2562

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา

วัตถุประสงค

โรคหลอดเลือดสมอง เป็นปัญหาสาคัญของ 1. เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณสุขทั่วโลก และจะเห็นว่าการ
การดูแลผู้ป่วยโรค
แก้ปัญหา Stroke ไม่ควรเป็นการแก้ไข
หลอดเลือดสมอง
ปัญหาที่ปลายทางเท่านั้น จาเป็นอย่างยิ่งต้อง (Stroke) ให้มี
กลับไปดูด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นที่จะสามารถ ประสิทธิภาพ
วิเคราะห์ และนามาเรียนรู้ร่วมกัน การให้ 2. เพื่อเสริมสร้างการมี
ความรู้แก่ทุกคน ในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้อง ส่วนร่วมของภาคี
ประสานงานกับหน่วยองค์กร ต่างๆ (เกิด เครือข่ายใน
ปัญหาขึ้นมา โทรหาใคร กับใคร อะไรบ้าง) กระบวนการมีส่วน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทาStroke Alert ร่วมในการป้องกันและ
ฯลฯ โดยประเด็นส่งเสริมป้องกันและ
ดูแลการ เกิดโรค
บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Community Based หลอดเลือดใสมอง
Rahab ต้องสร้างทีมผู้ดูแล ที่มีทัศนคติที่ดีต่อ (Stroke)
การ ดูแลผู้ป่วย เป็นบทบาทของทีม
เครือข่ายระบบสุขภาพอาเภอแห่งกระจานซึ่ง
ต้องประสานงานได้อย่างรวดเร็วและไร้
รอยต่อ

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

1.อัตราป่วยStroke
Fast Track ลดลง
2.Door to Needle
Time<60นาที
3.ร้อยละผู้ป่วย Stroke
ได้รับคาแนะนาในการ
ปฏิบัติตัวที่เหมาะสม
ก่อนจาหน่าย
4.ร้อยละของผู้ป่วย
Stroke ที่มีภาวะทุพพล
ภาพลดลง/คงที่
5. อัตราตายของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดหัวใจ

1. ประชุมทีมอุบัติเหตุฉุกเฉินเพื่อ
วางแนวทางและกาหนดการการจัด
โครงการ
2. ประสานงานวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ในการบรรยาย
3. ทาโครงการของบประมาณ
4. สร้างภาคีเครือข่ายในอาเภอโดยรู้
บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางาน
เป็นทีม
อบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
5.ประเมินผลภาคปฏิบัติโดย
แบ่งเป็นกลุ่มเพื่ออบรมเรื่องการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยStroke
แบบไร้รอยต่อ

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ

ระยะ เวลา
ดาเนิน การ รายละเอียด จานวน
งบประมาณ เงิน

พยาบาลวิชาชีพ 28มีนาคม
เครือข่ายสุขภาพ 2562
อาเภอแก่ง
กระจาน
จานวน 80 คน

เงินบารุง
10,000
โรงพยาบาล บาท
แก่งกระจาน

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

นางนฤมล
ไพรแก่น
พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการ ที่ 10.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง. ตัวชี้วัด(PA) ที่ 24. รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ไดรับการ รักษาที่เหมาะสม
24.3 รอยละอัตราตายของผปูวยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ไดรบัการรักษา ที่เหมาะสม
24.3 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke: I63) นอยกวารอยละ 5
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ระบบการดูแล
ผู้ป่วยStroke แบบ
ไร้รอยต่อ เครือข่าย
สุขภาพอาเภอแก่ง
กระจาน
ปีงบประมาณ
2562

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา

วัตถุประสงค

โรคหลอดเลือดสมอง เป็นปัญหาสาคัญของ 1. เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณสุขทั่วโลก และจะเห็นว่าการ
การดูแลผู้ป่วยโรค
แก้ปัญหา Stroke ไม่ควรเป็นการแก้ไข
หลอดเลือดสมอง
ปัญหาที่ปลายทางเท่านั้น จาเป็นอย่างยิ่งต้อง (Stroke) ให้มี
กลับไปดูด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นที่จะสามารถ ประสิทธิภาพ
วิเคราะห์ และนามาเรียนรู้ร่วมกัน การให้ 2. เพื่อเสริมสร้างการมี
ความรู้แก่ทุกคน ในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้อง ส่วนร่วมของภาคี
ประสานงานกับหน่วยองค์กร ต่างๆ (เกิด เครือข่ายใน
ปัญหาขึ้นมา โทรหาใคร กับใคร อะไรบ้าง) กระบวนการมีส่วน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทาStroke Alert ร่วมในการป้องกันและ
ฯลฯ โดยประเด็นส่งเสริมป้องกันและ
ดูแลการ เกิดโรค
บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Community Based หลอดเลือดใสมอง
Rahab ต้องสร้างทีมผู้ดูแล ที่มีทัศนคติที่ดีต่อ (Stroke)
การ ดูแลผู้ป่วย เป็นบทบาทของทีม
เครือข่ายระบบสุขภาพอาเภอแห่งกระจานซึ่ง
ต้องประสานงานได้อย่างรวดเร็วและไร้
รอยต่อ

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

1.อัตราป่วยStroke
Fast Track ลดลง
2.Door to Needle
Time<60นาที
3.ร้อยละผู้ป่วย Stroke
ได้รับคาแนะนาในการ
ปฏิบัติตัวที่เหมาะสม
ก่อนจาหน่าย
4.ร้อยละของผู้ป่วย
Stroke ที่มีภาวะทุพพล
ภาพลดลง/คงที่
5. อัตราตายของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดหัวใจ

1. ประชุมทีมอุบัติเหตุฉุกเฉินเพื่อ
วางแนวทางและกาหนดการการจัด
โครงการ
2. ประสานงานวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ในการบรรยาย
3. ทาโครงการของบประมาณ
4. สร้างภาคีเครือข่ายในอาเภอโดยรู้
บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางาน
เป็นทีม
อบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
5.ประเมินผลภาคปฏิบัติโดย
แบ่งเป็นกลุ่มเพื่ออบรมเรื่องการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยStroke
แบบไร้รอยต่อ

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ

ระยะ เวลา
ดาเนิน การ รายละเอียด จานวน
งบประมาณ เงิน

พยาบาลวิชาชีพ 28มีนาคม
เครือข่ายสุขภาพ 2562
อาเภอแก่ง
กระจาน
จานวน 80 คน

เงินบารุง
10,000
โรงพยาบาล บาท
แก่งกระจาน

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

นางนฤมล
ไพรแก่น
พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการ ที่ 10.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง. ตัวชี้วัด(PA) ที่ 24. รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ไดรับการ รักษาที่เหมาะสม
24.4 รอยละอัตราตายของผปูวยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ไดรบัการรักษาที่ เหมาะสม มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60
24.4 รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตบี/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไมเกิน 4.5 ชั่วโมงไดรับการรักษาดวยยาละลายลมิ่เลือดทางหลอดเลือดดาภายใน 60 นาที (door to needle time)
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ระบบการดูแล
ผู้ป่วยStroke แบบ
ไร้รอยต่อ เครือข่าย
สุขภาพอาเภอแก่ง
กระจาน
ปีงบประมาณ
2562

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา

วัตถุประสงค

โรคหลอดเลือดสมอง เป็นปัญหาสาคัญของ 1. เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณสุขทั่วโลก และจะเห็นว่าการ
การดูแลผู้ป่วยโรค
แก้ปัญหา Stroke ไม่ควรเป็นการแก้ไข
หลอดเลือดสมอง
ปัญหาที่ปลายทางเท่านั้น จาเป็นอย่างยิ่งต้อง (Stroke) ให้มี
กลับไปดูด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นที่จะสามารถ ประสิทธิภาพ
วิเคราะห์ และนามาเรียนรู้ร่วมกัน การให้ 2. เพื่อเสริมสร้างการมี
ความรู้แก่ทุกคน ในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้อง ส่วนร่วมของภาคี
ประสานงานกับหน่วยองค์กร ต่างๆ (เกิด เครือข่ายใน
ปัญหาขึ้นมา โทรหาใคร กับใคร อะไรบ้าง) กระบวนการมีส่วน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทาStroke Alert ร่วมในการป้องกันและ
ฯลฯ โดยประเด็นส่งเสริมป้องกันและ
ดูแลการ เกิดโรค
บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Community Based หลอดเลือดใสมอง
Rahab ต้องสร้างทีมผู้ดูแล ที่มีทัศนคติที่ดีต่อ (Stroke)
การ ดูแลผู้ป่วย เป็นบทบาทของทีม
เครือข่ายระบบสุขภาพอาเภอแห่งกระจานซึ่ง
ต้องประสานงานได้อย่างรวดเร็วและไร้
รอยต่อ

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

1.อัตราป่วยStroke
Fast Track ลดลง
2.Door to Needle
Time<60นาที
3.ร้อยละผู้ป่วย Stroke
ได้รับคาแนะนาในการ
ปฏิบัติตัวที่เหมาะสม
ก่อนจาหน่าย
4.ร้อยละของผู้ป่วย
Stroke ที่มีภาวะทุพพล
ภาพลดลง/คงที่
5. อัตราตายของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดหัวใจ

1. ประชุมทีมอุบัติเหตุฉุกเฉินเพื่อ
วางแนวทางและกาหนดการการจัด
โครงการ
2. ประสานงานวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ในการบรรยาย
3. ทาโครงการของบประมาณ
4. สร้างภาคีเครือข่ายในอาเภอโดยรู้
บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางาน
เป็นทีม
อบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
5.ประเมินผลภาคปฏิบัติโดย
แบ่งเป็นกลุ่มเพื่ออบรมเรื่องการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยStroke
แบบไร้รอยต่อ

\

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ

ระยะ เวลา
ดาเนิน การ รายละเอียด จานวน
งบประมาณ เงิน

พยาบาลวิชาชีพ 28มีนาคม
เครือข่ายสุขภาพ 2562
อาเภอแก่ง
กระจาน
จานวน 80 คน

เงินบารุง
10,000
โรงพยาบาล บาท
แก่งกระจาน

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

นางนฤมล
ไพรแก่น
พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการ ที่ 10.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง. ตัวชี้วัด(PA) ที่ 24. รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ไดรับการ รักษาที่เหมาะสม
24.5 รอยละอัตราตายของผปูวยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ไดรบัการรักษาที่ เหมาะสม ตัวชี้วัดย
24.5 รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มอีาการไมเกิน 72 ชั่วโมงไดรับการ รักษาใน Stroke Unit มากกวาหรือเทากับ 50
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ระบบการดูแล
ผู้ป่วยStroke แบบ
ไร้รอยต่อ เครือข่าย
สุขภาพอาเภอแก่ง
กระจาน
ปีงบประมาณ
2562

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา

วัตถุประสงค

โรคหลอดเลือดสมอง เป็นปัญหาสาคัญของ 1. เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณสุขทั่วโลก และจะเห็นว่าการ
การดูแลผู้ป่วยโรค
แก้ปัญหา Stroke ไม่ควรเป็นการแก้ไข
หลอดเลือดสมอง
ปัญหาที่ปลายทางเท่านั้น จาเป็นอย่างยิ่งต้อง (Stroke) ให้มี
กลับไปดูด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นที่จะสามารถ ประสิทธิภาพ
วิเคราะห์ และนามาเรียนรู้ร่วมกัน การให้ 2. เพื่อเสริมสร้างการมี
ความรู้แก่ทุกคน ในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้อง ส่วนร่วมของภาคี
ประสานงานกับหน่วยองค์กร ต่างๆ (เกิด เครือข่ายใน
ปัญหาขึ้นมา โทรหาใคร กับใคร อะไรบ้าง) กระบวนการมีส่วน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทาStroke Alert ร่วมในการป้องกันและ
ฯลฯ โดยประเด็นส่งเสริมป้องกันและ
ดูแลการ เกิดโรค
บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Community Based หลอดเลือดใสมอง
Rahab ต้องสร้างทีมผู้ดูแล ที่มีทัศนคติที่ดีต่อ (Stroke)
การ ดูแลผู้ป่วย เป็นบทบาทของทีม
เครือข่ายระบบสุขภาพอาเภอแห่งกระจานซึ่ง
ต้องประสานงานได้อย่างรวดเร็วและไร้
รอยต่อ

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

1.อัตราป่วยStroke
Fast Track ลดลง
2.Door to Needle
Time<60นาที
3.ร้อยละผู้ป่วย Stroke
ได้รับคาแนะนาในการ
ปฏิบัติตัวที่เหมาะสม
ก่อนจาหน่าย
4.ร้อยละของผู้ป่วย
Stroke ที่มีภาวะทุพพล
ภาพลดลง/คงที่
5. อัตราตายของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดหัวใจ

1. ประชุมทีมอุบัติเหตุฉุกเฉินเพื่อ
วางแนวทางและกาหนดการการจัด
โครงการ
2. ประสานงานวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ในการบรรยาย
3. ทาโครงการของบประมาณ
4. สร้างภาคีเครือข่ายในอาเภอโดยรู้
บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางาน
เป็นทีม
อบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
5.ประเมินผลภาคปฏิบัติโดย
แบ่งเป็นกลุ่มเพื่ออบรมเรื่องการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยStroke
แบบไร้รอยต่อ

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ

ระยะ เวลา
ดาเนิน การ รายละเอียด จานวน
งบประมาณ เงิน

พยาบาลวิชาชีพ 28มีนาคม
เครือข่ายสุขภาพ 2562
อาเภอแก่ง
กระจาน
จานวน 80 คน

เงินบารุง
10,000
โรงพยาบาล บาท
แก่งกระจาน

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

นางนฤมล
ไพรแก่น
พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการ ที่ 11.โครงการพัฒนาระบบริการโรคติดตอ โรคอุบัติใหม และโรคอุบัตํา
ิซ้ ตัวชี้วัด(PA) ที่ 25.อตัราสาํเรจ็ของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม ร้อยละ 85
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการหยุดยั้ง
วัณโรคเครือข่าย
อาเภอแก่งกระจาน
ปีงบประมาณ
2563

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา

จานวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรค
ในปี 2558 – 2562 เป็น 23, 28, 22 28
และ 26 รายตามลาดับ กาลังรักษา 15
ราย พบอัตราความสาเร็จของการรักษา
(success rate) ปี 2558-2562 ร้อยละ
78.26, 67.86, 86.36, 56 และ 100
พบว่าในปี 2558-2562 มีผู้ป่วยเสียชีวิต
2, 2, 1, 1 และ 1 ราย ซึ่งผู้ป่วยที่
เสียชีวิตเป็นผู้ป่วยสูงอายุ เป็นผู้ป่วยติด
เตียง มีโรคร่วม ผู้ป่วยโรคเบาหวาน แพ้
ยา Rifampicin ดื้อยาหลายขนาน
รับประทานยาไม่สม่าเสมอ ได้รับการ
รักษาที่ล่าช้าทาให้เชื้อวัณโรคเพิ่มจานวน
มาก เมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ป่วยมักมีภาวะแทรกซ้อนร่วมทาให้
เสียชีวิต รวมไปถึงปัญหาในการดูแล
รักษา ปัจจุบันคลินิกวัณโรคมีการดูแล
ผู้ป่วยตามแนวทางการดาเนินงานควบคุม
วัณโรคแห่งชาติ เป้าหมาย คือ เพิ่ม
อัตราผลสาเร็จการรักษา การป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อในชุมชน การค้นหากลุ่ม
เสี่ยงวัณโรคให้ครอบคลุม และการจัด
สิ่งแวดล้อมภายในบ้านผู้ป่วยให้ถูก
สุขลักษณะ

เป้า
วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

หมาย/หน่วย
นับ

1.เพื่อให้บุคากรที่รับผิดชอบ
งานวัณโรค ได้เพิ่มความรู้
และทักษะในการดูแลผู้ป่วย
วัณโรคและญาติ

1. ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจการใช้
ระบบ TBCM Thailand
(NTIP) ในการดูแลผู้ป่วย
วัณโรค และควบคุม กากับ
ดูแลติดตามการกินยาของ
ผู้ป่วย

1.จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้
ความรู้เรื่องทักษะ
ในการดูแลผู้ป่วย
และญาติ

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน
วัณโรค รพสต. 9
แห่ง สสอ.และ
ผู้เกี่ยวข้อง

2.ผู้สัมผัสร่วมบ้านและ
ใกล้ชิด ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการคัดกรองค้นหา
ผู้ป่วยวัณโรค

