แผนพัฒนายุทธศาสตร์
โรงพยาบาลแก่งกระจาน
สังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ปีงบประมาณ 2563 – 2565
(ฉบับทบทวน ตุลาคม 2563)

คานา
โรงพยาบาลแก่งกระจาน ได้ดาเนินการจัดทาและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ประจาปี งบประมาณ
2563-2565 (ทบทวนตุลาคม 2563) โดยมีขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์นโยบาย (Policy Analysis) ของรัฐบาล
กระทรวงสาธารณสุข และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี การประเมินผลการวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพ
ของอาเภอแก่งกระจาน การวิเคราะห์หน่วยงานจากผู้รับผิดชอบงาน ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายนอก การทา SWOT และ SOAR Analysis การกาหนดยุทธศาสตร์และ
การสรุปที่มาสาเหตุของปัญหา การจัดลาดับ ความสาคัญยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์ กรอบแนวคิดในการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์เปูาประสงค์ และกลยุทธ์ ในแต่ละยุทธศาสตร์นาไปสู่การกาหนดประเด็นความท้าทายขององค์กร แผน
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข และแผนปฏิบัติงานโรงพยาบาลแก่งกระจาน อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ประจาปี
งบประมาณ 2563-2565
ขอขอบคุณผู้รับผิดชอบงาน กลุ่มงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาล และทีมงานทุกท่าน ในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจานและสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ที่ได้ให้ความร่วมมือและมี
ส่วนช่วยให้การดาเนินการครั้งนี้ ให้บรรลุผลสาเร็จลุล่วงด้วยดีและ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข
โรงพยาบาลแก่งกระจานฉบับนี้ จะเป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือในการดาเนินงานด้านสาธารณสุขเพื่อคุณภาพ
ชีวิตและบริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนต่อไป

งานแผนพัฒนายุทธศาสตร์
โรงพยาบาลแก่งกระจาน
ตุลาคม 2563

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

คานา สารบัญ

ก-ข

แนวทางสู่แผนปฏิบัติการ สสจ.เพชรบุรี

1

ข้อมูลทั่วไป

2

บริบทขององค์กรตามสายงานการบังคับบัญชา

3-4

โครงสร้างประชากร

5

จานวนอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่

6

ความครอบคลุมตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ

7

สถานะสุขภาพผู้มารับบริการ

8-12

บทวิเคราะห์ SWOT & SOAR Analysis

13-33

การวิเคราะห์ปัญหา/ความท้าทายสู่การกาหนดยุทธศาสตร์

34-35

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563-2565

36-39

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาระบบสุขภาพระดับทุติยภูมิที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ครอบคลุมมิติสุขภาพ
แบบองค์รวม ประชาชนไว้วางใจ

40-85

แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 และตารางตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 2

86-87

แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 และตารางตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 3

88-97

สรุปแผนงานโครงการปีงบประมาณ 2564

98-107

การติดตามตัวชี้วัดองค์กร

108-140

นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

แผนยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ปี 2564-2566 (ฉ.ปรับปรุง)
วิสัยทัศน์
องค์การสุขภาพชั้นเลิศของประเทศที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ
พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพทุกระดับแบบมืออาชีพ โดยระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สู่ความเป็น
เลิศอย่างยั่งยืน
ค่านิยม
เป็นนายตนเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม
ปรัชญาองค์กร
ประชาชนคือคนสาคัญ เราปรารถนาสุขภาพที่ดีของประชาชนด้วยทีมงานที่มีความสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ (STRATEGIC ISSUES)
1. ส่งเสริมสุขภาพเป็นเลิศ 2. ปูองกันโรคเป็นเลิศ
3. คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 4. บริการเป็นเลิศ
5. กาลังคนเป็นเลิศ
6. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
เปูาประสงค์ (GOALS)
1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแล คุ้มครองสุขภาพ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
2. โรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาของพื้นที่ลดลง
3. ระบบบริการมีคุณภาพที่เป็นเลิศ สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม
4. มีกาลังคนที่เก่ง ดี มีสุข และมีศักยภาพในการดาเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
5. ระบบบริหารจัดการมีความเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อมูลทั่วไป
อาเภอแก่ งกระจานมีพนื้ ทีท่ ุรกันดารห่ างไกลจาก รพช.แก่ งกระจาน

การแบ่งเขตปกครอง
- 6 ตาบล
- 6 อบต.
- 52 หมู่บ้าน
- 9156 หลังคาเรือน
- 9 รพ.สต.
- 1 รพช. ขนาด 30
เตียง
-พื้นที่1,562,799 ไร่
- เกษตรกรรม 75 %
- ปศุสัตว์ 10%
- ค้าขาย 12 %
- ประมง 3 %

พื้นที่พิเศษ โดยเป็นมีบริเวณที่เป็นหุบเขาห่างไกลและมีชนเผ่าหลายชาติพันธุ์
ต.ห้วยแม่เพียงและต.ปุาเด็ง มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นหุบเขาห่างจากที่ว่าการอาเภอ ประมาณ 50
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขา เผ่ากระหร่าง ชาวกะเหรี่ยง ชาวปา
กะญอ ประกอบอาชีพทาไร่ และรับจ้างทั่วไป มีความเชื่อ ประเพณี ส่วนบุคคลสูง

บริบทขององค์กรตามสายงานการบังคับบัญชา
โครงสร้างการบริหารงานบุคลากร
แผนภูมทิ ี่ 1 แสดงโครงสร้างการบริหารตามสายงาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

จังหวัด

กระทรวง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อาเภอ

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

นายอาเภอแก่งกระจาน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

สานักงานสาธารณสุขอาเภอ

โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

ผู้อานวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน

สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ
รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง
รพ.สต.หนองปืนแตก
รพ.สต.สองพี่น้อง
รพ.สต.บ้านท่าเรือ
รพ.สต.บ้านเขากลิ้ง
รพ.สต.บ้านแม่คะเมย
รพ.สต.บ้านซ่อง
รพ.สต.บ้านมะขามโพรง

ตาบลป่าเด็ง
ตาบลห้วยแม่เพรียง
ตาบลสองพี่น้อง
ตาบลสองพี่น้อง
ตาบลแก่งกระจาน
ตาบลแก่งกระจาน
ตาบลแก่งกระจาน
ตาบลวังจันทร์
ตาบลพุสวรรค์

สายบังคับบัญชา
สายประสานงาน

โครงสร้างองค์กร (นาเสนอด้วยแผนภูมิตามความเหมาะสมและระบุผู้รับผิดชอบ)
(1) โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลแก่งกระจาน

ผู้อานวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน
แพทย์หญิงอนุธิดา ประทุม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผูบ้ ริโภค

กลุ่มงานการแพทย์

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ
และองค์รวม

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย์

นางมุทิตา เครือปะละ

นายภัทร ศรีเพชรภูมิ

นพ.ศิรกฤษฏิ์ รุ่งโรจน์ชยั พร

ทตพ. ชิต เตรียมศิริวรกุล

นางปะภัทร์ศร ภักดีโยธิน

นางมุกดา สนจีน

กลุ่มงานโภชนาการ

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

กลุ่มงานการพยาบาล

กลุ่มงานจิตเวช
และยาเสพติด

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

กลุ่มงานรังสีวิทยา

นางสาวพรทิพย์ ศุภโชคพัฒนพงศ์

นางสาวอมรรัตน์ พหุพันธ์

นางสาวแสงเดือน แสงเงิน

นางปราณี มหาบุญปิติ

นายประพันธ์ แก้วถาวร

นางพิชชาภัสส์ ชะริโต

นายชัยรัตน์ ไพรแก่น

งานพยาบาลผู้ป่วยใน

งานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
และวิสัญญีพยาบาล

งานพยาบาลผู้ป่วย
อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

งานพยาบาลผู้ป่วยนอก

งานพยาบาลผู้คลอด

งานพยาบาลหน่วยควบคุม
การติดเชือ้ และงานจ่ายกลาง

งานวิจัยและการพัฒนา

นางสริตา สายจันทร์

นางสาวสมัย อยู่ฉิม

นางนฤมล ไพรแก่น

นางสาวขวัญนภา จันทร์วรศิริ

นางสาวชลธิชา หอสุวรรณานนท์

นางจิรภฎา เสลาคุณ

นางสาวยุพาพรรณ ช้างพลายงาม

โรงพยาบาลแก่งกระจาน KAENGKRACHAN HOSPITAL

พีระมิดประชากรอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. 2563

ที่มา : ระบบรายงานข้อมูล HDC ณ วันที่ประมวลผล :: 11 พฤศจิกายน 2563
(ประชากรตาม 43 แฟูม/นา DBPOP มาปรับปรุง Typearea = 1,3 และ Nation = 099)

จานวนอาสาสมัครสาธารณสุขในพืน้ ที่
ตารางที่ 3 แสดงจานวนอาสาสมัครสาธารณสุขของ คปสอ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปี 2563
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หน่วยบริการ
รพ.สต.บ้านมะขามโพรง
รพ.แก่งกระจาน
รพ.สต.บ้านซ่อง
รพ.สต.บ้านท่าเรือ
รพ.สต.บ้านเขากลิ้ง
รพ.สต.บ้านแม่คะเมย
รพ.สต.สองพี่น้อง
รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก
รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง
สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ
รวม

จานวน อสม.(คน)
68
20
56
43
54
56
27
49
48
94
515

หมู่

จานวน(คน)

ม.5 ทับสะแก

10

ม. 8 ทุ่งเคล็ด

10

ความครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพของอาเภอแก่งกระจาน
ตารางแสดงสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพของอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปี 2563
จานวนผู้มีหลักประกันสุขภาพ
ประชากรอยู่
อาศัยจริงใน
จังหวัด

สิทธิ UC

ประกันสังคม

กรมบัญชีกลา
ง

ท้องถิ่น

รพ.สต.บ้านเขากลิ้ง

2,140

1,634

338

130

18

16

99.81

99.76

รพ.สต.บ้านแม่คะเมย

2,765

2,300

344

91

6

16

99.71

99.65

รพ.สต.บ้านท่าเรือ

2,951

2,072

463

314

46

48

99.73

99.62

รพ.สต.สองพี่น้อง

1,564

1,276

197

63

14

13

99.94

99.92

รพ.สต.บ้านซ่อง

3,995

3,274

462

217

6

22

99.65

99.57

รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

4,380

3,347

646

317

21

25

99.45

99.29

รพ.สต.บ้านมะขามโพรง

3,405

2,812

339

171

55

22

99.82

99.79

รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง

3,627

2,992

441

150

20

15

99.75

99.70

รพ.แก่งกระจาน

1,706

1,476

156

57

8

4

99.71

99.66

รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก

4,075

3,374

502

155

12

22

99.75

99.70

สถานพยาบาลเรือนจากลางเพชรบุรี

341

341

-

-

-

-

100.00

100.00

30,949

24,898

3,888

1,665

206

203

99.71

99.64

สถานบริการสาธารณสุข

อาเภอแก่งกระจาน (รวม)

ข้าราชการ&รัฐวิสาหกิจ

ที่มา : รายงานความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ จังหวัดเพชรบุรี ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

สิทธิอื่นที่รัฐจัดให้

ร้อยละความ
ร้อยละความ
ครอบคลุม
หลักประกันสุขภาพ ครอบคลุมUc

สถานะสุขภาพ ผูม้ ารับบริการโรงพยาบาลแก่งกระจาน
อันดับโรค ผูป้ ว่ ยนอก 10 อันดับ ปีงบประมาณ 2563 (เฉพาะ Primary อย่างเดียว)
ลาดับที่

ชื่อกลุ่มโรค

รวม

1

Essential (primary) hypertension

8371

2

Muscle strain, other site

7900

3

Disorder of lipoprotein metabolism, unspecified

6428

4

Non-insulin-dependent diabetes mellitus, without complications

3814

5

Pain localized to upper abdomen

1102

6

Acute nasopharyngitis [common cold]

1081

7

Chronic kidney disease, stage 3

999

8

Gonarthrosis, unspecified

890

9

Dizziness and giddiness

842

10

Low back pain Thoracolumbar region

809

ที่มา : ระบบรายงานเวชระเบียน HosOs โรงพยาบาลแก่งกระจาน ณ 30 กันยายน 2563

อันดับโรค ผูป้ ว่ ยใน 10 อันดับ ปีงบประมาณ 2563 (เฉพาะ Primary อย่างเดียว)
ลาดับที่

ชื่อกลุ่มโรค

รวม

1

Essential (primary) hypertension

521

2

Disorder of lipoprotein metabolism, unspecified

303

3

gastroenteritis and colitis of unspecified origin

207

4

Non-insulin-dependent diabetes mellitus, without complications

197

5

Hypokalaemia

166

6

Congestive heart failure

126

7

Single live birth

126

8

Spontaneous vertex delivery

123

9

Singleton, born in hospital

123

10

Anaemia, unspecified

106

ที่มา : ระบบรายงานเวชระเบียน HosOs โรงพยาบาลแก่งกระจาน ณ 30 กันยายน 2563

โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปี 2563
( 1 ม.ค.63- 3 พ.ย. 63)
อัตรา
ป่วย
ลาดับ
ชื่อกลุ่มโรค
ป่วย (ราย) (อัตราประชากรที่
ตาย
ที่
35591คน)

อัตรา
ตาย

1

Diarrhoea

360

1011.49

0

0

2

Pyrexia

308

865.39

0

0

3

Influenza

31

87.10

0

0

4

Pneumonia

28

78.67

0

0

5

DHF

24

67.43

0

0

ที่มา : ระบบรายงานโรคระบาด 506 โรงพยาบาลแก่งกระจาน ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปี 2563
ลาดับที่

ชื่อกลุ่มโรค

รวม

1

หัวใจวายเฉียบพลัน

6

2

อุบัติเหตุจราจร

6

3

โรคหัวใจ

6

4

จมน้า

4

5

ไตวายเรื้อรัง

4

6

มะเร็ง

4

7

ปอดบวม

3

8

ผูกคอตาย

2

9

เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร

2

10

HIV

1

ที่มา : ระบบรายงานเวชระเบียน HosOs โรงพยาบาลแก่งกระจาน ณ 30 กันยายน 2563

สาเหตุการส่งต่อ (ผู้ป่วยนอก) 10 อันดับแรก อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปี 2563
ลาดับที่

ชื่อกลุ่มโรค

รวม/ครั้ง

1

Senile cataract, unspecified

107

2

Disturbance of activity and attention

102

3

Other specified orthopaedic follow-up care

75

4

Non-insulin-dependent diabetes mellitus, with ophthalmic complications

74

5

Essential (primary) hypertension

64

6

Chronic kidney disease, stage 5

63

7

Malignant neoplasm of breast, unspecified

49

8

Unspecified lump in breast

45

9

Sequelae of stroke, not specified as haemorrhage or infarction

45

10

Stroke, not specified as haemorrhage or infarction

42

ที่มา : ระบบรายงานเวชระเบียน HosOs โรงพยาบาลแก่งกระจาน ณ 30 กันยายน 2563
สาเหตุการส่งต่อ (ผู้ป่วยใน) 10 อันดับแรก อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปี 2563
ลาดับที่

ชื่อกลุ่มโรค

รวม/ครั้ง

1

Congestive heart failure

14

2

Gastrointestinal haemorrhage, unspecified

13

3

Pneumonia, unspecified

10

4

Acute tubulo-interstitial nephritis

6

5

Acute appendicitis, other and unspecified

4

6

Urinary tract infection, site not specified

4

7

Pain localized to upper abdomen

4

8

Cellulitis of other parts of limb

4

9

Anaemia, unspecified

4

10

Abdominal pain, unspecified (TM)

4

ที่มา : ระบบรายงานเวชระเบียน HosOs โรงพยาบาลแก่งกระจาน ณ 30 กันยายน 2563

หัตการ (ผู้ป่วยนอก) 10 อันดับแรก อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปี 2563
ลาดับที่

ชื่อกลุ่มโรค

รวม/ครั้ง

1

Application of other wound dressing

7552

2

การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสานักที่ขา

3070

3

การประคบด้วยสมุนไพรที่ขา

3005

4

การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสานักทีไ่ หล่ บ่า

2747

5

การประคบด้วยสมุนไพรที่ไหล่ บ่า

2672

6

Limited oral evaluation - problem focused

2533

7

Other heat therapy

2447

8

การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสานักที่หลัง

1549

9

การประคบด้วยสมุนไพรที่หลัง

1469

10

Routine chest x-ray, so described

1465

ที่มา : ระบบรายงานเวชระเบียน HosOs โรงพยาบาลแก่งกระจาน ณ 30 กันยายน 2563
หัตการ (ผู้ป่วยใน) 10 อันดับแรก อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปี 2563

ลาดับที่

ชื่อกลุ่มโรค

รวม/ครั้ง

1

Electrocardiogram

444

2

Application of other wound dressing

154

3

Fetal monitoring, not otherwise specified

148

4

Transfusion of packed cells

113

5

Diagnostic ultrasound of abdomen and retroperitoneum

109

6

Diagnostic ultrasound of gravid uterus

93

7

Injection of other hormone

31

8

Closure of skin and subcutaneous tissue of other sites

28

9

Other phototherapy

20

10

Exercise, not elsewhere classified

20

ที่มา : ระบบรายงานเวชระเบียน HosOs โรงพยาบาลแก่งกระจาน ณ 30 กันยายน 2563

โรคผู้ป่วยแผนกฉุกเฉิน(รวมทุกโรค) 10 อันดับแรก อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปี 2563
ลาดับที่

ชื่อกลุ่มโรค

รวม/ครั้ง

1

Essential (primary) hypertension

410

2

Disorder of lipoprotein metabolism, unspecified

260

3

Non-insulin-dependent diabetes mellitus, without complications

145

4

Hypokalaemia

135

5

gastroenteritis and colitis of unspecified origin

111

6

Congestive heart failure

92

7

Chronic ischaemic heart disease, unspecified

78

8

Anaemia, unspecified

71

9

Dizziness and giddiness

61

10

Palliative care

57

ที่มา : ระบบรายงานเวชระเบียน HosOs โรงพยาบาลแก่งกระจาน ณ 30 กันยายน 2563
Refer แผนกฉุกเฉิน (ทุกโรค)10 อันดับแรก อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปี 2563

ลาดับที่

ชื่อกลุ่มโรค

รวม/ครั้ง

1

Essential (primary) hypertension

70

2

Disorder of lipoprotein metabolism, unspecified

44

3

Hypokalaemia

26

4

Non-insulin-dependent diabetes mellitus, without complications

20

5

Hyposmolality and hyponatraemia

17

6

Anaemia, unspecified

16

7

Congestive heart failure

14

8

Acute posthaemorrhagic anaemia

14

9

Gastrointestinal haemorrhage, unspecified

12

10

Septicaemia, unspecified

11

ที่มา : ระบบรายงานเวชระเบียน HosOs โรงพยาบาลแก่งกระจาน ณ 30 กันยายน 2563

บทวิเคราะห์
SWOT และ SOAR
โรงพยาบาลแก่งกระจาน เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีจัดการบริการสุขภาพครบวงจรทั้งการให้บริการ ส่งเสริม
ป้องกัน รั กษาและฟื้นฟูให้แก่ผู้ มารับบริ การทุกท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดระบบบริ หารองค์กร
ให้บริการบริหารงานอื่นๆ ให้บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการ
ประสานส่งเสริมสนับสนุน และ การอานวยความสะดวกอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารจัดการขององค์กรตาม
หลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยทั้งนี้ให้เน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยในการนาข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ ใช้หลักการ 2 หลักการใหญ่ SWOT และ SOAR analysis คือ
SWOT analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในองค์กร และในส่วนของกลุ่มงาน ทางกลุ่ม
งานแผนและยุทธศาสตร์ ใช้ SOAR analysis คือการวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส เพื่อมาหาแรงบันดาลใจเพื่อเกิด
เป้าหมายและผลงาน เนื่องจากทางหน่วยงานแผนและยุทธศาสตร์ได้แนวทางมาจากอาจารย์วิทยากรการทาแผน หาก
จะจัดทากลยุทธ์ ต้องดูจุดแข็งและโอกาสมาสร้างกลยุทธ์ เพื่อประสบผลสาเร็จได้ง่าย แต่ไม่ทอดทิ้งกลยุทธ์จากการทา
SWOT analysis เพื่อความครอบคลุมมากขึ้น โดยมีขอบข่ายและภารกิจดังนี้
แนวคิด
ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ โรงพยาบาลแก่งกระจาน ได้นาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน พ.ศ.2558 มาเป็นกรอบในการจัดทามีองค์ประกอบ ดังนี้
1. ลักษณะสาคัญขององค์การ
2. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เป็นประเด็นสาคัญในการบริหารจัดการ
องค์การใน 7 ด้าน ได้แก่
1) การนาองค์การ
2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
3) การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
5) การมุ่งเน้นบุคลากร
6) การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
7) ผลลัพธ์การดาเนินการ

แนวคิดที่ใช้การดาเนินการ
หมวด 1. การนาองค์การ
1.1 การจัดทายุทธศาสตร์
แนวทางปฏิบัติ
มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกาหนดทิศทางและสื่อสารถ่ายทอดทิศทางองค์การควรมีการ ดาเนินการ ดังนี้
1. มีแนวทาง/กระบวนการในการกาหนดทิศทางที่ครอบคลุมวิสัยทัศน์ ค่านิยม เปูาประสงค์หรือผลการ
ดาเนินงานที่คาดหวังขององค์การอย่างเป็นระบบ
2. มีการดาเนินการตามแนวทางการกาหนดทิศทางซึ่งครอบคลุมวิสัยทัศน์ ค่านิยม เปูาประสงค์ หรือผลการ
ดาเนินงานที่คาดหวังขององค์การ
3. มีการสื่อสารทิศทางขององค์การไปยังบุคลากร ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกัน ในการให้บริการ
หรือส่งมอบงานต่อกันที่สาคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุมทั่วถึงเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการ
ปฏิบัติเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จขององค์กร
4. มีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นประจาอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5. นาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการมาพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อเปูาประสงค์ เชิง
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน
6. ทิศทางขององค์กรสอดคล้องกับความต้องการขององค์การ (ลักษณะสาคัญขององค์การ)
7. ทิศทางขององค์กรสอดคล้องกับแนวทาง/กระบวนการอื่น ๆ
ส่วนราชการมีบทบาทสาคัญที่จะขับเคลื่อนให้องค์การประสบความสาเร็จโดยต้องให้ความสาคัญกับเรื่อง
ต่อไปนี้

การกากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม
การดาเนินการระบบการกากับดูแลองค์กรที่ดีในด้านความรับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงานของส่วน
ราชการ ความรับผิดชอบด้านการเงิน และการปูองกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
1.2 ผู้บริหารของส่วนราชการแสดงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางปฏิบัติ
องค์ ก รที่มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ด้า นความมุ่ ง มั่ น ต่อ การประพฤติปฏิ บั ติ ตามหลั กธรรมาภิ บาล ควรมี การ
ดาเนินการ ดังนี้ การดาเนินการเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร ผู้บริหารสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ หรือวิธีการต่าง ๆ
เช่น การสร้างภาวะผู้นาต้นแบบ การฝึกอบรม การจัดทาแนวทางปฏิบัติ การตรวจสอบด้านธรรมาภิบาล โดยอาจกาหนด
ตัวชี้วัดในการติดตามการดาเนินการด้านธรรมาภิบาลของส่วนราชการ เช่น ทัศนคติของประชาชนต่อ ความโปร่งใสของส่วน
ราชการ ร้อยละของข้อร้องเรียน หรือข้อร้องทุกข์ทั้งภายในและภายนอกของส่วนราชการ ที่ลดลง จานวนผู้เข้าร่วมแสดง
ความคิดเห็นหรือจานวนข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของประชาชนในการดาเนินการ เป็นต้น
1.3 ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการบรรลุพันธกิจ การ
ปรับปรุง ผลการดาเนินการของส่วนราชการ และการเรียนรู้ระดับองค์การและระดับบุคคล
แนวทางปฏิบัติ
องค์การที่มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการสร้างบรรยากาศที่ดีควรมีการดาเนินการ ดังนี้
- ผู้บริหารจะต้องรวบรวมผลการดาเนินงานที่สาคัญขององค์การ และความคิดเห็นของบุคลากรนามาจัด
ลาดับความสาคัญ เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจที่สาคัญ และนาไปสื่อสารเพื่อปรับปรุงผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นร่วมกัน
- สื่อสารให้ทราบถึงประโยชน์ทอี่ งค์การจะได้รับจากการดาเนินงานและผลประโยชน์ที่บุคลากรจะได้รับ
- ผู้บริหารจะต้องนาผลการทบทวนการดาเนินงานทั้งข้อดีข้อเสียและปัญหาอุปสรรคจากการดาเนินงาน ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการทบทวนและปรับปรุงการทางาน
- การวัดผลการดาเนินงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็นและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- ผู้บริหารมีการพัฒนาโครงสร้างองค์การและมอบอานาจตามความจาเป็น เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมใน
การทางาน รวมทั้งการเรียนรู้และการพัฒนาองค์การ
- ผู้บริหารมีการให้คาแนะนาเพื่อให้เกิดผลสาเร็จในการปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่องและการพัฒนา แบบ
ก้าวกระโดด
- บุคลากรในองค์การมีเวทีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้รว่ มกันอย่างต่อเนื่อง
- ผู้บริหารรวบรวมความคิดต่างๆ จากบุคลากรเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาองค์การ
- ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในระดับองค์การ
- ผู้บริหารมีส่วนร่วมในกิจกรรมการยกย่องชมเชย
- ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบการให้คาปรึกษาแนะนาหรือการเป็นพี่เลี้ยง
1.4 ส่วนราชการมีการดาเนินการระบบการกากับดูแลองค์การที่ดีในด้านความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการ ความรับผิดชอบด้านการเงิน และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
องค์การที่มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกากับดูแลองค์การที่ดีควรมีการดาเนินการ ดังนี้

