1. นโยบายและทิศทางการดาเนินงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
วิสัยทัศน์
คนอ่างทองสุขภาพดี ด้วยระบบบริการที่มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ภายในปี 2564
ค่านิยมร่วม MOPH ซึ่งประกอบด้วย
M : Mastery หรือเป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสานึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
O : Originality หรือเร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ระบบสุขภาพ
P : People centered หรือใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทางานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน
โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
H : Humility หรืออ่อนน้อมถ่อมตน คือมีสัมมาคารวะ มีน้าใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดบริการด้านส่งเสริมสุขภาพและปูองกันควบคุมโรค
พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค

เป้าหมาย(Goal)
ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
๑

ประเด็นยุทธศาสตร์
P&P Excellence
Service Excellence
People Excellence
Governance Excellence

สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพปูองกันควบคุมโรคและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันชีวิตเด็กและเยาวชน
พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม
พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน
พัฒนาระบบจัดการกาลังคนและศักยภาพบุคลากร
พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
พัฒนาระบบบริหารโรงพยาบาลโดยใช้ 7 มาตรการการเงินการคลัง

๒

นโยบายและแนวทางการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
นโยบายการดาเนินงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
1.
2.
3.
4.
5.

ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุมวัย ใหได
การที่มคี ุณภาพ มาตรฐาน และมีความเชื่อมโยง
สรางเสริมสมรรถนะบุคลากรใหมความเป มออาชีพ มีอุดมการณ และมุงม การปฏิบัติหนาที่
สงเสริมหนวยงานในสังกัดใหมีการบริหารงานอยางม ะสิทธิภาพ มีความคุมคา และมีธรรมาภิบาล
เสริมสรางความรวมมือของเครือขาย และภาคสวนตาง ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
สงเสริมการพัฒนาขอมูลสารสนเทศ นวัตกรรม วิจัย เพื่อเป ะโยชน การพัฒนางานสาธารณสุข
๓

1. ด้านบริหาร

2. ด้านบริการ
- ยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ผู วยติดเตียง อยางเป ะบบ
- จัดบริการสาธารณสุขแกประชาชนทุกระดับใหมมา ฐาน เขาถึง ทัว่ ถึง ตอเนื่องและเชื่อมโยง ทั้งนี้เพื่อใหบริการมีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล
ำ้
ความแออัด ลดระยะเวลารอคอย ตลอดจนเป การลดภาระคาใชจ อไป
3. ด้านวิชการ
- พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ นวัตกรรม วิจัย ใหสอดคลองและนามาใชประโยชน งา สาธารณสุขได นรูปธรรม

๔

นโยบายที่มุงเนน ปงบประมาณ 2563
นโยบายกลยุทธเดน
1. ยกระดับคุณภาพคลินิกบริการ
- คลินิกไรพุงคุณภาพ (Diet & Physical Activity Clinic Quality : DPAC Quality)
- คลินิกสุขภาพเด็กดี (Well Child Clinic)
2. เสริมสรางความรอบรู านสุขภาพ (Health Literacy)
- องคกรต
านสุขภาพ
- บุคคลต
านสุขภาพ
- ชุมชนต
านสุขภาพ
3. ยกระดับมาตรฐานงานวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพใหมีผลงานดีเด ะดับเขตและระดับประเทศ
นโยบายกลยุทธปกติ
4. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมและภาคีเครือขาย
5. เรง การคัดกรองปญหาสุขภาพของประชาชนทุกกลุมวัย
6. พัฒนาระบบสารสนเทศและสารสนเทศดา สุขภาพ
7. ยกระดับการจัดเตรียมความพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินดา สาธารณสุข
นโยบายกลยุทธ์งานประจา
8. ควบคุมกากับติดตามประเมินผลการดาเนินงานดา สาธารณสุขอย อเนื่อง
9. สงเสริมหนวยงานในสังกัดใหมีการบริหารงานดา การเงินการคลังอยางม ะสิทธิภาพ
10. พัฒนาหนวยงานในสังกัดใหมีระบบธรรมาภิบาลและความโปรง สในการดาเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

๕

2. นโยบายและทิศทางการดาเนินงานสาธารณสุขของอาเภอ ปีงบประมาณ 2563 (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม)
จัดระบบบริการประชาชนทุกกลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพ และต่อเนื่อง เน้นองค์รวมด้านจิตสังคม คลอบคลุมด้านส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค รักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่ได้มาตรฐาน โดยยึดผู้ปุวยเป็นศูนย์กลางด้วยความเสมอภาค ตามสิทธิของผู้ปุวย เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการรับบริการสาธารณสุข

วิสัยทัศน์
ระบบบริการดีมีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

ค่านิยมร่วม
MOPH ซึ่งประกอบด้วย
M : Mastery หรือเป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
บนพื้นฐานของการมีสานึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
O : Originality หรือเร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P : People centered หรือใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทางานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน
โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
H : Humility หรืออ่อนน้อมถ่อมตน คือมีสัมมาคารวะ มีน้าใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

พันธกิจ
เป็นเครือข่ายอาเภอที่ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เป็นแบบอย่างของชุมชน สนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่ออานวยต่อภาวะสุขภาพที่ดี มีระบบบริการที่มีคุณภาพ ครอบคลุมด้านส่งเสริม ปูองกัน รักษา ฟื้ นฟู ที่เป็นมาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง ผู้รับบริการพึง
พอใจ

เป้าหมาย(Goal)
ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
๖

3.ข้อมูลสาคัญของหน่วยงาน
3.1 ข้อมูลทั่วไป
1) ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน (สังเขป)
ท้องถิน่ อาเภอปุาโมกมีชื่อปรากฏในพระราชพงศาวดารมานานตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชซึ่งทรงทาสงครามกับพม่าหลายครั้งเพื่อกอบกู้เอกราชของชาติไทย พระองค์เสด็จยกกองทัพเรือมาประทับประชุมพล ณ ตาบลปุาโมก และทาพิ ธีตัดไม้ข่ม
นามเอาฤกษ์ชัย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอปุาโมก จังหวัดอ่างทอง ตั้งอยู่ เลขที่ 81/ข หมู่ที่ 6 ตาบลบางปลากด อาเภอปุาโมก จังหวัดอ่างทอง มีพื้นที่ในการดูแล
สุขภาพประชาชน จานวน 8 ตาบล โดยมีสถานบริการในสังกัด 10 แห่ง คอรบคลุมในการบริการสุขภาพประชาชน ได้แก่
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสายทอง
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านพายทอง
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโรงช้าง
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางเสด็จ
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนรสิงห์
6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเอกราช
7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโผงเผง
8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเลน
9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางปลากด
10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปุาโมก
โรงพยาบาลปุาโมก อาเภอปุาโมก จังหวัดอ่างทอง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ เลขที่ 318/ข หมู่ 2 ตาบลปุาโมก อาเภอปุาโมก จังหวัดอ่างทอง มี
เนื้อที่ทั้งหมด 21 ไร่ โดยมีประวิติความเป็นมาดังนี้ เริ่มทาการก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2519 ซึ่งให้บริการแก่ประชาชนโดยมีจานวนเตียงในขั้นแรก 10 เตียง ต่อมาใน พ.ศ.
2538 เมื่อผู้ปุวยมารับบริการเพิ่มมากขึ้น จึงได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลปุาโมกจานวนเตียงเป็น 30 เตียง และในปัจจุบันก็ยังมีความจาเป็นต้องจัดเสริมเตียง เพื่อ
ให้บริการแก่ผู้ปุวยอีกจึงมีการขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ในปัจจุบันให้บริการในลักษณะโรงพยาบาลชุมชนแก่ประชาชนในเขตอาเภอปุาโมก และ
อาเภอใกล้เคียง นับตั้งแต่โรงพยาบาลปุาโมกเปิดให้บริการแก่ประชาชนจนถึงปัจจุบัน
๗

2) สภาพทั่วไปของหน่วยงาน
2.1) แผนที่ (แสดงการแบ่งเขตการปกครองแยกรายตาบลและที่ตั้งของหน่วยงาน)

๘

2.2) สภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้งอาณาเขตติดต่อ
อาเภอปุาโมก ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดอ่างทอง ระยะทางประมาณ 13
กิโลเมตร ระยะห่างจาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ 19 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 81.89 ตารางกิโลเมตร สภาพพืน้ ที่ทั่วๆไปเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่
การเพาะปลูก ทานา ทาสวน ทาไร่ และ เลี้ยงสัตว์ มีแม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่านจากทิศเหนือไปทิศใต้ พื้นที่อาเภอปุาโมกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆกัน มีถนน
เลียบชายฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาทั้ง 2 ฝั่งเชื่อมจังหวัดอ่างทองกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีถนนสาคัญตัดผ่าน 2 สาย คือถนนสาย 309 จากพระนครศรีอยุธยา
ที่อาเภอปุาโมก เชื่อมโยงถนนสายต่างๆ ได้ การคมนาคมสะดวกทั้งทางบกและทางน้า การขนส่งสินค้าทางน้ายังมีความสาคัญอยู่มากอาเภอปุาโมก มีอาณาเขต
ติดต่อกับอาเภอใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

๙

2.3) จานวนประชากรจาแนกตามหมู่บ้าน
ชื่อตาบล

สายทอง
โรงช้าง
บางเสด็จ
นรสิงห์
เอกราช
โผงเผง
ปุาโมก
บางปลากด
รวม

จานวน
หมู่บ้าน/
ชุมชน

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(อบต./เทศบาล)

จานวน
หลังคาเรือน

8
8
6
7
8
10
7
3
57

อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
เทศบาล
เทศบาล

918
910
916
715
923
1,031
2,390
1,064
8,867

ประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์
ณ 1 ก.ค. 2562
2,588
6,418
3,178
3,485
2,993
2,764
3,413
3,269
28,108

จานวน(คน)
ประชากร
จากสามะโน
ประชากร
2,536
5,771
2,980
3,324
8,038
2,921
3,432
3,414
32,416

แรงงานต่างดาว

28
45
20
29
34
19
18
139
332
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2.4)

โครงสร้างประชากรจาแนกตามกลุ่มอายุและเพศ

ช่วงอายุ
0-4 ปี
5-9 ปี
10-14 ปี
15-19 ปี
20-24 ปี
25-29 ปี
30-34 ปี
35-39 ปี
40-44 ปี
45-49 ปี
50-54 ปี
55-59 ปี
60-64 ปี
65-69 ปี
70-74 ปี
75-79 ปี
80-84 ปี
85-89 ปี
90-94 ปี
95-99 ปี
100 ปีขึ้นไป
รวม

ชาย
399

หญิง
407

655
1,137
1,386
1,437
1,119
930
821
853
812
877
812
597
505
324
233
179
108
30
5
1
13,220

615
1,106
1,285
1,274
1,015
862
827
853
889
1,027
951
867
704
448
399
333
172
47
15
3
14,099

รวม
806
1,270
2,243
2,671
2,711
2,134
1,792
1,648
1,706
1,701
1,904
1,763
1,464
1,209
772
632
512
280
77
20
4
27,319
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2.5)

ข้อมูลประชากรตามกลุ่มวัย
ตาบล

สายทอง
โรงช้าง
บางเสด็จ
นรสิงห์
เอกราช
โผงเผง
ปุาโมก
บางปลากด

กลุ่มสตรีและเด็ก
ปฐมวัย( 0-5 ปี)
115
107
113
119
117
134
170
19

กลุ่มเด็กวัยเรียน
( 5 – 14 ปี)
104
385
1498
428
351
345
551
277

ประชากรจาแนกตามกลุ่มวัย
กลุ่มเด็กวัยรุ่น
กลุ่มวัยทางาน
(15 – 21 ปี)
(15 – 59 ปี)
154
1644
176
1818
1,454
5280
218
2170
178
1886
161
1639
331
3317
160
1975

กลุ่มผู้สูงอายุ
(60 ปีขึ้นไป)
534
545
642
721
621
595
1124
577

กลุ่มคนพิการ
19
17
73
52
47
69
68
39

๑๒

3.2ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข
1.) ข้อมูลอัตรากาลังบุคลากรทุกประเภทในหน่วยงาน( รพ. / สสอ. /รพ.สต)
ลาดับ หน่วยงาน
ประเภท
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
พกส.
1 รพ.ปุาโมก
82
3
4
48
2 สสอ.ปุาโมก
7
3 รพ.สต.สายทอง
4
4 รพ.สต.บ้านพายทอง
4
5 รพ.สต.โรงช้าง
3
6 รพ.สต.บางเสด็จ
4
1
1
7 รพ.สต.เอกราช
3
1
8 รพ.สต.นรสิงห์
3
1
9 รพ.สต.โผงเผง
3
1
10 รพ.สต.บ้านเลน
3
11 รพ.สต.ปุาโมก
2
12 รพ.สต.บางปลากด
3
1
รวม
121
3
8
42

ลูกจ้างชั่วคราว
3
1
1
2
1
27

อื่นๆ
21
2
1
1
17

รวม
163
7
4
4
6
7
4
6
5
3
3
5
219
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2) ข้อมูลรายละเอียดอัตรากาลังบุคลากรทุกประเภทในหน่วยงาน (โรงพยาบาล)
ลาดับ

สายงานวิชาชีพ
ข้าราชการ

1
2
3
4
6

แพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ
อื่นๆ (สายงานสนับสนุน)
รวม

5
4
4
49
3

พนักงาน
ราชการ
2

ลูกจ้างประจา

ประเภท
พกส.

ลูกจ้างชัว่ คราว

อื่นๆ

รวม

7

35

15

-

5
4
4
49
62

ประเภท
พกส.

ลูกจ้างชั่วคราว

อื่นๆ

รวม

-

7

-

10
36

3) ข้อมูลรายละเอียดอัตรากาลังบุคลากรทุกประเภทในหน่วยงาน (สสอ / รพ.สต.)
ลาดับ
สายงานวิชาชีพ
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจา
ราชการ
1
พยาบาลวิชาชีพ
10
2
อื่นๆ (สายงานสนับสนุน)
28
1

รวม

37

1

7

46
๑๔

ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8

2.) ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข
ตาบล
จานวน
จานวน อสม.
หลังคา
ทั้งหมด(คน)
เรือน
สายทอง
918
88
โรงช้าง
910
85
บางเสด็จ
916
83
นรสิงห์
715
64
เอกราช
923
57
โผงเผง
1,031
85
ปุาโมก
2,390
87
บางปลากด
1,064
37
รวม
8,867
586

ประเภทอาสาสมัครสาธารณสุข
สหเวช
นักจัดการ
สุขภาพ
88
85
83
64
57
85
87
37
586

เชี่ยวชาญ

ทั่วไป

88
85
83
64
57
85
87
37
586

88
85
83
64
57
85
87
37
586

อัตราส่วนต่อ
หลังคาเรือน
1:11
1:11
1:12
1:10
1:16
1:14
1:28
1:29
1:15
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4.) ข้อมูลสถานพยาบาลเอกชน / ร้านขายยา
ประเภท
ร้ายขายยา
ขย.1
ขย.2
สถานพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ศูนย์สาธารณสุขของเทศบาล
คลินิกเอกชน
โรงพยาบาลเอกชน
รวม

จานวน (แห่ง)
2
4
1
10
2
1
0
20
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3.3 สถิติข้อมูลสถานะสุขภาพ
1) 10 อันดับแรก อัตราผู้ปุวยนอกตามกลุ่มสาเหตุการปุวย ปีงบประมาณ 2560 – 2562 ( รพ. /รพ.สต.)
สาเหตุการปุวย

1

ปี 2560
จานวน
อัตราต่อประชากร อันดับ
แสนคน
15,601
4330.21
2

ปี 2561
จานวน
อัตราต่อประชากร อันดับ
แสนคน
11,574
40815.32
2

2

3,972

1102.47

6

5040

17773.39

3

23,442

6506.56

1

18032

4

2,061

572.05

-

5

10,259

2847.49

6
7
8

1,894
4,230
5,337

9

อันดับ
เบาหวาน
ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะ
บอลิกอื่น ๆ
ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนา
คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบ
เฉียบพลัน
การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบ
เฉียบพลันอื่น ๆ
โรคหืด
ฟันผุ
ความผิดปกติอื่นๆของฟันและโครงสร้าง
โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอ
เดนัม
โรคอื่น ๆ ของลาไส้และเยื่อบุช่องท้อง
เนื้อเยื่อผิดปกติ
พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ
โรคข้อเสื่อม
การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและ
หลายบริเวณในร่างกาย

ปี 2562
จานวน
10307

อัตราต่อ
ประชากรแสนคน
36669.28

-

-

-

63589.24

1

15877

56485.70

-

-

-

-

-

3

7535

26571.92

3

6582

23416.82

525.70
1174.08
1481.34

8
5

1,129
3406
5,458

3981.38
12011.14
19247.45

9
5

2759
5673

9815.711
20182.87

3,002

833.24

-

2219

7825.23

10

2605

9267.824

10
-

2,104
-

583.99
-

4
7
9

2386
7064
4273
3146

8414.15
24910.96
15068.59
11094.26

4
6
7

6181
5071
3948

21990.18
18041.13
14045.82

-

-

-

10

3014

10628.77

8

2768

9847.73
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2) 10 อันดับแรก อัตราผู้ปุวยในรายโรค ปีงบประมาณ 2559 – 2561 ( รพ.)
โรค
อันดับ
ปอดบวม
หัวใจล้มเหลว
โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม
โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโปุงพองและปอดชนิดอุดกั้น
แบบเรื้อรังอื่น
การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลาย
บริเวณในร่างกาย
เบาหวาน
หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบ
เฉียบพลัน
โรคลาไส้อักเสบอื่น ๆ
โรคหืด
โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ
ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิก
อื่น ๆ
ไข้จากไวรัสที่นาโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจาก
ไวรัสอื่น ๆ
ไข้หวัดใหญ่