2.ฝึกปฏิบัติให้ผู้เข้า
อบรมใช้ระบบ
2. ผู้สัมผัสร่วมบ้านและ
TBCM Thailand
ใกล้ชิด ประชาชนกลุ่มเสี่ยง (NTIP)
ได้รับการคัดกรองค้นหา
ผู้ป่วยวัณโรค

3.เพื่อให้บุคากรที่เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจ
การใช้ระบบ TBCM
Thailand (NTIP) ในการ
3.อัตราความสําเร็จการ
ดูแลผู้ป่วยวัณโรค และ
รักษาผูป้ ่วยวัณโรคปอดราย
ควบคุม กากับ ดูแลติดตาม ใหม่ ร้อยละ 85
การกินยาของผู้ป่วย ได้อย่าง
ถูกต้อง และเป็นประโยชน์
มากที่สุด

รวม 20 คน

แหล่งงบ/งบประมาณ
ระยะ เวลา
ดาเนิน การ รายละเอียด
งบประมาณ
ธ.ค. 62 ก.ย. 63

1.ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 20
คนๆ
ละ 150 บาท)
2.ค่าจัดทาเอกสาร
20 ชุดๆละ 50
บาท)
3.ค่าตอบแทน
วิทยากร 1,500
บาท

หน่วยงาน
และ

จานวน
เงิน

ผู้รับผิดชอบ

เป็นเงิน

น.ส.จิตติภา
ทวีสุข/

5,000
บาท

นายทัชกร
รุ่งเจริญ

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการ ที่ 12. โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุสมผล ตัวชี้วัด(PA) ที่ 26. รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล (RDU)
- RDU ขั้นที่ 2 60% - RDU ขั้นที่ 3 20% - รอยละ 100 ของจังหวัด มีการดาเนินการ RDU
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ระบบการดูแล
ผู้ป่วยStroke แบบ
ไร้รอยต่อ เครือข่าย
สุขภาพอาเภอแก่ง
กระจาน
ปีงบประมาณ
2562

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา

วัตถุประสงค

ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 3 ก ร ะ ท ร ว ง 1. ประชาชนมีความรู้
สาธารณสุ ข ได้ ก าหนดให้ โ รงพยาบาล ในการใช้ยาและ
ส่ ง เสริ ม การใช้ ยาอย่ า งสมเหตุ ผ ลเป็น 1 ผลิตภัณฑ์อย่าง สม
ใน Service plan คปสอ.บ้ า นลาดโดย เหตุผล
คณะท างานด้ า นระบบยาได้ เ ล็ ง เห็ น
ความสาคัญของนโยบายดังกล่าว จึงได้นา
RDU มาประยุ ก ต์ สู่ ร ะดั บ ต าบล โดยใน
การดาเนินงานในระดับ รพ.สต. ทุกรพ.
สต. (19 แห่ง)
และได้วางแผนการดาเนินการเป็นระยะต่างๆ
คือ ระยะเตรียมการ ระยะภาคีเครือข่าย
สร้างความตระหนัก

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

1.อัตราป่วยStroke
Fast Track ลดลง
2.Door to Needle
Time<60นาที
3.ร้อยละผู้ป่วย Stroke
ได้รับคาแนะนาในการ
ปฏิบัติตัวที่เหมาะสม
ก่อนจาหน่าย
4.ร้อยละของผู้ป่วย
Stroke ที่มีภาวะทุพพล
ภาพลดลง/คงที่
5. อัตราตายของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดหัวใจ

1. การเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านยา
2. การส่ ง เสริ ม การใช้ ยาอย่ า งสม
เหตุผล ในภาคเอกชน
3. การสร้างความ รอบรู้ด้านการใช้
ยา
4. การสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ชุมชน

. การอบรม
ชา

อสม. / ร้าน

ระยะ เวลา
ดาเนิน การ รายละเอียด จานวน
งบประมาณ เงิน

พยาบาลวิชาชีพ 28มีนาคม
เครือข่ายสุขภาพ 2562
อาเภอแก่ง
กระจาน
จานวน 80 คน

เงินบารุง
10,000
โรงพยาบาล บาท
แก่งกระจาน

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

นางนฤมล
ไพรแก่น
พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการ ที่ 12. โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุสมผล ตัวชี้วัด(PA) ที่ 27. รอยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR)
- รพ.ระดบั A,S,M1 ทุกแหง มีระบบการจัดการ AMR อยางบูรณาการ ระดับ Intermediate การติดเชื้อดื้อยาในกระแส เลือด ลดลง 7.5 % จากป ปฏิทิน 61
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ระบบการดูแล
ผู้ป่วยStroke แบบ
ไร้รอยต่อ เครือข่าย
สุขภาพอาเภอแก่ง
กระจาน
ปีงบประมาณ
2562

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา

วัตถุประสงค

โรคหลอดเลือดสมอง เป็นปัญหาสาคัญของ 1. เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณสุขทั่วโลก และจะเห็นว่าการ
การดูแลผู้ป่วยโรค
แก้ปัญหา Stroke ไม่ควรเป็นการแก้ไข
หลอดเลือดสมอง
ปัญหาที่ปลายทางเท่านั้น จาเป็นอย่างยิ่งต้อง (Stroke) ให้มี
กลับไปดูด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นที่จะสามารถ ประสิทธิภาพ
วิเคราะห์ และนามาเรียนรู้ร่วมกัน การให้ 2. เพื่อเสริมสร้างการมี
ความรู้แก่ทุกคน ในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้อง ส่วนร่วมของภาคี
ประสานงานกับหน่วยองค์กร ต่างๆ (เกิด เครือข่ายใน
ปัญหาขึ้นมา โทรหาใคร กับใคร อะไรบ้าง) กระบวนการมีส่วน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทาStroke Alert ร่วมในการป้องกันและ
ฯลฯ โดยประเด็นส่งเสริมป้องกันและ
ดูแลการ เกิดโรค
บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Community Based หลอดเลือดใสมอง
Rahab ต้องสร้างทีมผู้ดูแล ที่มีทัศนคติที่ดีต่อ (Stroke)
การ ดูแลผู้ป่วย เป็นบทบาทของทีม
เครือข่ายระบบสุขภาพอาเภอแห่งกระจานซึ่ง
ต้องประสานงานได้อย่างรวดเร็วและไร้
รอยต่อ

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

1.อัตราป่วยStroke
Fast Track ลดลง
2.Door to Needle
Time<60นาที
3.ร้อยละผู้ป่วย Stroke
ได้รับคาแนะนาในการ
ปฏิบัติตัวที่เหมาะสม
ก่อนจาหน่าย
4.ร้อยละของผู้ป่วย
Stroke ที่มีภาวะทุพพล
ภาพลดลง/คงที่
5. อัตราตายของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดหัวใจ

1. ประชุมทีมอุบัติเหตุฉุกเฉินเพื่อ
วางแนวทางและกาหนดการการจัด
โครงการ
2. ประสานงานวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ในการบรรยาย
3. ทาโครงการของบประมาณ
4. สร้างภาคีเครือข่ายในอาเภอโดยรู้
บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางาน
เป็นทีม
อบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
5.ประเมินผลภาคปฏิบัติโดย
แบ่งเป็นกลุ่มเพื่ออบรมเรื่องการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยStroke
แบบไร้รอยต่อ

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ

ระยะ เวลา
ดาเนิน การ รายละเอียด จานวน
งบประมาณ เงิน

พยาบาลวิชาชีพ 28มีนาคม
เครือข่ายสุขภาพ 2562
อาเภอแก่ง
กระจาน
จานวน 80 คน

เงินบารุง
10,000
โรงพยาบาล บาท
แก่งกระจาน

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

นางนฤมล
ไพรแก่น
พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการ ที่ 13. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ตัวชี้วัด(KPI) ที่ 28. รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง ลดลงรอยละ 10
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ระบบการดูแล
ผู้ป่วยStroke แบบ
ไร้รอยต่อ เครือข่าย
สุขภาพอาเภอแก่ง
กระจาน
ปีงบประมาณ
2562

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา

วัตถุประสงค

โรคหลอดเลือดสมอง เป็นปัญหาสาคัญของ 1. เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณสุขทั่วโลก และจะเห็นว่าการ
การดูแลผู้ป่วยโรค
แก้ปัญหา Stroke ไม่ควรเป็นการแก้ไข
หลอดเลือดสมอง
ปัญหาที่ปลายทางเท่านั้น จาเป็นอย่างยิ่งต้อง (Stroke) ให้มี
กลับไปดูด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นที่จะสามารถ ประสิทธิภาพ
วิเคราะห์ และนามาเรียนรู้ร่วมกัน การให้ 2. เพื่อเสริมสร้างการมี
ความรู้แก่ทุกคน ในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้อง ส่วนร่วมของภาคี
ประสานงานกับหน่วยองค์กร ต่างๆ (เกิด เครือข่ายใน
ปัญหาขึ้นมา โทรหาใคร กับใคร อะไรบ้าง) กระบวนการมีส่วน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทาStroke Alert ร่วมในการป้องกันและ
ฯลฯ โดยประเด็นส่งเสริมป้องกันและ
ดูแลการ เกิดโรค
บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Community Based หลอดเลือดใสมอง
Rahab ต้องสร้างทีมผู้ดูแล ที่มีทัศนคติที่ดีต่อ (Stroke)
การ ดูแลผู้ป่วย เป็นบทบาทของทีม
เครือข่ายระบบสุขภาพอาเภอแห่งกระจานซึ่ง
ต้องประสานงานได้อย่างรวดเร็วและไร้
รอยต่อ

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

1.อัตราป่วยStroke
Fast Track ลดลง
2.Door to Needle
Time<60นาที
3.ร้อยละผู้ป่วย Stroke
ได้รับคาแนะนาในการ
ปฏิบัติตัวที่เหมาะสม
ก่อนจาหน่าย
4.ร้อยละของผู้ป่วย
Stroke ที่มีภาวะทุพพล
ภาพลดลง/คงที่
5. อัตราตายของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดหัวใจ

1. ประชุมทีมอุบัติเหตุฉุกเฉินเพื่อ
วางแนวทางและกาหนดการการจัด
โครงการ
2. ประสานงานวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ในการบรรยาย
3. ทาโครงการของบประมาณ
4. สร้างภาคีเครือข่ายในอาเภอโดยรู้
บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางาน
เป็นทีม
อบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
5.ประเมินผลภาคปฏิบัติโดย
แบ่งเป็นกลุ่มเพื่ออบรมเรื่องการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยStroke
แบบไร้รอยต่อ

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ

ระยะ เวลา
ดาเนิน การ รายละเอียด จานวน
งบประมาณ เงิน

พยาบาลวิชาชีพ 28มีนาคม
เครือข่ายสุขภาพ 2562
อาเภอแก่ง
กระจาน
จานวน 80 คน

เงินบารุง
10,000
โรงพยาบาล บาท
แก่งกระจาน

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

นางนฤมล
ไพรแก่น
พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการ ที่ 14. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด ตัวชี้วัด(KPI) ที่ 29. อัตราตายทารกแรกเกิด ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุํากวาหรื
ต่
อเทากับ 28 วัน < 3.7 ตอ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการ
การพัฒนาของ
บุคลากรในการช่วย
ฟื้นคนชีพในทารก
แรกเกิด
ปีงบประมาณ 2563

สถานการณ/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

จากการวิเคราะห์ภาวะขาด
ออกซิเจนในทารกแรกเกิดใน
ปีงบประมาณ 2562 พบทารกเกิด
ภาวะขาดออกซิเจน 7.19 : 1,000
การเกิดมีชีพ
แม้ว่าอัตราการเกิดภาวะขาด
ออกซิเจนในทารกแรกเกิดจะไม่ถึง
๒๕ : ๑,๐๐๐ การเกิดมีชีพ แต่ยัง
ต้องมีดูแลและการช่วยเหลือเบื้องต้น
ขณะคลอดอยู่ ฉะนั้นตัวบุคลากร
ต้องมีการเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้
สามารถช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
จาเป็นต้องมีการฝึกทักษะการช่วย
ฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดให้เกิดความ
ชานาญ และมีการประสานงานของ
บุคลากรภายในทีมได้เป็นอย่างดี
อีกทั้งยังสามารถส่งต่อทารกได้อย่าง
ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
ระหว่างส่งต่อ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

เป้า
หมาย/หน่วยนับ

1. เพื่อให้บุคลากรได้
เพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะในการช่วยฟื้นคืน
ชีพ
2. เพื่อพัฒนาความ
พร้อมของบุคลากรใน
การช่วยฟื้นคืนชีพเป็น
ทีม
3. เพื่อให้อัตราการขาด
ออกซิเจนในทารกแรก
เกิดน้อยกว่า 25 :
1,000 การเกิดมีชีพ

1. ผู้เข้ารับการอบรม
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
การฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้น
คืนชีพในทารกแรกเกิด
2. อัตราการเกิด Birth
Asphyxia
ไม่เกิน 25 : 1,000 LB

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้เรื่องขั้นตอนการ
ช่วยฟื้นคืนชีพในทารกแรก
เกิด การดูแลทารกแรก
เกิดและการส่งต่อ

แพทย์ พยาบาล
เครือข่ายแก่ง
กระจาน
และผู้สนใจ จานวน
100 คน

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

รายละเอียด
งบประมาณ

- มีค. - 1. ค่าตอบแทน
ก.ย. 63 วิทยากร 25,200
บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 100
บาท/คน/วัน จานวน
100 คน เป็นเงิน
10,000 บาท
3. ค่าจัดทาเอกสาร
ในการอบรมจานวน
100 ชุด ชุดละ 50
บาท เป็นเงิน
5,000 บาท
4. ค่าห้องประชุม
วันละ 3,500 x 2
วัน เป็นเงิน 7,000
บาท

หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ

จานวน
เงิน
เงินบารุง
รพ.
จานวน
47,200
บาท

นางสาว
ชลธิชา
หอสุวรรณา
นนท์
ตาแหน่ง
พยาบาล
วิชาชีพชานาญ
การ

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการ ที่ 15. โครงการการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองและการดูแลผูปวย กึ่งเฉียบพลัน ตัวชี้วัด(PA) ที่ 30. รอยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตาง ๆ ดวย Opioid ใน ผูปวย
ประคับประคองระยะทายอยางมีคุณภาพ รอยละ 40
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการพัฒนาการ
เข้าถึง strong
opioid Medication
ในผู้ป่วย
ประคับประคอง
ระยะท้ายอย่างมี
คุณภาพ

สถานการณ/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและ
1.
จัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Strong
Opioid Medication ในผู้ป่วย
ประคับประคองอย่างมีคุณภาพ ไม่
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ข้อมูลของService plan
Palliative care รพ.แก่งกระจาน
พบว่า จานวนผู้ป่วยที่ต้องได้รับการ
ดูแลแบบประคับประคอง ปี 2562
มี ... ราย ได้รับการบรรเทาอาการ
ปวดและจัดการอาการต่าง ๆด้วย
Strong Opioid…. ราย คิดเป็น
……… %

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

1.เพื่อให้ผู้ป่วยระยะท้าย
ได้รับการจัดการอาการ
ปวดและได้รับยาเพื่อ
บรรเทาอาการไม่สุขสบาย
เช่นอาการเหนื่อยหอบ
(dyspnea/
breathless)อย่างมี
คุณภาพมาตรฐาน ผ่าน
กระบวนการดูแลแบบ
ประคับประคองเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีตาม
ความประสงค์จนถึงวาระ
สุดท้ายของชีวิต

ผู้ป่วยระยะท้ายที่ได้รับ
การการดูแลแบบ
ประคับประคองได้รับการ
บรรเทาอาการปวดและ
จัดการอาการต่างๆด้วย
Strong Opioid อย่างมี
คุณภาพตามเกณฑ์ร้อย
ละ 40

1.กาหนดมาตรการให้
ผู้ป่วยระยะท้ายที่ได้รับการ
ดูแลแบบประคับประคอง
ได้รับการประเมิน PPS ,
PS ,ESAS และSedation
Scale ทุกรายหากพบว่า
ผู้ป่วยมีคะแนน PS
/Dyspnea ≥ 7 คะแนน
ขึ้นไป จาเป็น
ต้องได้รับการจัดการ
อาการด้วยStrong Opioid
และต้องประเมิน
sedation Scale ก่อนที่จะ
ให้ยา ครั้งต่อไปโดยแพทย์/
พยาบาลเจ้าของไข้
2.จัดทาแบบประเมิน
ประเมินผู้ป่วย Palliative
care for pain &
symptom
management เพื่อเป็น
ข้อมูลให้แพทย์ได้มีการสั่ง
ใช้ Strong Opioid
สาหรับจัดการอาการปวด
ตามแนวทางขององค์การ
อนามัยโลก(WHO.1986)
และได้รับยาเพื่อบรรเทา