- การกาหนดโยบาย แนวทาง มาตรการในการกากับดูแลองค์การที่ดีที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบ ต่อ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ความโปร่งใสของการปฏิบัติงาน การปฏิบัติอย่างยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม
- การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการโดยผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง
ๆ
- การพัฒนากระบวนการทางานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการ เป็นต้น
1.5 ส่วนราชการมีวิธีการและมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม และมีการเตรียม การ
เชิงรุก มีกระบวนการ ตัววัด และเป้าประสงค์ที่สาคัญในการดาเนินการ
แนวทางปฏิบัติ
องค์การที่มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสังคมควรมีการ ดาเนินการ
ดังนี้
- องค์การควรให้ความสาคัญกับประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจหรือวิตกกังวล เพื่อจะได้นาประเด็น
ดังกล่าวมาวางแผนปูองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
- องค์การควรมีการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคม
และหาปัจจัยความสาเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับองค์การ รวมทั้งกาหนดเป็นกลยุทธ์เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จ
- องค์การควรคานึงถึงการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งควรคานึงถึงการหมุนเวียน
ทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
หมวด 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Planning)
การวิเคราะห์และกาหนดแนวทางที่ดีที่สุดภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อ บรรลุวิสัยทัศน์ที่ต้องการ โดย
จะต้องศึกษาข้อมูล สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอย่างรอบด้าน รวมทั้งการ เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตมาประกอบการพิจารณาในการกาหนดยุทธศาสตร์
แนวทางปฏิบัติ
องค์การที่มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ ควรมีการดาเนินการ ดังนี้
- การมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการจากทุกภาคส่วนทั้งผู้บริหาร บุคลากร ผู้ส่ง
มอบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้บริหารควรมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้บุคลากรในระดับ ต่าง ๆ
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
- ควรให้ความสาคัญกับการวางแผนยุทธศาสตร์ที่เป็นระบบและมีประสิทธิผล ทั้งการพัฒนาแผนการนา
แผนสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และการทบทวนปรับแผนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง การนา ข้อมูล
สภาพแวดล้อมทั้งข้อมูลปัจจัยภายนอกและข้อมูลปัจจัยภายในมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความสอดคล้อง
ระหว่างแผนปฏิบัติการระยะสั้นกับเปูาหมายองค์การในระยะยาว รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบและสื่อสารสิ่ง
เหล่านี้ อยู่ตลอดเวลา
- การกาหนดแผนปฏิบัติราชการ โดยคานึงถึงกรอบระยะเวลาและโอกาสในการบรรลุทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- ในการวางแผนยุทธศาสตร์ควรให้ความสาคัญกับขีดความสามารถของบุคลากรในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ

ส่ ว นราชการมี ก ารวางแผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ มี ก ารระบุ ขั้ น ตอนที่ ส าคั ญ ของกระบวนการจั ด ท า
ยุทธศาสตร์ผู้ที่เกี่ยวข้องที่สาคัญ กรอบระยะเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว พิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะ เกิดขึ้นในอนาคต
เครื่องมือการบริหารจัดการ
1. การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning)
2. การจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
3. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
4. การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
5. การวิเคราะห์ จุดแข็ง โอกาส แรงบันดาลใจ และผลลัพธ์ (SOAR analysis)
การนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
การน ายุ ทธศาสตร์ ไปปฏิ บั ติ เป็ นการพิ จารณาวิ ธี การที่ ส่ วนราชการใช้ ในการแปลงวั ตถุ ประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น รวมทั้งวิธีการที่ส่วนราชการตรวจประเมิน
ความก้าวหน้าเทียบกับแผนปฏิบัติการ และการปรับแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อทา
ให้มั่นใจว่ามีการนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจนบรรลุเปูาประสงค์

SWOT Analysis
S
S1 : ผู้นาสูงสุดมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานและเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับ
รองลงมามีส่วนร่วม
S2 : ทีม SRRT เข้มแข็ง ระบบการควบคุม ปูองกันโรคติดต่อพื้นที่ชายแดนยัง
ครอบคลุม เชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพกับเครือข่ายในพื้นที่
S3 : มีทีมและระบบการดูแลผู้ปุวยครบทุกด้าน
S4 : บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ต่อเนื่อง ทาให้เข้าใจบริบทของพื้นที่
S5 : มีบุคลากรเฉพาะทางวิชาชีพ เช่น แพทย์ เภสัชกรรม ทันตกรรม การพยาบาล
เป็นต้น
S6 : ระบบการดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรังและระบบดูแลฟื้นฟูเข้าถึงชุมชน
S7 : พื้นที่ของโรงพยาบาลกว้าง มีทิวทัศน์ที่สวยงาม
S8 : มีการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
O
O1 : นโยบายจากสานั กงานสาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรีที่ มอบหมายให้ เป็น
โรงพยาบาลชุมชนที่ต้องผ่านมาตรฐาน HA
O2 : ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งรัฐและเอกชน
O3 : เป็นเมืองท่องเที่ยว ระบบเศรษฐกิจดี
O4 : มีชมรมด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
O5 : มีสถานที่ส่งเสริมการออกกาลังกายในชุมชน
O6 : มีผู้เชี่ยวชาญมาเยี่ยมเยียนเสริมพลังอย่างต่อเนื่อง
O7 : ได้รับการบริจาคทรัพย์จากองค์กร/บุคคลภายนอกในการดาเนินงานด้าน
โครงสร้าง อาคาร สถานที่

W
W1 : ระบบสาธารณูปโภคในโรงพยาบาลไม่เอื้อต่อการประเมินคุณภาพ เช่น
ระบบไฟฟูาและระบบประปาบาดาล
W2 : แพทย์หมุนเวียนบ่อย
W3 : บุคลากรส่วนข้าราชการบางส่วนเป็นบุคคลที่ย้ายมาประจาการไม่ใช่คนใน
พื้นที่
W4 : บุคลากรบางสายงานไม่เพียงพอกับภาระงาน (Workload)
W5 : งบประมาณในการดาเนินการบางส่วนไม่สามารถดาเนินการได้หรือล่าช้า
W6 : พื้นทีบ่ ริการโรงพยาบาลกว้างแต่การจัดการคลินิกบริการบางที่ไม่เพียงพอใน
การให้บริการ
W7 : สถานะทางการเงินในอนาคตจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
T
T1 : ความเสี่ยงในพื้นที่ตามจุดต่างๆที่อาจทาให้เกิดอุบัติเหตุจราจรเพิ่มมากขึ้นจาก
การเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว
T2 : มีชนกลุ่มน้อย ชนเผ่า ในพื้นที่ ที่มลี ัทธิและความเชื่อทีห่ ลากหลาย
T3 : มีสถานประกอบการเอกชน/รีสอร์ทบางแห่งไม่ให้ความร่วมมือ
T4 : ประชาชนมีช่องทางร้องเรียนผ่านสื่อต่างๆที่ไม่ถูกต้องตามระบบได้ง่ายขึ้น
T5 : เส้นทางการคมนาคมบางพื้นทีเ่ ป็นหุบเขา
T6 : มีเรือนจาขนาดเล็กและเรือนจาขนาดใหญ่ย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่
T7 : พื้นที่ห่างไกล มีความธุรกันดาร ระบบสาธารณูปโภคต่างๆยังเข้าไม่ถึง

อัตราเวลาการเดินทางของคนไข้ ตั้งแต่ตน้ ทางมาถึงโรงพยาบาลของแต่ละพืน้ ที่ (โดยเฉลีย่ )

รพ.สต.บ้ านแม่ คะเมย

รพ.สต.บ้ านท่ าเรือ
รพ.สต.ห้ วยแม่ เพรียง

รพ.สต.บ้ าน
มะขามโพรง
รพ.สต.บ้ านเขากลิง้
รพ.สต.สองพีน่ ้ อง
รพ.สต.บ้ านหนองปื นแตก

รพช.แก่ ง
กระจาน

ป่ าเด็ง = 90 นาที
ห้ วยแม่เพรี ยง = 45 นาที
แม่คะเมย = 30 นาที
มะขามโพรง = 20 นาที
หนองปื นแตก = 30 นาที
สองพี่น้อง = 20 นาที
ท่าเรื อ
= 20 นาที
เขากลิ้ง = 10 นาที
บ้านซ่อง = 10 นาที

สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ

• ในการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการสาธารณสุขในปีงบประมาณ 2564 ประเด็นที่ สนใจคือการดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุกและการให้บริการฉุกเฉินที่ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดการบริการที่ครอบคลุม ปลอดภัย เข้าถึงง่าย และมีความรวดเร็วในการส่งต่อ

อัตราเวลาการเดินทาง/ส่งต่อตั้งแต่โรงพยาบาลแก่งกระจานถึงโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ



การเดินทางส่งต่อโรงพยาบาลแก่งกระจานจนถึง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ ระยะทาง 54 กิโลเมตร ใช้เวลา 45-60 นาที

SOAR Analysis

กลุ่ม PP&P ส่งเสริม ป้องกันฯ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

S (Strength)
มีผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน
จนท.มีความมุ่งมั่นตั้งใจทางาน
บุคลากรมีความสามารถ มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาลจิตเวชเด็ก
มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง อสม. แกนนาในการสร้างเสริมสุขภาพ อปท.
องค์กรเอกชน ทาร ชมรมผู้สูงอายุ ชมรม To Be Number1 ศพด โรงเรียน
ศูนย์พัฒนาชาวเขา เสถียรธรรมสถาน องค์กรศาสนาคริสต์ คปสอ.เป็น
เครือข่ายที่ดี
ระบบการให้บริการ มีระบบเชิงรุกในชุมชน
ระบการให้คาปรึกษาของรพ.แม่ข่าย
ระบบการสื่อสารทาง Social Networkทาให้ประสานงานได้ง่ายและ
รวดเร็ว

O (Opportunity)
1. เป็นเมืองท่องเที่ยว
2. ผู้ประกอบการ/`องค์กร/ชุมชนให้การสนับสนุนโรงพยาบาลและเครือข่าย
คปสอ. (บริจาค)
3. ภาคีเครือข่ายภายนอกเข้มแข็ง
4. มีเรือนจาขนาดใหญ่ย้ายเข้ามาในพื้นที่ (รายได้)
5. การคมนาคม บริบทในหลายพื้นที่มีความเจริญเข้ามา
6. นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ20ปี เน้นเรื่องพัฒนาการเด็ก
7. เทคโนโลยีสารสนเทศ HDC หอกระจายข่าว สื่อโซเชียล
8. งบประมาณจากศูนย์สุขภาพจิตเขต 5 .ให้งบประมาณในการส่ง จนท.อ
บรมศักยภาพ
9. การประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตาบลจัดากรสุขภาพ กลุ่มเกษตร
อินทรีย์ ศุนย์เด็กเล็กคุณภาพ ชมรมส่งเสริมสุขภาพ หมู่บ้านต้นแบบการ
จัดการสารสนเทศ

Aspiration & Result กลุ่ม PP&P ส่งเสริม ป้องกันฯ
ประเด็นมุ่ง
1. กลุ่มสตรีและเด็ก
ปฐมวัย
มารดาตาย
(refer case ไป พจก.2ราย)
2. กลุ่มเด็กวัยเรียน
ภาวะโภชนาการ เด็ก 6-14 ปี

3.กลุ่มวัยรุ่น
การปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าใน
วัยรุ่น

เป้าหมาย
ไม่มีมารดาตาย

ตัวชี้วัด
อัตราส่วนตายของมารดา ไม่เกิน 16ต่อ
การเกิดแสนคน
เด็ก0-5ปี สูงดีสมส่วนร้อยละ 62
(ผลงานจริง58.03)

กลยุทธ์/วิธีการ
-พัฒนาระบบเฝูาระวังหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด
-พัฒนาระบบข้อมูลให้มีคุณภาพ
-พัฒนาระบบการสอบเทียบเครื่องมือให้ได้มาตรฐาน
-พัฒนาทักษะการชั่ง นน. วัดส่วนสูง คัดกรองโรคเบื้องต้น และ
สร้างความรอบรู้เรื่องโภชนาการให้กับเครือข่าย เช่น ครูศูนย์
เด็กเล็ก ญาติ และอื่นๆ
- เด็ก6-14ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ -เด็ก6-14ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 67 (ทา - ตรวจสอบเครื่องมือในการชั่งน้าหนัก ส่วนสูงให้ได้มาตรฐาน
67 (ทาได้ 71.20)
ได้ 71.20)
- สร้างความรอบรู้เรื่องโภชนาการให้กับเด็กและการดูแล
-ความครอบคลุมในการชั่ง น้าหนัก -ความครอบคลุมในการชั่ง น้าหนัก
-พัฒนาทักษะการชั่งน้าหนัก ส่วนสูงให้กับครูผู้ดูแล
ส่วนสูง
ส่วนสูง ร้อยละ90
-อัตราการคลอดมีชีพหญิงอายุ 1519ปี
- การตั้งครรภ์ซ้าในหญิงอายุ<20ปี
ลดลง

-อัตราการคลอดมีชีพหญิงอายุ 15-19
ปี ≤34 (ผลงาน39.67)
-อัตราการตั้งครรภ์ซ้าในหญิงอายุ
<20ปี ไม่เกินร้อยละ14.5 (ผลงาน
10.71)
-ประชากรอายุ 18-59 ปีมีดัชนีมวล
กายสมส่วน≥ร้อยละ55 (ผลงาน46.32)
-การคัดกรอง DM ≥ร้อยละ90
(ผลงาน85.98)
-การคัดกรอง HT ≥ร้อยละ90 (ผลงาน
85.24)

4.กลุ่มวัยทางาน
DM HT CA เต้านม ปากมดลูก -ประชากรอายุ 18-59 ปีมีดัชนีมวล
กายปกติ
-การคัดกรอง DM HT CA เต้านม
มะเร็งปากมดลูก
-ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง

-พัฒนาคุณภาพบริการและเพิ่มการเข้าถึง
-ส่งเสริมความรอบรู้เรื่องการวางแผนครอบครัว

-พัฒนาระบบการคัดกรองเชิงรุก ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมาย
-พัฒนาศักยภาพ อสม.ในการคัดกรองโรค DM HT
-ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง

Aspiration & Result กลุ่ม PP&P ส่งเสริม ป้องกันฯ
ประเด็นมุ่ง
4.กลุ่มวัยทางาน
DM HT CA เต้านม ปากมดลูก

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
-การคัดกรองมะเร็งเต้านม ≥ร้อยละ80
(ผลงาน 71.75)
-การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก≥ร้อยละ80
(ผลงาน 14.22 สะสม5ปี เริ่ม2564-2565)

กลยุทธ์/วิธีการ

SOAR Analysis

กลุ่ม การบริหารจัดการฯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

S (Strength)
ผู้นามีวิสัยทัศน์ มีแนวทางการวางนโยบายที่แน่วแน่ และชัดเจน
บุคลากรมีความสามารถ มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
คนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีความสามารถสร้างสรรค์
มีการจัดการสารสนเทศ
มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง
คปสอ.เป็นเครือข่ายที่เป็นมิตร เครือข่ายความสัมพันธ์แบบพี่น้อง
มีกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี
มีการส่งบุคลากรไปพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
บุคลากรมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

1.
2.
3.
4.
5.

O (Opportunity)
เป็นเมืองท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวจานวนมาก
ผู้ประกอบการ/`องค์กร/ชุมชนให้การสนับสนุนโรงพยาบาลและเครือข่าย
คปสอ. (บริจาค)
ภาคีเครือข่ายภายนอกเข้มแข็งเช่น นพค. อุทยาน ให้การสนับสนุน
มีเรือนจาขนาดใหญ่ย้ายเข้ามาในพื้นที่ (รายได้)
ทาเลที่ตั้ง การคมนาคม ติดถนนสายหลัก บริบทในหลายพื้นที่เริ่มมีความ
เจริญเข้ามา

Aspiration & Result
การบริหารจัดการฯ
ประเด็นมุ่ง
1.การเงิน
องค์กรมีสภาพคล่อง
ทางการเงิน

เป้าหมาย
สถานะการเงินดีขึ้น
พ้นวิกฤตการเงิน

ตัวชี้วัด
สถานะการเงินระดับ 1

กลยุทธ์/วิธีการ
1.เพิ่มรายรับ
-เพิ่มค่า Adj.ratio
-เพิ่มอัตราการครองเตียง
- พัฒนาการตรวจสอบเวชระเบียนเพื่อเพิ่มรายรับ
-จัดให้มี จนท.ทางการเงินพร้อมหน้างานตลอด
-เพิ่มการตรวจสุขภาพเชิงรุกกลุ่ม NonUc
-เพิ่มผู้รับบริการกลุ่มบริการกายภาพบาบัด แพทย์
แผนไทย
-พัฒนาระบบการเก็บรายได้ที่มีคุณภาพ
-เพิ่มกิจกรรมจากผู้บริจาค (วิ่ง,ผ้าปุา)
2.ลดรายจ่าย
-ลดการใช้กระดาษ (paperless)
-ลดรายจ่ายการจ้างและสาธารณูปโภค

Aspiration & Result
การบริหารจัดการฯ
ประเด็นมุ่ง
1.การเงิน
องค์กรมีสภาพคล่อง
ทางการเงิน
2. บุคลากร
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้มีคุณภาพการแพทย์เชิงรุก
และฉุกเฉิน

เป้าหมาย
สถานะการเงินดีขึ้น
พ้นวิกฤตการเงิน

ตัวชี้วัด
สถานะการเงินระดับ 1

บุคลากรได้รับการอบรมเฉพาะทาง 1.มีพยาบาลเฉพาะทางแต่ละสาขา
สมรรถนะหลัก
2.มีงานวิชาการ นวัตกรรมปีละ 2 เรื่อง
-แพทย์เฉพาะทางฉุกเฉิน แพทย์
3.มีจานวนบุคลากรตามกรอบจานวน FTE
เวชศาสตร์ครอบครัว
-พยาบาลENP 3S1T
สมรรถนะรอง
-พยาบาล IC ,Palliative Care

กลยุทธ์/วิธีการ
3.พัฒนาระบบคงคลัง
4.พัฒนาระบบการเงินและบัญชี
5.พัฒนาประสิทธิภาพแผน planfin
1.ส่ง จนท.อบรมเฉพาะทางอย่างน้อยปีละ2คน
2.พัฒนาบุคลากรเพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
3.ส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพและงานวิจัย
4.ประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่าง
ครอบคลุม
5.มีมาตรการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรด่านหน้าด้าน
การสื่อสาร พฤติกรรมบริการ

Aspiration & Result
การบริหารจัดการฯ
ประเด็นมุ่ง
2. บุคลากร
อัตรากาลัง

2. บุคลากร
พัฒนาศักยภาพเครือข่าย

3.สร้างวัฒนาองค์กรแห่ง
ความสุข

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์/วิธีการ

มีบุคลากรเพียงพอต่อภาระงาน

มี จนท. ตามเกณฑ์ FTE

6.มีมาตรการสรรหาบุคลากร
7.พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรตามภาระงาน
(กระจาย ปรับเกลี่ย อัตรากาลัง ปรับกรอบ
อัตรากาลัง)
8.มาตรการเพิ่มค่างาน,ผลผลิตของงานเพื่อขอ
อัตรากาลังเพิ่มจาก FTE

-ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือใน
การประสานงานต่างๆ
-คลินิกหมอครอบครัวที่มี
ประสิทธิภาพ

-คลินิกหมอครอบครัวที่มีประสิทธิภาพร้อย
ละ100

1.พชอ. คปสอ.
2.กิจกรรมมิติสัมพันธ์ภายในภาคีเครือข่าย
3.เยี่ยมเสริมพลัง
4.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ประกวดคน
ดีศรีเครือข่าย)
1.จ่ายค่าตอบแทนได้ตรงเวลา
2.มีสวัสดิการบ้านพักและเมื่อเจ็บปุวย
3.มีการเยียวยาช่วยเหลือสวัสดิการ ให้กับจนท.
4.มีกิจกรรมสร้างความสามัคคีในเครือข่าย

องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุข

Happinometer ≥ร้อยละ70
อัตราการย้าย < ร้อยละ 5
อัตราการคงอยู่ ≥ร้อยละ85
อัตราการค้างการจ่ายค่าตอบแทน ฉ.11
ค้างไม่เกิน 3 เดือน ร้อยละ 100

Aspiration & Result
การบริหารจัดการฯ
ประเด็นมุ่ง
4. IT
พัฒนาระบบสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลมีคุณภาพเชื่อมโยงไร้รอยต่อ มีระบบเชื่อมโยงไร้รอยต่อ

กลยุทธ์/วิธีการ
1.ทาระบบ HosXp
2.มีการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง
รพ. และรพสต.
3.พื้นที่ห่างไกลรักษาโดย Telemed.
4..ใช้โปรแกรม Lab Drug
5.ส่งเสริมการเป็น smart hospital

SOAR Analysis

การจัดการบริการ ฯ
S (Strength)
1. มีบริการ NCD Clinic ทุกโรค
2. มี RN เฉพาะทางแต่ละสาขา
3. Thai COC เข้มแข็ง
4. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
5. มีระบบงาน 3S fastrask (Stroke STEMI Sepsis)
6. ทางด่วนผู้สูงอายุ
7. มี LAB X-ray งานแพทย์แผนไทย เปิดบริการนอกเวลา
8. มี Response Team
9. มีระบบบริการที่เป็น One stop service
10. มี Strong opioid
11. มี Pain clinic
12. มีคลังยาร่วม
13. มีการวางระบบเครือข่ายเพื่อสร้างรบการส่งต่อที่รวดเร็ว
14. มีการออกหน่วยบริการนอกสถานที่
15. PCC & NPCU
16. มีเภสัชประจาคลินิก
17. มีการสร้างอาคารเพื่อรอบรับผู้มารับบริการ
18. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ เช่น การปฐมพยาบาล การCPR

O (Opportunity)
1. เป็นเมืองท่องเที่ยว
2. ผู้ประกอบการ/`องค์กร/ชุมชนให้การสนับสนุนโรงพยาบาลและเครือข่าย
คปสอ. (บริจาค)
3. ภาคีเครือข่ายภายนอกเข้มแข็ง
4. มีนโยบาย service plan ชัดเจน

Aspiration & Result การจัดการบริการ
ประเด็นมุ่ง
1.พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ระบบบริการใน รพ. ให้มี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
ผ่านการประเมิน Accreditation 3
การรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล

2.NCD

ลดอัตราปุวยราย
ใหม่
-ผู้ปุวยสามารถ
ควบคุมระดับของ
โรคได้

ตัวชี้วัด

ร้อยละของประชากรอายุ > 35 ปี ได้รับการคัดกรองความดัน
โลหิตสูง> ร้อยละ90
ร้อยละประชากรอายุ > 35 ปี ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน>
ร้อยละ90
อัตราผู้ปุวย HT ที่มีภาวะแทรกซ้อนโรคหัวใจและหลอดเลือด
<ร้อยละ 2
อัตราผู้ปุวย DM เกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน<ร้อยละ 2
อัตราผู้ปุวย DM ที่มี HbA1C < 7 %
อัตราผู้ปุวย DM/HT ได้รับการคัดกรองโรคไต> ร้อยละ80
อัตราการขาดนัดผู้ปุวย COPD=0
อัตราผู้ปุวย CKD มีการลดลงของ eGFR<5ml/min1.73^2/yr≥
ร้อยละ 66
อัตราผู้ปุวย CKD ที่ได้รับ serum K <5.5 mEq/L>ร้อยละ80
ผู้ปุวยโรค NCD ที่ไม่ได้ดูแลต่อเนื่องเกิดภาวะแทรกซ้อน