1
2
3
4
5

ปี 2560
จานวน อัตราต่อประชากร
แสนคน
190
52.76
115
31.93
112
31.10
94
26.10

1
7
5
10

ปี 2561
จานวน อัตราต่อประชากร
แสนคน
249
878.09
87
306.80
105
370.28
70
246.85

อันดับ

อันดับ
2
10
7
-

ปี 2562
จานวน
อัตราต่อประชากร
แสนคน
61
572.79
64
227.69
99
352.21
-

93

25.82

4

111

391.44

8

87

309.52

93

25.82

2

123

433.76

5

123

437.60

7
8

79

21.94

9

74

260.96

9

71

252.60

67

18.60

3

113

18.60

3

102

362.89

9
10
-

66
65
-

18.33
18.05
-

6

98

345.59

3

148

526.54

-

-

8

82

289.17

-

-

-

-

-

-

-

-

1

164

583.46

-

-

-

-

-

4

124

441.16

6

-
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3) 5 อันดับแรก ของโรคที่ต้องเฝูาระวังทางระบาดวิทยา ปีงบประมาณ 2561 – 2562
ปี 2560
ปี 2561
อันดับ

1.อุจจาระร่วง
2.โรคปอดบวม
3.โรคมือ เท้า ปาก
4.โรคไข้หวัดใหญ่
5.โรคไข้เลือดออก

ปี 2562(มค-กย 62)

จานวน

อัตราต่อ
ประชากรแสน
คน

อันดับ

จานวน

อัตราต่อ
ประชากรแสน
คน

อันดับ

จานวน

อัตราต่อ
ประชากรแสน
คน

898
68
57
49
27

3097.41
234.55
198.90
170.98
87.24

1.โรคอุจาระร่วง
2.โรคปอดบวม
3.โรคอีสุกอีใส
4.โรคไข้หวัดใหญ่
5.โรคไข้เลือดออก

761
49
27
19
14

2659.24
171.68
94.61
66.58
49.05

1.โรคอุจาระร่าง
2.โรคอีสุกอีใส
3.โรคปอดบวม
4.โรคไข้หวัดใหญ่
5.โรคไข้เลือดออก

534
53
46
21
20

1870.93
185.69
161.17
73.58
70.07

๑๙

แผนสุขภาพอาเภอ

๒๐

แผนสุขภาพอาเภอ : แผนส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็ก 0 – 5 ปี ปี 2563
เป้าประสงค์

ตั้งครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน พัฒนาการสมวัย IQ ดี

ตัวชี้วัด

1. โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ร้อยละ 80
2. อัตราส่วนมารดาไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

มาตรการ

การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็ก 0 -5 ปี

กลยุทธ์

กิจกรรม

3. ร้อยละของเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85
4. ร้อยละของเด็ก 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 64

1.การส่งเสริมสุขภาพกลุม่ สตรีและหญิงตั้งครรภ์

2. การส่งเสริมการดาเนินงานพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี
อย่างมีคุณภาพ

3. การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาภาวะเด็กเริ่มอ้วน อ้วน
และเตี้ยของเด็ก 0 – 5 ปี

1.1 ขับเคลื่อนการดาเนินงานผ่าน MCH Board อาเภอ
1.2 พัฒนาและใช้ระบบการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ผ่านระบบ Smart
COC
1.3 ประเมินและพัฒนาโรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัยแม่และ
เด็ก
1.4 ค้นหาหญิงตั้งครรภ์โดยอสม.และมีสื่อสารโดยใช้กลุ่มไลน์
1.5 บูรณาการเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่กับ อสม. และ อปท.
1.6 วิเคราะห์หาสาเหตุแก้ไขปัญหาสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ระดับ
อาเภอ
1.7 จัดทาแนวทางการดูแลสุขภาพกลุ่มสตรีและหญิงตั้งครรภ์
1.8ปูองกันการคลอดก่อนกาหนดของหญิงตั้งครรภ์
1.9 หนึ่งอสม.ต่อหนึ่งหญิงตั้งครรภ์
1.10. จัดทาสื่อและสร้างภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ
1.10 จัดทาแนวทางปฏิบัติและส่งเสริมการจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุ
เหล็กและ
โฟลิกให้แก่หญิงที่วางแผนจะตั้งครรภ์
1.11. ติดตามการรับประทานยาด้วยการบันทึกแบบฟอร์มโดยสามี
หรือบุคคลในครอบครัว
1.12 ขับเคลื่อนการดาเนินงานมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต
1.13จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานแก้ไขปัญหาสตรี
และหญิงตั้งครรภ์ในระดับอาเภอ

2.1 พัฒนาคลินิกเด็กดีให้ได้มาตรฐาน
2. อบรมฟื้นฟูการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้กับ
ครู ศพด./อสม./ผู้ปกครองเด็ก
2.3 กากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
2.4 บูรณาการดาเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
สาธารณสุข ศพด./รร./อปท./ผู้ปกครอง
2.5 ส่งเสริมกิจกรรมกิน กอด เล่น เล่า นอนเฝูาดูฟัน
แนะนาช่องทางเข้าถึงสื่อให้กับผู้ปกครอง
2.6 ติดตามการให้ความรู้และการจัดกิจกรรมที่ได้รับจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในผู้ปกครองกลุ่มเปูาหมาย
2.7 ดาเนินการคัดกรอง ติดตามเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า
และส่งต่อตามแนวทางคู่มือ DSPM

3.1 ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง
3.2 ประเมินภาวะโภชนาการเด็ก 0 – 5 ปี ทุก 3 เดือน และ
เด็กที่มีภาวะเตี้ย เริ่มอ้วนและอ้วน ประเมินทุก 1 เดือน
3.3 ตรวจสอบเครื่องมือ วิธีการปฏิบัติและการแปรผล
3.4 ประเมิน วิเคราะห์ และจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาสุขภาพ
รายบุคคลร่วมกับผู้ปกครอง
3.5 จัดทาแนวทางการดาเนินการแก้ไขปัญหารายบุคคลในเด็ก
มีภาวะเตี้ย เริ่มอ้วนและอ้วน (Program/Intervention)
3.6 บูรณาการเยีย่ มบ้านร่วมกันระหว่างหน่วยบริการ
สาธารณสุข ศพด. /รร.
3.7 คืนข้อมูลปัญหาโภชนะการให้แก่ผปู้ กครอง ศพด./รร./
อปท.
3.8 ประเมินพฤติกรรมการรับประทานอาหารในแต่ละมือ้
3.9สนับสนุนการจัดกิจกรรมเมนูสุขภาพสาหรับเด็กให้แก่
ผู้ปกครอง
3.10 ส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อเพิม่ ความสูง เช่น การ
กระโดด
3.11 จัดกิจกรรมรณรงค์ รวมพลคนกินนมแม่และ ประกวด
หนูน้อยพลัง 3 ดี

๒๑

ประเด็นแผน ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็ก 0 – 5 ปี ปี 2563
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2563
ตั้งครรภ์คุณภาพ ลูก
เกิดรอด แม่
ปลอดภัย เด็ก
ปฐมวัยสูงดีสมส่วน
พัฒนาการสมวัย IQ
ดี

1. โรงพยาบาลผ่าน
มาตรฐานงานอนามัยแม่
และเด็ก ร้อยละ 80
2. อัตราส่วนมารดาไม่
เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพ
แสนคน
3. ร้อยละของเด็ก 0 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
ร้อยละ 85
4. ร้อยละของเด็ก 0 5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อย
ละ 64

มาตรการ

1. ANC ครั้งแรก การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและ
อายุครรภ์น้อย
เด็ก 0 -5 ปี
กว่า12 wks ร้อย
ละ 75
2. ANC ครบ 5
ครั้ง ตามเกณฑ์
ร้อยละ 70
3. หญิงตั้งครรภ์
ได้รับการฝาก
ครรภ์ร้อยละ 100
4. เด็กแรกเกิด
น้้าหนักน้อยกว่า
2500 กรัม ไม่
เกิน
ร้อยละ 7
5.หญิงตั้งครรภ์มี
ภาวะโลหิตจางไม่
เกินร้อยละ 15

กลยุทธ์

กิจกรรม

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)

1.การส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม
สตรีและหญิงตั้งครรภ์
2. การส่งเสริมการ
ดาเนินงานพัฒนาการเด็ก
0 – 5 ปี อย่างมีคุณภาพ
3. การส่งเสริมการแก้ไขปัญหา
ภาวะเด็กเริม่ อ้วน
อ้วน และเตี้ยของเด็ก 0 – 5 ปี

1. ขับเคลื่อนการดาเนินงานผ่าน รพ/สสอ.
MCH Board อาเภอ
2. พัฒนาและใช้ระบบการส่งต่อ
หญิงตั้งครรภ์ผา่ นระบบ Smart
COC
3. ประเมินและพัฒนา
โรงพยาบาลมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก
4. ค้นหาหญิงตั้งครรภ์โดยอสม.
และมีสื่อสารโดยใช้กลุ่มไลน์
รพ./รพ.สต.
5. บูรณาการเยี่ยมบ้านโดย
เจ้าหน้าที่กับ อสม. และ อปท.
6. วิเคราะห์หาสาเหตุแก้ไข
ปัญหาสุขภาพหญิงตั้งครรภ์
ระดับอาเภอ
7. จัดทาแนวทางการดูแล
สุขภาพกลุม่ สตรีและหญิง
ตั้งครรภ์
8. ปูองกันการคลอดก่อน
กาหนดของหญิงตั้งครรภ์
9. หนึ่งอสม.ต่อหนึ่งหญิง
ตั้งครรภ์
๒๒

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2563

มาตรการ

กลยุทธ์

กิจกรรม

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)

10. จัดทาสื่อและสร้างภาคี
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ
11. จัดทาแนวทางปฏิบัติและ
ส่งเสริมการจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุ
เหล็กและ
โฟลิกให้แก่หญิงที่วางแผนจะ
ตั้งครรภ์
12. ติดตามการรับประทานยา
ด้วยการบันทึกแบบฟอร์มโดย
สามีหรือบุคคลในครอบครัว
13. ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของ
ชีวิต
14. จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้การดาเนินงานแก้ไข
ปัญหาสตรีและหญิงตั้งครรภ์ใน
ระดับอาเภอ
15. พัฒนาคลินิกเด็กดีให้ได้
มาตรฐาน
16. อบรมฟื้นฟูการคัดกรอง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้กับ
ครู ศพด./อสม./ผู้ปกครองเด็ก
๒๓

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2563

มาตรการ

กลยุทธ์

กิจกรรม

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)

17. กากับติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน
18. บูรณาการดาเนินงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
สาธารณสุข ศพด./รร./อปท./
ผู้ปกครอง
19. ส่งเสริมกิจกรรมกิน กอด
เล่น เล่า นอนเฝูาดูฟัน แนะนา
ช่องทางเข้าถึงสื่อให้กับ
ผู้ปกครอง
20. ติดตามการให้ความรู้และ
การจัดกิจกรรมทีไ่ ด้รับจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
ผู้ปกครองกลุม่ เปูาหมาย
21. ดาเนินการคัดกรอง ติดตาม
เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า และ
ส่งต่อตามแนวทางคู่มือ DSPM
22. ส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนม
แม่อย่างต่อเนื่อง
23. ประเมินภาวะโภชนาการ
เด็ก 0 – 5 ปี ทุก 3 เดือน และ
เด็กที่มีภาวะเตีย้ เริ่มอ้วนและ
อ้วน ประเมินทุก 1 เดือน
๒๔

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2563

มาตรการ

กลยุทธ์

กิจกรรม

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)

24. ตรวจสอบเครื่องมือ วิธีการ
ปฏิบัติและการแปรผล
25. ประเมิน วิเคราะห์ และจัด
กิจกรรมแก้ไขปัญหาสุขภาพ
รายบุคคลร่วมกับผู้ปกครอง
26. จัดทาแนวทางการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหา
รายบุคคลในเด็ก
มีภาวะเตี้ย เริ่มอ้วนและอ้วน
(Program/Intervention)
27. บูรณาการเยีย่ มบ้านร่วมกัน
ระหว่างหน่วยบริการ
สาธารณสุข ศพด. /รร.
28. คืนข้อมูลปัญหาโภชนะการ
ให้แก่ผู้ปกครอง ศพด./รร./
อปท.
29. ประเมินพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารในแต่ละมื้อ
30. สนับสนุนการจัดกิจกรรม
เมนูสุขภาพสาหรับเด็กให้แก่
ผู้ปกครอง
31. ส่งเสริมการออกกาลังกาย
เพื่อเพิ่มความสูง เช่น การ
๒๕

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2563

มาตรการ

กลยุทธ์

กิจกรรม

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)

กระโดด
32. จัดกิจกรรมรณรงค์ รวมพล
คนกินนมแม่และ ประกวดหนูน้อย
พลัง 3 ดี

๒๖

แผนสุขภาพอาเภอ : แผนสุขภาพเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน (อายุ 6-14 ปี) ปี 2563
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
มาตรการ
กลยุทธ์

กิจกรรม

เด็กวัยเรียนอาเภอปุาโมก จังหวัดอ่างทอง มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนตามเปูาหมาย
1.เด็กวัยเรียนอาเภอปุาโมก จังหวัดอ่างทอง มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนตาม
เปูาหมาย
1. . 1.เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน

2. ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 12 ปี – เด็กชาย 154 ซม. – เด็กหญิง 155 ซม.
2.ปรับเปลี่ยนและส่งเสริมพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต

1.1 สนับสนุนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนจัดการภาวะการเจริญเติบโต
เปูาประสงค์ เด็กอ้วนกลุม่ เสี่ยงได้รับการคัดกรองและส่งต่อจากสถานศึกษาสู่สถาน
บริการสาธารณสุข
ตัวชี้วัด 1. เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงได้รบั การคัดกรองและส่งต่อเข้าสูส่ ถานบริการ
สาธารณสุข ร้อยละ 100

2.1 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเตี้ย ผอม เริม่ อ้วนและอ้วนในเด็กวัย
เรียน
ปูาประสงค์ : เด็กวัยเรียน มีภาวะสูงดีสมส่วน
ตัวชี้วัด 1. เด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน ร้อยละ 70
2. เด็กวัยเรียน มีภาวะเริม่ อ้วนและอ้วนไม่เกินร้อยละ 10
3. เด็กวัยเรียนมีภาวะเตีย้ ไม่เกิน ร้อยละ 5
4. เด็กวัยเรียนมีภาวะผอม ไม่เกิน ร้อยละ 5

1.ถ่ายทอดนโยบายการดาเนินงานและปัญหาอุปสรรคผ่าน
ระบบ คปสอ. พชอ. สสอ. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตาบลและการประชุม
หัวหน้าส่วนระดับอาเภอ
2. สนับสนุนวิชาการ สื่อ อุปกรณ์ รวมทั้งช่องทางในการค้นหาวิชาการ
3. พัฒนาศักยภาพ อสม.ในการวิเคราะห์ปญ
ั หา และให้คาแนะนาอย่างถูกต้อง
4.บูรณาการงานเยี่ยมบ้านร่วมกันระหว่างหน่วยบริการสาธารณสุข โรงเรียน อสม.
และภาคีเครือข่าย
5.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารในการดาเนินงานและแก้ไขปัญหาใน
ระดับพื้นที่

1. วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาภาวะโภชนาการรายบุคคล
2.จัดทาแนวทางการแก้ไขปัญหา รายบุคคล โดยใช้โปรแกรมการปรับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารและการออกกาลังกาย
3. ใช้โปรแกรมการปรับพฤติกรรม การบริโภคอาหารและการออกกาลังกาย เป็น
แนวทางการแก้ไขปัญหารายบุคคลในเด็กที่มีปญ
ั หา โภชนาการ
4. จัดเมนูอาหารสุขภาพสาหรับเด็กที่มีปัญหาภาวะโภชนาการโดยใช้โปรแกรม
THAI SCHOOL LUNCH
5. จัดกิจกรรมรณรงค์ดื่มนมจืด ส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และกิจกรรม
ทางกาย เช่น กิจกรรม Challenge day กระโดดเชือก/นิทรรศการ และ
๒๗
แลกเปลีย่ นเรียนรู้การดาเนินงานแก้ไขปัญหา

ประเด็นแผน : สุขภาพเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน (อายุ 6-14 ปี) ปี 2563
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2563

มาตรการ

เด็กวัยเรียนอาเภอปุา
โมก จังหวัดอ่างทอง
มีส่วนสูงระดับดีและ
รูปร่างสมส่วนตาม
เปูาหมาย

1.เด็กวัยเรียนอาเภอป่า
โมก จังหวัดอ่างทอง มี
ส่วนสูงระดับดีและ
รูปร่างสมส่วนตาม
เป้าหมาย

1. เด็กอ้วนกลุ่ม
เสี่ยงได้รับการคัด
กรองและส่งต่อ
เข้าสู่สถานบริการ
สาธารณสุข ร้อย
ละ 100
1. เด็กวัยเรียน
สูงดีสมส่วน ร้อย
ละ 70
2. เด็กวัยเรียน
มีภาวะเริ่มอ้วน
และอ้วนไม่เกิน
ร้อยละ 10
3. เด็กวัยเรียนมี
ภาวะเตี้ย ไม่เกิน
ร้อยละ 5
4. เด็กวัยเรียนมี
ภาวะผอม ไม่เกิน

1.เสริมสร้างความร่วมมือภาคี
เครือข่ายในการดูแลสุขภาพเด็ก
วัยเรียน

2. ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ
12 ปี – เด็กชาย 154
ซม. – เด็กหญิง 155
ซม.