เป้า
หมาย/หน่วยนับ

ร้อยละการบรรเทา
ปวดและจัดการ
อาการบกวนต่างๆ
ด้วย Strong
Opioid ในผู้ป่วย
ประคับประคอง
อย่างมีคุณภาพ

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
- มีค. ก.ย. 63

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวน
เงิน

หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ

อาการไม่สุขสบายเช่น
อาการเหนื่อยหอบ

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการ ที่ 16. พัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ตัวชี้วัด(PA) ที่ 31. รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดที่ไดรับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และ ฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก รอยละ 19.5
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรังด้วย
การแพทย์
แผนไทย
ปีงบประมาณ
2563

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา

โรงพยาบาลแก่ ง กระจานมี ผู้ ป่ ว ยโรค
เรื้ อ รั ง โรคความดั น โลหิ ต สู ง ทั้ ง หมด
๑,๔๔๘ ราย โรคเบาหวาน ๖๕๒ ราย
โดยงานแพทย์ แ ผนไทย โรงพยาบาล
แก่งกระจาน ได้เล็งเห็นความสาคัญของ
ปัญหา เพื่อให้มีการดูแลสุขภาพผู้ ป่ ว ย
โรคเรื้อรัง ในคลินิกโรคเรื้อรัง เป็นแบบ
องค์ ร วม และเกิ ด การบู ร ณาการให้
ผู้ป่วยและญาติดูแลตนเองได้ สามารถ
ควบคุมภาวะอาการของโรคได้ และลด
การตายจากภาวะแทรกซ้อน จึงจัดให้มี
โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบองค์
รวม โดยจั ด ให้ ค วามรู้ ใ นการดู แ ล
สุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยแก่กลุ่ม

เป้า
วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

1.เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ
สามารถปฏิบัติตนในการ
ดูแลตนเองด้วย
การแพทย์แผนไทยแบบ
องค์รวมได้ถูกต้อง ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างปกติสุข

1.กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80

2.เพื่อลดความรุนแรง
ของโรคและป้องกันมิให้
เกิดภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วย

กิจกรรม

1.ประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลแก่งกระจาน
2.ประชุมวางแผนงานและวางแนวทางการ
ดาเนินงาน
2.กลุ่มผู้ป่วยเรื้อ
3ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้ อง
เรื้อรังมีอาการดี
เช่น ผู้รับผิดชอบงาน DM , HT
ขึ้น
4.เขียนโครงการเสนอคณะกรรมการผู้
บริการ
3. ร้อยละของ
5.จัดเตรียมอุปกรณ์และจัดสถานที่
ผู้ป่วยนอก
6.ดาเนินการตามแผนงานที่วางไว้ โดยการ
ทั้งหมดที่ได้รับ
ด าเนิ น การอบรมเป็ น แบบอบรมเชิ ง
บริการ ตรวจ
วินิจฉัย รักษาโรค ปฏิบัติการ โดยผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วม
และฟื้นฟูสภาพ ในการปฏิบัติ แบ่งเป็น ๔ ฐาน คือ
ฐานที่ ๑ อาหารเป็นยา
ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผน

หมาย/
หน่วยนับ
กลุ่มผู้ป่วย
เรื้อเรื้อรัง
และญาติ
ผู้ดูแลผู้ป่วย
เรื้อรัง
จานวน 60
ราย

แหล่งงบ/งบประมาณ
ระยะ
เวลา
ดาเนิน
รายละเอียด
จานวน
การ
งบประมาณ
เงิน
พ.ค- งบประมาณจากเงิน
ส.ค.63 บารุงโรงพยาบาลแก่ง
กระจาน
- ค่าอาหารผู้เข้าร่วม
อบรม 60 x100 เป็น
เงิน 6,000 บาท
ค่าเอกสารประกอบการ
อบรม 60 x20 เป็น
เงิน 1,200 บาท
-ค่าป้ายโครงการ
1.5x2 เป็นเงิน
420 บาท

11,820
บาท

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

นางสาว
แสงเดือน
แสงเงิน

แพทย์
แผนไทย
ปฏิบัติการ

ผู้ป่วยเรื้อรังและญาติผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง 3.เพื่อให้ประชาชนใช้ภูมิ ไทยและ
ขึ้น
ปัญญาด้านการดูแล
การแพทย์
สุขภาพด้วยการแพทย์
ทางเลือก
แผนไทย เพื่อเกิดการ
พึ่งพาตนเองแบบยั่งยืน

ฐานที่ ๒ การดู แ ลสุ ข ภาพเท้ า ด้ ว ยการ
นวดเท้า
ฐานที่ ๓ การดูแลสุขภาพด้วยท่าฤาษีดัด
ตน
ฐานที่ ๔ การทาลูกประคบสมุนไพร
7.ติดตามและประเมินผลโครงการ
8.สรุปผลโครงการ

- ค่าวิทยากรเป็นเงิน
1,200บาท
- ค่าสมุนไพรทาลูก
ประคบ เป็นเงิน
3,000 บาท

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการ ที่ 16. พัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ตัวชี้วัด(PA) ที่ 31. รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดที่ไดรับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และ ฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก รอยละ 19.5
เป้า
ลา
ดับ

2

โครงการ

โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพ
ผู้สูงอายุ
ด้วย
การแพทย์
แผนไทย
ปีงบประมา
ณ 2563

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา

เนื่องด้วยอาเภอแก่งกระจาน พบผู้สูงอายุ
ที่มักเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทย
ไ ด้ ย า ก เ นื่ อ ง จ า ก ไ ม่ มี ญ า ติ พ า ม า
โรงพยาบาลเพราะญาติต้องทางาน จึงทา
ให้ช่องทางการเข้าถึงบริการยากขึ้น ทาง
งานแพทย์แผนไทยจึงเล็งเห็นความสาคัญ
ในเรื่ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองของ
ผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง การดู แ ลสุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ
จ าเป็ นต้ องใช้หลัก การดู แลสุขภาพแบบ
องค์รวม คือดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
โดยมีการลงพื้นที่เชิงรุกไปหาผู้สูงอายุ ใน
ชมรมผู้ สู ง อายุ ข องต าบลแก่ ง กระจาน
เดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อไปให้บริการรักษาใน
ส่ ว นของโรคระบบโครงสร้ า งกล้ า มเนื้ อ
และกระดู ก รวมทั้ ง เป็ นช่ องทางในการ

วัตถุประสงค

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้เรื่องสมุนไพร
ตามธาตุเจ้าเรือน
สมุนไพรในสาธารณสุข
มูลฐาน
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องสมุนไพรในการ
สุมยา
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องข้อเข่า
เสื่อม

ตัวชี้วดั

1.กลไกการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม
การดาเนินงาน
ร่วมกันระหว่างงาน
แพทย์แผนไทย,
งานสุขภาพจิต ,
รพสต.แต่ละตาบล
, อสม. , อปท. ,
วัด , ผู้สูงอายุ
2.มีการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่องใน
ตาบลแก่งกระจาน
เดือนละ ๑ ครั้ง

กิจกรรม

1.ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแก่ง
กระจาน
2.ประชุมวางแผนงานและวางแนวทางการ
ดาเนินงาน
3.ประสานงานกับประธานชมรมผู้สูงอายุและ
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งกระจาน
4.เขียนโครงการเสนอองค์การบริหารส่วนตาบลแก่ง
กระจาน และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
5.ลงพื้ นที่ ดาเนิ นการตามแผนงาน โดยลงพื้ นที่ใน
วันที่มีการประชุมของผู้สูงอายุในแต่ละเดือน เพื่อลง
ไปให้บริการนวดรักษา ประคบสมุนไพร ให้ความรู้
และคาแนะนาในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การ
บริการตรวจ/รักษาโรค โดยในแต่ละเดือนจะมีการ
สาธิ ต และให้ ค วามรู้ ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพด้ ว ย
การแพทย์แผนไทย เช่น การแช่เท้าสมุนไพร การ

หมาย/
หน่วย
นับ
กลุ่ม
ผู้สูงอา
ยุใน
ตาบล
แก่ง
กระจา
น
จานวน
50 คน

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
ม.ค.-ก.ค.
63

แหล่งงบ/งบประมาณ

หน่วยงาน
และ

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวนเงิน

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณจาก
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพองค์การ
บริหารส่วน
ตาบลแก่ง
กระจาน

12,800
บาท

นางสาว

- ค่าสมุนไพร
และวัสดุ
อุปกรณ์ ทั้งหมด
8,600 บาท
- ค่าวิทยากร
จานวน 7 ครั้ง
ครั้งละ 2 ชั่วโมง

แสงอรุณ
เมืองคา

แพทย์
แผนไทย

สื่ อสารในด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพ และให้
คาแนะนาในการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้สูงอายุ รวมทั้งมีนักจิตวิทยาร่วมลงพื้นที่
ประเมิ นสภาวะสุ ข ภาพจิ ต ด้ ว ย เพราะ
หากผู้ สู ง อายุ ส ามารถพึ่ ง พาตนเองได้
ผู้ สู ง อายุ นี้เองจะเป็ นทรั พ ยากรบุ คคลที่
ทรงคุ ณ ค่ า ในส่ ว นของการถ่ า ยทอด
ประสบการณ์แก่คนรุ่นหลัง

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการ
บริหารท่าฤาษีดัดตน
5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการนวด
ตนเอง

3.ผู้สูงอายุ ร้อยละ
๗๐ ของ ๓ ตาบลที่
ร่วมโครงการ ได้รับ
การดูแลสุขภาพ
จากทีม
สาธารณสุขคปสอ.
แก่งกระจาน

พ อกเข่ า ส มุ น ไ พร เป็ น ต้ น โดยอาส า ส มั ค ร
สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแต่ละรพสต.
มีนักจิตวิทยาประเมิ นสภาวะทางจิ ตใจ มีการสวด
มนต์ แ ละเทศนาธรรมของพระวั ดแก่ ง กระจาน มี
ดนตรีพื้นบ้านแก่ ผู้สูง อายุ โดยองค์ การบริห ารส่ ว น
ตาบล รับประทานอาหารร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่
และผู้สูงอายุ
6.ติดตามและประเมินผลโครงการสรุปผลโครงการ

ชั่วโมงละ 300
บาท ทั้งหมด
4,200 บาท

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการ ที่ 17. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช ตัวชี้วัด(PA) ที่ 32. รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต ≥รอยละ 68
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพคน
ในชุมชนและ
การคัดกรอง
ภาวะซึมเศร้า

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา
สถานการณ์การฆ่าตัวตายสาเร็จของ
อาเภอแก่งกระจาน พบว่า ในปี
2561 มีผู้ฆ่าตัวตายสาเร็จ จานวน 2
คน คิดเป็นร้อยละ 6.10 ปี
๒๕๖๒.......

วัตถุประสงค

1.เพื่อเพิ่มการเข้าถึง
บริการ
2.เพื่อป้องกันส่งเสริม
สุขภาพจิตแก่ประชาชน
3. เพื่อพัฒนางาน
สุขภาพจิตให้เป็นตาม
มาตรฐาน

ตัวชี้วดั

1. ร้อยละของผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าเข้าถึง
บริการที่ได้มาตรฐาน
2. ร้อยละของผู้ป่วย
โรคจิตเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต >50%

กิจกรรม

- พัฒนาระบบการคัดกรอง
ซึมเศร้าและจิตเวชให้มี
ประสิทธิภาพ
- ให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าและ
โรคจิตเวชทุกกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งให้กลุ่มผู้รับบริการและกลุ่ม
บุคลากรสาธารณสุข
- พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลที่
ถูกต้อง ทันเวลา
-พัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วย
มารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบงานสุขภาพจิตให้เป็นตาม
มาตรฐานแก่จนท. จานวน 2
ครั้ง

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ
9 รพ.สต.
1 รพช.
อสม. 500
คน

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
พ.ค-ส.ค.
62

แหล่งงบ/งบประมาณ

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณ รพช.และ
กองทุน

จานวน
เงิน
50,000
บาท

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

สุภาวดี/
สารวย

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการ ที่ 17. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช ตัวชี้วัด(PA) ที่ 33. อัตราการฆาตัวตายสาเร็จ
33.1 รอยละของผูพยายามฆาตัวตายไมกลับมาทารายตัวเองซ้ําในระยะเวลา 1 ป ≤ 6.3 ตอประชากร แสนคน
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการและ
การเข้าถึง
บริการ
สุขภาพจิต
และจิตเวชi

สถานการณ/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา
สถานการณ์การฆ่าตัวตาย
สาเร็จของอาเภอแก่งกระจาน
พบว่า ในปี 2561 มีผู้ฆ่าตัว
ตายสาเร็จ จานวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.10 ปี
๒๕๖๒.......

วัตถุประสงค

1เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ
สามารถปฏิบัติตนในการ
ดูแลตนเองด้วยการแพทย์
แผนไทยแบบองค์รวมได้
ถูกต้อง ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่าง
ปกติสุข2 เพื่อลดความ
รุนแรงของโรคและ
ป้องกันมิให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย
3เพื่อให้ประชาชนใช้ภูมิ
ปัญญาด้านการดูแล
สุขภาพด้วยการแพทย์
แผนไทย เพื่อเกิดการ
พึ่งพาตนเองแบบยั่งยืน

ตัวชี้วดั

1. อัตราการฆ่าตัว
ตายสาเร็จไม่เกิน
6.3 ต่อแสน
ประชากร
2. ร้อยละของผู้
พยายามฆ่าตัวตาย
ไม่กลับไปทาร้าย
ตนเองซ้าภายใน 1
ปี>50%
3. ร้อยละของ
หน่วยบริการที่มี
การคัดกรองและ
เฝ้าระวังความเสี่ยง
ต่อการฆ่าตัวตายใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยง
3 โรค 50%

กิจกรรม

1.เร่งรัดให้มีการค้นหา/คัดกรองกลุ่ม
เสี่ยง ในชุมชน ในสถานบริการ คลุม
ทุกพื้นที่ และติดตามดูแลต่อเนื่อง
2. จัดบริการให้คาปรึกษาสุขภาพจิต
ทุกสถานบริการ (รพ.สต./รพช.)
- มีการอบรมฟื้นฟูบุคลากร
พยาบาล/นวก.ในรพ.สต.เรื่องการให้
คาปรึกษากลุ่มเสี่ยงการฆ่าตัวตายทุก
รพ.สต.หลักสูตร 1
วัน
- มีระบบการติดตามเยี่ยมต่อเนื่อง
- การติดตามดูแลผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
และพยายามฆ่าตัวตายไม่ให้ฆ่าตัวตาย
ซ้า ตามแนวทางมาตรฐาน ครั้งแรก
ภายใน 15 วัน

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ
9 รพ.สต.
1 รพช.

พยาบาล/
นวก.จานวน
20 คน

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
พ.ค-ส.ค.
62

แหล่งงบ/งบประมาณ

รายละเอียด
งบประมาณ
เงินบารุงรพช.