กลยุทธ์/วิธีการ
1.พัฒนายุทธศาสตร์การบริการให้มีความ
ชัดเจน
2.พัฒนาคุณภาพทีมคุณภาพ
3.พัฒนาระบบ Report SAR .ให้กระชับ
ถูกต้องตามมาตรฐานและแบบฟอร์ม
4. พัฒนาระบบงานให้เกิดนวัตกรรม R2R
1.พัฒนาระบบงานการคัดกรองผู้ปุวยเรื้อรัง
2.พัฒนาระบบงานการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปุวย
3.พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
สุขภาพดี
4.พัฒนา CPG ให้เกิดความชัดเจน
5.พัฒนาคุณภาพการดูแลหลังจาก D/C
6.พัฒนาระบบหมอครอบครัว
7.พัฒนาระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพ

3.Acute care

ลดอุบัติการณ์การ
จมน้า
ลดอัตราตายใน
กลุ่มโรค 3S1T

STROKE/MI < ร้อยละ 2
ผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายตามข้อบ่งชี้ได้รับการดูแลต่อเนื่อง Palliative
careร้อยละ50
-ร้อยละผู้ปุวยIntermediate care ได้รับการคัดกรอง ประเมินสภาพ
และได้รับการฟื้นฟูสรรถภาพอย่างต่อเนื่อง ครบ 6 เดือน หลังเกิด
โรค
อัตราการเสียชีวิต STEMI< ร้อยละ9
onset to hospital time(STEMI) ภายใน 3 ชั่วโมง ร้อยละ100
Door to EKG time STEMI in 10นาที> ร้อยละ 80
Door to SK time STEMI in 30 นาที> ร้อยละ 80
อุบัติการณ์เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง< ร้อยละ7
onset to hospital time(stroke) in 3ชม. 30 นาที> ร้อยละ80
อัตราผู้ปุวย sepsis เจาะ H/C ก่อน ได้รับ Antibiotic≥ร้อยละ90
อัตราผู้ปุวย sepsisได้รับ IVF 1.5 L ภายใน 1 ชม. ≥ร้อยละ
90
อัตราเสียชีวิตของผู้ปุวย sepsis ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล<
ร้อยละ30
อัตราผู้ปุวย TBI เสียชีวิต=0
อัตราผู้ปุวย TBI ได้รับการประเมินอาการถูกตัอง รวดเร็วร้อยละ
100
อุบัติการณ์มารดาเสียชีวิตจากการตกเลือดหลังคลอด = 0
อัตราผู้บาดเจ็บ TBI มาด้วยระบบ EMS≥ร้อยละ24
Stroke fast track ได้รับการส่งต่อภายใน

-พัฒนาระบบงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
-พัฒนาระบบการส่งต่อร่วมกับเครือข่าย
-พัฒนาระบบการ triage
-พัฒนาระบบการบริการหน้างาน

Aspiration & Result
การจัดการบริการ
ประเด็นมุ่ง
4.จิตเวช

เป้าหมาย
อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จลดลง
อัตราการพยามฆ่าตัวตายซ้าลดลง
ลดอัตราผู้ปุวยฉุกเฉินทางจิตเวช
ผู้ปุวยจิตเวชไม่ขาดยา

5.Covid โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้า ไม่พบอุบัติการณ์โรค Covid-19
หรือโรคอุบัติใหม่

ตัวชี้วัด
-ร้อยละการฆ่าตัวตายสาเร็จ <ร้อยละ6
-อัตราการพยามฆ่าตัวตายซ้า = 0
-ผู้ปุวยได้รับการติดตามดูแลเยี่ยมบ้าน ร้อยละ
100

-อัตราปุวยโรค Covid-19 = 0
-กลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์ได้รับการคัดกรองโรค
Covid-19 ร้อยละ100

กลยุทธ์/วิธีการ
1.พัฒนาระบบการค้นหาผู้ปุวยที่มีความเสี่ยงต่อ
ปัญหาทางจิตเวช ซึมเศร้า
2. พัฒนาศักยภาพการเยี่ยมติดตามผู้ปุวยโดย
ทีมวิชาชีพเฉพาะ
3. พัฒนาระบบหมอครอบครัว
4.พัฒนาศักยภาพเครือข่าย (อสม. หมอประจา
บ้าน) เพื่อช่วยติดตามผู้ปุวยและกลุ่มเสี่ยง
1.พัฒนาระบบการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรค
Covid-19.ให้ครอบคลุม
2.พัฒนาพื้นที่การให้การบริการให้เกิดความ
ปลอดภัยสูงสุด
3.สร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพให้ห่างไกล
จาก Covid-19

Aspiration & Result
การจัดการบริการ
ประเด็นมุ่ง
6.แม่และเด็ก
PPH
7.ทันตกรรม (เชิงระบบ)
ฟันผุในเด็ก
ผู้สูงอายุ

8.แพทย์แผนไทยและ
กายภาพบาบัด
9.Palliative care

เป้าหมาย
มารดาไม่เสียชีวิต
มารดาปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อน

ตัวชี้วัด
PPH ลดลง≤ร้อยละ 5
อัตราการตายของมารดา =0

กลยุทธ์/วิธีการ
-พัฒนางานห้องคลอดคุณภาพ
-พัฒนาคลินิกANCคุณภาพ
-พัฒนาคลินิก PPคุณภาพ

ลดฟันผุในเด็กนักเรียน
ผู้สูงอายุมีสุขภาพในช่องปากที่ดี

ฟันผุในเด็กนักเรียน <ร้อยละ50
ผู้ปุวยได้รับการรักษา ร้อยละ100
ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพช่องปาก ร้อย
ละ100
ผู้สูงอายุที่มีคู่สบ <4คู่ ได้รับการใส่ฟันปลอม
ร้อยละ60
ร้อยละผู้ปุวยเข้าถึงบริการเพิ่ม ร้อยละ20.5

-พัฒนาระบบทันตกรรมเชิงรุก
-พัฒนาคลินิกทันตกรรมเชิงรุก
-พัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผ่าตัดใน
ช่องปาก

ผู้ปุวยสามารถเข้าถึงบริการได้
เพิ่มขึ้น
การใช้ยาสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น
การใช้ strong opioid

-

-พัฒนาOPDคู่ขนาน
-จัดการบริการแพทย์แผนไทยในระดับ รพ.สต.
-พัฒนาให้เป็นแฟทย์แผนไทยชั้นนา
-พัฒนาสู่ pain clinicคุณภาพ

วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาเพื่อตั้งความท้าทาย นาไปสู่ยุทธศาสตร์องค์กร
ปัญหา/ ประเด็นพิจารณา

ความท้าทาย

ยุทธศาสตร์ 1-2

- การเจ็บปุวยด้วยโรคที่สามารถปูองกันได้
- ภาวะแทรกซ้อนในผู้ปุวยโรคเรื้อรัง
- การพิการหรือเสียชีวิตด้วยโรคสาคัญ
- การวางระบบการเฝูาระวังโรคที่ครอบคลุมและทันเวลา
- การคุ้มครองผู้บริโภคเนื่องจากเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวมีรีสอร์ท
และร้านอาหารจานวนมาก
- การละเลย/ไม่แจ้งความเสี่ยงในหน่วยงาน
- เป็นพื้นที่ตั้งของเรือนจาและปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
เรือนจาขนาดใหญ่ ซึ่งในอนาคตอันใกล้จะมีการย้ายผู้ต้องโทษ
จานวนมากมารวมในพื้นที่
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้าในพื้นที่
- ผู้ปุวยติดบ้านติดเตียง
- พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปุา ห่างไกลจากตัวอาเภอและมีหลากหลาย
ชาติพันธุ์อาศัยอยู่ซึ่งมีความเชื่อต่างกัน
-เป็นพื้นที่แห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และมีธรรมชาติซึ่งในรีสอร์ท
มักมีเครื่องเล่นผาดโผนและผจญภัย อันตรายหลายรูปแบบ ซึ่งมี
อุบัติการณ์การได้รับบาดเจ็บเกิดขึ้น

- โรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน HA ขั้น 3
- พัฒนาคุณภาพการให้บริการส่งเสริม ปูองกัน รักษา และฟื้นฟู เพื่อ
ประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่มวัย มีพฤติกรรม สุขภาพที่ถูกต้อง ลดการ
เจ็บปุวยและภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บปุวย และพิการหรือเสียชีวิตด้วย
โรคสาคัญของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม
- บุคลากรตระหนัก ไม่เพิกเฉย และร่วมกันค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก
- จัดระบบบริการประชากรต่างด้าวที่เมาะสม ครอบคลุม
- โรคระบาด โรคติดต่อลดลง
-มีระบบเฝูาระวังกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะอย่างบางครอบคลุมโดยภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วม
- ผู้ปุวยติดบ้านติดเตียงได้รับการเยี่ยมบ้านโดยสหวิชาชีพ
-บุคคลในหน่วยงานต้องแจ้งความเสี่ยงทุกครั้งที่พบเจอความเสี่ยงเกิดขึ้น
- ระบบสุขภาพมีคุณภาพ ภายใต้ข้อจากัดด้านระยะทาง ชาติพันธุ์ กลุ่ม
เสี่ยง การคมนาคม การท่องเที่ยว และทรัพยากร
- ภาคีเครือข่ายสุขภาพร่วมขับเคลื่อน ปฏิรูประบบบริการทางแพทย์แบบไร้
รอยต่อ ปลอดภัยที่ผู้ใช้บริการเชื่อมั่นและไว้วางใจ
- รีสอร์ทและองค์กรเอกชนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
- การส่งต่อผู้ปุวย และการมาถึง รพ. รวดเร็วทันเวลา
- มีการซ้อมแผนครอบคลุมพร้อมรับทุกสถานการณ์

1. พัฒนาระบบสุขภาพระดับปฐม
ภูมิและทุติยภูมิที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน ครอบคลุมทุกมิติ
สุขภาพแบบองค์รวม ประชาชน
ไว้วางใจ
S-O Strategies (กลยุทธ์เชิงรุก)

2. พัฒนาระบบบริการเชิงรุกและ
การแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรที่มี
ประสิทธิภาพ
W-O Strategies (กลยุทธ์เชิง
พัฒนา)

ประเด็นพิจารณา
- การดาเนินงานต้องมีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
- การปูองกันการมีปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเงิน
- บุคลากรมีศักยภาพตามภาระกิจการให้บริการ
- บุคลากรบางหน่วยงานไม่ได้รับความปลอดภัยในการทางานตาม
มาตรฐาน
- บุคลากรบางคน มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านสุขภาพ
-ศูนย์คุณภาพและระบบข้อมูลสารสนเทศยังไม่ครอบคลุม
-ไม่มีนวัตกรรม แอพลิเคชั่น หรือโปรแกรมสาหรับให้ผู้รับบริการ
เข้าถึงง่าย
-พบปัญหาระยะการรอคอยการรักษาที่นาน
-ระบบสาธารณูปโภคยังไม่ได้มาตรฐานเช่น น้าอุปโภคไม่ผ่าน
มาตรฐาน การเกิดไฟฟูาดับ เป็นต้น
- สิ่งแวดล้อมยังติดที่งบประมาณและระบบดูแลรักษา และ green
and clean ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับพื้นฐาน

ความท้าทาย
- การบริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส
- การเงินการคลังมีเสถียรภาพ
- บุคลากรเพียงพอ ทางานตรงตามความสามารถ มีสมรรถนะแบบมือ
อาชีพ มีสุขภาวะดี และมีความปลอดภัย
- มีอัตรากาลังที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจทิศทางการพัฒนาองค์กร
และการแก้ไขปัญหาขาด อัตรากาลัง ในสาขาขาดแคลน เพื่อเตรียมความ
พร้อมรองรับ การเติบโตในอนาคต
- โรงพยาบาลมีการสร้างและใช้ Technology เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ทางาน ลดระยะเวลาการรอคอย เพิ่มระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- มีงานวิจัย นวัตกรรมพัฒนาคุณภาพบริการในองค์กรมากขึ้น
- ระบบสาธารณูปโภคสะอาดได้มาตรฐานเพียงพอและปลอดภัย
- พัฒนาสิ่งแวดล้อม green and clean ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก

ยุทธศาสตร์ 3
3. พัฒนาระบบคุณภาพบริหารจัด
กาทรัพยากร การเงินการคลัง
และทรัพยากรบุคคล ให้คุ้มค่า
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
S-T Strategies (กลยุทธ์เชิงรับ)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลแก่งกระจาน
ปีงบประมาณ 2563 – 2565 (ทบทวน ตุลาคม 2563)
ทิศทางของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. 2563 – 2565 ประกอบด้วย
วิส ัย ทัศ น์ พัน ธกิจ เปูา หมายสูง สุด ของแผนยุท ธศาสตร์ ประเด็น ยุท ธศาสตร์ และเปูา ประสงค์ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)

“ โรงพยาบาลชุมชนชั้นนาด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล (Remote service area)
โดยการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ ภายในปี 2565”
โรงพยาบาลชุมชน หมายถึง
- โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง เป็นโรงพยาบาลชุมชนเพียง 1 เดียวของอาเภอแก่งกระจานที่
จัดบริการทางสุขภาพโดยผสมผสานหลักคุณธรรม และการยึดจิตวิญญาณการบริการสุขภาพและ
การบริการแก่ผู้ปุวยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล (Remote service area) โดยการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย
สุขภาพ ภายในปี 2565 หมายถึง
- โ ร ง พ ย า บ า ล มี ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ ใ น ม า ต ร ฐ า น โ ร ง พ ย า บ า ล ร ะ ดั บ ทุ ติ ย ภู มิ ชั้ น น า
ด้านการประสานงานกับองค์กรภายนอก ทั้ง องค์กรรัฐ เอกชน และเครือข่ายในชุมชนทุกด้าน
ส่งผลให้การวางแผนมีความครอบคลุม และการบริการต่อเนื่องถึงชุมชน ทั้งในพื้นที่ปกติและพื้นที่
สูงที่เข้าถึงยาก โดยการจัดบริการโดยทีมบุคลากรให้ผู้ปุวยมีความปลอดภัย (Patient Safety
Hospital) จนนาไปสู่การลดลงของการเจ็บปุวย ปุวยตาย การส่งต่อผู้ปุวยที่รวดเร็วไร้รอยต่อโดยมี
ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการแพทย์ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
พันธกิจ (Mission)
กรอบในการดาเนินงานตามภารกิจของโรงพยาบาลแก่งกระจาน และภารกิจการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลได้กาหนดพันธกิจทางยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวม เชื่อมโยงการบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ที่ครอบคลุมและได้
มาตรฐาน โดยภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
2) พัฒนาการบริการการแพทย์ฉุกเฉินและจัดระบบการส่งต่อให้มีประสิทธิภาพไร้รอยต่อ
3) มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม (Core Value)
1) K Knowledge องค์กรมีมาตรฐาน
2) K Kindness บริการด้วยหัวใจ
3) C Community / Co-ordination ประสานสายใยภาคี
4) H Happiness ทุกชีวีมีความสุข
เป้าประสงค์สูงสุด (Ultimate Goal)
ผู้รับบริการได้รับบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง อัตราปุวยและอัตรา
ตายลดลง
เข็มมุ่งองค์กร
พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และการให้บริการสุขภาพ โรค Sepsis STEMI Stroke Trauma
(3S1T) และระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ประเด็นความท้าทายในการพัฒนา
1. ปฏิบัติงานภายใต้ข้อจากัดด้านบุคลากรและด้านการเงิน
2. การพัฒ นางานด้านการแพทย์ ฉุกเฉิน เนื่องจากบริบทเรื่อง ระยะทางและประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
(Remote service area)
3. การดาเนินงานสาธารณสุขในพื้นที่ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเปราะบาง เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่แห่งการสาธารณสุข
ชายขอบที่เป็นต้นแบบ

มชนชัแ้นลสุ
นาด้ขภาพของประชาชนในพื
านการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื
้นที่ห่างไกลservice area)
โรงพยาบาลชุมโรงพยาบาลชุ
ชนชั้นนาด้านการดู
้นที่ห่างไกล (Remote
(Remote
service
โดยการมี
นร่ขวภาพ
มกับภาคี
เครือข่2565
ายสุขภาพ
โดยการมี
ส่วนร่วarea)
มกับภาคี
เครือข่สา่วยสุ
ภายในปี

วิสัยทัศน์
(Vision)
พันธกิจ
(Mission
)

เป้าประสงค์สูงสุด
(Ultimate Goal)
ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)

เป้าประสงค์
(Goal)

กลยุทธ์
(Strategic)

จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวม เชื่อมโยงการบริการระดับปฐม พัฒนาการบริการการแพทย์ฉุกเฉินและ มี ระบบบริ ห ารจัดการทรัพยากรที่มีประสิ ทธิภ าพตาม
หลักธรรมาภิบาล
ภู มิ แ ละทุ ติ ย ภู มิ ที่ ค รอบคลุ ม และได้ ม าตรฐาน โดยภาคี ระบบส่งต่อให้มีประสิทธิภาพไร้รอยต่อ
เครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
ประชาชนมีสุขภาพดี พึ่งตนเองทางสุขภาพได้ เมื่อเจ็บปุวยได้รับการรักษาโรคทันเวลา อัตราการเจ็บปุวย และอัตราการตายลดลง
พัฒนาระบบสุขภาพระดับทุติยภูมิที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ครอบคลุมมิติสุขภาพแบบองค์รวม ประชาชนไว้วางใจ
โรงพยาบาลมีมาตรฐานทั้ง
ระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิที่มี
ศักยภาพ ร่วมกับภาคีเครือข่าย
สามารถจัดบริการให้ประชาชน
ทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ลดปัญหา
สุขภาพที่สาคัญ และมีระบบ
การดูแลต่อเนื่องในชุมชน
1. พัฒนา
คุณภาพและเพิม่
ศักยภาพ
เครือข่ายในการ
บริการ และการ
เข้าถึงกลุ่มโรค
สาคัญ 3S1T
(STEMI Stroke
Sepsis Trauma)

2. พัฒนา
ระบบการ
ดูแลกลุม่
ผู้ปุวยโรค
เรื้อรังโดย
บูรณาการ
ร่วมกับสห
สาขาวิชาชีพ

ประชากรชนเผ่า
ประชากรต่างด้าว
ประชากรกลุ่ม
เปราะบาง สามารถ
เข้าถึงบริการสุขภาพ
คุณภาพได้ครอบคลุม

3. สร้างเสริม
ความรอบรู้
ทางสุขภาพให้
ครอบคลุมทุก
กลุ่มวัย

4. พัฒนา
ศักยภาพ
เครือข่าย
ผดุงครรภ์
โบราณ

พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ครบวงจรและระบบการส่งต่อ
การส่งต่อผู้ปุวยมี
มาตรฐาน
ปลอดภัย ไร้
รอยต่อ และได้รับ
ความเชื่อมั่นจาก
ประชาชน

5. พัฒนา
ศักยภาพการ
ดูแลผูป้ ุวยใน
เรือนจาให้
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
ปฐมภูมิ

โรงพยาบาลมี
ความเข้มแข็ง
ทางการเงิน
การคลังและมี
ธรรมาภิบาล

6. พัฒนาระบบเชิง
รุกและการแพทย์
ฉุกเฉินร่วมกับภาคี
เครือข่ายสุขภาพ
เพื่อส่งเสริมระบบ
การส่งต่อที่รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
สาคัญ

พัฒนาระบบคุณภาพบริหารจัดกาทรัพยากร การเงินการ
คลัง และทรัพยากรบุคคล ให้คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
มีกาลังคน เป็นโรงพยาบาลตามSmart อ ง ค์ ก ร มี
สิ่ ง แวดล้ อมที่
ที่มีความ
Hospital โดยการจัดให้มี
ป ล อ ด ภั ย
เป็นมือ
ระบบดิจิตอลที่ทันสมัย
เพี ยงพอ พร้อม
อาชีพ
สามารถลดความแออัดและ
ใช้ แ ละเอื้ อ ต่ อ
การรอคอย
การบริการ

7. พัฒนาศักยภาพ
ทางการเงินการคลัง
ของโรงพยาบาล โดย
ใช้หลักการบริหาร
ความเสีย่ ง

8. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการแพทย์ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด

9. พัฒนาระบบการ
บริหารอัตรากาลังที่
เหมาะสมกับภาระงาน
และส่งเสริมการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
นวัตกรรมและงานวิจยั
ในบุคลากร

10. พัฒนา
ระบบสา
ธารณูป โภค
และระบบ
บาบัดน้าเสีย

วิสัยทัศน์
(Vision)
พันธกิจ
(Mission)
1 . จั ด บ ริ ก า ร
สุ ข ภาพแบบองค์
รวม เชื่อมโยงการ
บริก ารระดับ ปฐม
ภูมิ แ ละทุ ติย ภู มิ ที่
ครอบคลุมและได้
มา ต รฐ า น โ ด ย
ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย
สุขภาพมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อน

โรงพยาบาลชุมชนชั้นนาด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
(Remote service area) โดยการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ ภายในปี 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)
1.พัฒนาระบบ
สุขภาพระดับ
ทุติยภูมิที่มี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน
ครอบคลุมมิติ
สุขภาพแบบ
องค์รวม
ประชาชน
ไว้วางใจ

2 . พั ฒ น า ก า ร
บริ ก ารการแพทย์
ฉุ ก เฉิ น และระบบ
ส่ ง ต่ อ ใ ห้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพไร้
รอยต่อ

2.พัฒนาระบบ
บริการ
การแพทย์
ฉุกเฉินครบ
วงจร และ
ระบบการส่ง
ต่อ

3.มี ร ะบบบริ ห าร
จัดการทรัพยากรที่
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ตามหลั ก ธรรมาภิ
บาล

3.พัฒนาระบบ
คุณภาพบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
การเงินการ
คลัง และ
ทรัพยากร
บุคคล ให้คุ้มค่า
และเกิด
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
(Goal)
G1 .โรงพยาบาลมีมาตรฐาน
ทั้งระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ที่ มี ศั ก ยภาพ ร่ ว มกั บ ภาคี
เครือข่าย สามารถจัดบริการ
ให้ ป ระชาชนทุ ก กลุ่ ม อย่ า ง
ทั่ ว ถึ ง ลดปั ญ หาสุ ข ภาพที่
สาคัญ และมี ระบบการดูแ ล
ต่อเนื่องในชุมชน
G2 . ป ร ะ ช า ก ร ช น เ ผ่ า
ประชากรต่างด้าว ประชากร
กลุ่ ม เปราะบาง สามารถ
เข้าถึงบริการสุขภาพคุณภาพ
ได้ครอบคลุม

กลยุทธ์
(Strategic)
S1. พัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพเครือข่ายในการ
บริการ และการเข้าถึงกลุ่มโรคสาคัญ 3S1T
(STEMI Stroke Sepsis Trauma)
S2. พัฒนาระบบการดูแลกลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรังโดย
บูรณาการร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
S3. สร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มวัย
S4 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผดุงครรภ์โบราณ
S5 พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ปุวยในเรือนจาให้
เป็นไปตามมาตรฐานปฐมภูมิ

G3 . ก า ร ส่ ง ต่ อ ผู้ ปุ ว ย มี
มาตรฐาน ปลอดภัย ไร้รอยต่อ
และได้ รั บ ความเชื่ อ มั่ น จาก
ประชาชน

S6. พัฒนาระบบเชิงรุกและการแพทย์ฉกุ เฉิน

G4. โรงพยาบาลมี ค วาม
เข้ มแข็งทางการเงินการคลัง
และมีธรรมาภิบาล
G 5 .มีกาลังคนที่มีความเป็น
มืออาชีพ
G6 . เป็นโรงพยาบาลตาม
Smart Hospital โดยการจัด
ให้ มีระบบดิจิตอลที่ทนั สมัย
สามารถลดความแออัดและ
การรอคอย
G7 .องค์ ก รมี สิ่ ง แวดล้ อ มที่
ปลอดภั ย เพี ยงพอ พร้ อมใช้
และเอื้อต่อการบริการ

S7. พัฒนาศักยภาพทางการเงินการคลังของ
โรงพยาบาล โดยใช้ หลักการบริหารความเสี่ยง
S8.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การแพทย์ให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด
S9. พัฒนาระบบการบริหารอัตรากาลังที่
เหมาะสมกับภาระงาน และส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและงานวิจยั ใน
บุคลากร
S10. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบบาบัด
น ้าเสีย

ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ เพื่อส่งเสริมระบบ
การส่งต่อที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA)ระดับ 3
ร้อยละความพึงพอใจของผูป้ ุวย ≥ ร้อยละ80
อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปได้รับการแก้ไข ≥ ร้อยละ 80
Onset to hospital time (STEMI) ภายใน 3 ชั่วโมง ร้อยละ 100
Door to SK time STEMI in 30 นาที ≥ ร้อยละ 80
onset to hospital time(stroke) in 3ชม. 30 นาที ≥ ร้อยละ 80
Stroke fast track ได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาที ≥ ร้อยละ 80
อัตราผู้ปุวย sepsis ได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. ≥ ร้อยละ 90
อัตราผู้ปุวย sepsisได้รับ IVF 1.5 L ภายใน 1 ชม. ≥ ร้อยละ 90
อัตราเสียชีวิตของผูป้ ุวย sepsis ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ≤ ร้อยละ 5
อัตราผู้ปุวย severe TBI เสียชีวิต ≤ ร้อยละ 40
อัตราผู้ปุวย TBI ได้รับการประเมินอาการถูกต้อง และรวดเร็ว ร้อยละ 100
อัตราผู้บาดเจ็บ TBI มาด้วยระบบ EMS≥ ร้อยละ 24
อัตราผู้ปุวยความดันโลหิตสามารถคุม BPได้ < 140/90 mmHg ≥ ร้อยละ 50
อัตราผู้ปุวย DM ที่มี HbA1C ≥ 40% < ร้อยละ 7
อัตราผู้ปุวย DM/HT เป็นโรคไตเรื้อรังรายใหม่ ≥ ร้อยละ 80
อัตราผู้ปุวย CKD ที่มีความดันโลหิต <140/90mmHg ≥ ร้อยละ 80
ผู้ปุวยโรค NCD ที่ไม่ได้ดูแลต่อเนื่องเกิดภาวะแทรกซ้อน STROKE/MI < ร้อยละ 2
ผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายตามข้อบ่งชี้ได้รับการดูแลต่อเนื่อง Palliative care≥ร้อยละ 50
ประชากรอายุ > 35 ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง ≥ ร้อยละ 90
ประชากรอายุ > 35 ปี ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน ≥ ร้อยละ 90
ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปทาร้ายตนเองซ้าภายใน 1 ปี ≥ ร้อยละ 85
อุบัติการณ์มารดาเสียชีวิตจากการตกเลือดหลังคลอด = 0
อุบัติการณ์ทารกแรกเกิดแล้วเสียชีวิตหลังคลอด = 0
อัตรา Response time ภายใน 2 นาที ≥ ร้อยละ 90
ผู้ปุวยฉุกเฉินได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาทีหลังได้รับการวินิจฉัย ≥ ร้อยละ 60
อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้า = 0
การดาเนินงาน RDU ในโรงพยาบาล ≥ ระดับ 3
จานวนครั้งการรายงานผล Lab ผิดพลาด = 0
อัตราการให้เลือดผิดคนผิดหมู่ = 0
สถานะวิกฤตทางการเงินของโรงพยาบาล ≤ ระดับ3
ค่า Current Ratio
ค่า Quick Ratio
ผลการประเมิน ITA ≥ ร้อยละ 90
ค่า CMI ≥ 0.6
อุบัติการณ์การหยุดชะงักของระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล>15นาที = 0
บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี ร้อยละ 100
บุคลากรประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปุวยจากการทางาน < ร้อยละ 5
การโยกย้ายและลาออกของบุคลากร < ร้อยละ 5
บุคลากรได้รับการอบรม 10 วัน/คน/ปี ≥ ร้อยละ 90
ผลงานนวัตกรรม งานวิจัย CQI R2R ขององค์กร ≥ 8 เรื่องต่อปี
โรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน Green & Clean hospital ระดับดีมาก plus

พันธกิจที่ 1 จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวม เชื่อมโยงการบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ที่ครอบคลุม
และได้มาตรฐาน โดยภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 .พัฒนาระบบสุขภาพระดับทุติยภูมิที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ครอบคลุมมิติสุขภาพแบบ
องค์รวม ประชาชนไว้วางใจ
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ (Outcome Goals)
1) โรงพยาบาลเป็นองค์กรคุณภาพผ่านมาตรฐาน HA ขั้นที่ 3
2) โรงพยาบาลมีมาตรฐานทั้งระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิที่มีศักยภาพ ร่ว มกับภาคีเครือข่าย
สามารถจัดบริการให้ประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ลดปัญหาสุขภาพที่สาคัญ และมีระบบการ
ดูแลต่อเนื่องในชุมชน
3) กลุ่มประชากรชนเผ่า ประชากรต่างด้าว ประชากรกลุ่มเปราะบางดูแลสุขภาพตนเองและ
ครอบครัวตามแนวทางการสาธารณสุขมูลฐาน และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพคุณภาพได้
ครอบคลุม
กลยุทธ์หลัก
S1. พัฒนาคุณภาพการเข้าถึงกลุ่มโรคสาคัญ 3S1T (STEMI Stroke Sepsis Trauma)
S2. พัฒนาระบบการดูแลกลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรังโดยบูรณาการร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
S3. สร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย
S4 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผดุงครรภ์โบราณ
S5 พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ปุวยในเรือนจาให้เป็นไปตามมาตรฐานปฐมภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบสุขภาพระดับทุติยภูมิที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ครอบคลุมมิติ
สุขภาพแบบองค์รวม ประชาชนไว้วางใจ
S1. พัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพเครือข่ายในการบริการ และการเข้าถึงกลุม่ โรคสาคัญ
3S1T (STEMI Stroke Sepsis Trauma)
จุดเน้นของการจัดบริการและการพัฒนา
1. พัฒนาระบบบริการที่ครอบคลุมกลุ่มโรคสาคัญของโรงพยาบาล ตั้งแต่การเข้าถึง การประเมินโรค
การักษา การดูแลต่อเนื่อง และการดูแลไม่ให้เกิดขึ้นซ้าหรือมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มโรค ACS (STEMI), Sepsis , Trauma , Stroke
2. พัฒนาความร่วมมือระดับภาคีเครือข่าย ให้ผู้ปุวยได้รับประโยชน์สูงสุดตั้งแต่ระดับชุมชน , รพ. สต.
และรพ.แม่ข่าย ในการดูแลกลุ่มโรคสาคัญและมีความเสี่ยงสูงของชุมชน
ความมุ่งหมาย
ให้บริการตรวจรักษาผู้ปุวยครอบคลุม 4 มิติ แบบองค์รวม ตามมาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มโรคอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินและส่งต่อ ได้แก่ ACS , Stroke , Trauma ,sepsis
เพื่อให้ผู้รับบริการปลอดภัย และพึงพอใจ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
ศักยภาพและข้อจากัดศักยภาพ
1. มีความพร้อมของทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ทั่วไป เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิค
การแพทย์ นักกายภาพบาบัด เจ้าพนักงานรังสีวิทยา และโภชนากร พยาบาลเฉพาะทาง (เวชปฏิบัติทั่วไป
และตรวจรักษาโรคเบื้องต้น สุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก เวชปฏิบัติทางตา พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
พยาบาลไตเทียม พยาบาลจิตเวช )

บริบท
กลุ่มโรคสาคัญ (Key Clinical Population)
เกณฑ์
โรค

มีหลักฐานใหม่หรือ
เทคโนโลยีใหม่ที่นามาใช้ การดูแลมีความซับซ้อน
ในการดูแลผู้ป่วย
Complex Care
New evidence/
technology
5
5

Disease

มีความเสี่ยงสูง
High risk

ACS (STEMI)

5

มีค่าใช้จ่ายสูง/นอน
โรงพยาบาลนาน
High cost/
Long LOS
5

Sepsis

5

5

3

5

5

Traumatic Brain
Injury

5

5

4

5

5

stroke

5

5

3

5

5

มีปริมาณผู้ป่วยมาก
High volume
2

ความท้าทาย
การเข้าถึงกลุ่มโรคสาคัญ
3S1T (STEMI Stroke
Sepsis Trauma)มีเพิ่มขึ้น
พัฒนาระบบ Stroke Fast
track ให้มีคุณภาพสูงสุด

ยุทธศาสตร์
ที่1
พั ฒ น า ร ะ บ บ
สุ ข ภ า พ ร ะ ดั บ
ทุ ติ ย ภู มิ ที่ มี
คุ ณ ภาพและได้
มาตรฐาน
ค ร อ บ ค ลุ ม มิ ติ
สุ ข ภาพแบบองค์
รวม ประชาชน
ไว้วางใจ

วัตถุประสงค์
-สร้างความตระหนัก

และตื่นตัว
-ปฏิบัติงานเชิงรุกใน
การดูแลผู้ปุวย stroke

ตัวชี้วัด
-ร้อยละ onset to hospital time
in 3 ชั่วโมง 30 นาที

-ร้อยละผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมองเข้ารับการรักษาด้วยบริการ

Baseline
2563
39.53
18.60

Project performance
2564
2565
2564
ร้อยละ
>80
ร้อย
ละ>24

ร้อยละ
>80
ร้อยละ
>24

ร้อยละ
>80
ร้อยละ
>24

EMS

- ร้อยละของผู้ปุวย stroke fast
track ได้รับการส่งต่อภายใน30
นาที
- ร้อยละผู้ปุวย stroke fast track
ได้รับการดูแลตามCPG
-อัตราการเสียชีวิตจาก หลอด

เลือดสมอง

78.57
25.58
13.95

ร้อยละ
>80

ร้อยละ
>80

ร้อยละ
>80

โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก
-โครงการพัฒนา CPG
โรคหลอดเลือดสมอง
-โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ Fast
Track Trauma and
Stroke alarm

-โครงการอาเภอแก่ง
กระจานรู้ทัน
ร้อยละ50 ร้อยละ50 ร้อยละ50 STROKE/STEMI
นางสาวยุพาพรรณ
ร้อยละ<7 ร้อยละ<7 ร้อยละ<7 ช้างพลายงาม
นางสุจรรยา
เปรื่องปราช
นางนฤมล ไพรแก่น
พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการ

ความท้าทาย

ยุทธศาสตร์
ที่1
-ระบบการส่ง พั ฒ นาระบบ
ต่อ และบริการ สุ ข ภาพระดั บ
เชิงรุกเกี่ยวกับ ทุ ติ ย ภู มิ ที่ มี
การดูแลผู้ปุวย คุ ณ ภาพและ
sepsis ,
ได้ ม าตรฐาน
ประสิทธิภาพ ครอบคลุ มมิ ติ
-อัตราตาย
สุ ข ภาพแบบ
ผู้ปุวยติดเชื้อใน อ ง ค์ ร ว ม
กระแสเลือด
ประชาชน
แบบรุนแรง
ไว้วางใจ
ลดลง

เป้าประสงค์
หลัก
โรงพยาบาล
สามารถ
ใ ห้ บ ริ ก า ร
สุ ข ภ า พ
มาตรฐานได้
ค ร อ บ ค ลุ ม
ผู้รับบริการทุก
กลุ่มและทั่วถึง
ทุ ก พื้ น ที่ ทั้ งใน
พื้นที่ปกติ และ
ใ น พื้ น ที่
ห่างไกลเข้าถึง
ยาก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

-เพื่อพัฒนา
คุณภาพระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาอายุรกรรม
ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
-พัฒนาระบบการ
ส่งต่อ และบริการ
เชิงรุกเกี่ยวกับ
การดูแลผู้ปุวย
sepsis

- อัตราการเจาะ hemoculture
ก่อนให้ยา antibiotic > ร้อยละ
90
- อัตราการได้รับยา antibiotic
ภายใน 1 ชั่วโมง(นับจากเวลาที่
ได้รับการวินิจฉัย) > ร้อยละ 90
-อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg ใน
1 ชั่วโมง แรก (ในกรณีไม่มีข้อ
ห้าม) > ร้อยละ 90
-อัตราตายผู้ปุวยติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงชนิด
community acquired < ร้อย
ละ 30
-ร้อยละผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยงได้รับการ
คัดกรองภาวะ sepsis > 80

Baseline
2563
90.28

Project performance
2564
2565
2564
N/A > 90% > 90%
N/A

> 90%

> 90%

N/A

> 90%

> 90%

≤28%

≤24%

≤20%

> 80%

> 80%

> 80%

93.06
47.22
3.03

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
หลัก
น.ส.ยุพาพรรณ
ช้างพลายงาม
งานวิจัยและพัฒนา

ความท้าทาย

ยุทธศาสตร์
ที่1
อัตราปุวย/ตาย พั ฒ นาระบบ
ภาวะแทรกซ้อน สุ ข ภาพระดั บ
ทุ ติ ย ภู มิ ที่ มี
จาก STEMI
คุ ณ ภาพและ
ลดลง
ได้ ม าตรฐาน
ครอบคลุ มมิ ติ
สุ ข ภาพแบบ
อ ง ค์ ร ว ม
ประชาชน
ไว้วางใจ

เป้าประสงค์
หลัก
โรงพยาบาล
สามารถ
ใ ห้ บ ริ ก า ร
สุ ข ภ า พ
มาตรฐานได้
ค ร อ บ ค ลุ ม
ผู้รับบริการทุก
กลุ่มและทั่วถึง
ทุ ก พื้ น ที่ ทั้ งใน
พื้นที่ปกติและ
ใ น พื้ น ที่
ห่างไกลเข้าถึง
ยาก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

พัฒนาการบริการ
เชิงรุกเกี่ยวกับ
การดูแลผู้ปุวย
STEMI

-Onset to hospital time
(STEMI) ภายใน 3 ชั่วโมง ร้อย
ละ 100
-Door to EKG time ภายใน 10
นาที > ร้อยละ 80
-อัตราตายของผู้ปุวยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจตายชนิด
เฉียบพลัน STEMI < ร้อยละ 9
-.Door to Needle time ภายใน
30 นาที > ร้อยละ 80
-การให้การรักษาผู้ปุวย STEMI
ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กาหนด >
ร้อยละ 50
-ร้อยละผู้ปุวยและครอบครัวมี
ความรู้ในการจัดการดูแลสุขภาพ
ตนเองผู้ปุวยกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลันชนิด STEMI
(Health literacy) > ร้อยละ 80
-ร้อยละของประชากรวิกฤต
ฉุกเฉินเข้าถึงบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน > ร้อยละ 24

Baseline
2563

53.33
26.67
30.77
30.77
NA

20

Project performance
โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก
2564
2565
2566
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ -โครงการวิจัยเรื่อง
100
100
100 ผลการใช้แนวทาง
ปฏิบัติการดูแลผู้ปุวย
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
80
80
80
ขาดเลือดเฉียบพลัน
< ร้อย < ร้อย < ร้อย ชนิด STEMI
ละ 9
ละ 8
ละ 8
-โครงการอาเภอแก่ง
> ร้อย > ร้อย > ร้อย กระจานรู้ทัน
ละ 80 ละ 80 ละ 80 STROKE/STEMI
>ร้อยละ >ร้อยละ >ร้อยละ
50
60
60
> ร้อย
ละ 80

> ร้อย
ละ 80

> ร้อย
ละ 80

> ร้อย
ละ 24

> ร้อย
ละ 24

> ร้อย
ละ 24

น.ส.ยุพาพรรณ
ช้างพลายงาม
นางสุจรรยา
เปรื่องปราช
พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการ

ความท้าทาย
การเข้ า ถึ ง กลุ่ ม
โรคส าคัญ 3S1T
(STEMI Stroke
Sepsis Trauma)
มีเพิ่มขึ้น
อั ต ราปุ ว ยกลุ่ ม
โรคส าคัญ 3S1T
(STEMI Stroke
Sepsis Trauma)
ลดลง
อั ต ราตายกลุ่ ม
โรคส าคัญ 3S1T
(STEMI Stroke
Sepsis Trauma)
ลดลง

ยุทธศาสตร์
ที่1
พั ฒ นาคุ ณภาพ
แ ล ะ เ พิ่ ม
ศั ก ย ภ า พ
เครื อข่ายในการ
บริ การ และการ
เข้ า ถึ ง กลุ่ ม โรค
ส า คั ญ 3S1T
(STEMI Stroke
Sepsis Trauma)

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ให้บริการตรวจรักษา
ผู้ปุวยครอบคลุม 4 มิติ
แบบองค์รวม ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ กลุ่ม
โรคอุบัติเหตุฉุกเฉินและ
ส่งต่อ ได้แก่ ACS ,
Stroke , Trauma
,sepsis
เพื่อให้ผู้รับบริการ
ปลอดภัย และพึงพอใจ
ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

Trauma
-อัตราผู้ปุวย TBI ได้รับการ-ประเมิน
สภาพถูกต้อง รวดเร็ว
-อัตราผู้บาดเจ็บ TBI มาด้วยระบบ EMS≥
ร้อยละ 24
-อัตราผู้ปุวย Head injury ที่กลับมา
รักษาซ้าภายใน 48 ชม.ด้วยอาการทาง
สมองที่เลวลง
-อัตราผู้ปุวย Head injury ที่
Admittedแล้วมีอาการทางสมองเลวลง
ภายใน 24 ชม.
-อัตราผู้ปุวย severe TBI เสียชีวิต

Baseline
2563

Project performance
2564
2565
2566

96.39

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
100
100
100
≥ร้อยละ ≥ร้อยละ ≥ร้อยละ
24
24
24
<ร้อยละ <ร้อยละ <ร้อยละ
5
5
5

17.64
(3/17)
0
0

<ร้อยละ <ร้อยละ <ร้อยละ
5
5
5

66.66

<ร้อยละ <ร้อยละ <ร้อยละ
40
40
40

โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก

ความเสี่ยงและมาตรการป้องกันโรคที่มุ่งเน้น
โรค/กระบวนการ
Stroke

ความเสี่ยง
1.ผู้ปุวย stroke มารักษาที่โรงพยาบาลเกิน goal
period

2.ระบบคัดกรองผู้ปุวยเข้าStroke fast track ล่าช้า

3.ความล่าช้าในระบบส่งต่อผู้ปุวยstroke

Trauma
(head injury)

1.ผู้ปุวย Trauma(head injury) เข้าถึงบริการล่าช้า
2. ผู้ปุวย Trauma (head injury) ถูกเคลื่อนย้ายผิด
วิธี

มาตรการป้องกัน
1.รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง และการเรียกใช้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินผ่าน 1669 โดยให้ความรู้กลุ่ม
* ผู้ปุวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง , อสม., ติดปูายประชาสัมพันธ์ในชุมชน
* วิทยุชุมชนแก่งกระจานเรดิโอ
1.จัดประชุมอบรมพยาบาลรพ.แก่งกระจานและ เจ้าหน้าที่รพสต.ในการคัดกรองผู้ปุวย การ
ประเมินสภาพ การช่วยเหลือเบื้องต้น
2.ใช้เครื่องมือ “FAST” ในการคัดกรองผู้ปุวย
3.วางระบบการจัดการ stroke Fast Track ที่ชัดเจนสื่อสารให้ทุกจุดบริการในรพ.และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอาเภอ ทราบบทบาทหน้าที่
4.จัดทาระบบ Stroke alarm ทันทีที่ผู้ปุวยมาถึงรพ.
1.ประสานกับรพ.พระจอมเกล้าจัดทา ระบบปรึกษาก่อนส่งต่อ 24ชม.
2.มีการส่งต่อผู้ปุวยเป็นประเภทฉุกเฉินในระบบทางด่วนพิเศษ
3.มีแผนภาพการดูแลผู้ปุวยทุกขั้นตอน(Clinical Pathway)และกาหนดระยะเวลากากับการ
ปฏิบัติแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ผู้ปุวยได้รับการดูแลอย่างรวดเร็ว
1.ประชาสัมพันธ์การเรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน1669 โดย
* ติดปูายประชาสัมพันธ์ในชุมชน ,ให้ อสม. สื่อสาร,วิทยุชุมชนแก่งกระจานเรดิโอ
1.จัดอบรมฟื้นฟูทักษะในการดูแล/การเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
แก่อาสาฉุกเฉินชุมชน,FR ,EMR ในเขตพื้นที่และเจ้าหน้าที่ รพสต.เครือข่าย
2.ใช้แบบประเมินผู้ปุวย Trauma ในการดูแลผู้ปุวย Trauma ที่ห้องฉุกเฉิน

3. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะใน
การประเมินผู้ปุวยบาดเจ็บ
4.เป็น รพช.ขนาดเล็ก ขาด
อุปกรณ์ เครื่องมือ บุคคลากร
ในการดูแลผู้ปุวยบาดเจ็บ
รุนแรง
5. ผู้ปุวยTrauma เกิดภาวะ
Cardiac Arrest ขณะส่งต่อ
Sepsis

1.ผู้ปุวยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดมีอาการรุนแรง
มากขึ้น/เสียชีวิต

1.จัดอบรมATLSให้พยาบาล ER และพยาบาลส่งต่อทุกปี
2.มีแบบประเมินผู้ปุวย Trauma
1.ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ทั้งในและนอกเวลาราชการทุกปี

1.กรณี Refer case trauma grad resuscitate emergent ประสานแพทย์เวรประเมิน
อาการก่อนส่งต่อทุกครั้ง และแก้ไขภาวะฉุกเฉินให้ stable ก่อนส่งต่อทุกครั้ง
1.ประเมินและตรวจจับภาวะ sepsis ให้เร็ว
2.ให้การพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ปุวย
sepsis ให้ครบถ้วนและรวดเร็ว
3.ติดตามประเมินอาการอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมิน
อาการเปลี่ยนแปลงได้ทันเวลา

ACS (STEMI)

1.การคัดกรองผู้ปุวย ACSล่าช้า การรักษาผู้ปุวย
ผิดพลาด ความล่าช้าในระบบส่งต่อ

1.รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับอาการ Chest pain และการ
เรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน1669
1.1โดยให้ความรู้กลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรัง
1.2 ติดปูายประชาสัมพันธ์ตามชุมชน
1.3 วิทยุชุมชนกระจายเสียง

2.จัดประชุมอบรมพยาบาล รพ.แก่งกระจานและ
เจ้าหน้าที่ คปสอ.แก่งกระจานในการคัดกรองผู้ปุวย
3.วางระบบการจัดการ STEMI fast track ที่ชัดเจน
สื่อสารในทุกจุดบริการใน รพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบสุขภาพระดับทุติยภูมิที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ครอบคลุมมิติ
สุขภาพแบบองค์รวม ประชาชนไว้วางใจ
S2. พัฒนาระบบการดูแลกลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรังโดยบูรณาการร่วมกับสหสาขา
วิชาชีพ
จุดเน้นของการจัดบริการและการพัฒนา
1. พัฒนาระบบบริการที่ครอบคลุมกลุ่มโรคสาคัญของโรงพยาบาล ตั้งแต่การเข้าถึง การประเมินโรค
การักษา การดูแลต่อเนื่อง
2. พัฒนาความร่วมมือระดับภาคีเครือข่าย ให้ผู้ปุวยได้รับประโยชน์สูงสุดตั้งแต่ระดับชุมชน , รพ. สต.
และรพ.แม่ข่าย ในการดูแลกลุ่มโรคเรื้อรังสาคัญ
ความมุ่งหมาย
ให้บริการตรวจรักษาผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ แบบองค์รวม ตามมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อให้ผู้รับบริการปลอดภัย และพึงพอใจ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
ศักยภาพ
1. มีความพร้อมของทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ทั่วไป เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิค
การแพทย์ นักกายภาพบาบัด เจ้าพนักงานรังสีวิทยา และโภชนากร พยาบาลเฉพาะทาง (เวชปฏิบัติทั่วไป
และตรวจรักษาโรคเบื้องต้น สุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก เวชปฏิบัติทางตา พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
พยาบาลไตเทียม พยาบาลจิตเวช )
ข้อจากัด
1. มีแพทย์ใช้ทุน มาหมุนเวียนทุก 1- 2 ปี เมื่อครบกาหนด จะไปเรียนต่อแพทย์เฉพาะทาง ส่งผลให้ขาด
ประธานทีมนาทางคลินิก ส่งผลให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการดูแลรักษา
2. ไม่สามารถเปิดห้องผ่าตัดใหญ่ได้ ให้บริการเฉพาะการผ่าตัดเล็ก เช่น Excision
3. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติผู้ปุวยโรคเรื้อรัง (lab routine) ได้ผลช่วงบ่ายหลังผู้ปุวยได้รับการตรวจ
รักษาจากแพทย์แล้ว ถ้าผลผิดปกติพยาบาลต้องติดตามผู้ปุวยมาพบแพทย์เพื่อปรับการรักษาหรือส่ง
ต่อภายในวันอื่น

กลุ่มโรคสำคัญ (Key Clinical Population)
เกณฑ์
โรค
Disease

มีความเสี่ยงสูง
High risk

มีค่าใช้จ่ายสูง/นอน
โรงพยาบาลนานHigh
cost/
Long LOS

มีปริมาณผู้ปุวยมาก
High volume

มีหลักฐานใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่ที่
นามาใช้ในการดูแลผู้ปุวย
New evidence/ technology