2.ปรับเปลี่ยนและส่งเสริม
พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโต

กลยุทธ์

กิจกรรม

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)
1.1 สนับสนุนภาคีเครือข่าย 1. 1.ถ่ายทอดนโยบายการ รพ/สสอ.
ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
ดาเนินงานและปัญหา
จัดการภาวะการเจริญเติบโต
อุปสรรคผ่าน
2.1 ส่งเสริมการแก้ไข
ปัญหาภาวะโภชนาการเตี้ย ระบบ คปสอ. พชอ. สสอ.
ผอม เริ่มอ้วนและอ้วนใน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เด็กวัยเรียน
ระดับตาบลและการประชุม
หัวหน้าส่วนระดับอาเภอ
รพ.
2. สนับสนุนวิชาการ สื่อ
รพ./รพสต
อุปกรณ์ รวมทั้งช่องทางใน
การค้นหาวิชาการ
3. พัฒนาศักยภาพ อสม.ใน
การวิเคราะห์ปัญหา และให้ รพ./รพสต.
คาแนะนาอย่างถูกต้อง
4.บูรณาการงานเยี่ยมบ้าน
ร่วมกันระหว่างหน่วยบริการ
สาธารณสุข โรงเรียน อสม. .รพ./รพสต.
และภาคีเครือข่าย
๒๘

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2563
ร้อยละ 5

มาตรการ

กลยุทธ์

กิจกรรม

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)

5.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการติดต่อสื่อสารในการ
ดาเนินงานและแก้ไขปัญหา
ในระดับพื้นที่
1. วิเคราะห์ข้อมูลปัญหา
ภาวะโภชนาการรายบุคคล
2.จัดทาแนวทางการแก้ไข
ปัญหา รายบุคคล โดยใช้
โปรแกรมการปรับ
พฤติกรรม การบริโภค
อาหารและการออกกาลัง
กาย
3. ใช้โปรแกรมการปรับ
พฤติกรรม การบริโภค
อาหารและการออกกาลัง
กาย เป็นแนวทางการแก้ไข
ปัญหารายบุคคลในเด็กที่มี
ปัญหา โภชนาการ
4. จัดเมนูอาหารสุขภาพ
๒๙

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2563

มาตรการ

กลยุทธ์

กิจกรรม

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)

สาหรับเด็กที่มีปัญหาภาวะ
โภชนาการโดยใช้โปรแกรม
THAI SCHOOL LUNCH
5. จัดกิจกรรมรณรงค์ดื่มนม
จืด ส่งเสริมพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ และกิจกรรมทาง
กาย เช่น กิจกรรม
Challenge day กระโดด
เชือก/นิทรรศการ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดาเนินงานแก้ไขปัญหา

๓๐

แผนสุขภาพอาเภอ : แผนส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น ปี 2563
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
มาตรการ

กลยุทธ์

กิจกรรม

ลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
1. .อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี ไม่เกิน 36 ต่อประชากรหญิงอายุ
15 -19 ปี พันคน
1 1. เสริมสร้างภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพของวัยรุ่น

2.ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้าในหญิงอายุต่ากว่า 20 ปี ไม่เกินร้อยละ 10
2. การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health literacy)เรื่องการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นและผู้ปกครอง

1.1ขับเคลื่อนการดาเนินงานและติดตามผลการดาเนินงาน
ผ่านการบริหารจัดการของผู้บริหารในภาคีเครือข่าย
เปูาประสงค์: ภาคีเครือข่ายที่เกีย่ วข้องดาเนินงานตาม
พรบ.ปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี
2559
ตัวชี้วัด 1.ประชุมคณะอนุกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดจานวน 2 ครั้ง
2. ประชุมคณะทางานปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดจานวน 2 ครั้ง

1.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญ
พันธุ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงการให้บริการคุมกาเนิดแก่แม่วัยรุ่น
เปูาประสงค์: วัยรุ่นเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการ
เจริญพันธุ์และการคุมกาเนิดสะดวก รวดเร็ว ตรงกับความ
ต้องการ เป็นส่วนตัวและเป็นความลับ
ตัวชี้วัด 1. โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านการประเมินมาตรฐานบริการ
สุขภาพที่เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่นและเยาวชน
2. หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีหลังคลอดหรือแท้งได้รับการ
คุมกาเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
3. หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีหลังคลอดหรือแท้งได้รับการ
คุมกาเนิดกึ่งถาวร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

2.1 สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธ์
ทักษะชีวิตและทักษะการสื่อสารให้แก่วยั รุ่น สามี
ผู้ปกครองของวัยรุ่น
เปูาประสงค์ : วัยรุ่นและผู้ปกครองมีความรู้ เจตคติ
ทักษะและพฤติกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ถูกต้อง
ตัวชี้วัด 1.สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมให้ความรู้
เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์
2. จานวนครอบครัวที่ได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ ร้อยละ 60

1.1 โรงพยาบาลดาเนินงานตามองค์ประกอบคลินิกวัยรุ่นและอนามัย
การเจริญพันธุ์
1.1.1ประเมินตนเองตามองค์ประกอบคลินิกวัยรุ่นและอนามัยการ
เจริญพันธุ์
1.2 วิเคราะห์ผลจากการประเมินตนเอง ตามองค์ประกอบคลินิกวัยรุ่น
และอนามัยการเจริญพันธุ์
1.1.3 ประชุมคณะกรรมการ ปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
1.1.3กาหนดผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นproject managerในระดับอาเภอ
และจัดทาแผนการดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น

1.2.1ประเมินการดาเนินงานคลินิกวัยรุ่น และอาเภออนามัยการเจริญพันธุ์
1.2.2 ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมด้านการสันทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจ (
Motivation interview)เพื่อสนับสนุนการคุมกาเนิด กึ่งถาวรจานวน 9คน
1.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนวางแผนครอบครัวแบบกึ่งถาวร
1.2.4 ติดตามหญิงหลังคลอดให้มารับบริการวางแผนครอบครัว

2.1ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้แก่นักเรียนในสถานศึกษา
2.1.2ให้ความรู้เรื่องการคุมกาเนิดหลังคลอดแก่หญิงวัยรุ่นและสามี
ที่มารับบริการฝากครรภ์
2.1.4รณรงค์สร้างกระแสวันวาเลนไทน์ วันเอดส์โลกและQR
code เผยแพร่ความรู้
2.1.5 สารวจความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควรสาหรับสตรีไทยวัยรุ่น อายุ 15-19ปี ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

๓๑

ประเด็นแผนส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็ก 0 – 5 ปี ปี 2563
เป้าประสงค์
ลดอัตราการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ตัวชี้วัด

เป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2563

มาตรการ

กลยุทธ์

กิจกรรม

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)
1. .อัตราการคลอดมี
1.อัตราการ
1. เสริมสร้างภาคีเครือข่ายใน 1.1ขับเคลื่อนการ
1.1 โรงพยาบาลดาเนินงาน รพ/สสอ./รพ.
ชีพในหญิงอายุ 15 – คลอดมีชีพใน
การดูแลสุขภาพและการเข้าถึง ดาเนินงานและติดตามผล ตามองค์ประกอบคลินิก
สต.
19 ปี ไม่เกิน 36 ต่อ หญิงอายุ15-19 บริการสุขภาพของวัยรุ่น
การดาเนินงานผ่านการ
วัยรุ่นและอนามัยการเจริญ
ประชากรหญิงอายุ 15 ปี
2. การเสริมสร้างความรอบรู้
บริหารจัดการของผู้บริหาร พันธุ์
-19 ปี พันคน
ด้านสุขภาพ(Health literacy) ในภาคีเครือข่าย
1.1.1ประเมินตนเองตาม
2.ร้อยละการตั้งครรภ์
เรื่องการป้องกันและแก้ไข
เปูาประสงค์: ภาคีเครือข่าย องค์ประกอบคลินิกวัยรุ่น
ซ้าในหญิงอายุต่ากว่า
ปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น ที่เกี่ยวข้องดาเนินงานตาม และอนามัยการเจริญพันธุ์
20 ปี ไม่เกินร้อยละ
และผู้ปกครอง
พรบ.ปูองกันและแก้ไข
1.2 วิเคราะห์ผลจากการ
10
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประเมินตนเอง ตาม
ปี 2559
องค์ประกอบคลินิกวัยรุ่น
1.2 พัฒนาระบบบริการ
และอนามัยการเจริญพันธุ์
สุขภาพทางเพศและอนามัย 1.1.3 ประชุม
การเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพ คณะกรรมการ ปูองกันการ
รวมถึงการให้บริการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
คุมกาเนิดแก่แม่วัยรุ่น
1.1.3กาหนดผู้รับผิดชอบ
เปูาประสงค์: วัยรุ่นเข้าถึง งานวัยรุ่นproject
บริการสุขภาพทางเพศและ managerในระดับอาเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์และ และจัดทาแผนการ
๓๒

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2563

มาตรการ

กลยุทธ์

กิจกรรม

การคุมกาเนิดสะดวก
รวดเร็ว ตรงกับความ
ต้องการ เป็นส่วนตัวและ
เป็นความลับ
2.1 สร้างเสริมองค์ความรู้
ด้านอนามัยการเจริญพันธ์
ทักษะชีวิตและทักษะการ
สื่อสารให้แก่วัยรุ่น สามี
ผู้ปกครองของวัยรุ่น

ดาเนินงานปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
1.2.1ประเมินการ
ดาเนินงานคลินิกวัยรุ่น และ
อาเภออนามัยการเจริญพันธุ์
1.2.2 ส่งบุคคลากรเข้ารับ
การอบรมด้านการสันทนา
เพื่อสร้างแรงจูงใจ (
Motivation interview)
เพื่อสนับสนุนการคุมกาเนิด
กึ่งถาวรจานวน 9คน
1.2.3 ส่งเสริมสนับสนุน
วางแผนครอบครัวแบบกึ่ง
ถาวร
1.2.4 ติดตามหญิงหลัง
คลอดให้มารับบริการ
วางแผนครอบครัว
2.1ส่งเสริมสนับสนุนให้
ความรู้แก่นักเรียนใน
สถานศึกษา

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)

๓๓

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2563

มาตรการ

กลยุทธ์

กิจกรรม

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)

2.1.2ให้ความรู้เรื่องการ
คุมกาเนิดหลังคลอดแก่หญิง
วัยรุ่นและสามีที่มารับ
บริการฝากครรภ์
2.1.4รณรงค์สร้างกระแส
วันวาเลนไทน์ วันเอดส์โลก
และQR code เผยแพร่
ความรู้
2.1.5 สารวจความรอบรู้
ด้านสุขภาพเพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
สาหรับสตรีไทยวัยรุ่น อายุ
15-19ปี ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

๓๔

แผนสุขภาพอาเภอ :แผนส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทางาน 2563
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด

วัยทางานอายุ 30-44 ปี จังหวัดอ่างทอง มีค่าดัชนีมวลกายตามเป้าหมาย
ร้อยละของวัยทางานมีค่าดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 65 (ปี 2564 ร้อยละ 66)

มาตรการ

1. เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพวัยทางาน

2. ปรับเปลี่ยนและส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อดัชนีมวลกาย

กลยุทธ์

1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกีย่ วข้องในการ จัดการดัชนีมวลกายในกลุ่มวัย
ทางาน
เป้าประสงค์ : สถานบริการสาธารณสุขมีระบบการจัดบริการแก้ไขปัญหาภาวะ
อ้วน
ตัวชี้วัด 1) สถานบริการสาธารณสุขมีระบบการจัดบริการแก้ไขปัญหาภาวะ
อ้วน ร้อยละ 100
2) โรงพยาบาลมีการดาเนินงานคลินิก DPAC ทุกโรงพยาบาล

2.1 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาดัชนีมวลกายทีผ่ ิดปกติในวัยทางานอายุ 30-44 ปี
เปูาประสงค์ : วัยทางานมีค่าดัชนีมวลกายปกติ
ตัวชี้วัด 1) วัยทางานมีความชุกของภาวะอ้วนไม่เกิน ร้อยละ 30
2) วัยทางานมีรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

1.ชี้แจงนโยบายและการดาเนินงานผ่านคณะกรรมการ คปสอ.
2.ประสานนโยบายและความร่วมมือในการดาเนินงานกับภาคีเครือข่ายที่เกีย่ วข้อง
3.ดาเนินกิจกรรมต้นแบบ”ลดพุงลดโรค ”ในสถานที่ทางาน
5. ในกลุ่มBMIมากกว่า 30 ส่งเข้าคลินิก DPAC
6.ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลวัยทางานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกาย
ปกติในระบบ HDC ทุก 1 เดือนโดยPM ระดับอาเภอ
7.กากับ ติดตาม และประเมินผลการ ดาเนินงานระดับอาเภอ และตาบล
8.ติดตามการดาเนินงานคลินิก DPAC พร้อมทั้งซักถามปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานของ
รพ/รพ.สต.

1.คัดกรองค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มวัยทางานอายุ 30-44 ปีให้ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมาย
2.จัดทาทะเบียนรายชื่อกลุ่มที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเพื่อนามาวิเคราะห์และหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา
3.ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และนามาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนว
ทางการแก้ไขปัญหารายบุคคล
4.สร้างความร่วมมือในชุมชนในการดาเนินงาน “ลดพุงลดโรค” ในสถานบริการ
5. ส่งเสริมกิจกรรมทางกายแก่ประชาชนในแหล่งที่มีสถานที่ออกกาลังกาย/ลานกีฬา ฯลฯ
6.จัดกิจกรรมที่แก้ไขรายบุคคล/กลุ่มแก่ผู้ที่มีดัชนีมวลกายผิดปกติให้เหมาะสม
7. บันทึก/ประเมินผลการดาเนินงาน และส่งผลการดาเนินงานทุกเดือน
8. รณรงค์สร้างกระแส อาหาร ออกกาลัง อารมณ์ สุรา และสารเสพติด (3 อ 2 ส)

กิจกรรม

๓๕

ประเด็นแผน แผนวัยทางานมีค่าดัชนีมวลกายปกติ 2563
เป้าประสงค์
วัยทางานอายุ 3044 ปี จังหวัด
อ่างทอง มีค่าดัชนี
มวลกายตาม
เปูาหมาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2563

1.ร้อยละของวัยทางานมี
ค่าดัชนีมวลกายปกติ
ร้อยละ 65 (ปี 2564
ร้อยละ 66)

1) สถานบริการ
สาธารณสุขมี
ระบบการ
จัดบริการแก้ไข
ปัญหาภาวะอ้วน
ร้อยละ 100
2) โรงพยาบาลมี
การดาเนินงาน
คลินิก DPAC ทุก
โรงพยาบาล
1) วัยทางานมี
ความชุกของ
ภาวะอ้วนไม่เกิน
ร้อยละ 30
2) วัยทางานมี
รอบเอวอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ

มาตรการ
1. เสริมสร้างความร่วมมือภาคี
เครือข่ายในการดูแลสุขภาพวัย
ทางาน
2. ปรับเปลี่ยนและส่งเสริม
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อดัชนี
มวลกาย

กลยุทธ์
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องในการ จัดการ
ดัชนีมวลกายในกลุ่มวัย
ทางาน
2. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหา
ดัชนีมวลกายที่ผิดปกติในวัย
ทางานอายุ 30-44 ปี

กิจกรรม

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)
รพ/สสอ.