จานวน
เงิน
10,000
บาท

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

สุภาวดี/
สารวย

- ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่เสี่ยง
และผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย
- สนับสนุนส่งเสริมให้พื้นที่เสี่ยงฆ่าตัว
ตาย จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต/
จัดระบบการดูแลช่วยเหลือในชุมชน

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการ ที่ 18. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก ตัวชี้วัด(PA) ที่ 34. อัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired < รอยละ 28
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการ
อบรมฟื้นฟู
ศักยภาพ
บุคลากรใน
รพ.และรพ.
สต.เรื่อง
Sepsis
,
Stroke ,MI
และTrauma

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา

วัตถุประสงค

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่
(Severe sepsis/Septic shock) เป็น ถูกต้อง รวดเร็ว ได้
ภาวะวิกฤตที่มีความสาคัญมีแนวโน้ม
มาตรฐาน
สูงขึ้นและส่งผลให้อัตราการเสียชีวิต
สูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยกลุ่มติดบ้าน/ติดเตียง และยัง
พบว่าแนวโน้มของผู้ป่วยเชื้อดื้อยา
เพิ่มขึ้นส่งผลให้การรักษาไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด เกิดภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆตามมา ได้แก่ภาวะshock ไตวาย
การทางานของอวัยวะต่างล้มเหลว และ
เสียชีวิตในที่สุด

ตัวชี้วดั

-อัตราผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบ
รุนแรงชนิด
community –
acquired น้อยกว่า
ร้อยละ 28

กิจกรรม

1.พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่
- เน้นการค้นหาผู้ป่วยได้รวดเร็ว
(Early Detection) โดย ในกลุ่ม
เจ้าหน้าที่สามารถใช้เครื่องมือใน
การช่วยการคัดกรอง q SOFA
/SIR /SOS และในกลุ่มประชาชน
สามารถรู้ Early warning sign
ในการรีบพาผู้ป่วยมารับ
การรักษาในสถานพยาบาล
- จัดทาแนวทางการดูแลรักษา
(CPG sepsis )และเครื่องตรวจ
Blood lactate
2.พัฒนาระบบส่งต่อ โดยมีแนว
ทางการคัดกรอง/ส่งต่อผู้ป่วย
Severe sepsis และ Septic

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

1.อบรม
พ.ค-ส.ค.
พัฒนา
62
ศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ใน
เครือข่าย
จานวน 60
คน
แนวทางการ
ดูแลผู้ป่วย
Sepsis 25
ชุด
-โปสเตอร์
สาหรับ
ประชาชนเพื่อ
การรอบรู้ด้าน
Sepsis

แหล่งงบ/งบประมาณ
รายละเอียด
งบประมาณ
งบกองทุนพัฒนา
คุณภาพ
เป็นเงิน 15,450
บาท
-ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง2มื้อ
รวม 120บาท/คน
เป็นจานวนเงิน
7,200 บาท
30 บาท/ชุด
จานวน 25 ชุด
เป็นเงิน750 บาท
โปสเตอร์ 250บาท
/แผ่น จานวน30

จานวน
เงิน
15,450
บาท

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

shock เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
จานวน 30
และปลอดภัยสาหรับผู้ป่วย
แผ่น (รพ.สต
3.ทบทวนปัญหา วิเคราะห์
ละ 1 แผ่น)
Unplan Dead เพื่อนามาแก้ไข
ปรับปรุงระบบการดูแลผู้ป่วยให้มี
ประสิทธิภาพ/ปลอดภัย
4. มีระบบการดูแลผู้ป่วยเชื้อดื้อ
ยา (AMR)/Antibiogram ที่ได้
มาตรฐานสอดคล้องกับ รพ.แม่
ข่าย

แผ่น เป็นเงิน
7,500 บาท

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการ ที่ 18. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก ตัวชี้วัด(PA) ที่ 35.รอยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาล ตั้งแตระดับM1 ขึ้นไป ที่มีแพทยออรโธปดิกสเพิ่มขึ้น ใหได
อยางนอย 1 ทีมตอ 1 เขตสุขภาพ 35.1 รอยละของโรงพยาบาลที่มีทมี Refracture Prevention ในโรงพยาบาล ตั้งแตระดับM1 ขึ้นไป ที่มีแพทยออรโธปดิกสเพิ่มขึ้น ใหไดอยางนอย 1 ทีมตอ 1 เขตสุขภาพ
35.2 การผาตัดภายใน 72 ชั่วโมง (Early surgery) > รอยละ 30 นับตั้งแต รับผูปวยเขารักษาในโรงพยาบาล การผาตัดภายใน 72 ชั่วโมง (Early surgery) > รอยละ 30 นับตั้งแตรบัผปูวยเขารักษาใน โรงพยาบาล
35.3 Rate Refracture < รอยละ 25 * (ตัวชี้วัดนี้ใชไดกรณีที่โรงพยาบาลนั้น ทาโครงการ มาแลว 1 ป) . Rate Refracture < รอยละ 25
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรังด้วย
การแพทย์
แผนไทย
ปีงบประมาณ
2562

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา
โรงพยาบาลแก่งกระจานมีผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูงทั้งหมด
๑,๔๔๘ ราย โรคเบาหวาน ๖๕๒ ราย
โดยงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาล
แก่งกระจาน ได้เล็งเห็นความสาคัญของ
ปัญหา เพื่อให้มีการดูแลสุขภาพผูป้ ่วย
โรคเรื้อรัง ในคลินิกโรคเรื้อรัง เป็นแบบ
องค์รวม และเกิดการบูรณาการให้
ผู้ป่วยและญาติดูแลตนเองได้ สามารถ
ควบคุมภาวะอาการของโรคได้ และลด
การตายจากภาวะแทรกซ้อน จึงจัดให้มี
โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบองค์

วัตถุประสงค

1เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ
สามารถปฏิบัติตนในการ
ดูแลตนเองด้วย
การแพทย์แผนไทยแบบ
องค์รวมได้ถูกต้อง ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างปกติสุข2 เพื่อลด
ความรุนแรงของโรค
และป้องกันมิให้เกิด

ตัวชี้วดั

1.กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ
80
2.กลุ่มผู้ป่วยเรื้อเรื้อรัง
มีอาการดีขึ้น
3. ร้อยละของผู้ป่วย
นอกทั้งหมดที่ได้รับ
บริการ ตรวจ วินิจฉัย
รักษาโรค
และฟื้นฟูสภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผน

กิจกรรม

1ประชุมคณะกรรมการบริหาร
2วางแนวทางการดาเนินงาน
3ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
4โครงการเสนอคณะกรรมการผู้
บริการ
5จัดเตรียมอุปกรณ์และจัด
สถานที่
6ดาเนินการตามแผนงานที่ว างไว้
โดยการด าเนิ น การอบรมเป็ น
แบบอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติก าร โดย

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

กลุ่มผู้ป่วยเรื้อ พ.ค-ส.ค.
เรื้อรังและ
62
ญาติผู้ดูแล
ผู้ป่วยเรื้อรัง
จานวน 60
ราย

แหล่งงบ/งบประมาณ
รายละเอียด
จานวนเงิน
งบประมาณ
ค่าอาหารผู้เข้าร่วม
11,820
อบรม 60 x100 เป็น
บาท
เงิน 6,000 บาท
ค่าเอกสารประกอบการ
อบรม 60 x20 เป็น
เงิน 1,200 บาท
ค่าป้ายโครงการ 1.5x2
เป็นเงิน 420 บาท
ค่าวิทยากรเป็นเงิน
1,200บาท

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

นางสาวแสง
เดือน แสง
เงิน
แพทย์แผน
ไทย
ปฏิบัติการ

รวม โดยจัดให้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยแก่กลุ่ม
ผู้ป่วยเรื้อรังและญาติผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
ขึ้น

ภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วย

ไทยและการแพทย์
ทางเลือก

3เพื่อให้ประชาชนใช้ภูมิ
ปัญญาด้านการดูแล
สุขภาพด้วยการแพทย์
แผนไทย เพื่อเกิดการ
พึ่งพาตนเองแบบยั่งยืน

ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ แบ่งเป็น ๔ ฐาน คือ
ฐานที่ ๑ อาหารเป็นยา
ฐานที่ ๒ การดูแลสุขภาพเท้ า
ด้วยการนวดเท้า
ฐานที่ ๓ การดูแลสุขภาพด้ว ย
ท่าฤาษีดัดตน
ฐานที่ ๔ การทาลูกประคบ
สมุนไพร
7.ติดตามและประเมินผล
โครงการ
8.สรุปผลโครงการ

ค่าสมุนไพรทาลูก
ประคบ เป็นเงิน
3,000 บาท

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการ ที่ 19. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ ตัวชี้วัด(PA) ที่ 36.อัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่กาหนด
36.1 อัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ไมเกินรอยละ 9
36.2 รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาที่กาหนด รอยละ 50
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรังด้วย
การแพทย์
แผนไทย
ปีงบประมาณ
2562

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา

วัตถุประสงค

ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่เกิด
เฉียบพลันชนิด STEMI ในปี 2562 มี
ภาวะแทรกซ้อน
ผู้ป่วยจานวน 6 ราย มีอัตราการ
เสียชีวิตใน รพ.ร้อยละ 0ได้รับยาละลาย
ลิ่มเลือดทันในเวลา 30 นาทีร้อยละ 50
(3/6)

ตัวชี้วดั

1.ลดอัตราการเสียชีวิต
ผู้ป่วย STEMI น้อย
กว่าหรือเท่ากับร้อยละ
9
2.ผู้ป่วยSTEMI
สามารถให้ SK ได้
ทันเวลา 30 นาทีร้อย
ละ100

กิจกรรม

1จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
ในโรงพยาบาลและใน รพ.สต.ใน
การดูแลรักษาผู้ป่วย STEMI
2. สามารถให้การรักษาผู้ป่วย
STEMI ได้ตามมาตรฐานและ
Guildline (สามารถให้ยาละลาย
ลิ่มเลือดได้)
3.พัฒนาระบบส่งต่อที่มีการ
เชื่อมโยง
ประสานงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัยและ
รวดเร็วทันเวลา

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ
.อบรมพัฒนา
ศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ใน
เครือข่าย
จานวน 60
คน
อบรมแกนนา
ครอบครัว/
ผู้นาชุมชน
จานวน 40
คน

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
พ.ค-ส.ค.
62

แหล่งงบ/งบประมาณ
รายละเอียด
งบประมาณ
งบ QOF
เป็นเงิน 12,000
บาท
- ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง2มื้อ
รวม 120บาท/60
คน เป็นจานวนเงิน
7,200 บาท
ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง2มื้อ
รวม 120บาท/40

จานวน
เงิน
11,820
บาท

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

4.สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
(Health Literacy) ให้ประชาชน
สามารถดูแลตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง โดยเฉพาะให้ทราบถึง
อาการเตือน (Early warning
signs) ที่ต้องรีบมา รพ.และการ
เรียกใช้บริการในระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS)

คน เป็นจานวนเงิน
4,800 บาท

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการ ที่ 20. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง ตัวชี้วัด (PA) ที่ 37. รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรกไดรับการรักษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
1.รอยละของผูปวยที่ไดรบัการรักษาดวยการผาตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห ≥ รอยละ 70
2.รอยละของผูปวยที่ไดรบัการรักษาดวยเคมบีําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ รอยละ 70
3.รอยละของผูปวยที่ไดรบัการรักษาดวยรงัสํกษาภายในระยะเวลา
รี
6 สัปดาห ≥ รอยละ 60
ลา
ดับ

โครงการ

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

แหล่งงบ/งบประมาณ
รายละเอียด
งบประมาณ

จานวนเงิน

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการคัด
กรองมะเร็ง
เต้านม มะเร็ง
ปากมดลูก
และมะเร็ง
ลาไส้
ปีงบประมาณ
2563

สถานการณ์
1. การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ปี 2562 สตรีอายุ 30 – 60 ปี จานวน
11,028 คน ได้รับการคัดกรอง pap
smear จานวน 3,503 คน ร้อยละ
31.76 (เป้าหมาย ร้อยละ 80)
2. การคัดกรองมะเร็งเต้านม
ปี 2562 สตรีอายุ 30 – 70 ปี จานวน
13,752 คน ได้รับการตรวจเต้านม
จานวน 12,163 คน
ร้อยละ 88.45 (เป้าหมาย ร้อยละ 80)
3. การคัดกรองมะเร็งลาไส้
ปี 2562 กลุ่มอายุ 50 – 70 ปี (UC)
จานวน 1,012 คน ได้รับการตรวจคัด
กรองด้วยชุด Fit Test จานวน 730 คน
ร้อยละ 73.12
ผล Positive จานวน 53 คน ร้อยละ
7.26 ยินยอมส่งกล้อง 47 คน ร้อยละ
88.67
ได้รับการส่งกล้องแล้ว12 คน ร้อยละ
25.53
ไม่พบเป็นมะเร็ง
(คงเหลือ 35 ราย รอคิวส่องกล้อง)

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการคัดกรองและ
เข้ารับการรักษาได้
ทันเวลา

1. สตรีอายุ 30 – 60
ปี ได้รับการคัดกรอง
pap smear ร้อยละ
80
2. สตรีกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจคัด
กรองโรคมะเร็งเต้านม
ด้วยบุคลากร
สาธารณสุข ร้อยละ
80
3. ประชากร
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การตรวจคัดกรอง
มะเร็งลาไส้ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20
2. สตรีอายุ 30 – 70
ปี ได้รับการตรวจเต้า
นม ร้อยละ 80
3. กลุ่มอายุ 50 – 70
ปี (UC) ได้รับการ
ตรวจคัดกรองด้วยชุด
Fit Test ผล positive
ได้รับการส่องกล้อ
ร้อยละ 100

1. จัดอบรมให้ความรู้ อสม./
กลุ่มเป้าหมายเห็นความสาคัญ
ของการตรวจคัดกรอง
2. ประชาสัมพันธ์การตรวจคัด
กรองฯ ผ่านที่ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ อบต.สัญจร หอกระจาย
ข่าว เฟสบุ๊ก
3. โรงพยาบาลบ้านลาด จัด
ช่องทางให้กลุ่มสตรีอายุ 30 – 60
ปี เข้ารับบริการตรวจ Pap
smear
3. ติดตามกลุ่มเป้าหมายที่มีผล
ผิดปกติเพื่อเข้ารับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง

1. สตรีอายุ
30 – 60 ปี
จานวน
10,759 คน
(สะสม 2563
– 2567)
2. สตรีอายุ
30 – 70 ปี
จานวน
13,806คน
3. กลุ่มอายุ
50 – 70 ปี
(UC) จานวน
13,213คน

พ.ค-ส.ค.
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งบกองทุน
ตาบล

สุภาวดี

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการ ที่ 21. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต ตัวชี้วัด(PA) ที่ 38. รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr 66%
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการ
ค้นหา คัด
กรอง

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา
โรงพยาบาลแก่งกระจานมีผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูงทั้งหมด
๑,๔๔๘ ราย โรคเบาหวาน ๖๕๒ ราย

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

1.เพื่อค้นหาภาวะแทรก 1.ร้อยละของผู้ป่วย
ทางไตผู้เป็นเบาหวาน
DM และ/หรือ HT ที่
ความดันโลหิตสูงที่ยังไม่

กิจกรรม

1.เจาะเลือดเพื่อส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการหาค่า Cr และ
คานวณอัตราการกรองของไต

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ
1.ผู้ป่วย DM
HTที่ยังไม่พบ
ภาวะแทรกซ้

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
พ.ค-ส.ค.
62

แหล่งงบ/งบประมาณ
รายละเอียด
งบประมาณ

หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ

จานวนเงิน
สุจรรยา

ภาวะแทรกซ้
อนทางไตในผู้
เป็นเบาหวาน
ความดัน
โลหิตสูงและ
เข้ารับบริการ
ใน CKD
Clinic

โดยงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาล
แก่งกระจาน ได้เล็งเห็นความสาคัญ
ของปัญหา เพื่อให้มีการดูแลสุขภาพ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในคลินิกโรคเรื้อรัง
เป็นแบบองค์รวม และเกิดการบูรณา
การให้ผู้ป่วยและญาติดูแลตนเองได้
สามารถควบคุมภาวะอาการของโรคได้
และลดการตายจากภาวะแทรกซ้อน
จึงจัดให้มีโครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
แบบองค์รวม โดยจัดให้ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยแก่
กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังและญาติผู้ดูแลผู้ป่วย
เรื้อรังขึ้น

พบภาวะแทรกซ้อนทาง
ไต
2.เพื่อให้ผู้มีภาวะแทรก
ทางไตได้รับการรักษา
ตามภาวะแทรกซ้อนที่
เป็นอย่างมาตรฐาน

ได้รับการค้นหาและ
คัดกรองโรคไตเรื้อรัง
2. eGFR < 4
ml/min/1.73
m2/yr มากกว่าร้อย
ละ 66

และตรวจปัสสาวะเพื่อดูการรั่ว
ของโปรตีนในปัสสาวะ
2.ส่งผูป้ ่วยเข้ารับบริการใน CKD
Clinic เครือข่ายสุขภาพอาเภอ
แก่งกระจาน

อนไตเรื้อรัง
จานวน
1,448ราย
2.ผู้ป่วยCKD
รายใหม่ที่
ได้รับการคัด
กรองทุกราย
และผู้ป่วย
รายเก่าปี62

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการ ที่ 22. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 39. รอยละผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน รอยละ 85
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการ
ค้นหาคัด
กรองและ

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา
กลุ่มผู้สูงอายุของเครือข่ายสุขภาพ
อาเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ
2562จานวน 4,213 ราย ได้รับการคัด

วัตถุประสงค

1.เพื่อป้องกันภาวะตา
บอดจากต้อกระจก และ

ตัวชี้วดั

1) ร้อยละของผู้ป่วย
ต้อกระจกชนิดบอด
(Blinding Cataract)

กิจกรรม

1.ค้นหาBlinding cataractแบบ
Active case finding ในชุมชน

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ
- เป้าหมาย
คัดกรอง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
ตค.62กย.63