การดูแลมีความซับซ้อน
Complex Care

DM

4

4

4

3

4

HT

4

5

3

3

4

COPD

4

5

4

3

4

Asthma

4

5

3

3

4

CKD

4

5

4

3

4

สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาทีส่ าคัญ
โรคเบาหวาน ความดัน
ประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ได้รับการคัดกรองไม่ครอบคลุม
กลุ่มป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไม่สามารถควบคุมโรคได้ ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน และเรื้อรัง
กลุ่มป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ขาดการรักษา
บุคลากรยังไม่เข้าใจ แนวทางเวชปฏิบัติโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
กลุ่มป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่ควบคุมโรคได้ยังไม่ได้รับการส่งกลับรักษาในพื้นที่
การบันทึกและส่งออกข้อมูล43 แฟ้มเข้าระบบ HDC ไม่ถูกต้อง/ไม่เป็นปัจจุบัน
โรคไต
การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ปุวยและญาติยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ผู้ปุวยรักษาไม่ต่อเนื่อง
การคัดกรองยังไม่ครอบคลุม กลุ่มประชากร
โรคทางจักษุวิทยา
ผู้สูงอายุยังได้รับการคัดกรองสายตาไม่ครอบคลุม
ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด ไม่เข้าถึงการรักษา

โรคเรื้อรัง
ความท้าทาย

ยุทธศาสตร์
ที่1
พัฒนาศักยภาพ พั ฒ น า ร ะ บ บ
ในการจัดการเชิง สุ ข ภาพระดั บ ทุ ติ ย
ภูมิที่มีคุณภาพและ
ระบบของ
ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น
ผู้จัดการระบบ
ค ร อ บ ค ลุ ม มิ ติ
(System
manager) และ สุ ข ภาพแบบองค์
ผู้จัดการรายกรณี ร ว ม ป ร ะ ช า ช น
(Case manager) ไว้วางใจ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

Project performance
2563
2564
2565
2566
พัฒนาความร่วมมือ
-อาเภอแก่งกระจานผ่านการประเมิน
ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี
มาก
มาก
มาก
ระดับภาคีเครือข่าย ให้ NCD Clinic Plus ระดับดีมาก
-มีCPG โรคเรื้อรังครอบคลุมทุก
มีCPG
ผู้ปุวยได้รับประโยชน์
แต่ไม่ได้ มีCPG
มีCPG มีCPG
สูงสุดตั้งแต่ระดับชุมชน หน่วยงานที่ให้บริการผู้ป่วย
และ
ประชุม และ
และ
, รพ. สต. และรพ.แม่
ชี้แจงผู้ ประชุม ประชุม ประชุม
ข่าย ในการดูแลกลุ่ม
ปฏิบัติ ชี้แจงผู้ ชี้แจงผู้ ชี้แจงผู้
โรคเรื้อรังของชุมชน
ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ
DM
-ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน/ความดัน
ร้อยละ
ร้อยละ ร้อยละ
90
โลหิตสูงที่ได้รับการตรวจรักษาในพื้นที่ 66.08 % 90
90
HT71.0
4%

โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก
-.โครงการประชุม
คณะกรรมการโรค
เรื้อรัง อาเภอแก่ง
กระจาน
-โครงการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดูแลผู้ปุวยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังอาเภอ
แก่งกระจาน
-โครงการจัดทาสมุด
ประจาตัว ผู้ปุวย
โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง

โรคเรื้อรัง
ความท้าทาย

ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์
ที่1
มี บ ริ ก ารเชิ ง รุ ก พั ฒ นาระบบ ประชาชน มีพฤติกรรม สุขภาพ
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร สุ ข ภาพระดั บ ที่ถูกต้อง ลดภาวะแทรกซ้อน
ดู แ ล ผู้ ป่ ว ย ทุ ติ ย ภู มิ ที่ มี จากการเจ็บปุวย
DM/HT/Strok คุ ณ ภาพและ
e และ STEMI ได้ ม าตรฐาน
ครอบคลุ มมิ ติ
สุ ข ภาพแบบ
อ ง ค์ ร ว ม
ประชาชน
ไว้วางใจ

ตัวชี้วัด
-ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุม
โรคได้ดี
-ร้อยละของผู้ปุวยโรคเบาหวาน
ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี
-.ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง/
โรคเบาหวานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการ
เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนระดับความ
เสี่ยงลดลง
-ร้อยละผู้ปุวยCKD ที่มีอัตราการลดลง
ของeGFR<5ml/min/1.73m^2/yr

Project performance
2563
2564
2565
2566
≥50
≥50
56.89 ≥50
21.16

≥40

≥40

≥40

45.45

>=40

>=40

>=40

โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก
-โครงการHOMEBP
-โครงการหวานพอดี
ชีวีเป็นสุข
-โครงการสมุนไพร
ไทย สู้ภัยเบาหวาน
นางสุจรรยา เปรื่อง
ปราช

74.33

66

66

66

โรคเรื้อรัง
ความท้าทาย
มี บ ริ ก ารเชิ ง รุ ก
แ ล ะ เ ชิ ง รั บ
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ดู แ ล ผู้ ป่ ว ย
DM/HT/Strok
e และ STEMI

ยุทธศาสตร์
ที่1
พั ฒ นาระบบ
สุ ข ภาพระดั บ
ทุ ติ ย ภู มิ ที่ มี
คุ ณ ภาพและ
ได้ ม าตรฐาน
ครอบคลุ มมิ ติ
สุ ข ภาพแบบ
อ ง ค์ ร ว ม
ประชาชน
ไว้วางใจ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1. .ผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยงสูงได้รับการ
ปรับพฤติกรรมมีระดับความ
เสี่ยงลดลง
2ผู้ปุวย และภาคีเครือข่าย
เกิดความรอบรู้ด้านโรค
DM,HT,Stroke,STEMI

-ผู้ปุวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
ได้รับการประเมินCVD Risk มากกว่า
ร้อยละ87.5
-ผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยงสูงได้รับการปรับ
พฤติกรรมมีระดับความเสี่ยงลดลง
มากกว่าร้อยละ40
-.ผู้ปุวยคลินิกเบาหวานที่ฉีด อินซูลิน
นาเข็มที่ฉีดแล้วใส่ กระปุก แล้วนาส่ง
โรงพยาบาล

Project performance
2563
2564
2565
2566
89.03 >=90 >=90 >=90
45.45

≥40

≥40

≥40

100

100

100

100

โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก
-ร่วมกับสสจ.เพชรบุรี
จัดประชุมเชิงปฺฏิบัติ
การเรื่องความ
ตระหนักรู้ก่อนเป็น
STROKE/STEMI
นางสุจรรยา เปรื่อง
ปราช
นางรัตนา ยุ่นเพ็ญ

โรคเรื้อรัง
ความท้าทาย

ยุทธศาสตร์
ที่1
บูรณาการการ พั ฒ นาระบบ
บริการทุกระดับ สุ ข ภาพระดั บ
ให้มีการบริการ ทุ ติ ย ภู มิ ที่ มี
ตรวจ วินิจฉัย คุ ณ ภาพและ
ส่งเสริม รักษา ได้ ม าตรฐาน
โรคเรื้อรัง เช่น ครอบคลุ มมิ ติ
DM,
สุ ข ภาพแบบ
HT,COPD,OA,CV อ ง ค์ ร ว ม
A ฯลฯ
ประชาชน
ร่วมกับงาน
ไว้วางใจ
แพทย์แผนไทย

เป้าประสงค์
หลัก
โรงพยาบาล
สามารถ
ใ ห้ บ ริ ก า ร
สุ ข ภ า พ
มาตรฐานได้
ค ร อ บ ค ลุ ม
ผู้รับบริการทุก
กลุ่มและทั่วถึง
ทุ ก พื้ น ที่ ทั้ งใน
พื้นที่ปกติและ
ใ น พื้ น ที่
ห่างไกลเข้าถึง
ยาก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

Project performance
โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก
2564
2565
2566
2563
1.เพื่อเพิ่มการ - ร้อยละของผู้ปุวยนอกทั้งหมดที่ได้รับ 19.5% 20.5 % 21.5 % 22.5% 1. โครงการดูแลผู้
เข้าถึงบริการ บริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และ
พิการ/ผู้สูงอายุ ติด
แพทย์แผน
ฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
บ้าน/ติดเตียง
ไทย และ
ไทยและการแพทย์ทางเลือก
2.โครงการอบรมเชิง
การแพทย์
- ร้อยละของผู้ปุวยนอกทั้งหมดได้รับ
19.5% 20.5 % 21.5 % 22.5% ปฏิบัติการดูแลผู้ปุวย
ทางเลือก
คาแนะนาในการดูแลสุขภาพด้วย
โรคเรื้อรังด้วย
2.ส่งเสริมการ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
การแพทย์แผนไทย
ใช้ยาสมุนไพร ทางเลือก การใช้ยาสมุนไพร
3.การให้ ค วามรู้ แ ก่
ในสถาน
- ส่งเสริมให้มีการสั่งจ่ายยาสมุนไพร
6%
8%
9 % 10%
ประชาชนในการใช้
บริการ
โดยมีจานวนผู้ปุวยนอกที่มีการจ่ายยา
กัญชาและกัญชง
สาธารณสุข สมุนไพรเมื่อเทียบกับจานวนครั้งของ
4.โครงการ
ของรัฐ
ผู้ปุวยนอกที่มีการสั่งจ่ายยาทั้งหมดไม่
ปรับเปลี่ยน
น้อยกว่าร้อยละ 6
พฤติกรรมสุขภาพ
- มีบริการการแพทย์แผนไทยและ
100 % 100 % 100 % 100% ผู้ปุวย DM ด้วย
การแพทย์ทางเลือกหรือคลินิกพิเศษ
การแพทย์แผนไทย
อย่างน้อย 1 คลินิก
5.โครงการสมุนไพร
ไทยสู้ภัยเบาหวาน

โรคเรื้อรัง
ความท้าทาย

ยุทธศาสตร์
ที่1
ผู้ป่วยต้อกระจก พั ฒ นาระบบสุ ข ภาพ
ร ะ ดั บ ทุ ติ ย ภู มิ ที่ มี
ชนิดบอดทุก
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ไ ด้
รายได้รับการ
ตรวจและแนะนา มาตรฐาน ครอบคลุ ม
เรื่องแนวทางการ มิ ติ สุ ข ภาพแบบองค์
รวม ประชาชน
รักษาจากจักษุ
ไว้วางใจ
แพทย์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

พัฒนาระบบจักษุวิทยา
ให้ผู้ปุวยได้รับการตรวจ
คัดกรอง รักษา ส่งต่อ
และรับกลับมาดูแลใน
ระบบ

-ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการวัด
สายตาโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และบันทึกข้อมูลในโปรแกรม
Vision 2020
-ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด
ได้รับการผ่าตัด

Project performance
2563
2564
2565
2566
80
12.78 80
80

โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก
โครงการดูด้วยกัน
นางสุจรรยา เปรื่อง
ปราช

76.9

90

90

90

ยุทธศาสตร์ที่ 1 .พัฒนาระบบสุขภาพระดับทุติยภูมิที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ครอบคลุมมิติสุขภาพแบบ
องค์รวม ประชาชนไว้วางใจ
S3. พัฒนาระบบริการสุขภาพเชิงรุกให้มีความครอบคลุมเข้าถึงทุกกลุ่มวัย
ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ
ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมและต่อเนื่อง ชุมชนมีระบบเฝูาระวังโรคและภัยสุขภาพที่ทันเวลา
จุดเน้นของการจัดบริการและการพัฒนา
1) พัฒนาระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิและภัยสุขภาพให้ครอบคลุมและประชาชนเข้าถึงง่ายทุก
กลุ่มวัยโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
2) โรงพยาบาลมีมาตรฐานทั้งระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิที่มีศักยภาพ ร่ว มกับภาคีเครือข่าย
สามารถจัดบริการให้ประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ลดปัญหาสุขภาพที่สาคัญ และมีระบบการ
ดูแลต่อเนื่องในชุมชน
ลักษณะสาคัญของงานบริการ และปริมาณงาน
ในปี 2563 ดูแลประชาชนในพื้นที่ หมู่ 5, หมู่ 8 ตาบลวังจันทร์ จานวน 344 หลังคาเรือน
ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ 1,746 คน จากการสารวจ ชาย 853 คน หญิง 893 คน ปัญหาสุขภาพใน
พื้นที่ 5 อันดับ ได้แก่ 1. ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 2. โรคกล้ามเนื้อและกระดูก 3. โรคระบบทางเดินหายใจ 4. โรค
ระบบผิวหนัง 5. โรคระบบทางเดินอาหาร ในปี 2563 มีผู้รับบริการในคลินิกบริการ ได้แก่คลินิกฝากครรภ์มี
ผู้รั บ บริ การจานวน 286คน ส่งไปรักษาต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้ าจานวน 60 คน สาเหตุส่ว นใหญ่คื อ
Previous C/S 22 คน รองลงมาคือ Postterm 19 ราย คลินิกสุขภาพเด็กดีมีผู้รับบริการ 910 คน ได้รับการ
ตรวจพัฒนาการ 774 คน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 120 คน คลินิกวางแผนครอบครัวและตรวจหลังคลอด
ให้บริการสัปดาห์ละ 1 วัน ให้คาแนะนาการคุมกาเนิด ให้บริการยาเม็ด ยาฉีดคุมกาเนิด และยาฝังคุมกาเนิด
คลินิก ARV ให้บริการ 1 วัน/เดือน มีผู้มารับบริการ 106 คน มีผู้ปุวยดื้อยา 2 คน ข้อจากัดด้านบริการ คือ
ต้องส่งเลือดผู้ปุวยตรวจหาระดับ CD4 และ Viral load ที่รพ.พระจอมเกล้า และกรณีเชื้อดื้อยาต้องส่งพบ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่ สคร. 4 ราชบุรี
ศักยภาพ และข้อจากัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน
อัตรากาลังบุคลากรทั้งหมด 13 คน เป็นพยาบาลวิชาชีพ 8 คน นักจิตวิทยา 1 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้
1 คน นักวิชาการสาธารณสุข 2 คน เจ้าพนักงานธุรการ 1 คน โดยบุคลากรทุกคนได้รับการมอบหมายให้มี
พื้นที่รับผิดชอบในการดูแ ลประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพเป็นที่
ปรึกษาในการปฏิบั ติงานในชุมชน และมีแพทย์ประจาของโรงพยาบาลที่ได้รับมอบหมายให้ เป็นที่ปรึกษา
ประจาคลินิกส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สาคัญในการให้บริการ ได้แก่ Ultrasound
, Drop tone อยู่ในสภาพใช้การได้

ความท้าทายที่สาคัญ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนในพื้นที่เพื่อลดอัตราการปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อภายใต้
บริบทสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง, การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) โดยเฉพาะในประเด็นการมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายและชุมชน (Community participation) ให้ชุมชนและเครือข่ายมีส่ วนร่ว มในการคิด
วางแผนจัดการระบบสุขภาพชุมชน ร่วมกัน และมีผลลัพธ์เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม, พัฒนาระบบการติดตามดูแล
ต่อเนื่องที่บ้านและชุมชน, การเพิ่มศักยภาพชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเอง
กลยุทธ์ย่อย
 พัฒนาระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัยให้เป็นไปตามมาตรฐานปฐมภูมิ
 พัฒนาและศึกษาลักษณะของระบบสุขภาพ และความต้องการ ด้านการรักษา การส่งเสริม
สุขภาพ ในสภาพแวดล้อม ต่างๆ
 สร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพ เสนอข้อมูลด้านสุขภาพ และ การจัดบริการสุขภาพโดยให้
 ประชาชนเป็นศูนย์กลางให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย
 พัฒนาระบบสุขภาพด้านการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเพื่อพัฒนาสุขภาพใน
ชุมชน
 พัฒนาระบบด้านการให้ความร่วมมือในการควบคุมและปูองกันโรคติดต่อ
 พัฒนาระบบส่งเสริม ปูองกัน รักษาและฟื้นฟูด้านสุขภาพจิตของผู้รับบริการและครอบครัวที่
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโดย มีการทางานเป็นทีมโดยประสานงานกับหน่วยงานและ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มวัย
ความท้าทาย
สตรีตั้งครรภ์
-การรับบริการฝาก
ครรภ์คุณภาพครบ 5
ครั้งตามเกณฑ์
-สตรีตั้งครรภ์มีความ
เข้มข้นเลือดไม่น้อย
กว่า 33%

ยุทธศาสตร์
ที่1
พั ฒ น า ร ะ บ บ
สุ ข ภ า พ ร ะ ดั บ
ทุ ติ ย ภู มิ ที่ มี
คุ ณ ภาพและได้
มาตรฐาน
ค ร อ บ ค ลุ ม มิ ติ
สุ ข ภาพแบบองค์
รวม ประชาชน
ไว้วางใจ

วัตถุประสงค์
-.เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์
ได้รับการดูแลการฝาก
ครรภ์คุณภาพครบ 5ครั้ง
ตามเกณฑ์

ตัวชี้วัด

Baseline
2563
-สตรีตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ ร้อยละ
ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 75 71.49

-เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์มี
-สตรีตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง ไม่
ความเข้มข้นเลือดไม่น้อย เกินร้อยละ 10
กว่า 33% ไม่เกินร้อยละ
10
ลดการเจ็บปุวยและ
ภาวะแทรกซ้อนจากการ
เจ็บปุวย

ร้อยละ
18.63

Project performance
โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก
2564
2565
2566
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ - โครงการพ่อแม่คน
75
75
75
ใหม่ MY HERO
-โครงการพัฒนา
บริการสุขภาพมารดา
ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน วัยรุ่น
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ -โครงการแม่ลูก
10
10
10
ปลอดภัยด้วย
มาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็ก

นางปะภัทร์ศร
ภักดีโยธิน

กลุ่มวัย
ความท้าทาย

ยุทธศาสตร์
ที่1
เด็กปฐมวัย (0-5ปี) พัฒนาระบบ
-เด็กแรกเกิด0-6
สุขภาพระดับ
เดือน กินนมแม่อย่าง ทุติยภูมิที่มี
เดียว
คุณภาพและได้
มาตรฐาน
-ความครอบคลุมใน ครอบคลุมมิติ
การประเมินภาวะ
สุขภาพแบบ
โภชนาการและ
องค์รวม
พัฒนาการกลุ่มชาติ ประชาชน
พันธ์ในพื้นที่ปุาเด็ง ไว้วางใจ
-ภาวะโภชนาการ
กลุ่มเด็กอ้วน-เตี้ย (05ปี)

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้เด็กแรกเกิดกินนม
แม่อย่างเดียวอย่างน้อย6
เดือน

ตัวชี้วัด
เด็กแรกเกิด0-6เดือน กินนมแม่
อย่างเดียว

-เพื่อส่งเสริมความ
-การคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0-5ปี
ครอบคลุมภาวะโภชนาการ -เด็ก0-5 มีภาวะโภชนาการสูงดีสม
และพัฒนาการเด็ก 0-5ปี ใน ส่วน
พื้นที่ปุาเด็ง
-เพื่อส่งเสริมภาวะ
-เด็ก0-5 มีภาวะโภชนาการสูงดีสม
โภชนาการเด็ก 0-5ปี ใน
ส่วน ร้อยละ 62
กลุ่มเด็กเตี้ย-อ้วน ในพื้นที่
ท่าเรือ,ห้วยแม่เพรียง,ปุาเด็ง

Project performance
โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก
2563
2564
2565
2566
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ - โครงการเยี่ยมเสริม
40.76
50
50
50
พลังศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กคุณภาพและ
โรงเรียนส่งเสริม
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ สุขภาพ
70.10
90
90
90

ร้อยละ
58.03

ร้อยละ
62

ร้อยละ
62

ร้อยละ
62

นางสาวสารวย
บุญแจ้ง
งานบริการด้านปฐม
ภูมิ

กลุ่มวัย
ความท้าทาย

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์หลัก
ที่1
วัตถุประสงค์
วัยเรียน (6-14ปี)
พั ฒ น า ร ะ บ บ -เพื่อส่งเสริมภาวะ
ภาวะโภชนาการกลุ่ม สุ ข ภาพระดั บ ทุ ติ ย โภชนาการเด็ก 6-14ปี
เด็กอ้วน-เตี้ย (6ภูมิที่มีคุณภาพและ ในกลุม่ เตี้ย-อ้วน
14ปี)
ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น
ค ร อ บ ค ลุ ม มิ ติ
สุ ข ภาพแบบองค์
รวม ประชาชน
ไว้วางใจ

ตัวชี้วัด
-เด็ก6-14ปี มีภาวะโภชนาการสูงดี
สมส่วน

Project performance
โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
หลัก
2563
2564
2565
2566
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ -โครงการพัฒนาระบบ
71.17
67
67
67. บริการสุขภาพที่เป็นมิตร
กับวัยรุ่น

นางสาวสารวย
บุญแจ้ง
งานบริการด้านปฐมภูมิ

กลุ่มวัย
ความท้าทาย

ยุทธศาสตร์
ที่1
-วัยทางาน
พั ฒ น า ร ะ บ บ
-การคัดกรองมะเร็ง สุ ข ภ า พ ร ะ ดั บ
ปากมดลูก และ
ทุ ติ ย ภู มิ ที่ มี
มะเร็งเต้านมตาม คุ ณ ภาพและได้
เกณฑ์
มาตรฐาน
ค ร อ บ ค ลุ ม มิ ติ
สุ ข ภาพแบบองค์
รวม ประชาชน
ไว้วางใจ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

-เพิ่มการคัดกรองมะเร็งปาก -หญิงอายุ 30-60ปี ได้รับการคัด
มดลูกในหญิงอายุ
กรองตรวจมะเร็งปากมดลูก
30-60ปี
(-หญิงอายุ 30-60ปี ม.5,ม.8 ต.วัง
จันทร์)
-เพิ่มการคัดกรองมะเร็งเต้า
นมในหญิงอายุ 30-70 ปี

-หญิงอายุ 30-70ปี ได้รับการคัด
กรองตรวจมะเร็งปากมดลูก
-หญิงอายุ 30-70ปี ม.5, ม.8 ต.วัง
จันทร์)

Project performance
โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก
2563
2564
2565
2566
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ -โครงการพัฒนา
62.28
80
80
80
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ผู้สูงอายุ
-โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
77.29
80
80
80

นางสาวสารวย
บุญแจ้ง
งานปฐมภูมิ

กลุ่มวัย
ความท้าทาย

ยุทธศาสตร์
ที่1
วัยผู้สูงอายุและผู้
พัฒ นาระบบสุ ขภาพ
พิการ
ร ะ ดั บ ทุ ติ ย ภู มิ ที่ มี
-การคัด กรองผู้ สู งอายุ คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ไ ด้
ในกลุ่มโรค HT,DM มาตรฐาน ครอบคลุม
,CVD
มิ ติ สุ ข ภาพแบบองค์
รวม ประชาชน
ไว้วางใจ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

-เพิ่มการคัดกรอง
กลุ่มโรค
HT,DM,CVD ใน
ผู้สูงอายุและผู้พิการม.5,ม.8 ต.วังจันทร์

-ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับการคัด
กรองกลุ่มโรคHT,DM ร้อยละ90
-ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับการคัด
กรองกลุ่มโรค CVD มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ90
-ร้อยละ ผู้ปุวยIntermediate care
ได้รับการคัดกรอง ประเมินสภาพ
และได้รับการฟื้นฟูสรรถภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ครบ 6 เดือน หลังเกิดโรค

Project performance
2563
2564 2565 2566
ร้อยละ
89.77

≥

ร้อยละ ≥ ร้อย
90
ละ90

ร้อยละ
91.09
≥

ร้อยละ
85.71

ร้อยละ
70

ร้อย
ละ70

≥

ร้อย
ละ90

≥

ร้อย
ละ70

≥

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
หลัก
-โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุในชุมชน
-โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุด้วย
การแพทย์แผน
-โครงการคัดกรอง
สุขภาพผู้สูงอายุ
-โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุในชุมชน
- โครงการพัฒนา
ศักยภาพ care giver.
--โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ปกครองเด็ก
พิเศษ
-โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพเครือข่าย
การช่วยเหลือเด็กพิเศษ
นางสาวสารวย
บุญแจ้ง

ทันตกรรม
ความท้าทาย
ประชาชนในพื้นที่
ทุกกลุ่มวัย
สามารถเข้าถึงการ
บริการทันตกรรม
และมีพฤติกรรม
สุขภาพช่องปากที่
ถูกต้อง เหมาะสม

ยุทธศาสตร์
ที่1
พัฒ นาระบบสุ ขภาพ
ร ะ ดั บ ทุ ติ ย ภู มิ ที่ มี
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ไ ด้
มาตรฐาน ครอบคลุม
มิ ติ สุ ข ภาพแบบองค์
รวม ประชาชน
ไว้วางใจ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เพื่อเพิ่มการเข้าถึง
ของประชาชนในการ
คัดกรอง และรับ
บริการได้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่