1.ชี้แจงนโยบายและการ
ดาเนินงานผ่าน
คณะกรรมการ คปสอ.
2.ประสานนโยบายและ
ความร่วมมือในการ
ดาเนินงานกับภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง
3.ดาเนินกิจกรรมต้นแบบ”
ลดพุงลดโรค ”ในสถานที่ รพ./รพ.สต.
ทางาน
5. ในกลุ่มBMIมากกว่า 30
ส่งเข้าคลินิก DPAC
6.ตรวจสอบการบันทึก
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลวัย
ทางานอายุ 30-44 ปี มีค่า
ดัชนีมวลกายปกติในระบบ
HDC ทุก 1 เดือนโดยPM
ระดับอาเภอ
๓๖

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2563
80

มาตรการ

กลยุทธ์

กิจกรรม

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)

7.กากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการ ดาเนินงาน
ระดับอาเภอ และตาบล
8.ติดตามการดาเนินงาน
คลินิก DPAC พร้อมทั้ง
ซักถามปัญหาอุปสรรคใน
การดาเนินงานของรพ/รพ.
สต.
1.คัดกรองค่าดัชนีมวลกาย
ของกลุ่มวัยทางานอายุ 3044 ปีให้ครอบคลุม
กลุ่มเปูาหมาย
2.จัดทาทะเบียนรายชื่อกลุ่ม
ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเพื่อ
นามาวิเคราะห์และหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
3.ประเมินพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร กิจกรรมทาง
กาย และนามาวิเคราะห์หา
สาเหตุและแนวทางการ
๓๗

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2563

มาตรการ

กลยุทธ์

กิจกรรม

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)

แก้ไขปัญหารายบุคคล
4.สร้างความร่วมมือใน
ชุมชนในการดาเนินงาน
“ลดพุงลดโรค” ในสถาน
บริการ
5. ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
แก่ประชาชนในแหล่งที่มี
สถานที่ออกกาลังกาย/ลาน
กีฬา ฯลฯ
6.จัดกิจกรรมที่แก้ไข
รายบุคคล/กลุ่มแก่ผู้ที่มีดัชนี
มวลกายผิดปกติให้
เหมาะสม
7. บันทึก/ประเมินผลการ
ดาเนินงาน และส่งผลการ
ดาเนินงานทุกเดือน
8. รณรงค์สร้างกระแส
อาหาร ออกกาลัง อารมณ์
สุรา และสารเสพติด (3 อ
2ส
๓๘

แผนสุขภาพอาเภอ : แผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2563
เป้าประสงค์

ผู้สูงอายุพึ่งพิงตัวเอง ดารงกิจกรรมประจาวันได้ดี (Independent Living) และมีคุณภาพชีวิต

ตัวชี้วัด

ร้อยละของตาบลที่มรี ะบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
1. ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)

2.คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ

กลยุทธ์

1.1 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการดาเนินงาน Long Term
Care

1.2ปรับปรุงระบบบริการรองรับ
ผู้สูงอายุ

2.1 เร่งรัดการคัดกรองผู้สูงอายุ

2.2เสริมสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ (Health Literacy)

กิจกรรม

.ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน
Long Term Care
ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยบริการในการ
ดาเนินงานLong Term Care
 ประเมินตามมาตรฐาน Long Term
Care
สนับสนุนให้, ชมรม ผู้จัดการสุขภาพ
(Care Maneger), ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
(Care Giver )ที่มีผลการดาเนินการ
ผู้สูงอายุดีเด่น
ควบคุม กากับ ติดตาม การ
ดาเนินงาน

 พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพในรพ.
 จัดระบบส่งต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะ
ผิดปกติ
จัดทา Care plan ผู้สูงอายุทุกสิทธิ์
ทุกราย โดยเชื่อมโยงกับโปรแกรมของ
กรมอนามัยและ สปสช.
เยี่ยมติดตามผู้สูงอายุ โดยทีมหมอ
ครอบครัว

 สารวจ/คัดกรองผู้สูงอายุ
- ADL
- Geriatric Syndrome
- โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 บันทึกข้อมูลการคัดกรองใน
โปรแกรม HOSxP ให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ทันเวลา
 ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้สูงอายุทุก 3 เดือน
 นาเสนอผลการดาเนินงานผู้สูงอายุ ใน
ที่ประชุม คปสอ.

วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการคัดกรอง
ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงในการพลัดตกหก
ล้มในระดับ อาเภอ
 ส่ง จนท.ผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วม
อบรม ครู ข ในเรื่องการปูองกันพลัดตก
หกล้มในผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม
 ครู ข ถ่ายทอด ความรู้
กลุ่มเปูาหมายในพื้นที่
 จัดทาฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่เข้ารับ
ความรู้ เรื่อง การปูองกันการพลัดตกหก
ล้ม
 สัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่เข้ารับการ
อบรมฯและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ส่ง สสอ.
ภายในเวลาที่กาหนดไว้

มาตรการ

๓๙

ประเด็นแผน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ผู้สูงอายุพึ่งพิง
ตัวเอง ดารงกิจวัตร
ประจาวันได้ดี
(Independent
Living)และมี
คุณภาพชีวิต

ร้อยละของตาบลที่มี
ระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term
Care) ในชุมชนผ่าน
เกณฑ์

เป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2563

มาตรการ

1. ร้อยละของ 1. ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ตาบลที่มีระบบ (Long Term Care)
การส่งเสริม
2.คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
สุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะ
ยาว(Long
Term Care)
ในชุมขนผ่าน
เกณฑ์
2.ร้อยละของ
ตาบลที่สมัครเข้า
ร่วมโครงการ มี
การจัดทา
แผนการดูแล
ผู้สูงอายุ

กลยุทธ์

กิจกรรม

.ประชุมชี้แจงแนว
ทางการดาเนินงาน Long
Term Care
ประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
1.2 ปรับปรุงระบบบริการ หน่วยบริการในการ
ดาเนินงานLong Term
รองรับผู้สูงอายุ
Care
2.1 เร่งรัดการคัดกรอง
 ประเมินตามมาตรฐาน
Long Term Care
ผู้สูงอายุ
สนับสนุนให้, ชมรม
2.2 เสริมสร้างความรอบรู้ ผู้จัดการสุขภาพ(Care
ด้านสุขภาพ (Health
Maneger), ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
(Care Giver )ที่มีผลการ
Literacy)
ดาเนินการผู้สูงอายุดีเด่น
ควบคุม กากับ ติดตาม
การดาเนินงาน
 พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ
1.1 สร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายในการ
ดาเนินงาน Long Term
Care

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)
รพ/สสอ.

รพ./รพ.สต.

๔๐

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2563

มาตรการ

กลยุทธ์

กิจกรรม

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)

คุณภาพในรพ.
 จัดระบบส่งต่อผู้สูงอายุที่
มีภาวะผิดปกติ
จัดทา Care plan
ผู้สูงอายุทุกสิทธิ์
ทุกราย โดยเชื่อมโยงกับ
โปรแกรมของ
กรมอนามัยและ สปสช.
เยี่ยมติดตามผู้สูงอายุ
โดยทีมหมอครอบครัว
 สารวจ/คัดกรองผู้สูงอายุ
- ADL
- Geriatric Syndrome
- โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 บันทึกข้อมูลการคัด
กรองใน
โปรแกรม HOSxP ให้
ครบถ้วน
ถูกต้อง ทันเวลา
 ตรวจสอบและวิเคราะห์
๔๑

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2563

มาตรการ

กลยุทธ์

กิจกรรม

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)

ข้อมูล
ผู้สูงอายุทุก 3 เดือน
 นาเสนอผลการ
ดาเนินงานผู้สูงอายุ ในที่
ประชุม คปสอ.
วิเคราะห์ข้อมูลจากการ
คัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะ
เสี่ยงในการพลัดตกหกล้มใน
ระดับ อาเภอ
 ส่ง จนท.ผู้รับผิดชอบ
งานเข้าร่วมอบรม ครู ข ใน
เรื่องการปูองกันพลัดตกหก
ล้มในผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม
 ครู ข ถ่ายทอด ความรู้
กลุ่มเปูาหมายในพื้นที่
 จัดทาฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ที่เข้ารับ
ความรู้ เรื่อง การปูองกัน
การพลัดตกหกล้ม
๔๒

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2563

มาตรการ

กลยุทธ์

กิจกรรม

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)

 สัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่เข้า
รับการ
อบรมฯและเก็บรวบรวม
แบบสอบถาม
ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ส่ง
สสอ. ภายในเวลาที่กาหนด
ไว้

๔๓

แผนสุขภาพอาเภอ : การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Primary Prevention )
เป้าประสงค์

ลดอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง ในกลุ่มประชากรอายุ 30 - 70 ปี

ตัวชี้วัด

1. อัตราป่วยเบาหวานรายใหม่ จาก Pre DM (น้อยกว่าร้อยละ 2.05) 2. อัตราป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จาก Pre HT (น้อยกว่าร้อยละ 4.0)
3. ความชุกของภาวะความดันโลหิตสูง (ลดลงร้อยละ 2.5)
4. ความชุกของผู้ป่วยโรคเบาหวาน (ลดลงร้อยละ 2.5)

มาตรการ
กลยุทธ์

กิจกรรม

1. พัฒนาระบบปูองกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
1. ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

1.คัดกรอง เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ประเมิน CVD
Risk โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการคัดกรองความเสีย่ ง
ด้วยตนเอง (self screening)
2. รณรงค์ลดการบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม และการ
บริโภคอาหารทางเลือกสุขภาพ และ อาหารว่างเพื่อ
สุขภาพ
3. รณรงค์ลดความเสี่ยงเรื่องความอ้วน มีการติดตาม การ
สร้างความตระหนักและเฝูาระวังการเกิดโรคเมตาบอลิก
ซินโดรมอย่างเป็นระบบ
4. สารวจพฤติกรรมแลความรอบรู้ด้านสุขภาพในประชาชน
กลุ่มเสี่ยง 100 คน
คัดกรอง เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ประเมิน CVD
Risk โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการคัด
กรองความเสี่ยงด้วยตนเอง ()
2. รณรงค์ลดการบริโภคอาหาร หวาน

2. พัฒนาศักยภาพประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย
2. เสริมสร้างและปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ

3. เสริมสร้างศักยภาพครอบครัว และชุมชน
ในการปูองกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

1.ดาเนินงานคลินิก DPAC / คลินิกอดบุหรี่
2.จัดทาทะเบียนรายบุคคลในกลุ่มเสี่ยงสูง
3.วิเคราะห์สาเหตุของกลุ่มเสี่ยงสูง เสี่ยงสูงมากของแต่ละ
บุคคล
3. จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุม่ เสีย่ งสูง DM HT
CVD
4. ส่งเสริมเรื่องความรอบรู้ทางสุขภาพ(Health Literacy)
ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง
5. วัดความดันโลหิตที่บ้านในกลุม่ สงสัยปุวยความดันโลหิต
สูง

1.จัดทาข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งนามา
วิเคราะห์และคืนข้อมูลต่อชุมชน
2. ดาเนินการตาบลจัดการสุขภาพ/ชุมชนลด
เสี่ยงลดโรค
3. สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการออกกาลัง
กาย
4. ใช้ช่องทางการสื่อสาร สร้างความเข้าใจต่อ
สาธารณะ ในการปูองกันและลดความ
เสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
๔๔

ประเด็นแผน การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Primary Prevention )
เปูาประสงค์
ลดอัตราปุวยด้วย
โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ และโรค
หลอดเลือดสมอง ใน
กลุ่มประชากรอายุ
30 - 70 ปี

ตัวชี้วัด
1. อัตราปุวยเบาหวาน
รายใหม่ จาก Pre DM
(น้อยกว่าร้อยละ 2.05)
2. อัตราปุวยความดัน
โลหิตสูงรายใหม่จาก
Pre HT (น้อยกว่าร้อย
ละ 4.0)
3. ความชุกของภาวะ
ความดันโลหิตสูง (ลดลง
ร้อยละ 2.5)
4. ความชุกของผู้ปุวย
โรคเบาหวาน (ลดลงร้อย
ละ 2.5)

เปูาหมายตัวชี้วัด
ปี 2563

มาตรการ

1.ร้อยละ
ประชากรอายุ
35 ปีขึ้นไป ที่
ได้รับการคัดกรอง
เบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง (ร้อย
ละ 90)
2. ร้อยละ
ประชากรอายุ
35 ปีขึ้นไป ได้รับ
การประเมิน
โอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและ
หลอดเลือด (ร้อย
ละ 90)
1. ร้อยละ ของ
ประชากรกลุ่ม
เสี่ยงที่ได้รับการ
ปรับเปลี่ยน

1. พัฒนาระบบปูองกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

กลยุทธ์

กิจกรรม

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)

1. ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
2. เสริมสร้างและปรับเปลี่ยน
2. พัฒนาศักยภาพประชาชน พฤติกรรมสุขภาพ
3. เสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชน และภาคีเครือข่าย
ครอบครัว และชุมชน
ในการปูองกันควบคุมโรคไม่
ติดต่อ

1.คัดกรอง เบาหวาน และ
รพ/สสอ.
ความดันโลหิตสูง ประเมิน CVD
Risk โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการคัดกรองความเสี่ยงด้วย
ตนเอง (self screening)
2. รณรงค์ลดการบริโภคอาหาร
หวาน มัน เค็ม และการ
บริโภคอาหารทางเลือก
สุขภาพ และ อาหารว่างเพื่อ รพ./รพ.สต.
สุขภาพ
3. รณรงค์ลดความเสี่ยงเรื่อง
ความอ้วน มีการติดตาม การ
สร้างความตระหนักและเฝูา
ระวังการเกิดโรคเมตาบอลิก
ซินโดรมอย่างเป็นระบบ
4. สารวจพฤติกรรมแลความ
รอบรู้ด้านสุขภาพใน
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 100 คน
1. ดาเนินงานคลินิก
DPAC / คลินิก
อดบุหรี่
๔๕

เปูาประสงค์

ตัวชี้วัด

เปูาหมายตัวชี้วัด
ปี 2563
พฤติกรรม 3อ 2
ส
2. ร้อยละของ
ประชากรกลุ่ม
เสี่ยงมีค่าBMIอยู่
ในเกณฑ์ปกติ
3. อัตรากลุ่ม
สงสัยปุวยความ
ดันโลหิตสูงได้รับ
การวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน
1.ร้อยละของ อส
ม.ได้รับการอบรม
เสริมสร้างความ
รอบรู้ทางสุขภาพ
(Health
Literacy)
2. ร้อยละของ
ตาบลที่มีภาคี
เครือข่าย“ลด

มาตรการ

กลยุทธ์

กิจกรรม

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)

2. จัดทาทะเบียน
รายบุคคลในกลุ่ม
เสี่ยงสูง
3.วิเคราะห์สาเหตุของกลุ่มเสี่ยง
สูง เสี่ยงสูงมากของแต่ละบุคคล
2. จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงสูง DM
HT CVD
3. ส่งเสริมเรื่องความรอบรู้ทาง
สุขภาพ(Health Literacy)
ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง
4 วัดความดันโลหิตที่บ้านใน
กลุ่มสงสัยปุวยความดันโลหิต
สูง
จัดทาข้อมูลโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรังที่
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
พร้อมทั้งนามาวิเคราะห์และ
คืนข้อมูลต่อชุมชน
2. ดาเนินการตาบลจัดการ
สุขภาพ/ชุมชนลดเสี่ยงลดโรค
3. สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ออกกาลังกาย
5. ใช้ช่องทางการสื่อสาร สร้าง
๔๖

เปูาประสงค์

ตัวชี้วัด

เปูาหมายตัวชี้วัด
ปี 2563
เสี่ยง ลดโรค” ใน
พื้นที่

มาตรการ

กลยุทธ์

กิจกรรม

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)

ความเข้าใจต่อสาธารณะ ใน
การปูองกันและลดความเสีย่ ง
อย่างมีประสิทธิภาพ

คัดกรอง เบาหวาน และความ
ดันโลหิตสูง

ประเมิน CVD

๔๗

แผนสุขภาพอาเภอ : แผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง secondary prevention อ.ป่าโมก
เป้าประสงค์

ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้าตาลได้ดีของอาเภอป่าโมก

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานที่ควบคุมน้าตาลได้ดี ≥ ร้อยละ 40

มาตรการ

1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ

กลยุทธ์

กิจกรรม

2. เสริมสร้างความรอบรูด้ ้านสุขภาพผู้ปุวยและภาคี

1.บูรณาการแผนการดาเนินงาน
โรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
เปูาประสงค์ หน่วยงานทุกระดับมี
แผนการทางานเชื่อมโยง
ตัวชี้วัด ร้อยละขอหน่วยงานที่มี
การดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน

2.จัดระบบบริการสุขภาพให้มี
ประสิทธิภาพ
เปูาประสงค์ หน่วยบริการสามารถ
จัดการบริการได้ตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัด ร้อยละผู้ปุวยเบาหวานที่
ควบคุมน้าตาลได้ดี

3.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้ปุวย
เปูาประสงค์ เพื่อลดการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนของผู้ปุวยเบาหวาน
ตัวชี้วัด ร้อยละของผูป้ ุวยเบาหวานที่
ควบคุมน้าตาลได้ดี

4.เสริมสร้างศักยภาพในการดูแลผู้ปุวย
โดยภาคีเครือข่ายในชุมชน
เปูาประสงค์ เพื่อลดความแออัดของ
ผู้ปุวยในโรงพยาบาล
ตัวชี้วัด ร้อยละของผูป้ ุวยเบาหวานที่มา
รับบริการที่ รพ.สต.เพิ่มขึ้น

1. 1.คณะกรรมการควบคุมโรคไม่
ติดต่อระดับอาเภอ กาหนด
นโยบาย แผนงาน ควบคุม กากับ
หน่วยงานในสังกัด
2.คลินิก NCD นาข้อมูลมา
วิเคราะห์ จัดทาแผน แก้ไขปัญหา
เสนอ คณะกรรมการ NCD
3.ประชุมติดตามทุก 3 เดือน

1.พัฒนาระบบบริการในคลินิกเบาหวาน
แนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
2.จัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือ ให้ เพียงพอ
3.พัฒนาระบบเทคโนโลยี/สารสนเทศ จัด
ให้ มีระบบปรึกษาเช่น Line
4.กาหนดบทบาทหน้ าที่ของบุคลากรให้
ชัดเจน
5.มีการติดตาม วิเคราะห์ ข้ อมูล ทุก 3
เดือน

