สรุปโครงการตามแผนปฏิบัตกิ ารภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ คปสอ.แม่เมาะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนงาน
รวม ย.1 ทั้งหมด 12 โครงการ เป็นเงิน
รวม ย.2 ทั้งหมด 12 โครงการ เป็นเงิน
รวม ย.3 ทั้งหมด 3 โครงการ เป็นเงิน
รวม ย.4 ทั้งหมด 7 โครงการ เป็นเงิน
รวม แก้ไขปัญหา ทั้งหมด 6 โครงการ เป็นเงิน
รวม บริการ ทั้งหมด 5 โครงการ เป็นเงิน
รวมทั้งหมด 43 โครงการ เป็นเงินทั้งหมด
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736,193
589,145
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งบประมาณ
รวมงบประมาณ
สปสช.
สสจ.
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งบ อื่นๆ
537,820
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3,524,833
0 30,000
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250,000
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0 399,000
0
40,400
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0
0
0
400,000
595,345
537,820 433,000 58,360 6,411,920
10,330,383

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัตกิ ารภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ คปสอ.แม่เมาะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ลาดับ รหัสโครงการ
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020101
020102
020103
020104
020105
020106
02010๗
0201๐๘
020109
020110
020111
020112
020201
020202
020203
020204
020205
020206
020207
020208
020209
020210
020211
020212

ชื่อโครงการ
โครงการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มวัยแม่และเด็ก
โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มปฐมวัย
โครงการเสริมสร้างสุขภาพวัยเรียน
โครงการดูแลสุขภาพวัยรุ่น
โครงการส่งเสริมสุขภาพในวัยทางาน
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและและสถานประกอบการ ในพื้นที่ อาเภอแม่
เมาะ
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital
โครงการคัดกรองและบริหารจัดการโรควัณโรค
โครงการพัฒนาศักยภาพทีม SRRTอาเภอแม่เมาะ
โครงการมหกรรมสุขภาพ อาเภอแม่เมาะสุขภาพดี ปี 2562
โครงการควบคุมป้องกัน และควบคุมวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุติดบ้าน
รวม ย.1 ทั้งหมด 12 โครงการ เป็นเงิน
โครงการพัฒนาระบบบริการservice planสาขา โรคNCD
โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ อาเภอแม่
เมาะ ฒนาศักยภาพและคุณภาพหน่วยงานอุบตั ิเหตุและฉุกเฉินEMS คุณภาพ,ECS คุณภาพ,ER
โครงการพั
คุณภาพ คปสอ.แม่
เมาะ การสุขภาพตามService Planสาขาสูติกรรมและทารกแรกเกิด คปสอ.แม่เมาะ
โครงการพั
ฒนาระบบบริ
โครงการพัฒนาระบบการจัดบริการเยี่ยมติดตามเชิงรุกโดยทีมหมอครอบครัว (FCT)และศูนย์ COC คป
สอ.แม่
เมาะฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA และมาตรฐานบริการเฉพาะด้าน
โครงการพั
โครงการจัดตั้งเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (primary care cluster) อาเภอแม่เมาะ
โครงการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล(รพ.สต.ติดดาว) อ.แม่เมาะ
โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
โครงการพัฒนางาน พชอ.แม่เมาะ
โครงการพัฒนา อสมช. ตามกลุ่มวัย คปสอ.แม่เมาะ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ อาเภอแม่เมาะ
รวม ย.2 ทั้งหมด 12 โครงการ เป็นเงิน

งบประมาณ
สปสช.
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งบ อื่นๆ
557,050
102,000
240,850
11,600
532,700
654,460

93,800
8,360
0 58,360

2,192,460
470,000
410,000
1,500,000

20,000
1,149,060
589,145

0

10,000
30,000

0

3,529,060

รวมงบประมาณ
653,350
180,460
314,350
486,310
778,417
769,836
37,500
119,750
58,500
24,200
93,800
8,360
3,524,833
479,270
7,000
438,625
1,506,500
2,750
498,000
3,000
34,000
0
20,000
1,149,060
10,000
4,148,205

ลาดับ รหัสโครงการ
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ชื่อโครงการ

020301 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานกาลังคน คปสอ.แม่เมาะ
020302 โครงการพัฒนาบุคลากร คปสอ.แม่เมาะ
020303 โครงการ Happy Maemoh องค์กรแห่งความสุข
รวม ย.3 ทั้งหมด 3 โครงการ เป็นเงิน
020401 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี คปสอ.แม่เมาะ
020402 โครงการพัฒนาระบบกากับติดตามและประเมินผล
020403 โครงการ Smart HospitalและHealthcare Accreditation Information Technology (HAIT)
020404 โครงการพัฒนาการบริหารการเงินการคลัง คปสอ.แม่เมาะปี 2562
020405 โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA. อ.แม่เมาะ
020406 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
020407 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการการพัฒนา PMQA
รวม ย.4 ทั้งหมด 7 โครงการ เป็นเงิน
020501 โครงการให้ความรู้แก่อสม.ในเขต อ.แม่เมาะ เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม การป้องกันและการปฐมพยาบาล
020502 โครงการการจัดบริการอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม
020503 โครงการพัฒนางานจิตเวช
020504 โครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขายาเสพติด
020505 โครการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
020506 โครงการเด็กน้อยแม่เมาะฟันดี
รวม แก้ไขปัญหา ทั้งหมด 6 โครงการ เป็นเงิน
020601 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแม่และเด็ก คปสอ.แม่เมาะ
020602 โครงการพัฒนาบริการทันตสุขภาพและระบบบริการ ในวัยผู้สูงอายุ คปสอ.แม่เมาะ
020603 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านแพทย์แผนไทย
020604 โครงการพัฒนาขีดความสามารถการจัดบริการตาม Service plan 4 สาขา
020605 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพบริการพยาบาลกลุ่มการพยาบาล รพ.แม่เมาะ
020606 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการผู้ประกันตน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
รวม บริการ ทั้งหมด 6 โครงการ เป็นเงิน
รวมทั้งหมด 46 โครงการ เป็นเงินทั้งหมด
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ลาดับ

รหัส

สรุปโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ คปสอ.แม่เมาะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๒
งบประมาณ
ชื่อโครงการ
สสม./สสจ. PPA
UC
กสต

งบกองทุน/ อื่นๆ

รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(Prevention , Promotion & Protection Excellence) (ผู้รับผิดชอบหลัก ยุทธ 1 คือ ทิพย์วรรณ / ศิริขวัญ)
1 020101 โครงการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มวัยแม่และเด็ก
58,500 37,800
557,050
653,350
2 020102 โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มปฐมวัย
6,000
72,460
102,000
180,460
3 020103 โครงการเสริมสร้างสุขภาพวัยเรียน
52,750 20,750
240,850
314,350
4 020104 โครงการดูแลสุขภาพวัยรุ่น
153,520 321,190
11,600
486,310
5 020105 โครงการส่งเสริมสุขภาพในวัยทางาน
123,597 72,120
50,000
532,700
778,417
6 020106 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
115,376
654,460
769,836
โครงการเฝูาระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและและสถานประกอบการ ในพื้นที่
02010๗
24,000
13,500
7
37,500
อาเภอแม่เมาะ
8 0201๐๘ โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital
119,750
119,750
9 020109 โครงการคัดกรองและบริหารจัดการโรควัณโรค
58,500
58,500
10 020110 โครงการพัฒนาศักยภาพทีม SRRTอาเภอแม่เมาะ
24,200
24,200
11 020111 โครงการมหกรรมสุขภาพ อาเภอแม่เมาะสุขภาพดี ปี 2562
93,800
93,800
12 020112 โครงการควบคุมปูองกัน และควบคุมวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุติดบ้าน
8,360
8,360
รวม ย.1 ทั้งหมด 11 โครงการ เป็นเงิน
736,193 537,820
0 58,360 2,192,460
3,524,833

แผนปฎิบตั ิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ แม่เมาะ จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ประเด็น / งาน : แม่และเด็ก

ตัวชี้วัด (KPI) :

1.ร้อยละสถานบริการสุขภาพทีม่ ีการคลอดมาตรฐาน
2.อัตราส่วนมารดาตาย ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

สถานการณ์ / ข้อมูลพืน้ ฐาน :
1. ปี 61 ไม่มีมารดาตาย
2. พบหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง ร้อยละ๓๕ ( ๖๘/๑๙๒) * สูติกรรม ร้อยละ ๗ ( ๕/๖๘ ) * อายุรกรรม ร้อยละ ๑๕ (๑๐/๖๘ ) * อายุ> 35 ปี ร้อยละ ๔๕ (๓๐/๖๘)
* อายุ<กว่า 20 ปี ร้อยละ ๔๘ (๓๒/๖๘) - ระหว่างศึกษา ร้อยละ ๔๔ ( ๑๔ /๓๒ )
๓.หญิงตั้งครรภ์อายุ ๑๕-๑๙ ปี ๒๗ ราย(๑๕๙๕) อัตรา ๑๗ ต่อพันประชากรหญิงอายุ๑๕-๑๙ ปี - ตั้งครรภ์ซ้าคิดเป็นร้อยละ๑๒ ( ๓ /๒๗ )
๔.หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุต่ากว่า๑๕ปี มี ๕ ราย
๕.หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่ติดเชื้อHIV (ทราบผลเลือดมาก่อน) จานวน ๒ ราย
๖.จานวนหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงที่มีโอกาสให้กาเนิดบุตร เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ร้อยละ ๑ (๒/๑๙๒)
๗. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอดครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ = ๖๗.๕๔ % ไม่ผ่านเกณฑ์ ตาบลแม่เมาะ= ๕๖.๕๒
๘. หญิงตั้งครรภ์ทไี ด้รับยาเม็ดเสริม ไอโอดีน = ๙๘.๖๒ %
๙. LBW. ร้อยละ ๔.๘เกินเกณฑ์ มี รพ.สต.บ้านทาน ๑๒.๕ %รพ.สต.บ้านใหม่ฯ ๘.๓๓ %
๑๐.คลอดทั้งหมดในเขต 191 ราย - Refer ในระบบ ๙๗ ราย ร้อยละ ๕๑ - BBA ๓ ราย (ก่อนถึงรพช.๑ราย ,ระหว่างส่งต่อ ไป รพศ. ๒ ราย
๑๑.การดูแลหลังแท้ง ๙ ราย- อายุ>๒๐ ปี ๗ คน อายุ๑๕-๑๙ ปี ๒ คน ( ไม่ได้ทา Norplant๑ราย)
โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/จานวน

พืน้ ที่
ดาเนินการ

1 รหัสโครงการ.๐๒๐๑๐๑...................
PP&P Excellence
โครงการดูแลสุขภาพ ๑. การสร้างความรู้ ความตระหนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บูรณาการงานวัยรุ่นทุกพื้นที่
แม่และเด็ก
สุขภาพของบุคคลครอบครัวและชุมชนก่อนการตั้งครรภ์
- ปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์และช่องทางการเข้าถึงบริการ
ที่ง่ายและสะดวกสาหรับวัยรุ่น Group Line
* ในสถานบริการ
* ในสถานศึกษา
* ในชุมชน

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
วรรณา/ศิริขวัญ

เพื่อให้เยาวชนและครอบครัว
มีความรู้และทักษะในการดูแล
ตนเองเพื่อปูองกันเหตุการณ์ที่
ไม่พงึ ประสงค์ เช่น ตั้งครรภ์ ,
ติดยาเสพติด ฯลฯ

เสาวรส/ศิริขวัญ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/จานวน

พืน้ ที่
ดาเนินการ

- การสารวจพฤติกรรมวัยรุ่น ( 15-24 ปี )ค้นหาภาวะเสี่ยง
เพื่อจัดทาแผนแก้ไขปัญหา
- การพัฒนาทักษะชีวติ ทักษะการสื่อสารในเด็กและผู้ปกครองบูรณาการงานวัยรุ่น
* การสื่อสารวัยรุ่น แก่ผู้ปกครอง
* กิจกรรมทักษะชีวติ ในสถานศึกษา
ตาบลแม่เมาะ
* กิจกรรมทักษะชีวติ ในชุมชน
นาสัก,บ้านดง
* อบรมแกนนาเยาวชน ในการให้คาปรึกษา
ตาบลนาสัก
- การเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกทุกเรื่องราว
กิจกรรมบ้านปล่อยของ
2.อบรมการเตรียมความพร้อมวัยเจริญพันธ์แก่ สตรีอายุ 15 ๑.แกนน
ปี
าเยาวชน นาสัก
ขึ้นไปในชุมชน
หญิง ,.แกนนาสตรี
- ทักษะชีวติ เพื่อปูองกันเรื่อง เพศ เอดส์ และยาเสพย์ติด วัยทางาน
- การเข้าร่วมกิจกรรมสภาเยาวชน
จานวน 90 คน
- การติดตามผลการอบรมผ่านสภาเยาวชน
3.อบรมหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอดและผู้ปกครองเด็ก
1.หญิงมีครรภ์ นาสัก
ต่ากว่า6 เดือนตามแนวทางกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
2.หญิงหลังคลอด
และเพื่อสร้างความเข้าใจเส้นทางสู่ มหัศจรรย์ 1,000
3.ผู้ปกครองเด็ก
วันแรกของชีวติ และมีการติดตามผลการนาไปปฏิบตั ิจากการจานวน 90 คน
บันทึกในสมุดสีชมพู
๔.จัดทาปูายประชาสัมพันธ์รณรงค์การฝากครรภ์คุณภาพ
32 ปูาย
ทุกแห่ง
ขนาดใหญ่ตามจุดสาคัญในตาบลครอบคลุมทุกตาบล
Service Excellence
ในสถานบริการ
๑. จัดบริการการฝากครรภ์ตามนโยบาย ฝากท้องทุกที่
ทุกพื้นที่
ฟรีทกุ สิทธิ์ และ ANC.version 2018
โดย
- PM.อาเภอ กากับติดตามข้อมูลการดาเนินงานในโปรแกรม
HDC และมีการสะท้อนข้อมูลให้พื้นที่รับทราบและดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

เสาวรส/ศิริขวัญ

เพื่อให้ประชาชนรับรู้และ
ตระหนักในการดูแลสุขภาพ
ตนเองหรือคนในครอบครัว
เมื่อมีการตั้งครรภ์

๑.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์
ฝากครรภ์ ครั้งแรกก่อนหรือ
เท่ากับ ๑๒ สัปดาห์
๒.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์
ได้รับการฝากครรภ์
ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์

14,200

กองทุน

เม.ย

รพ.สต
บ้านใหม่ ฯ

14,200

กองทุน

ก.พ

รพ.สต.
บ้านใหม่ ฯ

128,000

กองทุน

รพ.สต.
ทุกแห่ง

รพช./
ทุก รพ.สต.

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/จานวน

พืน้ ที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

แก้ไข
๓. เด็กแรกคลอดน้าหนัก
น้อยกว่า๒๕๐๐ กรัม
ไม่เกิน ร้อยละ ๗

- คัดกรอง ประเมินความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ทกุ ราย
( Risk 18 ข้อในสมุดสีชมพู )
- จัดทาทะเบียนหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงทุกราย (รวมทั้งที่รับ
บริการในสถานบริการอื่นๆ)และจัดลาดับความรุนแรงตาม
ความเสี่ยง : low risk ,medium risk ,high risk
และวางแผนการดูแล การส่งต่อ โดย
* Low Risk ดูแลตามมาตรฐาน ANC. คุณภาพ
* Hight Risk ดูแลโดยสูติแพทย์ / แพทย์
* Previous Preterm ส่งต่อ รพศ. / เกาะคา
- ส่งหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงให้ รพ.สต.ดูแลต่อเนื่อง โดยผ่าน
CARE PLAN และมีการติดตามข้อมูลการดูแลตามcare Plan
โดย PM.อาเภอ ทุกวันอังคารมีการสะท้อนปัญหาที่พบเพื่อ
ขอรับการปรึกษาแพทย์ที่ดูแลMCH
- มีการจัดระบบประมวลข้อมูลและการรายงานการดูแล
กลุ่มเสี่ยงทั้งภาพรวมและรายสถานบริการ

๔. ANC คุณภาพร้อยละ ๖๐
๕. หญิงตั้งครรภ์ได้ยาเม็ด
เสริมไอโอดีนร้อยละ๑๐๐
๖. ดูแลหลังคลอด ๓ ครั้ง
ร้อยละ ๖๕
๗. เด็กแรกเกิด- ๖ เดือน
กินนมแม่อย่างเดียว
ร้อยละ ๕๐
๘. ตกเลือดหลังคลอดไม่เกิน
ร้อยละ ๕

- กิจกรรมCouple counseling เป็นการให้ความรู้ / ๒๐๐ คน
ให้คาปรึกษาคู่ ในหญิงตั้งครรภ์+สามี หรือ หญิงตั้งครรภ์ +
ผู้ดูแล จะดาเนินการอยู่ ๔ ครั้งตามไตรมาส โดยจะบูรณาการใน
กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ใน โรงพยาบาล 2 ครั้ง ( ANCครั้งที่ ๑
และ ๓ ) และใน รพสต 2 ครั้ง( ANC ครั้งที่ ๒ และ ๔ )
โดยมีการทากิจกรรมร่วมกับนักโภชนากร ,ทันตาภิบาล
และแพทย์แผนไทย
- มีการจัดทาสื่อ PPT.เพื่อให้มีเนื้อหาการนาเสนอที่ครอบคลุม
นาไปใช้ได้ทกุ ระดับ และจัดทาเป็นเอกสารเพื่อมอบให้หญิง
ตั้งครรภ์ที่ฝากคลินิก หรือสถานบริการอื่น

หญิงมีครรภ์
ที่มาฝากครรภ์
ทุกคน

5000

กองทุนฯ

ม.ค-ก.ย

รพช./
รพ.สต.ทุกแห่ง

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/จานวน

- สร้างระบบการกากับติดตามการดาเนินงาน Couple
counseling โดย
* ใช้ระบบ Check List ที่แนบไปกับสมุดสีชมพู
* PM.อาเภอ ติดตามข้อมูลการทา Couple counseling
ในฐานข้อมูล HDC(อยู่ระหว่างการบูรณาการการITจังหวัดใน
การลงรหัส เพื่อดึงข้อมูลใน HDC )
- สร้างระบบการติดตามหญิงตั้งครรภ์ให้มาฝากครรภ์ตามนัด
ครบเกณฑ์๕ ครั้งและเยี่ยมหลังคลอดครบ๓ ครั้งตามเกณฑ์
* นัดหมายล่วงหน้า
* โทรฯประสานก่อนนัด
* โทรฯตามกรณีไม่มาตามนัด หรือ ให้ อสม.ติดตาม
- วิเคราะห์ข้อมูลหาสาเหตุการฝากครรภ์ช้าหรือไม่มา
ฝากครรภ์ของพื้นที่นาเข้าที่ประชุม MCH.Board
- เน้นการเข้าถึงบริการโดยเปิดให้บริการรายใหม่
ANC รายใหม่ทกุ วัน
๓.เฝูาระวังและส่งเสริมภาวะโภชนาการ
: ประเมิน VCในหญิงตั้งครรภ์ทกุ ราย
: มีCPG หรือแนวทางการดูแลหญิงหญิงตั้งครรภ์ที่
มีภาวะทุพโภชนาการ
:ให้ความรู้ เรื่องโภชนาการที่เหมาะสม โดย
นักโภชนากร แต่ละไตรมาส
- การประเมินแคลอรี่ต่อวัน
- สัดส่วนอาหารในแต่ละวัน เมนูอาหาร
- เมนูทดแทน / เมนูตามบริบทพื้นที่
:จัดนมเสริมให้หญิงตั้งครรภ์คนละ 1 กล่อง เป็นเวลา 90 วัน200 คน

๔.การเตรียมตัวหญิงตั้งครรภ์สู่การคลอด
- PM.อาเภอจัดทาทะเบียนครบคลอดให้หอ้ งคลอด รพ.แม่เมาะ

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หญิงมีครรภ์
ที่มาฝากครรภ์
ทุกคน
ทุกพื้นที่

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

216000

ม.ค-ก.ย

กองทุนฯ

รพช.

วรรณา

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/จานวน

พืน้ ที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการรับบริการคลอด
- จัดทาแนวทางให้หญิงตั้งครรภ์ที่อยู่พื้นที่หา่ งไกลที่อายุครรภ์
มากกว่า 38 สัปดาห์ให้มานอนรอคลอดที่ รพ. หรือ มาพักบ้าน
ญาติที่อยู่ใกล้ รพ.เพื่อปูองกัน BBA.
- ทุกสถานบริการประสาน ชุมชน.ในการเตรียม รับ - ส่ง ผู้ครบ
กาหนดคลอด
๕.การเตรียมความพร้อมในการทาคลอด
บูรณาการยุทธฯ๒
- ห้องคลอดต้องเตรียมความพร้อมวัสดุ /ครุภณ
ั ฑ์ในการทาคลอด
Service Plan
ให้พร้อมใช้
- เตรียมบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในด้าน
- การประเมินและดูแลขณะเจ็บครรภ์
- การทาคลอด
- การประเมินและดูแลหลังคลอด
ในชุมชน
๑. ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน โดย อสม.,มอค. และนาขึ้น
ทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ (รวมทั้งที่ฝากครรภ์ในคลินิกหรืออื่นๆ)
- โดยการเยี่ยมบ้าน และประสานจากเครือข่าย
เช่น อสม. ผู้นาชุมชน แกนนาวัยรุ่นเยาวชน
- เน้นฝากครรภ์ก่อน 12 wks.
๒.การเยี่ยมติดตามหลังคลอดเพื่อให้คาแนะนาและช่วย ๒๐๐ คน
เหลือแม่และครอบครัวในการเลี้ยงดูบตุ ร
People Excellence
๑.การพัฒนาบุคลากร
- เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับเขต
10 คน
- ทักษะการทา Ultrasound
จนท.ตรวจครรภ์
๔ คน
- ทักษะการตรวจครรภ์
5 คน / ครั้ง
- ทักษะการตรวจพัฒนาการ
5 คน / ครั้ง

รพช.แม่เมาะ

สุภาวดี

รพช./
ทุก รพ.สต.

เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์มีความ
ปลอดภัยในการตั้งครรภ์

อาเภอ
แม่เมาะ
เพื่อเตรียมความพร้อมให้
กับบุคลากรในการทางาน
ตาบลแม่เมาะ
ตาบลนาสัก
ทุกแห่ง
ทุกแห่ง

120000

กองทุนฯ

41,200
3,800

UC.
UC.

NA
NA

ม.ค-ก.ย

รพช.

มี.ค
มี.ค

MCH Board
MCH Board

ธ.ค.
ธ.ค.

MCH Board
MCH Board

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/จานวน

พืน้ ที่
ดาเนินการ
ทุกแห่ง/รพช

- จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง
10 คน
การนวดกระตุ้นพัฒนาการเด็กและ
การนวดมณีเวช
Governance Excellence
การบริหารจัดการ
๑.พัฒนาศักยภาพและบทบาท MCH Board
อ.แม่เมาะ
- กาหนดการประชุมเพื่อทบทวนการ คณะกรรมการและ 15 คน/ครั้ง 4ครั้ง
วางแผนการทางาน มีการจัดการประชุมทุก 3 เดือน
คณะกรรมการ
- ทบทวนคณะกรรมการ MCH .โดยเพิ่ม IT ทุกระดับ
- การวิเคราะห์ข้อมูล ชี้ปญ
ั หา แนวทางการกากับติดตาม
- ทบทวน Case Conference
15คน
- ฟื้นฟูวชิ าการ ปรับปรุงCPG
- ทีมPM อาเภอเข้าไปเยี่ยม ให้คาแนะนาแก่หน่วยบริการ
ทุกเดือน
- เยี่ยมนิเทศติดตามเสริมพลัง รพ.สต.ทุกแห่ง
10 คน
อ.แม่เมาะ
ปีละ 2ครั้ง/รพ.สต.
๒.ประชุมชี้แจงแนวทาง ANC Version 2018และแนวทาง 15 คน
ทุกแห่ง
การดาเนินงาน มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวติ แก่บคุ ลากร
๓.คืนข้อมูลการดาเนินงานในเวที คปสอ.ทุกเดือน
๔.การเตรียมรับการประเมินมาตรฐานอนามัย แม่และเด็ก
20 คน
แม่เมาะ
๕.สร้างระบบการติดตามกากับทั้งกิจกรรมและข้อมูลทุก
ระดับ
การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
๑.คืนข้อมูล เชิงนโยบาย ปัญหาการดาเนินงาน MCH ผ่านเวที
พชต./ตาบลจัดการสุขภาพ/พชอ.
๒. การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- การพัฒนาแกนนาชมรมนมแม่
ตาบลละ 5 คน

ทุกแห่ง

ผลผลิต/ผลลัพธ์

เพื่อให้คณะกรรมการรับรู้
บทบาทหน้าที่ของตนเอง
เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ
250
UC

1500

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ธ.ค.
แพทย์แผนไทย

UC.

ม.ค. เม.ย ก.ค MCH Board

2,500

UC

ธ.ค , มี.ค MCH Board

375

UC

การทางาน

เด็กแรกเกิด-ต่ากว่า 6 เดือน
กินนมแม่ (ร้อยละ 50)
เพื่อให้มีความร่วมมือจาก

พ.ย.

MCH Board

2,000

UC

พ.ค.-มิ.ย.

MCH Board
MCH Board

2,875

UC

มี.ค

MCH Board

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
- อบรม อสม.สาขาแม่และเด็ก
- อบรม อสค. / อสม.
- อบรมแกนนาสตรี/เยาวชนหญิง
- ขยายเครือข่าย อสมช.แม่และเด็ก
- จัดกิจกรรมชมรมนมแม่
- จัดกิจกรรมพบปะสมาชิกชมรมนมแม่ปลี ะ 2 ครั้ง
- จัดอบรมทักษะการเล่านิทานแก่สมาชิกชมรมนมแม่
การบริหารจัดการข้อมูล
๑.การพัฒนาระบบข้อมูล
- การจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปูาหมาย
- ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง
- จัดทาทะเบียนรายชื่อผู้ที่จะคลอด
- จัดทาแนวทางการบันทึกข้อมูลฯ ในโปรแกรม HOSxP
โปรแกรม J เช่น การนัดมาตรวจครรภ์5 ครั้งคุณภาพ
- การลงบันทึกข้อมูล การให้บริการให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ทันเวลา
- การจัดทาข้อมูลรายงาน ก.2,กลุ่มเสี่ยง
- รายงานการเกิด
- การติดตามข้อมูลจาก HDC.

พืน้ ที่
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ดาเนินการ
อสม. 16 คน
สบปูาด ชุมชนเพื่อเกิดการดูแลที่ยั่งยืน
104 คน
บ้านดง
80 คน
บ้านดง
อสมช. 40 คน
นาสัก
40 คน
จางเหนือ
๗๐ คน
แม่เมาะ
๗๐ คน
แม่เมาะ
เป้าหมาย/จานวน

งบประมาณ
ระยะเวลา
จานวน
แหล่งงบ ดาเนินการ
4,160
กสต.
มี.ค
33,640
กสต.
มี.ค. / มิ.ย.
12,900 กองทุนฯ
เม.ย.
18,000โครงการพระราชดาริ มี.ค.
4,000
UC
มี.ค.
20,200 กองทุนฯ
พ.ค,ส.ค
8550 กองทุนฯ มิ.ย

เพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์
ถูกต้อง พร้อมใช้

รวม
UC
กสต.
กองทุน/อื่นๆ

653,350
58,500
37,800
557,050

ผู้รับผิดชอบ
รพ.สต.สบป้าด
รพ.สต.ท่าสี
รพ.สต.ท่าสี
รพ.สต.บ้านใหม่
ตาบลจางเหนือ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ

แผนปฎิบตั ิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ แม่เมาะ จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ประเด็น / งาน : ปฐมวัย
ตัวชี้วัด (KPI) :
1. ร้ อยละ 90 ของเด็ก 0-5ปี รับการคัดกรองพัฒนาการ เป้าหมายจังหวัดร้ อยละ 100
2.ร้ อย 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้ รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่ าช้ า เป้าหมายจังหวัดร้ อยละ 30 (เด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน)
3.ร้ อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มพี ัฒนาการสงสัยล่ าช้ าได้ รับการติดตาม/ส่ งต่ อ เป้าหมายจังหวัด ร้ อยละ 100 (เด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน)
4. ร้ อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่ าช้ าได้ รับการกระตุ้นพัฒนาการด้ วย TEDA4I (ตัวชี้วดั ใหม่ เป้าหมายจังหวัด ร้ อยละ 60) (เด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน)
สถานการณ์ / ข้อมูลพืน้ ฐาน :
1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพฒ
ั นาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ85ผลงาน ๙๔.๙๓
๒.ร้อยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการเด็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผลงาน ๙๑.๓๔ ต่ากว่าเปูาหมาย สบปูาด ร้อยละ ๘๕.๒๒
บ้านทาน ร้อยละ ๘๐.๐๐
๓.ร้อยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือนที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการ สงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ผลงาน ๓๓.๑๙
ต่ากว่าเปูาหมายสบปูาด ร้อยละ ๑๗.๓๔ กอรวก ร้อยละ ๒๐.๙๓
๔.ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30และ42เดือนที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) และได้รับการติดตาม ภายใน30 วันร้อยละ 100
ผลงาน 90.๙๑ ต่ากว่าเปูาหมาย บ้านใหม่ฯ ร้อยละ 79.07 , กอรวก ร้อยละ 66.67
๕.ร้อยละของเด็กอายุ0-5ปี สูงดีสมส่วนที่อายุ5ปี ร้อยละ 54 ผลงาน ๔๓.๙๗ ผ่านเกณฑ์ที่แม่เมาะแห่งเดียวนอกนั้นต่ากว่าเกณฑ์
๖.ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ปีงบประมาณ64 ร้อยละ 63 ( เด็กชาย 113 เซนติเมตรเด็กหญิง 112 เซนติเมตร ) ผลงานต่า เด็กชาย = 111.2๘ เด็กหญิง =๑๑๑.๒๐
๗.ร้อยละเด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ยไม่เกินร้อยละ ๑๐ ผลงาน ร้อยละ ๑๑.๓๒ ต่ากว่าเกณฑ์ อยู่ที่บา้ นดง แม่เมาะ เกินเกณฑ์ สูงสุดอยู่ที่ บ้านใหม่ ฯ และ สบปูาด
๘.ร้อยละเด็กปฐมวัยมีภาวะผอมไม่เกินร้อยละ ๕ ผลงาน เกินค่าเปูาหมาย=๖.๙๕ ต่ากว่าเกณฑ์ อยู่ที่ บ้านทาน
๙. เด็กปฐมวัยมีภาวะอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 ผลงานไม่เกินค่าเปูาหมายทุกสถานบริการ
๑๐.ร้อยละของเด็กอายุ6เดือน-5 ปี ได้รับยาน้าเสริมธาตุเหล็ก ผลงานต่ากว่าค่าเปูาหมายทุกสถานบริการยกเว้น บ้านดง
งบประมาณ
พื้นที่
ระยะเวลา
ลาดับ
โครงการ
กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
เปูาหมาย/จานวน
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ดาเนินการ
จานวน
แหล่งงบ ดาเนินการ
1 รหัสโครงการ.๐๒๐๑๐๒...................
โครงการดูแลสุขภาพ
PP&P Excellence
1.การสื่อสารประชาสัมพันธ์
เด็กปฐมวัย
๖ แห่ง
อาเภอ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับชุมชน ไม่ใช้งบ
ธ.ค
- การประชาสัมพันธ์แก่ผู้ปกครอง ผ่านอสม.
แม่เมาะ
/ผู้รับบริการคลินิกต่างๆในรพ./เสียงตามสายหมู่บา้ น

ผู้รับผิดชอบ
วราภรณ์ /
ศิริขวัญ
รพช./รพ.สต.

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปูาหมาย/จานวน

พื้นที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ
บูรณาการกิจกรรมMCH

ผลผลิต/ผลลัพธ์

2.สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้พอ่ แม่ ผู้ปกครอง
เส้นทางสู่มหัศจรรย์1000วัน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
และการส่งเสริมพัฒนาการ บูรณาการกิจกรรม กินกอด เล่น เล่า
๓.อบรมเชิงปฏิบตั ิการแก่ผู้ปกครองเด็กที่มีปญ
ั หา
74 คน
ต.นาสัก เพื่อให้มีทกั ษะในการเลี้ยง
โภชนาการ ในการเฝูาระวังพัฒนาการ/โภชนาการในชุมชน
ดูบตุ ร
๔.อบรมผู้ดูแลเด็กเรื่องการเฝูาระวังภาวะทุพโภชนาการ
66 คน
ต.บ้านดง เพื่อให้มีทกั ษะในการดูแล
และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 – 6 ปี
เด็ก
People Excellence
- คืนข้อมูลผลการดาเนินจาก HDCและชี้แจงรายรพ.สต ๖ แห่ง
อาเภอ เพื่อเพิ่มทักษะการทางาน
- On The Job Training เจ้าหน้าที่ในการคัดกรอง
แม่เมาะ แก่ จนท.
- การบันทึกข้อมูลโปรแกรมให้ทนั เวลาตามช่วงอายุ
Service Excellence
1..การพัฒนาระบบบริการ
- จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ พ่ออุ๊ย แม่อุ๊ย
๑ แห่ง
รพช.แม่เมาะ เพื่อพัฒนาระบบบริการให้
และผู้เลี้ยงดูคุณภาพ ทุกวันพุธ
ประชาชนเข้าถึงทุกระดับ
- เน้นการใช้คู่มือ DSPM และนามา WCCทุกครั้ง
และเกิดความประทับใจ
- ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทั้งในสถานบริการและนอกสถาน
บริการ (รพ., รพสต., อสม., ศูนย์เด็ก )
* การแปรผลของผู้ประเมิน
บุรณาการ ยุทธ.๒
* มาตรฐานอุปกรณ์ในคลินิกสุขภาพเด็กดี
ในการจัดซื้อ
* วิธกี าร ชั่งน้้าหนัก วัดส่วนสูง และแปรผลการเจริญเติบโตอุปกรณ์ใสถานบริการ
- การดูแลภาวะโภชนาการ
- ประเมินภาวะโภชนาการให้ค้าแนะน้ารายกลุ่ม/รายคน
- การติดตามเด็กที่มีปญ
ั หาด้านโภชนาการ และประเมิน
บนกราฟเจริญเติบโต
- การป้องกันภาวะซีดในเด็ก 0-5ปี โดยเจาะ Hct เด็กอายุ
6 เดือน - 1 ปี ทุกรายและสนับสนุนยาน้้าเสริมธาตุเหล็ก
ในเด็ก 6 เดือน -5 ปีให้ได้รับประทานสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง
มีการก้ากับติดตามการรับยาทุกเดือน

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

27000 บูรณาการ
รพ.สต.
งบตามคก.ราชดาริชุมชน บ้านใหม่ฯ
12,000 กสต.บ้านดง พ.ค 62 รพ.สต.ท่าสี

ไม่ใช้งบ

ธ.ค

รพช./รพ.สต.

ไม่ใช้งบ

ต.ค- ก.ย

รพช.