แหล่งงบ/งบประมาณ
รายละเอียด
งบประมาณ

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

จานวนเงิน
สารวย/สุภา
วดี

ผ่าตัดต้อ
กระจกใน
ผู้สูงอายุ

กรองสายตา Blinding cataract นับนิ้ว พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ระยะ 3 เมตร โดยอสม.ได้ 4,052คน ผู้สงู อายุในการมองเห็น
คิดเป็นร้อยละ 95.22 พบผู้ป่วยนับนิ้วที่
ระยะ 3 เมตรไม่ได้ทั้งหมด 465 รายได้
รับการวัด VA โดยรพ.สต. 103คนคิด
เป็นร้อยละ 22.15 และได้รับการตรวจ
โดยทีมจักษุแพทย์ 36 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 59.02 59.02แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ผู้สูงอายุของเครือข่ายสุขภาพอาเภอ
แก่งกระจานยังไม่สามารถเข้าถึงบริการ
คัดกรองและรักษา และมีระยะเวลารอ
คอยการผ่าตัดต้อกระจกหลายเดือน

ได้รับการผ่าตัดภายใน
30 วัน

2.เจ้าหน้าที่รพ.สต.ตรวจยืนยัน
VA จากการคัดกรองผู้สูงอายุที่
พบนับนิ้วไม่ได้ในระยะ 3 เมตร
ผิดปกติ
3.ส่งต่อผู้สูงอายุสงสัย Blinding
cataractพบจักษุแพทย์
4.จัดคิวผ่าตัดผู้ป่วยกลุ่มBlinding
cataract

ผู้สูงอายุ
จานวน9,463
คน
เป้าหมาย
ผ่าตัด- ผู้ป่วย
กลุ่มBlinding
cataract
จานวน 20
ราย

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการ ที่ 22. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 39. รอยละผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน รอยละ 85
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการคัด
กรอง
ภาวะแทรกซ้

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ของเครือข่าย
สุขภาพอาเภอแก่งกระจาน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

1.เพื่อค้นหา
1. ผู้ป่วยเบาหวาน
ภาวะแทรกซ้อนจอตาใน ได้รับการค้นหา
ผู้เป็นเบาหวาน

กิจกรรม

ถ่ายภาพจอตาผู้ป่วย
โรคเบาหวาน

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ
- เป้าหมาย
คัดกรอง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
ตค.62กย.63

แหล่งงบ/งบประมาณ
รายละเอียด
งบประมาณ

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

จานวนเงิน
สุจรรยา

อนจอตาในผู้
เป็นเบาหวาน

ปีงบประมาณ 2562 จานวน 718 คน
ได้รับการตรวจคัดกรอง ภาวะ
เบาหวานขึ้นจอตา 352 คน คิดเป็นร้อย
ละ 52.10 พบมีภาวะเบาหวานเข้าจอ
ตา 38 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ซึ่ง
ป่วยเบาหวานเข้าถึงการคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตาต่า
กว่าเป้าหมายคือร้อยละ 60

2.เพื่อให้ผู้มี
ภาวะแทรกซ้อนจอตา
ได้รับการรักษาตาม
ภาวะแทรกซ้อนที่เป็น
อย่างมาตรฐาน

ภาวะแทรกซ้อนจอตา
ร้อยละ 60

ผู้สูงอายุ
จานวน 718
คน
เป้าหมาย
ผ่าตัด- ผู้ป่วย
กลุ่มBlinding
cataract
จานวน 20
ราย

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการ ที่ 23. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลกูถายอวัยวะ ตัวชี้วัด(PA) ที่ 40. อัตราสวนของจานวนผูยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตาย ตอจานวน ผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล
A, S) ร้อยละ 0.9
ลา
ดับ

โครงการ

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

แหล่งงบ/งบประมาณ
รายละเอียด
งบประมาณ

จานวนเงิน

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรังด้วย
การแพทย์
แผนไทย
ปีงบประมาณ
2562

โรงพยาบาลแก่งกระจานมีผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูงทั้งหมด
๑,๔๔๘ ราย โรคเบาหวาน ๖๕๒ ราย
โดยงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาล
แก่งกระจาน ได้เล็งเห็นความสาคัญของ
ปัญหา เพื่อให้มีการดูแลสุขภาพผูป้ ่วย
โรคเรื้อรัง ในคลินิกโรคเรื้อรัง เป็นแบบ
องค์รวม และเกิดการบูรณาการให้
ผู้ป่วยและญาติดูแลตนเองได้ สามารถ
ควบคุมภาวะอาการของโรคได้ และลด
การตายจากภาวะแทรกซ้อน จึงจัดให้มี
โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบองค์
รวม โดยจัดให้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยแก่กลุ่ม
ผู้ป่วยเรื้อรังและญาติผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
ขึ้น

1เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ
สามารถปฏิบัติตนในการ
ดูแลตนเองด้วย
การแพทย์แผนไทยแบบ
องค์รวมได้ถูกต้อง ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างปกติสุข2 เพื่อลด
ความรุนแรงของโรค
และป้องกันมิให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วย

1.กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ
80
2.กลุ่มผู้ป่วยเรื้อเรื้อรัง
มีอาการดีขึ้น
3. ร้อยละของผู้ป่วย
นอกทั้งหมดที่ได้รับ
บริการ ตรวจ วินิจฉัย
รักษาโรค
และฟื้นฟูสภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก

3เพื่อให้ประชาชนใช้ภูมิ
ปัญญาด้านการดูแล
สุขภาพด้วยการแพทย์
แผนไทย เพื่อเกิดการ
พึ่งพาตนเองแบบยั่งยืน

1ประชุมคณะกรรมการบริหาร
2วางแนวทางการดาเนินงาน
3ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
4โครงการเสนอคณะกรรมการผู้
บริการ
5จัดเตรียมอุปกรณ์และจัด
สถานที่
6ดาเนินการตามแผนงานที่ว างไว้
โดยการด าเนิ น การอบรมเป็ น
แบบอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติก าร โดย
ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ แบ่งเป็น ๔ ฐาน คือ
ฐานที่ ๑ อาหารเป็นยา
ฐานที่ ๒ การดูแลสุขภาพเท้ า
ด้วยการนวดเท้า
ฐานที่ ๓ การดูแลสุขภาพด้ว ย
ท่าฤาษีดัดตน
ฐานที่ ๔ การทาลูกประคบ
สมุนไพร
7.ติดตามและประเมินผล
โครงการ
8.สรุปผลโครงการ

กลุ่มผู้ป่วยเรื้อ พ.ค-ส.ค.
เรื้อรังและ
62
ญาติผู้ดูแล
ผู้ป่วยเรื้อรัง
จานวน 60
ราย

ค่าอาหารผู้เข้าร่วม
11,820
อบรม 60 x100 เป็น
บาท
เงิน 6,000 บาท
ค่าเอกสารประกอบการ
อบรม 60 x20 เป็น
เงิน 1,200 บาท
ค่าป้ายโครงการ 1.5x2
เป็นเงิน 420 บาท
ค่าวิทยากรเป็นเงิน
1,200บาท
ค่าสมุนไพรทาลูก
ประคบ เป็นเงิน
3,000 บาท

นางสาวแสง
เดือน แสง
เงิน
แพทย์แผน
ไทย
ปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการ ที่ 24. โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษาผูปวยยาเสพติด ตัวชี้วัด(PA) ที่ 41. รอยละของผูปวยยาเสพติดเขารับการบาบัดรักษา และ ติดตามดแํลอยาง ตอเนื่อง 1 ป (Retention Rate) ร้อยละ 50
ลา
ดับ

โครงการ

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

แหล่งงบ/งบประมาณ
รายละเอียด
งบประมาณ

จานวนเงิน

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรังด้วย
การแพทย์
แผนไทย
ปีงบประมาณ
2562

โรงพยาบาลแก่งกระจานมีผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูงทั้งหมด
๑,๔๔๘ ราย โรคเบาหวาน ๖๕๒ ราย
โดยงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาล
แก่งกระจาน ได้เล็งเห็นความสาคัญของ
ปัญหา เพื่อให้มีการดูแลสุขภาพผูป้ ่วย
โรคเรื้อรัง ในคลินิกโรคเรื้อรัง เป็นแบบ
องค์รวม และเกิดการบูรณาการให้
ผู้ป่วยและญาติดูแลตนเองได้ สามารถ
ควบคุมภาวะอาการของโรคได้ และลด
การตายจากภาวะแทรกซ้อน จึงจัดให้มี
โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบองค์
รวม โดยจัดให้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยแก่กลุ่ม
ผู้ป่วยเรื้อรังและญาติผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
ขึ้น

1เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ
สามารถปฏิบัติตนในการ
ดูแลตนเองด้วย
การแพทย์แผนไทยแบบ
องค์รวมได้ถูกต้อง ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างปกติสุข2 เพื่อลด
ความรุนแรงของโรค
และป้องกันมิให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วย

1.กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ
80
2.กลุ่มผู้ป่วยเรื้อเรื้อรัง
มีอาการดีขึ้น
3. ร้อยละของผู้ป่วย
นอกทั้งหมดที่ได้รับ
บริการ ตรวจ วินิจฉัย
รักษาโรค
และฟื้นฟูสภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก

3เพื่อให้ประชาชนใช้ภูมิ
ปัญญาด้านการดูแล
สุขภาพด้วยการแพทย์
แผนไทย เพื่อเกิดการ
พึ่งพาตนเองแบบยั่งยืน

1ประชุมคณะกรรมการบริหาร
2วางแนวทางการดาเนินงาน
3ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
4โครงการเสนอคณะกรรมการผู้
บริการ
5จัดเตรียมอุปกรณ์และจัด
สถานที่
6ดาเนินการตามแผนงานที่ว างไว้
โดยการด าเนิ น การอบรมเป็ น
แบบอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติก าร โดย
ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ แบ่งเป็น ๔ ฐาน คือ
ฐานที่ ๑ อาหารเป็นยา
ฐานที่ ๒ การดูแลสุขภาพเท้ า
ด้วยการนวดเท้า
ฐานที่ ๓ การดูแลสุขภาพด้ว ย
ท่าฤาษีดัดตน
ฐานที่ ๔ การทาลูกประคบ
สมุนไพร
7.ติดตามและประเมินผล
โครงการ
8.สรุปผลโครงการ

กลุ่มผู้ป่วยเรื้อ พ.ค-ส.ค.
เรื้อรังและ
62
ญาติผู้ดูแล
ผู้ป่วยเรื้อรัง
จานวน 60
ราย

ค่าอาหารผู้เข้าร่วม
11,820
อบรม 60 x100 เป็น
บาท
เงิน 6,000 บาท
ค่าเอกสารประกอบการ
อบรม 60 x20 เป็น
เงิน 1,200 บาท
ค่าป้ายโครงการ 1.5x2
เป็นเงิน 420 บาท
ค่าวิทยากรเป็นเงิน
1,200บาท
ค่าสมุนไพรทาลูก
ประคบ เป็นเงิน
3,000 บาท

นางสาวแสง
เดือน แสง
เงิน
แพทย์แผน
ไทย
ปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการ ที่ 24. โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษาผูปวยยาเสพติด ตัวชี้วัด (PA) ที่ 42. รอยละของผูปวยยาเสพติดกลุมเสี่ยงกอความรุนแรงไดรับการประเมิน บาบัดรักษาและติดตามดแํลชวยเหลือตามระดับ
ความรุนแรง อยางตอเนื่อง ร้อยละ 60
ลา
ดับ

โครงการ

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ

ระยะ
เวลา

แหล่งงบ/งบประมาณ

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรังด้วย
การแพทย์
แผนไทย
ปีงบประมาณ
2562

โรงพยาบาลแก่งกระจานมีผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูงทั้งหมด
๑,๔๔๘ ราย โรคเบาหวาน ๖๕๒ ราย
โดยงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาล
แก่งกระจาน ได้เล็งเห็นความสาคัญของ
ปัญหา เพื่อให้มีการดูแลสุขภาพผูป้ ่วย
โรคเรื้อรัง ในคลินิกโรคเรื้อรัง เป็นแบบ
องค์รวม และเกิดการบูรณาการให้
ผู้ป่วยและญาติดูแลตนเองได้ สามารถ
ควบคุมภาวะอาการของโรคได้ และลด
การตายจากภาวะแทรกซ้อน จึงจัดให้มี
โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบองค์
รวม โดยจัดให้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยแก่กลุ่ม
ผู้ป่วยเรื้อรังและญาติผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
ขึ้น

1เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ
สามารถปฏิบัติตนในการ
ดูแลตนเองด้วย
การแพทย์แผนไทยแบบ
องค์รวมได้ถูกต้อง ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างปกติสุข2 เพื่อลด
ความรุนแรงของโรค
และป้องกันมิให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วย

1.กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ
80
2.กลุ่มผู้ป่วยเรื้อเรื้อรัง
มีอาการดีขึ้น
3. ร้อยละของผู้ป่วย
นอกทั้งหมดที่ได้รับ
บริการ ตรวจ วินิจฉัย
รักษาโรค
และฟื้นฟูสภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก

3เพื่อให้ประชาชนใช้ภูมิ
ปัญญาด้านการดูแล
สุขภาพด้วยการแพทย์
แผนไทย เพื่อเกิดการ
พึ่งพาตนเองแบบยั่งยืน

ดาเนิน
การ
1ประชุมคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มผู้ป่วยเรื้อ พ.ค-ส.ค.
2วางแนวทางการดาเนินงาน
เรื้อรังและ
62
3ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ ญาติผู้ดูแล
เกี่ยวข้อง
ผู้ป่วยเรื้อรัง
4โครงการเสนอคณะกรรมการผู้ จานวน 60
บริการ
ราย
5จัดเตรียมอุปกรณ์และจัด
สถานที่
6ดาเนินการตามแผนงานที่ว างไว้
โดยการด าเนิ น การอบรมเป็ น
แบบอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติก าร โดย
ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ แบ่งเป็น ๔ ฐาน คือ
ฐานที่ ๑ อาหารเป็นยา
ฐานที่ ๒ การดูแลสุขภาพเท้ า
ด้วยการนวดเท้า
ฐานที่ ๓ การดูแลสุขภาพด้ว ย
ท่าฤาษีดัดตน
ฐานที่ ๔ การทาลูกประคบ
สมุนไพร
7.ติดตามและประเมินผล
โครงการ
8.สรุปผลโครงการ

รายละเอียด
จานวนเงิน
งบประมาณ
ค่าอาหารผู้เข้าร่วม
11,820
อบรม 60 x100 เป็น
บาท
เงิน 6,000 บาท
ค่าเอกสารประกอบการ
อบรม 60 x20 เป็น
เงิน 1,200 บาท
ค่าป้ายโครงการ 1.5x2
เป็นเงิน 420 บาท
ค่าวิทยากรเป็นเงิน
1,200บาท
ค่าสมุนไพรทาลูก
ประคบ เป็นเงิน
3,000 บาท

นางสาวแสง
เดือน แสง
เงิน
แพทย์แผน
ไทย
ปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการ ที่ 25. โครงการการบริบาลฟนสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC) ตัวชี้วัด(KPI) ที่ 43. รอยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ใหการบริบาลฟนสภาพระยะ กลางแบบผปูวยใน
(intermediate bed/ward) รอยละ 50
ลา
ดับ

โครงการ

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ

ระยะ
เวลา

แหล่งงบ/งบประมาณ

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการการ
บริบาลฟื้นฟู
สภาพระยะ
กลาง
(Intermedia
te care :
IMC)

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของ
อาเภอแก่งกระจาน
- จานวนผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง
(Stroke)
รายใหม่ปี 2562
จานวน
ราย
- จานวนผู้ป่วย Traumatic Brain
Injury 2562 จานวน ราย
- จานวนผู้ป่วย Spinal Cord injury ปี
2562 จานวน ราย

1. พัฒนาระบบบริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพและ
การดูแลต่อเนื่องใน
ผู้ป่วย Stroke,
Traumatic Brain
Injury และ Spinal
Cord Injury ไปจนครบ
ระยะเวลา 6 เดือน
2. สร้างเครือข่ายบริการ
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
3. เพิ่มคุณภาพชีวิต
ป้องกันและลดความ
พิการของผู้ป่วย
4. เพิ่มทักษะในการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยและ
ญาติ พร้อมเชื่อมโยง
แผนการดูแลต่อเนื่องสู่ที่
บ้านและชุมชน
5. ลดความแออัด รพศ.
รพท. / เพิ่มอัตราครอง
เตียง รพช.