11.system manager บูรณาการสห
วิชาชีพในการวางแผนดูแลผู้ปวุ ย
2.minicase manager รวบรวม
ข้อมูลและน้าข้อมูลวิเคราะห์ ปัญหา เพือ่
แก้ไขปัญหาของผู้ปุวย
3.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ปุวยเบาหวาน
ที่ควบคุมน้้าตาลไม่ได้รายบุคคลโดยใช้
เทคนิค MI จ้านวน50ราย
4.มีการติดตาม และประเมินผล
5.ส่งต่อ/เยี่ยมบ้าน/คืนข้อมูลสู่ชุมชน โดยใช้
สมุดประจ้าตัวผู้ปวุ ย

1.รพ.สต. ส่งต่อ/คืนข้อมูลให้ภาคี
เครือข่ายในชุมชน
2.พัฒนาระบบบริการดูแลผู้ปุวย
เบาหวานที่รักษาต่อที่ รพ.สต.
3.ติดตามประเมินผลโดยเจ้าหน้าที่
สาธาณสุข
4.คืนข้อมูลผู้ปุวยกลับโรงพยาบาลผ่าน
โปรแกรม smart COC พร้อมสมุด
ประจ้าตัวผู้ปุวย
๔๘

ประเด็นแผน ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็ก 0 – 5 ปี ปี 2563
เป้าประสงค์

ผู้ป่วยเบาหวานที่
ควบคุมน้าตาลได้ดี
ของอาเภอป่าโมก

ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้ปุวย
เบาหวานที่ควบคุม
น้าตาลได้ดี ≥ ร้อยละ
40

เป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2563

มาตรการ

1.ร้อยละขอ
1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบ
หน่วยงานที่มีการ บริการสุขภาพ
ดาเนินกิจกรรม
2. เสริมสร้างความรอบรู้ด้าน
ตามแผนงาน
สุขภาพผูป้ ุวยและภาคี
2ร้อยละผู้ปุวย
เบาหวานที่
ควบคุมน้าตาลได้
ดี
3.ร้อยละของ
ผู้ปุวยเบาหวาน
ที่มารับบริการที่
รพ.สต.เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์
1. .บูรณาการแผนการ
ดาเนินงานโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง
2.จัดระบบบริการสุขภาพให้
มีประสิทธิภาพ
3.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ปุวย
4.เสริมสร้างศักยภาพในการ
ดูแลผู้ปุวยโดยภาคีเครือข่าย
ในชุมชน

กิจกรรม

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)
1. 1.คณะกรรมการควบคุม รพ/สสอ.
โรคไม่ติดต่อระดับอาเภอ
กาหนดนโยบาย แผนงาน
ควบคุม กากับ หน่วยงานใน รพ.
สังกัด
2.คลินิก NCD นาข้อมูลมา
วิเคราะห์ จัดทาแผน แก้ไข
ปัญหา เสนอ คณะกรรมการ รพ./รพ.สต.
NCD
3.ประชุมติดตามทุก 3
เดือน
1.พัฒนาระบบบริการใน
รพ.
คลินิกเบาหวาน แนว
รพ./รพ.สอ.
ทางการดูแลผู้ปุวยเบาหวาน
2.จัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือ
ให้เพียงพอ
รพ.สสอ./รพ.
3.พัฒนาระบบเทคโนโลยี/ สต.รพ./สสอ.
สารสนเทศ จัดให้มีระบบ
๔๙

ปรึกษาเช่น Line
4.กาหนดบทบาทหน้าที่ของ
บุคลากรให้ชัดเจน
5.มีการติดตาม วิเคราะห์
ข้อมูล ทุก 3 เดือน
11.system manager
บูรณาการสหวิชาชีพในการ
วางแผนดูแลผู้ปุวย
2.minicase manager
รวบรวมข้อมูลและนาข้อมูล
วิเคราะห์ ปัญหา เพื่อแก้ไข
ปัญหาของผู้ปุวย
3.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้ปุวยเบาหวานที่
ควบคุมน้าตาลไม่ได้
รายบุคคลโดยใช้เทคนิค MI
จานวน50ราย
4.มีการติดตาม และ
ประเมินผล
5.ส่งต่อ/เยี่ยมบ้าน/คืน
ข้อมูลสู่ชุมชน โดยใช้สมุด
ประจาตัวผู้ปุวย
1.รพ.สต. ส่งต่อ/คืนข้อมูล
๕๐

ให้ภาคีเครือข่ายในชุมชน
2.พัฒนาระบบบริการดูแล
ผู้ปุวยเบาหวานที่รักษาต่อที่
รพ.สต.
3.ติดตามประเมินผลโดย
เจ้าหน้าที่สาธาณสุข
4.คืนข้อมูลผู้ปุวยกลับ
โรงพยาบาลผ่านโปรแกรม
smart COC พร้อมสมุด
ประจาตัวผู้ปุวย

๕๑

แผนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ประชาชนได้รับบริการตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
มาตรการ
กลยุทธ์

กิจกรรม

1.ร้อยละ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว (สะสม ร้อยละ 80)
2.ร้อยละคลินิกหมอครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนในพื้นที่มีการด้าเนินการให้บริการ NCD Clinic (100%)
1.ขับเคลื่อนการด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพ รพสต.ติดดาว
2. …………………………………………………………………………(…………..)

3. คณะกรรมการ พชอ. ที่มีคุณภาพตามแนวทาง UCCARE ระดับ 3 ขึ้นไป

4. ……………………………………………………………………………(………………….).

2. ยกระดับคุณภาพบริการปฐมภูมิ

กลยุทธ์ : พัฒนา รักษามาตรฐาน และประเมินซ้้า ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ในระดับ 5 ดาว
เป้าประสงค์ : รพสต. ได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์ระดับ
5 ดาว 100% ปี 2563
ตัวชี้วดั : รพสต.ได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์ระดับ 5
ดาว 100% ปี 2563 (สะสมร้อยละ 80)

กลยุทธ์ เพิ่มบริการคลีนิคหมอครอบครัว

1.ทบทวนแต่งตั้งคณะท้างานพัฒนาและคณะกรรมการ
ประเมิน รพ.สต.ติดดาว
2.พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงฯ ระดับอ้าเภอ/ต้าบล
3.ประเมินตนเอง / คกก. ประเมินรพ.สต.ติดดาว
4.วิเคราะห์ส่วนขาดและวางแนวทางจัดท้าแผน
การพัฒนา
5.ทีมพี่เลี้ยงฯ /ภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการด้าเนินงาน
เพื่อพัฒนา เป็น รพ.สต. ติดดาว

1.จัดตั้งคณะทางานการเพิ่มบริการ NCD Clinic และ
การดูแล ผส/ผู้พิการติดเตียง ในคลินิกหมอครอบครัว
2.ประชุมถ่ายทอดนโยบายและทบทวนการดาเนินงาน
คลินิกหมอครอบครัว
3. เพิ่มบริการ NCD Clinic และการดูแล ผส/ผู้พิการ
ติดเตียง ใน PCC ตามบริบทของพื้นที่ และบริการ
Holistic Care /HL ในกลุ่มโรคเรื้อรัง
4.มีการจัดบริการและมีระบบให้คาปรึกษา/ส่งต่อเชื่อม
โยงกับเครือข่ายบริการ
5.กากับติดตามประเมินผลการดาเนินงานการเพิ่ม
บริการในคลินิกหมอครอบครัว

เป้าประสงค์ เพิ่มให้บริการ NCD Clinic ในคลีนิค
หมอครอบครัว
ตัวชี ้วัด ร้อยละคลินิกหมอครอบครัวที่ให้บริการ NCD
Clinic (100%)

2.ขับเคลื่อนการด้าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านกลไก พชอ.
กลยุทธ์ : สร้างเสริมความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพ ภาวะน้าร่วม
การบริหารจัดการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ
เป้าประสงค์ : พัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ
คุณภาพ UCCARE
ตัวชี้วดั : คกก.พชอ. มีการด้าเนินการและผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตชีวิต ระดับ 3 ขึ้นไป
1. ทบทวนค้าสั่งคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ (พชอ.)
2. ทบทวนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯและคณะท้างานตามประเด็น
ปัญหา
3. ทบทวนจัดตั้งคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับต้าบล (พชต.)
3. วิเคราะห์ปัญหา/คัดเลือกประเด็นพัฒนาที่ส้าคัญตามบริบทในพื้นที่
4. จัดท้าแผนพัฒนา/แก้ไขปัญหาส้าคัญตามบริบทในพื้นที่
5. ขับเคลื่อนด้าเนินการตามแผน พัฒนา/แก้ไขปัญหา ผ่านกลไก
พชอ./พชต
6.ประเมินคุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตชีวิตตามแนวทาง UCCARE

๕๒

ประเด็น .แผนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ประชาชนได้รับ ร้อยละ รพ.สต.ผ่าน
บริการตามมาตรฐาน เกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.
หน่วยบริการปฐมภูมิ ติดดาว (สะสม ร้อยละ
80)

เป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2563

มาตรการ

กลยุทธ์

กิจกรรม

ร้อยละ รพ.สต.
ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว (สะสม
ร้อยละ 80)

ขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนา
คุณภาพ รพสต.ติดดาว

พัฒนา รักษามาตรฐาน และ
ประเมินซ้า ตามเกณฑ์
มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ใน
ระดับ 5 ดาว

1.ทบทวนแต่งตั้ง
คณะทางานพัฒนาและ
คณะกรรมการประเมิน รพ.
สต.ติดดาว
2.พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง
ฯ ระดับอาเภอ/ตาบล
3.ประเมินตนเอง / คกก.
ประเมินรพ.สต.ติดดาว
4.วิเคราะห์ส่วนขาดและวาง
แนวทางจัดทาแผนการ
พัฒนา
5.ทีมพี่เลี้ยงฯ /ภาคี
เครือข่าย ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงาน เพื่อพัฒนา เป็น
รพ.สต. ติดดาว
6. รับการประเมิน จาก
คกก.ระดับจังหวัด

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)
สสอ /รพ

สสอ /รพ
สสอ /รพ
รพ.สต.
สสอ /รพ

รพ.สต.
๕๓

ประเด็น .แผนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ประชาชนได้รับ ร้อยละคลินิกหมอ
บริการตามมาตรฐาน ครอบครัวที่ขึ้นทะเบียน
หน่วยบริการปฐมภูมิ ในพืน้ ที่มีการด้าเนินการ
ให้บริการ NCD Clinic
(100%)

เป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2563

มาตรการ

ร้อยละคลินิกหมอ ยกระดับคุณภาพบริการปฐมภูมิ
ครอบครัวที่ขึ้น
ทะเบียนในพื้นที่มี
การด้าเนินการ
ให้บริการ NCD
Clinic (100%)

กลยุทธ์

กิจกรรม

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)

เพิ่มบริการคลีนิคหมอ
ครอบครัว

1.จัดตั้งคณะท้างานการเพิ่ม
บริการ NCD Clinic และการ
ดูแล ผส/ผู้พิการติดเตียง ใน
คลินิกหมอครอบครัว
2.ประชุมถ่ายทอดนโยบายและ
ทบทวนการด้าเนินงานคลินิก
หมอครอบครัว
3. เพิ่มบริการ NCD Clinic
และการดูแล ผส/ผู้พิการติด
เตียง ใน PCC ตามบริบทของ
พื้นที่ และบริการ Holistic
Care /HL ในกลุ่มโรคเรื้อรัง
4.มีการจัดบริการและมีระบบ
ให้ค้าปรึกษา/ส่งต่อเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายบริการ
5.ก้ากับติดตามประเมินผลการ
ด้าเนินงานการเพิ่มบริการใน
คลินิกหมอครอบครัว

สสอ /รพ/
รพ.สต
สสอ /รพ
รพ.สต.

รพ./รพ.สต.
สสอ./รพ.

๕๔

ประเด็น .แผนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2563

มาตรการ

ประชาชนได้รับ คณะกรรมการ พชอ. ที่มี คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการด้าเนินงานในการ
พชอ. ที่มีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านกลไก
บริการตามมาตรฐาน คุณภาพตามแนวทาง
พชอ.
หน่วยบริการปฐมภูมิ UCCARE ระดับ 3 ขึ้นไป ตามแนวทาง
UCCARE ระดับ
3 ขึ้นไป

กลยุทธ์

กิจกรรม

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)

สร้างเสริมความ
เข้มแข็งและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ภาวะน้า
ร่วมการบริหารจัดการ
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อ้าเภอ

1. ทบทวนค้าสั่งคณะกรรมการ
คุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ (พชอ.)
2. ทบทวนแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการฯและ
คณะท้างานตามประเด็นปัญหา
3. ทบทวนจัดตั้งคณะกรรมการ
คุณภาพชีวิตระดับต้าบล (พชต.)
3. วิเคราะห์ปัญหา/คัดเลือก
ประเด็นพัฒนาที่ส้าคัญตามบริบท
ในพื้นที่
4. จัดท้าแผนพัฒนา/แก้ไขปัญหา
ส้าคัญตามบริบทในพื้นที่
5. ขับเคลื่อนด้าเนินการตามแผน
พัฒนา/แก้ไขปัญหา ผ่านกลไก
พชอ./พชต
6.ประเมินคุณภาพการพัฒนา
คุณภาพชีวิตชีวิตตามแนวทาง
UCCARE

สสอ /รพ/
สสอ /รพ
รพ.สต
รพ.สต.
สสอ /รพ
รพ.สต
สสอ /รพ
รพ.สต
สสอ /รพ
รพ.สต
สสอ /รพ
รพ.สต
๕๕

ประเด็น .แผนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ประชาชนได้รับ ร้อยละของผู้ปุวย
บริการตามมาตรฐาน Home ward ได้รับการ
หน่วยบริการปฐมภูมิ เยีย่ มดูแลที่บ้าน (ร้อยละ
60)

เป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2563

มาตรการ

ร้อยละของผู้ปุวย เพิม่ ศักยภาพการด้าเนินงานใน
การบริการ Home ward
Home ward
ได้รับการเยี่ยม
ดูแลที่บ้าน (ร้อย
ละ60)

กลยุทธ์

กิจกรรม

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)

พัฒนาทีม บริการ และ
ระบบดูแลสุขภาพ

1. ทบทวนการจัดท้าทะเบียน
ผู้ปุวย
2. สนับสนุน/ เข้ารับการอบรม
การดูแลผู้ปุวย ผู้ปุวยระยะ
Intermediate care
Palliative care และ care
plan
3 จัดท้าTeam meeting
/Family meeting ในผู้ปุวยที่มี
ความซับซ้อนในการดูแล
4. ก้าหนดให้มีช่องทางในการ
ติดต่อ ชัดเจนเมื่อผู้ปุวย Home
ward มีอาการที่เกินศักยภาพ
ในการดูแล

สสอ /รพ
รพ.สต
สสอ /รพ
รพ.สต

สสอ /รพ
รพ.สต
สสอ /รพ
รพ.สต

๕๖

แผนสุขภาพอาเภอป่าโมก : ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
เปูาประสงค์

ประชาชนอาเภอปุาโมก ได้รับการส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งได้รับการดูแล
และเข้าถึงบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต

ตัวชี ้วัด

1. ร้อยละของผู้ปุวยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต (  ร้อยละ 60)
2. ร้อยละของผู้ปุวยโรคจิตเข้าถึงบริการสุขภาพจิต (  ร้อยละ 70)
3. อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ( น้อยกว่า 6.3 ต่อประชากรแสนคน)

มาตรการ

1.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพจิต

2. ส่งเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย

กลยุทธ์

1.1 เพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในกลุ่มโรค
และปัญหาที่สาคัญ

สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมและปูองกัน
ปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย เพื่อให้เกิดการบูรณาการงาน
สุขภาพจิตกับประเด็นสุขภาพที่จาเป็นในพื้นที่

โครงการ/
กิจกรรมที่
ด้าเนินการในปี
2563

1.1 โครงการส่งเสริม ปูองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ที่เกิดกับเด็กและ
สตรีที่ถูกกระทารุนแรกโรงพยาบาลปุาโมก ปี 2563

๕๗

ประเด็นแผน แผนสุขภาพจิต
เปูาประสงค์
ตัวชี้วัด
ประชาชนอาเภอ
ปุาโมกได้รับการ
ส่งเสริมและปูองกัน
ปัญหาสุขภาพจิต
รวมทั้งได้รับการดูแล
และเข้าถึงบริการ
สุขภาพ ที่มีคุณภาพ
ทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤต

เปูาหมาย
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ปี 2563
1. ร้อยละของผู้ปุวยโรคซึมเศร้า  ร้อยละ 1.พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานระบบบริการ
เข้าถึงบริการสุขภาพจิต (  ร้อย 60
สุขภาพจิต
ละ 60)

2. ร้อยละของผู้ปุวยโรคจิตเข้าถึง  ร้อยละ 2. ส่งเสริมสุขภาพจิต
70
และปูองกันปัญหา
บริการสุขภาพจิต (  ร้อยละ
สุขภาพจิตตามกลุ่มวัย
70)

กลยุทธ์

กิจกรรม

1.1 เพิ่มการเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชใน
กลุ่มโรค และปัญหาที่สาคัญ

1.1 โครงการส่งเสริม ปูองกัน
ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ที่เกิด
กับเด็กและสตรีที่ถูกกระทา
รุนแรงโรงพยาบาลปุาโมก ปี
2563

2.1 สนับสนุนให้เกิดการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ส่งเสริมและปูองกันปัญหา
สุขภาพจิตตามกลุ่มวัย เพื่อให้
เกิดการบูรณาการงาน
สุขภาพจิตกับประเด็นสุขภาพ
ที่จาเป็นในพื้นที่

2.1 เข้าร่วมประชุมชี้แจง
การดาเนินงานส่งเสริม
ปูองกันปัญหาสุขภาพจิต
ตามกลุ่มวัย

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)
รพ.ปุาโมก

รพ.ปุาโมก/
รพ.สต

๕๘

เปูาประสงค์

ตัวชี้วัด
1. อัตราการฆ่าตัวตาย
สาเร็จ ( น้อยกว่า 6.3
ต่อประชากรแสนคน)

เปูาหมาย
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ปี 2563
น้อยกว่า 1. พัฒนาคุณภาพ
6.3 ต่อ มาตรฐานระบบบริการ
ประชากร สุขภาพจิต
แสนคน

กลยุทธ์
2.1 สนับสนุนให้เกิดการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ส่งเสริมและปูองกันปัญหา
สุขภาพจิตตามกลุ่มวัย
เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
งานสุขภาพจิตกับประเด็น
สุขภาพที่จาเป็นในพื้นที่

กิจกรรม

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)
รพ.ปุาโมก /
รพสต.