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปูาหมาย/จานวน

พื้นที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

- บูรณาการโรงเรียนพ่อแม่ยกระดับโภชนาการหญิงให้นม
บุตรเด็กอายุ 0-6เดือน (180วัน)
2.พัฒนาระบบการติดตามกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มสงสัย
๖ แห่ง
อาเภอ ผู้มีความเสี่ยงได้รับการ
ล่าช้ามารับการตรวจให้ทนั เวลา
แม่เมาะ ดูแลอย่างต่อเนื่อง
- จัดทาทะเบียนเด็กกลุ่มเปูาหมายโดยให้กลุ่มเปูาหมาย
ตาม HDC เป็นหลัก(อายุ 9 ,18 ,30, 42 และ60เดือน)
- มีระบบนัดล่วงหน้า ผ่านทางสมุดสีชมพู /ระบบไลน์
อสม./ บริการคัดกรองพัฒนาการเด็ก ติดตาม
ประเมินพัฒนาการเด็กเชิงรุกที่ไม่มารับบริการ
- ประสาน มอค//.อสม./ครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กหรือโรงเรียน เด็กขาดนัดทุกราย
อนุบาลในการติดตามเด็กมารับการตรวจ/กระตุ้น
พัฒนาการตามนัด
- ติดตามเยี่ยมบ้านสาหรับเด็กที่มีพฒ
ั นาการล่าช้า /
จานวน 127 คน ต.แม่เมาะ
สงสัยล่าช้า ที่ทาตามข้อ2.3แล้วไม่มา
- จัดซื้อหนังสือนิทาน ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก
๔ แห่ง
รพ.สต.บ้านใหม่/บ้านทาน / กอรวก /ท่าสี
และปรับปรุงมุมส่งเสริมพัฒนาเด็กในรพ.สต.
- จัดทาทะเบียนควบคุมกากับระยะเวลา
การติดตามควบคู่กับการบันทึกกลุ่มเปูาหมาย
การตรวจพัฒนาการรายบุคคล
Governance Excellence
การบริหารจัดการ
๑.พัฒนาโครงสร้างและบทบาทหน้าที่
ผู้ดูแลปฐมวัย
๑๐ คน เพื่อให้คณะกรรมการรับรู้
- ทบทวนบทบาทหน้าทีP่ M.อาเภอ , PM ตาบล
บทบาทหน้าที่ของตนเอง
- วิเคราะห์ วางแผนสนับสนุนและกากับติดตาม
เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน
คืนข้างมูลเดือนละครั้งในกลุ่มไลน์
การทางาน
- กาหนดการประชุมเพื่อทบทวนการ ทางาน
ให้สม่าเสมอ 3เดือนครั้ง(ร่วมกับ MCH)
- ติดตามเยี่ยมเสริมพลังรพ.สต. (ร่วมกับ MCH )
๒.ติดตามเยี่ยมและประเมินความรู้และเสริมพลังครูผู้ดูแล
๑๒ ศูนย์
อ.แม่เมาะ

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ไม่ใช้งบ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

ต.ค- ก.ย

รพช./รพ.สต.

38,100 กสต.

ต.ค- ก.ย

ปฐมภูมิฯ

57,000 กองทุนฯ

มิ.ย

รพ.สต.

MCH Board

6,000 UC

มี.ค , ก.ค MCH Board

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ปีละ ๒ ครั้ง
การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
๑.คืนข้อมูลเชิงนโยบาย ผลการคัดกรองพัฒนาการเด็ก
ผ่านเวที พชต./ตาบลจัดการสุขภาพ /พชอ.
ในเวทีกานัน/ผญบ.และหัวหน้าส่วนราชการ
๒.สร้างความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และชุมชนด้านโภชนาการ ด้านพัฒนาการสมวัย
ด้านทันตสุขภาพ เพื่อผลักดันให้ชุมชนและท้องถิ่น
จัดทาแผนพัฒนาเด็กองค์รวม
๓.ให้ความรู้เสริมอาวุธทางปํญญากับครูพี่เลี้ยง
ศุนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
๔.ขยายเครือข่าย อสมช.และอบรมฟื้นฟูความรู้
/ทักษะ/เทคนิคการประเมินพัฒนาการเด็ก โภชนาการเด็ก
การบริหารจัดการข้อมูล
๑.ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลประชากรให้เป็นปัจจุบนั
ในฐานข้อมูลโปรแกรมHos.Xpและโปรแกรม JHCIS
๒.ทบทวน ตรวจสอบระบบการบันทึกข้อมูล
ก่อนส่งออกรายงาน43 แฟูมทุกครั้ง
๓.ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล โดย PM อาเภอ
- กากับติดตาม PM ตาบล
- คืนข้อมูล PM ตาบล
*การตรวจคัดกรองกลุ่มเปูาหมาย
/ การติดตาม/กระตุ้นพัฒนาการเด็ก

เปูาหมาย/จานวน

พื้นที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ไม่ใช้งบ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

๖ แห่ง

อาเภอ
แม่เมาะ

๔๐ คน

ต.แม่เมาะ

22,360 กสต.

อสม.เชี่ยวชาญ
40 คน

รพ.สต.
บ้านใหม่

18000 บูรณาการงบ เม.ย
ตามคก.ราชดาริชุมชน

๖ แห่ง

อาเภอ เพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์
แม่เมาะ ถูกต้อง พร้อมใช้

ไม่ใช้งบ

4 ครั้ง/เดือน
4 ครั้ง/เดือน
ทุกแห่ง

ธ.ค

รพช./รพ.สต.

มี.ค

ปฐมภูมิฯ

ธ.ค

รพ.สต.
บ้านใหม่
รพช./รพ.สต.

(ทุกวันพฤหัส )PM อาเภอ
(ทุกวันศุกร์)

รวม
UC
กสต.
กองทุน/อื่นๆ

180,460
6,000
72,460
102,000

แผนปฎิบตั ิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ แม่เมาะ .จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ประเด็น / งาน : กลุ่มวัยเรียน
ตัวชี้วัด (KPI) :
1.ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน ร้อยละ 68 เตี้ย ไม่เกิน 10% ผอม ไม่เกิน 5% อ้วน ไม่เกิน10%
2.ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปีในปี2564 ชาย 154 cm หญิง 155 cm
3.ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟนั ดีไม่มีผุ (cavity free) ร้อยละ 54
สถานการณ์ / ข้อมูลพืน้ ฐาน :
1. เด็กวัยเรียน สมส่วน ผลงานร้อยละ 61.84 ผอม7.67 พบเกินเกณฑ์ ที่รพ.สต.กอรวก8.88 อ้วน 10.95 อ้วนและเริ่มอ้วน พบมากเกินเกณฑ์ รพ.แม่เมาะ 12.22
เตี้ย 4.81พบเกินเกณฑ์ ที่รพ.สต.บ้านใหมฯ 11.08
2. ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี มีฝันดีไม่ผุ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 84.08
3. ไม่มีอัตราการเสียชีวจิ ากการจมน้าของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ตั้งแต่ป2ี 559-2561
4. ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ผลงาน 12.49 ประเด็นคือได้รับทุกรายแต่ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง
๕.ปัญหาด้านทันตกรรม
ตาบลแม่เมาะ เหงือกอักเสบ 15.22%ฟันแท้ผุ 10.81 %
ตาบลบ้านดง เหงือกอักเสบ 7.36%ฟันแท้ผุ 6.79 %
ตาบลสบปูาด เหงือกอักเสบ 11.3% ฟันแท้ผุ 12.43 %
ตาบลนาสัก เหงือกอักเสบ 16.37% ฟันแท้ผุ 16.37 %
ตาบลจางเหนือ เหงือกอักเสบ 15.16% ฟันแท้ผุ 13.93 %
พื้นที่
งบประมาณ
ระยะเวลา
ลาดับ โครงการ
กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
เปูาหมาย/จานวน
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ดาเนินการ
จานวน
แหล่งงบ ดาเนินการ
1 รหัสโครงการ.......๐๒๐๑๐๓..........โครงการดูแลสุขภาพวัยเรียน
PP&P Excellence
1.การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
- ระดับทอง ตรวจประเมินรับรอง 13 แห่ง
- ระดับเพชร ๑ แห่ง
106 คน ต.นาสัก
2.อบรมเด็ก/ผู้ปกครอง ที่มีปญ
ั หาอ้วน เตี้ย ผอม
เพื่อให้เด็กมีทกั ษะในการ
19,500 กองทุนฯ
มิ.ย.
50 คน
- ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ต.สบปูาด ดูแลตนเอง
6500 กสต.สบปูาด มิ.ย.
60 คน
ต.จางเหนือ เพื่อให้ผู้ปกครองมีทกั ษะใน
12600 กองทุนฯ
มิ.ย.
๑๒๐ คน ต.แม่เมาะ การเลี้ยงดูบตุ รเพื่อการปรับ
14250 กสต.แม่เมาะ มิ.ย.

ผู้รับผิดชอบ
ศิริขวัญ/พิมพร
ศิริขวัญ/พิมพร

รพ.สต.บ้านใหม่
รพ.สต.สบป้าด
รพ.สต.กอรวก
พิมพร

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปูาหมาย/จานวน

๓.กิจกรรม ผู้ก่อการดี (Merit Maker)

พื้นที่
ดาเนินการ
ต.นาสัก

ผลผลิต/ผลลัพธ์

5 จุด

- กิจกรรมอบรมเสริมความรู้เรื่องการปูองกัน

๓ โรงเรียน

กลุ่มเปูาหมายมีทกั ษะในการ

๑๒๐ คน

ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น

- กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ ฝึกการเอาตัวรอด

๓ โรงเรียน

เมื่อมีเหตุจมน้า

และการช่วยชีวติ จากการจมน้านร.ชั้น ป3-ป.6

๑๒๐ คน

ผู้รับผิดชอบ
รพ.สต.

4,000 กองทุนฯ

ม.ค

บ้านใหม่

22,000 กองทุนฯ

ม.ค

รพ.สต.
บ้านใหม่

110,600 กองทุนฯ

ม.ค

รพ.สต.
บ้านใหม่

บูรณาการ่วมกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
- จัดหาอุปกรณ์ที่จาเป็นในการช่วยชีวติ ไว้ตาม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม

- ปูายประชาสัมพันธ์ติดตั้งตามจุดเสี่ยงต่างๆ
จมน้าแก่เด็กวัยเรียนนร.ชั้น ป3-ป.6

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

เพื่อให้ชุมชนมีระบบการเฝูา
5 จุด

ระวังปัญหาเด็กจมน้า

12,500 กองทุนฯ

ม.ค

จุดเสี่ยงได้แก่ เชื่อก ห่วงยาง นกหวีด แกลลอน

รพ.สต.
บ้านใหม่

พร้อมที่จัดเก็บ
- อบรมทักษะช่วยเหลือคนจมน้าแก่ อสม.อพปร.
หมู่บา้ นละ ๕ คน
๔.เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนปรับเปลี่ยนสุขภาพ
Service Excellence
๑.กิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพการชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง
/พฤติกรรมสุขภาพ
- ประเมินภาวะโภชนาการจากใบติดตามชั่งน้าหนัก
/ส่วนสูง ทุก 3 เดือน
- มีการบันทึกข้อมูลโภชนาการเด็กโดยเจ้าหน้าที่ปลี ะ2 ครั้ง
- จ่ายยาเสริมธาตุเหล็กทุกคน ที่มีอายุ 6-12 ปี
อาทิตย์ละครั้ง
- ติดตามการเยี่ยมบ้านเด็กที่มีปญ
ั หาภาวะโภชนาการ
อย่างต่อเนื่องโดยมอค.และเครือข่ายอสมช
- การคัดกรองเด็กObesity signและการส่งต่อ
ในเด็กที่มีภาวะอ้วน ทุกราย
- รอบคอด้า

๔๕ คน

21900 กองทุนฯ

๒๐๐ คน
๕ ตาบล
ตาบลละ ๔๐ คน
ทุก รร

35000 UC

ม.ค

รพ.สต.

ส.ค

บ้านใหม่
ศิริขวัญ

ทุกพื้นที่

ทุกแห่ง

ทุกพื้นที่

ทุกแห่ง

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปูาหมาย/จานวน

- นั่งหลับ
- นอนกรน
- ประวัติเจ็บป่วยในครอบครัว
- ถ้าพบมีอาการ 3 ใน 4 ข้อ ให้ ส่งพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัย
และรักษาต่อเนื่อง
- จัดการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการนักเรียน(รายบุคคล)
- ส่งเสริมการออกก้าลังกายทุกวันๆละ 60 นาที (กระตุ้นสะสม
เน้นการกระแทกข้อต่อ)
๒.มีการเจาะเลือดหาภาวะโลหิตจาง(CBC)
๓๕๐ คน
ในเด็กอายุ 7 ปี (เด็ก ป.๑ )
๓.มีการตรวจสุขภาพประจาปี เพือ่ ค้นหาภาวะผิดปกติ
- แก้ไขสายตาผิดปกติ
๑๕ คน
๔. กิจกรรมแปรงฟันคุณภาพ
ผู้นานักเรียน
๔.๑ อบรมผู้นานักเรียน
จานวน 226 คน
ให้ความรู้เรื่องการดูแลทันตสุขภาพการแปรงฟันที่ถูกวิธี
และการวัดประสิทธิภาพการแปรงฟันโดยการย้อมสีฟนั
๔.๒ จัดกิจกรรมแปรงฟันคุณภาพ เน้นเทคนิค
การแปรงฟัน 2*2*2 รายละเอียดกิจกรรม
- มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
แปรงฟัน
- มีอุปกรณ์การแปรงฟันครบ (แปรงสีฟนั -ยาสีฟนั
- แก้วน้า)และอยู่ในสภาพดีใช้งานได้
- การจัดเก็บอุปกรณ์ มีการจัดการที่เป็น
ระเบียบ/ถูกต้อง สะอาด
- มีการจัดระบบการจัดกิจกรรมแปรงฟัน
ในโรงเรียนที่มีรูปแบบ /ระบบที่ชัดเจน
- มีการตรวจเช็คประสิทธิภาพการแปรงฟัน

พื้นที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

อ.แม่เมาะ เพื่อค้นหาภาวะโลหิตจางใน
เด็กนักเรียน

22750 กองทุนฯ

มิ.ย

รพช.แม่เมาะ

อ.แม่เมาะ
โรงเรียนประถมร้อยละ80เด็กมีการแปรงฟัน
ศึกษาอาเภอ อย่างถูกวิธแี ละสะอาด
แม่เมาะ จานวน
ร้อยละ 100
16 โรงเรียน รร.มีการจัดกิจกรรมแปรงฟัน
อย่างเป็นระบบร้อยละ 80
ของเด็กป.4 5 6
ตรวจฟันด้วยตนเองเป็น
ร้อยละ 50 ของเด็กป.4 5 6
ใช้ไหมขัดฟันเป็น

15000 กองทุนฯ
14,300 UC

ส.ค - ก.ย รพช.แม่เมาะ
ธ.ค.6๑- ทันตกรรม
ก.ย.-62

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปูาหมาย/จานวน

ของนักเรียนโดยครู/ผู้นานักเรียน/นักเรียน
- มีการวัดประสิทธิภาพคุณภาพการแปรงฟัน โดยการ
ย้อมสีฟนั โดยผู้นานักเรียนเดือนละ 1 ครั้ง
และมีแบบบันทึกรายงาน
- เด็ก ป.4 ป.5 ป.6 ตรวจฟันด้วยตนเองเป็น
ประเมินโดยเจ้าหน้าที่
- เด็ก ป.4 ป.5 ป.6 ใช้ไหมขัดฟันเป็น
ประเมินโดยเจ้าหน้าที่
- มีการติดตาม/ให้ทนั ตสุขศึกษา โดย จนท.สส./
ทันตบุคลากรอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- รณรงค์กิจกรรมแปรงฟัน 2*2*2
(ใช้สื่อโปสเตอร์ สื่อบุคคล ฯลฯ)
๔.๓.กิจกรรมให้บริการส่งเสริมปูองกัน รักษา ทางทันตกรรม
- ตรวจสภาวะช่องปากเด็ก ป1.- ป.6 ตามแบบฟอร์ม
ยิ้มสดใส
- ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันฟันกรามแท้ซี่แรก
นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2
- ให้บริการขูดหินน้าลายและอุดฟันนักเรียน
ชั้น ป.1-ป.6
4.4 กิจกรรม sealant คุณภาพ
- ตรวจเด็กป.1-2 ประเมิน treantment need ในการsealantป.1 360 คน
ป.2 341 คน
- ให้บริการsealant ตามtreantment need
- ตรวจสอบการยึดติดทุกภาคเรียน

People Excellence
- เสริมทักษะการชั่งน้าหนักและส่วนสูง แก่ จนท
อสม. และผู้ดูแลเด็ก

พื้นที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ 80 ของเด็กอายุ 12 ปี
ฟันดีไม่มีผ(ุ Cavity free)
ร้อยละ 57 ของเด็ก
อายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ
(caries free)
(caries free)
อ.แม่เมาะ เด็กนักเรียนกลุ่มเปูาหมายได้รบ
การตรวจฟันและวางแผนการ
รักษา ร้อยละ 100

ตค.61- ทันตกรรม
ก.ย.-62

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
Governance Excellence
การบริหารจัดการ
- มอค.สารวจเด็กที่เรียนนอกเขตมาลงบันทึก
ในโปรมแกรมHosXp.
- มีแผนการสอบเทียบเครื่องขั่งน้าหนักทุก1 ปี
โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนามาสอบเทียบ
-กากับติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานแก้ไขปัญหา
การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
1.ประชุมคืนข้อมูล และแนวทางการบริหารจัดการ
ปัจจัยที่มีผลต่อระบบสุขภาพ ในโรงเรียน
และผลักดันขับเคลื่อนระบบการจัดการอาหารและ
โภชนาการอาหารปลอดภัย ปลอดโรค
แก่ผุ้บริหาร รร.คณะกรรมการสถานศึกษา
สมาคมผู้ปกครองเด็ก อสม.ผู้นาชุมชน
๒.ประสานสนับสนุน ร่วมมือโรงเรียนและภาคีที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดกิจกรรมในโรงเรียน เช่น การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ส่งเสริมกิจกรรม3 อ2สการกาหนดนโยบาย
สาธารณของชุมชน
การบริหารจัดการข้อมูล
- กาหนดแนวทางการบันทึกข้อมูล / ระยะเวลา
- การจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มเปูาหมาย
- การบันทึกข้อมูล / การตรวจสอบความสมบูรณ์

เปูาหมาย/จานวน

พื้นที่
ดาเนินการ

138 คน

ทุกตาบล

ผลผลิต/ผลลัพธ์

เพื่อให้ชุมชนรับรู้และมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

3450

เพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์
ถูกต้อง พร้อมใช้

รวม

314,350

UC
กสต.
กองทุน/อื่นๆ

52,750
20750
240,850

UC

ระยะเวลา
ดาเนินการ

พ.ค.

ผู้รับผิดชอบ

รพ.สต /
ปฐมภูมิ

แผนปฎิบตั ิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ แม่เมาะ จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ประเด็น / งาน : กลุ่มวัยรุ่น
ตัวชี้วัด 1(KPI)
อัตราคลอดมี
:
ชีพในหญืงอายุ 15-19 ปี (เปูาหมายไม่เกิน 40 ต่อพันประชากร )
2อัตราการตั้งครรภ์ซ้าในหญิง 15- 19ปี (เปูาหมายไม่เกิน ร้อยละ10)
3.ร้อยละการคุมกาเนิดกึ่งถาวรในกลุ่มหญิงแท้งและคลอดอายุต่ากว่า 20 ปี(เปูาหมาย ยาฝังคุมกาเนิด ห่วงอนามัย มากกว่าร้อยละ 80)
สถานการณ์ / ข้อมูลพืน้ ฐาน :
๑.หญิงตั้งครรภ์อายุ ๑๕-๑๙ ปี ๒๗ ราย ( ๑๕๙๕ ) คิดเป็นอัตรา ๗ ต่อพันประชากรหญิงอายุ๑๕-๑๙ ปี
2. อัตราการตั้งครรภ์ซ้าในกลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี ในปี 2559-2561 คิดเป็น 13.16 , 0 , ร้อยละ ๑๒ ( ๓ /๒๗ ) ถ้าพิจารณาจากตัวชี้วดั ภาพรวมอาเภออยู่ตั้งครรภ์สูง
ในพ.สต.บ้านทานรองลงมาคือสบปูาด,และรพสต.บ้านใหม่ หลังจากการฟื้นฟูทกั ษะชีวติ ในสถานศึกษา ,การใช้ฝังยาคุมกาเนิดพบว่า อัตราการตั้งครรภ์ซ้าลดลงแต่ยังมี
ปัญหาว่ากลุ่มหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง จะเป็นกลุ่มนี้อยู่ลาดับต้นๆ
3. การคุมกาเนิดชนิดกึ่งถาวรในกลุ่มหญิงแท้งและคลอดอายุต่ากว่า 20 ปี ร้อยละ ๖๗ ( ๒ /๓ ) (เปูาหมาย ยาฝังคุมกาเนิด/ห่วงอนามัย มากกว่าร้อยละ 80)
๔.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19 ปี ในปี 2559-2561 คิดเป็น 26.13 , 16.69 , 24.83 ต่อพัน ประชากร เปูาหมาย ตาบลสบปูาด=38.22 ,บ้านใหม่ฯ=32.61
พื้นที่
งบประมาณ
ลาดับ โครงการ
กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
เปูาหมาย/จานวน
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ดาเนินการ
จานวน
แหล่งงบ
1 รหัสโครงการ.......๐๒๐๑๐๔....โครงการดูแลสุขภาพวัยรุ่น
PP&P Excellence
๑. การสร้างกระแสและการประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึงบริการ
เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายได้รับ
บูรณา
- ปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์และช่องทางการเข้าถึงบริการ
รู้ข้อมูลและการเข้าถึงบริการ
งบกองทุนฯ
ที่ง่ายและสะดวกสาหรับวัยรุ่น line กลุ่ม วิทยุชุมชน ปูาย
สายด่วน 1663, 1332,1600
-รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างกระแส ร่วมกับพื้นที่
2.การเฝ้าระวังพฤติกรรมวัยรุ่นอาเภอแม่เมาะ
- การสารวจพฤติกรรมวัยรุ่น ( 15-24 ปี )
3000
ทุกตาบล เพื่อทราบข้อมูลพฤติกรรม
7,000
UC
แม่เมาะ= 1,229 ราย , สบปูาด 810 ราย,
วัยรุ่นจะได้นามาวางแผน
รพสต. ท่าสี =432นาสัก= 853, บ้านทาน 149 ,
แก้ไขปัญหา
กอรวก 314 คน (สารวจร้อยละ๘๐ )
๓.การเสริมพลังในวัยรุ่น(ลดปัจจัยเสี่ยงเพิม่ ปัจจัยปกป้อง)
การพัฒนาทักษะชีวิตทักษะการสื่อสารในเด็กและผู้ปกครอง
๓.1 การสื่อสารกับลูกวัยรุ่น

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
เสาวรส /
ศิริขวัญ
ธค 61 จิตเวช/PCU
รพสต.

มค-มีค62 จิตเวช/PCU
รพสต.

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
ดาเนินกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่ ในกลุ่มเปูาหมาย
-.จัดทาโครงการร่วมกับเทศบาล "การสื่อสารกับลูกวัยรุ่น"
สาหรับผู้ปกครอง/ประสานผู้เกี่ยวข้อง
-.เตรียมกลุ่มเปูาหมายผู้ปกครองนักเรียน ม1-ม3
-.จัด อบรมผู้ปกครองหลักสูตร 1 วัน
-.สรุปประเมินผล
๓.2 อบรมทักษะชีวิตกลุ่มเสี่ยง (เพศ/สุขภาพจิต/ยาเสพติด)
.-ชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา/แกนนาในชุมชน
-ประชุมคณะทางานวางแผนในการจัดการอบรม
-ประสานวิทยากรจัดเตรียมหลักสูตรวัสดุอุปกรณ์ในการ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ 2 วัน
-ประสานงานผู้เกี่ยวข้องวางแผนเตรียมกลุ่มเปูาหมาย
สถานที่ กาหนดวันอบรม
-ดาเนินกิจกรรมตามกระบวนการของหลักสูตร
-ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมหลังอบรม
-สรุปและประเมินผลโครงการ.
๓.3.กิจกรรสร้างความเข้มแข็งทางใจและเพิม่ ทักษะชีวิต
แก่เยาวชน(บูรณาการทาช่วงเวลาปิดเทอมหรือวันหยุด)
-กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวติ แก่เยาวชนตาบลนาสัก
- กิจกรรมสอนน้องก่อนเข้าเวียง
(อบรมเยาวชนที่จะเข้า เรียนต่อในสถานศึกษานอกพื้นที่ )
๓.4. อบรมก้าวย่างสู่วัยรุ่น(เพศ/สุขภาพจิต/ยาเสพติด)
๓.๕ การเปิดพืน้ ที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกทุกเรื่องราว
กิจกรรมบ้านปล่อยของ
1.ประสานงานหน่วยงานที่เกียวข้องเทศบาล/สภาเด็กและเยาวชน
๒.จัดหาสถานที่ที่สามารถเป็นศูนย์รวมในการทากิจกรรมร่วมกัน
โดยกาหนดกิจกรรมในตลาดนัดคลองถม (วันจันทร์ )
๓.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อในการให้เด็กและเยาวชนปลดปล่อย
มีพื้นที่ให้เด็กได้แสดงออก ความสามารถและ ความคิดสร้างสรรค์

พื้นที่
ดาเนินการ
ผู้ปกครองนักเรียน ต.แม่เมาะ
รร.อนุบาลแม่เมาะ
จานวน 50 คน
ผู้ปกครองนักเรียน ต.แม่เมาะ
รร.แม่เมาะวิทยา
100 คน(2 รุ่น)
150 คน
( รุ่นละ ๕๐ คน)
มมว/อนุบาล
เทคโน
เปูาหมาย/จานวน

100 คน
50 คน

บ้านใหม่
บ้านใหม่

80 คน

ท่าสี

เด็กและเยาวชน
อาเภอแม่เมาะ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
เพื่อให้ผู้ปกครองมีทกั ษะ
ในการสื่อสารกับลูก

เพื่อให้กลุ่มเปูาหมยมีทกั ษะ
ในการปูองกันตนเองจาก
โรคเอดส์ ยาเสพติด
สุขภาพจิตและตั้งครรภ์
ไม่พงึ ประสงค์

ยกเลิก

เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชน
สามารถแสดงออกทางด้าน
กาย อารมณ์ และ สติปญ
ั ญา

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
จานวน
แหล่งงบ ดาเนินการ
103,220 กสต.แม่เมาะ พค-มิย 61 จิตเวช

117,970 กสต.แม่เมาะ มิ.ย-กค

จิตเวช

งบกองทุนฯ
11,600 งบกองทุนฯ

พ.ค
เม.ย

รพสต.บ้านใหม่

27,000 กสต.บ้านดง

มิ.ย.

รพสต ท่าสี

50,000

UC

พค-มิย 62 เสาวรส /
ศิริขวัญ

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
(ปล่อยความคิด ทักษะ/ปล่อยอารมณ์ ความรู้สึก มีที่ปรึกษาฯลฯ)
๔.จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึง ชมรม บ้านปล่อยของ
๕.จัดทาบอร์ด ชื่นชม/ระบาย/รูปภาพในการทากิจกรรมต่างๆ
6.ติดตามประเมินผลทุก 3 เดือน
๔.กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
๔.๑ สนับสนุนการประกวด TO BE IDOL ระดับภาค
1.ชี้แจงผู้บริหาร รร แม่เมาะวิทยาเพื่อส่งเด็กเข้าประกวด
2.เตรียมความพร้อมของผู้เข้าประกวด จานวน 2 คน
3.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการเดินทาง
4.ร่วมเวทีประกวด TO BE IDOL ระดับภาค
5.สรุปประเมินผล
Service Excellence
๑.การพัฒนาศูนย์บริการที่เป็นมิตร
๑.๑ จัดบริการคลินกิ ที่เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่นในโรงพยาบาล
และเชื่อมโยงงาน และ รพสต.
- พัฒนาศูนย์บริการที่เป็นมิตร รพ แม่เมาะ
- จัดบริการที่เป็นมิตรที่ รพสต บ้านใหม่ (นาร่อง)
๑.๒ จัดบริการคลินกิ ที่เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่นในชุมชน
- อบรมเทคนิคการให้คาปรึกษาแก่แกนนาเยาวชนในชุมชน
(หลักสูตร 2 วัน)
- จัดตั้งศูนย์บริการเพื่อนใจวัยรุ่นที่เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่น
(YFHS) ใน ชุมชนสนับสนุนการจัดตั้งให้เป็นรูปธรรม
๑.๓ จัดบริการคลินกิ ที่เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่นในสถานศึกษา
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา(ศูนย์เพือ่ นใจวัยรุ่นTO BE NUMBER 1
- จัดบริการที่เป็นมิตรที่ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นสถานศึกษา(นาร่อง)
- อบรมแกนนาชมรม TO BE 1 เพื่อให้บริการที่ศูนย์เพื่อนใจฯ
- เตรียมวัสดุและปรับปรุงสถานที่พร้อมรับบริการ

เปูาหมาย/จานวน

พื้นที่
ดาเนินการ

TO BE IDOL โรงแรมกาด
จังหวัดลาปาง สวนแก้ว
รรแม่เมาะวิทยา เชียงใหม่
จานวน 2 คน

รพ แม่เมาะ
1 แห่ง

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
จานวน
แหล่งงบ ดาเนินการ

ขอสนับสนุนงบ สสจ.

มค62

เพื่อพัฒนาระบบบริการ
ให้เข้าถึงง่าย สะดวก และ
รพ แม่เมาะ พึงพอใจ
รพสต.
บ้านใหม่

36 คน

รพสต.
บ้านใหม่
9 จุด(หมู่บา้ น) รพสต.
บ้านใหม่

1 แห่ง

ผลผลิต/ผลลัพธ์

รร.แม่เมาะ
วิทยา

จิตเวช

บูรณาการงบ ตค61
จิตเวช
- กย 62 รพสต.บ้านใหม่

9,200

UC

มี.ค.

รพสต.บ้านใหม่

4,500

UC

เม.ย.

รพสต.บ้านใหม่

73,000 กสต.แม่เมาะ พค-มิย 61

จิตเวช

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
- เปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นอย่างเป็นทางการ
- แกนนากาหนดบทบาทแกนนาและแบ่งผู้รับผิดชอบงาน
- กาหนดการเปิดให้บริการตามวัน เวลา
- เสริมสร้างสถานศึกษาปลอดบุหรี่ / ยาเสพติด
- การพัฒนาแกนนาให้มีส่วนร่วมบูรณาการงาน ชมรม
TO BE NUMBER ONE
- การจัดพื้นที่สร้างสรรค์ที่วยั รุ่น และเยาวชนให้มีส่วนร่วม
- สนับสนุนเวชภัณฑ์ ยาคุมฉุกเฉิน,ถุงยางอนามัย,
ยาฝังคุมกาเนิด
- ชุดสาธิต การคุมกาเนิดทุกชนิด
- แผ่นพับชุด เพศวิถีของวัยรุ่นและการคุมกาเนิด
- ติดตามผล
๒.รับการประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐาน ในปี 2562
ศูนย์บริการที่เป็นมิตรสาหรับเด็กวัยรุ่นและเยาวชน(YFHS)
People Excellence
พัฒนาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและคุณครูผู้รับผิดชอบเด็ก
๑. ฟี้นฟูทกั ษะบุคลากรและเครือข่าย
หลักสูตร"ก้าวย่างอย่างเข้าใจ"
๒.ร่วมประชุมวิชาการประจาปี 2562
3. ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนระดับจังหวัด
Governance Excellence
การบริหารจัดการ
ระบบควบคุมกากับประเมินผล- ข้อมูล
- การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล กากับติดตามผลการดาเนิน
งานตามระบบการควบคุมกากับงานHDC ข้อมูลตัวชี้วดั
- การจัดทาทะเบียนกลุ่มเปูาหมาย
ทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ ,ทะเบียนคุมกาเนิด
- ข้อมูลพฤติกรรมวัยรุ่น ( 15-24 ปี )
-การวิเคราะห์ข้อมูลการตั้งครรภ์ และพฤติกรรม/ การรายงาน

เปูาหมาย/จานวน

รพ แม่เมาะ
รพสต ทุกแห่ง
รร. 8 แห่ง

พื้นที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
จานวน
แหล่งงบ ดาเนินการ

รพ แม่เมาะ

สธ/ครู
เพิ่มทักษะในการทางาน
จานวน 45 คน
รพสต/รพ 2 คน กทม
รพสต./รพ 2 คน สสจ ลาปาง

จิตเวช

4,000

UC

มีค 62

จิตเวช

66,200

UC

ก.พ62

จิตเวช

10,120

UC

สค 61

จิตเวช

จิตเวช/PCU

ผู้รับผิดชอบข้อมูล รพ/สสอ
รพ/สสอ

รพสต.

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
การขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายผ่านสภาเด็กและเยาวชน ,
อปท.อบต,สภาเด็ก
-คืนข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงเพศการตั้งครรภ์/การเลี้ยงดูเด็ก
จากแม่วยั รุ่น โรคติดต่อ ยาเสพติด สุรา บุหรี่พฤติกรรมเสี่ยง
ติดเกมส์ เด็กแว้นท์ ฯลฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-บูรณาการงานในเวที คืนข้อมูลสู่ชุมชนของภาคีเคริข่าย
-ประสานความร่วมมือในกลุ่มเครือข่ายในสถานศึกษา
- คืนข้อมูลผ่านสภาเด็กและเยาวชน

เปูาหมาย/จานวน

พื้นที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

เพื่อให้ชุมชนรับรู้และสร้าง
การมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา

นาสัก 25 คน
นาสัก
แม่เมาะ 25 คน แม่เมาะ

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
จานวน
แหล่งงบ ดาเนินการ

บูรณาการกับวัยเรียน

กพ 2562 จิตเวช/PCU
รพสต.