-.เด็กปฐมวัยได้รับการตรวจช่องปาก
ร้อยละ 50
- ผู้ปกครองได้รับคาแนะนาและฝึกการ
แปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติร้อยละ 50
- เด็กปฐมวัย ได้รับการทาฟลูออไรด์
วาร์นิช ร้อยละ 50
- หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพ
ช่องปาก และวางแผนการรักษาร้อยละ
75
- หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการทางทันต
กรรมร้อยละ 75
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับ
ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก
และสามารถแปรงฟันได้อย่างถูกวิธี
ร้อยละ 100
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับ
การย้อมคราบจุลินทรีย์ และฝึก
ปฏิบัติการแปรงฟันพร้อมตรวจสุขภาพ
ช่องปากร้อยละ 100

Project performance
2563
2564
2565
2566
60
70
60
60

60

70

80

60

70

80

80

90

80

80

100

100

100

100

100

100

100

โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก
-โครงการส่งเสริม
และปูองกันโรคใน
ช่องปากหญิง
ตั้งครรภ์ และเด็ก
ปฐมวัยในคลินิกเด็กดี
-โครงการรณรงค์ฟัน
สะอาดเหงือก
แข็งแรง

ทพ.ชิต
เตรียมศริวรกุล
กลุ่มงานทันตกรรม

สุขภาพจิต
ความท้าทาย
สุขภาพจิต
กลุ่ ม เสี่ ย ง กลุ่ ม ปุ ว ย
ได้ รั บ การบริ ก ารคั ด
กรอง รั กษา และดูแล
ติดตามครบ
-การปูองกันการทาร้าย
ตัวเองซ้าภายใน1ปี
-การเพิ่มการเข้าถึงการ
รับบริการผู้ปุวยด้านจิต
เภท
-ก า ร เ ข้ า ถึ ง ก า ร รั บ
บริ การสุ ข ภาพจิ ตของ
กลุ่มชาติพันธ์ที่ติดสุรา

ยุทธศาสตร์
ที่1

วัตถุประสงค์

พัฒ นาระบบสุ ขภาพ
ร ะ ดั บ ทุ ติ ย ภู มิ ที่ มี
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ไ ด้
มาตรฐาน ครอบคลุม
มิ ติ สุ ข ภาพแบบองค์
รวม ประชาชน
ไว้วางใจ

ให้การบริการส่งเสริม
ปูองกัน รักษาและ
ฟื้นฟูด้านสุขภาพจิต
ของผู้รับบริการและ
ครอบครัวที่ อย่าง
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการโดย มีการ
ทางานเป็นทีมโดย
ประสานงานกับ
หน่วยงานและ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด

Project performance
2563 2564 2565 2566

1. อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จไม่เกิน 9.05
6.3 ต่อแสนประชากร
2.ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตาย
93.55
ไม่กลับไป ทาร้ายตนเองซ้าภายใน
1 ปี > 85%
207.20
3. ร้อยละของผู้ปุวยโรคซึมเศร้า
เข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน >68% 35.35
4. ร้อยละของผู้ปุวยโรคจิตเข้าถึง
บริการ โรคจิตเภท > 75%
5.ร้อยละของผู้มีปัญหาโรคสมาธิสั้น 11.80
เข้าถึงบริการบริการ = 9%
(อายุ6-15ปีพันยอด ความชุก5.4)
6.ร้อยละของผู้ที่มีปัญหาโรคออทิ
สติกเข้าถึงบริการ มากกว่า45%
55.56
(อายุ6-15ปีพันยอด ความชุก0.6)

≥ ร้อย ≥ ร้อย ≥ ร้อย
ละ90 ละ90 ละ90
≥ ร้อย ≥ ร้อย ≥ ร้อย
ละ85 ละ85 ละ85
≥ ร้อย ≥ ร้อย ≥ ร้อย
ละ
ละ ละ
68
68
68
≥ ร้อย ≥ ร้อย ≥ ร้อย
ละ
ละ
ละ
75
75
75
≥ ร้อย ร้อยละ ร้อยละ
ละ9
9
9
≥ ร้อย
ละ45

ร้อย
ละ45

≥

ร้อย
ละ45

≥

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
หลัก
-โครงการครอบครัวอบอุ่น
ค้าจุนสุขภาพจิต
-โครงการเพิ่มการเข้าถึง
การบริการสุขภาพจิต
- โครงการฟื้นฟูสุขภาพจิต
ในผู้ปุวยจิตเวช

นางสาวสารวย
บุญแจ้ง

โรคและภัยสุขภาพ
ความท้าทาย
การพั ฒ นาระบบการ
วินิ จฉัย และดูแลรักษา
ผู้ ปุ ว ยที่ มี ม าตรฐาน
และการสร้ า งการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบของ
เครื อ ข่ า ย และการ
สื่อสารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์
ที่1
พั ฒ น า ร ะ บ บ
สุ ข ภาพระดั บ ทุ ติ ย
ภูมิที่มีคุณภาพและ
ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น
ค ร อ บ ค ลุ ม มิ ติ
สุ ข ภาพแบบองค์
รวม ประชาชน
ไว้วางใจ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เพื่อสร้างระบบเฝูา -อัตราปุวยลดลงร้อยละ 20 จาก
ระวัง ประเมิน
ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2558สถานการณ์ การ 2562)
พยากรณ์โรค และ
การปูองกัน
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ได้ทัน
เหตุการณ์
-อัตราปุวยตายไม่เกิน ร้อยละ 0.09

Project performance
2563
2564
2565
2565
ลดลงไม่ ลดลงไม่ ลดลงไม่
น้อยกว่า น้อยกว่า น้อยกว่า
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
25จาก 30 จาก 30 จาก
ค่ามัธย ค่ามัธย ค่ามัธย
ฐาน
ฐาน
ฐาน
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
5 ปี
5 ปี
5 ปี
ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
0.10

-ร้อยละของประชากร ที่มีความรอบรู้
ด้านสุขภาพ ด้านการปูองกันควบคุม
โรคไข้เลือดออกให้สามารถดูและ
ตนเองและครอบครัวได้ผ่านเกณฑ์
-จานวนผลงานวิชาการที่นาไปเผยแพร่
ระดับเขต (เรื่อง) อาเภอละ 1 เรื่อง

85

8

0.10

0.10

90

92

8

8

โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก
การเฝูาระวังสภาวะ
สุขภาพของบุคลากร
เครือข่ายสุขภาพ
อาเภอแก่งกระจาน

นางวาวจิตติภา ทวี
สุข
งานควบคุมโรค

โรคและภัยสุขภาพ
ความท้าทาย
กลุ่มเสี่ยงเปูาหมาย
ได้รับวัคซีนปูองกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ของวัคซีนที่ได้รับ
จัดสรร จาก สปสช.

ยุทธศาสตร์
ที่1
พัฒ นาระบบสุ ขภาพ
ร ะ ดั บ ทุ ติ ย ภู มิ ที่ มี
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ไ ด้
มาตรฐาน ครอบคลุม
มิ ติ สุ ข ภาพแบบองค์
รวม ประชาชน
ไว้วางใจ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เพื่อให้บริการฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคไข้ หวัดใหญ่ตาม
ฤดูกาลเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรค
ไข้หวัดใหญ่

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความ
รู้ความเข้าใจเรื่องโรคไข้หวัด
ใหญ่
- อัตราปุวยโรคไข้หวัดใหญ่
ของประชาชน อ.แก่งกระจาน
ลดลง

3. เพื่อปูองกันการแพร่
ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
และปูองกันภาวะแทรก
ซ้อนรุนแรงในผู้ปุวยไข้หวัด
ใหญ่

Project performance
2563
2564
2565
2566
100

100

100

ลดลง

ลดลง

ลดลง

โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก
โครงการรณรงค์
ให้บริการฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคไข้หวัด
ใหญ่ตามฤดูกาล
อาเภอแก่งกระจาน
ปีงบประมาณ 2563

นางสาวจิตติภา
ทวีสุข
งานควบคุมโรค

โรคและภัยสุขภาพ
ความท้าทาย
ลดการเสียชีวิต
ลดการขาดยาใน
ผู้ปุวยวัณโรค

ยุทธศาสตร์
ที่1

วัตถุประสงค์

พั ฒ น าร ะ บบ สุ ขภ า พ
ร ะ ดั บ ทุ ติ ย ภู มิ ที่ มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
ครอบคลุ ม มิ ติ สุ ข ภาพ
แบบองค์รวม ประชาชน
ไว้วางใจ

เพื่อเพิ่มความ
ครอบคลุมการ
ค้นหาและรักษา
เพื่อลดเสียชีวิต
และ การขาดยา

ตัวชี้วัด
-อัตราความครอบคลุมการรักษา
ผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็น
ซ้า)
-อัตราการเสียชีวิตไม่เกินร้อยละ 5
- อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ปุวย

วัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 85
-อัตราการขาดยาน้อยกว่าเท่ากับ 0

Baseline
Project performance
data
2564
2565
2566
2563
67.75 ≥ร้อยละ ≥ร้อยละ ≥ร้อยละ
90
90
90
7.07
85.86
0

โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก

≤ร้อยละ ≤ร้อยละ ≤ร้อยละ
5
5
5
≥ร้อยละ ≥ร้อยละ ≥ร้อยละ
85
85
85
0

0

0

นางสาวจิตติภา
ทวีสุข
งานวัณโรค

การบริการ
ความท้าทาย

ยุทธศาสตร์
ที่1
เพิ่ ม ศั ก ย ภ า พ พั ฒ นาระบบ
ภาคี เ ครื อ ข่ า ย สุ ข ภาพระดั บ
เรื่อง RDU
ทุ ติ ย ภู มิ ที่ มี
คุ ณ ภาพและ
ได้ ม าตรฐาน
ครอบคลุ มมิ ติ
สุ ข ภาพแบบ
อ ง ค์ ร ว ม
ประชาชน
ไว้วางใจ

เป้าประสงค์
หลัก
โรงพยาบาล
สามารถ
ใ ห้ บ ริ ก า ร
สุ ข ภ า พ
มาตรฐานได้
ค ร อ บ ค ลุ ม
ผู้รับบริการทุก
กลุ่มและทั่วถึง
ทุ ก พื้ น ที่ ทั้ งใน
พื้นที่ปกติและ
ใ น พื้ น ที่
ห่างไกลเข้าถึง
ยาก

วัตถุประสงค์
-การส่งเสริม
การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล
(RDU) ในรพ.
- การส่งเสริม
ศักยภาพภาคี
เครือข่าย
เรื่อง RDU
- การจัดการ
การกระจาย
ยา NSAIDS
Steroid และ
Antibiotic ใน
ร้านค้าใน
ชุมชน

ตัวชี้วัด
-รพ.ผ่านเกณฑ์การประเมิน RDU
-รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด URI และ
diarrhea
-ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ
ด้านการใช้ยาสมเหตุผล
-การกระจายยา NSAIDS Steroid
และ Antibiotic ในร้านค้าในชุมชน

Project performance
โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก
2563
2564
2565
2566
ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 -โครงการส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่าง
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ สมเหตุสมผล (RDU)
ร้อยละ
100
100
100 สู่ประชาชน
100
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ร้อยละ
60
80
80
60
0

0

0

0
นายภัทร
ศรีเพชรภูมิ
งานเภสัชกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบสุขภาพระดับทุติยภูมิที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ครอบคลุมมิติสุขภาพแบบ
องค์รวม ประชาชนไว้วางใจ
S4 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผดุงครรภ์โบราณ

ความท้าทาย ความเสี่ยงสาคัญ (จุดเน้นในการพัฒนา)
ไม่พบอัตราการเสียชีวิตของมารดาที่ได้รับการทาคลอดโดยหมอตาแย
ไม่พบอัตราการเสียชีวิตของทารกที่มารดาได้รับการทาคลอดโดยหมอตาแย

สถานการณ์ปัญหา
จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่แนวเขตชายแดน มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน มี
ประชากรเป็นชาวเขาเผ่ากระหร่าง และเผ่ากระเหรี่ยงอาศัยอยู่ในพื้นที่แนวชายแดนโดยบริบทของพื้นที่อาเภอ
แก่งกระจาน ในเขตตาบลห้วยแม่เพรียง ของอาเภอแก่งกระจาน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่การคมนาคมไม่สะดวก และ
สามารถเดินทางได้บางฤดูเท่านั้น ส่งผลให้การเข้าถึงบริการต่างๆ เป็นไปได้ไม่เต็มที่ รวมไปถึงการเข้าถึง
บริการด้านสาธารณสุขด้วย ซึ่งเป็นปัญหาในการดาเนินงานด้านสาธารณสุข ทั้งทางด้านส่งเสริมสุขภาพ การ
ปูองกัน ควบคุมโรค และการรักษาพยาบาล นอกจากนั้นแล้วประชากรกลุ่มนี้ยังเดินทางไปมาระหว่างประเทศ
ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็ น ผลทาให้ มีการนาโรคติดต่ อที่ห มดไปจากประเทศไทยแล้ว กลั บมาเกิด
อุบัติการณ์ใหม่ได้ ถ้าไม่มีการปูองกันและควบคุมโรคที่ดี จะทาให้ปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้น โรคต่าง ๆ ที่สามารถ
ปูองกันได้อาจแพร่ระบาดเข้ามาสู่ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้แล้ว
เมื่อเกิดการเจ็บปุวย ทาให้ต้องเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เนื่องจากประชากรกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่
มีหลักประกันสุขภาพและมีฐานะยากจน ทาให้งบประมาณด้านการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบลห้ ว ยแม่ เ พรี ย ง มี พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบจ านวน 6 หมู่ บ้ า น 1,187
ครัวเรือน จานวนประชากร 4,619 คน ในจานวนนี้มี 2 หมู่บ้าน เป็นชาวเขาเผ่ากระหร่าง คือ ม. 1 บ้านบาง
กลอย และ ม.2 บ้านโปุงลึก มีจานวน 221 หลังคาเรือน จานวนประชาการ 1,294 คน (ข้อมูลจากทะเบียน
ราษฎร์) และจานวน 226 หลังคาเรือน จานวนประชาการ 1,438 คน (ข้อมูลจากการสารวจ) ซึ่งประชากรใน
พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นกลุ่ มคนด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ค่อนข้างต่า เข้าถึงบริการด้านต่างๆ ได้น้อย ซึ่งมี
สาเหตุมาจากการคมนาคมไม่สะดวก การไม่มีสัญชาติ การสื่อสารที่ไม่ตรงกัน เนื่องจากประชาการส่วนใหญ่ไม่
สามารถพูดภาษาไทยได้ ต้องใช้ล่ามในการพูดคุยสื่อสาร จากเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้ประชากรในพื้นที่มีปัญหา
ต่างๆตามมามากมาย เช่น การเจ็บปุวยด้วยโรคมาลาเรียได้แต่ไม่สามารถเดินทางมารักษาได้ การดูแลหญิง

ตั้งครรภ์ โดยในปีงบประมาณ 2563 มีหญิง ตั้งครรภ์ 36 ราย ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 24 ราย คิด
เป็นร้อยละ 66.67 หญิงหลังคลอดได้รับการทาคลอดโดยหมอตาแย จานวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.17
การไม่คุมกาเนิดทาให้มีบุตรเป็นจานวนมาก โดยมีอัตราการคุมกาเนิดร้อยละ 21.23 เด็กอายุ 0-5 ปี น้าหนัก
ต่ากว่าเกณฑ์ 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.93
ซึ่งในประเด็น หญิงหลังคลอดได้รับการทาคลอดโดยหมอตาแย โรงพยาบาลแก่งกระจานได้มีการ
อนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทาคลอดเพื่อสอนหมอตาแยในพื้นที่ราบสูงทุกปี และเป็นพี่
เลี้ยงในการให้คาปรึกษา อบรมเจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมตาบลในพื้นที่โดยจัดโครงการพัฒนา
บุคลากรในการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด เพื่อฟื้นฟูทักษะเจ้าหน้าที่ปีละ 1 ครั้ง และแผนปฏิบัติงานตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในพื้นที่ชายแดน ตาบลห้วยแม่เพรียง ปี 2564 ทางพื้นที่จะมีการติดตาม
ประเมินผลหมอตาแย พ.ย.63 ม.ค.64 มี.ค.64 พ.ค.64 ก.ค.64 และ ก.ย. 64 (เดือนละ 1 วัน)
จากข้อมูลหมอตาแยจะมี set หมุนเวียน 5 set ทีมหมอตาแย 2 set (ไปเป็นคู่) ที่สุขศาลา 2 set รพ.
สต.1 set ข้อมูลการคลอดโดยหมอตาแยย้อนหลัง พบว่า
ปีงบประมาณ

จานวนหมอตาแย

2560

4

อั ต ราการค ลอ ด อัตราการเสีย ชีวิ ต
โดยหมอตาแย
ของมารดาที่ได้รั บ
การท าคลอดโดย
หมอตาแย
16
0

อัตราการเสีย ชีวิ ต
ของทารกที่มารดา
ได้รับการทาคลอด
โดยหมอตาแย
0

2561
2562

4
4

14
15

0
0

0
0

2563

4

13

0

0

ความท้าทาย

ยุทธศาสตร์
ที่1

พัฒนาศักยภาพ พั ฒ นาระบบสุ ข ภาพ
เครือข่ายผดุง ร ะ ดั บ ทุ ติ ย ภู มิ ที่ มี
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ไ ด้
ครรภ์โบราณ
มาตรฐาน ครอบคลุ ม
มิ ติ สุ ข ภาพแบบองค์
รวม ประชาชน
ไว้วางใจ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ไม่พบอัตราการเสียชีวิต
ของมารดาที่ได้รับการทา
คลอดโดยหมอตาแย

อุบัติการณ์มารดาทีถ่ ูกทาคลอด
คลอดจากหมอตาแยเสียชีวิตหลัง
คลอด = 0

ไม่พบอัตราการเสียชีวิต
ของทารกที่มารดาได้รับ
การทาคลอดโดยหมอ
ตาแย

อุบัติการณ์ทารกที่คลอดคลอด
จากหมอตาแยเสียชีวิตหลังคลอด
=0

Baseline
data
2563
0

0

Project performance
2564
2565
2566
0

0

0

0

0

0

โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก
-โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรในพื้นที่
ชายแดน ตาบลห้วย
แม่เพรียง ปี 2564
-โครงการพัฒนา
บุคลากรในการช่วย
ฟื้นคืนชีพทารกแรก
เกิด
รพสต.ห้วยแม่เพรียง
งานผู้คลอด รพ.แก่ง
กระจาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 .พัฒนาระบบสุขภาพระดับทุติยภูมิที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ครอบคลุมมิติสุขภาพแบบ
องค์รวม ประชาชนไว้วางใจ
S5 พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ปุวยในเรือนจาให้เป็นไปตามมาตรฐานปฐมภูมิ
การพัฒนาและจัดระบบบริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการสาหรับผู้ต้องขังในเรือนจาจังหวัดเพชรบุรี
แผนการปฏิบัติงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ 2564
เดือน

กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

ตุลาคม 2563

ตรวจรักษา สัปดาห์ละ 1 วัน และ วันเสาร์ ½ วัน (แพทย์)
ตรวจรักษา ทุกวัน (พยาบาล)

รพ.พระจอมเกล้าฯ ร่วมกับ
สถานพยาบาลเรือนจากลาง
เพชรบุรี

พฤศจิกายน
2563

ตรวจรักษา สัปดาห์ละ 1 วัน และ วันเสาร์ ½ วัน (แพทย์)
ตรวจรักษา ทุกวัน (พยาบาล)

รพ.พระจอมเกล้าฯ ร่วมกับ
สถานพยาบาลเรือนจากลาง
เพชรบุรี

ธันวาคม 2563 ตรวจรักษา สัปดาห์ละ 1 วัน และ วันเสาร์ ½ วัน (แพทย์)
ตรวจรักษา ทุกวัน (พยาบาล)

รพ.พระจอมเกล้าฯ ร่วมกับ
สถานพยาบาลเรือนจากลาง
เพชรบุรี

มกราคม 2564 ตรวจรักษา สัปดาห์ละ 1 วัน และ วันเสาร์ ½ วัน (แพทย์)
ตรวจรักษา ทุกวัน (พยาบาล)

รพ.บ้านแหลม
สถานพยาบาลเรือนจากลาง
เพชรบุรี

กุมภาพันธ์
2564

รพ.ชะอา
สถานพยาบาลเรือนจากลาง
เพชรบุรี
รพ.พระจอมเกล้าฯ/สสจ.
รพ.เขาย้อย
สถานพยาบาลเรือนจากลาง
เพชรบุรี
รพ.พระจอมเกล้าฯ/สสจ.
รพ.เขาย้อย
สถานพยาบาลเรือนจากลาง
เพชรบุรี

ตรวจรักษา สัปดาห์ละ 1 วัน และ วันเสาร์ ½ วัน (แพทย์)
ตรวจรักษา ทุกวัน (พยาบาล)
CXR , ตรวจจอประสาทตา

มีนาคม 2564 ตรวจรักษา สัปดาห์ละ 1 วัน และ วันเสาร์ ½ วัน (แพทย์)
ตรวจรักษา ทุกวัน (พยาบาล) CXR , ตรวจจอประสาทตา
เมษายน 2564 ตรวจรักษา สัปดาห์ละ 1 วัน และ วันเสาร์ ½ วัน (แพทย์)
ตรวจรักษา ทุกวัน (พยาบาล) Papsmear

การพัฒนาและจัดระบบบริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการสาหรับผู้ต้องขังในเรือนจาจังหวัดเพชรบุรี
แผนการปฏิบัติงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ 2564 (ต่อ)
เดือน

กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

พฤษภาคม
2564

ตรวจรักษา สัปดาห์ละ 1 วัน และ วันเสาร์ ½ วัน (แพทย์)
ตรวจรักษา ทุกวัน (พยาบาล) Papsmear

รพ.แก่งกระจาน
สถานพยาบาลเรือนจากลาง
เพชรบุรี

มิถุนายน
2564

ตรวจรักษา สัปดาห์ละ 1 วัน และ วันเสาร์ ½ วัน (แพทย์)
ตรวจรักษา ทุกวัน (พยาบาล) ทันตกรรม

รพ.บ้านลาด
สถานพยาบาลเรือนจากลาง
เพชรบุรี

กรกฎาคม
2564

ตรวจรักษา สัปดาห์ละ 1 วัน และ วันเสาร์ ½ วัน (แพทย์)
ตรวจรักษา ทุกวัน (พยาบาล)

รพ.แก่งกระจาน
สถานพยาบาลเรือนจากลาง
เพชรบุรี

สิงหาคม 2564 ตรวจรักษา สัปดาห์ละ 1 วัน และ วันเสาร์ ½ วัน (แพทย์)
ตรวจรักษา ทุกวัน (พยาบาล)

รพ.ชะอา
สถานพยาบาลเรือนจากลาง
เพชรบุรี

กันยายน
2564

รพ.บ้านลาด
สถานพยาบาลเรือนจากลาง
เพชรบุรี

ตรวจรักษา สัปดาห์ละ 1 วัน และ วันเสาร์ ½ วัน (แพทย์)
ตรวจรักษา ทุกวัน (พยาบาล)

ความท้าทาย

ยุทธศาสตร์
ที่1

วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพการ
ดูแลผู้ปุวยโรค
เรื้อรังในเรือนจาให้
เป็นไปตาม
มาตรฐานปฐมภูมิ

พั ฒ น า ร ะ บ บ
สุ ข ภาพระดั บ ทุ ติ ย
ภูมิที่มีคุณภาพและ
ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น
ค ร อ บ ค ลุ ม มิ ติ
สุ ข ภาพแบบองค์
รวม ประชาชน
ไว้วางใจ

จัดระบบการให้บริการ
ต่างๆเพื่อให้ผู้ต้องขังกลุ่ม
โรคเรื้อรังได้รับการรักษา
ติดตามอย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ

.