1. จัดทาแผนงานการเฝูาระวัง
การปูองกันการฆ่าตัวตาย
2. จัดระบบการเฝูาระวังและการ
แก้ไขปัญหาการปูองกันการฆ่าตัว รพ.ปุาโมก
ตายระดับอาเภอ
2.1 กาหนดผู้รับผิดชอบงาน
Project Manager ทาหน้าที่
บริหารจัดการข้อมูลการเฝูาระวัง
และการแก้ไขปัญหาการปูองกัน
การฆ่าตัวตายระดับอาเภอ
2.2 ประสานเชื่อมโยงคลินิก/
แผนกที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล
เพื่อเฝูาระวังและแก้ไขปัญหาการ
ฆ่าตัวตายภายในโรงพยาบาล
- เมื่อพบ Case มารับบริการ
ในแผนก eR/OPD/IPDอ ให้
ประสานส่งต่องานสุขภาพจิตทุก
ราย

๕๙

เปูาประสงค์

ตัวชี้วัด

เปูาหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2563

มาตรการ

กลยุทธ์

กิจกรรม

บทบาท(รพ /
สสอ /รพ.สต.)

ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับความรู้ใน
การสังเกตและช่องทาง ช่วยเหลือ
เกี่ยวกับภาวะทางจิตรวมทั้งผู้
พยายามฆ่าตัวตายในชุมชน

๖๐

แผนสุขภาพจังหวัดอ่างทอง : แผนยาเสพติด
เป้าประสง
ค์
ตัวชี้วัด

ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับบริการบาบัด ฟื้นฟูตามมาตรฐาน และไม่กลับไปเสพซ้า
1.ร้อยละ 20 ของผูติดยาเสพติดที่บ้าบัดครบตามเกณฑที่ก้าหนดของแตละระบบ และไดรับการติดตาม ตอเนื่อง ๑ ป Retention rate)
2.ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพที่บ้าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก้าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่อง หลังจ้าหน่ายจากการบ้าบัด 3 เดือน
3..ร้อยละของสถานบริการ ด้าเนินมาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด ร้อยละ 100
1.

มาตรการ

กลยุทธ์

กิจกรรม

1. พัฒนาระบบการบ้าบัดฟื้นฟูยาเสพติดของสถานบริการสาธารณสุข

1.5 ลดอันตรายจาก
ยาเสพติด(Harm
Reduction)

2.1 ขับเคลื่อนผ่านกลไกประชารัฐ

 โรงพยาบาล

 โรงพยาบาลด้าเนิน

 ประสานความร่วมมือ

ด้าเนินการบ้าบัด
ฟื้นฟูตามมาตรฐานง
คุณภาพ(HA) ยาเสพ
ติด
พัฒนาหน่วยงานตาม
มาตรฐาน พบยส.

มาตรการลดอันตรายจาก
การใช้ยาเสพติด(Harm
Reduction) ตามชุดบริการ
ลดอันตรายจาการใช้ยา
เสพติดด้านสุขภาพและ
สังคม

1.1 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการ
คัดกรอง บ้าบัด
ฟื้นฟู และ
ติดตามผู้ปุวย
ยาเสพติด

1.2 บริการบ้าบัดฟื้นฟู
ผู้เสพ ผู้ติดตาม
มาตรฐาน

1.3 พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศและการ
รายงานผลที่มี
คุณภาพ

1.4

 ส่งบุคลากร
ส้าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับ รพ.
สต.,สสอ. และ
โรงพยาบาล
เข้าอบรม ใน
การด้าเนินการ
คัดกรอง บ้าบัด
ฟื้นฟู และ
ติดตามผู้ปุวย
ยาเสพติด

 สถานพยาบาล
ให้บริการ ตามมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข
ดังนี้
1.. การคัดกรองผูเ้ สพผู้ติด
ยาเสพติดเพื่อเข้ารับการ
บ้าบัด
2.. การบ้าบัดผูเ้ สพผู้ติดยา
เสพติด
ตามโปรแกรมจิตสังคม
บ้าบัด(Matrix

บันทึกข้อมูลในระบบ

ข้อมูลการบ้าบัดรักษา
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
ของประเทศ (บสต.) ให้
ครบถ้วน ทันเวลา
 ก้ากับ ติดตาม
ตรวจสอบและวิเคราะห์
ข้อมูล จากระบบ บสต.

Program)
3. ด้านการฟื้นฟู และ
ติดตาม ผู้เสพยาเสพ
ติด
 ก้ากับ ติดตาม และ
ประเมินมาตรฐานการ
ด้าเนินงานบ้าบัดฟื้นฟู
ในสถานพยาบาล

2. เสริมสร้างความร่วมมือภาคี
เครือข่ายเครือข่าย

พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
สถานบริ ก ารตาม
มาตรฐาน

ศป.ปส.อ.ในการ
ด้าเนินงาน ด้านการปูองกัน บ้าบัดฟื้นฟู
และติดตาม ผู้เสพและผู้ติดยาเสพ
ติดตามเปูาหมาย
ประชุมร่วมกับ ศป.ปส.อ.ในเฝูาระวัง
ติดตามปัญหาด้านยาเสพติด
ในพื้นที่

๖๑

ประเด็นแผน แผนยาเสพติด
เป้าประสงค์
1.ผู้เสพและผู้ติดยา
เสพติดได้รับบริการ
บาบัด ฟื้นฟูตาม
มาตรฐาน และไม่
กลับไปเสพซ้า

ตัวชี้วัด
1..ร้อยละ 20 ของผูติดยาเสพ
ติดที่บาบัดครบตามเกณฑที่
กาหนดของแตละระบบ และได
รับการติดตาม ตอเนื่อง ๑ ป
(Retention rate)

เป้าหมาย
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ปี 2563
ร้อยละ20 1.พัฒนาระบบการบาบัดฟื้นฟู
ยาเสพติดของสถานบริการ
สาธารณสุข

กลยุทธ์

กิจกรรม

1.1 พัฒนาศักยภาพ
 ส่งบุคลากรสาหรับ
บุคลากรในการคัด
ผู้ปฏิบัติงานระดับ รพ.
กรอง บาบัดฟื้นฟู
สต.,สสอ. และ โรงพยาบาล
และติดตามผู้ปุวยยา
เข้าอบรม ในการ
เสพติด
ดาเนินการคัดกรอง บาบัด
ฟื้นฟู และติดตามผู้ปุวยยา
เสพติด

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)
รพ /สสอ /
รพ.สต.

1.2 บริการบาบัดฟื้นฟู  สถานพยาบาลให้บริการ
รพ /สสอ /
ตามมาตรฐานของกระทรวง รพ.สต.
ผู้เสพ ผู้ติดตาม
สาธารณสุข ดังนี้
มาตรฐาน
1.. การคัดกรองผู้เสพผู้ติดยา
เสพติดเพื่อเข้ารับการบาบัด
2.. การบาบัดผู้เสพผู้ติดยาเสพ
ติด
ตามโปรแกรมจิตสังคมบาบัด
(Matrix Program)
๖๒

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2563

มาตรการ

กลยุทธ์

กิจกรรม

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)

3. ด้านการฟื้นฟู และ ติดตาม
ผู้เสพยาเสพติด
 กากับ ติดตาม และประเมิน
มาตรฐานการดาเนินงาน
บาบัดฟื้นฟู ในสถานพยาบาล
บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูล รพ /สสอ /
การบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติด รพ.สต.
ยาเสพติดของประเทศ (บสต.)
ให้ครบถ้วน ทันเวลา
 กากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และวิเคราะห์ข้อมูล จาก
ระบบ บสต.
1.4 พั ฒ นาคุณ ภาพ  โรงพยาบาลดาเนินการ
รพ / รพ.สต.
สถานบริ ก ารตาม บาบัดฟื้นฟูตามมาตรฐานง
คุณภาพ(HA) ยาเสพติด
มาตรฐาน
พัฒนาหน่วยงานตาม
มาตรฐาน พบยส.
2.1 ขับเคลื่อนผ่านกลไก  ประสานความร่วมมือ
รพ /สสอ
ประชารัฐ
ศป.ปส.อ.ในการดาเนินงาน
1.3 พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศและการ
รายงานผลที่มี
คุณภาพ

2..ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพที่
บาบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนด

ร้อยละ
40

2.เสริมสร้างความร่วมมือภาคี

๖๓

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2563

ของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่อง
หลังจาหน่ายจากการบาบัด 3
เดือน

3...ร้อยละของสถานบริการ
ดาเนินมาตรการลดอันตรายจาก
การใช้ยาเสพติด ร้อยละ 100

มาตรการ

กลยุทธ์

เครือข่าย

ร้อยละ
100

กิจกรรม

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)

ด้านการปูองกัน บาบัดฟื้นฟู
และติดตาม ผู้เสพและผู้ติดยา
เสพติดตามเปูาหมาย
ประชุมร่วมกับ ศป.ปส.อ.ใน
เฝูาระวังติดตามปัญหาด้านยา
เสพติด
ในพื้นที่
3.1 ลดอันตรายจากยา
เสพติด(Harm
Reduction)

รพ /รพ.สต.
 โรงพยาบาลดาเนิน
มาตรการลดอันตรายจากการใช้
ยาเสพติด(Harm Reduction)
ตามชุดบริการลดอันตรายจา
การใช้ยาเสพติดด้านสุขภาพ
และ
สังคม

๖๔

แผนสุขภาพอาเภอป่าโมก : การควบคุมป้องกันวัณโรค ปี 2563

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
มาตรการ
กลยุทธ์

กิจกรรม

1.ลดอุบัติการณ์วัณโรค 2. อัตราความสาเร็จการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่
1.ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้า ≥ ร้อยละ 85 )
2.อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ ( ≥ร้อยละ 87 )
ค้นหาผู้ปุวย

รักษาครบถ้วน

1.เร่งรัดการค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ปุวยในกลุ่มเสี่ยง
เปูาประสงค์ : ค้นหาผู้ปุวยในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็ว
ตัวชี้วดั : ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรอง ≥
ร้อยละ 90

2.เพิ่มประสิทธิภาพก้ากับการกินยาผู้ปุวยวัณโรค โดยใช้การดูแลผู้ปุวยแบบมีพี่เลี้ยง(DOT)
เปูาประสงค์ เพื่อให้ผู้ปุวยวัณโรคกินยาครบถ้วนตามแผนการรักษา
ตัวชี้วัด 1. อัตราขาดยาเป็นศูนย์
2. DOT= 100%โดยเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ปุวยวัณโรคที่มีความเสี่ยงขาดยา
3. อัตราตายลดลง

1.ศึกษาเพื่อหากลุ่มเสี่ยง Spot map ตามนโยบาย 7 กลุม่ เสี่ยง
2.ค้นหาและวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว :CXR ,AFB/Xpertในกลุ่ม
ผู้รับบริการใน รพ.และ Health Care Worker
3.วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานและคืนข้อมูลให้กับพื้นที่
4.ประสิทธิภาพการสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเสี่ยง

1.ใช้กลไก case management team ก้ากับติดตามการรักษา โดยดูแลรักษาโดยผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง
2. ขับเคลื่อน NOC-TB จังหวัดและอ้าเภอ
3.มีระบบ Clinical Consultant โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาระดับจังหวัด และระดับเขต
4.ท้า dead case conference /case review
5.กรณีผู้ปุวยมีอาการรุนแรง พิจารณาให้ผู้ปวุ ย Admit
6.ดูแลผู้ปุวยแบบมีพี่เลี้ยง(DOT)โดยเจ้าหน้าที่ และชุมชนมีส่วนร่วม หาสาเหตุการขาดยาทุกราย
7.เพิ่มช่องทางการสือ่ สารส้าหรับดูแลผู้ปุวยแบบมีพี่เลี้ยง(DOT)โดยใช้Mobile phone
8. .ติดตามเยี่ยมผู้ปุวยโดย สหวิชาชีพ ร่วมกับชุมชน
9.ก้ากับ ติดตาม และประเมินผลการรักษาผู้ปุวยวัณโรค(Monitoring and evaluation)โดยใช้กลไกของ
พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558
10.พัฒนาเครือข่าย ระบบข้อมูลในการส่งต่อผู้ปุวยวัณโรค (TB referral center)เพื่อการดูแลรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง ในระดับโรงพยาบาล จังหวัด อ้าเภอ และต้าบล โดยใช้มาตรการ 2-2-2

๖๕

ประเด็น การควบคุมปูองกันวัณโรค
เป้าประสงค์
1.ลดอัตรา
อุบัติการณ์
วัณโรค

ตัวชี้วัด
ร้อยละของความ
ครอบคลุมการรักษา
ผู้ปุวยวัณโรครายใหม่
และกลับเป็นซ้า≥ 85

2.อัตราความสาเร็จ อัตราความสาเร็จของ
ของการรักษาวัณโรค การรักษาผู้ปุวยวัณโรค
ปอดรายใหม่
ปอดรายใหม่≥ 87

เป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2563

มาตรการ

ร้อยละของความ การค้นหา
ครอบคลุมการ
รักษาผู้ปุวยวัณ
โรครายใหม่และ
กลับเป็นซ้า≥ 85

-อัตรา
รักษา
ความสาเร็จของ ครบถ้วน
การรักษาผู้ปุวย
วัณโรคปอดราย
ใหม่≥ 87
-อัตราขาดยาเป็น
ศูนย์

กลยุทธ์
เร่งรัดการค้นหาผู้ติด
เชื้อวัณโรคและผู้ปุวย
วัณโรคในกลุ่มเสี่ยง
เป้าประสงค์
ค้นหาผู้ปุวยได้อย่าง
ครอบคลุมและรวดเร็ว

กิจกรรม

1.ศึกษาเพื่อหากลุ่มเสี่ยง Spot map ตามนโยบาย 7
กลุ่มเสี่ยง
2. วิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงที่เป็นปัญหาของอาเภอปุาโมก
3.ค้นหาและวินิจฉัยอย่างรวดเร็วด้วย CXR , AFB /Epert
ในกลุ่มผู้มารับบริการในโรงพยาบาลและHealth care
worker เพื่อนาเข้าสู่กระบวนการรักษา
4.วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการดาเนินงานและคืนข้อมูล
ให้กับพื้นที่
5. พัฒนาช่องทางการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเสี่ยง
เพิ่มประสิทธิภาพ
1.ใช้กลไกCase Management Team กากับติดตามการ
กากับการกินยาผู้ปุวย รักษา โดยให้ผู้ปุวยเป็นจุดศูนย์กลาง
วัณโรค โดยใช้การดูแล 2.ขับเคลื่อน NOC –TB ของอาเภอ
แบบมีพี่เลี้ยง ( DOTS 3.มีระบบ Clinical consultant โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
)
4.ทา Dead case conference /case review
5.Admit ทุกเคสที่ผลเสมหะพบเชื้อ /อาการรุนแรง
6.กากับการกินยาทุกรายในผู้ที่เสี่ยงขาดยา / มีปัญหาที่
ซับซ้อน
7.ติดตามเยี่ยมบ้านด้วยทีมสหวิชาชีพ ร่วมกับชุมชน

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)
รพ /สสอ
รพ./สสอ.
รพ.
รพ.
สสอ./ รพสต.
รพ
สสอ. / รพ.
รพ
รพ/สสอ/รพ
สต.
สสอ /รพสต
๖๖

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2563

มาตรการ

กลยุทธ์

กิจกรรม
8.พัฒนาเครือข่าย ระบบส่งต่อผู้ปุวยเพื่อการดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง
9.กากับติดตาม ประเมินผล การรักษา และคืนข้อมูลให้
เครือข่าย
10 ใช้มาตรการดูแลรักษา 2-2-2
.11.ส่งเสริมขวัญ และกาลังใจ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน
TB

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)
รพ /สสอ

๖๗

แผนสุขภาพอาเภอ : แผนพัฒนางานแพทย์แผนไทย ปี 2563
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด

ประชาชนได้รับบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน
ร้อยละของผู้ปุวยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย (ร้อยละ 19.5)