2,500

UC

ม.ค

จิตเวช
รพสต.บ้านใหม่

รวม

486,310

UC
กสต
กองทุน

153,520
321,190
11,600

แผนปฎิบตั ิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ แม่เมาะ จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ประเด็น / งานกลุ: ่มวัยทางาน
ตัวชี้วัด (KPI) 1: . เบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกิน ร้อยละ 2.4
2. ประชากรกลุ่มเสี่ยง และสงสัยปุวยความดันโลหิตสูง ในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บา้ น ≥ ร้อยละ 50
3. ผู้ปวุ ยโรคเบาหวาน รายใหม่ ลดลง
4. ผู้ปวุ ยโรคความดันโลหิตสูง รายใหม่ ลดลง
5. ผู้ปวุ ยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้าตาลได้ ≥ร้อยละ 40
6. ผู้ปวุ ยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ ≥ร้อยละ 50
7. ผู้ปวุ ยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ≥ร้อยละ 85
8. ผู้ปวุ ยโรคเบาหวานที่มีค่า FBS ≤ 130 mg% ติดต่อกัน 2 ครั้ง ได้รับการเจาะ HbA1C ร้อยละ 70
9. ผู้ปวุ ยโรคเบาหวานสีแดงและสีดา ได้รับการส่ง COC และเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 50
สถานการณ์ / ข้อมูลพืน้ ฐาน :
1. ความครอบคลุมการคัดกรอง DM ร้อยละ 96.07 HT ร้อยละ 96.43
- กลุ่มเสี่ยง DM ร้อยละ 4.19 HT ร้อยละ 37.51
- กลุ่มเสี่ยงสูง DM ร้อยละ 0.65 HT ร้อยละ 11.74
๒.ผู้ปวุ ยรายใหม่
- DM ร้อยละ 1.41 (ลดจากปี 60 ร้อยละ๓๖.๘๖ )
- HT ร้อยละ 4.34 (เพิ่มจากปี 60 ร้อยละ๘ )
๓.ร้อยละของผู้ปวุ ยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
- DM ร้อยละ 18.37 ( เกณฑ์ปรี ้อยละ๔๐)
- HT ร้อยละ 45.24 ( เกณฑ์ร้อยละ๕๐ )
๔.อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 – 60 ปี ผลงานสะสมร้อยละ ๖๐.๗๑ ต่าสุดที่แม่เมาะและสบปูาด ร้อยละ48.94,48.76
๕.อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 – 70 ปี ผลงาน ร้อยละ 81.55 ผลงานต่า ที่รพ.สต.บ้านทาน ร้อยละ 45.52
- คัดกรองด้วยตนเอง ร้อยละ 69.40 ผลงานต่า ที่รพ.สต.บ้านทาน 35.55
- คัดกรองด้วยเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 81.55 ผลงานต่า ที่รพ.สต.บ้านทาน 45.52

งบประมาณ
ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

1 รหัสโครงการ.......๐๒๐๑๐๕....โครงการดูแลสุขภาพวัยทางาน
PP&P Excellence
1) พัฒนาการสื่อสารข้อมูลสุขภาพ
1.1 พัฒนาช่องทางการสื่อสาร
- สื่อสารทางเสียงตามสาย วิทยุชุมชน ฯลฯ
เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ ส่งเสริมกิจกรรม.
สุขภาพ 3อ.2ส.
- จัดกิจกรรมรณรงค์คัดกรองเพื่อสร้างความตระหนัก
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น Spot ไวนิล
เพื่อเผยแพร่ในชุมชน
๑.๒ สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการออกกาลังของบุคลากร
และประชาชนทั่วไป ลดการเนือยนิ่ง
1.๓ ติดตาม กากับ ประเมินผล
2) การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทางาน ดังนี้
หน่วยงานสาธารณสุข :
1)กิจกรรมองค์กรสร้างสุข ลดโรค ลดภัย
1.1 สนับสนุนการใช้ 3อ2ส1ฟ ในองค์กร
หรือชุมชนลดพุงลดโรค
1.2 จัดให้มีHealthy breakในการประชุม/อบรม
1.3กาหนดนโยบายการออกกาลังกายทุกวันพุธ
1.4 ค้นหาบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ
2). จัดให้มีสถานที่จาหน่ายผักปลอดสารพิษ
การป้องกันระดับชุมชน

เป้าหมาย/
จานวน

๕ ตาบล

พืน้ ที่
ดาเนินการ

ทุกแห่ง

ผลผลิต/ผลลัพธ์

เพื่อให้ชุมชนรับรู้และ
ตระหนักในการปรับพฤติกรรม
ของตนเองและคนในครอบครัว

เพื่อให้เกิดองค์กรต้นแบบ

จานวน

แหล่งงบ

6300 กสต.แม่เมาะ

ระยะเวล
าดาเนินก ผู้รับผิดชอบ
าร

ธ.ค

ปฐมภูมิ /
รพ.สต.ทุกแห่ง

บูรณาการ ยุทธ.3

HR

งบประมาณ
ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
1.การเฝ้าระวัง
๑.๑ เฝ้าระวังภาวะ BMI / รอบเอว อายุ 15 ขึ้นไป
๑.๒ การคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ในกลุ่ม ๓๕ ปีขึ้นไป
โดย
1)สารวจและจัดทาฐานข้อมูลประชาชน
- อายุ ๑๕ - ๓๔ ปี
- อายุ 35ปี ที่ไม่ปวุ ยด้วยโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง
- พัฒนาแบบฟอร์มคัดกรอง ให้ครอบคลุม
กลุ่มอายุ 15-34 ปี
กลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป
- กาหนดระยะเวลาการดาเนินกิจกรรมแต่ละช่วง
- ทบทวนแนวทางการคัดกรองและส่งต่อ
2.มีการจัดบริการตรวจสุขภาพเชิงรุก การคัดกรอง
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ในประชากรเปูาหมาย
3.สารวจพฤติกรรมสุขภาพประชาชนในเรื่อง
- ออกกาลังกายวันละ 30 นาที อย่างน้อย
อาทิตย์ละ 3 วัน
- การบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม
- บริโภคบุหรี่และสุรา
- รอบเอวและBMI
4.จัดทาทะเบียนหรือจัดทาข้อมูลโดยแยก
เป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสี่ยงสูง กลุ่มปุวย

เป้าหมาย/
จานวน
24,500

พืน้ ที่
ดาเนินการ
อาเภอ
แม่เมาะ

ทุกแห่ง

ผลผลิต/ผลลัพธ์

จานวน
17,150 UC

เพื่อค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

แหล่งงบ

ระยะเวล
าดาเนินก ผู้รับผิดชอบ
าร
ต.ค - ธ.ค ปฐมภูมิ /
รพ.สต.ทุกแห่ง

งบประมาณ
ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
โดยการใช้ปงิ ปองจราจรชีวติ 7 สี
5.บันทึกผลการคัดกรองลงใน Hos.Xp
๑.๓ การคัดกรองมะเร็งลาไส้ใหญ่เบื้องต้น
๑.๔การตรวจหาสารเคมีตกค้างในเกษตรกร
๑.๕ ตรวจมะเร็งลาไส้ใหญ่เบื้องต้นด้วยวิธี CEA
๒.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๑.กลุ่มปกติ
- ส่งเสริมความรู้ด้าน3 อ 2ส.
๒. กลุ่มเสี่ยง
๒.๑ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคลในชุมชน
โดยมี อสม.นักจัดการสุขภาพ อสม.โรคไม่ติดต่อ
เป็นผู้ดาเนินการจัดกิจกรรมและใช้แบบHealth
Leteracy เป็นการ ติดตาม ดังนี้
1) ทาทะเบียนบุคคลเปูาหมาย
2) วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยง สาเหตุ รายบุคคล
3) สนับสนุนการลด พตก.เสี่ยงตามสาเหตุรายบุคคล
- การปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง
- กาหนดให้มี Buddy โดย อสม.คนต่อ กลุ่มเสี่ยง 2คน
หรือสมาชิกในครอบครัว ในการดูแล และกระตุ้นให้มี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามเปูาหมายที่กาหนด
- การสนับสนุนของ กสต./อสค.
ในการจัดปัจจัยเอื้อ และกิจกรรมส่งเสริมใช้การปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกับการจัดกิจกรรมการสื่อสาร
ปชส. การรณรงค์ และจัดกิจกรรมกลุ่ม การจัดสิ่ง

เป้าหมาย/
จานวน

พืน้ ที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

9000 ต.แม่เมาะ
๒๐๐ คน อ.แม่เมาะ
250 คน
กอรวก
๑๐๐ คน รพ.สต.บ้านทาน

แหล่งงบ

ระยะเวล
าดาเนินก ผู้รับผิดชอบ
าร

45000 UC
43,000 กองทุนฯ
53,900
กองทุน
36,000
กองทุน

ต.ค - ธ.ค ปฐมภูมิฯ
ก.ค
ปฐมภูมิฯ
กค
กอกรวก
ก.ค
รพ.สต.บ้านทาน

15,347 UC

ม.ค - มิ.ย ปฐมภูมิ
/ รพ.สต.

จานวน

เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการที่จะลดโรค
และลดความเสี่ยง
3836 กลุ่มเสี่ยง
ทุกตาบล

งบประมาณ
ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
แวดล้อมที่เอื้อด้วยกลไกการมีส่วนร่วมในชุมชน
4) ติดตามความก้าวหน้า/ผลลัพธ์การปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชนต่อเนื่อง
3.กลุ่มสงสัยป่วย
- ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อวิเคราะห์ส่วนขาด
ของกลุ่มเปูาหมาย
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- กิจกรรมทบทวนตนเอง (ประเมินและวิเคราะห์พฤติกรรม
ตนเองด้วยแบบประเมิน HL ก่อน
- กิจกรรมสร้างแรงจูงใจและกาหนดเปูาหมาย (กาหนด
เปูาหมายเชิงพฤติกรรมอย่างน้อย 1 พฤติกรรมและผลลัพธ์)
- กิจกรรมส่งเสริม ความรู้และทักษะที่จาเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเปูาหมายโดยใช้เครื่องมือ
แบบสอบถาม HL แบบประเมินระดับการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและประเมินความพร้อมในการปรับเปลียน)
๔. กิจกรรมการเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไป
(ความรู้และทักษะที่จาเป็น)
๕. กิจกกรมการวัดผล
- ติดตามผลรายบุคคลทุก 1 เดือนโดย อสม.
/มอค.ใช้แบบประเมินตนเตือนตน
- สรุปประเมินผลแบบประเมิน HL
บันทึกข้อมูลใน โปรแกม HBSS
๖.การติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เป้าหมาย/
จานวน

๕๐๐ ราย

พืน้ ที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

จานวน

1580

7900 UC

250

50000 PPA

ต.แม่เมาะ

5000 UC

แหล่งงบ

ระยะเวล
าดาเนินก ผู้รับผิดชอบ
าร

ม.ค - มิ.ย ปฐมภูมิ
/ รพ.สต.
มิ.ย- ก.ค ปฐมภูมิ
/ รพ.สต.

ม.ค - มิ.ย ปฐมภูมิฯ

งบประมาณ
ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
- ทาการชี้แจงให้ อสม.ในการติดตาม
- ดาเนินการติดตามทุก 1 เดือน
- การวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลส่ง มอค ทุกเดือน
- มอค.ดาเนินการวิเคราะห์ผลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทุก 3 เดือน นาข้อมูลเข้าNCD Board
๗.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนชีวติ พิชิตโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ตามวิถีชุมชน
๘. ติดตามความก้าวหน้า/ผลลัพธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในชุมชนต่อเนื่อง
๔.กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง
๑. ทาทะเบียนกลุ่มสัยปุวยความดันโลหิตสูง
๒.ประเมินพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคด้วย
แบบประเมินตนเตือนตน หาสาเหตุ ลด ละ เลิก
ปัจจัยเสี่ยง เพิ่มปัจจัยสนับสนุนให้สุขภาพดี
ทีสมัครใจทาด้วยตนเองอย่างน้อย 1 ข้อ
๓.วัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บา้ นตื่นนอนเช้า
และก่อนนอน 7 วัน
๔.ประเมินผลกิจกรรมติดตามโดย อสม./ มอค
5. สรุปผลลงบันทึกข้อมูลใน HDC online
๓.กิจกรรมใส่ใจสุขภาพต้านโรคมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม
๑. ชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบแนวทาง
การดาเนินงาน
๒.ประสานบุคคลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/
จานวน

พืน้ ที่
ดาเนินการ

300 คน

บ้านท่าสี

196 คน
1514 คน
กลุ่มสงสัยปุวย
ความดัน ฯ

นาสัก
ทุกแห่ง

ตาบลแม่เมาะ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ยกเลิก
ไม่ได้รับอนุมัติ

จานวน

แหล่งงบ

95,700 กสต.บ้านดง

ระยะเวล
าดาเนินก ผู้รับผิดชอบ
าร

พ.ค.

24100 คก.พระราชดาริ มิ.ย

รพ.สต.
บ้านท่าสี
รพ.สต.บ้านใหม่

ปฐมภูมิ
/ รพ.สต.

งบประมาณ
ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
๓.จัดทาปูายรณรงค์
-มะเร็งปากมดลูก
-มะเร็งเต้านม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในหมู่บา้ น โดยเจ้าหน้าที่
และ อาสาสมัครประจาหมู่บา้ นแต่ละหมู่บา้ น
เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการ
ดูแลตนเองในสตรีกลุ่มเปูาหมาย
๔.จัดทาหนังสือเชิญชวนมารับบริการตรวจมะเร็ง
๕.จัดทาคู่มือการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
๖.ให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านมแก่อสม โดย มอค ประจาหมู่บา้ น
๗.แจกหนังสือเชิญ เพื่อนัดกลุ่มเปูาหมาย
ตามวันและเวลาที่กาหนด โดยเจ้าหน้าที่และ
อาสาสมัครประจาหมู่บา้ นแต่ละหมู่บา้ น
๘. จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก
Service Excellence
การบาบัดผู้ติดสุรา / บุหรี่
People Excellence
- อบรมทักษะเทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.)
Governance Excellence
การบริหารจัดการ

เป้าหมาย/
จานวน

พืน้ ที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

จานวน

แหล่งงบ

12 ปูาย
12 ปูาย

ตาบลแม่เมาะ
ตาบลแม่เมาะ

6,300 กสต.แม่เมาะ
6,300 กสต.แม่เมาะ

1,369 คน
3,500 คน

ตาบลแม่เมาะ
ตาบลแม่เมาะ

720 กสต.แม่เมาะ
52,500 กสต.แม่เมาะ

290คน

ตาบลแม่เมาะ

500 คน

ตาบลแม่เมาะ

๑๐๐ คน

อ.แม่เมาะ

๑๕ คน

อ.แม่เมาะ

ระยะเวล
าดาเนินก ผู้รับผิดชอบ
าร

ม.ค
ม.ค

ปฐมภูมิฯ
ปฐมภูมิฯ

ม.ค-ก.ย ปฐมภูมิฯ
ม.ค
ปฐมภูมิฯ
ม.ค-ก.ย ปฐมภูมิฯ

20,000 UC

ม.ค-ก.ย ปฐมภูมิฯ

เพื่อให้ผู้ปวุ ยได้รับการรักษา
อย่างต่อเนื่อง

43,000 กองทุน

ก.พ

จิตเวช

เพื่อให้มีทกั ษะในการทางาน
ยกเลิก(บูรณาการแม่และเด็ก)

13,200 UC

ก.พ

NCD.Board

งบประมาณ
ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/
จานวน

พืน้ ที่
ดาเนินการ

1. การขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการทางาน
โดยNCD Board
2.องค์การต้นแบบ BMR HLO
- ประเมินความรอบรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน
- กาหนดประเด็นการพัฒนาตามส่วนขาดและพฤติกรรม
ที่เป็นปัญหาเช่น องค์กรต้นแบบออกกาลังกาย
HEAlTHY BREAK เป็นต้น
การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
๑.คืนข้อมูลสถานการณ์ โรค NCD สู่เวที พชอ.เพื่อหา
มาตรการและการจัดโครงการในการแก้ไขปัญหา NCD
๒.เสริมสร้างภาคีเครือข่ายในการทางาน บูรณา
การหมู่บา้ น/ตาบลจัดการสุขภาพ สถาน
ประกอบการ ท้องถิ่นในการจัด ชุมชนลดเสี่ยง
ลดโรค 2 หมู่บา้ น
๓..กิจกรรมหมู่บา้ นปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- คืนข้อมูลสถานการณ์ โรค NCD สู่เวที หมู่บา้ น/
ตาบลจัดการสุขภาพเพื่อหามาตรการและการจัด
การแก้ไขปัญหา NCD
- ยกระดับการพัฒนาระดับหมู่บา้ นปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
- จัดกิจกรรมหมู่บา้ นปรับเปลี่ยน 7 ขั้นตอน
- เสริมพลังชุมชนที่ลด หรือปลอดผู้ปวุ ยรายใหม่
๔.กิจกรรมป้องกันและลดโรคแบบมีส่วนร่วม
๔.๑การอบรมคณะกรรมการพัฒนาตาบลจัดการสุขภาพ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

จานวน

แหล่งงบ

ระยะเวล
าดาเนินก ผู้รับผิดชอบ
าร

เพื่อนานโยบายสู่การปฏิบตั ิ

๒ หมู่บา้ น
บ้านแม่จาง
บ้านข่วงม่วง

นาสัก

เพื่อให้ชุมชนตระหนักและ
สร้างการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาชุมชน
54000 งบกองทุน
เหมือแร่
หินปูน

1 หมู่บา้ น
บ้านเมาะหลวง

แม่เมาะ

๒๕๐ คน

ทุกตาบล

มี.ค

รพ.สต.
บ้านใหม่
ปฐมภูมิฯ

156,000 กองทุนฯ

มี.ค

ปฐมภูมิฯ

งบประมาณ
ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
5 ตาบลๆละ50 คน ตาบลละ 2 ครั้ง
๔.๒จัดกิจกรรมมหกรรมสุขภาพเพื่อการสร้างสรรค์

เป้าหมาย/
จานวน

พืน้ ที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

๗๐๐ ครัวเรือน ทุกตาบล
๓๕๐ คน
ทุกตาบล

จานวน

แหล่งงบ

122,700 กองทุนฯ
778,417

รวม
UC
กสต

123,597
72,120

กองทุน
PPA

532,700
50000

ระยะเวล
าดาเนินก ผู้รับผิดชอบ
าร

ส.ค

ปฐมภูมิ

แผนปฎิบตั ิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ..แม่เมาะ...จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ประเด็น / งาน : กลุ่มวัยผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัด (KPI) : ร้อยละของตาบลที่มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ ทีมีภาวะพึง่ พิง (Long Term Care)ในชุมชน ผ่านเกณฑ์
สถานการณ์ / ข้อมูลพืน้ ฐาน :
๑.ร้อยละของ Healthy Ageing ต้องเพิ่มขึ้นหรือคงที่จากปีที่ผ่านมา ปี 6๑ ผลงานร้อยละ ๙๖.๑๓ ปี 60 ร้อยละ ๙๘.๔๙
2. การคัดกรองภาวะเสื่อม หรือกลุ่มอาการ Geriatric Syndromes พบที่มีความเสี่ยง/ผิดปกติ
- ภาวะ โภชนาการ อ้วน ร้อยละ ๓.๖๓ ( ปี๖๐ = ๓.๑๖ )
- ข้อเข่าเสื่อม ร้อยละ ๑๗.๕๘ (ปี๖๐=๑๖.๙๙ )
- เสี่ยงหกล้ม ร้อยละ ๖.๐๙ ( ปี๖๐=๖.๓๒ )
- สุขภาพช่องปาก ร้อยละ ๗.๗๘(ปี๖๐=๔.๖๐)
- สมองเสื่อม ร้อยละ ๔.๘๔ (ปี๖๐=๔.๕๒) ( ข้อมูล HDC ๑๐ ต.ค ๖๑ )
3. มีตาบล LTC. ๒ ตาบล จากทั้งหมด ๕ ตาบล คิดเป็นร้อยละ 81.35
4. คลินิก/หน่วยบริการผู้สูงอายุ มีคลินิกผู้สูงอายุใน รพ. แต่ยังขาดการประสานส่งต่อคลินิกผู้สุงอายุ เมื่อผลคัดกรองผิดปกติ
๕.การบริหารจัดการในภาพอาเภอยังไม่ชัดเจน
เป้าหมาย/
พืน้ ที่
งบประมาณ
ระยะเวลา
ลาดับ
โครงการ
กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผู้รับผิดชอบ
จานวน
ดาเนินการ
จานวน
แหล่งงบ ดาเนินการ
รหัสโครงการ.......๐๒๐๑๐๖.....โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย
PP&P Excellence
๑.ส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
-มีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใน
-ชมรมผู้สูง
ต.แม่เมาะ ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
20,000
UC
ตค - กย. 62 CMแม่เมาะ
ชมรมผู้สูงอายุ (2-3 เดือน/ครั้ง)
CMสบป้าด
อายุ 21 ชมรม ต.สบปูาด ผ่านเกณฑ์
-ชมรมผู้สูง
ต.แม่เมาะ
ชมรมสูงอายุ
13 ชมรม
ต.แม่เมาะ
ั หา
-กิจกรรมเชิงรุกในชมรมผู้สูงอายุตาบล
260 คน
อาเภอ ผู้สูงอายุที่มีปญ
26,500
UC พ.ค - ก.ค. 62 รพ/รพสต
แผนไทย
เข่าเสื่อมได้รับ
*การพอกข้อเข่าด้วยยาสมุนไพร
ข้อบริการพอกเข่า
สมุนไพรด้วยวิธี
แพทย์แผนไทย
- การดูแลข้อเข่าโดยใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย
50 คน
รพ.สต.
10000 กองทุนฯ ตค - กย. 62 รพ.สต.

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/
จานวน

ผู้สูงอายุที่มีปญ
ั หาข้อเข่าเสื่อม
* การดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุกลุ่มข้อเข่า
เสื่อม (ประสานกายภาพบาบัด)
๒. กิจกรรม ในโรงเรียนผู้สูงอายุ
รร.ผู้สูงอายุ
-ร่วมเป็นวิทยากร ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
- สนับสนุนกิจกรรมศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุโดย
รร.ผู้สูงอายุ
การ
ใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ
๓. มีกิจกรรมส่งเสริมทันตกรรม มุมความรู้
กิจกรรมตรวจฟัน ในชมรม, รร.ผู้สูงอายุ ,
,เยี่ยมบ้าน (ประสานทันตกรรม)
๔.พัฒนางานวัดส่งเสริมสุขภาพ
๔.๑ คัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ และสามเณร
/ ให้ความรู้
๔.๒ จัดทาทะเบียนพระสงฆ์ และคัดแยกข้อมูล
ตามปิงปอง ๗ สี ADLและภาวะเสี่ยง
๔.๓ ถวายความรู้ในการดูแลสุขภาพ ร่วมรณรงค์ให้
ประชาชนถวายอาหารสุขภาพแก่พระสงฆ์
๔.๔ร่วมจัดการอบรมพระหลักสูตรพระ อสว.
( 70 ชั่วโมง)
๔.๕ รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล ติดตาม และรายงานผล
๔.๖ มีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม
พัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ
๕.การดูแลผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแล ระยะยาว
ในชุมชน
- จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน สนับสนุนวัสดุอุปโภค/บริโภค

พืน้ ที่
ดาเนินการ
บ้านใหม่ฯ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

บ้านใหม่ฯ
กายภาพ
อปท

4 ตาบล

4 ตาบล

ตค - กย. 62 รพ/รพสต

17,160

ทันตกรรม

ต.แม่เมาะ มีบริการส่งเสริมปูอง
ต.สบปูาด กันทันตสุขภาพใน
ระดับตาบล
159 รูป

อาเภอ

พระสงฆ์ได้รับการ
คัดกรองสุขภาพ
มีข้อมูลสุขภาพ
พระสงฆ์
พระสงฆ์ดูแลตนเอง
ตามพระธรรมวินัย

50 รูป

อาเภอ

5 รูป

4 ตาบล 1 วัด 1 รพสต.
มีพระ อสว.
วัดผ่านการประเมิน
วัดส่งเสริมสุขภาพ
อย่างน้อย 1วัด/ตาบล

๕๐๐ คน

อาเภอ

ผู้รับผิดชอบ

UC

ต.ค - ธ.๕

ปฐมภูมิ/รพสต
ปฐมภูมิ/รพสต

6,750

UC

มีค.-พค.62 วัชรี/ศิริขวัญ

สสจ.

ตค - กย. 62 วัชรี/ศิริขวัญ
วัชรี/ศิริขวัญ
ปฐมภูมิ/
รพสต

150,000 กองทุนฯ ตค - กย. 62 ปฐมภูมิ/

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/
จานวน

ตามความจาเป็น คนละ ๓ ครั้ง/ปี
๖.สร้างความเข้าใจสิทธิและการเข้าถึงบริการของผู้พิการ
- จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้พกิ ารและผู้ดูแลในเรื่องสิทธิ และการ๕๐๐ คน
ขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Service Excellence
พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
๑. คัดกรองสุขภาพ ผู้สูงอายุ
การคัดกรองเบื้องต้น ใช้แบบคัดกรอง
5,898 คน
สุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้น
การประเมินเมื่อคัดกรองผิดปกติ
-การคัดกรอง Geriatrict syndrome
1,830 คน
ข้อเข่าเสื่อม
862
สมองเสื่อม
237
-การคัดกรองโรคผู้สูงอายุ
ตาต้อกระจก โดยใช้ Snelen chart
422
๒.การส่งต่อ คลินิกสูงอายุ (กรณีประเมิน
แล้วพบว่าผลผิดปกติ )

๓. พัฒนาสถานบริการทุกระดับให้ผ่านเกณฑ์ สวล.5 ด้าน
จัดทาปูายบ่งชี้คลินิกผู้สูงอายุ/ หน่วยบริการอย่างชัดเจน
ปรับปรุงราวจับทางเดินอานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ
ไม่ครบตลอดเส้นทางเดินปรับปรุงทางลาดไม่ได้ได้
มาตรฐาน ลื่นเสี่ยงต่อการลื่นล้ม
๔. ทบทวนแนวทาง และส่งเสริมการจัดคลินิกผู้สูงอายุ
ใน รพช.
- จัดคลินิกผู้สูงอายุให้เป็นสัดส่วน มีปาู ยชัดเจน จัดระบบ/
ช่องทางการให้บริการผู้สูงอายุ ตามมาตรฐาน มีผู้รับผิดฃอบ
- กาหนดวันจัดคลินิกผู้สูงอายุ 2 วัน / อาทิตย์

พืน้ ที่
ดาเนินการ
แม่เมาะ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
รพสต

อาเภอ
แม่เมาะ

119,800 กองทุนฯ

อาเภอ

-ผู้สูงอายุได้รับ
การคัดกรอง 100%

36,568

UC

อาเภอ

ผู้สูงอายุที่คัดกรองแล้ว
ผิดปกติ ได้รับการ
ประเมินและส่งต่อ

8,958

UC

อาเภอ

ผู้สูงอายุที่คัดกรอง/
ประเมินแล้วผลผิด
ปกติได้รับการส่งต่อ
ทุกราย

๕ แห่ง

ทุก รพ.สต.

1 แห่ง

รพ.แม่เมาะ มีคลินิกผู้สูงอายุใน รพช.

ผู้สูงอายุทมี ารับ
บริการในรพ.

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

29-30 ปฐมภูมิ/
เม.ย 62 รพสต

ตค - กย. 62 ปฐมภูมิ/
รพสต

ธค- กย. 62 ปฐมภูมิ/
รพสต

ธค- กย. 62 ปฐมภูมิ/
รพสต

บูรณาการแผนงบกองทุนฯ 63

ทุก รพ.สต.

นาลิน/วัชรี
นาลิน OPD

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
*วันอังคาร เพื่อรองรับการส่งต่อผู้สูงอายุที่พบปัญหา
จากการประเมิน Geriatric Syndrome ในชุมชน
* วันศุกร์ประเมิน/คัดกรองผู้สุงอายุในคิลนิก NCD
ข้อเข่าเสื่อม
- แนวทางการส่งต่อ และปรึกษาแพทย์
- สรุปรายงานKPI ต่อคณะกรรมการพัฒนา
service planและPCT ทุกเดือน
๕.พัฒนาสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี สิ่งอานวย
ความสะดวกให้กับผู้พิการ / ผู้สูงอายุ
- หูฟงั จานวน
- รถผู้พกิ ารแบบคันโยก
- รถเข็นนั่งไฟฟูาผู้พกิ าร
- รถนั่งคนพิการปรับเอนนอนได้
- รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
- จัดซื้อส้วมนั่ง
People Excellence
๑.ประชุมวิชาการผู้สูงอายุ
1.1 หลักสูตร Geriatricสาหรับแพทย์/พยาบาล
/ทีมสหสาขา
1.2 คลินิกผู้สูงอายุ
1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ
1.4 Care Manager ผู้สูงอายุ
ที่เหลืออีก 2 ตาบล (3 รพ.สต.)
1.5 เข้าร่วมประชุมวิชาการโรคผู้สูงอายุของ
รพ.ลาปาง / สสจ.
๒. อบรมฟื้นฟูศักยภาพ Care Giver ทั้งหมด
Governance Excellence
การบริหารจัดการ
1.พัฒนาโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ เจ้าหน้าที่

เป้าหมาย/
จานวน

พืน้ ที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
นาลิน OPD

คิลนิค NCD

นาลิน OPD

นาลิน OPD
๕ ตาบล

อาเภอ
แม่เมาะ

357,500 กองทุนฯ มี.ค- ก.ย๖๒ ปฐมภูมิ/
รพสต

๑๐ ราย
๑๐ คัน
๑ คัน
๗ คัน
๘ คัน
๑๐๐ ราย

3 คน

รพ.แม่เมาะ

บูรณาการงบฯย.๓

1 คน
1 คน
3 คน

บูรณาการงบฯย.๓
บูรณาการงบฯย.๓
ศูนย์อนามัยเขต1เชียงใหม่

8 คน

รพ.แม่เมาะ
รพ.แม่เมาะ
ต.นาสัก
ต.จางเหนือ
อาเภอ

60

อาเภอ

ไม่ใช้งบ
7,500

UC

เมย.62

ปฐมภูมิ/
รพสต

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
และผู้รับผิดชอบงานสูงอายุ
1.1ประชุม จนท.ผู้รับผิดชอบหมู่บา้ น , งานสูงอายุ
-ชี้แจง กากับ ติดตาม ทบทวน การดาเนินงาน
๒.รับการประเมิน ตาบล
LTC ตามมาตรฐาน 7 องค์ประกอบ
การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
๑.การดาเนินงาน ตาบล LTC

เป้าหมาย/
จานวน
30 คน
2 อปท
แม่เมาะและ

พืน้ ที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

อาเภอ เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการ
แม่เมาะ ดาเนินงานกลุ่มวัยสูงอายุ
ตาบล LTC ผ่าน
เกณฑ์ 2ตาบล

2 อปท

ตาบลLTC ตาบล LTCผ่านเกณฑ์

๑.๑ร่วมกันจัดทา care plan ในการดูแลผู้ปวุ ยสูงอายุ
รายบุคคล

87 คน

๑.๒ การลงติดตามเยี่ยม ผู้สูงอายุ ตาม care plan ,
นิเทศติดตาม CG และบันทึกข้อมูล โปรแกรม COC

87 คน

ตาบลLTC ผู้สูงอายุ กลุ่ม 1-4
(2และ3) มี care plan
ทุกราย
ผู้สูงอายุกลุ่ม 2 และ3
ได้รับการเยี่ยมบ้าน
โดยเจ้าหน้าที่

๒.สร้างเวทีการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
๒.๑ ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนการดาเนินกิจกรรม LTC

30 คน

ต.แม่เมาะ มีเวทีแลกเปลี่ยน

ร่วมกับ อปท.

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ
1,500

UC

4,000

UC

LTC
(อปท)
600

UC

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

พย-สค.62

ปฐมภูมิ/
รพสต
มิย.- สค.62 CMแม่เมาะ
CMสบปูาด
ตค - กย. 62 CMแม่เมาะ
สบปูาด
ตค - กย. 62 CMแม่เมาะ
CM สบปูาด
ตค - กย. 62 สหวิชาชีพ
มอค.
อปท.