1.ร้อยละ 75 ของ
โรงพยาบาลระดับ M
และ F ในจังหวัดที่ให้
บริบาลฟื้นฟูสภาพระยะ
กลางแบบผู้ป่วยใน
(Intermediate
bed/ward)
2. เป้าหมาย ผู้ป่วย
Stroke, Traumatic
Brain Injury และ
Spinal Cord Injury ที่
รอดชีวิตและมีคะแนน
Barthel index ＜15
รวมทั้งคะแนน Barthel
index ≥ 15 with
multiple impairment
ได้รับการบริบาลฟื้นฟู
สภาพระยะกลางและ
ติดตามจนครบ 6 เดือน
หรือจน Berthel index
= 20 ร้อยละ 70

ดาเนิน
การ
ต.ค. 62ก.ย.63

. รับช่วงการดูแลต่อจาก รพศ./
รพท. รวมทั้งเริ่มดูแลผู้ป่วยราย
ใหม่ในพื้นที่
2. ให้บริการทั้งแบบผู้ป่วย
นอก/ผู้ป่วยในและเยี่ยมบ้าน
3. สร้างแผนการดาเนินงาน
ร่วมกับทีม Home Health
Care / งานปฐมภูมิ และ รพ.
สต. ในพื้นที่ตามบริบท
4. กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
(กายภาพบาบัด) เป็นหลัก
5. แพทย์ให้การสนับสนุน ร่วม
ดูแล รวมทั้งส่งต่อผู้ป่วยในราย
ที่มีปัญหาซ้าซ้อน
6. มีศูนย์กายอุปกรณ์ระดับ
อาเภอ
(เฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการ)

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวนเงิน

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการ ที่ 26. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery ตัวชี้วัด(PA) ที่ 44.รอยละของผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery รอยละ 60
ลา
ดับ

โครงการ

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ

ระยะ
เวลา

แหล่งงบ/งบประมาณ

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรังด้วย
การแพทย์
แผนไทย
ปีงบประมาณ
2562

โรงพยาบาลแก่งกระจานมีผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูงทั้งหมด
๑,๔๔๘ ราย โรคเบาหวาน ๖๕๒ ราย
โดยงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาล
แก่งกระจาน ได้เล็งเห็นความสาคัญของ
ปัญหา เพื่อให้มีการดูแลสุขภาพผูป้ ่วย
โรคเรื้อรัง ในคลินิกโรคเรื้อรัง เป็นแบบ
องค์รวม และเกิดการบูรณาการให้
ผู้ป่วยและญาติดูแลตนเองได้ สามารถ
ควบคุมภาวะอาการของโรคได้ และลด
การตายจากภาวะแทรกซ้อน จึงจัดให้มี
โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบองค์
รวม โดยจัดให้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยแก่กลุ่ม
ผู้ป่วยเรื้อรังและญาติผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
ขึ้น

1เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ
สามารถปฏิบัติตนในการ
ดูแลตนเองด้วย
การแพทย์แผนไทยแบบ
องค์รวมได้ถูกต้อง ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างปกติสุข2 เพื่อลด
ความรุนแรงของโรค
และป้องกันมิให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วย

1.กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ
80
2.กลุ่มผู้ป่วยเรื้อเรื้อรัง
มีอาการดีขึ้น
3. ร้อยละของผู้ป่วย
นอกทั้งหมดที่ได้รับ
บริการ ตรวจ วินิจฉัย
รักษาโรค
และฟื้นฟูสภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก

3เพื่อให้ประชาชนใช้ภูมิ
ปัญญาด้านการดูแล
สุขภาพด้วยการแพทย์
แผนไทย เพื่อเกิดการ
พึ่งพาตนเองแบบยั่งยืน

ดาเนิน
การ
1ประชุมคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มผู้ป่วยเรื้อ พ.ค-ส.ค.
2วางแนวทางการดาเนินงาน
เรื้อรังและ
62
3ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ ญาติผู้ดูแล
เกี่ยวข้อง
ผู้ป่วยเรื้อรัง
4โครงการเสนอคณะกรรมการผู้ จานวน 60
บริการ
ราย
5จัดเตรียมอุปกรณ์และจัด
สถานที่
6ดาเนินการตามแผนงานที่ว างไว้
โดยการด าเนิ น การอบรมเป็ น
แบบอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติก าร โดย
ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ แบ่งเป็น ๔ ฐาน คือ
ฐานที่ ๑ อาหารเป็นยา
ฐานที่ ๒ การดูแลสุขภาพเท้ า
ด้วยการนวดเท้า
ฐานที่ ๓ การดูแลสุขภาพด้ว ย
ท่าฤาษีดัดตน
ฐานที่ ๔ การทาลูกประคบ
สมุนไพร
7.ติดตามและประเมินผล
โครงการ
8.สรุปผลโครงการ

รายละเอียด
จานวนเงิน
งบประมาณ
ค่าอาหารผู้เข้าร่วม
11,820
อบรม 60 x100 เป็น
บาท
เงิน 6,000 บาท
ค่าเอกสารประกอบการ
อบรม 60 x20 เป็น
เงิน 1,200 บาท
ค่าป้ายโครงการ 1.5x2
เป็นเงิน 420 บาท
ค่าวิทยากรเป็นเงิน
1,200บาท
ค่าสมุนไพรทาลูก
ประคบ เป็นเงิน
3,000 บาท

นางสาวแสง
เดือน แสง
เงิน
แพทย์แผน
ไทย
ปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการ ที่ 27. โครงการกัญชาทางการแพทย ตัวชี้วัด(PA) ที่ 45. จานวนคลินิกการใหบริการกัญชาทางการแพทยนารองอยางนอย เขตสุขภาพละ 1 แหง 12 เขต (อยางนอย เขตสุขภาพละ 1 แหง)
ลา
ดับ

โครงการ

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ

ระยะ
เวลา

แหล่งงบ/งบประมาณ

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรังด้วย
การแพทย์
แผนไทย
ปีงบประมาณ
2562

โรงพยาบาลแก่งกระจานมีผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูงทั้งหมด
๑,๔๔๘ ราย โรคเบาหวาน ๖๕๒ ราย
โดยงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาล
แก่งกระจาน ได้เล็งเห็นความสาคัญของ
ปัญหา เพื่อให้มีการดูแลสุขภาพผูป้ ่วย
โรคเรื้อรัง ในคลินิกโรคเรื้อรัง เป็นแบบ
องค์รวม และเกิดการบูรณาการให้
ผู้ป่วยและญาติดูแลตนเองได้ สามารถ
ควบคุมภาวะอาการของโรคได้ และลด
การตายจากภาวะแทรกซ้อน จึงจัดให้มี
โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบองค์
รวม โดยจัดให้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยแก่กลุ่ม
ผู้ป่วยเรื้อรังและญาติผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
ขึ้น

1เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ
สามารถปฏิบัติตนในการ
ดูแลตนเองด้วย
การแพทย์แผนไทยแบบ
องค์รวมได้ถูกต้อง ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างปกติสุข2 เพื่อลด
ความรุนแรงของโรค
และป้องกันมิให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วย
3เพื่อให้ประชาชนใช้ภูมิ
ปัญญาด้านการดูแล
สุขภาพด้วยการแพทย์
แผนไทย เพื่อเกิดการ
พึ่งพาตนเองแบบยั่งยืน

1.กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ
80
2.กลุ่มผู้ป่วยเรื้อเรื้อรัง
มีอาการดีขึ้น
3. ร้อยละของผู้ป่วย
นอกทั้งหมดที่ได้รับ
บริการ ตรวจ วินิจฉัย
รักษาโรค
และฟื้นฟูสภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก

ดาเนิน
การ
1ประชุมคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มผู้ป่วยเรื้อ พ.ค-ส.ค.
2วางแนวทางการดาเนินงาน
เรื้อรังและ
62
3ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ ญาติผู้ดูแล
เกี่ยวข้อง
ผู้ป่วยเรื้อรัง
4โครงการเสนอคณะกรรมการผู้ จานวน 60
บริการ
ราย
5จัดเตรียมอุปกรณ์และจัด
สถานที่
6ดาเนินการตามแผนงานที่ว างไว้
โดยการด าเนิ น การอบรมเป็ น
แบบอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติก าร โดย
ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ แบ่งเป็น ๔ ฐาน คือ
ฐานที่ ๑ อาหารเป็นยา
ฐานที่ ๒ การดูแลสุขภาพเท้ า
ด้วยการนวดเท้า
ฐานที่ ๓ การดูแลสุขภาพด้ว ย
ท่าฤาษีดัดตน
ฐานที่ ๔ การทาลูกประคบ
สมุนไพร
7.ติดตามและประเมินผล
โครงการ
8.สรุปผลโครงการ

รายละเอียด
จานวนเงิน
งบประมาณ
ค่าอาหารผู้เข้าร่วม
11,820
อบรม 60 x100 เป็น
บาท
เงิน 6,000 บาท
ค่าเอกสารประกอบการ
อบรม 60 x20 เป็น
เงิน 1,200 บาท
ค่าป้ายโครงการ 1.5x2
เป็นเงิน 420 บาท
ค่าวิทยากรเป็นเงิน
1,200บาท
ค่าสมุนไพรทาลูก
ประคบ เป็นเงิน
3,000 บาท

นางสาวแสง
เดือน แสง
เงิน
แพทย์แผน
ไทย
ปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 7. การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ
โครงการ ที่ 28. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ ตัวชี้วัด(PA) ที่ 46. อัตราการเสียชีวิตของผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A,
S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) นอยกวารอยละ 12 (Trauma<12%, Non-trauma<12%)
1.1 อัตราของผูปวย trauma triage level 1 และมีขอบงชี้ในการผาตัด ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 สามารถเขาหองผาตัดไดภายใน 60 นาที ไมต่ํากวา รอยละ 80
1.2 อัตราของผูปวย triage level 1, 2 อยูในหองฉุกเฉิน <2 ชม. ในโรงพยาบาล ระดับ A, S, M1 ไมต่ํากวารอยละ 60
2.1 อัตราตายผูปวยบาดเจ็บรุนแรงตอสมอง (mortality rate of severe traumatic brain injury) (GCS ≤ 8) ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไมเกินรอยละ 45

แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

โครงการ

พัฒนาระบบส่งต่อ
1

สถานการณ/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา
1.การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขต
สุขภาพไม่ลดลง (ปี 62 = 1.36)
2.ผู้ป่วยที่ส่งออกนอกเขตสุขภาพ
มากที่สุดคือโรคมะเร็งและ
โรคหัวใจ
3.พนักงานขับรถยังไม่ผ่านการ
อบรมเพิ่มทักษะและ
ประสบการณ์สาหรับพนักงานขับ
รถพยาบาลในเรื่องการขับ
รถพยาบาล Ambulance 100
% (ผ่านการอบรม 50 % 3 คน
จาก 6 คน)
4.การขับรถด้วยความเร็ว 80
กม./ชม. ถูกญาติผู้ป่วยต่อว่าอยู่
บ่อยๆว่าช้าเกินไป
5.ศูนย์ส่งต่อไม่ได้แยกจากห้อง
ฉุกเฉิน และไม่ได้แยกพยาบาล
ศูนย์ส่งต่อจากพยาบาลห้อง
ฉุกเฉินเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

1.การส่งต่อผู้ป่วยออก
นอกสุขภาพลดลง
2.ผู้ป่วยส่งต่อ
ปลอดภัยจากอุบัติเหต
3.เจ้าหน้าที่ส่งต่อ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
4.ผู้ป่วยได้รับการดูแล
อย่างมีคุณภาพ

การส่งต่อผู้ป่วยออก
นอกสุขภาพลดลงร้อย
ละ10
1.ผู้ป่วยส่งต่อปลอดภัย
จากอุบัติเหตุ ร้อยละ
100
2.เจ้าหน้าที่ส่งต่อ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
ร้อยละ 100
3.ผู้ป่วยได้รับการดูแล
อย่างมีคุณภาพ

1. ส่งต่อข้อมูลให้ Service plan
NCD เพื่อคัดกรองความเสี่ยงใน
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ใน 10 ปีข้างหน้า
2. ส่งเสริมให้ผู้ป่วยเกิดความรอบ
รู้ด้านสุขภาพเรื่องการป้องกันการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และ
มะเร็งดโดยส่งเสริมให้ประชา ร่วม
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ3อ.2
ส.
3. ส่งต่อข้อมูลให้ส่วนกลางเพื่อ
พิจารณาทา MOU กับรพ.
ส่วนกลาง
4.ส่งพนักงานขับรถ อบรมเพิ่ม
ทักษะและประสบการณ์สาหรับ
พนักงานขับรถพยาบาลในเรื่อง
การขับรถพยาบาล Ambulance
100 %
5.ติดป้ายประชาสัมพันธ์กฎหมาย
ความเร็วของรถพยาบาล
6.จัดส่งบุคลากรอบรมการดูแล
รักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน

เป้า
หมาย/หน่วยนับ
1.ตามกลุ่มเสี่ยง
ของ NCD
2.พนักงานขับรถ
3.จัดส่งเจ้าหน้าที่
อบรมการดูแล
ผู้ป่วยฉุกเฉิน
สาขาต่างๆ

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
ตค.62กย.63

รายละเอียด
งบประมาณ
เงินบารุง
โรงพยาบาล
แก่งกระจาน

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 7. การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ
โครงการ ที่ 28. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ ตัวชี้วัด(PA) ที่ 47. รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน ไมตู่ากวา รอยละ 24

หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ

จานวน
เงิน
นางนฤมล
ไพรแก่น
พยาบาล
วิชาชีพชานาญ
การ

แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
Trauma
“Trauma:
Psychological
Impact and
Counseling
Intervention
Workshop”
โรงพยาบาลแก่ง
กระจาน
ปีงบประมาณ
2562

สถานการณ/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

วัตถุประสงค

จากสภาพสิ่งแวดล้อม สังคมและ 1. เพิ่มประสิทธิภาพ
วัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง ทักษะพยาบาลวิชาชีพ
รวดเร็ว เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่ง
ในการรักษาบาบัด
การจราจร การคมนาคมเป็นทางคด ผู้บาดเจ็บ ทั้งร่างกาย
เคี้ยว และหนึ่งในปัญหาของอาเภอ และจิตใจ
แก่งกระจาน คือเสี่ยงต่อการเกิด 2.เพื่อมีแผนการ
อุบัติเหตุทางถนน อุบัติเหตุหมู่
ปฏิบัติรองรับ
อุบัติเหตุทางการผจญภัยจากการ สถานการณ์ฉุกเฉินทุก
ท่องเที่ยว
สถานการณ์
จึงมีบุคคลจานวนไม่น้อยที่ได้รับ
ผลกระทบจากการบาดเจ็บและมา
พบเพื่อขอทาการปรึกษา
(Counselor) ในหลายแง่มุมออกไป

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

1.พยาบาลวิชาชีพ
เครือข่ายสุขภาพอาเภอ
แก่งกระจาน
เข้าร่วมโครงการร้อยละ
80
2. สามารถให้การดูแล
ในภาวะฉุกเฉินได้
ทันท่วงทีและเหมาะสม
3.เข้าใจถึงหลักการใน
การประเมินผู้บาดเจ็บ
ทั้งในระดับปฐมภูมิ และ
ทุติยภูมิ

1. ประชุมทีมอุบัติเหตุฉุกเฉินเพื่อ
วางแนวทางและกาหนดการการ
จัดโครงการ
2. ประสานงานผู้เชี่ยวชาญ
3. ทาโครงการของบประมาณ
4.อบรมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ
5.ประเมินผลภาคปฏิบัติโดย
แบ่งเป็นกลุ่มเพื่ออบรมเรื่อง
Trauma
Trauma: Psychological
Impact and Counseling
Intervention Workshop”

เป้า
หมาย/หน่วยนับ
พยาบาลวิชาชีพ
เครือข่ายสุขภาพ
อาเภอแก่ง
กระจาน
จานวน 80 คน

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 7. การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ
โครงการ ที่ 28. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ ตัวชี้วัด(PA) ที่ 48. รอยละของโรงพยาบาลศูนยผานเกณฑ ER คุณภาพ

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
27มีนาคม
2562

หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวน
เงิน

เงินบารุง
โรงพยาบาล
แก่งกระจาน

10,000 นางนฤมล
บาท
ไพรแก่น
พยาบาล
วิชาชีพชานาญ
การ

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 7. การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ
โครงการ ที่ 28. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ ตัวชี้วัด(PA) ที่ 49. จานวนผูปวยที่ไมฉุกเฉินในหองฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลรอยละ 5

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 8. การพัฒนาตามโครงการพระราชดาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ
โครงการ ที่ 29.โครงการพระราชดาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพื้นที่เฉพาะ ตัวชี้วัด(PA) ที่ 50. รอยละของจังหวัดเปาหมายที่มีหนวยบริการตั้งอยูในพื้นที่เกาะมีการจัดระบบ บริการสุขภาพสาหรับการทองเที่ยวทาง
ทะเลที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 5