มาตรการ

สนับสนุนให้มีบริการการแพทย์แผนไทยที่ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์

1.พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย
เป้าประสงค์: หน่วยบริการสาธารณสุขมีการให้บริการ
การแพทย์แผนไทยที่ได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัด: 1.1.ร้อยละของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
โรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) (ร้อยละ 100 )
1.2.ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนา
และรับรองคุณภาพงานการแพทย์แผนไทย TTM HA (ร้อยละ 40)
1.3.ร้อยละของ รพ.สต.เปูาหมาย ผ่านเกณฑ์การประเมิน
รพ.สต.ติดดาว การบริการแพทย์แผนไทย (ร้อยละ100)

กิจกรรม

1.ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.)
2.ประเมินมาตรฐานการพัฒนาและรับรองคุณภาพงานการแพทย์
แผนไทย TTM HA
3.ประเมินรพ.สต.ติดดาว ด้านการจัดบริการแพทย์แผนไทย
4.จัดคลินิกแพทย์แผนไทยที่แผนกผู้ปุวยนอก (OPD คู่ขนาน)
5.จัดคลินิกครบวงจรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(คลินิก 4 โรค)
6.ปรับปรุงฐานข้อมูลการให้บริการแพทย์แผนไทย (นวด อบ ประคบ
สมุนไพร จ่ายยาสมุนไพร) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

2.ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการให้บริการการแพทย์
แผนไทย
เปูาประสงค์: บุคลากรมีความรู้และทักษะในการให้บริการแพทย์แผน
ไทย
ตัวชี้วัด: 2.1.ร้อยละของการสั่งใช้ยาสมุนไพรสถานบริการ (มากกว่า
ร้อยละ 6 ของการสั่งใช้ยาทั้งหมด )
2.2. ร้อยละการให้บริการผู้ปวุ ยนอกด้วยการตรวจ วินิจฉัย
รักษาโรคและฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
2.2.1 รพศ./รพท. ร้อยละ 12
2.2.2 รพช.
ร้อยละ 19
2.2.3 รพ.สต.
ร้อยละ 37

3.เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
การแพทย์แผนไทย
เป้าประสงค์: ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานแพทย์แผนไทย
ตัวชี้วดั : 3.1.ระดับความสาเร็จของการสร้าง
ภาคีเครือข่ายการแพทย์แผนไทย

1.ประชุมรับฟังการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวช

1.ส้ารวจ/จัดท้าทะเบียนหมอพื้นบ้าน

ปฏิบัติแผนไทยผ่านระบบถ่ายทอดทางไกล (VDO
Conference)
2.จัดท้า CPG งานการแพทย์แผนไทย
3.ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการ
4.ติดตาม/นิเทศงานการแพทย์แผนไทย
5.ร่วมกิจกรรมการแพทย์แผนไทยระดับภาค

2.รับรองหมอพื้นบ้าน
3.จัดกิจกรรมวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพิธี
ไหว้ครูแพทย์แผนไทย
4.อบรมฟื้นฟูการดูแลผู้ปุวยด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยใน Care Giver
5.อบรมฟื้นฟูความรู้ให้กับผู้ให้บริการนวดในหน่วย
บริการ
6.ประกวดพื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยใน
ระดับเขต
7.ประกวดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยดีเด่น
ระดับเขต
8.มีพื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยในระดับจังหวัด

๖๘

ประเด็นแผน : แผนพัฒนางานแพทย์แผนไทย ปี 2563
เปูาประสงค์

ตัวชี้วัด

เปูาหมายตัวชี้วัด

มาตรการ

กลยุทธ์

กิจกรรม

บทบาท(รพ./สสอ./รพ.สต.)

ปี 2563
ประชาชน
ได้รับบริการ
แพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือกที่ได้
มาตรฐาน

ร้อยละของผู้ปุวย ร้อยละ 19.5
นอกทั้งหมดที่
ได้รับบริการตรวจ
วินิจฉัย รักษาโรค
และฟื้นฟูสภาพ
ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผน
ไทย (ร้อยละ
19.5)

สนับสนุนให้
มีบริการ
การแพทย์
แผนไทยที่ได้
มาตรฐาน

1.พัฒนาระบบบริการ
การแพทย์แผนไทย
เป้าประสงค์: หน่วยบริการ
สาธารณสุขมีการให้บริการ
การแพทย์แผนไทยที่ได้
มาตรฐาน
100)

1.ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล
ส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน (รพ.สส.พท.)
2.ประเมินมาตรฐานการพัฒนา
และรับรองคุณภาพงาน
การแพทย์แผนไทย TTM HA
3.ประเมินรพ.สต.ติดดาว ด้าน
การจัดบริการแพทย์แผนไทย
4.จัดคลินิกแพทย์แผนไทยที่
แผนกผู้ปุวยนอก (OPD คู่ขนาน)
5.จัดคลินิกครบวงจรด้าน
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก (คลินิก 4
โรค)
6.ปรับปรุงฐานข้อมูลการ
ให้บริการแพทย์แผนไทย (นวด
อบ ประคบสมุนไพร จ่ายยา

รพ.
1.จัดคลินิกแพทย์แผนไทยที่แผนกผู้ปุวย
นอก (OPD คู่ขนาน)
2.พัฒนาหน่วยบริการให้ได้มาตรฐาน
โรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน (รพ.สส.พท.)
3.พัฒนาหน่วยบริการให้ได้มาตรฐานการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพงานการแพทย์
แผนไทย TTM HA
4.ปรับปรุงฐานข้อมูลการให้บริการแพทย์
แผนไทย (นวด อบ ประคบสมุนไพร จ่าย
ยาสมุนไพร) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
สสอ.
1.ร่วมประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล
ส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.)
๖๙

เปูาประสงค์

ตัวชี้วัด

เปูาหมายตัวชี้วัด

มาตรการ

กลยุทธ์

กิจกรรม

บทบาท(รพ./สสอ./รพ.สต.)

ปี 2563
สมุนไพร) ให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน

2.ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ 1.ประชุมรับฟังการถ่ายทอด
ความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติ
และทักษะในการให้บริการ
แผนไทยผ่านระบบถ่ายทอด
ทางไกล (VDO Conference)

2.ติดตามประเมินรพ.สต.ติดดาว ด้านการ
จัดบริการแพทย์แผนไทย
3.ปรับปรุงฐานข้อมูลการให้บริการแพทย์
แผนไทย (นวด อบ ประคบสมุนไพร จ่าย
ยาสมุนไพร) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
รพ.สต.
1.พัฒนาหน่วยบริการให้ได้มาตรฐาน
โรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน (รพ.สส.พท.)
2.พัฒนาหน่วยบริการให้ได้มาตรฐานรพ.
สต.ติดดาว ด้านการจัดบริการแพทย์แผน
ไทย
3.ปรับปรุงฐานข้อมูลการให้บริการแพทย์
แผนไทย (นวด อบ ประคบสมุนไพร จ่าย
ยาสมุนไพร) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
รพ.
1.ร่วมจัดทา CPG งานแพทย์แผนไทยและ
๗๐

เปูาประสงค์

ตัวชี้วัด

เปูาหมายตัวชี้วัด

มาตรการ

กลยุทธ์

กิจกรรม

บทบาท(รพ./สสอ./รพ.สต.)

ปี 2563
การแพทย์แผนไทย
เป้าประสงค์: บุคลากรมีความรู้
และทักษะในการให้บริการ
แพทย์แผนไทย

2.จัดทา CPG งานการแพทย์แผน
ไทย
3.ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรใน
สถานบริการ
4.ติดตาม/นิเทศงานการแพทย์
แผนไทย
5.ร่วมกิจกรรมการแพทย์แผน
ไทยระดับภาค

นา CPG ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการแพทย์
แผนไทยระดับภาค
3.ส่งบุคลากรเข้าประชุมรับฟังการ
ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติ
แผนไทยผ่านระบบถ่ายทอดทางไกล (VDO
Conference)
สสอ.
1.ควบคุมกากับติดตาม/นิเทศงาน
รพ.สต.
1.ร่วมจัดทา CPG งานแพทย์แผนไทยและ
นา CPG ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการแพทย์
แผนไทยระดับภาค
3.ส่งบุคลากรเข้าประชุมรับฟังการ
๗๑

เปูาประสงค์

ตัวชี้วัด

เปูาหมายตัวชี้วัด

มาตรการ

กลยุทธ์

กิจกรรม

บทบาท(รพ./สสอ./รพ.สต.)

ปี 2563
ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติ
แผนไทยผ่านระบบถ่ายทอดทางไกล (VDO
Conference)
3.เสริมสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายการแพทย์แผนไทย

1.สารวจ/จัดทาทะเบียนหมอ
พื้นบ้าน
2.รับรองหมอพื้นบ้าน
เป้าประสงค์: ภาคีเครือข่ายมี
3.จัดกิจกรรมวันภูมิปัญญา
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการ
การแพทย์แผนไทยและพิธีไหว้ครู
แพทย์แผนไทย
ดาเนินงานแพทย์แผนไทย
4.อบรมฟื้นฟูการดูแลผู้ปุวยด้วย
ตัวชี้วัด: 3.1.ระดับความสาเร็จ ศาสตร์การแพทย์แผนไทยใน
Care Giver
ของการสร้างภาคีเครือข่าย
5.อบรมฟื้นฟูความรู้ให้กับผู้ให้
การแพทย์แผนไทย
บริการนวดในหน่วยบริการ
6.ประกวดพื้นที่ต้นแบบด้าน
การแพทย์แผนไทยในระดับเขต
7.ประกวดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
แพทย์แผนไทยดีเด่นระดับเขต

รพ.
1.เข้าร่วมอบรมฟื้นฟูการดูแลผู้ปุวยด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย ใน Care Giver
2.เข้าร่วมอบรมฟื้นฟูความรู้ให้กับ
ผู้ให้บริการนวดในหน่วยบริการ
3.เข้าร่วมกิจกรรมวันภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและพิธีไหว้ครู
แพทย์แผนไทย
4.เข้าร่วมประกวดพื้นที่ต้นแบบด้าน
การแพทย์แผนไทยในระดับเขต
๗๒

เปูาประสงค์

ตัวชี้วัด

เปูาหมายตัวชี้วัด

มาตรการ

กลยุทธ์

กิจกรรม

บทบาท(รพ./สสอ./รพ.สต.)

ปี 2563
8.มีพื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์
แผนไทยในระดับจังหวัด

5.เข้าร่วมประกวดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
แพทย์แผนไทยดีเด่นระดับเขต
6.สารวจ/จัดทาทะเบียนหมอพื้นบ้าน
สสอ.
1.ส่งบุคลากรเข้าอบรมฟื้นฟูการดูแลผู้ปุวย
ด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยใน Care Giver
2.ส่งบุคลากรเข้าอบรมฟื้นฟูความรู้ให้กับ
ผู้ให้บริการนวดใน
หน่วยบริการ
3.ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมวันภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและพิธีไหว้ครูแพทย์
แผนไทย
รพ.สต.
1.เข้าร่วมอบรมฟื้นฟูการดูแล
ผู้ปุวยด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
๗๓

เปูาประสงค์

ตัวชี้วัด

เปูาหมายตัวชี้วัด

มาตรการ

กลยุทธ์

กิจกรรม

บทบาท(รพ./สสอ./รพ.สต.)

ปี 2563
ไทย ใน Care Giver
2.เข้าร่วมอบรมฟื้นฟูความรู้ให้กับ
ผู้ให้บริการนวดในหน่วยบริการ
3.เข้าร่วมกิจกรรมวันภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและพิธีไหว้ครู
แพทย์แผนไทย
4.เข้าร่วมประกวดพื้นที่ต้นแบบด้าน
การแพทย์แผนไทยในระดับเขต
5.เข้าร่วมประกวดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
แพทย์แผนไทยดีเด่นระดับเขต
6.สารวจ/จัดทาทะเบียนหมอพื้นบ้าน

๗๔

เปูาประสงค์

แผนสุขภาพอาเภอ : แผนงานคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2563 (แผนการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค)
คุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

ตัวชี้วัด

1.ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/อาหารที่จาหน่ายในพื้นที่
รับผิดชอบได้รับการตรวจวิเคราะห์สิ่งปลอมปนตาม
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด

มาตรการ

1.พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิต/จาหน่ายผลิตภัณฑ์
สุขภาพ/ผู้ประกอบการสถานบริการสุขภาพ ให้ได้
มาตรฐาน

กลยุทธ์

1. พัฒนาความรู้ให้กับเครือข่าย
เปูาประสงค์: เครือข่ายมีความรู้เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
ตัวชี้วัด: มีการเผยแพร่ความรู้ 4 ครั้งต่อปี

กิจกรรม

1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลเตือนภัยผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และร้านชา

2. ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบฉลาก
ถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด

3. สถานที่ผลิต/นาเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานบริการ
สุขภาพ ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด

2. นากระบวนการบังคับใช้กฎหมาย

2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝูาระวังสถานที่
ผลิต/จาหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ/สถานพยาบาล
และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
เปูาประสงค์: เครือข่ายมีส่วนร่วมในการตรวจ
สถานที่ผลิต/จาหน่าย สถานประกอบการสุขภาพ
ได้รับการตรวจตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด: เครือข่ายมีการตรวจประเมิน/ร่วมตรวจ
มากกว่าร้อยละ 50

3. ดาเนินการตามกฎหมายกับผู้ผลิต/จาหน่ายผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน/กระทาผิดกฎหมาย
เปูาประสงค์: เพื่อให้ผู้ผลิต/จาหน่าย จาหน่ายผลิภัณฑ์
สุขภาพที่ถกู ต้อง
ตัวชี้วัด: ดาเนินการตามกฎหมายทุกครั้ง ที่พบหลักฐานการ
กระทาผิดที่รุนแรง

2. ตรวจสอบคุณภาพ/ฉลากผลิตภัณฑ์ ณ
สถานที่จาหน่าย

3.ตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่ผลิต/นาเข้า ผลิตภัณฑ์
สุขภาพและสถานบริการสุขภาพ

๗๕

ประเด็นแผน : แผนงานคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2563 (แผนการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค)
เปูาประสงค์
ตัวชี้วัด
เปูาหมายตัวชี้วัด
มาตรการ
ปี 2563
คุ้มครองผู้บริโภคให้ 1.ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/ ร้อยละ 100
1.พัฒนาศักยภาพ
ปลอดภัยจากการใช้ อาหารที่จาหน่ายใน
ผู้ประกอบการผลิต/
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ พื้นที่รับผิดชอบได้รับ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์
บริการสุขภาพ
การตรวจวิเคราะห์สิ่ง
สุขภาพ/ผูป้ ระกอบการ
ปลอมปนตาม
สถานบริการสุขภาพ ให้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ได้มาตรฐาน
กาหนด
2. ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร้อยละ 100
2. นากระบวนการ
ที่ได้รับการตรวจสอบ
บังคับใช้กฎหมาย
ฉลากถูกต้องตามที่
กฎหมายกาหนด

3. สถานที่ผลิต/
ร้อยละ 91
นาเข้าผลิตภัณฑ์
สุขภาพและสถาน
บริการสุขภาพ ผ่าน
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กาหนด

กลยุทธ์

กิจกรรม

1. พัฒนาความรู้ให้กับ 1. เผยแพร่
เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เตือนภัยผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และร้านชา

2. พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายในการเฝูา
ระวังสถานที่ผลิต/
จาหน่ายผลิตภัณฑ์
สุขภาพ/สถานพยาบาล
และสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ
3. ดาเนินการตาม
กฎหมายกับผู้ผลิต/
จาหน่ายผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ไม่ได้
มาตรฐาน/กระทาผิด
กฎหมาย

บทบาท
(รพ./สสอ./รพ.สต)
รพ./สสอ./รพ.สต

2. ตรวจสอบคุณภาพ/ รพ./ รพ.สต
ฉลากผลิตภัณฑ์ ณ
สถานที่จาหน่าย

3.ตรวจประเมิน
รพ./ รพ.สต
มาตรฐานสถานที่
ผลิต/นาเข้า
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
สถานบริการสุขภาพ
๗๖

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร ปี 2563
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์
มาตรการ
กลยุทธ์

กิจกรรม

การลดการเสียชีวิตและความพิการจากภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากโรคและภัย
1. อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผู้เจ็บปุวยฉุกเฉิน ที่ Admit จากห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลระดับ F2 (เปูาหมายน้อยกว่า 12%)
2. อัตราของโรงพยาบาลทีผ่ ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ (เปูาหมายไม่ต่้ากว่า 60%)
1.พัฒนาคุณภาพระบบ ECS ตามเกณฑ์มาตรฐาน

2. พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน

1.1 จัดระบบ ECS ของโรงพยาบาลให้พร้อม
ปฏิบัติการในสถานการณ์อุบัติเหตุและ
เจ็บปุวยฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานกระทรวง สธ. เป้าประสงค์
โรงพยาบาลสามารถจัดบริการได้ตาม
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 1.โรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS (ร้อยละ 60)
2.ร้อยละผู้เจ็บปุวยฉุกเฉินเพิ่มขึ้นจากปี
2562

1.2 จัดระบบ ECS ของโรงพยาบาลให้พร้อม
ปฏิบัติการในสถานการณ์สาธารณภัย
เป้าประสงค์ โรงพยาบาลสามารถจัดบริการได้
ในสถานการณ์สาธารณภัย ตัวชี้วัด
โรงพยาบาลผ่านการประเมิน Hospital Safety
Index ของกระทรวงสธ.