3,000

UC

ส.ค

วัชรี CM

เรียนรู้การดาเนิน
งาน LTC

๓.กิจกรรมสู่เส้นทางที่ 60
- อบรมให้ความรู้การเตรียมตัวเข้าสู่วยั สูงอายุ
กิจกรรมสู่อ้อม(กิจกรรมับน้อง)
๔. ประสานความร่วมมือเครือข่าย

ประชาชนอายุ59 ปีตาบลนาสัก

อบต.นาสัก

ที่จะย่างเข้าสู่วยั
สูงอายุ

* ภาครัฐ – พมจ./อปท.
* ประชาสังคม – สภาผู้สูงอายุ/ชมรม/เครือข่ายอื่นๆ
การบริหารจัดการข้อมูล
๑.กาหนดให้มีการจัดทาทะเบียนและการคัดแยก
ทุกแห่ง
ข้อมูลคัดกรองตามปิงปองจราจร ๗ สี ADLและภาวะเสี่ยง

อาเภอ

ปฐมภูมิ/
รพสต

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/
จานวน

พืน้ ที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

๒.รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตาม และรายงานผล
๓.พัฒนาข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ผลการดูแล /ผลการเยี่ยม
บ้าน/การส่งต่อข้อมูลการดูแล --- COC /Special PP
รวม
UC
กสต
กองทุน

769,836

115,376
0

654,460

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎิบตั ิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ 2562
คปสอ.แม่เมาะ จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ประเด็น / งาน : คบส.
ตัวชี้วัด (KPI) :
1. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายที่กาหนด ไม่น้อยกว่า 96
2. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 75
3. ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกลุ่มเปูาหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด ไม่น้อยกว่า 100
4. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพที่ร้องเรียนได้รับการแก้ไข ไม่น้อยกว่า 100
สถานการณ์ /ข้อมูลพืน้ ฐาน :
1.การใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมในชุมชน โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ NSAIDs และ Steriod
2.ผู้บริโภคบางกลุ่ม ซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพตามการโฆษณาชวนเชื่อและนาเสนอสินค้าของผู้ประกอบการ ทั้งสื่อรูปแบบเดิม (การขายตรง เคเบิลทีวี ฯลฯ)
และในสื่อรูปแบบใหม่ๆ เช่น สื่อดิจิตอล (line FB IG Instagram ฯลฯ)
3. เครื่องสาอางที่มีการปนเปื้อนสารปรอท ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการปนเปื้อนสเตียรอยด์ พืชผักที่พบสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้าง
4. ร้านขายของชาจาหน่ายยาปฏิชีวนะ ร้อยละ 54.75 จากการสารวจ 263 ร้าน พบการจาหน่ายยาปฏิชีวนะ 144 ร้าน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ลาดับ
โครงการ
กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
เป้าหมาย/จานวน พืน้ ที่ดาเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผู้รับผิดชอบ
จานวน
แหล่งงบ ดาเนินการ
รหัสโครงการ.......๐๒๐๑๐๗.......โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ..........
ประเด็น Service EXCELLENCE
1).ควบคุมกากับดูแลและ
1.1จัดตั้งจุดบริการประชาชนด้านการขอ
ทุกรายที่มารับ
สสอ.แม่เมาะ
สถานประกอบการด้าน
ต.ค. 61 สุภาภรณ์
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการ อนุญาตและการรับเรื่องร้องเรียน ณ
บริการ
รพ.แม่เมาะ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ถึง ก.ย. 62 ถวิล
สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
อาเภอแม่เมาะ ได้รับ
(Pre-marketing control) 1.2 ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตสถาน
มาตรฐานการผลิตและ
ประกอบการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและโฆษณา
การโฆษณาที่ถูกต้อง
แก่ผู้ประกอบการ ผ่านทาง เสียงตามสาย
เพิ่มมากขึ้นจากปี
หนังสือราชการ เอกสารแผ่นพับ
งบประมาณ 2561
Social Network เช่น line group
,Face Book เป็นต้น
1.3 ให้คาแนะนาผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์แล
ะบริการสุขภาพ เพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบ
การขออนุญาต e-submission

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

1.4 ให้คาแนะนาและความรู้แก่ผู้ประกอบการใน
ด้านการพัฒนาสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และโฆษณาให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด
1.5 ให้คาแนะนาและพัฒนาผู้ประกอบการ
โอท็อปและวิสาหกิจชุมชน ณ สถานที่ผลิต
1.6 จัดทาข้อมูลและปรับปรุงทะเบียน
ฐานข้อมูลสถานประกอบการผู้ประกอบการ
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
1.7 ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ณ จุดบริการประชาชน
1.8 จัดหาวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
พร้อมเครื่องพิมพ์และSCAN เพื่อบริการ
ผู้มารับบริการและผู้ประกอบการ
1.9 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
ช่วยเหลือส่วนขาดของผู้ประกอบการโอท็อป
เช่น การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ช่องทาง
การจาหน่าย การตลาด เป็นต้น
ประเด็น PP&P Excellence
2).ควบคุมกากับดูแลและ
2.1 การตรวจสอบเฝูาระวังสถานประกอบการ
ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ - ร้านขายยา

หลังออกสู่ตลาด (Postmarketing control)

- สถานที่ผลิตและจาหน่ายอาหาร
- สถานที่ผลิตจาหน่ายเครื่องสาอาง
- สถานประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
- สถานพยาบาลและสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ
- ร้านขายของชา
- การโฆษณา

เป้าหมาย/จานวน พืน้ ที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

สถานประกอบการใน
อาเภอแม่เมาะมี

4 แห่ง

ต.แม่เมาะ

18 แห่ง
19 แห่ง
20 แห่ง
3 แห่ง

ต.แม่เมาะ ต.สบ
ปูาด ต.จางเหนือ คุณภาพมาตรฐาน
5 ตาบล
5 ตาบล
ต.แม่เมาะ ต.จางเหนือ

263 แห่ง
ทุกราย

5 ตาบล

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
จานวน
แหล่งงบ ดาเนินการ

ก.พ.-62 สุภาภรณ์
22798 ถวิล

ต.ค.61- กย.61

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/จานวน พืน้ ที่ดาเนินการ

2.2 การตรวจสอบเฝูาระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- ยา
- อาหารสด/อาหารสุก/อาหารสาเร็จรูป
- เครื่องสาอาง
- วัตถุอันตราย
2.3 เฝูาระวังสถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์และ
บริการสุขภาพที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
หรือมีข้อปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้
สถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์หรือบริการสุขภาพ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หรือตามที่กฎหมายกาหนด
2.4 แจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนผ่านเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครือข่ายเจ้าหน้าที่
อย.น้อย เครือข่าย คบส.ภาคประชาชน
อปท. โดยผ่านทาง LINE Application
2.5 กรณีพบผลิตภัณฑ์สุขภาพ โฆษณาและ
สถานประกอบการที่ผิดกฎหมาย ดาเนิน
การประสานงานทางกฎหมายไปยังหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตารวจ ทหาร สสจ.
อปท. และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.6 ดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานเกษตร โรงเรียน เทศบาล
อบต. วัด ผู้ประกอบการและเจ้าของตลาด ในการดาเนิน
งานด้านอาหารปลอดภัย
2.7 จัดให้มีบริการตรวจสอบฉลากและ
ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
ชุดทดสอบเบื้องต้น ณ โรงพยาบาลชุมชน,
สาธารณสุขอาเภอ และ รพ.สต. ทุกแห่ง
-ค่าชุดทดสอบสารสเตียรอยด์ สารกันรา
ตาบลละ 1 ชุด
สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว สารฟอร์มาลีน
ในอาหาร และสารปนเปื้อนในเครื่องสาอาง

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
อาเภอแม่เมาะมี
ความปลอดภัย

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
จานวน
แหล่งงบ ดาเนินการ
กุมภาพันธ์ 62
สุภาภรณ์
มิถุนายน 62ถวิล

- ค่าชุดทดสอบ ทุกรายการ สาหรับ 1 ปี
1,500 บาท x 5 ตาบล เป็นเงิน 7,500 บาท
(ปริมาณตามความเหมาะสมกับพื้นที่แต่ละแห่ง และ
มีการหมุนเวียนใช้สลับกันได้ สามารถถัวเฉลี่ยกันได้
5 ตาบล

7,500

UC

ต.ค. 61 สุภาภรณ์
ถึง ก.ย. 62 ถวิล

ก.พ.-62 สุภาภรณ์
ถวิล

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/จานวน พืน้ ที่ดาเนินการ

(ปรอท ไฮโดรควิโนน กรดเรติโนอิก)
ประเด็น PEOPLE EXCELLENCE
3). พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 3.1 เด็กวัยเรียน
โดยพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 1. กิจกรรมสร้าง อย.น้อยนักวิทย์
5 ตาบล
คบส. และขยายเครือข่ายฯ - อบรมเชิงปฏิบตั ิการในแต่ละตาบล
ตาบลละ 2 รร.
ให้มีความเข้มแข็งและ
- ให้ความรู้เรื่องการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ
โรงเรียนละ 4 คน
ต่อเนื่องสามารถกากับดูแล เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องการบริโภคฯ
(นักเรียน 3 ครู 1)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเฝูาระวัง อาหารปลอดภัย การเฝูาระวังการใช้ยา 2 ครั้ง/ปี
1.ประชาชน มีความรู้
ปฏิชีวนะ NSAIDs และสารสเตียรอยด์ในโรงเรียน
ในการเลือกซื้อ/การ
/ในชุมชนของนักเรียน
ใช้ยาปฏิชีวนะ/ยาลูก
- สารวจการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน และชุมชน
กลอน /ยาชุด/NSAIDs
รอบโรงเรียน
และผลิตภัณฑ์เสริม
- ตรวจเฝูาระวังสารปนเปื้อนในอาหารด้วยชุดทดสอบ
อาหารได้อย่างถูกต้อง
เบื้องต้น โดยนักเรียน และรายงานผลผ่านช่องทาง
ปลอดภัย ในระดับ
ออนไลน์ (E-mail , google form)
บุคคล/ครอบครัว
- สร้างเครือข่าย อย.น้อย ในตาบลและอาเภอ
2. สร้างและพัฒนา
- ติดต่อสื่อสาร/ติดตามงานผ่านการประชุม
ภาคีเครือข่ายการ
ประจาเดือน และ application LINE group
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
2. การประชาสัมพันธ์ความรู้
สาธารณสุข ในระดับ
- สื่อความรู้เรื่องวิธกี ารใช้ยาปูองกันการตั้งครรภ์
นักเรียนทุกคน
ตาบลทุกตาบลและ
ไม่พร้อม ผ่านช่องทาง ไลน์/ เอกสาร
มีความเชื่อมโยงกับ
ภาคึเครือข่ายต่างๆ
3.2 เด็กวัยรุ่น
ในระดับอาเภอ
1. กิจกรรมในโครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย
4 โรงเรียน
3. เครือข่ายมีความ
ห่างไกลโรค NCDs (อย.น้อย ) ปี 2562"
โรงเรียนละ 1 คน
เข้มแข็งและมีกิจกรรม
(บูรณาการกับโครงการ ของ สสจ.ลาปาง)
ครูอนามัย
ด้าน คบส.อย่าง
- อบรม ครูอนามัยโรงเรียนมัธยมต้น เรื่อง "หลักสูตร 1.รร.แม่เมาะวิทยา
ต่อเนื่อง
การเรียนการสอนที่จะช่วยลดการเกิดโรคไม่ติดต่อ
2.รร.อนุบาลแม่เมาะ
4. ประเด็นในการให้ความรู้ เรื้อรัง"
3.รร.สบปูาดวิทยา

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
จานวน
แหล่งงบ ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

รพ., รพ.สต.

12,000

UC

ม.ค.62 สุภาภรณ์
พ.ค.-62 ถวิล

- ค่าอาหาร อาหารว่าง 100 บาทx 4 คน x 2 รร x 5 ตาบล x 2
ครั้ง = 8,000 บาท
- ค่าวัสดุในการอบรม และการสารวจ 1,000 บาท
- ค่าชุดทดสอบอาหาร 10 รร = 3,000 บาท

คปสอ.แม่เมาะ

ทุกตาบล

อาเภอเมือง
จ.ลาปาง

1. นักเรียนในโรงเรียน
เปูาหมายมีความรู้
เรื่องการปรับพฤติกรรม
เพื่อลดการเกิดโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง
2.เกิดเครือข่ายครู

-

บูราณาการ
กับโครงการ
สสจ.ลาปาง

สุภาภรณ์
ถวิล
30 พย. 61

ลาดับ

โครงการ
คือ การอ่านฉลากอาหารและ
ยา, อันตรายและการเฝูาระวัง
สารปนเปื้อนในอาหารและยา
การใช้ยาปฏิชีวนะและ ยา
NSAIDs อย่างปลอดภัย
และสมเหตุผล ,การใช้ยา
ปูองกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
- ครูอนามัย นาหลักสูตรดังกล่าวไปสอนนร.ให้
ห้องเรียน อย่างน้อย 1 ห้องเรียน ในเวลาช่วงลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ หรือแทรกการสอน
ในวิชาสุขศึกษา
-รายงานผลการอบรมตามแนวทางที่กาหนด
โดยครูอนามัยโรงเรียน
2.กิจกรรมร่วมกับงาน TO BE NUMBER ONE
- ให้ความรู้เรื่องการใช้ยาปูองกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
โดยใช้สื่อความรู้เรื่องวิธกี ารใช้ยาปูองกันการตั้งครรภ์
ไม่พร้อม ผ่านช่องทาง ไลน์/ เอกสารแผ่นพับ
3.2 วัยทางาน
3.3.1 เครือข่าย คบส.
1. กิจกรรมในโครงการเฝูาระวังอาหารสด ยาแผน
โบราณ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น
โดยเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดลาปาง ปี 2562
-ประชุม/อบรม เชิงปฏิบตั ิการใน
เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ การใช้ชุดทดสอบ
ความปลอดภัยของอาหาร และยา เบื้องต้น
เพื่อให้สามารถตรวจสอบเฝูาระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในชุมชนได้ด้วยตนเอง
-สารวจการใช้ยาในครัวเรือนเปูาหมาย โดย อสม.
-รายงานผลการสารวจทางออนไลน์
(google form)
- ประมวลผลการสารวจโดยอาเภอและจังหวัด

2.กิจกรรมตรวจสอบเฝูาระวังความปลอดภัยด้าน

เป้าหมาย/จานวน พืน้ ที่ดาเนินการ
4.รร.สบจางวิทยา

ตาบลละ 5 คน
1 ครั้ง
100 ครัวเรือน
และร้านชาทุกร้าน

ผลผลิต/ผลลัพธ์
อนามัยโรงเรียนเพื่อ
สร้างเสริมสุขภาพ
ของนักเรียน
เพื่อให้เกิดกิจกรรม
ต่อเนื่อง
3. ครูที่เข้ารับการ
อบรม ได้รับมอบ
ประกาศนียบัตร
เมื่อผ่านการอบรม

ตาบลสบปูาด
ตาบลบ้านดง

ตาบลสบปูาด
ตาบลบ้านดง

1.ครัวเรือนเปูาหมาย
ได้รับการตรวจสอบ
เฝูาระวังความปลอด
ภัยของอาหารและยา
2.อสม.กลุ่มเปูาหมาย
มีความรู้และทักษะ
ในการเฝูาระวังความ
ปลอภัยของอาหาร
และยา
3.กระตุ้นให้ประชาชน
ตระหนักเรื่องความ
ปลอดภัยของอาหาร
และยาและปรับ
พฤติกรรมการบริโภค
ให้เหมาะสมต่อไป

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
จานวน
แหล่งงบ ดาเนินการ
ธค.61-ม.ค.62

ม.ค. 62 –ก.พ.62

บูรณาการกับ สสจ.ลาปาง ธค.61-ม.ค.62
สุภาภรณ์
ถวิล

ม.ค. - มี.ค. 62
สุภาภรณ์
ถวิล
มีนาคม 62

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
ยาและอาหารในอาเภอแม่เมาะ
- ประชุม/อบรม ฟื้นฟูความรู้ อสม.และนัดหมาย/
มอบหมายงานตรวจสอบเฝูาระวังและการติดตามผล
-สารวจการใช้ยาในครัวเรือนเปูาหมาย โดย อสม.
และเน้นการให้ความรู้ด้านอาหารและยาในระหว่าง
การสารวจ
- สารวจร้านชาและครัวเรือนเปูาหมาย
- ตรวจเฝูาระวังอาหารและยาโดยใช้ชุดทดสอบ
- ประมวลผลการสารวจโดยอาเภอและจังหวัดเบื้องต้น
-รายงานผลการสารวจทางออนไลน์
(google form)
- ประมวลผลการสารวจโดยอาเภอและจังหวัด
3.3.2 ประชาชนทั่วไป
ให้ความรู้เรื่อง การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์
สุขภาพ เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องการบริโภคฯ
- แจกเอกสารข้อมูลความรู้เรื่องการอ่านฉลาก
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่านอสม./มอค.ที่ลงเยี่ยมบ้าน
- การจัดบูธความรู้เรื่องอาหารและยา ในงาน
มหกรรมสุขภาพร่วมกับ อปท. (กองทุน)
- การคืนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ความปลอดภัย
ด้านอาหารและยา และข้อมูลการเฝูาระวังด้านอาหาร
และยาตามสถาณการณ์ ในอาเภอแม่เมาะ
ผ่านการประชุมผู้นาชุมชนประจาเดือน และ ทาง
ออนไลน์ ผ่าน Application LINE ของกลุ่มเครือข่าย
ต่างๆ ในอาเภอแม่เมาะ
3. กิจกรรมในโครงการตาบลบ้านดง รณรงค์ลดโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมพลังอ่านฉลากก่อนบริโภค
- ใช้กลยุทธ์การดาเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในการผลักดันการดาเนินงาน

เป้าหมาย/จานวน พืน้ ที่ดาเนินการ
ตาบลละ 5 คน
1 ครั้ง
100 ครัวเรือน
และร้านชาทุกร้าน

ตาบลนาสัก
ตาบลจางเหนือ
ตาบลแม่เมาะ
(ทีมเดิมในปี 2561)
และทบทวนทีมใหม่
ตาบลสบปูาด
ตาบลบ้านดง
หลังอบรมในโครง
การกับ สสจ.ไปแล้ว
2 เดือน

ประชาชน 10 %
ที่เยี่ยมบ้าน
ประชาชนที่มา
ร่วมงาน

ทุกตาบล

ผลผลิต/ผลลัพธ์

บูรณาการตามแต่ละพื้นที่

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
จานวน
แหล่งงบ ดาเนินการ
4,500

UC

ม.ค. - พ.ค. 62
สุภาภรณ์
ถวิล

บูรณาการตามแต่ละพื้นที่

ตุลาคม 61สุภาภรณ์
-กันยายน 62
ถวิล

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
- จัดประชุมชี้แจง ให้ความรู้ และร่วมดาเนินกิจกรรม
แก่กลุ่มเปูาหมายคือผู้ปวุ ย NCD และผู้เกี่ยวข้อง
- จัดกิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมของผู้ปวุ ย NCD
และกระบวนการจัดการในชุมชนเพื่อลดความเสี่ยง
ต่อโรค NCD ของคนในชุมชน

3.4 วัยสูงอายุ
1. การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในผู้สูงอายุ
2.การตรวจสอบยาเหลือใช้ของผู้สูงอายุ
และการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน
สเตียรอยด์
3. ในความรู้เกี่ยวกับการโฆษณาชวนเชื่อ การอ่าน
ฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ อันตรายจากสารสเตียรอยด์
การเฝูาระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เสี่ยงมีการปนเปื้อน
สารสเตียรอยด์ ผ่านการประชุม /อบรม ในเวทีต่างๆ
ของผู้สูงอายุ โดย จนท.สาธารณสุขในพื้นที่
3.5 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าระดับตาบล
โดยให้ความรู้วชิ าการและทักษะในการตรวจเฝูาระวัง
สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ประเด็น GOVERNANCE EXCELLENCE
1. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนให้
ประชาชนทราบ เช่น เสียงตามสาย
เอกสารแผ่นพับ Social Network
เช่น line group ,Face Book เป็นต้น
2. จัดทา SOP เรื่องร้องเรียนของอาเภอ
และดาเนินการตาม SOP
3.5 สื่อสารข้อมูลวิชาการ และคืนข้อมูล

เป้าหมาย/จานวน พืน้ ที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

60 คน
ต.บ้านดง
ผู้ปวุ ยNCD 30 คน 3 หมู่บา้ นนาร่อง
ผู้น้าชุมชน 3 คน
ตัวแทนร้านชา 9 คน
อสม. 15 คน

ผู้ปวุ ย NCD เปูาหมาย
แสดงผลทางคลินิก
ที่ดีขึ้น
ชุมชนเปูาหมายมี
กิจกรรมหรือมาตรการ
ที่ส่งเสริมพฤติกรรม
ที่ลดความเสี่ยงการ
เกิดโรค NCD

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
จานวน
แหล่งงบ ดาเนินการ
13,500 กสต.บ้านดง กพ.62- กค. 62 สุภาภรณ์
ถวิล
เจริญ

บูรณาการกับกิจกรรมตรวจสอบเฝูาระวังความปลอดภัยด้านยาและอาหารในชุมชน

1.การประชุมของ บูรณาการตามแต่ละพื้นที่
ผู้สูงอายุ
2.โรงเรียนผู้สูงอายุ

บูรณาการกับงานประจา
และการสร้าง เครือข่าย
คบส. ระดับตาบล

ตุลาคม 61สุภาภรณ์
-กันยายน 62
ถวิล

ตุลาคม 61สุภาภรณ์
-กันยายน 62
ถวิล

ตุลาคม 61สุภาภรณ์
-กันยายน 62
ถวิล
ตุลาคม 61สุภาภรณ์

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
ด้านสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ โดยผ่านหนังสือราชการ และ
สื่ออิเลกโทรนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐ
และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงาน
และดาเนินงานร่วมกันในอาเภอ
3.6 สนับสนุนเอกสาร แผ่นพับ สื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานเอกชน กลุ่มเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ
3.7 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป
ทราบถึงการสมัคร Oryor Smart
Application group line smart
consumer ผ่านทาง เสียงตามสาย
หนังสือราชการ เอกสารแผ่นพับ
application LINE เป็นต้น
3.8 ร่วมประชุมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการ
ประชุมประจาเดือนของอาเภอ เช่น
เครือข่ายอปท. เครือข่ายอสม.
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ
เพื่อประสาน คบส. ทั้งในด้าน pre-marketing,
post-marketing และการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
รวมงบประมาณ

เป้าหมาย/จานวน พืน้ ที่ดาเนินการ

สาหรับประชาชน
ทุกกลุ่มวัย
5 ตาบล
รณรงค์ทั้งปี

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
จานวน
แหล่งงบ ดาเนินการ
-กันยายน 62
ถวิล

ต.แม่เมาะ

ม.ค.62 สุภาภรณ์
พ.ค. 62 ถวิล

บูรณาการกับงานประจา

รวม
UC
กสต

37,500
24,000
13500

ตุลาคม 61สุภาภรณ์
-กันยายน 62
ถวิล

แผนปฎิบัตกิ ารสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ...................แม่เมาะ....................จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention , Promotion & Protection Excellence)
ประเด็น/งาน..การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital
ตัวชี้วัด (KPI) :
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด หลั1.ก รพ. ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก
2. รพ.สต. ดาเนินการ G & C ผ่านตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดรอง1.รพ. และ รพ.สต. มีปริมาณขยะลดลง ร้อยละ 5
2.รพ. และ รพ.สต. มีปริมาณการใช้ไฟฟูา ลดลง ร้อยละ 10
3.รพ. มีการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานด้านอาคารและสิ่งแวดล้อม 6 หมวด
4.ระบบบาบัดน้าเสียใน รพ. คุณภาพน้าทิ้งตามมาตรฐาน กรมควบคุมมลพิษ
5.ระบบประปา คุณภาพน้าประปา และคุณภาพน้าดื่มจุดบริการผู้ปวุ ย ได้มาตรฐาน ตามประกาศ กรมอนามัย ปี 2543
6.รพ. จัดบริการอาชีวอนามัย/เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดีขึ้นไป
7.รพ. มีการประเมินความเสี่ยงจากการทางานของบุคลากรในโรงพยาบาล มาตรฐาน ระดับ 5 ขึ้นไป
8ระบบประปา คุณภาพน้าประปา และคุณภาพน้าดื่มจุดบริการผู้ปวุ ย ได้มาตรฐาน ตามประกาศ กรมอนามัย ปี 2543
9.รพ. มีการดาเนินงานผ่านตามเกณฑ์โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
10สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง เป็นต้นแบบองค์กรปลอดโฟม ลดการใช้พลาสติก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์ / ข้อมูลพืน้ ฐาน :
รพ.แม่เมาะได้เข้าร่วม รพ.GREEN& CLEAN เมื่อปี 59 ได้ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานและผ่านเกณฑ์ระดับ ดี ในปี 60
ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปูาหมาย/
จานวน

พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/
ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 รหัสโครงการ 0201๐๘ โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital
1.คณะกรรมทางาน 1.แต่งตั้งคณะทางานอนามัยสิ่งแวดล้อม

20คน

รพ/สสอ./รพ.สต.5 แห่ง

2ครั้ง

รพ.

มค.62

ยศพล/ภัทจารี

งานGreen&Clean (GREEN &CLEAN Hospital ระดับอาเภอ )
2.รับประเมินการขับเคลื่อนตามนโยบาย GREEN

2,000 เงินบารุง

คณะกรรมการ

& CLEAN Hospital จากทีมจังหวัด
3.ติดตามการดาเนินอย่างต่อเนื่อง งาน รพ สต

GREEN &CLEAN
2ครั้ง

รพ.สต.5 แห่ง

มค-สค.62

คณะกรรมการ

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปูาหมาย/
จานวน

พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ติดดาวในส่วน งาน G&C

GREEN &CLEAN

4.ขยายผลการดาเนินงาน GREEN & CLEAN

คณะกรรมการ

สู่เครือข่ายในชุมชน

1 เรื่อง

ร่วมกับหน่วยงานอื่น

2. พัฒนาระบบการ 1.มีการชี้แจง จนท.ในเรื่องการจัดการขยะ

1ครั้ง

จนท.คปสอ

จัดการขยะ ติดเชื้อ มูลฝอย ตามหลัก 3Rs
/ทั่วไป

ผลผลิต/
ผลลัพธ์

2. จัดหาจุดคัดแยกขยะตามหลัก3 Rs ใน

3,750 เงินบารุง

มค.62

GREEN &CLEAN

มค.62

ENV

คนงานเก็บขยะ
8

จุดให้บริการ

รพ. 3 จุด

ENV

รพ.สต.แห่งละ 1

3. จัดทาถังหมักรักษ์โลก (Green Cone)

2 จุด

โรงครัว/โรงอาหาร

4. จัดทาถังขยะ จากขวดน้าพลาสติกที่ใช้แล้ว

5 ชิ้น

บนอาคาร

5. ชั่งนน.ขยะติดเชื้อ และทั่วไป ก่อนและหลัง

ก่อนและหลัง

รพ/รพสต.

5,000 เงินบารุง

มค.62

ENV

500 เงินบารุง

มค.62

ENV

ตค.61-กย.62 ENV

ดาเนินการชี้แจง จนท
3.สถานบริการสาธารณสุ
1. ทขาปู
ทุกาแห่
ย โรงพยาบาลปลอดโฟม
ง
และ ใช้ถุงผ้า

โรงอาหาร/WARD

1,000 เงินบารุง

มค.62

ENV

เป็นต้นแบบองค์กรปลอดโฟม
แทนถุงพลาสติก เมื่อมา รพ
ลดการใช้พลาสติก 2. ร่วมกันใช้ ปิ่นโต จานชาม แก้วส่วนตัวเมื่อ

จนท.รพ.

ตค.61-กย.62

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อซืม้ออาหารทาน
3. บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในกิจกรรม

ตค.61-กย.62

"หิ้วปิ่นโต โนโฟม"
4.จัดสร้างจุดพักขยะอันตราย
5. ดาเนินการตามกิจกรรมรณรงค์ ลดใช้โฟม

1 จุด

หลังห้องซ่อมบารุงเดิม
รพ.แม่เมาะ/สสอ.รพ.สต.

10,000 เงินบารุง

กพ.62

ตค.61- กย.62 ENV

"ลาปางสะอาด ปราศจากโฟม" ของจังหวัด
- รณรงค์วนั สิ่งแวดล้อมไทย

4 ธค.61

-รณรงค์ปอู งกันไฟปุาหมอกควันจังหวัดลาปาง

มค-กพ.62

-รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์

1-7 เมย.62

-รณรงค์วนั สิ่งแวดล้อมโลก

บริหาร

4 มิย.62

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปูาหมาย/
จานวน

พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/
ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

-Big cleaning day วันเฉลิม ร.10

ผู้รับผิดชอบ

28 กค.62

6. จัดกิจกรรมรณรงค์ ปลอดโฟม ในองค์กร
ต่อเนื่องทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน

12 ครั้ง

7.จัดทาสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โลโก้เดียวกัน

รพ.แม่เมาะ/สสอ.รพ.สต.
รพ.แม่เมาะ/สสอ.รพ.สต.

- ทาสติกเกอร์ "ลาปางสะอาด ปราศจากโฟม"
-ขึ้นปูาย"ลาปางสะอาด ปราศจากโฟม"

6 สถานบริการ

- ทาปูานร้านอาหาร/แผงลอย/ตลาด ปลอดโฟม
-ประชาสัมพันธ์ ผ่าน จอ LCD ที่จุดOPD
วิทยุชุมชน เสียงตามสาย
4.การพัฒนาส้วมมาตรฐาน
1. ปรับปรุงภูมิทศั น์รอบห้องส้วมข้างโรงอาหาร ได้แก่
สะอาด เพียงพอ ปลอดภั
- ทยาทางเชื่อมจากศาลาพักญาติหลวงพ่อสุก

1จุด

- ติดปูายห้องสุขา ชาย หญิง มุมล้างมือ

3จุด

- จัดให้มีราวจับที่ผนังส้วมผู้พกิ ารให้เพียงพอ

2ห้อง

โรงอาหารใหม่

- ติดตั้ง สัญญานเสียง ในส้วมเพียงพอ พร้อมใช้
- ปรับปรุงทางลาด เปลี่ยนประตูเลื่อนผู้พกิ ารห้องส้วม

2บาน

- ทาฉากกั้นห้องส้วมกับโรงอาหาร
- จัดหารองรับมูลฝอย มีฝาปิด ตั้งอยู่ในบริเวณ

ห้องส้วมข้างโรงอาหาร

10,000 เงินบารุง

มค.62

บริหาร

2,000 เงินบารุง

มค.62

บริหาร

5,000 เงินบารุง

มค.62

บริหาร

25,000 เงินบารุง

มค.62

บริหาร

30,000 เงินบารุง

มค.62

บริหาร

15,000 เงินบารุง

มค.62

บริหาร

2,000 เงินบารุง

มค.62

ENV

มค.62

บริหาร

อ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียง
5.การจัดการด้านพลัง1.
งานประกาศนโยบายมาตรการประหยัดพลังงาน
2. เปลี่ยนใช้หลอดไฟประหยัด (LED)

งบอนุรักษ์พลังงาน

บริหาร

3.จดปริมาณการใช้ไฟฟูา ก่อน-หลังประกาศใช้

บริหาร

นโยบาย
7 การจัดการสิ่งแวดล้2.อบรม
อมใน จป./สารวจค้นหาความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

1ครั้ง

โรงพยาบาล

3 ครั้ง

3.เดินสารวจความเสี่ยงเชิงรุกทุกหน่วยงานใน รพ.

1,000

มค.62

ศูนย์เวชฯ

มค,เมย,สค62 ศูนย์เวชฯ/ENV

ลาดับ

โครงการ

เปูาหมาย/
จานวน

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/
ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

4. รายงานผล/ร่วมวางแผน/ติดตามการแก้ไข
5อบรมฟื้นฟูความรู้/ทักษะการซ้อมแผนอัคคีภยั
6.การตรวจสมรรถภาพตามความเสี่ยงจากการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

กพ,พค,กย.62 ENV
จนท ทุกหน่วยงาน

2,000 UC

1 ครั้ง / ปี คปสอ.แม่เมาะ

พค.62

ENV

กพ.62

ศูนย์เวช

ทางานของบุคลากรในโรงพยาบาล(สมรรถภาพ
ได้ยิน การมองเห็น และปอด
8. ระบบบาบัดน้าเสีย1.ปริมาณออกซิเจนในน้า(BOD) และระดั pHในน้า ทุกวันวันละ 1 ครั้ง
และส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการปีละ 2 ครั้ง
ปีละ 2 ครั้ง
2.จัดทาที่คลุมบ่อเติมอากาศ กันใบไม้ร่วงลงสู่ระบบ

อรุณโรจน์
อรุณโรจน์
5,500 UC

อรุณโรจน์

8.การจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการน้าบริโภคในโรงพยาบาล NUTRITION

อรุณโรจน์

- เฝูาระวัง คุณภาพน้าประปาภาคสนาม
- เฝูาระวัง คุณภาพน้าดื่มด้วย อ.11

ทุก 6 เดือน

- พัฒนาโรงครัว, โรงอาหารในโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ CFGT และเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
9. การพัฒนาระบบเครื่องมือและสาธารณูปโภค

บริหาร

- สารวจความพอเพียงของเครื่องมือ/อุปกรณ์

พย.61

- สอบเทียบเครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่สาคัญ

มิย.62

- จัดทาแผนรองรับ ประปา/ ไฟฟูา/เนต ล่ม

ธค.61
รวม

119,750

UC

119,750

แผนปฎิบตั ิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล้าปาง ปีงบประมาณ 2562
คปสอ.แม่เมาะ จังหวัดล้าปาง
ประเด็น / งาน : วัณโรค
ตัวชี้วดั (KPI) :
1.ลดอัตราตายด้วยวัณโรคร้อยละ 5
2.อัตราความส้าเร็จการรักษาวัณโรคทุกประเภทร้อยละ 90
3.อัตราการรักษาตามมาตรฐานร้อยละ 90
4 .การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงร้อยละ 90 5.อัตราการขาดยา เป็นศูนย์
สถานการณ์ / ข้อมูลพื้นฐาน:อ้าเภอแม่เมาะพบอัตราผู้ปว่ ยวัณโรครายใหม่ทกุ ประเภทจ้านวน67.47ต่อแสนประชากรซึ่งยังต่้ากว่าเป้าหมายในการค้นหาผู้ปว่ ยรายใหม่คิดเป็นร้อยละ 51.47
อัตราความส้าเร็จในการรักษาร้อยละ76.92 อัตราการเสียชีวติ ร้อยละ 15.34 ไม่พบผู้ปว่ ยวัณโรคขาดยา ส่วนการค้นหาผู้ปว่ ยโดยการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงยังต่้ากว่าเป้าหมาย
คือผู้สัมผัสร่วมบ้านร้อยละ 91.0 ส่วนผู้สูงอายุติดบ้านร้อยละ54.4 ผู้สูงอายุติดเตียงร้อยละ 77.3 ดังนั้นคปสอแม่เมาะได้จัดแผนงานวัณโรค โดยมีการเร่งรัดการค้นหาผู้ปว่ ยวัณโรค
ในกลุ่มเสี่ยงให้มีคุณภาพ เน้นกระบวนการรักษาผู้ปว่ ยวัณโรคทุกประเภทให้กินยาให้ครบและหายขาด ลดการขาดยาและเสียชีวติ และการดุแลติดตามที่บา้ นอย่างต่อเนื่อง
ล้า ชุดโครงการ รหัสโครงการ.....โครงการ /
เป้าหมายและ พื้นที่ด้าเนินการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
กิจกรรมรอง
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผู้รับผิดชอบ
ดับ จังหวัด
กิจกรรมหลัก
จ้านวน
(ระบุ PCC)
จ้านวน แหล่งงบ ด้าเนินการ
020109 โครงการคัดกรองและบริหารจัดการโรควัณโรค
พย. TB.Board
1.การพัฒนาศักยภาพ
1.ทบทวนคณะท้างานวัณโรคระดับอ้าเภอ
คปสอ.แม่เมาะ
NA
NA
บุคลากร
(ทีม SRRT /TB ) และ NOC-TB
1.1 มีผู้รับผิดชอบงานวัณโรค
ภคพร
ระดับ รพ( HTC )
1.2มีผู้รับผิดชอบงานวัณโรค
ผู้ช่วย สสอ.
ระดับรพ( DTC )
1.3 แต่งตั้งฃคณะกรรมการวัณโรคระดับอ้าเภอแม่เมาะ
คปสอ.แม่เมาะ
ผู้ช่วย สสอ.
1.4 มีการน้าเสนอผลงานวัณโรค
TB.Board
ทุกเดือนในที่ประชุมคปสอ
1.5 ประฃุมชี้แจงแนวทางการ
TB.Board
ด้าเนินงานวัณโรคในที่ประชุมคปสอ
การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงการดูแลรักษา
และการติดตามเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง
ตามมาตรฐาน และแนวทางการใช้ โปรแกรม tb CM
พย. TB.Board
1.6 ติดตาม NOC-TB ในการประชุมPCT ทุกเดือน
คปสอ.แม่เมาะ
NA
NA
1.7 น้าผลการประชุมNOC-TB เข้าที่ประชุมคปสอ
เพื่อประสานและแนวทางแก้ไขในพื้นที่

ล้า ชุดโครงการ รหัสโครงการ.....โครงการ /
กิจกรรมรอง
ดับ จังหวัด
กิจกรรมหลัก
2.การค้นหาผู้ปว่ ยวัณโรค 2.1 กลุ่มที่ต้องได้รับคัดกรองวัณโรค (300าย)
2.1.1 กลุ่มที่เข้าถึงยาก
- ผู้ต้องขัง
- สูงอายุติดบ้าน
- ผู้สูงอายุติดเตียง
2.1.2 กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรค
- HIV
- ผู้สัมผัสวัณโรครายใหม่
- ผู่สัมผัสผู่วนวัณโรค ย้อนหลัง ปี60/ 61
2.2 กลุ่มเสียงที่มารับบริการในโรงพยาบาล (3,109)
2.2.1 กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสวัณโรค
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
- แรงงานข้ามชาติ
2.2.2 กลุ่มที่มีความเสีย่งต่อการติดเชื้อวัณโรค
- ผู้ปว่ ย DM
- ผู้ปว่ ย COPD
- ผู้ปว่ ย CKD 4/5
- ผู้ปว่ ยติดสุรา
- ผู้ที่ได้รับยากดภูมิ เช่น SLE
-CA
- กลุ่มภาวะโภชนา การBMI<18.5
อายุ 15-59 ปี
-อายุ 60 ปีขึ้นไป
2.3 ประสานท้องถิ่นในการรับส่งผู้ปว่ ยกรณีไม่มาสารถเดิน
ทางไม่ได้

เป้าหมายและ พื้นที่ด้าเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
จ้านวน
(ระบุ PCC)
คปสอ.แม่เมาะ

ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
จ้านวน แหล่งงบ ด้าเนินการ
NA
NA
ต.ค.-มี.ค
คปสอ.

NA
44 ราย
22 ราย
คปสอ.แม่เมาะ

NA

NA

182 ราย
52 ราย
NA

NA

พย-ธค 61
ธค 61
ต.ค.-มี.ค
พย-ธค 61
พย-ธค 61
ต.ค.-มี.ค

203 ราย
45 ราย

กพ62
ตค - มีค 62

1,873 ราย
323 ราย
186 ราย
188 ราย

ตค - มีค 62
ตค - มีค 62
พย-ธค61
ธค 61

23 ราย
268 ราย

ธค 61
ธค 61

784
945

มค-มีค62
มค-มีค62

คปสอ.