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๒. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงาน ที่ 9. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และ แพทย์แผนไทย
โครงการ ที่ 30. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ ตัวชี้วัด(PA) ที่ 51. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์ แผนไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 People Excellence
บุคลากรเป็ นเลิศ

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ด้านบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) แผนงาน ที่ 10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนดานสุขภาพ
โครงการที่ 31. โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนดานสุขภาพสูความเปนมืออาชีพ ตัวชี้วัด(KPI) ที่ 52. ระดับความสาเร็จของเขตสขุภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนา กาลังคนไดตามเกณฑ

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ด้านบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) แผนงาน ที่ 10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนดานสุขภาพ
โครงการที่ 32. โครงการบริหารจัดการกาลังคนดานสุขภาพ ตัวชี้วัด(KPI) ที่ 53. รอยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 Governance Excellence
บริหารเป็ นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๔ ด้านบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงาน ที่ 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
โครงการที่ 33. โครงการประเมินคุณธรรมความโปรงใส ตัวชีว้ ัด(KPI) ที่ 54. รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA ร้อยละ 90

แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

พัฒนา
ระบบ
คุณธรรม
ความ
โปร่งใส ITA

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขนโยบาย
ไปสู่การประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใส ITA อยููนประเด็
่ใ
นที่ 10
ระบบ ธรรมาธิบาลและคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ตัวชี้วัดทู่ 79
ร้อยละของ หน่วยงานในสังกดักระ
ทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA
ในรอบปี ที่ผ่าน รพ.แก่งกระจาน
และสสอ.แก่งกระจาน ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

-เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
บุคลากรให้มคี วาม
เขาูใจในระบบ ITA
-เพื่อให้หน่วยงาน
พัฒนา
กระบวนการ
ปฏิบัติงานให้ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความ โปร่งใสใน
การ ดาเนินงาน

- ร้อยละของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA

-ประชุมชี้แจงนโยบายตาม
โครงการประเมินคุณธรรมความ
โปร่งใส แก่บคุ ลากรในสังกัด
-มอบหมายหน้าที่แก่บุคลากรที่
ปฏิบัติงาน ITA
-ดาเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูล/
เอกสาร ตาม EB1-EB26
ประกาศเผยแพร่ตามแนวทาง
-ส่งเอกสารประเมินตามเกณฑ์

เป้า
หมาย/หน่วยนับ

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

รพ.และสสอ. แก่ง
กระจาน

ตค. 62กย. 63

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๔ ด้านบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงาน ที่ 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

รายละเอียด
งบประมาณ

งบประมาณ

หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ

จานวน
เงิน

4,000
บา
ท

คปสอ.แก่ง
กระจาน
สุวรรณา/ไพ
ทูร

โครงการที่ 34. โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ ตัวชี้วัด(KPI) ที่ 55. รอยละความสูเร็
า จของสวนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุที่ ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑที่กาหนด ระดับ
5 (ร้อยละ 90)
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

การพัฒนา
คุณภาพ การ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ
(PMQA)

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา

สานักงานสาธารณสุขอาเภอเป็น
หน่วยงานบริหารและให้บริการ
ตามหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานอื่นทั้ง
ภาครฐัและเอกชนรวมทั้ง
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ การ
ให้บริการในปัจจบันยังไม่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ PMQA.
ในรอบปี ท่ผี ่านมา
สสอ.แก่งกระจานผ่านการ
ประเมิน PMQA ในหมวดที่ 3
และหมวดที่ 6

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน การบริหาร
จัดการภาครัฐ

ระดับความสาเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการภาครัฐ

กิจกรรม

1. ชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินงาน ตามมาตรฐาน
PMQA แก่บุคลากรในสังกัด
2. แบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
3. ประเมินตนเองตามเกณฑ์
4. ปรับปรุงพัฒนามาตรฐาน
PMQA รายหมวด
5. จัดทาเอกสารรายงาน

เป้า
หมาย/หน่วยนับ

สสอ..

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๔ ด้านบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงาน ที่ 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

ตค.62
กย.63

รายละเอียด
งบประมาณ

-

หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ

จานวน
เงิน

-

สสอ.แก่ง
กระจาน/สุ
พรรณี

โครงการที่ 34. โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ ตัวชี้วัด (PA) ที่ 56. รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมคีูณภาพมาตรฐานผานการ รับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 100
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
โครงการ
ดับ

1

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมพลัง
ขับเคลื่อนสู่
โรงพยาบาลรับรอง
คุณภาพตาม
มาตรฐาน HA และ
รพ.สต.ติดดาว
เครือข่ายสุขภาพ
อาเภอแก่งกระจาน

สถานการณ/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา
โรงพยาบาลแก่งกระจาน
ธารงมาตรฐาน HA ขึ้น 2
และ รพ.สต.ในพื้นที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานของ รพ.สต.
ติดดาวครบทุกแห่ง
ในปี 2562 เครือข่ายสุขภาพ
อาเภอแก่งกระจานต้องผ่าน
คุณภาพตามมาตรฐานผ่าน
การรับรอง Hospital
Accreditation (HA) ขั้นที่ ๓
และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลที่ผ่านเกณฑ์
รพ.สต.ติดดาว ซึ่ง ในฐานะที่
เป็นทั้งผู้ส่งมอบผลงาน และ
ผู้รับผลงานเพื่อให้มีการ
เชื่อมโยงบริการสุขภาพแบบ
ไร้รอยต่อบนพื้นฐานการดูแล
ผู้ป่วย ผู้รับบริการ และ
ประชาชน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

1. เพื่อเสริมพลังและให้
คาปรึกษาเข้มแก่บุคลากร
ของเครือข่ายสุขภาพ
อาเภอให้มีความพร้อมทุก
ด้าน
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการทางานเป็นทีม
ระหว่างบุคลากรของ
เครือข่ายสุขภาพ
อาเภอแก่งกระจาน

1. โรงพยาบาลแก่ง
กระจานผ่านการรับรอง
โรงพยาบาลคุณภาพตาม
มาตรฐาน Hospital
Accreditation (HA) ขั้นที่
3 ภายในเดือนพฤศจิกายน
2562
2. โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลทั้ง 9 แห่ง
ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว
ภายในเดือนกรกฎาคม
2562

1.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ คป
สอ. แก่งกระจาน และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง
2. สารวจและประเมินตนเองด้าน
บรรยากาศการท างานของแต่ละ
องค์ ก ร3. สื่ อสารผลการประเมิ น
ตนเองเพื่อหาโอกาสพัฒนา
4. จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเสริ ม
พลั ง ขั บ เคลื่ อ นสู่ โ รงพยาบา ล
รั บ รองคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
Hospital Accreditation ( HA)
และตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

ระยะ เวลา
ดาเนิน การ รายละเอียด
งบประมาณ

บุคลากร
ธ.ค. 62
เครือข่าย
สุขภาพ
อาเภอแก่ง
กระจาน
และ
วิทยากร
จานวน 180
คน

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๔ ด้านบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงาน ที่ 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

เงินบารุง
โรงพยาบาล
แก่งกระจาน

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

จานวน
เงิน
254,622
บาท

นางมุกดา สน
จีน/
ไพทูร

โครงการที่ 34. โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ ตัวชี้วัด (PA) ที่ 57. รอยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว แบบสะสม ร้อยละ 75
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
โครงการ
ดับ

1

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมพลัง
ขับเคลื่อนสู่
โรงพยาบาลรับรอง
คุณภาพตาม
มาตรฐาน HA และ
รพ.สต.ติดดาว
เครือข่ายสุขภาพ
อาเภอแก่งกระจาน

สถานการณ/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา
โรงพยาบาลแก่งกระจาน
ธารงมาตรฐาน HA ขึ้น 2
และ รพ.สต.ในพื้นที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานของ รพ.สต.
ติดดาวครบทุกแห่ง
ในปี 2562 เครือข่ายสุขภาพ
อาเภอแก่งกระจานต้องผ่าน
คุณภาพตามมาตรฐานผ่าน
การรับรอง Hospital
Accreditation (HA) ขั้นที่ ๓
และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลที่ผ่านเกณฑ์
รพ.สต.ติดดาว ซึ่ง ในฐานะที่
เป็นทั้งผู้ส่งมอบผลงาน และ
ผู้รับผลงานเพื่อให้มีการ
เชื่อมโยงบริการสุขภาพแบบ
ไร้รอยต่อบนพื้นฐานการดูแล
ผู้ป่วย ผู้รับบริการ และ
ประชาชน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

1. เพื่อเสริมพลังและให้
คาปรึกษาเข้มแก่บุคลากร
ของเครือข่ายสุขภาพ
อาเภอให้มีความพร้อมทุก
ด้าน
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการทางานเป็นทีม
ระหว่างบุคลากรของ
เครือข่ายสุขภาพ
อาเภอแก่งกระจาน

1. โรงพยาบาลแก่ง
กระจานผ่านการรับรอง
โรงพยาบาลคุณภาพตาม
มาตรฐาน Hospital
Accreditation (HA) ขั้นที่
3 ภายในเดือนพฤศจิกายน
2562
2. โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลทั้ง 9 แห่ง
ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว
ภายในเดือนกรกฎาคม
2562

1.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ คป
สอ. แก่งกระจาน และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง
2. สารวจและประเมินตนเองด้าน
บรรยากาศการท างานของแต่ละ
องค์ ก ร3. สื่ อสารผลการประเมิ น
ตนเองเพื่อหาโอกาสพัฒนา
4. จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเสริ ม
พลั ง ขั บ เคลื่ อ นสู่ โ รงพยาบา ล
รั บ รองคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
Hospital Accreditation ( HA)
และตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

ระยะ เวลา
ดาเนิน การ รายละเอียด
งบประมาณ

บุคลากร
ธ.ค. 62
เครือข่าย
สุขภาพ
อาเภอแก่ง
กระจาน
และ
วิทยากร
จานวน 180
คน

เงินบารุง
โรงพยาบาล
แก่งกระจาน

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

จานวน
เงิน
254,622
บาท

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๔ ด้านบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงาน ที่ 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
โครงการที่ 35. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหงความสุข ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 58. จานวนองคกรแหงความสุข ที่มคี ุณภาพมาตรฐาน มีองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ มาตรฐาน

นางมุกดา สน
จีน/
ไพทูร

• รพช./สสอ. รอยละ 10
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและ
การบริหารจัดการ
คุณภาพระบบบริการ
สุขภาพเครือข่าย
สุขภาพแก่งกระจาน

สถานการณ/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

การบริหารจัดการที่ไม่สามารถ
ดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่กาหนดได้ โดยปัญหาหรือ
อุปสรรคส่วนหนึ่งมาจาก การ
ขาดการประเมินและติดตาม
กากับการดาเนินงานที่ต่อเนื่อง
รวมไปถึงการขาดมุมมองหรือ
ต้นแบบซึ่งการที่จะมีบุคลากรจะ
มีคุณลักษณะเหล่านี้ได้ นอกจาก
การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้วยตนเอง การอบรม
อย่างต่อเนื่องแล้ว จาเป็นต้องให้
มีการพัฒนาเรียนรู้เพิ่มเติม จาก
ประสบการณ์ตรงและเรียนรู้จาก
ต้นแบบ แล้วนามาวิเคราะห์
สังเคราะห์ เพื่อให้เกิดแนวคิด
และนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ทางานของตนเองเพื่อขับเคลื่อน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุด
และบรรลุตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

1. เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรได้ ไ ป
ศึกษาดูงานต่างพื้นที่ด้าน
การบริ ห ารจั ด การงาน
ต่างๆจากองค์กรต้นแบบ
2.เพื่อนาผลการศึกษาดู
งาน มาวิเคราะห์
สังเคราะห์ และนามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ระบบการพัฒนา
ระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เพื่ อ ให้ เ กิ ด การและ
เปลี่ ยนเรี ยนรู้ และสร้ าง
ขวัญกาลังใจแก่บุคลากร

1. การสรุปผล
การศึกษาดูงานตลอด
โครงการฯของ
ผู้รับผิดชอบงาน
2.แผนงานหรือ
แนวทางที่กาหนดและ
คาดว่าจะนาไปปรับใช้
ในการพัฒนาคุณภาพ
การทางานใน
หน่วยงานของตนเอง

1.ประชุ ม คณะท างานเพื่ อหาแนวทาง
และกาหนดเป้าหมายในการศึกษาดูงาน
2.เขียนโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัติ
3.ประสานงานสถานบริ ก ารที่ จ ะไป
ศึกษาดูงาน
4.ประสานทีมคุณภาพที่จะร่วมไปศึกษา
ดูงานให้ทราบรายละเอียด
5.วางแผนงาน กาหนดการ วันเวลา
และกาหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบไป
ศึกษาดูงาน เพื่อขับเคลื่อนสู่โรงพยาบาล
รับรองคุณภาพ Hospital
Accreditation (HA) ณ โรงพยาบาลวัด
เพลง สังกัดสานักงานสาธารณสุขราชบุรี
6. สรุปผลการศึกษาดูงาน และวิเคราะห์
ให้ตรงกับบริบทพื้นที่ /องค์กร เพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้กับทุกระบบงานตามบริบท
7. ผลการติดตามการดาเนินการจากการ
ที่ไปดูต้นแบบที่โรงพยาบาลวัดเพลงของ
แ ต่ ล ะห น่ ว ยง าน ที่ ไ ด้ มี ก า รแ ก้ ไ ข
ปรั บ ปรุ งตามการประยุ ก ต์ จากต้นแบบ
ตามบริบท

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ
บุคลากร คป
สอ.แก่ง
กระจาน
จานวน-30 คน

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๔ ด้านบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงาน ที่ 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
ม.ค. 63

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวน
เงิน

เงินบารุง
รวม
โรงพยาบาลแก่ง 19,800
กระจาน
บาท
1.ค่าจ้างเหมารถตู้
ปรับอากาศ วันละ
-3,500 บาท* 3
คัน
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง วัน
ละ 240บาท *30
คน จานวน 1 วัน
3. ค่าจ้างทาป้าย
ปชส .ขนาด กว้าง
1 x 4 เมตร
4. ค่าของที่ระลึก
1 ชิ้น ชิ้นละ
1,500 บาท

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

นางมุกดา
สนจีน

พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ

โครงการที่ 35. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหงความสุข ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 58. จานวนองคกรแหงความสุข ที่มคี ุณภาพมาตรฐาน มีองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
• รพช./สสอ. รอยละ 10
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการ
Happy
MOPH

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา

สถานการณ์ปัจจุบัน โรงพยาบาล
แก่งกระจาน มีอัตรากาลัง เพียงพอ
ตามกรอบ FTE แต่ภารกิจของงานมี
มากขึ้น และมีบุคลากร ลาออก
และโอนย้าย
ในส่วนของ สสอ.และรพ.สต. ยัง
ขาดบุคลากร บางตาแหน่ง เช่น
พยาบาลวิชาชีพ ไม่มีที่รพ.สต. บ้าน
ซ่อง และสอ.น. ป่าเด็ง ยังขาดอีก 1
ตาแหน่ง ภาพรวม อัตรากาลังของ
หน่วยงานยังไม่เพียงพอกับภารกิจ
งาน

วัตถุประสงค

-เพื่อบริหารจัดการ
กาลังคนให้เพียงพอ
ตามกรอบอัตรากาลัง
ของเครือข่ายสุขภาพ
อาเภอแก่งกระจาน
-เพื่อพัฒนา ฐานขอ้มูล
ด้าน อัตรากาลังคนให้
สัมพันธ กับภาระงาน
-เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและพัฒนา
องค์กร แห่งความสุข

ตัวชี้วัด

-บุคลากรลดการ
ลาออก โอน ยาูย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85
-ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรคีย์
Happinometer
- ฐานข้อ อัตรากาลัง
ถูกต้อง ครบถว้น
-จํานวนหน่วยงานที่เป็น
องค์กรแห่งความสุข

กิจกรรม

-เก็บข้อมูลวิเคราะห์หาเหตุ
ปัญหา ของการลาออก โอน ยาูย
ของ บุคลากร
-จัดระบบภาระงานให้สัมพันธ์
กับอัตรากาลัง FTE
-สารวจดัชนีความสุขของ
บุคลากร
-จัดกิจกรรมสนองนโยบาย
องค์กรแห่งความสุข สร้างความ
สามัคคีในหน่วยงานตามความ
ต้องการของบุคลกร