ตรวจ
รักษาพยาบาล
ทั่วไป

ตัวชี้วัด

ผตข.ทุกรายได้รับบริการตรวจ
เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับ
บริการที่จาเป็นขั้นพื้นฐาน รักษา
ตามเกณฑ์

Baseline
data
2563

N/A

Project performance
2564
2565
2566

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 1.รพ.แม่ข่าย
100 2.รพช.ทุกแห่ง
3.สถานพยาบาล
เรือนจา
4.รพ.ค่ายรามฯ

ความท้าทาย

ยุทธศาสตร์
ที่1

วัตถุประสงค์

ตรวจคัดกรอง พั ฒ นาระบบสุ ข ภาพ เพื่อค้นหาและเมื่อพบโรค
กลุ่มโรคต่างๆให้ ร ะ ดั บ ทุ ติ ย ภู มิ ที่ มี ได้รบั การรักษา
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ไ ด้
ครอบคลุม
มาตรฐาน ครอบคลุ ม
มิ ติ สุ ข ภาพแบบองค์
รวม ประชาชน
ไว้วางใจ

ตัวชี้วัด
-ผตข.อายุ 35 ปี ขึ้นไปได้รับการ
คัดกรองโรคเรื้อรัง(โรคเบาหวาน
/ความดันโลหิตสูง / หัวใจและ
หลอดเลือด) 1 ครั้ง/ปี
-ผตข.อายุ ๓๐-๕๙ ปีได้รับการ
คัดกรองกโรคมะเร็งปากมดลูก /
เต้านม1 ครั้ง/ปี
--ผตข.อายุ ๒๕-๓๐ ปีได้รับการ
คัดกรองการสูบบุหรี่ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และการเสพสารเสพ
ติด1 ครั้ง/ปี

เพื่อค้นหาเมื่อพบโรคได้รับ
การรักษาทันเวลา/ลดการ
แพร่เชื้อ โรคติดต่อ(TB)
1.ผตข. เรือนจากลาง
เพชรบุรี
-ผตข.ป่วย28คน

--ผตข.ทา Verbral screening แรก
รับทุกราย (ผตข.รายใหม่/รายเก่า
ได้รับ X-ray ทุกราย)
-รายใหม่ X-ray เม.ย, , ก.ย.63
-X-ray ปีละ 1 ครั้ง มี.ค.63

Baseline
data
2563
N/A

N/A

N/A

N/A

Project performance
2564
2565
2566

โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ คลินิกNCD
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ งานยาเสพติด
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ คลินิกวัณโรค
100

เวชฏิบัติฯ

ความท้าทาย

ยุทธศาสตร์
ที่1

ตรวจคัดกรอง พั ฒ นาระบบสุ ข ภาพ
กลุ่มโรคต่างๆให้ ร ะ ดั บ ทุ ติ ย ภู มิ ที่ มี
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ไ ด้
ครอบคลุม
มาตรฐาน ครอบคลุ ม
มิ ติ สุ ข ภาพแบบองค์
รวม ประชาชน
ไว้วางใจ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เพื่อค้นหาเมื่อพบโรคได้รับ -ผตข. ทุกรายได้รับการ คัดกรอง
การรักษาทันเวลา/ลดการ
แพร่เชื้อ โรคติดต่อ (TB) -ผตข.ที่รับการคัดกรองแล้ว เข้า
ข่ายสงสัย/กลุ่มสี่ยง
เรือนจาเปิด
ได้รับการ x-ray ทุกราย
เขากลิ้ง 150 คน
3.กลุ่มโครงสร้างเบา300400คน
จัดบริการให้คาปรึกษา
และคัดกรองการติดเชื้อ
HIV

ผู้ต้องขังที่มีพฤติกรรมเสี่ยงได้รับ
การตรวจตรวจหาการติดเชื้อHIV
โดยสมัครใจมี.ค. ,เม.ย.

Baseline
data
2563
N/A

Project performance
2564
2565
2566
ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ นางสาวจิตติภา ทวี
100 สุข
งานควบคุมโรค
ร้อยละ
100

ร้อยละ
100 CD/สถานพยาบาล
เรือนจา/รพ.แม่ข่าย

ความท้าทาย

ยุทธศาสตร์
ที่1

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

พัฒนาศักยภาพ
การดูแลผู้ปุวย
ในเรือนจาให้
เป็นไปตาม
มาตรฐานปฐม
ภูมิ

พั ฒ นาระบบสุ ข ภาพ
ร ะ ดั บ ทุ ติ ย ภู มิ ที่ มี
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ไ ด้
มาตรฐาน ครอบคลุ ม
มิ ติ สุ ข ภาพแบบองค์
รวม ประชาชน
ไว้วางใจ

เพื่อให้ระบบเฝูาระวัง
ปูองกันควบคุมโรคติดต่อ
ในเรือนจาครอบคลุมมี
ประสิทธิภาพ
รณรงค์ให้วัคซีนปูองกัน
โรคหัดตามแผนเร่งรัดการ
กาจัดโรคหัดของประเทศ
ไทย (เรือนจาเขากลิ้ง)

- ผู้ต้องขัง และเจ้าหน้าที่
อายุ 20-40 ปี ทุกคนได้รับ
วัคซีนหัด ร้อยละ100
-ผู้ต้องขังได้รับการคัดกรองTB
และHIVที่ได้รับการยินยอมให้
ตรวจร้อยละ 100
-ผู้ต้องขังที่ตรวจพบเป็นโรคติดต่อ
ได้รับการรักษา ร้อยละ 100
-ผู้ต้องขังได้รับการให้สุขศึกษา
เรื่องโรคติดต่อร้อยละ 100

Baseline
data
2563
ร้อยละ
100

Project performance
2564
2565
2566

โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ งานARV clinic
100
งานควบคุมโรค
ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ความท้าทาย
ให้บริการด้าน
อนามัยแม่และ
เด็กครอบคลุม

ยุทธศาสตร์
ที่1

วัตถุประสงค์

พั ฒ นาระบบสุ ข ภาพ หญิงตั้งครรภ์/หญิงหลัง
ร ะ ดั บ ทุ ติ ย ภู มิ ที่ มี คลอดได้รับการดูแลตาม
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ไ ด้ เกณฑ์
มาตรฐาน ครอบคลุ ม
มิ ติ สุ ข ภาพแบบองค์
รวม ประชาชน
ไว้วางใจ

ตัวชี้วัด

-หญิงตั้งครรภ์/หญิงหลังคลอด
ได้รับการดูแลตามเกณฑ์
--บริการฝากครรภ์ คลอด และ
ดูแลหลังคลอด (มารับบริการที่
รพ.)
-บริการวัคซีนเด็กเล็ก (เฉพาะเด็ก
ที่แม่มีความจาเป็นต้องดูแล)
เพื่อบริการด้านสุขภาพจิต - ผตข.ป่วยทุกรายได้รับการ
ประเมินประเมินภาวะสุขภาพจิต
และจิตเวช
2 Q และ 9 Q
-ผตข.ป่วยทุกรายได้รับการพัฒนา
สุขภาพจิตก่อนปล่อยตัว
-ผตข.ป่วยทุกรายได้รับ
บาบัดรักษา

Baseline
data
2563
N/A

Project performance
2564
2565
2566

โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ
100
ร้อยละ
100

ร้อยละ
100
ร้อยละ
100

N/A

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

N/A

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ สถานพยาบาล
100 เรือนจา

N/A

ร้อยละ
100
ร้อยละ
100

ร้อยละ
100
ร้อยละ
100

ร้อยละ สถานพยาบาล
100 เรือนจา
ร้อยละ งานจิตเวช รพช
100

N/A

N/A

ร้อยละ คลินิก ANC รพช
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ คลินิก WBC รพช
100

ความท้าทาย

ยุทธศาสตร์
ที่1

วัตถุประสงค์

จัดหน่วยบริการ พั ฒ นาระบบสุ ข ภาพ จัดหน่วยบริการด้านทันตก
ร ะ ดั บ ทุ ติ ย ภู มิ ที่ มี รรม
รถทันตกรรม
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ไ ด้
มาตรฐาน ครอบคลุ ม
มิ ติ สุ ข ภาพแบบองค์
รวม ประชาชน
จัดหน่วยบริการด้านจักษุ
ไว้วางใจ
ในผู้ปุวยที่มี
ภาวะแทรกซ้อนจากโรค
เรื้อรัง
-จัดระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน และส่ง
ต่อภายในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด

ตัวชี้วัด

Baseline
data
2563

-ผตข.ทุกรายที่พบปัญหาได้รับ
การ
-.ผตข.ที่ได้รับการคัดกรองทันตก
รรม 400คน พอ.สว.เดือน ก.ค.
63

N/A

-ผู้ปุวยDMได้รับการตรวจตา
-จัดระบบการส่งต่อที่มีความ
ปลอดภัย ทันเวลา พร้อมต่อ
สถานการณ์ตลอดเวลา

Project performance
2564
2565
2566
ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก
ทันตกรรม รพช.
พอสว.

N/A

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ คลินิกNCD รพช.
100

มีระบบส่ง มีระบบ มีระบบ มีระบบ สถานพยาบาล
ส่งต่อ
ส่งส่งต่อ ส่งส่งต่อ ส่งส่งต่อ เรือนจา/
รพช แก่งกระจาน

ความท้าทาย

ยุทธศาสตร์
ที่1

จัดบริการตรวจ พั ฒ นาระบบสุ ข ภาพ
ร ะ ดั บ ทุ ติ ย ภู มิ ที่ มี
รักษาและให้
คาปรึกษาทาง คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ไ ด้
Telemedicine มาตรฐาน ครอบคลุ ม
มิ ติ สุ ข ภาพแบบองค์
รวม ประชาชน
จัดระบบบริการ
ไว้วางใจ
สุขภาพช่องทาง
พิเศษใน
โรงพยาบาล
จัดบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ผู้ต้องขัง

วัตถุประสงค์

-มีจัดบริการตรวจรักษาและให้
คาปรึกษาทาง Telemedicine

Baseline
data
2563
อยู่ระหว่าง
การพัฒนา

-เพื่อให้เกิดความปลอดภัย -ผตข.ป่วยได้รับบริการสุขภาพ
ช่องทางพิเศษในโรงพยาบาล
และไม่ให้เกิด stigma

เพื่อให้การบริการให้
คาปรึกษาและบริการ
รักษาที่รวดเร็ว สะดวก
มากขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย

ตัวชี้วัด

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ -ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ทุกรายได้รับ
ผตข.ได้รับบริการตามสิทธิ การฟืน้ ฟู
ขั้นพื้นฐาน

Project performance
2564
2565
2566

โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก

มี

มี

มี

งานสารสนเทศ

อยู่ระหว่าง
การพัฒนา

มี

มี

มี

รพ.แก่งกระจาน

N/A

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ กายภาพบาบัด รพ.
100 แก่งกระจาน

ความท้าทาย
จัดบริการให้
คาปรึกษาและ
กายภาพบาบัด
/กิจกรรมบาบัด

ยุทธศาสตร์
ที่1

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

Baseline
data
2563

พั ฒ นาระบบสุ ข ภาพ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ ผตข.พิการ ทุกรายได้รับการฟื้นฟู N/A
ร ะ ดั บ ทุ ติ ย ภู มิ ที่ มี ผตข.ได้รับบริการตามสิทธิ
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ไ ด้ ขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน ครอบคลุ ม
มิ ติ สุ ข ภาพแบบองค์
รวม ประชาชน
ไว้วางใจ

Project performance
2564
2565
2566
ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ กายภาพบาบัด รพ.
100 แก่งกระจาน

ความท้าทาย
พัฒนาองค์ความรู้
และทักษะของ
อสรจ. และ
บุคลากรทางการ
พยาบาล

ยุทธศาสตร์
ที่3
พัฒนาระบบคุณภาพ
บริหารจัดกาทรัพยากร
การเงินการคลัง และ
ทรัพยากรบุคคล ให้คุ้มค่า
และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เพื่อให้ ผตขและ
-มีการจัดการให้องค์ความรู้ /
บุคลากรสาธารณสุขใน ความรอบรู้ทางสุขภาพให้
เรือนจา.ที่ผ่านการ
ผู้ตอ้ งขัง ให้ครอบคลุมทุกโรค
อบรมได้มีความรู้ดูแล
สุขภาพกันเองใน
เบื้องต้นได้อย่างทั่วถึง
-เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้สามารถ
ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

-ผตขและบุคลากรสาธารณสุขใน
เรือนจา.ผ่านการอบรมCPR การ
ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

Baseline
data
2563

Project performance
2564
2565
2566

โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก
รพ.แก่งกระจาน

N/A

N/A

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

พันธกิจที่ 2 พัฒนาการบริการการแพทย์ฉุกเฉินและจัดระบบการส่งต่อให้มีประสิทธิภาพไร้รอยต่อ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ (Outcome Goals)
ภาคีเครือข่ายสุขภาพร่วมขับเคลื่อน ปฏิรูประบบบริการทางแพทย์แบบไร้รอยต่อ ปลอดภัยที่
ผู้ใช้บริการเชื่อมั่นและไว้วางใจ
กลยุทธ์
พัฒนาระบบเชิงรุกและการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ เพื่อส่งเสริมระบบการส่งต่อที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ย่อย
 เสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายสุขภาพ ร่วมขับเคลื่อน ปฏิรูประบบบริการทางแพทย์
แบบไร้รอยต่อ ปลอดภัยที่ผู้ใช้บริการเชื่อมั่นและไว้วางใจ
 ส่งเสริมกระบวนการให้ความรู้แก่ผู้ปุวยอย่างครอบคลุม เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงอาการที่อันตรายต่อสุขภาพที่
ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลและช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
 มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพที่สาคัญและปูองกันได้ของทุกกลุ่มวัยในทุกชุม ชนให้ ลดลง โดยสร้างระบบ
สุขภาพแบบมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่าย
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สร้างนิสัยสุขภาพแก่ประชาชนให้เป็นวัฒนธรรมสุขภาพของชุมชนแก่งกระจานให้เข้มแข็ง
 พั ฒ นาให้ เ ครื อ ข่ า ยโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพระดั บ ต าบลให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ใ นการเป็ น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมาตรฐาน โดยมีพื้นที่เป็นฐาน และประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 จัดระบบการเฝูาระวังโรคในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ห่างไกลได้อย่างครอบคลุม

ความท้าทาย

ยุทธศาสตร์
ที่ 2

ระบบการแพทย์ พั ฒ นาระบบสุ ข ภาพ
ฉุกเฉินมี
ร ะ ดั บ ทุ ติ ย ภู มิ ที่ มี
คุณภาพ
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ไ ด้
มาตรฐาน ครอบคลุ ม
มิ ติ สุ ข ภาพแบบองค์
รวม ประชาชน
ไว้วางใจ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

Baseline
Project performance
data
2564
2565
2566
2563
พัฒนาระบบเฝูาระวัง
-มีการกาหนดจุดเสี่ยงครอบคลุม
มี
มี
มี
มี
และเสริมสร้างกลไกการ -ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการ ร้อยละ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
100
100
100
100
ปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ การแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจร
และระบบการส่งต่อ
ร้อยละ >ร้อยละ > ร้อยละ >ร้อยละ
-.ระยะเวลาออกเหตุภายใน 2นาที
100
90
90
90
-จานวนครั้งการเกิดเหตุการณ์ไม่พึง
0
0
0
ประสงค์ (ทีม /อุปกรณ์ ไม่พร้อม)=
0
-ระยะเวลาตั้งแต่ผู้ปุวยมาถึง ER จน
<45 นาที <45 นาที <40 นาที
เสร็จสิ้นการรักษาที่ ER/Refer
N/A
N/A
N/A
-ER ผ่านเกณฑ์ ECS คุณภาพ

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
หลัก
-โครงการซ้อมแผน
อุบัติเหตุหมู่ อุบัติภัย
-โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะ
การช่วยฟื้นคืนชีพ BLS
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
-โครงการFast Track
Trauma and stroke
alarm
-โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะ
การช่วยฟื้นคืนชีพ BLS
-โครงการปูองกันเหตุ
รุนแรงในรพ/ห้องฉุกเฉิน
นางนฤมล
ไพรแก่น
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

พันธกิจที่ 3 มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบคุณภาพบริหารจัดการทรัพยากร การเงินการคลัง และทรัพยากรบุคคล ให้
คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Outcome Goals)
3.1 โรงพยาบาลมีผลประกอบการที่ดีและมีเสถียรภาพ ด้านการเงิน และการคลัง
3.2 มีอัตรากาลังทีเ่ พียงพอ สอดคล้องกับภารกิจ ทิศทางการพัฒนาองค์กรและการแก้ไขปัญหาขาด
อัตรากาลังในสาขาที่ขาดแคลน
3.3 มีกาลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพบุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาสมรรถนะและ
มีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3.4 เป็นองค์กร Happy Always องค์กรแห่งความสุข
3.5 สร้างความเข้มแข็งทาง วิชาการ และการเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้
3.6 พัฒนาการดาเนินงานด้านระบบสารสนเทศสู่ Smart hospital อย่างเป็นรูปธรรม
3.7 สถานทีแ่ ละระบบสาธารณูปโภคสะอาดได้มาตรฐานเพียงพอและมีความปลอดภัยต่อผู้ปุวย
บุคลากร และชุมชน
กลยุทธ์หลัก
 พัฒนาศักยภาพทางการเงินการคลังของโรงพยาบาล โดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยง
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 พัฒนาระบบการบริหารอัตรากาลังที่เหมาะสมกับภาระงาน และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวัตกรรมและงานวิจัยในบุคลากร
 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบบาบัดน้าเสีย
กลยุทธ์ย่อย
3.1 พัฒนาระบบการเงินการคลัง บริหารรายรับ ให้เพิ่มขึ้น และบริหารจัดการทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้
3.2 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับตาแหน่ง สอดคล้อง กับเปูาหมาย
และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการปลูกฝังค่านิยมองค์กรและสร้างบรรยากาศในการทางานให้เกิด
ความสุข ความผูกพัน ต่อองค์กร
3.3 การนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ
3.4 ปรับปรุงสถานที่ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเยียวยา และดูแลสิ่งแวดล้อม ให้มีความ
ปลอดภัย

สถานการณ์ปัจจุบัน
1. แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านบุคลากร
การสนับสนุนด้านบุคลากรและเพื่อเติมส่วนขาดตามแผนอัตรากาลังภาพอนาคต
ตารางแสดงอัตราบุคลากรที่ขาดแคลนและต้องการจัดสรร

บุคลากร
แพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว
(Family Medicine
Physician)

จานวนที่มี
อยูจ่ ริง
(คน)
1
(ผอ.รพ.)

แพทย์เฉพาะทาง
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
(Emergency
Physician)
แพทย์เฉพาะทางอายุ
รกรรม
(Medicine
Physician)

0

แพทย์ Intern

3

จพ. รังสีการแพทย์

1

0

FTE
(คน)

7-9

2

จานวน
หมายเหตุ
ขอเพิ่ม
(คน)
3 สสจ.เพชรบุรีได้เล็งเห็นว่าเป็นพื้นที่และ
ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการเสนออาเภอ
ต้นแบบคลินิกหมอครอบครัวในพื้นที่
จานวนแพทย์จึงต้องจัดตามบริบท (Area and
population based)
1 ที่ตั้งและระยะทางที่ห่างไกลจึงจาเป็นต้อง
ตอบสนองกับการบริการที่รวดเร็ว มีความ
เชี่ยวชาญ และเพิ่มประสิทธิภาพทางการแพทย์
ฉุกเฉิน เพื่อช่วยชีวิตผู้ปุวยฉุกเฉินได้
1 เรือนจากลางจังหวัดเพชรบุรีย้ายมาที่อาเภอแก่ง
กระจาน รองรับผู้ต้องขังได้สูงสุด 5,000 คน ซึ่ง
ปัจจุบันกาลังเตรียมรับย้ายผู้ต้องขังในจังหวัด
รวม3,000คนและรวมเจ้าหน้าที่อีก 2,000คน
(ช่วงรับย้ายธ.ค.63) และตอบสนองนโยบาย
โครงการราชฑัณฑ์ปันสุข ซึ่งโรคในเรือนจาเป็น
โรคทีต่ ้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
1 ฝึกประสบการณ์ในชุมชน และเพื่อหมุนเวียน
แพทย์ในโรงพยาบาลรองรับบริการนักท่องเที่ยว
1 เพิ่มตาม FTE

2. แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสาธารณูปโภค
1. ระบบประปาภูมิภาค : วางแผนประสานงานติดต่อให้มาติดตั้งให้โรงพยาบาลแก่งกระจาน เพื่อเป็น
ต้นแบบในพื้นที่อาเภอแก่งกระจาน แผนของปี 2566 ประปา (CSR ประปา) /วางแผนเขียนแบบไม่เกิน 10
ล้านบาท
2. ระบบไฟฟูาดับหรือตกบ่อย : แผนดาเนินการของงบประมาณเครื่องกาเนิดไฟฟูาและประสานงาน
การไฟฟูาวางแผนและดูแลระบบให้รพ.อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. ระบบสัญญาณ Internet WIFI แผนจัดซื้อและติดตั้งให้ครอบคลุมเพื่อบริการบุคลากรในรพ.และผู้
มารับบริการในอนาคตตอบสนองนโยบาย smart hospital and happiness
3. แผนพัฒนาระบบบริการ
บริการ
IPD

การดูแลผู้ปุวยแบบ
ประคับประคอง
กายภาพบาบัด
ผู้ปุวยประกันสังคม

เป้าหมายปี 64
Process
อัตราการครองเตียงเพิ่มขึ้น70- - จัดทาแนวทางการเพิ่มอัตราการคลองเตียง/
80%
เพิ่มการadmitในโรคต่าง ๆ
- ทีม CFO จัดเก็บรายได้
- ทีม IM ตรวจสอบการเวชระเบียนให้สมบูรณ์
1,000,000-1,500,000 บาท
- จัดตั้งศูนย์จัดเก็บรายได้ และผู้รับผิดชอบงาน
Palliative care ส่งข้อมูล Realtime
ให้บริการเชิงรุกกลุ่มข้าราชการ - ตั้งเปูาหมายรายวันและรายเดือน

ข้าราชการ/จ่ายตรง/อปท.