คปสอ.

ล้า ชุดโครงการ รหัสโครงการ.....โครงการ /
ดับ จังหวัด
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

เป้าหมายและ พื้นที่ด้าเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
จ้านวน
(ระบุ PCC)

ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
จ้านวน แหล่งงบ ด้าเนินการ

2.4. ก้าหนดแผนการนัดหมายกลุ่มเสี่ยง ให้มา CXR

ที่รพแม่เมาะ วันละ 50 ราย จันทร์-ศุกร์ ตามพื้นที่
2.5 กรณีผล CXR ผิดปกติ รพ.สต.ติดตามผู้ปว่ ย
ส่งเสมหะภายใน 3 วัน
2.6 การค้นกลุ่มเสี่ยงที่ตกค้างด้วยการ
วิธกี าร X-ray Mobile ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที
3 แห่ง
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ส้าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ที่ร่วมกิจกรรม X-ray Mobile4แห่งๆละ 10 คน
3. พัฒนาการรักษาวัณโรค 3.1.มีการใช้แนวทางการดูแลรักษาวัณโรค
ให้หายขาด ไม่ขาดยา
- ส่งX- pert ตามแนวทางรพล้าปาง
(1 สค2561)
- แพทย์ consult การรักษาผู้ปว่ ย
วัณโรคผ่านทางLine อายุรกรรมรพล้าปาง
-ผู้ปว่ ยในและห้องชันสูตรประสาน
Tb clnic ขึ้นทะเบียนการรักษา และ
นัดหมายเข้าคลินิกวัณโรคจันทร์ท3ี่ ของเดือน
3.2 Admitผู้ปว่ ยรายใหม่ทกุ รายเพื่อเตรียม
ผู้ปว่ ยและญาติ กรณีผู้สูงอายุและผู้ที่
เสี่ยงต่อการเสียชีวติ Admit 2 wks ทุกราย
กรณีAdmit ไม่ได้ ให้มีการติดตามผู้ปว่ ย
ที่บา้ นโดยเจ้าหน้าที่ทกุ วัน และรายงานให้
TB ทางไลน์
3.3 วางแผนการจ้าหน่าย การติดตามเยี่ยมบ้าน ประเมิน

800

สบป้าด/ บ้านดง
นาสัก/จางเหนือ

40

50,000 UC

กพ-มีค62

รพช.แม่เมาะ

4,000
NA

NA

ปีงบ 2562

รพช.แม่เมาะ

NA

NA

ปีงบ 2562 ภคพร/ผู้ช่วย

ภคพร

ล้า ชุดโครงการ รหัสโครงการ.....โครงการ /
ดับ จังหวัด
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

เป้าหมายและ พื้นที่ด้าเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
จ้านวน
(ระบุ PCC)

ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
จ้านวน แหล่งงบ ด้าเนินการ

ปัญหาด้านร่างกายและจิตใจ, ด้านสังคมและเศรษฐกิจร่วมกับ
ทีมแพทย์ และพยาบาล รพสตในพื้นที่ ก่อนกลับบ้าน 2 วัน
3.4 ส่งต่อข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อติดตามผู้ปว่ ย
ตามแนวทางการดูแลผู้ปว่ ยวัณโรค
3.5พัฒนาระบบ DOT ทันที่ที่ขึ้นทะเบียน
รักษาโดยจนท.อสม./ผู้น้าชุมชน ญาติ
โดยการส่งข้อมมูลทางไลน์กลุ่ม TB

คปสอ.

NA

NA

ปีงบ 2562 ภคพร/ผู้ช่วย

NA

NA

ปีงบ 2562 ภคพร/ผู้ช่วย

Mobil phone
3.6 เมื่อผู้ปว่ ยขึ้นทะเบียนรักษาจนท.ใน
พื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมส่งรูปการเยี่ยมบ้าน
มาให้ TB Line พร้อมชื่ออสม / มอค/
ญาติที่ดูแลเยี่ยมบ้านตามมาตรฐานการรักษาวัณโรค
กรณีเยี่ยมผู้ปว่ ยวัณโรคพบปัญหา เช่น

การแพ้ยา ,ตาเหลืองตัวเหลืองเป็นต้น
TB clinic ปรึกษาแพทย์ MR .TB
การแพ้ยา ,ตาเหลืองตัวเหลืองเป็นต้น
ประสานการส่งต่อผู้ปว่ ยที่OPD
3.7 Mr tb ตรวจสอบการลงก้ากับการกินยาในแต่ลพื้นที่
ในโปรแกรม Tbcmonline ทุกวัน

คปสอ

ล้า ชุดโครงการ รหัสโครงการ.....โครงการ /
ดับ จังหวัด
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

กรณีไม่มีการลงข้อมูล แจ้งพื้นที่ภายใน 7 วัน
3.9 พัฒนาการดูแลวัณโรคดื้อยาและ
วัณโรคในเด็ก ส้าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน รพ.สต.
3.10 รายงานสอบสวนการตาย และขาดยา
ในผู้ปว่ ยที่ขึ้นทะเบียนรักษาภายใน 7 วัน และสรุปส่งส่งสสจ
4. สร้างกระบวนการมีส่วน 4.1. การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้า
ร่วมของชุมชน ครอบครัว เรื่องวัณโรคการดูแลรักษา การหายขาด
4.2. การอบรมอสมเชี่ยวชาญในการดุแล
ผู้ปว่ ยวัณโรค หมู่บา้ นละ 1 คน
4.3. การประสานผู้น้าชุมชนให้การ
ช่วยเหลือผู้ปว่ ยวัณโรคกรณีมีปญ
ั หา
การดูแลรักษา
4.4.ประสานงานการท้างานการช่วยเหลือ
ผู้ปว่ ยและการเยี่ยมบ้านร่วมกับผู้น้า
ชุมชนและท้องถิ่น เช่นประสานเรื่อง
รถน้าส่งผู้ปว่ ยมารพ เป็นต้น

เป้าหมายและ พื้นที่ด้าเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
จ้านวน
(ระบุ PCC)

45 คน

ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
จ้านวน แหล่งงบ ด้าเนินการ

คปสอ.

NA

NA

คปสอ.

NA

NA

ปีงบ 2562 TB.Board

ทุกพื้นที่

NA

NA

ปีงบ 2562

คปสอ.

ทุกพื้นที่

4500

UC

มค.

ภคพร

58,500

UC

รวม

ธ.ค.

ภคพร

แผนปฎิบตั ิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ 2562
คปสอ.แม่เมาะ จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention , Promotion & Protection Excellence)
ประเด็น / งาน : ระบบควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัด (KPI) :
1. มีทมี SRRT ที่สามารถปฏิบตั ิงานได้จริง
สถานการณ์ / ข้อมูลพืน้ ฐาน
- Event Base ยังไม่เป็นระบบ และยังมีการรายงานน้อย
- การส่งรายงานการสอบสวนโรคให้ สสจ.รับทราบยังน้อย
- การสอบสวนโรค รายงานสอบสวนโรคเบื้องต้น รายงานโรคไข้เลือดออกรายแรกของหมู่บา้ น ไม่ครบถ้วน การส่งรายงานการสอบสวนโรคยังน้อย
- ส่วนขาดการสอบสวนการระบาด ฉบับสมบูรณ์ การสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ(หาแหล่งโรคได้)
- สมาชิกทีมมีการโยกย้ายขาดความต่อเนื่อง
เป้าหมายและ
งบประมาณ
ลาดับ โครงการ / กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง
พืน้ ที่ดาเนินการ
จานวน
จานวน
แหล่งงบ
020110 โครงการพัฒนาศักยภาพทีม SRRTอาเภอแม่เมาะ
1.การพัฒนาศักยภาพทีม SRRT
1.1 การประชุมทีมSRRTระดับ อ้าเภอ /
ต้าบล ทุก 2 เดือน
ทีมSRRTอ้าเภอ คปสอ.แม่เมาะ
2,400
UC
- ประชุมทบทวน/แต่งตั้งทีมSRRT
20 คน
ระดับอ้าเภอ / ต้าบล
- น้าประเด็น TB เข้าวาระการประชุม พร้อมผู้รับผิดชอบ
งาน TB เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง
- จัดท้าวาระการประชุมและรายงานผู้บริหารทราบทุกครั้ง
- ทบทวน / พัฒนาศักยภาพทีมตาม
ส่วนขาด ตามเกณฑ์มาตรฐาน SRRT
1.2 อบรมฟื้นฟูวชิ าการการเขียนรายงาน
สอบสวนโรคระบาดวิทยา
SRRT อ้าเภอ ทุก PCC
4,900
UC
- หลักระบาดวิทยา/สถิติที่ใช้และ
จ้านวน 10คน
การเขียนรายงานสอบสวนโรค
1.3 ส้ารวจและจัดเตรียมแบบรายงาน

ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ
ดาเนินการ

ทุก 2 เดือน
มค.62
มีค.62

พค.62
กค.61
มีค.62

ลาดับ โครงการ / กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
วัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ตามเกณฑ์
ที่ก้าหนด ในมาตรฐาน
1.4 ซ้อมแผนการระบาดของโรคและ
ภัยสุขภาพที่พบบ่อยของอ้าเภอ
ปีละ 1 ครั้ง
2.การควบคุมโรคติดต่อที่สาคัญในพืน้ ที่
2.1 การป้องกัน ควบคุมไข้เลือดออก
แบบบูรณาการอ้าเภอแม่เมาะ
ระยะก่อนการระบาด
2.1.1 จัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในสถานศึกษา
2.1.2 จัดกิจกรรม อสม.สุ่มไขว้หมู่บา้ น
ปีละ 2 ครั้ง
2.1.3ทีมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ทีมsrrt
ล่งสุ่มส้ารวจในพื้นที่
2.1.4 ดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ท้าลาย
แหล่งเพาะพันธ์ พ่นหมอกควันใน วัด รร.
ศูนย์เด็กเล็ก ในวัด 1 ครั้ง
2.1.5ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บา้ น
2.1.6เฝ้าระวังดัชนีลูกน้้ายุงลายในหมู่บา้ น
2.1.7คืนข้อมูล สรุปสถานการณ์ในเวที
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ระยะ การระบาด
2.1.8 ศูนย์ปฏิบตั ิการจัดระบบรับ
ตรวจสอบ และส่งต่อข้อมูล เพื่อการ
ควบคุมโรค
2.1.9 ทีมSRRT ออกปฏิบตั ิการ ควบคุมโรค
ภายใน 24 ชั่วโมง ตามมาตรการ 331

เป้าหมายและ
จานวน
หัวหน้าที่ต้าบล
จ้านวน 5 คน

พืน้ ที่ดาเนินการ

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ทุก PCC

SRRT อ้าเภอ
อปท./หน่วย
งานเกี่ยวข้อง
จ้านวน 30 คน

7 โรง

ทุกแห่ง

12 หมู่บา้ น

12 หมู่บา้ น

ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ
ดาเนินการ
กพ.62

3,000

UC

พ.ค.-62

2,100

UC

มิย. 62

ทีม SRRT

SRRT

ลาดับ โครงการ / กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
2.1.10 พ่นหมอกควันหมู่บา้ นที่มีการระบาด
ในวันแรก และ 1 และวันที่ 7 รวม 3 ครั้ง
2.1.11 อสม.ร่วมกับ มอค.ออกส้ารวจ
ลูกน้้ายุงทุกสัปดาห์ต่อเนื่อง
2.1.12 จัดเวทีชาวบ้านประชาคม
โรคไข้เลือดออก ในบ้านที่มีการระบาด
ของโรค และ ช่วงก่อนเกิดโรค
ระยะหลังการระบาด
2.1.13 ถอดบทเรียน สรุปปัญหา มาตรการ
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
2.1.14เฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
3. การลดโรคติดต่อ ในระบบทางเดิน
อาหารและน้า ที่สาคัญ
3.1 จัดอบรมเพิ่มทักษะ อาหารปลอดภัย
ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร
ในโรงเรียน

3.2 ตรวจประเมินตลาดสด

3.3 จัดกิจกรรมล้างตลาด ช่วงวันหยุด
และวันหยุดเทศกาล ปี 61
- กิจกรรม การล้างตลาดในชุมชน
- กิจกรรม การล้างเขียงหมู /เนื้อ
3.4 ตรวจประเมินร้านอาหารผ่านเกณฑ์

เป้าหมายและ
จานวน

พืน้ ที่ดาเนินการ

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ
ดาเนินการ
อปท.
SRRT
SRRT

ผู้ประกอบการ
อาหารใน รร.
ผู้ประกอบการ
อาหารใน ศดล.
50 คน
คณะกรรมการ
ประเมิน
(จนท.สธ อปท.
อสม.)
รวม 15 คน
ทีม SRRT
อ้าเภอ 15 คน

9,800

UC

พ.ค.-62

ตลาดสด 1แห่ง บูรณาการกับแผน อปท.

ทีม SRRT

ทีม SRRT

ทีม SRRT
ตลาด 1 แห่ง

บูรณาการกั
บูรณาการกั
บแผน อปท.
บแผน อปท.

ลาดับ โครงการ / กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
CFGT ปีละ 3 ครั้ง
4. การด้าเนินงานอ้าเภอควบคุมโรค
เข้มแข็ง อ.แม่เมาะ
4.1 ประชุมคณะกรรมการอ้าเภอควบคุม
โรคเข้มแข็ง ทบทวนค้าสั่งคณะท้างาน
บูรณาการร่วมกับ DHB
4.2 ประชุมคัดเลือกโรคตามนโยบาย
และโรคในพื้นที่
4.3 ประชุม ติดตามการด้าเนินงาน
อ้าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
4.4รับการประเมินอ้าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
จากทีมจังหวัด
5. การจัดท้าฐานข้อมูลสถานที่พกั อาศัย
การส้ารวจสิ่งแวดล้อม ของ แรงงานต่างด้าว
ในพื้นที่
6.การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในการ
ควบคุมป้องกันโรคที่ส้าคัญในพื้นที่
ไข้เลือดออก
มือ เท้า ปาก

เป้าหมายและ
จานวน
ทีม SRRT
อ้าเภอ 15 คน
ทีมSRRTอ้าเภอ
ทีมSRRTต้าบล

พืน้ ที่ดาเนินการ
ร้านอาหาร
ร้าน

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ
บูรณาการกับแผน อปท.

ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ
ดาเนินการ
จนท.รพ.
จนท.อปท.

ธค.62
SRRT อ้าเภอ
แม่เมาะ
ปีละ 2 ครั้ง
20คน

ทีม SRRT

มค.62
ทีม SRRT
มีค. 62
มี.ค.- ตค. 62 ทีม SRRT
ทีม SRRT
2,000

ทีมSRRTอ้าเภอ
ทีมSRRTต้าบล
อปท.5แห่ง
โรงเรียน
ศูนย์เด็กเล็ก
หมู่

UC
ม.ค.ก.ย62

ทีม SRRT

UC
กพ.-กย.62 ทีม SRRT
- บูรณาการงบสื่อประชาสัมพันธ์

24,200

UC

แผนปฎิบตั ิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ แม่เมาะ จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มหกรรมสุขภาพ อาเภอแม่เมาะสุขภาพดี ปี 2562
ประเด็น / กลุ
งาน่มวั:ยทางาน
1. : ผู้ปวุ ยโรคเบาหวาน รายใหม่ ลดลง
ตัวชี้วัด (KPI)
2. ผู้ปวุ ยโรคความดันโลหิตสูง รายใหม่ ลดลง
3. เพื่อให้กลุ่มเปูาหมาย เกิดทักษะและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว
4. เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ปรับทัศนคติให้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม ลด หวาน มัน เค็ม ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ งดสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
สถานการณ์ / ข้อมูลพืน้ ฐาน :
๒.ผู้ปวุ ยรายใหม่
- DM ร้อยละ 1.41 (ลดจากปี 60 ร้อยละ๓๖.๘๖ )
- HT ร้อยละ 4.34 (เพิ่มจากปี 60 ร้อยละ๘ )
ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/
จานวน

1 รหัส ๐๒๐๑๑๑.โครงการมหกรรมสุขภาพ อาเภอแม่เมาะสุขภาพดี ปี 2562
PP&P Excellence
1) พัฒนาการสื่อสารข้อมูลสุขภาพ
๕ ตาบล
1.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานปูองกันโรค NCDในชุมชน
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน
เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ ส่งเสริมกิจกรรม.
สุขภาพ 3อ.2ส.
- จัดกิจกรรมบุคคลต้นแบบระดับตาบล
- จัดประกวดขันโตกสุขภาพ

พืน้ ที่
ดาเนินการ

ทุกแห่ง

ผลผลิต/ผลลัพธ์

เพื่อให้กลุ่มเปูาหมาย
เกิดทักษะและสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเอง
และครอบครัว

รวม
UC
กสต
กองทุน
PPA

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวล
าดาเนินก ผู้รับผิดชอบ
าร

93800 กองทุนพัฒนารอบ มิ.ย
โรงไฟฟูา

93,800
0
0
93800
0

สสอ. รพ.
รพ.สต.ทุกแห่ง

แผนปฎิบตั ิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล้าปาง ปีงบประมาณ 2562
คปสอ.แม่เมาะ จังหวัดล้าปาง
ประเด็น / งาน : วัณโรค
ตัวชี้วดั (KPI) :
1.ลดอัตราตายด้วยวัณโรคร้อยละ 5
2.อัตราความส้าเร็จการรักษาวัณโรคทุกประเภทร้อยละ 90
3.อัตราการรักษาตามมาตรฐานร้อยละ 90
4 .การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงร้อยละ 90 5.อัตราการขาดยา เป็นศูนย์
สถานการณ์ / ข้อมูลพื้นฐาน:อ้าเภอแม่เมาะพบอัตราผู้ปว่ ยวัณโรครายใหม่ทกุ ประเภทจ้านวน67.47ต่อแสนประชากรซึ่งยังต่้ากว่าเป้าหมายในการค้นหาผู้ปว่ ยรายใหม่คิดเป็นร้อยละ 51.47
อัตราความส้าเร็จในการรักษาร้อยละ76.92 อัตราการเสียชีวติ ร้อยละ 15.34 ไม่พบผู้ปว่ ยวัณโรคขาดยา ส่วนการค้นหาผู้ปว่ ยโดยการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงยังต่้ากว่าเป้าหมาย
คือผู้สัมผัสร่วมบ้านร้อยละ 91.0 ส่วนผู้สูงอายุติดบ้านร้อยละ54.4 ผู้สูงอายุติดเตียงร้อยละ 77.3 ดังนั้นคปสอแม่เมาะได้จัดแผนงานวัณโรค โดยมีการเร่งรัดการค้นหาผู้ปว่ ยวัณโรค
ในกลุ่มเสี่ยงให้มีคุณภาพ เน้นกระบวนการรักษาผู้ปว่ ยวัณโรคทุกประเภทให้กินยาให้ครบและหายขาด ลดการขาดยาและเสียชีวติ และการดุแลติดตามที่บา้ นอย่างต่อเนื่อง
ล้า ชุดโครงการ รหัสโครงการ.....โครงการ /
เป้าหมายและ พื้นที่ด้าเนินการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
กิจกรรมรอง
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผู้รับผิดชอบ
ดับ จังหวัด
กิจกรรมหลัก
จ้านวน
(ระบุ PCC)
จ้านวน แหล่งงบ ด้าเนินการ
020112 โครงการควบคุมป้องกัน และควบคุมวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุติดบ้าน
PPA

รวม

8,360

PPA

สรุปโครงการตามแผนปฏิบตั ิการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ คปสอ.แม่เมาะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ลาดับ รหัสโครงการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

020201
020202
020203
020204
020205
020206
020207
020208
020209
020210
020211
020212

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาระบบบริการservice planสาขา โรคNCD
โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ อาเภอแม่เมาะ

UC
9,270

งบประมาณ
สปสช.
สสจ.

PPA

รวม
งบ อื่นๆ งบประมาณ
470,000
479,270

7,000

โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพหน่วยงานอุบตั ิเหตุและฉุกเฉินEMS คุณภาพ,ECS คุณภาพ,ER
คุณภาพ คปสอ.แม่เมาะ
28625
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามService Planสาขาสูติกรรมและทารกแรกเกิด คปสอ.แม่เมาะ
6500
โครงการพัฒนาระบบการจัดบริการเยี่ยมติดตามเชิงรุกโดยทีมหมอครอบครัว (FCT)และศูนย์ COC คปสอ.แม่เมาะ 2,750
โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA และมาตรฐานบริการเฉพาะด้าน
498000
โครงการจัดตั้งเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (primary care cluster) อาเภอแม่เมาะ
3,000
โครงการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล(รพ.สต.ติดดาว) อ.แม่เมาะ
34000
โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
0
โครงการพัฒนางาน พชอ.แม่เมาะ
0
โครงการพัฒนา อสมช. ตามกลุ่มวัย คปสอ.แม่เมาะ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ อาเภอแม่เมาะ
รวม ย.2 ทั้งหมด 12 โครงการ เป็นเงิน
589,145

7,000
410000

438,625

1,500,000

1,506,500
2,750
498,000
3,000
34,000
0
20,000
1,149,060
10,000
4,148,205

20,000
1,149,060
0

10,000
30,000

0 3,529,060

แผนปฎิบตั ิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ......................แม่เมาะ......................................จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ประเด็น / งาน : NCD
ตัวชี้วัด (KPI) :
1.
ผู้ปว่ ยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกิน ร้อยละ 2.4
2.
ประชากรกลุ่มเสี่ยง และสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บา้ น ≥ ร้อยละ 50
3.
ผู้ปว่ ยโรคเบาหวาน รายใหม่ ลดลง
4.
ผู้ปว่ ยโรคความดันโลหิตสูง รายใหม่ ลดลง
5.
ผู้ปว่ ยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้าตาลได้ ≥ร้อยละ 40
6.
ผู้ปว่ ยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ ≥ร้อยละ 50
7.
ผู้ปว่ ยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ≥ร้อยละ 85
8.
ผู้ปว่ ยโรคเบาหวานที่มีค่า FBS ≤ 130 mg% ติดต่อกัน 2 ครั้ง ได้รับการเจาะ HbA1C ร้อยละ 70
9.
ผู้ปว่ ยโรคเบาหวานสีแดงและสีดา ได้รับการส่ง COC และเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 50
10. ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ปว่ ย STEMI ได้
11. อัตราตายของผู้ปว่ ยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร
12. อัตราตายของผู้ปว่ ยโรคหลอดเลือดสมองน้อยกว่าร้อยละ 7
สถานการณ์ / ข้อมูลพืน้ ฐาน :
ผู้ปว่ ยโรคความดันโลหิตสูงขึ้นทะเบียนรักษาทั้งหมด 5942 ราย เป็น ผู้ปว่ ยรายใหม่ปงี บประมาณ 2561 จานวน 489 ราย คิดเป็นอัตราป่วยรายใหม่ต่อแสนประชากร 1219.79
มีแนวโน้มคงที่ ผู้ปว่ ยเบาหวาน 1878 ราย เป็นผู้ปว่ ยรายใหม่ปงี บประมาณ 2561 จานวน 126 รายคิดเป็นอัตราป่วยรายใหม่ต่อแสนประชากร 314.30 อัตราป่วยรายใหม่มีแนวโน้มลดลง
อัตราผู้ปว่ ยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดีร้อยละ 18.37 ต่ากว่าเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงเบาหวานกลายเป็นกลุ่มป่วยร้อยละ 1.57 กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัด
ความดันโลหิตที่บา้ นร้อยละ 10.81 อัตราความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง 4.34
กลุ่มผู้ปว่ ยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเบาหวานความดันโลหิตสูง กลุ่มที่ไม่มีโรคร่วมรับยาผู้ปว่ ยนอกทั่วไป ไม่มีคลินิกแยกต่างหาก ผู้ปว่ ยDM,HT ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
ร้อยละ 95.16ผู้ปว่ ย STEMI ในปี 61 มี 6 ราย ได้รับยา SK ที่รพ.แม่เมาะ 1 ราย ทา PCI ที่รพ.ลาปาง 5ราย อัตราตายของผู้ปว่ ยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร
ได้ร้อยละ 20.02
งบประมาณ
ระยะเวลา
ลาดับ โครงการ
กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
เป้าหมาย/จานวน พื้นที่ดาเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
จานวน
แหล่งงบ
รหัสโครงการ.020201
โครงการพัฒนาระบบบริการservice planสาขา โรคNCD...................
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
กลุ่มสงสัยป่วย
250
บูรณาการย1
ม.ค - มิ.ย
ปฐมภูมิ

ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/จานวน

- ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อวิเคราะห์ส่วนขาด
ของกลุ่มเป้าหมาย
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- กิจกรรมทบทวนตนเอง (ประเมินและวิเคราะห์พฤติกรรม
ตนเองด้วยแบบประเมิน HL ก่อน
- กิจกรรมสร้างแรงจูงใจและกาหนดเป้าหมาย (กาหนด
เป้าหมายเชิงพฤติกรรมอย่างน้อย 1 พฤติกรรมและผลลัพธ์)
- กิจกรรมส่งเสริม ความรู้และทักษะที่จาเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เครื่องมือ
แบบสอบถาม HL แบบประเมินระดับการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและประเมินความพร้อมในการปรับเปลียน)
กลุ่มป่วย
1.ขึ้นทะเบียนรายใหม่ คืนข้อมูลพื้นที่ทกุ เดือน
รายใหม่ทกุ ราย
รายงานตัวชี้วดั อัตราป่วยรายใหม่ รายใหม่จาก
กลุ่มเสี่ยง เพื่อทบทวน
พัฒนาระบบส่งต่อข้อมูล คืนข้อมูลการดูแล
ผู้ปว่ ยในรพช.โดยดึงจากฐานข้อมูล เพื่อ
ความครบถ้วนของข้อมูล
2.คัดแยกผู้ปว่ ยโดยใช้ปงิ ปอง 7 สี ผู้ปว่ ยที่ควบคุมได้ดี
HT 5942 ราย
สีเขียว สีเหลือง ส่งรับยารพ.สต.และปฐมภูมิหมู่บา้ น
DM1878 ราย
กลุ่มสีส้มที่รับยารพ.สต. นัดเข้าคลินิก intensive care
poor control ในรพ.สต.ตามกิจกรรม NCD คุณภาพ
-จัดทา care plan ผู้ปว่ ยสีส้ม สีแดง
-คลินิกเติมยาผู้ปว่ ยสิทธิป์ ระกันสังคมที่ควบคุมได้ดี
ตอนบ่ายทุกวัน นัดรับยาเดือนละ 1 ครั้ง
3.จัดระบบดูแลผู้ปว่ ยตาม NCD คุณภาพ แยกกลุ่มสีส้ม
สีส้ม 265 ราย

พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
/ รพ.สต.

รพ.แม่เมาะ

ผู้ปว่ ยรายใหม่ได้รับ
การขึ้นทะเบียน
ร้อยละ 100

รพ.แม่เมาะ
รพ.สต. 5 แห่ง

อัตราผู้ปว่ ยรับยารพ.สต.
ร้อยละ 60

รพ.แม่เมาะ

อัตราผู้ปว่ ย DM

บูรณาการงบกองทุน

ต.ค.61-ก.ย.62 แววดาว
นิยม

ต.ค.61-ก.ย.62 NCD

70,000 กองทุน

ธ.ค.61-ก.ย.62

CM DM,HT,CKD

ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
สีแดง ส่งเข้าคลินิกผู้ปว่ ย intensive care ทุกวัน จันทร์
และ พุธ วันละ 56 ราย นัดเข้าคลินิก เดือนละ 1 ครั้ง
ผู้รับผิดชอบประจาคลินิก ประกอบด้วย แพทย์ system
maneger ,พยาบาล CM DM,HT,CKD เภสัชกร โภชนากร
แพทย์แผนไทย
กิจกรรมในคลินิก
-พยาบาล CM DM,HT,CKD คัดกรองค้นหาปัญหาผู้ปว่ ย
ประเมินผู้ปว่ ย ให้คาปรึกษาตามปัญหาที่พบ
-เภสัชกร ประเมินการใช้ยา ให้คาปรึกษาการใช้ยา
รายงานผลการใช้ยาของผู้ปว่ ย แก่แพทย์
-โภชนากร ประเมินแคลอรี ประเภทอาหารที่ควรได้รับ
ต่อวัน ตามบริบทของผู้ปว่ ย
-แพทย์แผนไทย การนวดเท้า การใช้สมุนไพรที่เหมาะสม
-แพทย์ system maneger หรือ แพทย์ประจาคลินิก
ปรับแผนการรักษาตามปัญหาผู้ปว่ ยแต่ละราย
-SMBG,SMBP 7 วัน สอนการใช้ตรวจน้าตาลในเลือด
โดยเทคนิคการแพทย์ สอนการวัดความดันโดยพยาบาล
- นัดติดตามประเมินผล 1 เดือน
-ส่งเยี่ยมบ้านในโปรแกรม thai COC
clinic poor control ในรพ.สต.
ช่วงเช้ากิจกรรมในคลินิก ประเมินปัญหาประเมินแคลลอรี
พบสหวิชาชีพตามปัญหา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ช่วงบ่ายติดตามเยี่ยมบ้าน
-รพ.สต.สบป้าด ทุกวันศุกร์ ทื่ 4 ของเดือน
ผู้รับผิดชอบ มอค.สบป้าด และ FCT team 2
-รพ.สต.ใหม่รัตน์โกสินทร์ ทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน
ผู้รับผิดชอบ มอค.บ้านใหม่ฯ และ FCT team 1
-รพ.สต.กอรวก ทุกวันอังคารที่ 1 ของเดือน

เป้าหมาย/จานวน
สีแดง 183 ราย
รวม 448 ราย

สีเหลือง ส้ม 29 ราย
HT18,DM11
สีเหลือง ส้ม 28 ราย
HT11,DM17
สีเหลือง ส้ม 25 ราย

พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ควบคุมได้มากกว่า
ร้อยละ 40
อัตราผู้ปว่ ย HT
ควบคุมได้มากกว่า
ร้อยละ 50

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ
ไฟฟ้า

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
แพทย์
เภสัชกร
โภชนากร
แพทย์แผนไทย

FCT team 2
มอค.สบป้าด
FCT team 1
มอค.บ้านใหม่
FCT team 1

ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
ผู้รับผิดชอบ มอค.กอรวก และ FCT team 1
-รพ.สต.บ้านทาน ทุกวันอังคารที่ 1 ของเดือน
ผู้รับผิดชอบ มอค.บ้านทาน และ FCT team 1
-รพ.สต.ท่าสี ทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน
ผู้รับผิดชอบ มอค.ท่าสี และ FCT team 2
-SMBG,SMBP 7 วัน สอนการใช้ตรวจน้าตาลในเลือด
โดยเทคนิคการแพทย์ สอนการวัดความดันโดยพยาบาล
- นัดติดตามประเมินผล 1 เดือน
-ส่งเยี่ยมบ้านในโปรแกรม thai COC
-ทุกรพ.สต.สรุปผลการปฏิบตั ิงาน เป็น one page
รายงาน คปสอ. ทุกเดือน
4.การดูแลต่อเนื่องที่บา้ นเพื่อประเมินการดูแล
ตนเองของผู้ปว่ ยและครอบครัว ส่งเยี่ยมบ้าน
ในโปรแกรม thai COC กลุ่มสีเหลืองและสีส้ม
ติดตามเยี่ยมบ้านโดย FCT ตามปัญหาที่พบ
กลุ่มสีแดง ติดตามเยี่ยมโดย Case Manager
ประสานแผนการเยี่ยมร่วมกับ COC
5.กิจกรรมค้นหาภาวะแทรกซ้อน
-Yearly check up อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
กาหนดส่งตรวจช่วง ตุลาคม61 ถึง กรกฎาคม
62 ผู้ปว่ ยDMกลุ่มสีเขียวตรวจ HbA1C ทุกราย
ส่งตรวจ Urine microalbumin ผู้ปว่ ย DM
ที่ผลตรวจ Urine albumin negative
และติดตามกลุ่ม DLP ด้วย LDL direct
ประเมิน CVD risk ผู้ปว่ ยทุกราย
-คัดกรองภาวะแทรกซ้อน เบาหวานขึ้นตา
ปีละ 1 ครั้ง ช่วงเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม
2561 ในรพช.และ รพสต.แห่งละ 1 ครั้ง

เป้าหมาย/จานวน

พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

HT9,DM16
สีเหลือง ส้ม 28 ราย
HT20,DM8
สีเหลือง ส้ม 21 ราย
HT3,DM18

รพ.แม่เมาะ
รพ.สต. 5 แห่ง

ผู้รับผิดชอบ
มอค.กอรวก
FCT team 1
มอค.บ้านทาน
FCT team 2
มอค.ท่าสี

รพ.แม่เมาะ
รพ.สต. 5 แห่ง

HT 5942 ราย
DM1878 ราย รพ.แม่เมาะ
รพ.สต. 5 แห่ง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ต.ค.61-ก.ย.62 COC
FCT

อัตราผู้ปว่ ยเบาหวานควบ
ควบคุมได้ส่งตรวจ HbA1C
ร้อยละ 70

ต.ค.61-ก.ค.62 NCD
รพ.สต. 5 แห่ง

1,170 uc

ต.ค.61-ม.ค.62 อทิตยา

ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
-คัดกรองภาวะแทรกซ้อนที่เท้า ปีละ 1 ครั้ง
ในรพช.และรพสต. กลุ่มเสี่ยงสูงส่งเคลม
รองเท้า
-ตรวจฟันอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง
-คัดกรองวัณโรคกลุ่ม DM,HT สูงอายุBMI<18
โดย verbal screening , CXR
6.พัฒนาระบบบริการ
-กาหนดให้แพทย์เป็นผู้ดูแลงานทั้งระบบ เป็น
system manager
-ทบทวนคณะกรรมการ NCD Board ระดับ
อาเภอ มีผู้อานวยการเป็นประธาน หัวหน้า
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ เป็นรองประธาน
-ประชุมผู้รับผิดชอบงาน NCD สม่าเสมอ
ทุกเดือน ประชุม NCD board ทุกไตรมาส
-การกากับติดตามงานในเวทีประชุมและติดตามตัวชี้วดั
มีการเก็บตัวชี้วดั ส่งผู้รับผิดชอบงานของอาเภอทุกเดือน
7.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
-อบรมพยาบาลเวชปฏิบตั ิรพสต.กอรวก
-อบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
-การให้ความรู้ทางด้านวิชาการการดูแลผู้ปว่ ยเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงร่วมกับแม่ข่าย
-จัดทาและทบทวนแนวทางผู้ปว่ ยการดูแลผู้ปว่ ยโรคเรื้อรัง
โดยทีมนาทางคลินิกโรงพยาบาล สื่อสารผ่าน Clound
เวปไซด์ โรงพยาบาลแม่เมาะ ใช้แนวทางเดียวกันทั้งอาเภอ
-ตรวจสอบคุณภาพการดูแลและการบันทึกโดยการ
ประเมินเวชระเบียนแบบไขว้ทั้งอาเภอ
-ประเมินคุณภาพการดูแลผู้ปว่ ย โดยผู้ปว่ ยทุกรายจะต้อง
ได้รับการพบแพทย์อย่างน้อยปีละ1 ครั้ง