2.1 สนับสนุนการจัดระบบบริการ EMS
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ สพฉ.
เป้าประสงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พัฒนาระบบบริการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ครอบคลุมพื้นที่
ตัวชี้วัด 1.หน่วย
ปฏิบัติการเครือข่าย(อปท.) เพิ่มขึ้นจากปี
2562

2.2 ส่งเสริมศักยภาพในการดูแลตนเองของ
ผู้ปุวยฉุกเฉินและญาติ
เป้าประสงค์ ประชาชนกลุ่มเปูาหมาย
สามารถดูแลตนเองเบื้องต้นได้เมื่ออยู่ใน
ภาวะฉุกเฉิน
ตัวชี้วัด 1.ร้อยละของประชาชนมีความรู้
เบื้องต้นในการดูแลตนเอง
2.ร้อยละ
ของประชาชนสามารถเรียกใช้บริการ EMS
ผ่าน 1669 ได้ ร้อยละ 90

1.1.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ECS ของโรงพยาบาล จังหวัดอ่างทอง
จ้านวน 4 ครั้ง/ปี
1.1.2
โรงพยาบาลน้าข้อมูลผลการประเมิน ECS
มาวิเคราะห์ และจัดท้าแผนพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี
1.1.3 ติดตาม
ประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง โดยการประเมิน
ตนเองและคณะกรรมการ ECS
1.1.4 หน่วยบริการมีการศึกษาวิจัย/
นวัตกรรมในปฏิบัติงานหรือ R2R

1.2.1 คณะกรรมการของโรงพยาบาลประเมิน
Hospital Safety Index ของรพ.1.2.1
วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท้าแผนพัฒนาเตรียม
สถานบริการเพื่อพร้อมรับเหตุและพร้อม
ให้บริการ
1.2.3 หน่วยบริการมี
แผนฝึกซ้อมบนโต๊ะและซ้อมเสมือนจริงในการ
รองรับสถานการณ์สาธารณภัยในหน่วยงาน ทุก
ปี 1.2.4 มีการทบทวนและปรับปรุงแผนทุกปี
1.2.5 จัดระบบสื่อสารให้พร้อม เพื่อรับแจ้งเหตุ
สั่งการ และการรายงานข้อมูลในสถานการณ์
ปกติและสาธารณภัย
1.2.6สนับสนุนมี
การศึกษาวิจัย/นวัตกรรมในการปฏิบัติงานหรือ
R2R

2.1.1 โรงพยาบาลแม่ข่ายและเครือข่าย
อปท.ในพื้นที่รวมจัดระบบบริการ EMS
2.1.2 ชุมชนมีส่วนรวมในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่
2.1.3 รวมรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์
เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหา
2.1.4 ติดตามประเมินผล
2.1.5 ส่งต่อ/เยี่ยมบ้าน/คืนข้อมูลสู่ชุมชน

2.2.1 โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่ (เปูาหมาย 1คน/1หลังคาเรือน)
2.2.2 ประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือ
และอ้านวยความสะดวกต่อการให้บริการ
EMS
2.2.3 ติดตามประเมินผลในระดับอ้าเภอ

๗๗

ประเด็น การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร ปี 2563
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
มาตรการ
ตัวชี้วัดปี
63
1.ลดการเสียชีวิต 1.อัตราการเสียชีวิต 12 % 1 พัฒนาคุณภาพ
และความพิการจาก ภายใน 24 ชั่วโมง
ระบบ ECS ตาม
ภาวะฉุกเฉินที่เกิด ของผู้ปุวยเจ็บปุวย
เกณฑ์มาตรฐาน
จากโรคและภัย ฉุกเฉินน้อยกว่า12
%

กลยุทธ์

กิจกรรม

บทบาท

1จัดระบบ ECS ของ
โรงพยาบาลให้พร้อม
ปฏิบัติการใน
สถานการณ์อุบัติเหตุและ
เจ็บปุวยฉุกเฉินให้มีระ
สิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานกระทรวง
2. จัดระบบ ECS ของ
โรงพยาบาลให้พร้อม
ปฏิบัติการใน
สถานการณ์สาธารณภัย

1.1.1ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ECS ของโรงพยาบาล จังหวัดอ่างทอง
จานวน 4 ครั้ง/ปี
1.1.2
โรงพยาบาลนาข้อมูลผลการประเมิน
ECS มาวิเคราะห์ และจัดทาแผนพัฒนา
อย่างต่อเนื่องทุกปี
1.1.3 ติดตามประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง
โดยการประเมินตนเองและ
คณะกรรมการ ECS
1.1.4 หน่วยบริการมีการศึกษาวิจัย/
นวัตกรรมใน
ปฏิบัติงานหรือ R2R

ร.พ.ป่าโมก

๗๘

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

โรงพยาบาล
สามารถจัดบริการ
ได้ในสถานการณ์
สาธารณภัย

โรงพยาบาลผ่าน
การประเมิน
Hospital Safety
Index

เป้าหมาย
ตัวชี้วัดปี
63

มาตรการ

กลยุทธ์

กิจกรรม

บทบาท

2. จัดระบบ ECS ของ
โรงพยาบาลให้พร้อม
ปฏิบัติการใน
สถานการณ์สาธารณ
ภัย

1.2.1 คณะกรรมการของโรงพยาบาล
ประเมิน Hospital Safety Index ของรพ
1.2.2วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทาแผนพัฒนา
เตรียมสถานบริการเพื่อพร้อมรับเหตุและ
พร้อมให้บริการ
1.2.3 หน่วยบริการมีแผนฝึกซ้อมบนโต๊ะ
และซ้อมเสมือนจริงในการรองรับ
สถานการณ์สาธารณภัยในหน่วยงาน ทุกปี
1.2.4 มีการทบทวนและปรับปรุงแผนทุก
ปี
1.2.5 จัดระบบสื่อสารให้พร้อม เพื่อรับ
แจ้งเหตุ สั่งการ และการรายงานข้อมูลใน
สถานการณ์ปกติและสาธารณภัย
1.2.6 สนับสนุนมีการศึกษาวิจัย/นวัตกรรม
ในการปฏิบัติงานหรือ R2R

ร.พ.ป่าโมก

๗๙

เป้าประสงค์

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพัฒนาระบบ
บริการได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานรอบคลุม
พื้นที่

ตัวชี้วัด

1.หน่วย
ปฏิบัติการ
เครือข่าย(อปท.)
เพิ่มขึ้นจากปี
2562

เป้าหมาย
ตัวชี้วัดปี
63

มาตรการ

เพิ่ม2แห่ง 2.พัฒนาการมี
ส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย
และชุมชน

กลยุทธ์

กิจกรรม

2.1.1 สนับสนุนการ
จัดระบบบริการ EMS
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ
สพฉ.

2.1.1 โรงพยาบาลและเครือข่าย อปท.ใน
พื้นที่รวมจัดระบบบริการ EMS

บทบาท

2.1.2 ชุมชนมีส่วนรวมในการสนับสนุน
การปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่
2.1.3 รวมรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์
เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหา
2.1.4 ติดตามประเมินผล
2.1.5 ส่งต่อ/เยี่ยมบ้าน/คืนข้อมูลสู่ชุมชน

๘๐

3เป้าประสงค์

ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
สามารถดูแลตนเอง
เบื้องต้นได้เมื่ออยู่ใน
ภาวะฉุกเฉิน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัดปี
63

มาตรการ

กลยุทธ์

กิจกรรม

1.ร้อยละของ
ร้อยละ 80
ประชาชนมี
ความรู้เบื้องต้นใน
การดูแลตนเอง

2.2 ส่งเสริมศักยภาพ 2.2.1 โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริม
ในการดูแลตนเองของ สุขภาพถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะการ
ผู้ปุวยฉุกเฉินและญาติ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่ (เปูาหมาย 1คน/1หลังคาเรือน)

2.ร้อยละของ
ประชาชน
ร้อยละ90
สามารถเรียกใช้
บริการ EMS ผ่าน
1669 ได้ ร้อย
ละ 90

2.2.2 ประชาชนสามารถขอความ
ช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกต่อการ
ให้บริการ EMS
2.2.3 ติดตามประเมินผลในระดับอาเภอ

บทบาท

ร.พ.ปุาโมก

๘๑

แผนสุขภาพอาเภอ :แผน การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง โรงพยาบาลป่าโมก ปี 2563
เปูาประสงค์
ตัวชี้วัด

โรงพยาบาลปุาโมกไม่วิกฤติทางการเงิน(ไม่ติดระดับ 7)
ระดับวิกฤติทางการเงิน (ระดับ 0 - 6)

มาตรการ

พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

1 พัฒนาประสิทธิภาพแผนทาง
การเงิน
เปูาประสงค์ : แผนทางการเงิน
ของโรงพยาบาลปุาโมกมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลต่าง
แผนและผลทางการเงิน
ไม่เกินร้อยละ 5

2พัฒนาคุณภาพข้อมูลบัญชี
เปูาประสงค์ : ข้อมูลบัญชีมีคุณภาพ
ตัวชี้วัด : 1. คุณภาพบัญชีของโรงพยาบาลปุา
โมกผ่านเกณฑ์ประเมิน เกณฑ์ประเมิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 90)
2. คุณภาพบัญชีของโรงพยาบาลปุาโมก ผ่าน
เกณฑ์ประเมินเกณฑ์ประเมิน EIA ด้านงบ
การเงิน

1. ชี้แจงนโยบายและกาหนด
ผู้รับผิดชอบในการจัดทาแผน
2. กาหนดตัวชี้วัดให้ผู้รับผิดชอบ
3. จัดทาแผนให้สอดคล้องกับ
นโยบายยุทธศาสตร์และ
สถานการณ์การเงินของ
โรงพยาบาล
4. กากับให้จัดทาแผนภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด
5. ควบคุม กากับ ติดตาม
รายงานผล การดาเนินงานตาม
แผน
6. ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผน

1. จัดทาผังทางเดินเอกสารและวางระบบ
ควบคุมภายในแต่ละกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในโรงพยาบาล
2. กาหนดผู้รับผิดชอบในการส่งข้อมูลบัญชี
3. กาหนดตัวชี้วัดให้ผู้รับผิดชอบ
4. มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับ
หน่วยงานตรวจสอบและรายงานผล
5. แก้ไขและรายงานผลตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการระดับจังหวัด
5. ควบคุม กากับ ติดตามและรายงานผล
ข้อมูลทางบัญชี ตามกรอบมาตรการ

กิจกรรม

3พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง
เปูาประสงค์ : การบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาลปุาโมกมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด :
1. ผ่านเกณฑ์ EIA (ด้านพัสดุ,การจัดเก็บรายได้,ด้านการเงิน, ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน)
2. ผ่านเกณฑ์ 7 Plus (ผ่านเกณฑ์ 5 ข้อ) ได้แก่
2.1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
2.2 อัตราตอบแทนจากสินทรัพย์
2.3 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชาระ เจ้าหนี้การค้ากลุ่มบริการ (ค่ายา เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาฯ)
2.4 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ สปสช.
2.5 ระยะเวลาถัวเฉลีย่ ในการเรียกเก็บหนี้กรมบัญชีกลาง
2.6 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ ประกันสังคม
2.7 การบริหารสินค้าคงคลัง
3. ผ่านเกณฑ์ต้นทุน (ผู้ปุวยนอก/ผู้ปวุ ยใน ไม่เกินค่ากลางกลุ่ม รพ.ระดับเดียวกัน)
4. ร้อยละของข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในที่ได้รับ การแก้ไขและรายงานผล ไม่น้อยกว่า
80% (ประเมินในรอบปีถัดไป)
1. ชี้แจงและกาหนดผู้รับผิดชอบแต่ละ เกณฑ์การประเมิน
2. กาหนดมาตรการและแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง
3. ถ่ายทอดมาตรการและแนวทาง ฯลฯ ให้บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาล
4. กาหนดตัวชี้วัดให้ผู้รับผิดชอบ
5. กากับ ติดตามผล (รายเดือน/รายไตรมาส /รายปี)

๘๒

หมายเหตุ ใส่ *** ที่เป็ นกลยุทธ์เด่น
ประเด็นแผน การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง โรงพยาบาลป่าโมก ปี 2563
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เป้าหมายตัวชี้วัด
มาตรการ
กลยุทธ์
กิจกรรม
บทบาท
ปี 2563
โรงพยาบาลป่าโมก ระดับวิกฤติทางการเงิน ระดับ 4
พัฒนาการบริหารจัดการด้าน
1 พัฒนาประสิทธิภาพแผน 1. ชี้แจงนโยบายและ
งานการเงิน
ไม่วิกฤติทางการเงิน
การเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ ทางการเงิน
กาหนดผู้รับผิดชอบในการ กลุ่มงาน
(ไม่ติดระดับ 7)
จัดทาแผน
บริหารทั่วไป
2. กาหนดตัวชี้วัดให้
ผู้รับผิดชอบ
3. จัดทาแผนให้สอดคล้อง
กับนโยบายยุทธศาสตร์และ
สถานการณ์การเงินของ
โรงพยาบาล
4. กากับให้จัดทาแผน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
5. ควบคุม กากับ ติดตาม
รายงานผล การดาเนินงาน
ตามแผน
6. ประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผน

๘๓

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2563

มาตรการ

กลยุทธ์
2พัฒนาคุณภาพข้อมูล
บัญชี

กิจกรรม

บทบาท

1. จัดทาผังทางเดินเอกสาร งานการเงิน
และวางระบบควบคุม
กลุ่มงาน
ภายในแต่ละกระบวนงานที่ บริหารทั่วไป
เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาล
2. กาหนดผู้รับผิดชอบใน
การส่งข้อมูลบัญชี
3. กาหนดตัวชี้วัดให้
ผู้รับผิดชอบ
4. มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในระดับ
หน่วยงานตรวจสอบและ
รายงานผล
5. แก้ไขและรายงานผลตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการระดับจังหวัด
5. ควบคุม กากับ ติดตาม
และรายงานผลข้อมูลทาง
บัญชี ตามกรอบมาตรการ

๘๔

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2563

มาตรการ

กลยุทธ์

กิจกรรม

3พัฒนาประสิทธิภาพการ . ชี้แจงและกาหนด
บริหารการเงินการคลัง
ผู้รับผิดชอบแต่ละ เกณฑ์
การประเมิน
2. กาหนดมาตรการและ
แนวทางในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
การเงินการคลัง
3. ถ่ายทอดมาตรการและ
แนวทาง ฯลฯ ให้บุคลากร
ทุกคนในโรงพยาบาล
4. กาหนดตัวชี้วัดให้
ผู้รับผิดชอบ
5. กากับ ติดตามผล (ราย
เดือน/รายไตรมาส /รายปี)

บทบาท
งานการเงิน
กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป

๘๕

แผนสุขภาพอาเภอ : : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสาหรับงาน HA รพ. ป่าโมก ปี 2563
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด

ทุกหน่วยงานสามารถนาปัญหามาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
1.ทุกหน่วยงานส่งตัวแทนเข้าอบรมครบตามกาหนดการ

มาตรการ

1.ส่งเอกสารสรุปกิจกรรมให้ผู้อานวยการ รายเดือน

กลยุทธ์

2. มอบหมายทีมพี่เลี้ยง ติดตาม ควบคุมกากับ

กิจกรรม

1
2.
3.

2.มีกิจกรรม CQI รายเดือน หรือ งาน R2R

1. จัดประกวดภายในโรงพยาบาล เพือ่ มอบรางวัล การพัฒนาดีเด่น

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ 2 ครั้ง เรื่อง 2P safety และ CQI
ติดตามงานรวบรวม เข้าศูนย์คณ
ุ ภาพ
จัดตั้งทีมพี่เลี้ยงเพื่อให้คาแนะนา

๘๖

ประเด็นแผน : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสาหรับงาน HA รพ. ป่าโมก ปี 2563
เป้าประสงค์
ทุกหน่วยงานสามารถ
นาปั ญหามาพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด
1.ทุกหน่วยงานส่งตัวแทน
เข้าอบรมครบตาม
ก้าหนดการ
2.มีกิจกรรม CQI รายเดือน
หรือ งาน R2R

เป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2563

มาตรการ

1.ทุกหน่วยงานส่ง 1.ส่งเอกสารสรุปกิจกรรมให้
ตัวแทนเข้าอบรม
ผู้อ้านวยการ รายเดือน
ครบตามก้าหนดการ
2.มีกิจกรรม CQI
รายเดือน หรือ งาน
R2R

กลยุทธ์

กิจกรรม

บทบาท
(รพ /สสอ /
รพ.สต.)

1.มอบหมายทีมพี่เลี้ยง ติดตาม
ควบคุมก้ากับ
2.จัดประกวดภายใน
โรงพยาบาล เพื่อมอบรางวัล
การพัฒนาดีเด่น

1 จัดอบรมเชิงปฏิการ 2
ครั้ง เรื่อง 2P safety และ
CQI
2.ติดตามงานรวบรวม เข้า
ศูนย์คุณภาพ
3.จัดตั้งทีมพี่เลี้ยงเพื่อให้
ค้าแนะน้า

รพ.ป่าโมก

๘๗
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