การควบคุมต้นทุนต่อใบสั่งยา
ประกันสังคม
การตรวจสุขภาพประจาปี

บริการแพทย์แผนไทย

2,500,000 บาท

ทันตกรรม

- ให้บริการเด็กและหญิง
ตั้งครรภ์ให้ครอบคลุม
- เน้นสิทธิ์ข้าราชการและ
ประกันสังคม
รายรับที่ควรเพิ่มขึ้น 6-8 ล้านในปีงบประมาณ 2564

4. วางแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

- กาหนดการรายการยาและราคาต่อ visit
- โครงการตรวจสุขภาพเชิงรุกให้ทุกหน่วยงานใน
พื้นที่
- ตั้งเปูาหมายรายวันและรายเดือน
- เปิดบริการนอกเวลาโดยคานวณต้นทุนต่อวันและ
รายได้ให้เหมาะสม
- ทาโครงการให้บริการในพื้นที่ให้ครอบคลุม
- ทาแนวทางการให้บริการทันตกรรมประกันสังคม

ตั้งเปูาหมายการพ้นหนี้สิน-ระยะเวลาชาระภายในเมษายน 2564
รายการ
ค่ายา

จานวนเงินที่ค้าง ระยะเวลา
8.35 ล้านบาท 432 วัน

ว.วิทย์และไม่ใช่ยา
จ้างlab x ray
ค่าตอบแทน ฉ.11
พตส.
สาธารณูปโภค
ค่าหนี้อื่นๆ

5.18 ล้าน
6.2 แสน
2.8 ล้าน
7 แสน
6.5 แสน
4.7 ล้าน

รวมหนี้ทั้งหมด

23.04 ล้านบาท

แผนจ่าย
- ต.ค.63 : จ่ายค่ายาองค์การจากเงิน CF เขต
จานวน 3 ล้านบาท
- ไตรมาส 1 (พ.ย.-ธ.ค.63) : ประเมินวิกฤต
การเงิน ดูรายรับต่อเดือน และคานวณการ
จ่ายค่ายา
- เปูาหมายการค้างชาระไม่เกิน 6 เดือน
- ชาระ blacklist
- ชาระตามงวดบิล
- ไม่เกิน 3-6เดือน

9 เดือน
3 เดือน
- ชาระตามงวดบิล
ยอดค้างปี 61 - ไตรมาส 1 และ2 : ชาระหนี้ ปี 61-62
- ประเมินวิกฤตการเงิน ดูรายรับต่อเดือน และ
คานวณการจ่ายชาระที่ค้างหนี้ปี 63
- เงินบารุงคงเหลือหลังหักหนี้สิน 7.26 ล้าน

การบริการงานทั่วไป
ความท้าทาย

ยุทธศาสตร์
ที่3

โรงพยาบาลแก่ง
กระจานผ่านการ
รับรองโรงพยาบาล
คุณภาพตาม
มาตรฐาน Hospital
Accreditation
(HA) ขั้นที่ 3

พัฒนาระบบคุณภาพ
บริหารจัดกาทรัพยากร
การเงินการคลัง และ
ทรัพยากรบุคคล ให้
คุ้มค่าและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

-เพื่อพัฒนาศักยภาพ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน การ
บริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด

Baseline
data
2563

-โรงพยาบาลแก่งกระจานผ่านการ
รอรับการ
รับรองโรงพยาบาลคุณภาพตาม
ประเมินขั้น
มาตรฐาน Hospital Accreditation
3
(HA) ขั้นที่ 3

-

Project performance
2564
2565
2566
ผ่าน HA
ขั้นที่ 3

HA ขั้นที่
3

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
หลัก

ผ่าน
-การพัฒนาคุณภาพ
Reac. HA การบริหารจัดการ
ขั้นที่ 3 ภาครัฐ(PMQA)

-โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมพลัง
ขับเคลื่อนสูโ่ รงพยาบาล
รับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน HA และ รพ.
สต.ติดดาว เครือข่าย
สุขภาพ
อาเภอแก่งกระจาน
-โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาระบบ
บริหารยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ 2563
สสอ.แก่งกระจาน
นางมุกดา สนจีน
น.ส.จินตนา กาฬภักดี

การบริการงานทั่วไป
ความท้าทาย
รพ.แก่งกระจาน ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ITA

โรงพยาบาลแก่ง
กระจานไม่ตดิ วิกฤติ
ทางการเงิน

ยุทธศาสตร์
ที่3
พัฒนาระบบคุณภาพ
บริหารจัดกาทรัพยากร
การเงินการคลัง และ
ทรัพยากรบุคคล ให้คุ้มค่า
และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้หน่วยงานพัฒนา
กระบวนการ
ปฏิบัติงานให้ผ่าน เกณฑ์
การประเมิน คุณธรรมและ
ความ โปร่งใสในการ
ดาเนินงาน และไม่ติด
วิกฤติทางการเงิน

ตัวชี้วัด

Baseline
data
2563

Project performance
2564
2565
2566

โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก

ผ่าน
100%

ผ่าน
100%

ผ่าน
100%

-โครงการพัฒนาระบบ
คุณธรรมความ
โปร่งใส ITA

ระดับ3

≤ ระดับ3

≤ ระดับ3

≤ ระดับ3

-ค่า Current Ratio

0.80

>1.5

>1.5

>1.5

ค่า Quick Ratio

0.65

>1

>1

- ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA

-สถานะวิกฤตทางการเงินของ
โรงพยาบาล

>1

นางมุทิตา เครือปะละ

สารสนเทศทางการแพทย์
ความท้าทาย

ยุทธศาสตร์
ที่3

เป้าประสงค์
หลัก

วัตถุประสงค์

ลดความแออัด ลด
ระยะการรอคอย
ในการเข้ารับ
บริการและ เพิ่ม
การเข้าถึงบริการ
สุขภาพ

พัฒนาระบบ
คุณภาพบริหาร
จัดกาทรัพยากร
การเงินการคลัง
และทรัพยากร
บุคคล ให้คุ้มค่า
และเกิด
ประสิทธิภาพ
สูงสุด

โรงพยาบาลมีผล
ประกอบการที่ดี
และมี
เสถียรภาพ ด้าน
การเงิน และ
การคลัง ,มี
กาลังคนด้าน
สุขภาพสูค่ วาม
เป็นมืออาชีพ
บุคลากรทุก
ระดับได้รับการ
พัฒนา
สมรรถนะ
ที่มปี ระสิทธิภาพ
ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

1. เพิ่มเสถียรภาพ
โปรแกรมระบบคิว
Application
Hygge Medical
Service ใน
โรงพยาบาลพร้อม
ทั้งเพิ่มจุดบริการ
ระบบคิวออนไลน์
2. พัฒนาโครงการ
เครือข่ายสุขภาพไร้
กระดาษ ( Paper
Less)

ตัวชี้วัด
-Paper Less
-ระยะเวลารอคอย
- เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องบันทึกข้อมูล
ได้ถูกต้อง รายงาน 43 แฟูมมีความ
สมบูรณ์
-มีการใช้ Application สาหรับ
PCC

Baseline
data
2563

Project performance
2564
2565
2566

90 %
100%
100%
น้อยกว่า 1.30 น้อยกว่า น้อยกว่า
ชม.
1.30 ชม. 1.30 ชม.
(1.04 ชม.)
ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ
100
ยังไม่มรี ะบบ
Application

3 แห่ง

6 แห่ง

โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก

100% -โครงการพัฒนาระบบ
น้อยกว่า คิวผู้รับบริการประเภท
1.30 ชม. ผู้ปุวยนอกโดย
Application “Hygge
ร้อยละ Medical Service”
100
-โครงการพัฒนา
ศักยภาพการบันทึก
9 แห่ง ข้อมูล 43 แฟูม
-1. โครงการพัฒนา
ระบบบริการโดย
Application
2. โครงการเครือข่าย
สุขภาพไร้กระดาษ
( Paper Less)
นายชัยรัตน์ ไพรแก่น
นางวัชราวัลย์ เพ็ชรแจ่ม

นวัตกรรม/งานวิจัย
ความท้าทาย

ยุทธศาสตร์
ที่3

เป้าประสงค์
หลัก

วัตถุประสงค์

โรงพยาบาลแก่ง
กระจานเป็น
องค์กรสุขภาพที่มี
นวัตกรรม/
งานวิจัย และมี
การจัดเก็บข้อมูล
ผลงานคุณภาพ

พัฒนาระบบ
คุณภาพบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
การเงินการคลัง
และทรัพยากร
บุคคล ให้คุ้มค่า
และเกิด
ประสิทธิภาพ
สูงสุด

โรงพยาบาลมีผ๑.ล
ประกอบการที่ดี
และมี
เสถียรภาพ ด้าน
การเงิน และ
การคลัง ,มี
กาลังคนด้าน
สุขภาพสูค่ วาม
เป็นมืออาชีพ
บุคลากรทุก ๒.
ระดับได้รับการ
พัฒนา
สมรรถนะ
ที่มปี ระสิทธิภาพ๓.
ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

1.เพื่อ ศึก ษาผลของ
การให้ ค าปรึ ก ษา
แบบสร้ า งแรงจู งใจ
ต่ อ พฤติ ก รรมการ
เลิกสูบบุหรี่ จานวน
บุหรี่ที่สูบต่อวัน และ
ความรุ น แรงในการ
ติดนิโคตินของผู้ปุวย
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2.เพื่อผลลัพธ์ทาง
สุขภาพที่ดีของ
ผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง
3.เพิ่มองค์ความรู้ใน
การบาบัดผู้สูบบุหรี่

ตัวชี้วัด
จานวน
-นวัตกรรม
-CQI
-best practice
>4 เรื่อง/ปี
-จานวนงานวิจัย/R2R > 1 เรื่อง/ปี
-มีการจัดเก็บข้อมูลผลงานคุณภาพ
ในฐานข้อมูล และ
ปรับฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

Baseline
data
2563
-ผลงาน
นวัตกรรม 1
เรื่อง
-ไม่มผี ลงาน
CQI
-ไม่มผี ลงาน
งานวิจัย
-ไม่มีระบบ
การจัดเก็บ
ข้อมูล

Project performance
2564
2565
2566
>4 เรื่อง/
ปี

โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก

>4 เรื่อง/
ปี

>4 เรื่อง/ -โครงการมหกรรม
ปี
คุณภาพเครือข่ายอาเภอ
แก่งกระจาน
-โครงการวิจัยเรื่อง ผล
ของการให้คาปรึกษา
แบบสร้างแรงจูงใจต่อ
พฤติกรรมการเลิกสูบ
> 1 เรื่อง/ > 1 เรื่อง/ > 1 เรื่อง/ บุหรี่ จานวนบุหรี่ทสี่ ูบ
ปี
ปี
ปี
ต่อวัน และระดับความ
รุนแรงในการติดนิโคติน
จัดเก็บ
จัดเก็บ
จัดเก็บ
ของผู้ปุวยโรคไม่ตดิ ต่อ
ข้อมูลร้อย ข้อมูลร้อย ข้อมูลร้อย เรื้อรังในคลินิกเลิกบุหรี่
ละ100
ละ100
ละ100
โรงพยาบาลแก่ง
กระจาน อาเภอแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
น.ส.ยุพาพรรณ
ช้างพลายงาม
พยาบาลวิชาชีพชานาญ
การ

ระบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ความท้าทาย

ยุทธศาสตร์
ที่1
ปูองกันควบคุม พั ฒ นาระบบ
โรคและลด
สุ ข ภาพระดั บ
ปัจจัยเสี่ยงด้าน ทุ ติ ย ภู มิ ที่ มี
สุขภาพ สู่การ คุ ณ ภาพและ
พัฒนางานด้าน ได้ ม าตรฐาน
สิ่งแวดล้อมสู่
ครอบคลุ มมิ ติ
อาเภอ
สุ ข ภาพแบบ
มาตรฐาน
อ ง ค์ ร ว ม
GREEN &
ประชาชน
CLEAN
ไว้วางใจ
MODEL

เป้าประสงค์
หลัก
โรงพยาบาล
สามารถ
ใ ห้ บ ริ ก า ร
สุ ข ภ า พ
มาตรฐานได้
ค ร อ บ ค ลุ ม
ผู้รับบริการทุก
กลุ่มและทั่วถึง
ทุ ก พื้ น ที่ ทั้ งใน
พื้นที่ปกติและ
ใ น พื้ น ที่
ห่างไกลเข้าถึง
ยาก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

Baselin
e2563
1. สร้าง
-โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่าน
กระบวน การ ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN
เกณฑ์
พัฒนาระบบ Hospital ระดับ ดีมาก
ระดับดี
2. บูรณาการ -คุณภาพน้าอุปโภค น้าจากระบบ
ตรวจ 1
ครั้ง/ปี
ความร่วมมือ บาบัดน้าเสียผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง
11 พารามิเตอร์
คุณภาพ
ของภาคี
น้าไม่
เครือข่าย
ผ่าน
เกณฑ์
-มีการบรรจุแผนงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม บรรจุใน
เข้าสู่แผนพัฒนาของ อปท. ทุกระดับ แผนพัฒ
นา
-การขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้
สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-- ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย
(ระดับโรงพยาบาลชุมชน)

-

Project performance
2564
2565
2566
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
หลัก
-โครงการตรวจคุณภาพ
น้าอุปโภค น้าจากระบบ
บาบัดน้าเสีย
ตรวจ 4 ตรวจ 4 ตรวจ 4 -โครงการประชุมเชิง
ครั้ง/ปี ครั้ง/ปี ครั้ง/ปี ปฏิบัติการวางแผน
คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ ยุทธศาสตร์อนามัย
น้าผ่าน น้าผ่าน น้าผ่าน สิ่งแวดล้อมแบบบูรณา
เกณฑ์
เกณฑ์
เกณฑ์
การ อาเภอแก่งกระจาน
มีการ
มีการ
มีการ
บรรจุใน บรรจุใน บรรจุใน
แผนพัฒ แผนพัฒ แผนพัฒ
นา
นา
นา
ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

100

เครื่องมือแพทย์
ความท้าทาย

ยุทธศาสตร์
ที่1

เป้าประสงค์
หลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

บุคลากรของ
โรงพยาบาลมี
ความพร้อมใน
การช่วยเหลือ
และเคลื่อนย้าย
ผู้ปุวยและ
อุปกรณ์ทางการ
แพทย์ที่สาคัญ
ได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง

พั ฒ นาระบบ
สุ ข ภาพระดั บ
ทุ ติ ย ภู มิ ที่ มี
คุ ณ ภาพและ
ได้ ม าตรฐาน
ครอบคลุ มมิ ติ
สุ ข ภาพแบบ
อ ง ค์ ร ว ม
ประชาชน
ไว้วางใจ

โรงพยาบาล
สามารถ
ใ ห้ บ ริ ก า ร
สุ ข ภ า พ
มาตรฐานได้
ค ร อ บ ค ลุ ม
ผู้รับบริการทุก
กลุ่มและทั่วถึง
ทุ ก พื้ น ที่ ทั้ งใน
พื้นที่ปกติและ
ใ น พื้ น ที่
ห่างไกลเข้าถึง
ยาก

-เพื่อให้บุคลากร
ของโรงพยาบาลมี
ความรู้ความ
เข้าใจบทบาท
หน้าที่ มีความ
พร้อมในการ
ระงับอัคคีภัย
- เพื่อลดความ
เสี่ยงการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้มารับ
บริการและของ
ทางราชการ

- กลุ่มเปูาหมายได้เข้ารับการ
อบรมการปูองกัน และซ้อมแผน
อัคคีภัยในโรงพยาบาลแก่ง
กระจาน ร้อยละ 80
- มีการซ้อมแผนระงับอัคคีภัย
และถอดบทเรียน สาหรับเป็น
ความรู้ จานวน 1 ครั้ง

Baseline
Project performance
data
2564
2565
2566
2563
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
100
100
100
100

0 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก
- โครงการอบรมการ
ปูองกันและระงับ
อัคคีภัยใน
โรงพยาบาลแก่ง
กระจาน

งานกลุ่มการพยาบาล
งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม

สรุปแผนงานโครงการรพ.แก่งกระจาน ที่คาดว่าจะดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ
ลาดั
บที่

แผนงาน/โครงการ

อื่น ๆ (ระบุ)
Non UC

PP Non UC

PPB

QOF

กองทุนตาบล

ค่าเสื่อม UC
1 โครงการพ่อแม่คนใหม่ MY HERO

รวมเงิน

เงินบารุง
LTC

5,000

5,000

โครงการส่งเสริม และปูองกันโรคในช่องปาก
หญิงตั้งครรภ์ และเด็กปฐมวัยในคลินิกเด็กดี

91,000

91,000

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองเด็กพิเศษ

5,000

5,000

4

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเครือข่าย
การช่วยเหลือเด็กพิเศษ

5,000

5,000

5

โครงการเยี่ยมเสริมพลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คุณภาพและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

18,720

18,720

6

โครงการรณรงค์ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง
(รพช.)

16,650

16,650

7

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็น
มิตรกับวัยรุ่น

50,000

50,000

2

ผู้รับผิด
ชอบ
โครงการ

สารวย
ชิต
สารวย
สารวย
สารวย
ชิต
สารวย

8 โครงการพัฒนาบริการสุขภาพมารดาวัยรุ่น
9

ไม่ใช่งบ

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวกของผู้
ให้บริการด้านสุขภาพ

-

7,000

7,000
งบLTC ที่
จัดสรรลงใน
เงินบารุงรพ.

10 โครงการคัดกรองสุขภาพผูส้ ูงอายุ
11 โครงการโรงเรียนผูส้ ูงอายุในชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพ care giver
12

70,000.00

สารวย

-

10,000.00

10,000

12,000

โครงการตรวจคุณภาพวัตถุดิบอาหารตาม
เกณฑ์รพ.อาหารปลอดภัย

16,000

16,000

30,000

30,000

สารวย
สารวย

12,000
จิตติภา

15 โครงการ Green&Clean hospital
โครงการมหกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และการออกกาลังกาย ส่งเสริมการดาเนินงาน
16
ต้นแบบองค์กรไร้พุง เครือข่ายบริการสุขภาพ
อาเภอแก่งกระจาน ปี ๒๕๖๒

70,000

บัลลังก์
บัลลังก์

70,000
สารวย

17 โครงการวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน

2,750

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้ปุวยโรค
เรื้อรังด้วยการแพทย์แผนไทย

11,220

18

สารวย

70,000

โครงการประเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนเฝูา
13 ระวังปูองกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้า
14

สารวย

2,750
11,220

รัตนา
แสง
เดือน

19 โครงการครอบครัวอบอุ่นค้าจุนสุขภาพจิต
20

10,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยธรรมปัญญา
ในผู้สูงอายุ

10,000
20,000.00

20,000

21 . โครงการเพิม่ การเข้าถึงการบริการสุขภาพจิต

10,000

10,000

22 โครงการฟื้นฟูสุขภาพจิตในผู้ปุวยจิตเวช

30,000

30,000

โครงการท่องเที่ยวปลอดภัย อุ่นใจ ในอาเภอ
แก่งกระจาน 2564

15,000

15,000

โครงการตรวจสารเคมีตกค้างในพืชผลทาง
24 การเกษตร และรณรงค์การหยุดใช้สารเคมีใน
การเกษตร

25,000

25,000

23

25

โครงการส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุดว้ ย
การแพทย์แผนไทย

26 โครงการตรวจประเมิน Rela โดยสภาเทคนิค
โครงการตรวจประเมินมาตรฐาน
27 ห้องปฏิบัติการโดยเครือข่ายห้องปฏิบัติการ จ.
เพชรบุรี
โครงการตรวจประเมินห้องปฏิบัตกิ าร
28
กระทรวง
29

โครงการเชิงรุกศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

สารวย
สารวย
สารวย
สารวย
นฤมล

บัลลังก์
12800

12,800
30,000

30,000

แสง
เดือน
พิชชา
ภัสส์

3,000

3,000

20,000

20,000

พิชชา
ภัสส์
พิชชา
ภัสส์

3,000

3,000

มุกดา

30 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาระบบ
บริหารยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564

45,050

45,050

จินตนา

31 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในเครือข่าย
โรงพยาบาลแก่งกระจาน

20,400

20,400

จิรภฎา

4,220

4,220

แสง
เดือน

3,600

3,600

ชลธิชา

45,400

45,400

ชลธิชา

18,400

18,400

ชลธิชา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ยา
32 สมุนไพรและการลงข้อมูลด้านยาสมุนไพรแก่
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
33 โครงการการบริการเครื่องดื่มสาหรับหญิงที่มา
รับบริการห้องคลอด
34

โครงการการพัฒนาของบุคลากรในการช่วย
ฟื้นคืนชีพในทารกแรกเกิด (NCPR)

35 โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน
36 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ BLS เครือข่ายอาเภอแก่ง
กระจาน ปีงบประมาณ 2564

52,000

52,000

นฤมล

37 โครงการซ้อมแผนอุบัตเิ หตุหมู่ และอุบัติภัย
ปีงบประมาณ 2564

43,500

43,500

นฤมล

38 โครงการชีวิตปลอดภัยอุ่นใจเมื่อเรียกใช้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินผ่านระบบ EMS 1669
39

25,000

25,000

โครงการปูองกันเหตุรุนแรงในโรงพยาบาล
(ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน)

20,000

40 โครงการรับการประเมิน HA
41
42

นฤมล
20,000

นฤมล

150,000

150,000

ภัทร

โครงการพัฒนาความรู้ดา้ นคุณภาพให้
เจ้าหน้าที่

20,000

20,000

ภัทร

โครงการรับเยี่ยมจากทีม QLN เขต / จังหวัด

15,000

15,000

ภัทร

30,000

30,000

ภัทร

5,000

สสอ.+
ภัทร

4,000

ภัทร

1,000

สสอ.+
ภัทร

1,500

1,500

สุจรรยา

4,500

4,500

สุจรรยา

43 โครงการมหกรรมคุณภาพรพ.แก่งกระจาน
44 โครงการอบรมทบทวนความรู้ RDU ,
คุ้มครอง , การใช้ยาแก่เจ้าหน้าที่รพ.สต.

5,000

45 โครงการทบทวนความรู้พยาบาลวิชาชีพเรื่อง
ยา High alert drug , ขนาดยาในเด็ก
46 โครงการทบทวนความรู้เรื่องวัคซีนและลูกโซ่
ความเย็น ให้เจ้าหน้าที่รพ.สต.และ งาน
ส่งเสริมรพ.
โครงการประชุมคณะกรรมการโรคไม่ตดิ ต่อ
47
เรื้อรัง
โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรลดน้าตาลใน
48
เลือดในผู้ปุวยเบาหวาน

4,000

1,000

49

โครงการประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารดูแล
ผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

50 โครงการหวานพอดี ชีวีเป็นสุข
51 โครงการอาหารชะลอไตเสื่อม
52

โครงการจัดทาสมุดประจาตัว ผู้ปวุ ย
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

2,500

2,500

สุจรรยา

2,325

2,325

สุจรรยา

2,500

2,500

สุจรรยา

180,000

180,000

สสอ.+
รัตนา

53 โครงการอบรมการปูองกันและระงับอัคคีภัย
โรงพยาบาลแก่งกระจาน

75,000

75,000

บัลลังก์

54 โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าบริโภค น้า
เสีย และน้าทิ้ง ปีงบฯ2563

22,000

22,000

บัลลังก์

55 โครงการการบริการเครื่องดื่มสาหรับหญิงที่มา
รับบริการผู้ปุวยนอก
56 โครงการแม่ลูกปลอดภัยด้วยมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก
57 โครงการอบรมครูพเี่ ลี้ยงเพื่อดาเนินงานสร้าง
เสริมสุขภาพช่องปากอย่างมีคุณภาพในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
58 การเฝูาระวังสภาวะสุขภาพของบุคลากร
เครือข่ายสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน

9,280
397,290

8,400

8,400

ขวัญ
นภา

50,150

50,150

สุมาลี

9,280
397,290

ชิต
จิตติภา

59 โครงการเยี่ยมเสริมพลังรพ.สต.เครือข่าย
อาเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ2564
60

โครงการประชุม QA

61 โครงการทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์
องค์กรพยาบาล ปี 2565
โครงการประชุมคณะกรรมการกลุม่ การ
62
พยาบาล
63 โครงการนิเทศทางการพยาบาล:พีเ่ ยี่ยมน้อง
โครงการการพัฒนาคุณภาพและทบทวนการ
64 ให้บริการผู้ปุวยโดยใช้ข้อมูลวิชาการ
ปีงบประมาณ 2564
โครงการวิจัยเรื่อง ผลการใช้แนวทาง
65 ปฏิบัติการดูแลผู้ปุวยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาด
เลือดเฉียบพลันชนิด STEMI
โครงการวิจัยเรื่อง ผลของการให้คาปรึกษา
แบบสร้างแรงจูงใจต่อการสูบบุหรีข่ องผู้ปุวย
66
โรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรังในคลินิกเลิกบุหรี่
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

36,000

15,000

สสอ.+
สุมาลี
กลุ่มการ
พยาบาล

20,000

กลุ่มการ
พยาบาล

36,000
15,000
20,000
ไม่ใช่งบ

-

ไม่ใช่งบ

-

กลุ่มการ
พยาบาล
กลุ่มการ
พยาบาล

-

ยุพา
พรรณ

-

ยุพา
พรรณ

-

ยุพา
พรรณ

ไม่ใช่งบ

ไม่ใช่งบ

ไม่ใช่งบ

67 โครงการสงเสริมการออกกาลังกายและความ
สามัคคีในบุคลากรสาธารณสุข คป.สอ.แก่ง
กระจาน

80,000

80,000

พรทิพย์

68 โครงการสืบสานประเพณีวีถีวัฒนธรรมไทย
เนื่องในวันสงกรานต์

20,000

20,000

พรทิพย์

69 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"พฤติกรรม
บริการที่ดเี พื่อลดข้อร้องเรียนในโรงพยาบาล

75,000

75,000

พรทิพย์

5,000

5,000

พรทิพย์

-

พรทิพย์

20,000

20,000

พรทิพย์

50,000

50,000

พรทิพย์

70

โครงการอบรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่

71 โครงการส่งเสริมจริยธรรม ชาวแก่งกระจาน
ร่วมกันตักบาตร

ไม่ใช่งบ

72 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางาน
คุณภาพในโรงพยาบาล
73

โครงการประชุมวิชาการคุณภาพ

74 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเสริมสร้างพลัง
การธารงคุณภาพมาตรฐาน HA และรพ.สต.
ติดดาว
โครงการส่งเสริมการวิจัยทางการพยาบาล

15,000

15,000

สสอ.+
พรทิพย์
กลุ่มการ
พยาบาล

76 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ช่วยพยาบาล /
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

4,500

4,500

กลุ่มการ
พยาบาล

75

39,757.02

39,757.02

77

โครงการพัฒนาการดูแลผู้ปุวยในกลุ่มโรค
สาคัญ

10,000

กลุ่มการ
พยาบาล

5,000

กลุ่มการ
พยาบาล

5,000

กลุ่มการ
พยาบาล

4,500

4,500

กลุ่มการ
พยาบาล

6,600

6,600

บริหารฯ

8,000

8,000

บริหารฯ

15,620

15,620

บริหารฯ

-

บริหารฯ

10,000

78 โครงการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศของบุคลากร
ทางการพยาบาล

5,000

79 โครงการนาเสนอผลงานนวัตกรรม/เรื่องเล่า
ทางการพยาบาล

5,000

80 โครงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการ
พยาบาล
โครงการจัดวางระบบการควบคุมภายในการ
81 บริหารความเสี่ยง

โครงการตรวจ สอบภายในสถานบริการ
82 สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
83

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและ
คุณธรรม

84

โครงการรถรับ-ส่งผู้รับบริการ

ไม่ใช่งบ

รวมทั้งสิ้น

200,500 456,720.00 308,665

397,207.02

32,800.00

816,240

-

80,000.00 2,292,132.02

โครงการจานวน 84 โครงการ
• ใช้ งบประมาณทั้งสิ้น 2,292,132.02 บาท โดยแบ่ งประเภทงบประมาณดังนี้
 งบประมาณ Non Uc = 200,500 บาท
 งบประมาณ PP Non Uc = 456,720 บาท
 งบประมาณ PPB = 308,665 บาท
 งบประมาณ QOF = 397,207.02 บาท
 งบประมาณกองทุนตาบล = 32,800 บาท
 งบประมาณจากเงินบารุง รพ.แก่งกระจาน = 816,240 บาท
 และงบอืน่ ๆ 80,000 บาท