เป้าหมาย/จานวน

พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

รพ.แม่เมาะ
รพ.สต. 5 แห่ง
รพ.แม่เมาะ
รพ.สต. 5 แห่ง

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ต.ค.61-ก.ค.62 กายภาพ

ต.ค.61-ก.ค.62 ทันต

ต.ค.-61 NCD Board
ต.ค.-61 NCD Board

ต.ค.61-ก.ย.62 NCD Board
ศิริขวัญ

บูรณาการHR
บูรณาการHR

ลาดับ โครงการ
2

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
สาขาโรคไต
1.ติดตามฐานทะเบียนผู้ปว่ ยสม่าเสมอ
ทุกเดือน
2.กากับระบบนัดเพื่อควบคุมภาระงาน
กลุ่ม poor control ไม่เกิน 20 รายต่อวัน
3.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่ม poor control
รายบุคคลพร้อมญาติ หรือผู้ดูแล ใช้หลัก
Self Management Support การตั้งเป้าหมาย
ระยะสั้นร่วมกัน และติดตามโดยใช้ SMBG
SMBP ประเมินแคลอรี่โดย โภชนากร
ติดตามผลการปรับเปลี่ยนรายบุคคลทุก 1-2
เดือนตามการนัดหมาย
4.การดูแลต่อเนื่องที่บา้ นเพื่อประเมินการดูแล
ตนเองของผู้ปว่ ยและครอบครัว ส่งเยี่ยมบ้าน
ในโปรแกรม thai COC กลุ่มสีเหลืองและสีส้ม
ติดตามเยี่ยมบ้านโดย FCT ตามปัญหาที่พบ
กลุ่มสีแดง ติดตามเยี่ยมโดย Case Manager
ประสานแผนการเยี่ยมร่วมกับ COC
5.ส่งต่อผู้ปว่ ยโรคไตระยะที่ 4 ขึ้นไปพบแพทย์
อายุรกรรมโรคไต เพื่อเตรียมความพร้อม
บาบัดทดแทนไต เพิ่มการทบทวนโดย NP
พิจารณาเบื้องต้นปรึกษาแพทย์ เพื่อ refer
6.ติดตามตัวชี้วดั RDU การใช้ยาสมเหตุสมผล
การใช้ยาตาม CPG และประเมินการปฏิบตั ิ
เพิ่ม Item pop up ยาที่มีผลต่อไต
7.พัฒนาศักยภาพทีมดูแลผู้ปว่ ยโดย case
manager
8.พัฒนาแพทย์ ผู้ให้การรักษา โภชนากร

เป้าหมาย/จานวน
CKD 650 ราย
รายใหม่ทกุ ราย

พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

รพ.แม่เมาะ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.61-ก.ย.62 อทิตยา
ต.ค.61-ก.ย.62 วันเพ็ญ

uncontrol
836 ราย

รพ.แม่เมาะ

Stage4 108 ราย รพ.แม่เมาะ
Stage5 66 ราย

Stage4 108 ราย รพ.แม่เมาะ
Stage5 66 ราย

Stage3 391ราย รพ.แม่เมาะ
Stage4 108 ราย
Stage5 66 ราย
รพ.แม่เมาะ

อัตราผู้ปว่ ย DM
ควบคุมได้มากกว่า
ร้อยละ 40
อัตราผู้ปว่ ย HT
ควบคุมได้มากกว่า
ร้อยละ 50
อัตราการลดลงของ eGFR
<4 ml/min/1.73m2/yr.
ร้อยละ 60

บูรณางบ
DM,HT

ต.ค.61-ก.ย.62 NCD

ต.ค.61-ก.ย.62 COC
FCT

ต.ค.61-ก.ย.62 NCD

พ.ค.-62 อทิตยา
พ.ค.-62 HR

ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
สาขาโรคCOPD
1.ทบทวน CPG ให้เป็นไปตามแนวทางการ
ดูแลผู้ปว่ ยของแม่ข่าย คัดแยกกลุ่มผู้ปว่ ย
ตาม criteria เพื่อพิจารณาการเข้าถึงยากลุ่ม
LABA ทบทวนแผนการรักษา
2.กิจกรรมฟื้นฟูสภาพผู้ปว่ ยเพื่อลดการเกิด
อาการกาเริบเฉียบพลัน ในคลินิก COPD ทุก
วันพฤหัสโดย นักกายภาพบาบัด พยาบาล
ผู้รับผิดชอบโรค กิจกรรมขลุ่ยหรรษา ออก
กาลังกายด้วยยางยืด
3.กิจกรรมฟื้นฟูสภาพผู้ปว่ ยCOPD admit
ประเมิน CAT score, 6 minute walk test
breathing exercise ประเมินซ้า 4-6 สัปดาห์
4.กิจกรรมอดบุหรี่ในกลุ่มผู้ปว่ ยโรคเรื้อรัง
บาบัดรายกลุ่ม วัดผลและประเมินซ้ารายบุคคล
5.ทบทวนการดูแลผู้ปว่ ย ตัวชี้วดั การเสียชีวติ
ประเมินการปฏิบตั ิตาม CPG

เป้าหมาย/จานวน

พื้นที่ดาเนินการ
รพ.แม่เมาะ

COPD 381 ราย รพ.แม่เมาะ

COPD admit
ทุกราย

IPD

COPD ที่สูบบุหรี่ คลินิกบาบัดบุหรี่
15 ราย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

กลุ่มผู้ปว่ ยstage2ขึ้นไป
เข้าถึงยา LABA 100%

อัตราการเกิด Acute
exacerbation
<ร้อยละ 15
อัตรา Re-admit
COPD< ร้อยละ 8
อัตรา admit COPD
<ร้อยละ 10
กลุ่มเป้าหมายเข้า
กระบวนการบาบัด
ร้อยละ 100
กลุ่มที่ได้รับการบาบัด
เลิกบุหรี่ได้ร้อยละ 30
ภายใน 6 เดือน

6.พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทา PFT
ส่งนักกายภาพบาบัดอบรม 1 คน ตามแผน
แม่ข่าย
7. ลดการใช้เตาถ่าน, เตาฟืน สนับสนุนการใช้
เตาแก๊สโดยทีมพชอ.

COPD 381 ราย รพ.แม่เมาะและ
รพสต. 5 แห่ง

อัตราการเกิด Acute
exacerbation
<ร้อยละ 15

สาขาโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง
สาขาโรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
1. คืนข้อมูลสถานการณ์โรคหลอดเลือด

ประชาชน

ประชาชนทั่วไปได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
PCT

3000 UC
3,850 UC

วันเพ็ญ
กายภาพบาบัด

กายภาพบาบัด
IPD
กองทุนไฟฟ้า
บูรณางาน
กลุ่มวัย

ฟ้าใส

นุจิรดา

อ.แม่เมาะ

NCD

พย.61-

CM MI

ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/จานวน

หัวใจและโรคหลอดเลือดสมองให้แก่ชุมชนในพื้นที่
และระบบบริการ Fast trackโดยให้ผู้นาชุมชน
ประกาศเสียงตามสายเน้น 1669
- ให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจและโรค
หลอดเลือดสมองและระบบส่งต่อให้ อฉช,อปพร
-รณรงค์และประชาสัมพันธ์ความรู้โรค
หลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง
(ป้ายไวนิล แผ่นพับ สติ๊กเกอร์อาการแจ้งเตือนขนาด A4)
2.คัดกรองปัจจัยเสี่ยงและให้การ
รักษาปัจจัยเสี่ยง
ประเมิน CVD riskกลุ่มผู้ปว่ ย DM,HT
- แนะนาญาติในการสังเกตุอาการผิด
ปกติให้นาส่งรพ.เน้นอาการเร่งด่วนที่ต้องนา
ส่งโรงพยาบาล
-ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ปว่ ยกลุ่มเสี่ยง
สูงมาก สูงอันตราย กลุ่มสูบบุหรี่
- อบรมอสม. ในเรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจและ
และโรคหลอดเลือดสมองการสังเกตอาการ
ผิดปกติเน้นอาการเร่งด่วนที่ต้องนาส่งโรงพยาบาล
- ส่งบัญชีรายชื่อให้ รพสต.เพื่อติดตาม
และเฝ้าระวัง คืนข้อมูลพื้นที่
- การประสานความร่วมมือของอปท.
ภาคีเครือข่ายในชุมชน
3.พัฒนาการเข้าถึงบริการ MI,Stroke

ทั่วไป
อฉช,อปพร

-warning sign ติดในสมุดประจาตัวทุกราย
- การคัดแยก,วินิจฉัย,รักษาที่มีประสิทธิภาพ
-ปรับปรุง WI การคัดแยกผู้ปว่ ย

กลุ่มเสี่ยงสูง
836 ราย

ผู้ใหญ่บา้ น

พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ความรู้,สถานการณ์
โรคหลอดเลือดหัวใจ
และตระหนักถึงการ
ต้องรีบมาโรงพยาบาล

ระยะเวลา
ดาเนินการ
สค.62

ผู้รับผิดชอบ
กัฐจนา
ทีม NCD ,

ทุกหมู่
บูรณางบงานสื่อสุขศึกษา
ผู้ปว่ ย
DM,HT ที่ขึ้น
ทะเบียนทุก
ราย

รพ. แม่เมาะ
ผู้ปว่ ยDM,HT
รพสต.บ้านใหม่
ได้รับการคัด
รพสต.ท่าสี,สบป้าด กรองCVD risk
รพสต.กอรวก
รพสต.บ้านทาน

บูรณางาน ต.ค60-ก.ย62 NCD
คลินิก
NCD

ร้อยละ80
กลุ่มCVD risk
อสม.แต่ละสาขา บูรณาการกับ ย. 1 >30%ได้รับ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
ประชาชน
รพ. แม่เมาะ
ทั่วไป
รพสต.บ้านใหม่
อฉช,อปพร
รพสต.ท่าสี,สบป้าด
ผู้ใหญ่บา้ น
รพสต.กอรวก

NCD

ผู้ปว่ ยSTEMI

ธ.ค.61,

pcu

บูรณางาน
คลินิก
UC

บูรณางบงานสื่อสุขศึกษา

พ.ย.-61 NCD

ม.ค 62

กัญจนา

CM Stroke
PCT

ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
CPG stroke ร่วมกับแพทย์
-พัฒนาการดูแลผู้ปว่ ยกลุ่ม FAST TRACT
กับลูกข่ายในพื้นที่ 5 ตาบล
- ทบทวนและพัฒนาการดูแลการส่งต่อผู้ปว่ ย
STEMIทั้งกรณีได้รับยาSK และการใช้เครื่อง
Telemedร่วมกับรพ.ลาปาง
- จัดซื้อจัดหายา Enoxaparin ไว้สารอง
ใช้กับผู้ปว่ ย
- มี EKG พร้อมในการใช้วนิ ิจฉัยโรค
ดูแลผู้ปว่ ยPost stroke,STEMI
- ทบทวน CPG ในการดูแลผู้ปว่ ยหลอด
เลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอง
แนวทางการให้ยา Enoxaparin
- พัฒนาระบบการประเมินผู้ปว่ ยใน

เป้าหมาย/จานวน
FR ทุกพื้นที่

พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

แม่เมาะ
ได้รับการดูแลขณะ
บ้านใหม่,จางเหนือ ส่งต่ออย่างถูกต้อง
ท่าสี,สบป้าด
ร้อยละ80
รพ. แม่เมาะ

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

บูรณางานอุบตั ิเหตุ

ER

รพ.แม่เมาะ

เภสัชกรรม

รพสต.สบป้าด
พยาบาล
ทั้งหมด
1 ครั้ง/ปี

กลุ่มอาการ chest pain, Stroke

รพ. แม่เมาะ
รพสต.บ้านใหม่

ผู้รับผิดชอบ

400,000 งบกองทุน
Door to
needle time

รพสต.ท่าสี,สบป้าด <30 นาที

1,250 uc

มี.ค 62

PCT

มี.ค 62

เภสัชกรรม
PCT

รพสต.กอรวก

การแปลผล EKG
- พัฒนาระบบการปรึกษาวินิจฉัย

รพสต.บ้านทาน

STEMI กับอายุรแพทย์โรคหัวใจ
ในหลายช่องทาง
- การางแผนจาหน่ายผู้ปว่ ยระยะ
หลังเฉียบพลัน(Intermediate care stroke)
จัดทา care map stroke
เตรียมความพร้อมญาติในเรื่องการ suction,
การให้อาหารทางสายยาง,การพลีกตะแคงตัว
5. พัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพ
- การฟื้นฟูในผู้ปว่ ยPost stroke,STEMI
-การติดตามเยี่ยมบ้านผู้ปว่ ย Post stroke

อัตราวินิจฉัย

ต.ค61-ก.ย62 กัญจนา

ผิดพลาด<1%
รพ. แม่เมาะ

ธค.61

ipd
PCT
ipd

5 รพสต.

รพสต.บ้านใหม่
ร้อยละผู้ปว่ ย
รพสต.ท่าสี,สบป้าด โรคหลอดเลือด

ต.ค61-ก.ย62 COC,FCT

ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
STEMI ทุกราย,ผู้ปว่ ย severe headinjury
- พัฒนา FCT และ care giver ในการ
ดูแลผู้ปว่ ยPost stroke,STEMI
6. พัฒนาศักยภาพนักกายภาพบาบัด
ในการทา CARDIAC REHABILITATION
ผู้ปว่ ย post STEMI
6.1 ทบทวนระบบการดูแลผู้ปว่ ย
Stroke ตั้งแต่แรกรับ ตลอดจนถึง
การดูแลต่อเนื่องที่บา้ น
62 จัดทาแนวทางปฏิบตั ิ การดูแล
ต่อเนื่องในผู้ปว่ ย Stroke โดยให้
เชื่อมโยงกับศูนย์ COC
7 ระบบบริการ Warfarin clinic
5.1 ขึ้นทะเบียน Warfarin clinic
5.2 ประเมินการใช้ยา Warfarin
- ค้นหาปัญหาของผู้ปว่ ยที่มีผลต่อค่า INR
และนามาวางแผนให้ความรู้
-ติดตามค่า INR
- ประเมินการใช้ยา
- การทา couple couselling ผู้ปว่ ยและญาติ
- จัดยาเป็น DOTในกรณีผู้ปว่ ยรับประทาน
ยาไม่ถูกต้อง อ่านหนังสือไม่ออก
-ตรวจและรายงานผล INR
5.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการ
on the job training พยาบาลซักประวัติ
OPDให้มีความรู้ทกั ษะในการซักประวัติ
และให้บริการผู้ปว่ ยที่ได้รับยา
-ประเมินการใช้ยา Warfarin ,

เป้าหมาย/จานวน

พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

รพ. แม่เมาะ

สมองได้รับการ
ฟื้นฟูสภาพ>80%

ผู้ปว่ ย Stroke
รพ. แม่เมาะ
ผู้ปว่ ย severe
head injury
ผู้ปว่ ย post
STEMI
ที่ได้รับการส่งต่อ
มารักษาที่
รพ.แม่เมาะ

ร้อยละผู้ปว่ ย
โรคหลอดเลือด
สมองได้รับการ
ฟื้นฟูสภาพ>80%

ม.ค 62

นุจิรดา

ผู้ปว่ ยที่ได้รับ
ยาWarfarin
ที่รับบริการ
รพ.แม่เมาะ

ผู้ปว่ ยได้รับยา
Warfarin
มีค่าTarget INR
> 65%
ผู้ปว่ ยได้รับยา
ถูกต้อง

ต.ค 60-

ปภานัน
ก.ย.-61 ศศิธร
วรวิลาศ

รพ.แม่เมาะ

จนท.มีความรู้
และทักษะใน
การให้บริการ

ปภานัน

ธ.ค.-62 ศศิธร

ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/จานวน

พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

-ตรวจและรายงานผล INR
6.การควบคุมกากับ
- กิจกรรมติดตามและดูแลการดาเนินงาน
ติดตามตัวชี้วดั เดือนละ 1 ครั้ง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
วรวิลาศ

ม.ค.61-

นุจิรดา
ก.ย.-62

รวมงบประมาณ

479,270
UC
470000 งบกองทุน
9,270
uc

แผนปฎิบตั ิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ 2562
คปสอ .แม่เมาะ จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็น / งาน :
การบริหารจัดการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ Service Plan
ตัวชี้วัด (KPI) :
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ RDU ขั้น 2
รพ.สต. ผ่านเกณฑ์การใช้ยาปฏิชีวนะใน 2 กลุ่มโรค ได้แก่ กลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน และ โรคอุจจาระร่วง
สถานการณ์/ข้อมูลพืน้ ฐานโรงพยาบาลมีอัตราการใช้ยาปฎิชีวนะใน URI ร้อยละ 16.38 (เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 20) , Acute Diarrhea ร้อยละ 25.93 (เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 20)
Fresh Traumatic Wound ร้อยละ 60.00 (เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 50) การใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติ ร้อยละ 33.33 (เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 15)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลผ่านเกณฑ์อัตราการใช้ยาปฎิชีวนะใน URI ร้อยละ 100 และ Acute Diarrhea ร้อยละ 80 (เป้าหมาย รพสต.ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ100)
ร้านขายของชาจาหน่ายยาปฏิชีวนะ ร้อยละ 54.75 จากการสารวจ 263 ร้าน พบการจาหน่ายยาปฏิชีวนะ 144 ร้าน
1. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาปฏิชีวนะและการดื้อยา
วิเคราะห์สาเหตุ
2. การออกแบบระบบการซักประวัติยังไม่ครอบคลุมให้มีการสั่งยาอย่างสมเหตุผล
3. การใช้ระบบสารสนเทศในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และระบบ การแจ้งเตือนยังไม่ครอบคลุมยาที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยและการใช้ไม่สมเหตุผล
4. ผู้สั่งใช้ยายังไม่เข้าใจการสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล,การบันทึกรหัสโรค และบางส่วน ยังขาดความตระหนักรู้
5. PTC ติดตามและควบคุมกากับงาน RDU ไม่สม่าเสมอ
ลาดับ
โครงการ
กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
เป้าหมาย/
พื้นที่ดาเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ งบประมาณ
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
จานวน
จานวน แหล่งงบ ดาเนินการ
รหัสโครงการ 020202 โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ อาเภอแม่เมาะ
PP&P
สร้างความตระหนักรูใ้ นการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและ
การดิ้อยาต้านจุลชีพในกลุ่มผู้รบั บริการและประชาชน
1.1 ผู้รบั บริการ
- เปิดสื่อวีดีโอเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ผู้รับบริการที่มารับ
รพ.แม่เมาะ
ผู้รับบริการมี
บูรณาการงบสื่อ
พย. 61กลุ่มงาน
ให้ผู้รับบริการในระหว่างรอตรวจรักษา
บริการที่ รพ.และ
ความตระหนักรู้
กย.62
เภสัชกรรม
- ให้ความรู้ RDU ผ่านบอร์ดสื่อประชาสัมพันธ์
รพสต. 5 แห่ง
ในการใช้ยาอย่าง
งานผู้ปว่ ยนอก
และระบุ key massage การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
สมเหตุผล
และงาน IT
" เราควรเฝ้าระวังเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะและยาที่
ทาให้เสพติดได้" ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
- จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ผู้รับบริการที่มารับ

รพ.แม่เมาะ

ผู้รับบริการมี

2,000

UC

มิย.62

กลุ่มงาน

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
รวมทั้งการใช้สมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบนั

เป้าหมาย/
จานวน
บริการที่ รพ.

ลดการใช้ยาปฏิชีวนะและ NSAIDS ในช่วง

แม่เมาะ

พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ความตระหนักรู้

สัปดาห์เภสัชกรรม

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
จานวน แหล่งงบ ดาเนินการ
( 5 วัน) เภสัชกรรม

ในการใช้ยาอย่าง

และงาน

สมเหตุผล

แพทย์แผนไทย

-สุ่มประเมินความตระหนักรู้ของผู้รับบริการ
1.2 ประชาชน
- ให้ความรู้ประชาชนโดยเครือข่ายอสม.คบส.
- ให้ความรู้ประชาชนผ่านสื่อวิทยุชุมชน
- ให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านชา
- สารวจการใช้ยาปฏิชีวนะ Nsaids และ
สเตียรอยด์ในครัวเรือน (บูรณาการงานคบส.)
-ประเมินความตระหนักรู้ในการใช้ยาของประชาชน
1.3. นักเรียน
- กิจกรรม RDU ใน อย.น้อย
สร้างความตระหนักรู้ในเด็กนักเรียน
ด้วยกิจกรรมรณรงค์ "RDU รู้ใช้ ปลอดภัย ไม่ดื้อยา"
Service
1.ทบทวนและกาหนดแนวทางเวชปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการรักษาโรคไม่ติดต่อเรือ้ รัง (NCD)
และการใช้ยาตามเกณฑ์ RDU บูรณาการ
ตาม Service plan ที่เกี่ยวข้อง
1) ทบทวนและปรับปรุงกรอบบัญชียา
-ทบทวนกรอบบัญชีรายการยาและ
เวชภัณฑ์ในรพ.และรพ.สต. รวมทั้ง
ระบบส่งต่อผู้ปว่ ย ให้สอดคล้องตามแนวทาง RDU
2) ทบทวนการใช้ยาตามแนวทางเวชปฏิบตั ิ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ RDU ใน

เดือนละ 2 ครั้ง
263 แห่ง
ต.สบป้าด ต.ท่าสี
ต.นาสัก,จางเหนือ
ตาบลละ
100 ครัวเรือน
นักเรียน อย.น้อย
ในเขต อ.แม่เมาะ

5 ตาบล
ต.แม่เมาะ
5 ตาบล
ต.สบป้าด ต.ท่าสี
ต.นาสัก,จางเหนือ
ต.สบป้าด ต.ท่าสี
ต.นาสัก,จางเหนือ
อ.แม่เมาะ

รพ แม่เมาะ
รพสต.
1 ครั้ง

1 ครั้ง

รพ แม่เมาะ

ประชาชนมี
ความตระหนักรู้
ในการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล

บูรณาการ พย. 61-

นักเรียน อย.น้อย
มีความรู้เรื่องการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุ
ผล

บูรณาการ พย. 61-

- การดาเนิน
งานตามแนวทาง
คาแนะนาการใช้
ยาเพื่อความ
ปลอดภัยของ
ผู้ปว่ ยกลุ่มพิเศษ

งานคบส. กย.62

งานคบส. กย.62

พย.61

ธ.ค.-61

กลุ่มงาน
เภสัชกรรม

กลุ่มงาน
เภสัชกรรม

กลุ่มงาน
เภสัชกรรม
PTC
PCT

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/
จานวน

- โรคเบาหวาน ความดันโลหิต CKD
- ASTHMA
การใช้ยา Inhale corticosteriodใน Asthma
- การใช้ยาปฏิชีวนะ
และNSAIDS
-ทบทวนทะเบียนผู้ปว่ ย โรคเบาหวานและAsthma ให้เป็นปัจจุบนั

2.เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารยากลุ่มโรคเรือ้ รัง
และผู้ปว่ ยในกลุ่มพิเศษ (Special population )
ตามเกณฑ์RDU

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ทุก 3 เดือน

3) พัฒนาระบบการซักประวัติ
- เพิ่มรายละเอียดการซักประวัติและบันทึก
อาการให้ครอบคลุมการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ
โดย IT พัฒนา ให้มี check list ในระบบ HosXP ใน
URI ,Acute diarrhea,FTW โดยระบุระยะเวลาการเกิด
แผล เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล
- เพิ่มการบันทึกเวลาการเกิดบาดแผลและรายละเอียดของบาดแผล
4) สุ่ม Audit การใช้ยาให้สอดคล้องกับแนว
ทางเวชปฏิบตั (ิ Clinical practice guideline)
- ทบทวน Case ที่มีการสั่งใช้ยาไม่สมเหตุผล
ใน 4 กลุ่มโรค ,ผู้ปว่ ยเบาหวานใช้ Metformin และ
ผู้ปว่ ย Asthma ใช้ ICS
- วิเคราะห์และคืนข้อมูลผ่าน MSO

พื้นที่ดาเนินการ

รพ แม่เมาะ

4 ครั้ง

รพ แม่เมาะ และ
รพ.สต. 5 แห่ง

ก. ยาในผู้ปว่ ยกลุ่มโรค รพ แม่เมาะ
เรื้อรัง โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง,

-มีระบบการ
pop up ในการ
ซักประวัติอย่าง
ครอบคลุม
- มีการซักประวัติ
ที่ครอบคลุมตาม
เกณฑ์ RDU

- อัตราการใช้ยา
ถูกต้องตามCPG

1.ผู้ปว่ ยโรคเรื้อรัง
มีความเข้าใจและ
ความร่วมมือใน

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
จานวน แหล่งงบ ดาเนินการ

พย 61,กพ62 NCD
พ.ค 62
พย. 61 กลุ่มงาน
เภสัชกรรม
งาน IT

พยาบาล ER

ม.ค ,มึ.ค กลุ่มงาน
พ.ค ,ก.ค 62 เภสัชกรรม
NCD
PTC ,PCT

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
1) เภสัชกรประเมินการบริหารยาโรคเรื้อรัง
ค้นหาและป้องกัน drug related problem
2) ติดตามความเข้าใจและความร่วมมือใน
การใช้ยาของผู้ปว่ ยโรคเรื้อรัง
3) พัฒนาฉลากเสริมในยา 13 กลุ่มโรค
- จัดซื้อและจัดทาฉลากและอุปกรณ์ช่วยในการเพิ่ม
compliance การใช้ยา

เป้าหมาย/
จานวน
CKD, ,Asthma
ข. ผู้สูงอายุ
ค. หญิงตั้งครรภ์

พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
จานวน แหล่งงบ ดาเนินการ

การใช้ยา
2.ผู้ปว่ ยมีผลลัพธ์
ที่ดีจากการรักษา
ด้วยยาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
- จานวนผู้ปว่ ย
3,000 UC
ที่มีปญ
ั หา Drug บูรณาการงบสื่อ

- ระบุ QR Code ในฉลากยาให้ครอบคลุมยาตามเกณฑ์

มค62

กลุ่มงาน
เภสัชกรรม

Related Problem

ที่ RDU กาหนด
4) ประชาสัมพันธ์การนายาเดิมมาทุกครั้งและนับยาคงเหลือ
มีระบบ Medication Reconcilliation
- แนะนาให้ผู้ปว่ ยนับยาคงเหลือด้วยตนเองก่อนมารับบริการ

ทุกเดือน

รพ แม่เมาะ

ผู้ปว่ ยโรคเรื้อรัง

รพสต. 5 แห่ง

คลินิก NCD

พย.61- กลุ่มงาน
กย62 เภสัชกรรม
งานNCD

- ซักประวัติและตรวจสอบยาคงเหลือ

ทุกเดือน

รพ แม่เมาะ

จัดระบบการป้องกันความผิดพลาดในการจ่ายยา

ผู้ปว่ ยโรคเรื้อรัง

รพสต. 5 แห่ง

หรือป้องกันอันตรายจากการใช้ยา ในผู้ปว่ ยแพ้ยา

คลินิก NCD

5) มีระบบMedication error และเก็บข้อมูลME

พย.61- กลุ่มงาน
กย62 เภสัชกรรม

รับยาWarfarin ยา LASA Drug
5) กิจกรรมเยี่ยมบ้านด้านยาโดยเภสัชกร
และเครือข่ายอสม.โรคเรื้อรัง
- เยี่ยมบ้านด้านยาร่วมกับทีมCOC ,FCT
และ เครือข่ายอสม.
- ติดตามปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะและยาอันตรายในครัวเรือน
- ปัญหาการยาสเตียรอยด์
3. พัฒนาระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการสั่งใช้ยา
อย่างสมเหตุผล

เครือข่าย อสม.

กลุ่มงาน

สาขาโรคเรื้อรัง

เภสัชกรรม

ทุก 2เดือน
กลุ่มโรคเรื้อรัง

5 ตาบล

ทีมCOC ,FCT

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/
จานวน

- จัดทาระบบแจ้งเตือนการสั่งใช้ยาอย่างสม

พื้นที่ดาเนินการ
รพ.แม่เมาะ

เหตุผล ในกลุ่มยาปฏิชีวนะและยาโรค

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
จานวน แหล่งงบ ดาเนินการ
พย. 61
กลุ่มงาน

รพสต.5 แห่ง

เภสัชกรรม

งาน IT

เรื้อรังให้ครอบคลุมยาที่เสี่ยงต่อการสั่งใช้ไม่สม
เหตุผล โดยเฉพาะยาในผู้ปว่ ย DM HT CKD
- IT พัฒนา ให้มี check list ตามเกณฑ์

URI ,AD ,FTW รพ.แม่เมาะ

พย. 61

RDU บันทึกอาการให้ครอบคลุมการสั่งใช้ยา

กลุ่มงาน
เภสัชกรรม

งาน IT
- ปรับฐานข้อมูลผู้ปว่ ยทีนามาคานวณตัวชี้วดั ให้ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบนั

URI ,AD ,FTW รพ.แม่เมาะ

พย. 61

โรคเรื้อรัง

กลุ่มงาน
เภสัชกรรม

งาน IT
- นาโปรแกรม LPPN มาใช้ในการกากับ

ทุกเดือน

รพ.แม่เมาะ

ติดตาม และการรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

พย. 61 -

กลุ่มงาน

กย 62

เภสัชกรรม

งาน IT
- จัดส่งข้อมูลเข้าระบบตามกาหนด
และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างสม่าเสมอ

อย่างน้อย
รพ.แม่เมาะ
เดือนละ 1 ครั้ง

พย. 61 -

กลุ่มงาน

กย 62

เภสัชกรรม

งาน IT
4. การเฝ้าระวังเรือ่ งการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR)
1. จัดทาแนวทางปฏิบตั ิเรื่องการดื้อยา

รพ.แม่เมาะ
รพสต.5 แห่ง

กลุ่มงาน
พย. 61

เภสัชกรรม

งาน IC
งานชันสูตร

ต้านจุลชีพ (AMR) และแนวทางการ
ส่งต่อผู้ปว่ ยติดเชื้อดื้อยาระดับอาเภอ
2.จัดทาแนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา
3. implement ระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อใน

เจ้าหน้าที่

รพ.พร้อมสารวจความชุกของการติดเชื้อใน

0PD IPD ER

รพ.แม่เมาะ

ธค 61 งาน IC

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/
จานวน

พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
จานวน แหล่งงบ ดาเนินการ

รพ. (Prevalence Survey)
4. มีแนวทางในการรายงานผลทาง

เจ้าหน้าที่

ห้องปฏิบตั ิการ (ระบบ Lab Alert)

0PD IPD ER

และระบบเตือนผู้ปว่ ยเชื้อดื้อยา
ประเด็น PEOPLE
1.พัฒนาบุคลากรในการสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล
จัดระบบการสื่อสารให้ครอบคลุมแพทย์ /พยาบาล
ผู้สั่งใช้ยาทุกคน
1) จัดประชุมวิชาการด้านยา RDU และ
Antibiotic Smart Use (ASU) และเชื้อดื้อยา
การลงรหัสโรค (ICD-10 } ให้แก่แพทย์ และ
พยาบาลผู้สั่งใช้ยา พยาบาลER ,พยาบาลห้องคลอด
รวมทั้งผู้สั่งใช้ยาในรพ.สต. ให้ครอบคลุมผู้สั่งใช้ยา
ทั้งในและนอกเวลาราชการให้ครบทุกคน
2) สร้างความเข้าใจในผู้สั่งใช้ยาในหน้างานที่เกี่ยวข้อง
- ระบบการซักประวัติ
- การสั่งใช้ยาและการลงรหัส ICD10
2.1 เภสัชกร จัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับพยาบาล ER
และพยาบาล NP ใน NCD ชี้แจงรายบุคคล
2.2 ประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการ
การสร้างความรู้รายบุคคล
-จัดทาแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะใน 4 กลุ่มโรคในรูปแบบ

เจ้าหน้าที่รพ.,
รพสต. 5 แห่ง
จานวน 30 คน
จานวน 2 ครั้ง

รพ แม่เมาะ

พยาบาล ER , OPD
NCD และ PCU
พยาบาล ER , OPD
NCD และ PCU
พยาบาล ER , OPD
NCD และ PCU

ทุก 2เดือน

1.รพ. ผ่านเกณฑ์
RDU ขั้น 2
2.มีแนวทางการ
สั่งใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุสม
ผล

2,000 UC

มค. 62 กลุ่มงาน
พค 62 เภสัชกรรม

พย. 61
ธค. 61
รพ แม่เมาะ
รพ แม่เมาะ

แนวทางการสั่งใช้ยาแบบภาพพลิกตั้งโต๊ะสาหรับห้องตรวจ /ER
3) นาผลการประเมินไปปรับปรุงเกณฑ์ใน
การควบคุมการสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะ

ธค 61 งาน IC

รพ.แม่เมาะ

รพ แม่เมาะ

มค. 62
กลุ่มงาน
มีค. พค62 เภสัชกรรม
มค. 62
กลุ่มงาน
เภสัชกรรม
มค. 62
กลุ่มงาน
เภสัชกรรม
พย. 61,
ม.ค ,มึ.ค
พ.ค ,ก.ค,

กลุ่มงาน
เภสัชกรรม
NCD

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

2.สร้างความตระหนักรูใ้ นการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ด้วยค่านิยม (share value)
"RDU รูใ้ ช้ ปลอดภัย ไม่ดื้อยา"
- สื่อสาร RDU ออนไลน์ ผ่านไลน์รพ.แม่เมาะ
และคปสอ. กลุ่มไลน์ รพแม่เมาะและกลุ่มข่าวสารจากผู้บริหาร
- จัดทา RDU News สื่อสารกิจกรรม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน รพ.และรพสต.
ประชาสัมพันธ์ค่านิยมร่วมให้บคุ ลากร
ในโรงพยาบาลและรพ.สต.
- ตอบแบบประเมินความรู้ RDUผ่านแบบสอบถาม
ออนไลน์รพ.แม่เมาะ
- ประเมินร้อยละความตระหนักรู้การใช้ยา
อย่างสมเหตุผล
GOVERNANCE
1.พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารยาและ
RDU
1) คณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บาบัดกาหนดนโยบายด้านยาและ
เวชภัณฑ์
- มีการกาหนดนโยบายด้านระบบยาและ
เวชภัณฑ์ของ รพ.และมีกรอบบัญชีรายการยา
และเวชภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบนั
- ประกาศนโยบาย วางระบบและส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล
2) ประชุมเพื่อกากับติดตามการใช้ยา

เป้าหมาย/
จานวน

บุคลากรในรพ.
บุคลากร รพสต.
ผู้รับบริการ
ประชาชนทั่วไป
แพทย์ บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ทกุ คน
(รพ./รพ.สต.)