เป้า
หมาย/หน่วยนับ

295 คน

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๔ ด้านบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงาน ที่ 12. การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพแหงชาติ

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

2563

รายละเอียด
งบประมาณ

เงินบ ารุง

หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ

จานวน
เงิน

25,000 มุกดา/ไพทูร
บาท

โครงการที่ 36. โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสุขภาพแหงชาติ ตัวชี้วัด(PA) ที่ 59. รอยละของจังหวัดที่ผานเกณฑคุณภาพขอมูล รอยละ 80
แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการประชุม/
อบรมเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล
สารสนเทศเครือข่าย
สุขภาพแก่งกระจาน

สถานการณ/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

การบันทึกข้อมูลประชากรที่มีรับ
บริการในแฟ้ม Person ที่มารับ
บริการในหน่วยบริการนั้น จานวน ๕
ฟิลล์ คือ 1. ขอมูลเลขประจาตัว
ประชาชน (cid) 2. ขอมูลเพศ (sex)
3. ขอมูลลสัญชาติ (nation) 4. ข
อมูลวันเกิด (birth) 5. ขอมูล
สถานะ/สาเหตุการจาหนาย
(discharge) ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
และส่งข้อมูลไม่ทันเวลา

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

1. เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน คุณภาพขอมูล รอย
บริการในหน่วยบริการนมีความ
ละ 80
ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเกณฑ
คุณภาพ 4 มิติ ประกอบดวย 1.)
ความถูกตองของขอมูล
(Accuracy) 2.) ความสอดคลอง
(Consistency) 3.) ความครบถวน
สมบูรณ (Completeness) 4.)
ความทันตอการใชงานหรือทันเวลา
(Timeliness)
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลมี
การพัฒนางานระบบข้อมูล
สารสนเทศ

กิจกรรม

ประชุม เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล ทุกไตรมาส
-อบรมเจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล อย่างน้อย ปีละ 1
ครั้ง

เป้า
หมาย/
หน่วยนับ
รพ./สสอ./
รพ.สต. 9
แห่ง

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๔ ด้านบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงาน ที่ 12. การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพแหงชาติ
โครงการที่ 37. โครงการ Smart Hospital ตัวชี้วัด(KPI) ที่ 60. รอยละของหนวยบริการที่เปน Smart Hospital
1) หนวยบริการมีผลการดาเนินงาน Smart Tools และ Smart Services รอยละ 80

ระยะ เวลา
ดาเนิน การ รายละเอียด
งบประมาณ
มกราคม – งบ PPB รพ.
กันยายน
แก่งกระจาน
2563

จานวน
เงิน

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอ
บ

มุกดา
สนจีน/
สมรรถพล

แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
โครงการ
ดับ

1

โครงการพัฒนา
คุณภาพ

สถานการณ/สภาพปัญหา/ สาเหตุ
ของปัญหา

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ
รพ.แก่งกระจาน

Smart Tools
และ Smart
Services

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๔ ด้านบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงาน ที่ 12. การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพแหงชาติ
โครงการที่ 37. โครงการ Smart Hospital ตัวชี้วัด(PA) ที่ 60. รอยละของหนวยบริการที่เปน Smart Hospital
1) หนวยบริการมีผลการดาเนินงาน Smart Tools และ Smart Services รอยละ 80

ระยะ
เวลา
ดาเนิ รายละเอียด
น การ งบประมาณ
ธ.ค.
62มี.ค.
63

เงินบารุง
โรงพยาบาล
แก่งกระจาน

จานวน
เงิน

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอ
บ

มุกดาสนจีน

แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เครือข่ายสุขภาพแก่ง
กระจาน

สถานการณ/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

โรงพยาบาลแก่งกระจานเป็น
โรงพยาบาลชุมชนขนาด30 เตียงมี
ผู้รับบริการผู้ป่วยนอก 300 คน/วัน
ผู้ป่วยใน 200 ราย/เดือน ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2562 รพ.ได้มี
นโยบาย Paperlessองค์กรลดการใช้
กระดาษและมุ่งสู่ รพ.คุณภาพด้าน
ข้อมูลสารสนเทศดังนั้น ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ปี
ประสิทธิภาพเพียงพอจึงมีความ
จาเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้ มี
คอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพ จึงต้องมี
การจัดหาทดแทนให้เพียงพอต่อ
ความจาเป็นต่อการใช้งานที่
สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

1. เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ให้เพียงพอกับความ
จาเป็นใช้งานกระบวนบริการผู้ป่วย
ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ตามนโยบาย Paperless
3. เพื่อสร้างความปลอดภัยระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของโรงพยาบาล
4.เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศสู่
เครือข่าย คปสอ.

หน่วยงานที่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ชารุดไม่
สามารถซ่อมได้ได้รับ
การจัดหาทดแทนร้อย
ละร้อย

จัดทาแผนงาน
โครงการเสนอขออนุมัติ
ต่อสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี
ดาเนินการตาม
ขั้นตอนจัดซื้อจัดหาตาม
ระเบียบพัสดุ

เป้า
หมาย/
หน่วยนับ
รพ./สสอ./
รพ.สต. 9
แห่ง

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๔ ด้านบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงาน ที่ 12. การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพแหงชาติ
โครงการที่ 37. โครงการ Smart Hospital ตัวชี้วัด(PA) ที่ 61. จานวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่รานยา

ระยะ เวลา
ดาเนิน การ รายละเอียด
งบประมาณ
มกราคม – งบค่าเสื่อม
กันยายน
ระดับหน่วย
2563
บริการ 70%ที่
ได้โอนจากจาก
สปสช.และเงิน
บารุง
โรงพยาบาล
แก่งกระจาน

จานวน
เงิน

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอ
บ

มุกดา
สนจีน/
สมรรถพล

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๔ ด้านบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงาน ที่ 13. การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการที่ 38. โครงการลดความเหลื่อมลู้าของ 3 กองทุน ตัวชี้วัด(KPI) ที่ 62. ความแตกตางอัตราการใชสิทธิ (compliance rate) เมื่อไปใชบริการผูปวยใน (IP) ของผูมีสิทธิใน 3 ระบบ ไมเกิน 1.5%

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๔ ด้านบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงาน ที่ 13. การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการที่ 38. โครงการลดความเหลื่อมลู้าของ 3 กองทุน ตัวชี้วัด(KPI) ที่ 63. ระดับความสาเร็จของการจัดทาสิทธิประโยชนกลางผูปวยใน ของระบบ หลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ
มีขอเสนอสทิธิประโยชน กลางทีจ่ าเปนสาหรับ ผูปวยใน 3 กองทุน

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๔ ด้านบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงาน ที่ 13. การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการที่ 39. โครงการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง ตัวชี้วัด(KPI) ที่ 64. รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 ≤ รอยละ 4 ระดับ 6 ≤ รอยละ 8

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๔ ด้านบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงาน ที่ 14. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ
โครงการที่ 40. โครงการพัฒนางานวิจัย /นวัตกรรมผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทยตัวชี้วัด(KPI) ที่ 65. จานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดคนใหมหรือที่พัฒนาตอยอด
จานวนนวตักรรม หรือเทคโนโลยี สุขภาพที่คดิ คนใหม หรือที่พฒันาตอ ยอดที่เพิ่มขึน้ จากฐานขอมลู นวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร การแพทยของปทผี่านมา อยางนอย 8 เรื่อง

จานวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี สุขภาพที่คิดคนใหมหรือทพีูฒนาตอ
่
ยอด ในปงบประมาณ 2563 มีการใช ประโยชนทางการแพทย หรือการ คุมครองผูบริโภค หรือเชิงพาณิชย อยางนอย 4 เรื่อง
จานวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๔ ด้านบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงาน ที่ 14. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ
โครงการที่ 40. โครงการพัฒนางานวิจัย /นวัตกรรมผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย ตัวชี้วัด(PA) ที่ 66. รอยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ที่ ๔ ด้านบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงาน ที่ 15. การปรับโครงสรางและการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ
โครงการที่ 41. โครงการปรับโครงสรางและพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ ตัวชี้วัด(KPI) ที่ 67. รอยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงไดรับการแกไขและมีการบังคับใช

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ 2562
แผนยุทธศาสตร์ ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการ ที่ 2.โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ ตัวชี้วดั ที่
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร เครือข่ายสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562

แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

โครงการประชุม
คณะ
กรรมการบริหาร
เครือข่ายสุขภาพ
อาเภอแก่ง
กระจาน
ปีงบประมาณ
2562

สถานการณ/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร
และทีมนาขององค์กร มี
บทบาทกระตุ้น สร้าง
วัฒนธรรมขององค์กรให้มีการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานให้
เป็นระบบบริการสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ บรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ รวมไปถึง
การสร้างมุมมองในการ
แก้ปัญหาตามความเหมาะสม
และบริบท ส่งผลให้ในการ
บริหารจัดการงานด้าน
สาธารณสุขในทุกระดับมีระบบ
การดาเนินงานที่สามารถบูรณา
การร่วมกันได้ย่างไร้รอยต่อ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้
ตั้งไว้

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

1.เพื่อให้ผู้บริการ และ
คณะกรรมการบริหาร
เครือข่ายสุขภาพอาเภอแก่ง
กระจาน แลกเปลี่ยน เรียนรู้
ประเมินผล และติดตาม
กากับ ผลการปฏิบัติงานได้
อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและมีผลลัพธ์ที่
ดีขึ้น
บูรณาการร่วมกัน บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

1.การสรุปผลการประชุม
วิเคราะห์ และพัฒนา
ปรับปรุงในส่วนของการ
ดาเนินงานให้ตรงกับบริบท
พื้นที่และองค์กร เสนอต่อ
ผู้บริหาร
2.การดาเนินงานของ
เครือข่ายสุขภาพอาเภอแก่ง
กระจาน สามารถบูรณาการ
ร่วมกันได้ย่างไร้รอยต่อ มี
ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น (แสดงตาม
ตัวชี้วัดและผลงานของแต่ละ
กลุ่มงาน)

1.วางแผนงาน กาหนดการ วันเวลา การ
ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย
สุขภาพอาเภอแก่งกระจาน โดยเบื้องต้นจะ
จัดประชุมขึ้นเดือนละ ๒ ครั้ง คือ วันจันทร์
สัปดาห์ที่ ๒ และ ๔ ของทุกเดือน (หากตรง
กับวันหยุดหรือผู้บริหารติดภารกิจอาจมี
การเลื่อนวันถัดไป) เวลาการประชุม ๘.๓๐
– ๑๖.๐๐น. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตาม
กาหนดการที่แนบในภาคผนวก)
2.เขียนโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัติ
3.หนั ง สื อ แจ้ ง เวี ย น รายละเอี ย ดให้ ผู้ ที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ
4.กาหนดการวาระประชุม การประเมินผล
และติ ดตามก ากั บ ผลการดาเนิ นงานโดย
เสนอผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง
5.สรุปผลการประชุม วิเคราะห์ และพัฒนา
ปรับปรุงในส่วนของการดาเนินงานให้ตรง
กั บ บริ บ ทพื้ น ที่ แ ละองค์ ก ร เสนอต่ อ
ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร และทีมนา
เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เกิดระบบ
การดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6.จัดทาวาระประชุมอย่างต่อเนื่อง

แผนปฏิบัติการสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ประจาปีงบประมาณ 2562
แผนยุทธศาสตร์ ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการ ที่ 2.โครงการSmart Hospital ตัวชี้วดั ที่
ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบคิวผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยนอกโดย Application “Hygge Medical Service” โรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562

เป้า
หมาย/หน่วย
นับ
คณะกรรม
การบริหาร
เครือข่าย
สุขภาพ
อาเภอแก่ง
กระจาน
จานวน25คน

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
ต.ค.61ก.ย.62

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวน
เงิน

เงินบารุง
โรงพยาบาล
แก่งกระจาน
จ.2 จ.4

52,500
บาท

ค่าจ้างเหมา
ทาอาหาร
กลางวัน
อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม
25 คน คนละ
100 บาท
จานวน 21
วัน

หน่วยงาน
และ
ผู้รับผิดชอบ

นพสิทธิ์ โชต
สถิตย์โภคิน
พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ
พิเศษ

แหล่งงบ/งบประมาณ
ลา
ดับ

1

โครงการ

พัฒนาระบบคิว
ผู้รับบริการประเภท
ผู้ป่วยนอกโดย
Application
“Hygge Medical
Service”
โรงพยาบาลแก่ง
กระจาน
ปีงบประมาณ
2562

สถานการณ/สภาพปัญหา/
สาเหตุของปัญหา

โรงพยาบาลแก่งกระจานเป็น
โรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง
จานวนผู้รับบริการแผนกผู้ป่วย
นอกปีงบประมาณ 2560 เฉลี่ย
350 ครั้งต่อวัน เปิดให้บริการยื่น
บัตรตั้งแต่ 07.00 น. เมื่อ
ผู้รับบริการยื่นบัตร เจ้าหน้าที่จะ
ให้บัตรคิวแก่ผู้รับบริการถือไว้ รอ
เจ้าหน้าที่เรียกซักประวัติ ตรวจ
ร่างกาย และพบแพทย์ที่จะลง
ตรวจเวลาประมาณ 08.30 น.
ในช่วงระยะที่ได้รับบัตรคิวจนถึง
ได้รับการตรวจรักษา ผู้รับบริการ
จะนั่งคอยบริเวณหน้าห้องตรวจ
เป็นจานวนมาก เนื่องจากเกรงว่า
เวลาเจ้าหน้าที่เรียกแล้วไม่พบจะ
ได้รับบริการล่าช้ามากขึ้น ทาให้
เกิดความแออัด ไม่สะดวกต่อการ
รับบริการ และความเครียด
เนื่องจากการรอนาน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วดั

กิจกรรม

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ ความเข้าใจ
และใช้งาน
Application “Hygge
Medical Service”
ได้
2. เพื่อลดความแออัด
และระยะเวลาการรอ
คอยที่แผนก
ผู้รับบริการผู้ป่วยนอก

1 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
(แผนกผู้ป่วยนอก
สามารถใช้ Application
“Hygge Medical
Service” ได้อย่างถูกต้อง
ร้อยละ100
2 ระยะเวลาการตรวจ
ของผู้ป่วยนอกใน
โรงพยาบาล ลดลงร้อย
ละ 20 (จาก 3 ชั่วโมง
เป็น 2.30 ชั่วโมง)
3 อัตราความพึงพอใจ
ของผู้ป่วยนอกใน
โรงพยาบาล≥ ร้อยละ 85

1. ดาเนินการออกแบบ
ระบบ กาหนดคุณสมบัติ
อุปกรณ์ ทาการจัดซื้อจัดจ้าง
พร้อมติดตั้ง
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การใช้งาน Application
“Hygge Medical Service”
และตรวจสอบความพร้อมใช้
Application “Hygge
Medical Service” สาหรับ
เจ้าหน้าที่ แผนกผู้ป่วยนอก
จานวน 30 คน เป็นเวลา 1
วัน โดยวิทยากรภาคราชการ
จานวน 1 คน ได้แก่อาจารย์
กิตติ ลิ้มทรงธรรม หัวหน้า
งานไอที โรงพยาบาลศูนย์
ราชบุรี
3. เก็บข้อมูลระยะเวลารอ
คอย และความพึงพอใจ

เป้า
หมาย/หน่วยนับ

หัวหน้าหน่วยงาน
และผู้ปฏิบัติงาน
(แผนกผู้ป่วยนอก)
จานวน 30 คน
ผู้รับบริการแผนก
ผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาลแก่ง
กระจาน

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
มีนาคม
2562

รายละเอียด
งบประมาณ

จานวนเงิน

1 ค่าอุปกรณ์พร้อม
ติดตั้ง จานวน
133,780 บาท รวม
vat 7 % (9,365
บาท) รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 143,145 บาท
2 ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การใช้งาน
Application
“Hygge Medical
Service” และ
ตรวจสอบความ
พร้อมใช้
Application
“Hygge Medical
Service”เป็นเงิน
8,800 บาท

จากเงินบารุง
โรงพยาบาล
แก่งกระจาน
(รับโอนเงิน
ค่าบริการทาง
การแพทย์
หมวด Smart
Hospital
ได้รับ100,000
บาท จาก
สานักงาน
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติและ
ส่วนที่เกินใช้งบ
จากเงินบารุง
แก่งกระจาน)
ใช้ดาเนินงาน
เป็นเงินทั้งสิ้น
151,945 บาท

หน่วยง
านและ
ผู้รับผิด
ชอบ

นาง
มุกดา
สนจีน
พยาบา
ล
วิชาชีพ
ชานาญ
การ