คณะกรรมการ
บริหารจัดการยา
และเวชภัณฑ์
มิใช่ยาอ.แม่เมาะ

พื้นที่ดาเนินการ

รพ.แม่เมาะ
รพสต. 5 แห่ง

รพ.แม่เมาะ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

2.บุคลากรรพ.,
รพสต.ตระหนักรู้
เข้าใจ และมี
พฤติกรรมที่เอื้อ
ให้เกิดการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล

- ประสิทธิผล
การดาเนินงาน
ของคณะกรรม
การ PTC อยู่ใน
ระดับ 3
- การดาเนินงาน
จริยธรรมในการ
จัดซื้อ,ส่งเสริม
การขายระดับ3

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
จานวน แหล่งงบ ดาเนินการ
ก.ย 62
PTC ,PCT

พย. 61

กลุ่มงาน
เภสัชกรรม

ธค.61,
สค.62

กลุ่มงาน
เภสัชกรรม

พย. 61กย.62

กลุ่มงาน
เภสัชกรรม

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
อย่างสมเหตุผลและขับเคลือนผ่านRDU Doctor
กาหนดให้มี RDU Doctor , RDU Pharmacist ,RDU Nurse
และ RDU Lab ขับเคลื่อนงาน RDU
3) ดาเนินการตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา
และส่งเสริมการขายยากระทรวงสาธารณสุข
4) ประเมินผลการใช้ยาทุกไตรมาส

เป้าหมาย/
จานวน
ทุก 2เดือน

ทุกสิ้นไตรมาส

พื้นที่ดาเนินการ
รพ.แม่เมาะ

รพ.แม่เมาะ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
จานวน แหล่งงบ ดาเนินการ
- การดาเนินงาน
พย. 61- กลุ่มงาน
กย.62
เภสัชกรรม

เพื่อส่งเสริม
จริยธรรมในผู้สั่ง
ใช้ยา ระดับ 3

ธค.61 ,มีค.62 กลุ่มงาน
มิย.62,สค 62 เภสัชกรรม

2.พัฒนาระบบการกากับ ติดตาม การดาเนินการ
ผ่านช่องทางต่างๆ
2.1 จัดช่องทางสื่อสารข้อมูล
ข่าวสารสู่สื่อวงกว้าง ในที่ประชุม กานัน ผู้ใหญ่บา้ น
จัดระบบการรายงานในระดับอาเภอ
และตาบล
- คืนข้อมูลการสั่งใช้ยาที่ไม่เหมาะสม ให้ผู้สั่งใช้ยารายบุคคล
ให้ผู้บริหารรับทราบทุกเดือน
- ติดตามกากับผลการดาเนินในระดับ
โรงพยาบาลและ รพ.สต. ในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารและคปสอ.ทุกเดือน
รวมทั้งคณะกรรมการ PTC ทุก 2 เดือน

2.2 นิเทศติดตาม
- พัฒนางาน RDUตามเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว
จุดเน้น RDU คบส.โดยมีเภสัชกรผู้รับผิดชอบแต่ละ รพสต.
- สุ่มสารวจและติดตามปัญหากร้านชาจาหน่ายปฏิชีวนะและ
อันตราย

อาเภอแม่เมาะ

ธค.61,มีค.62 กลุ่มงาน
มิย.62,สค62 เภสัชกรรม

ทุกสิ้นไตรมาส

อาเภอแม่เมาะ

ทุกเดือน

อาเภอแม่เมาะ

ธค.61,มีค.62 กลุ่มงาน
มิย.62,สค 62 เภสัชกรรม
พย 61-กย62 กลุ่มงาน
เภสัชกรรม

ทุกสิ้นไตรมาส

ทุกสิ้นไตรมาส
ทุกสิ้นไตรมาส

รพ.แม่เมาะ
รพ.แม่เมาะ
5 ตาบล

รพสต. ผ่าน
ตามเกณฑ์ RDU
รพสต. ผ่าน
ตามเกณฑ์ RDU

ธค.61 ,มีค.62 กลุ่มงาน
มิย.62,สค 62 เภสัชกรรม
ธค.61 ,มีค.62 กลุ่มงาน
มิย.62,สค 62 เภสัชกรรม

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/
จานวน

พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
จานวน แหล่งงบ ดาเนินการ

- การดาเนินงานการห้ามจาหน่ายยาปฏิชีวนะและสเตียรอยด์
ในชุมชน (บูรณาการกิจกรรมร่วมกับงาน คบส.)
- นิเทศและติดตามงาน
อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง รพ.สต. 5 แห่ง

ธค.61,มีค62 กลุ่มงาน
กค 62
เภสัชกรรม
รวมเป็นเงิน

7,000 UC

แผนปฎิบตั ิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ 2562
คปสอ.แม่เมาะ จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ประเด็น / งาน : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ
ตัวชี้วัด (KPI) :อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และAdmit)
เป้าหมายจังหวัดลาปาง
1.โรงพยาบาลระดับF2 มีระบบ ECS ที่มีคุณภาพ แบบประเมิน ECS
2.ร้อยละของ ER คุณภาพผ่านเกณฑ์ การประเมินร้อยละ 70 ขึ้นไป
3.ร้อยละ EMS คุณภาพผ่านเกณ์ การประเมินร้อยละ 70ขึ้นไป
4.ร้อยละของผู้ปว่ ยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกรพ ที่มีการCPRและรอดชีวติ เกณฑ์ ร้อยละ30
5.ร้อยละของผู้ปว่ ยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกรพ.มีชีวติ รอดด้วยการส่งต่อ เกณฑ์ ร้อยละ15
6.อัตราการเสียชีวติ ของผู้ปว่ ยวิกฤติฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมงผู้ปว่ ย Triage level 1 และ 2 ที่ Admit จาก ER น้อยกว่าร้อยละ 12
7.อัตราการเสียชีวติ จากการบาดเจ็บทางถนน( Trauma )ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนประชากร
8.ร้อยละของผู้ปว่ ยวิกฤติมาโดยระบบ EMS ร้อยละ 65
9.อัตราการเสียชีวติ ผู้เจ็บป่วยวิกฤติฉุกเฉิน( Severe head injury)ในรพ.ระดับ F2 ขึ้นไปน้อยกว่าร้อยละ 12
สถานการณ์ / ข้อมูลพืน้ ฐาน :อัตราตายจากอุบตั ิเหตุทางถนน ในปี 2561 คิดเป็น 17.5 ต่อแสนประชากรลดลงจากปี๒๕๕๙ คิดเป็น 22.5
พบปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญ ได้แก่ การดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 38.68 การไม่สวมอุปกรณ์ปอ้ งกันในการขับขี่ ร้อยละ 75.85 ความเร็วในการขับขี่ สภาพถนนและจุดเสี่ยงในพื้นที่จานวน 8 จุด
ทีมีสภาพเป็นทางโค้ง ไม่มีสัญญานไฟจราจรในระหว่างการซ่อมผิวจราจรไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ ความรุนแรงในการเกิดอุบตั ิเหตุสูงการนาส่งด้วยระบบ EMS ร้อยละ 83.04
ในบางพื้นที่มีบริการ EMS ไม่ครอบคลุม 24 ชั่วโมงการเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ เกิดจากอุบตั ิเหตุหมู่ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของกฟผ.แม่เมาะซึ่งในช่วงเวลาเร่งด่วนจะมีการจราจรที่หนาแน่น
มีรถรับ-ส่งพนักงาน ทั้งส่วนรัฐวิสาหกิจและบริษทั เอกชน มีการใช้ความเร็วสูง ถนนสายรองมีทางแยกร่วมไม่มีปา้ ยสัญญาน ส่วนสาธารณภัยอื่นที่เป็นความเสี่ยงในพื้นที่ได้แก่
การเกิดอัคคีภยั ในสถานบริการ กฟผ.แม่เมาะ จากการประเมิน
ลา โครงการ /
เป้าหมายและ
ระยะเวลา
งบประมาณ
กิจกรรมรอง
พื้นที่ดาเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผู้รับผิดชอบ
ดับ กิจกรรมหลัก
จานวน
จานวน
แหล่งงบ ดาเนินการ
รหัส 020203 โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพหน่วยงานอุบตั ิเหตุและฉุกเฉินEMS คุณภาพ,ECS คุณภาพ,ER คุณภาพ คปสอ.แม่เมาะ
Pre-hospital care
กิจกรรมที่ 1 พัฒนา EMS คุณภาพ
-ประชาสัมพันธ์ 1669 ในกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป
บูรณาการ
ต.ค.61ER
ก.ย.-62
- การอบรมให้ความรู้ อสช ในพื้นที่ในเรื่องการปฐมพยาบาล
สื่อ 1669 Alert
และการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน
ประชาชน และเด็ก สถานศึกษาระดับ
2 แห่ง
บูรณาจังหวัด

ลา โครงการ /
ดับ กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
-ปรับปรุงระบบบริหารจัดการรถพยาบาล อัตรากาลัง
ให้พร้อมในการให้บริการ
- เตรียมความพร้อมใช้ของรถพยาบาล(Ambulance safety)
1.ติดตั้ง ระบบติดตาม GPS รถพยาบาล
2;การทาประกันภัยรถพยาบาลและบุคคลากร
3.กาหนดมาตรการการและควบคุมกากับการขับรถพยาบาล
ไม่เกิน 80 Km/hr

เป้าหมายและ
จานวน
มัธยม

รถพยาบาล
รถ FR,BLS
พขร.
พยาบาล

พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
จานวน
แหล่งงบ ดาเนินการ

มัธยมศึกษา
รพ.แม่เมาะ
รพ แม่เมาะ
เทศบาลแม่เมาะ
อบต.บ้านดง
อบต.สบป้าด
อบต.นาสัก

รถพยาบาล รพ. อบต.จางเหนือ แผนเงิน
บารุงและ
จานวน 4 คัน
แผนเงิน
รถพยาบาล
ทุกเครือข่าย
สนับสนุน
ขับรถพยาบาล
ของอปท.

พ.ย.-61

ER

ใช้ความเร็วไม่
เกิน80 Km/hr

4.ตรวจสภาพความพร้อมใช้ของรถพยาบาล
- จัดหาวิทยุสื่อสาร(ดา)
-จัดซื้อSpinal board +head immobilize
5. เตรียมความพร้อมบุคคลากร
-อบรม EMT-B
- อบรมฟื้นฟู Work shop
Triage , Resuscitate, ACLS
-หุ่น CPR ครึ่งตัว

- พัฒนาและขยายเครือข่ายโดย
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ (FR)

- ให้ความรู้และประเมิน อปท.ในการยกระดับจาก FR

พขร.เปล
รพ แม่เมาะ รถพยาบาล ต.ค.61ER
พนักงานขับรถ
มีความพร้อมใช้ ก.ย.-62
1 เครื่อง
รพ แม่เมาะ
เพื่อการสื่อสาร
12,000 งบกองทุน ส.ค.-62 ER
ครบถ้วนถูกต้อง
2 ชุด
รพ แม่เมาะ
เพื่อการเคลื่อน
20,000
ย้ายถูกต้อง
พยาบาล.รพ,
รพ แม่เมาะ
พขร.ได้รับการอบรม
ตามโครง ต.ค.61ER
จนท.รพสต. 50 คน รพสต.บ้านใหม่
EMT-B 1-2 คน
การแม่ข่าย ก.ย.-62
รพสต. ท่าสี,สบป้าด เจ้าหน้าที่ผ่าน
3,250
UC ธ.ค.-61
รพสต.กอรวก,บ้านทานเกณฑ์ร้อยละ 80
1 ตัว
รพ แม่เมาะ
จนท.ผ่านการ
98,000 งบกองทุน
อบรม ACLS
ร้อยละ 100
อพปร ของอปท 5 แห่ง รพ แม่เมาะ
มีหน่วยบริการ
บูรณาการงบ
รพสต.บ้านใหม่
FRครอบคลุมทุก
ร่วมกับสสจ.
รพสต. ท่าสี,สบป้าด พื้นที่ร้อยละ100
อปท.นาสัก

อปท.ได้รับการ

ตามโครง

ลา โครงการ /
ดับ กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

เป้าหมายและ
จานวน

เป็นระดับBLS

อพปร ของอปท 2 แห่ง

- ร่วมกิจกรรม EMS Rally

รพ แม่เมาะ

In-Hospital Care
กิจกรรมที่ 1 พัฒนา ECS คุณภาพ
1.แต่งตั้ง/ทบทวนคณะกรรมการ ICSระดับอาเภอและ
บทบาท ภารกิจ
2. วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง Hospital Safety Index
และประเมินผล
3.จัดทาแผนการจัดการสาธารณภัย,แผนประคองกิจการ,
แผนอพยพผู้ปว่ ย
- อุทกภัย,อุบตั ิเหตุหมู่ อัคคีภยั ,โรคระบาด
4.อบรมบุคลากร ในเรื่องการดูแลผู้บาดเจ็บ
ก่อนถึง รพ.ตามหลักสูตร Mini-Mert
เพื่อตอบสนองภัยพิบตั ิ
5. การซ้อมแผนฯ ระดับ อาเภอ
6.ทบทวนคณะทางานศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
( RTI Team )ดาเนินงานผ่าน พชอ.โยใช้ DHI-RTI เป็นกลไก
ในการขับเคลื่อน
7.บูรณาการข้อมูล 3 ฐาน(สธ ตารวจ บริษทั กลาง)เกี่ยวกับ
จานวนผูบ้ าดเจ็บและเสียชีวิต จุดเสีย่ งแก่หน่วยงานที่เกีย่ วข้องใน
และคืนข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเวทีประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการและผู้นาชุมชน
8.วิเคราะห์ข้อมูลจุดเสี่ยงและการจัดการจุดเสี่ยง ในพื้นที่
ร่วมกับ ศปภ.อาเภอแม่เมาะ

พื้นที่ดาเนินการ

รพ แม่เมาะและ
อพปร ของอปท 5 แห่ง 5 รพสต.

ทีม PHER
30คน/2ครั้ง/ปี

คปสอ.แม่เมาะ

1 ครั้ง/1ปี

คปสอ.แม่เมาะ

แพทย์=1 ,พยาบาล=2 รพ แม่เมาะ

EMT-I=1 , พขร=1

รพ แม่เมาะ
1 ครั้ง/เดือน
รพ แม่เมาะ

5 ตาบล

รพ แม่เมาะ
รพสต.บ้านใหม่

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ยกระดับจาก FR
เป็น BLSอย่าง
น้อย 1 อปท.
ทุก 3เดือน

ผ่านหลักสูตร
Mini-Mert 5 คน

ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
จานวน
แหล่งงบ ดาเนินการ
การแม่ข่าย

ตามโครง ต.ค.61การแม่ข่าย ก.ย.-62

5,375

UC

ER

ต.ค.61ก.ย.-62

PHER

ต.ค.61ก.ย.-62

ER

มีคณะทางาน
ในพื้นที่ อ.
แม่เมาะ
ข้อมูลจุดเสี่ยง
อ.แม่เมาะ

พ.ย.-61

ER
ทีมPHER

จุดเสี่ยงใน
พื้นที่ได้รับ

พ.ย.-61

ER
ทีมPHER

ลา โครงการ /
ดับ กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
9.การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวติ จากอุบตั ิเหตุ
ทางถนน

10.เข้าร่วมกิจกรรมสื่อสารความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัย
ทางถนนร่วมกับภาคีเครือข่ายในช่วงเทศกาลและบูรณาการ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์กับ TO BE NO 1
- ส่งเสริมการกวดขันวินัยจราจรในเวที DHB
11.จัดทาป้ายรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาล
จานวน 3 จุด
12.ส่งเสริมกิจกรรมในการดาเนินงานมาตรการชุมชน
/ด่านชุมชนในช่วงเทศกาลร่วมกับภาคีเครือข่าย
กิจกรรมที่ 2 มาตรการองค์กรหน่วยงานสาธารณสุข
1.กาหนดมาตรการองค์กรในการสวม
หมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย
ของเจ้าหน้าที่และหน่วยราชการ
กิจกรรมที่ 2 พัฒนา ER คุณภาพ
- ลดความแออัดห้องฉุกเฉิน
1. ทบทวนระบบการ Triage ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ทบทวน CPG ในการดูแลภาวะวิกฤติร่วมกับองค์กรแพทย์
- ประเมินตนเองตามแนวทางการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
- ดาเนินการ ER safety ( 2P safety)
- พัฒนาคุณภาพ/แก้ไขตามส่วนขาด ( ER Audit)
3.พัฒนาบุคคลากร

เป้าหมายและ
จานวน

ทุกราย

อ.แม่เมาะ

แยกอาเภอ,รพ.
หางฮุง

5 ตาบล

หน่วยราชการ
ในพื้นที่

พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

รพสต. ท่าสี,สบป้าด การแก้ไข
รพสต.กอรวก,บ้านทาน
รพ แม่เมาะ
การสอบสวน
รพสต.บ้านใหม่
ผู้เสียชีวติ ทาง
รพสต. ท่าสี,สบป้าด ถนนทุกราย
รพสต.กอรวก,บ้านทาน
รพ แม่เมาะ
กิจกรรมถนน
สีขาวในช่วง
เทศกาล
รพ แม่เมาะ
ป้ายรณรงค์
ในจุดเสี่ยงสาคัญ
รพ แม่เมาะ
3 จุด
รพสต.บ้านใหม่
มีด่านชุมชน
รพสต. ท่าสี,สบป้าด ครบทุกพื้นที่
รพสต.กอรวก,บ้านทาน5 ตาบล
รพ แม่เมาะ
จนท.มีการสวม
รพสต.บ้านใหม่
อุปกรณ์ปอ้ งกัน
รพสต. ท่าสี,สบป้าด 100%
รพสต.กอรวก,บ้านทาน

รพ แม่เมาะ
รพ.แม่เมาะ
รพ แม่เมาะ

การคัดแยก
ถูกต้อง
GAP

ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
จานวน
แหล่งงบ ดาเนินการ

ต.ค.61ER
ก.ย.-62 ทีมPHER

ต.ค.61ER
ก.ย.-62 ทีมPHER

บูรณางบสื่อ

ต.ค.61ER
ก.ย.-62 ทีมPHER
ต.ค.61ER
ก.ย.-62 ทีมPHER
พ.ย.-61

ER

พ.ย.-61

ER
pct,nur

ลา โครงการ /
ดับ กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

เป้าหมายและ
จานวน

พื้นที่ดาเนินการ

- อบรมหลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ( ENP)
4.จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม
4.1เครื่องติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพ
พยาบาลวิชาชีพ รพ แม่เมาะ
อัตโนมัติ NIBP ชนิดติดผนัง
กิจกรรมที่ 3 ทบทวนแนวทางปฏิบตั ิ กลุ่ม Fast tract
2 เครื่อง
รพ แม่เมาะ
(Stroke/Sepsis/Trauma )
- ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ปว่ ย Fast Tract ร่วมกับ PCT
- การทบทวน case Mortality and morbidity conference
- ฟื้นฟู CPR
พยาบาลวิชาชีพ 50 คน
กิจกรรมที่ 4 ทบทวนแนวทางการบันทึกข้อมูล
และพนักงานเปล
- การบันทึกข้อมูลการปฏิบตั ิงานในระบบ ITEM
- การบันทึกข้อมูลการปฏิบตั ิงานในระบบข้อมูล IS
รพ.สต 5 ตาบล
การบันทึกข้อมูลการส่งต่อผู้ปว่ ย Thai refer
รพ.แม่เมาะ
รพ.แม่เมาะ
- กิจกรรมติดตามและดูแลการดาเนินงาน
ติดตามตัวชี้วดั เดือนละ 1 ครั้ง

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
จานวน
แหล่งงบ ดาเนินการ
บูรณาการ ต.ค.61-

1คน
เพื่อเฝ้าติดตามอาการ
ผู้ปว่ ยวิกฤติ

แผน HR

ER

ก.ย.-62

300,000 งบกองทุน
บูรณาการ ต.ค.61ER
แผน PCT ก.ย.-62 pct,nur

ระบบได้ครบถ้วน
ถูกต้อง
ทุกเดือน

เม.ย.-62

ER

ต.ค.61ก.ย.-62
ต.ค.61ก.ย.-62

ER
ER

2.การพัฒนาระบบส่งต่อระบบ Thai Refer
1พัฒนาระบบการส่งต่อ Thai Refer
หน่วยบริการ
- พยาบาลรับผิดชอบศูนย์ส่งต่อ
6 แห่ง
ในเวลาราชการ 1คน
- เตรียมก่อนส่งต่อประสานงานก่อน
การส่งต่อ (โทรศัพท์ Fax . Line )
-เตรียมความพร้อมก่อนส่งผู้ปว่ ย
(ต้นทาง)และก่อนรับผู้ปว่ ย (ปลายทาง)
ความพร้อมของรถ อุปกรณ์ เอกสาร
- กรณีส่งกลับ ประสานหน่วยงาน IPD ER เตรียมความพร้อม
ของรถ อุปกรณ์
- รับปรึกษา ประสานงาน ระหว่างส่งต่อ (รพ. ลาปาง ,เกาะคา
และ รพสต.ทุกแห่ง)

รพ.แม่เมาะแ
รพ.สต.5 แห่ง
ในเครือข่าย

1.มีศูนย์ประสาน
การส่งต่อ
2.มีผู้รับผิดชอบ
ระดับอาเภอ
3.มีคู่มือและแนว
ทางการส่งต่อ
ผู้ปว่ ยแต่ละระดับ
4.มีแนวทาง (CPG)
การส่งต่อใน
กลุ่มโรคที่สาคัญ
5.มีระบบThai
Refer COC link

-

-

พย.62

ER
พรชื่น

-

-

ตค.62
กย.62

พรชื่น

ลา โครงการ /
ดับ กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
- ติดตามผลการรักษาผู่ปว่ ยส่งต่อ (รพ. ลาปาง ,เกาะคา
และหน่วยบริการอื่นๆ)
- ตอบกลับการรักษา รพ.สต. ลูกข่าย
- รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล
ประเมินผลนาแจ้งที่ประชุม คปสอ. ทุกเดือน
2.จัดทาแนวทาง (CPG)
การส่งต่อในกลุ่มโรคที่สาคัญ
ตาม Service Plan
- Stroke MI
- Sepsis
- NCD
- Truama
- สูติกรรม
- Pneumonia
ข้อมูลการส่งต่อ
3. พัฒนาศักยภาพผู้ใช้ระบบ Thai Refer
- ประเชิงเชิงปฏิบตั ิระบบส่งต่อด้วย Thai Refer
- ประสานAdmin ลงไป check ระบบ Thai refer ทั้งในรพ
และ PCC กรณีพบปัญหาในการส่งต่อปรึกษา
ทางโทรศัพท์ Line
4.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู/้ ทบทวนการส่งต่อในกลุ่มโรคที่
สาคัญและพบปัญหาการส่งต่อระหว่าง รพ.ลาปาง รพ.เกาะคา
และ PCC

เป้าหมายและ
จานวน

พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
เชื่อมโยง รพ.
และ PCC

หน่วยบริการ
5 แห่ง

รพ.แม่เมาะแ
รพ.สต.5 แห่ง
ในเครือข่าย

แนวทาง (CPG)
การส่งต่อในกลุ่ม
โรคที่สาคัญ

ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
จานวน
แหล่งงบ ดาเนินการ
ตค.62
พรชื่น
กย.62
ตค.62
พรชื่น
กย.62
-

-

พยาบาลและจนท
หน่วยบริการ
7 แห่ง

พย.62
ธค.62

ทีม PCT

มค.62

ทีม PCT
IT

มีค.62
กค.62
รวมงบประมาณ

438,625
28,625
410,000

UC
กองทุน

ทีม PCT

แผนปฎิบตั ิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ 2562
คปสอ.แม่เมาะ จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ประเด็นการพั
/ งาน
ฒนาระบบบริ
:
การสุขภาพตาม (Service Plan) อาเภอแม่เมาะ
ตัวชี้วัด (KPI) :
1) อัตราตายทารกแรกเกิด ไม่เกิน 15:1,000 การเกิดมีชีพ
2)มารดาเสียชีวติ ในห้องคลอดน้อยกว่า 18 ต่อการเกิดมีชีพแสนราย
3)มารดาตกเลือดหลังคลอดไม่เกินร้อยละ 5
4)ทารกขาดออกซิเจนระหว่างคลอดไม่เกิน 25 ต่อการเกิดมีชีพพันคน
5)ร้อยละของห้องคลอดคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน (F2)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
สถานการณ์ / ข้อมูลพืน้ ฐาน :จากปัญหาของพื้นที่ของห้องคลอดและห้องรอคลอดอยู่หา่ งไกลกัน มีความเสี่ยงในการเคลื่อนย้ายและการช่วยคลอดจาเป็นต้องมีการส่งต่อไปคลอด
ยังโรงพยาบาลแม่ข่ายจานวนทั้งหมด 97 Case เป็นครรภ์เสี่ยง Case thyroid, PIH, Previous C/S , IUGR , DM พบอุบตั ิการณ์การคลอดการคลอดระหว่างการนาส่ง 2 ราย
มีภาวะแทรกซ้อนจาการคลอด การฉีกขาดบริเวณ Labia แผลแยก จึงมีแผนในการพัฒนางานคลอดทั้งในส่วนระบบงาน บุคลากร
ลาดับ

โครงการ /
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

เป้าหมายและจานวน

พื้นที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

รหัสโครงการ 020204 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามService Planสาขาสูติกรรมและทารกแรกเกิด คปสอ.แม่เมาะ
สูติกรรมและทารกแรกเกิด
- การขับเคลื่อนโครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน บูรณาการกับยุทธศาสตร์ คปสอ.แม่เมาะ
ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ อาเภอ PP&Pย.1
(สาธารณสุขอาเภอเป็นเลขานุการ)
พัฒนา LR คุณภาพ
1.ทบทวนเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
หญิงตั้งครรภ์ที่มารับ รพ. แม่เมาะ มีกระบวนการ
ของหญิงมีครรภ์ในห้องคลอด early
บริการฝากครรภ์
ป้องกันและควบคุม
warning sign เช่นภาวะตกเลือด
ในสถานบริการ
ความเสี่ยง
หลังคลอด ภาวะช็อคจากการตกเลือดหลังคลอด รพ.แม่เมาะและรพสต.
ในหญิงตั้งครรภ์
2.ทบทวนแนวทางปฏิบตั ิทั้งมารดาและทารก เครือข่าย
และทารกที่
(รพ.สต./ห้องคลอด/การส่งต่อ)
สามารถป้องกันได้
2.1 การป้องกันการเกิด Birth Before Admit
- ประสานงานรพสต.ในการจัดเตรียมรถ รับส่งต่อ

งบประมาณ
จานวน แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

MCH board

พย.61

นุจรี,สุภาวดี

พย.61

MCH board
PCT

ลาดับ

โครงการ /
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

เป้าหมายและจานวน

หญิง Preg ใกล้คลอด
- มีการใช้ Partograph /แบบประเมิน EFM
เพื่อประเมินความก้าวหน้าของการคลอด
- จัดระบบการส่งต่อ Fast tract กรณีฉุกเฉินผู้คลอด
ที่มีภาวะเสี่ยงหรือเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อน
- จัดเตรียม Set BBA พร้อมใช้ทกุ หน่วยงาน
- มีการ Conference case BBA เพื่อทบทวน /
แก้ไขปัญหา กรณี มี Case
2.2 แนวทางการดูแลในขณะคลอดของมารดา
และทารกห้องคลอดคุณภาพ
- Standing Order for PIH Investigation
& Treatment
- Standing Order for Pre term Labour
- Standing Order for PPH Investigation
& Treatment
- แนวทางการเฝ้าระวังภาวะ Birth Asphyxia
- แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มี
โรคแทรกทางอายุรกรรม NCD HIV
- แนวทางการดูแลแม่คลอดที่มภี าวะ

พื้นที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

มีกระบวนการ
คัดกรองการตั้งครรภ์
ที่มีความเสี่ยงสูง
ตั้งแต่จุดแรกรับ
และส่งต่อ

งบประมาณ
จานวน แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

พย.61

MCH board
PCT

พย.61

MCH board
PCT

1) อัตราตาย
ทารกแรกเกิด
ไม่เกิน 15:1,000
การเกิดมีชีพ
2)มารดาเสียชีวติ

เสี่ยงได้แก่ การคลอดติดไหล่ ภาวะตกเลือด

ในห้องคลอด

- เกณฑ์การรายงานแพทย์การดูแลหญิงตั้ง
ครรภ์ปกติ ครรภ์เสี่ยงทั้งใน / นอกเวลา
3.เตรียมความพร้อมวัสดุ / อุปกรณ์ /สารน้า ยา /
เวชภัณฑ์
- เตรียมเครื่องมือกู้ชีพของมารดาที่พร้อมใช้
-มีการจัด PPH Box เพือ่ เตรียมความ

น้อยกว่า 18
ต่อการเกิดมีชีพ
แสนราย
3) มารดาตกเลือด
หลังคลอดไม่เกิน
ร้อยละ 5

ลาดับ

โครงการ /
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

เป้าหมายและจานวน

พื้นที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

รับภาวะตกเลือดหลังคลอด
- เตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ
ทางด้านสูตกิ รรม
อุปกรณ์เครื่องมือ
1.เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ Drop toneเพียงพอ พร้อมใช้
(เครื่องละ 40,000 บาท)

มี.ค.-62 MCH

(รพ.สต.5 แห่ง รพ.แม่เมาะ

2.เครื่องวัดความยาวเด็ก แบบพกพา

7

280,000 งบกองทุน

20

200,000 งบกองทุน

1

900,000 งบกองทุน

2

120,000 งบกองทุน

(เครื่องละ 10,000 บาท)
3.เครื่องอัลตราซาวด์ระบบ 4 D
(เครื่องละ 900,000 บาท)
4.เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนของเด็ก
(เครื่องละ 60,000 บาท)
4.พัฒนาบุคลากร
4.1 ฟื้นฟูทกั ษะบุคลากรในการทาคลอดปกติ

แพทย์ 3 คน

รพ. แม่เมาะ บุคลากรได้รับการ

พยาบาล.รพ และ

รพสต.บ้านใหม่ ฟื้นฟูความรู้และ

บูรณาการงานสสจ.

สุภาวดี
นุจรี,สุภาวดี

จนท.รพสต.จานวน 20 คน รพสต.ท่าสี,สบป้ทัาดกษะการปฏิบตั ิ

รพสต.กอรวก
รพสต.บ้านทาน

4.2 อบรมเชิงปฏิบตั ิการทักษะ
NCPR แก่จนท.รพ/รพ.สต

พยาบาล.รพ และ

รพ. แม่เมาะ บุคลากรได้รับการ

จนท.รพสต.จานวน50 คน รพสต.บ้านใหม่ ฟื้นฟูความรู้และ

รพสต.ท่าสี,สบป้ทัาดกษะการปฏิบตั ิ

3,250

UC

เม.ย.-62 สุภาวดี
นุจรี,สุภาวดี

ลาดับ

โครงการ /
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

เป้าหมายและจานวน

พื้นที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

รพสต.กอรวก
รพสต.บ้านทาน
4.3 อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารทาคลอดฉุกเฉิน
ทีมีภาวะเสี่ยง

แพทย์ 3 คน

รพ. แม่เมาะ บุคลากรได้รับการ

พยาบาล.รพ และ

รพสต.บ้านใหม่ ฟื้นฟูความรู้และ

3,250

UC

ธ.ค.-61 สุภาวดี
นุจรี,สุภาวดี

จนท.รพสต.จานวน 20 คน รพสต.ท่าสี,สบป้ทัาดกษะการปฏิบตั ิ

รพสต.กอรวก
5.การดูแลหลังคลอด
- ปฏิบตั ิตามแนวทางการดูแลมารดาหลังคลอด มารดาหลังคลอดที่มารับ รพ. แม่เมาะ
และทารกแรกคลอด
บริการรพ.แม่เมาะ
-ประเมินมารดาภาวะเครียดหลังคลอด
- คัดกรองภาวะพร่องไธรอยด์และจัดทาทะเบียน
-กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ มารดาหลังคลอด
หญิงตั้งครรภ์ที่มา รพ. แม่เมาะ
และทวนสอบความเข้าใจก่อนกลับบ้าน

อัตราการติดเชื้อ
แผลฝีเย็บ=0
อัตราการติดเชื้อ
สะดือทารก=0
มารดาหลังคลอด

คลอดรพ.แม่เมาะ

-การส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดและทารก

มีความรู้และ

มีการจัดนมและไข่ ให้แม่หลังคลอดในโรงพยาบาล
-การเลี้ยงลูกดวยนมแมหลังคลอด

สามารถปฏิบตั ิตัว
ได้อย่างถูกต้อง

- มี (Early bonding) นานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
-การออกกาลังกายในหญิงหลังคลอด
-การนวดสัมผัสทารก
-การอาบน้าทารก
-การดูแลทารกคลอดกอนกาหนด
-การใช้คู่มอื ตรวจพัฒนาการDSPM
- ส่งต่อข้อมูลการเยี่ยมให้ศูนย์ COC

ธ.ค. 61-ก.ย62 IPD

ลาดับ

โครงการ /
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
(ติดตามเยี่ยมหญิงหลังคลอโดยมอค.,อสม.นมแม่,
ชมรมนมแม่ในพื้นที่และแพทย์แผนไทย
การควบคุมกากับ
- กิจกรรมติดตามและดูแลการดาเนินงาน

เป้าหมายและจานวน

พื้นที่
ดาเนินการ

รพ แม่เมาะ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน แหล่งงบ

ทุกเดือน

ติดตามตัวชี้วดั เดือนละ 1 ครั้ง
รวมงบประมาณ 1,506,500
6,500 uc
1,500,000 กองทุน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎิบตั ิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ 2562
คปสอ แม่เมาะ จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 2ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ประเด็น / งาน : การพัฒนาการดูแลต่อเนื่อง (Continuity Of Care ) อย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัด (KPI) :
1 อัตราความครอบคลุมการเยี่ยมผู้ปว่ ยที่บา้ นแยก ระดับความรุนแรง สีแดง สีเหลือง สีเขียว ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2. อัตราผู้ปว่ ยส่งกลับจาก รพศ / รพช ได้รับการเยี่ยมบ้านภายใน 14 วัน ร้อยละ 100
สถานการณ์ / ข้อมูลพืน้ ฐาน :
ผลงานการดูแลผู้ปว่ ยต่อเนื่องที่บา้ น ในเขตอาเภอแม่เมาะ ในปีงบประมาณ 2561 มีการส่งต่อผู้ปว่ ยเยี่ยมบ้าน ทั้งหมด 492 รายแยกเป็นผู้ปว่ ยกลุ่มสีแดง 89 ราย กลุ่มสีเหลือง 101 ราย
และกลุ่มสีเขียว 302 ราย อัตราผู้ปว่ ยกลุ่มเป้าหมายประเภท 3 (สีแดง) ได้รับการเยี่ยมบ้านภายใน 7วันหลังจาหน่ายมากกว่าร้อยละ80ผลการเยี่ยมบ้านกลุ่มสีแดง ภายใน7วัน ผ่านเกณฑ์
คิดเป็นร้อยละ 89และอัตราการตอบกลับข้อมูลการเยี่ยมบ้านผู้ปว่ ยระดับ 3 ภายใน 1 เดือนมากกว่าร้อยละ80 ผลการตอบกลับการเยี่ยมบ้านผู้ปว่ ยประเภท3(สีแดง) ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 89
ปัญหาเนื่องจากมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน COC มีการรับผิดชอบงานหลายด้านทาได้แต่การmonitor ในโปรแกรม ขาดการวางแผนการเยี่ยมแบบสหวิชาชีพร่วมกับFCT ขาดการติดตามทบทวน
ประมวลผลประสิทธิภาพการบันทึกข้อมูล
ลาดั
เป้าหมาย พืน้ ที่ดาเนินการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
โครงการ
กิจกรรม
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผู้รบั ผิดชอบ
บ
และจานวน (ระบุ PCC)
จานวน แหล่งงบ ดาเนินการ
1 รหัสโครงการ 020205 โครงการพัฒนาระบบการจัดบริการเยี่ยมติดตามเชิงรุกโดยทีมหมอครอบครัว (FCT)และศูนย์ COC คปสอ.แม่เมาะ
1ทบทวนระบบการส่งต่อ การรับผู้ปว่ ย

คปสอ.แม่เมาะ

มีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง

กลับและการรับ Consult จาก รพสต.

รพ.สต. 5 แห่ง

ครบถ้วน และเป็นปัจจุบนั

2 ทบทวนการทางานตามแผนส่วนขาด

ใน 8 กลุ่มเป้าหมาย

พ.ย.-61 คปสอ.แม่เมาะ
ศูนย์ COC
พ.ย.-61

3.ทบทวนคาสั่งแต่งตั้งทีม COCและ FCT
อ.แม่เมาะบทบาทหน้าที่ทมี แต่ละระดับ
4.ทบทวนฐานข้อมูล 8 กลุ่มเป้าหมายที่ต้อง

4 ครั้ง/ปี คปสอ.แม่เมาะ

ศูนย์ COC

ได้รับการเยี่ยมติดตามจากศูนย์ COC ให้ครอบ
คลุม ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลจากการประสาน
คลินิคเฉพาะใน รพช. และข้อมูลจากการออก
เยี่ยมทุกครัวเรือนชองทีม FCT ตาบล
5.ประชุมทบทวนกลุ่มเป้าหมายและ CPG
แต่ละกลุ่ม ของทีม FCT แต่ละระดับ

6 ครั้ง/ปี คปสอ.แม่เมาะ

มีทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย
และ CPG ที่เป็นปัจจุบนั

พ.ย.-61

มอค.

ลาดั
บ

โครงการ

กิจกรรม
6.ศูนย์ COC จัดแบ่งกลุ่มเป้าหมายส่งข้อมูล

เป้าหมาย พืน้ ที่ดาเนินการ
และจานวน (ระบุ PCC)
ทุกราย

คปสอ.แม่เมาะ

แจ้งให้ FCT ระดับต่างๆ ออกเยี่ยมติดตาม

ผลผลิต/ผลลัพธ์
กลุ่มเป้าหมายทุกรายได้

ระยะเวลา
งบประมาณ
จานวน แหล่งงบ ดาเนินการ
พ.ย.-61

ผู้รบั ผิดชอบ
มอค.

รับการเยี่ยมโดย FCT

กาหนดกลุ่มเป้าหมายในการเยี่ยมบ้านปี62
โดยแบ่งเป็นสีแดง เหลือง เขียว
และมีเกณฑ์ในการกาหนดความเร่งด่วน
ในการเยี่ยม ให้ครอบคลุม
6.1 กลุ่มหญิงมีครรภ์ high risk
6.2 กลุ่มเด็กที่มีพฒ
ั นาการล่าช้า
6.3 กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง
6.4 กลุ่มผู้พกิ ารระดับ 1 และ 2
6.5 กลุ่มที่ต้องดูแลต่อเนื่องที่บา้ น ได้แก่

2 ครั้ง/เดือน

- ผู้ปว่ ย CKD Stage 4 และ 5

cmทีม FCT

- ผู้ปว่ ยไตวายระยะสุดท้ายที่ล้างไตทาง

cm

ช่องท้อง ( CAPD )

cm

. - มะเร็งระยะสุดท้าย

cm

.- COPD ที่ readmit

cm

"- ผู้ปว่ ย DM / HT ที่ควบคุมไม่ได้

cm

. - ผู้ปว่ ยในพระบรมราชานุเคราะห์
.- ผู้ปว่ ยจิดเวช
7.. ทบทวนคู่มือแนวทางในการดาเนินงาน

คปสอ.แม่เมาะ

สามารถใช้แบบประเมิน

รวมทั้งแบบประเมินต่างๆที่ใช้ในการ

"-inhommess , ADL

ประเมินร่วมกัน

,PPS ,Braden score,
CAT score

พ.ย.-61

ทีม FCT

ลาดั
บ

โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย พืน้ ที่ดาเนินการ
และจานวน (ระบุ PCC)

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ระยะเวลา
งบประมาณ
จานวน แหล่งงบ ดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

caregiver strain index
8.ศูนย์ COC รับผิดชอบกากับติดตามให้กลุ่ม
เป้าหมายได้รับการเยี่ยมครอบคลุมและสรุป

ทุกราย

คปสอ.แม่เมาะ

กลุ่มเป้าหมายทุกรายได้

พ.ย.61-ก.ย.62

COC

.

COC

รับการเยี่ยมโดย FCT

ผลงานการเยี่ยมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
ร่วมกับทีมทุกระดับ
8.นิเทศติดตามการดาเนินงาน FCT จน.2 ทีม

2 ครั้ง/ปี คปสอ.แม่เมาะ

ทีม FCT ทุกทีมได้รับการ
นิเทศ

9. พัฒนาคุณภาพการบันทึกตามโปรแกรม

จนท.รพ.สต. คปสอ.แม่เมาะ

มีแนวทางการดาเนินงาน

Thai COCและ COC แม่เมาะ link
จัดประชุมการใช้ Thai COC
ร่วมกันทั้งอาเภอเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
และมีการประสานข้อมูลผู้ปว่ ยที่ต้องเยี่ยม
ทาง line กลุ่มและทางโทรศัพท์
10จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนิน
งาน FCT ระดับอาเภอ
นาเสนอเรื่องเล่า และนวตกรรม
การดูแลผู้ปว่ ยต่อเนื่องที่บา้ น
11. พัฒนาจัดตั้งศูนย์จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ในการ
เยี่ยมบ้านเพื่อการดูแลต่อเนื่อง
12 รายงานตาม KPI
12.1.สรุปและวิเคราะห์ส่งจังหวัดทุก 2 เดือน
12.2 นาเข้าที่ประชุมคปสอ.ทุกเดือน
12.3 ประเมินผลการดาเนินงานทุก 6 เดือนและ 12
ตามตัวชี้วดั

15 คน

ที่ชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน

ทุก รพสต.

จนท.รพ.สต. คปสอ.แม่เมาะ
15 คน
ทุก รพสต.

COC

มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดาเนินงาน FCT

1500

UC

พ.ย.-61

COC

1250

UC

ก.ค.-62

พรชื่น
ทีม FCT

พ.ค.-62

COC

ต.ค.61-ก.ย.62

พรชื่น

คปสอ.แม่เมาะ
คปสอ.แม่เมาะ

รวม

2,750

UC

แผนปฎิบตั ิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ 2561
คปสอ.แม่เมาะ จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ประเด็น / งาน : การพัฒนาระบบบริการและองค์กรคุณภาพ
ตัวชี้วัด (KPI) :
1.โรงพยาบาลแม่เมาะผ่านมาตรฐานการรับรอง HA 2 ปี 2560
2.มาตรฐานบริการเฉพาะด้านผ่านมาตรฐานการรับรองจากองค์กรภายนอก
สถานการณ์ / ข้อมูลพืน้ ฐาน :
รพ.แม่เมาะ ได้ผ่านมาตรฐานการรับรองคุณภาพ HA โรงพยาบาล ในปี 2560 มีกาหนด วันที่ 10 ต.ค.60 - 9 ต.ค.62 มีอายุการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 2 ปี จะครบกาหนดรับ

การเยี่ยมสารวจเพือ่ เฝ้าระวังตามมติคณะอนุกรรมการ ในเดือนพ.ค.62 เพือ่ ประเมินความก้าวหน้า และยืนยันนโยบายเนื่องจากมีการเปลี่ยนผู้บริหาร
ปี 62 ขอประเมินรับรองมาตรฐานที่จะหมดอายุ (Re-Accraditation) ได้แก่มาตรฐานคลินิกวัยรุ่น มาตรฐานยาเสพติด NCD คุณภาพ ห้องปฏิบตั ิการ ( LA),มาตรฐานสุขศึกษา,

มาตรฐานอาหารปลอดภัย,มาตรฐานอาชีวอนามัยและ มาตรฐานทันตกรรมปลอดภัย
โครงการ /
เป้าหมายและ
ลาดับ กิจกรรม
กิจกรรมรอง
จานวน
หลัก
020206 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA และมาตรฐานบริการเฉพาะด้าน
1. ทบทวนและจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
1.1 มาตรฐาน HA ,
รพ.แม่เมาะ
1.2 มาตรฐานเฉพาะด้าน
หน่วยงาน
(มาตรฐาน LA, คลินิกวัยรุ่น,SRRT
เฉพาะ
มาตรฐานยาเสพติด NCD Plus คุณภาพ
ECS/ ER คุณภาพ ,มาตรฐานสุขศึกษา
มาตรฐานอาหารปลอดภัย
Thai Dental Safety Goal
มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก)
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจในงาน
รพ.แม่เมาะ
พัฒนาคุณภาพ
หน่วยงาน
-ชี้แจง Update HA & HA 2018
เฉพาะ
และ 2P safety
-ประเมินตนเองใหม่ SAR2018

พื้นที่ดาเนินการ
(ระบุ PCC)

งบประมาณ
จานวน แหล่งงบ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

รพ.แม่เมาะ
หน่วยงาน
เฉพาะ

1.ร้อยละของ
โครงการที่ได้
รับการปฏิบตั ิ
ตามแผน>80%

รพ.แม่เมาะ
หน่วยงาน
เฉพาะ

2. จนท.
เข้าร่วม
อบรม 100%

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
พย.61

-

-

19,500

ทีมนา
กกค

ทีมนา
กกค.
ธค.61

โครงการ /
ลาดับ กิจกรรม
หลัก

กิจกรรมรอง
-ทบทวนการใช้เครื่องมือที่หลากหลายในงาน
พัฒนาคุณภาพ HA, ระบบ Lean, RCA
3. ทบทวนระบบงานและประเมินผลงาน
พัฒนาคุณภาพ
3.1 มีการนาเสนอตัวชี้วดั ของหน่วยงานตาม
Service profile ทุก 6 เดือน
3.2 มีการนาเสนอตัวชี้วดั ของทีมนาระบบงาน
3.3 ทบทวนโครงสร้างกรรมการคุณภาพและ
แผนพัฒนาคุณภาพ รพ.กาหนด
เข็มมุ่งของการพัฒนา
•ทาแผนคุณภาพปี 2562โดยใช้ Gaping จาก SCORING
•ทีมนานาเสนอผลลัพธ์ของระบบงานตัวชี้วกั
3.2 อบรมเชิงปฏิบตั ิการทีมนาคุณภาพ
แบบประเมินตนเอง
SAR 2018 , SCORING GUIDELINE 2018 ,
SIMPLE 2018
- หลักสูตร HA 704 การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง สาหรับ QMR,เลขาทีมนา
3.5 กระตุ้นให้หน่วยงาน ทา12 กิจกรรมทบทวน
อย่างต่อเนื่อง และรวบรวมส่งศูนย์คุณภาพ
ทุกวันที่5ของเดือน
4. การเยี่ยมติดตามงานพัฒนาคุณภาพ
4.1 การเยี่ยมติดตามภายใน
- การ IS ทุก 6 เดือน
- IC, ENV, RM round ทุก 3 เดือน
- Leadership walkround ทุก3 เดือน
- เยี่ยมติดตามรพ.สต. ทุก 6 เดือน

เป้าหมายและ
จานวน

ทุกหน่วยงาน
รพ.แม่เมาะ

พื้นที่ดาเนินการ
(ระบุ PCC)

รพ แม่เมาะ

3. ร้อยละของ
ตัวชี้วดั ที่บรรลุ
เป้าหมาย >80%
โรงพยาบาลได้รับ
การรับรองคุณภาพ
HA ขั้น 3

ทีม IS +หน.ฝ่าย
/งาน 30 คน

รพ.แม่เมาะ

-

-

42,000

ผู้ประสานงานคุณภาพ
เลขา กกค.RM,PCT
ทุกหน่วยงาน

งบประมาณ
จานวน แหล่งงบ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

94,000

รพ แม่เมาะ

UC

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

มีค.62
สค.62

ทีมนา
กกค.
ศุภาพร

พ.ย.-61

ทีมนา
กกค

3-4 ธ.ค. 61

ทีมนา
กกค

4.มี 12 กิจกรรม

ศุภาพร

ทบทวนทุกหน่วย
งาน
7. หน่วยงานได้รับ
การเยี่ยม
ติดตามภายใน
อย่างน้อย 1
ครั้ง/ปี

-

-

ธค.6
มีค. มิย
กย.62
มีค. สค.62

ทีม IS
ทีมER ,IC
ENV

โครงการ /
ลาดับ กิจกรรม
หลัก

กิจกรรมรอง
4.2 ทาแผนนิเทศ/ ติดตาม/ เยี่ยมหน่วยงาน
โดยการทา Quality Round
4.3 ปรับปรุงข้อมูลแบบประเมินตนเอง
ตามแบบรายงานการประเมินตนเองsar 2018
6.การพัฒนาระบบงานที่สาคัญ
( IC, PCT, PTC,RM.ENV,HRD,IM )
6.1 ระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อ
- การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ตาม Target survellance และให้มีการราย
งานอุบตั ิการณ์และทบทวนความเสี่ยง IC
- ทบทวนคู่มือ/มาตรฐานงาน IC
- อบรมฟื้นฟูความรู้ในงาน IC
- นิเทศติดตามรพ.สต.2 ครั้ง/ปี
- สุ่มประเมินการล้างมือ, การใช้PPEและ
การแยกขยะติดเชื้อ ทุก 2 เดือน
-IC round ทุก 3 เดือน
- การเฝ้าระวังการติดเชื้อจากการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร
- พัฒนาการเฝ้าระวังการติดเชื้อจากการดื้อยา
ทบทวนการจัดโซนในหอผู้ปว่ ย
-.เฝ้าระวังการติดเชื้อในโรคsepsis
,pneumonia ในชุมชน รวมถึงการทบทวน
การติดเชื้อใน รพ.และวางแนวทางปฏิบตั ิ
6.2 ระบบการบริหารความเสี่ยง
2.1.1 .จัดอบรมทีมRM ในเรื่องการวาง
มาตรฐานใหม่
2.1.2 ส่งเสริมรายงานอุบตั ิการณ์เมื่อพบ
เหตุการณ์ที่ไม่พงึ ประสงค์ โดยสร้างวัฒนธรรม

เป้าหมายและ
จานวน
ทุกหน่วยงาน
รพ.แม่เมาะ

พื้นที่ดาเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
(ระบุ PCC)
รพ แม่เมาะ
มีการนิเทศ
ตามแผน

งบประมาณ
จานวน แหล่งงบ

ward, ER,
LR, OR ,OPD
รพสต.
ทุกแห่ง

รพ.แม่เมาะและ
รพสต. 5 แห่ง

3,000

191 คน

รพ แม่เมาะ

คณะกรรมการic

รพ แม่เมาะ

- อัตราการติดเชื้อ
< 1 :1,000
วันนอน
- อัตราการได้รับ
อุบตั ิเหตุสัมผัส
เลือด<1%

UC

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

สค.62

IC
เจนจิรา

รพ แม่เมาะ

ทุกหน่วยงาน
รพ.แม่เมาะ

ทีม RM

มีระบบบริหาร
ความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ

3,000

UC

RM
อัศมา

โครงการ /
ลาดับ กิจกรรม
หลัก

กิจกรรมรอง
ความปลอดภัยในแต่ละหน่วยงาน และจัดการ
ประกวดหน่วยงานที่จัดการความเสี่ยงได้อย่าง
เป็นระบบ
6.3 ระบบการดูแลผู้ปว่ ยและ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
- ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
7. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจาปี
HA National Forumครั้งที่ 20
8. จัดเวทีมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล
- ประกวดผลงาน CQI ดีเด่น
- ประกวดผลงานวิจัยดีเด่น
- ประกวดบอร์ด/Poster presentation
- ประกวด นวัตกรรม ดีเด่น
9. รับการประเมินมาตรฐานเฉพาะด้าน HA
9.1 ขอรับการตรวจเยี่ยม จากสรพ.
(Pre- Accredits)
9.2. การขอรับรอง ตรวจเยี่ยมจาก สพร.
(Accredits
9.2 มาตรฐาน LA

เป้าหมายและ
จานวน

รพ.แม่เมาะ
รพ.สตอง.5 แห่ง

กกค 10 คน
ทีมนา/
หน่วยงาน
1 ครั้ง

พื้นที่ดาเนินการ
(ระบุ PCC)

รพ.แม่เมาะและ
รพสต. 5 แห่ง

-มีผลงานคุณภาพ
ทุกหน่วยงาน /
ทีมนา อย่างน้อย
1เรื่อง/ ปี
รับการรับรอง
มาตรฐาน HA

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

มีค.61

1 แห่ง

รพ.แม่เมาะ

PCT

112,000

UC

มีค 61

กกค

30,500

UC

มิย.61

QMR

49,400

UC

เม.ย-พ.ค 58 กกค

139,600

UC

มิ.ย- ก.ค 58

รับการรับรอง
มาตรฐาน LA

พัฒนาศักยภาพและคุณภาพ Lab
1.ทบทวนคณะทางานพัฒนาคุณภาพ
-ทบทวนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพLA
ชี้แจง แบ่งงาน กาหนดทิศทาง
2.พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานLA
2.1 ด้านองค์กรและการบริหาร
-ทบทวนระบบบริหารคุณภาพ
และข้อตกลงกับผู้รับบริการ

ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
>80%

รพ.แม่เมาะ

1 แห่ง
รพ.แม่เมาะ
ทีมนา/หน่วยงาน
1 ครั้ง
ทีมนา/หน่วยงาน
1 ครั้ง

งบประมาณ
จานวน แหล่งงบ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

วรวิลาศ
ทีม LA

-

-

พย.61

วรวิลาศ
ทีม LA

โครงการ /
ลาดับ กิจกรรม
หลัก

กิจกรรมรอง
2.2 ด้านบุคลากร
-ทบทวนการนาโปรแกรมวิเคราะห์ภาระงาน
ของสภาฯมาใช้เพื่อปรับปรุงwork load unit
และกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตรงตามตาแหน่งงาน รายบุคคล
-ประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
2.3 ด้านเครื่องมือ
-การสอบเทียบเครื่องมือที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ
-การบารุงรักษาเชิงป้องกันตรวจสอบ
ความพร้อมใช้จัดหาเเครื่องมือทดแทนที่ชารุด
2.4 การจัดซื้อและใช้บริการภายนอก
2.5 ด้านสถานที่และภาวะแวดล้อม
2.6 ด้านการประกันคุณภาพ
IQC, EQA ครอบคลุมรายการตรวจ 100%
2.9 ด้านการตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ
2.10 ยื่นขอการรับรองระบบบริหารคุณภาพ
(ตุลาคม 2562)
9.3 มาตรฐานอาหารปลอดภัย
-พัฒนาส่วนขาดตามมาตรฐาน
องค์ประกอบต่างๆ
- รับการประเมินจากทีมจังหวัด
9.4 มาตรฐานยาเสพติด

- สถานพยาบาลผ่านการประ
เมินคุณภาพมาตรฐานยาเสพติด Re-ac
-ประชุมทีมเตรียมรับRe-ac
-รับRe-ac ครั้งที่ 3
9.4 มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย
สาหรับโรงพยาบาลชุมชน

เป้าหมายและ
จานวน

พื้นที่ดาเนินการ
(ระบุ PCC)

งบประมาณ
จานวน แหล่งงบ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
วรวิลาศ
ทีม LA

-

-

วรวิลาศ
ทีม LA

-

-

วรวิลาศ
ทีม LA
UC

1 แห่ง

รพ.เสริมงาม

โรงพยาบาล
แม่เมาะ

รพ.แม่เมาะ

รับการรับรอง
มาตรฐาน LA

รพ.แม่เมาะและ
รพสต. 5 แห่ง

รับการรับรอง
มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย

โรงพยาบาล
แม่เมาะ

บูรณาการงานติดตามประเมินผล

5,000

รับการรับรอง

UC

ภก.สุภาภรณ์

มีค62 เสาวรส

โครงการ /
ลาดับ กิจกรรม
หลัก

กิจกรรมรอง
- เน้นพัฒนาองค์ประกอบที่ 5 ,6
ด้านการจัดกระบวนการให้บริการและผล
การดาเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัย
- รับการประเมินจากทีมจังหวัด/ องค์กรภายนอก
9.5 พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพและ
ความปลอดภัยด้านอาคาร สิ่งแวดล้อมและ
เครือ่ งมือแพทย์ ( ENV)
- เน้นจัดระบบด้านเครื่องมือแพทย์และ
ระบบสื่อสาร
9.6 มาตรฐานคลินิกทันตกรรมคุณภาพ
(Dental safety goals)
พัฒนากระบวนการการให้บริการ
ตามหลักมาตรฐาน Dental safety goal
5 ด้าน ทั้งในโรงพยาบาลและรพ.สต.
ที่มีการให้บริการทันตกรรม
ได้แก่ การสื่อสารเพื่อการรับรู้และ
ความเข้าใจ (Safe Communication: SC),
การให้การรักษาอย่างปลอดภัย (Safe Dental
Treatment : SD), การควบคุมการติดเชื้อ
(Safe Infection control: SI), การบันทึก
ข้อมูลสาคัญครบถ้วน(Safe Record : SR) ,
และการจัดการความเสี่ยง(RM)
6 รับการประเมินจากทีมจังหวัด

เป้าหมายและ
จานวน
รพ.เสริมงาม

พื้นที่ดาเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
(ระบุ PCC)
รพ.แม่เมาะ
มาตรฐานการจัด
บริการอาชีวอนามัย

งบประมาณ
จานวน แหล่งงบ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
สุภาวดี
ENV

บูราณาการงานติดตามประเมินผล
รพ.เสริมงาม

รพ.แม่เมาะ

รับการรับรอง
มาตรฐาน ENV

รพ.
สสอ.
รพ.สต.

รพ.แม่เมาะและ
รพสต. 5 แห่ง

การดาเนิน
งานคลินิก
ทันตกรรมคุณภาพ
(Dental safety
goals)
ระดับดีมาก

รวมงบประมาณ

สุภาวดี
ENV

UC

บูราณาการงานติดตามประเมินผล
UC
498,000

พย.61

ทพ.จุรีวรรณ

แผนปฎิบตั ิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ 2562
คปสอ.แม่เมาะ จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ประเด็น การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care)
ตัวชี้วัด (KPI) :
1.ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในโรคที่ต้องมี selfcare (Self-management)
2. ความครอบคลุมของบริการในผู้ปว่ ย ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง ผู้พกิ าร
3. ลดอุบตั ิการณ์ของโรคที่ปอ้ งกันได้
4. ลดความแออัดและระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาล
5. การพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ
6. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว (ร้อยละ 90)
สถานการณ์ / ข้อมูลพืน้ ฐาน :
Structure:โครงสร้างคกก.ขับเคลื่อนเชิงนโยบายมีความซ้าซ้อน และการควบคุมกากับติดตามการดาเนินงานไม่ต่อเนื่องเชื่อมโยง
Staff:บุคลากรยังไม่สามารถจัดบริการได้ตามเกณฑ์ประเมิน PCC (3S) จากความไม่เพียงพอของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพและภาระงานที่เพิ่มขึ้น
System:การจัดระบบบริการเชิงรับ -เชิงรุก ยังขาดความครอบคลุมทุกมิติ ระบบการดูแลปัจจุบนั มุ่งเน้นเรื่องโรค เอื้อให้เกิดการดูแลเป็นครั้งคราว เชื่อในบริการระดับสูงมากกว่าปฐมภูมิ
ทาให้เกิดความแออัดในโรงพยาบาล ระบบข้อมูลการดูแลต่อเนื่องCOC ระบบส่งต่อ ช่องทางGreen Chennel /Fast track PP and P ยังไม่เชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพในพื้นที่
Skill :ความรู้ ความเข้าใจในการให้บริการของทีมสหวิชาชีพตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว มีทมี FCT และ มอค ครอบคลุมทุกพื้นที่ แต่ function ยังขาดเรื่อง holistic and continuous care
ศักยภาพทีมเยี่ยมประเมินคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ ระดับจังหวัดและอาเภอ
รหัสโครงการ.....
เป้าหมาย/
ระยะเวลา
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ /
กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
พื้นที่ดาเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผู้รับผิดชอบ
จานวน
ดาเนินการ
จ
านวน
แหล่
ง
งบ
กิจกรรมหลัก
020207 โครงการจัดตั้งเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (primary care cluster) อาเภอแม่เมาะ
1. พัฒนาโครงสร้าง ระดับอาเภอ
Super Node
และบทบาทหน้าที่ 1.ทบทวนการจัดตั้งคณะกรรมการ FCT ระดับ
FCT 2 ทีม - บ้านใหม่ฯ
1. มีรูปแบบโครงสร้างและ
พ.ย.-61 ทีม FCT
คณะกรรมการ FCT อาเภอเพื่อขับเคลื่อน Primary Care System
- รพ.แม่เมาะ
การจัดการขับเคลื่อนคลินิก
คปสอ.
- โครงสร้าง บทบาทหน้าที่
หมอครอบครัว PCCในระดับ
แม่เมาะ
- กาหนดเป้าหมายการดาเนินการ PCC ปี 62
อาเภอและตาบล
Super Node 1.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์
2. มีรูปแบบการทางานร่วมกัน

ลาดับ

รหัสโครงการ.....
โครงการ /
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

พื้นที่ดาเนินการ

(รพ.สต.บ้านใหม่,กอรวก,บ้านทาน)
2.รพ.แม่เมาะ ( รพ.แม่เมาะ ,รพ.สต.สบป้าด
,ท่าสี)

2.มีการประชุมFCT ทีมในการวิเคราะห์
ปัญหา ทบทวนแนวทางในการขับเคลื่อน
งานให้บรรลุผลสาเร็จ
2.พัฒนา ศักยภาพทีม 3.ในการดูแลผู้ปว่ ยต่อเนื่องแบบบูรณาการตาม
ในการดูแลแบบองค์รวมแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัวร่วมกับจังหวัด
ต่อเนื่อง และการดูแล 1.แพทย์
เฉพาะโรคที่สาคัญ 2.พยาบาล 2 คน
3.เภสัชกร
4.นักวิชาการสาธารณสุข / จพ.สาธารณสุข
5.ทันตแพทย์/จพ.ทันตาภิบาล
6.นักกายภาพบาบัด
7.แพทย์แผนไทย/ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
2.1 พัฒนาศักยภาพ มอค.และ อสม.เชี่ยวชาญ
2.2 พัฒนาศักยภาพทีมบุคลากร
- อบรมฟื้นฟู Work shop
Triage , Resuscitate, ACLS, กลุ่ม Fast tract
(Stroke/Sepsis/Trauma )
- อบรมทักษะการใช้เครื่องมือ u/s,EKG
- พัฒนา FCT และ care giver ในการ
ดูแลผู้ปว่ ยPre-Post stroke,STEMI
3. โครงการพัฒนา

เป้าหมาย/
จานวน

1.จัดระบบสนับสนุน ยา,LABเครือ่ งมือ

และการประสานงาน
ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง
ทุกภาคส่วนด้วยหลักการของ
เวชศาสตร์ครอบครัว
และการบริการปฐมภูมิ

2ทีม
4 ครั้งต่อปี
สหสาขาวิชาชีพ PCCอาเภอ

FCT 2 ทีม

รพ.สต. 5แห่ง

ผลผลิต/ผลลัพธ์

PCCอาเภอ

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

3,000

ต.ค , ม.ค ทีม FCT
เม.ย ,ก.ค

3.ทีมสหสาขาวิชาชีพมีความรูบ้ รู ณาการแผนสสจ.
ความเข้าใจในการดูแลผู้ปว่ ยต่อ
เนื่องแบบบูรณาการตามแนว
ทางเวชศาสตร์ครอบครัว

ธ.ค.-61 ทีม FCT

บูรณาการกับยุทธ1

ธ.ค.-61 กลุ่มเวชฯ

บูรณาการกับ service plan

ม.ค.-61 PCT

บูรณาการกับ service plan
บูรณาการกับ service plan

ก.พ.-61 กายภาพบาบัด

มีการจัดการข้อมูลสถานะ

พ.ย.-61

PCCอาเภอ

รหัสโครงการ.....
เป้าหมาย/
ระยะเวลา
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ /
กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
พื้นที่ดาเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผู้รับผิดชอบ
จานวน
ดาเนินการ
จ
านวน
แหล่
ง
งบ
กิจกรรมหลัก
ระบบบริการ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ,ครุภณ
ั ฑ์
สุขภาพของประชาชนในพื้น
PCC
ที่จาเป็นในการเพิ่มศักยภาพ
ที่ร่วมกัน
. การพัฒนาคุณภาพและรพ.สต. ทุกแห่งให้เอื้อต่อการดูแลแบบ
มาตรฐานเครือข่าย holistic careand continuous
และหน่วยบริการปฐมภูม- ิ เครื่อง EKG, U/S
รพสต.สบป้าด
บูรณาการย.2
2.การจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์เพือ่ พร้อมใน รพ.สต.เป้าหมาย รพ.สต.เป้าหมาย 4. มีการเชื่อมต่อบริการแบบ
พ.ย.-61 PCCอาเภอ
การจัดบริการ Primary care ในรพ.สต.
บ้านใหม่รัตนโกสินบ้ทร์านใหม่รัตนโกสินทร์ไร้รอยต่อ ได้แก่
บูรณาการ Service plan กับการดูแลตามกลุ่มวัย
(ระบบข้อมูล IT )
- จัดบริการในรพ.สต.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์
ระบบประสานงาน
โดยจัดมีการให้บริการตรวจคลินิก NCD คุณภาพ
ระบบส่งต่อ ระบบบริการ
- ที่พกั ผู้ปว่ ย และญาติ
และระบบบริหารจัดการ
- การประสานบริการเชิงรุกกับอปพร./อปท.ในด้าน
การจัดรถบริการ รถส่งต่อกรณีเร่งด่วน
- ออกบริการติดตามเชิงรุกเยี่ยมบ้าน
รพ.สต. 5แห่ง รพ.สต. 5แห่ง ผู้ปว่ ยกลุ่มเป้าหมายสาคัญ
ต.ค.61-ก.ย.62 PCC อาเภอ
เยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ออกเป็น
ในทุกพื้นที่ไดัรับการดูแล
กลุ่มปกติ เยี่ยมติดตามโดย มอค/อสม
ความครอบคลุม ผลลัพธ์การดูแล
กลุ่มเสี่ยง เยี่ยมตืดตามโดย มอค ทุกเดือน/อสมช.ทุก 2 สัปดาห์
เชิงคุณภาพในกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยง
กลุ่มป่วย เยี่ยมติดตามโดย CM และ ทีม FCT 2 ครั้ง/ เดือน
และกลุ่มป่วยและระบบการ
(1) กลุ่มหญิงมีครรภ์ high risk
ส่งต่อ การเชื่อมโยงข้อมูลการ
(2) กลุ่มเด็กที่มีพฒ
ั นาการล่าช้า
ดูแลผู้ปว่ ยต่อเนื่อง
(3) กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง
(4) กลุ่มผู้พกิ ารระดับ 1 และ 2
(5) กลุ่มที่ต้องดูแลต่อเนื่องที่บา้ น ได้แก่
- ผู้ปว่ ย CKD Stage 4 และ 5
- ผู้ปว่ ยไตวายระยะสุดท้ายที่ล้างไตทาง

ลาดับ

รหัสโครงการ.....
โครงการ /
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
ช่องท้อง ( CAPD )
. - มะเร็งระยะสุดท้าย
.- COPD ที่ readmit
(6). ผู้ปว่ ย DM / HT ที่ควบคุมไม่ได้
(7).ผู้ปว่ ยในพระบรมราชานุเคราะห์
.(8)ผู้ปว่ ยจิดเวช
- การทบทวนเคส Conference ในเคสที่
ต้องการการดูแลโดยทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผน
การดูแลผู้ปว่ ยแบบ Individual care plan
- ทบทวนกลุ่มเป้าหมายประชากรที่ต้องดูแล
ในแต่ละพื้นที่
-กลุ่มปกติ
-กลุ่มเสี่ยง
-กลุ่มป่วย

4.พัฒนาระบบข้อมูล - กาหนดผู้รับผิดชอบงานระดับอาเภอ และตาบล
ข้อมูล HDC การนา ของทุกงาน ต้องมีความชัดเจน ทบทวนผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ต้องมีการประสานข้อมูลระหว่าง PM CM และ IT
ทั้งระดับอาเภอและ รพ.สต.
5.พัฒนาระบบส่งต่อช่องทางสื่อสาร การส่งต่อ
- สื่อสารประชาสัมพันธ์เรือ่ งรูปแบบการให้
บริการการ การเข้าถึงบริการตามนโยบาย
PCC ผ่านการประชุมประจาเดือน อสม.
หัวหน้าส่วนราชการและกานันผู้ใหญ่บา้ น

เป้าหมาย/
จานวน

30 คน
2 ครั้งต่อปี

พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

รพ.สต. 5แห่ง ผู้ปว่ ยกลุ่มเป้าหมายสาคัญ
ในทุกพื้นที่ไดัรับการดูแล
ความครอบคลุม ผลลัพธ์การดูแล
เชิงคุณภาพในกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มป่วยและระบบการ
ส่งต่อ การเชื่อมโยงข้อมูลการ
ดูแลผู้ปว่ ยต่อเนื่อง

ทุก รพ.สต.

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ธ.ค.-61 ทีม FCT
มิ.ย.-62

คปสอ.

ลาดับ

รหัสโครงการ.....
โครงการ /
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/
จานวน

พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

-ติดตามเยี่ยมเสริมพลังและประเมินผลการพัฒนา
ทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ปว่ ยต่อเนื่องแบบ
องค์รวมตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว
ในพื้นที่ในเรื่อง
- ระบบการรักษา ระบบบริการ
- การลงเยี่ยมบ้าน ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
- การใช้ FC
- การทางาน P&P

- ระบบข้อมูล
 ระบบนัด ใน Thai Refer
 ระบบconsult ผ่านกลุ่มไลน์
โทรศัพท์ ฯลฯ ก่อนส่งผู้ปว่ ย
9.ร่วมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน
ระบบสุขภาพปฐมภูมิร่วมกับจังหวัด
5. ติดตามประเมินผล - การนิเทศติดตามการดาเนินงานของ
PCC ของ รพ.สต.ในแต่ละทีม
-ประสานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่นอปท.

บูรณาการกับจังหวัด
2 ครั้งต่อปี
ต่อทีม

ทุก รพ.สต.

ทีม FCT

ผู้นาชุมชน แกนนาต่างๆ ในการช่วยเหลือ
ขจัดทุกข์ด้านสังคม
รวม

3,000

แผนปฎิบัตกิ ารสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ.แม่เมาะ จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ประเด็น./งาน
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.ติดดาว)
ตัวชี้วัดและเป้าหมายของกสธ. :
ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562= ร้อยละ 75 ( แห่ง) ปี63=ร้อยละ 75 ปี64=ร้อยละ100 ปี65=ร้อยละ100
เป้าหมายจังหวัดลาปาง :
รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว อย่างน้อย ร้อยละ 90
สถานการณ์ / ข้อมูลพืน้ ฐาน :
1. ผลการประเมินระดับอาเภอ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว 2 แห่ง (ร้อยละ 40.00)
2. ผลการประเมินระดับจังหวัด รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว 2 แห่ง ( รพ.สต.บ้านใหม่รัตน์โกสินทร์,กอรวก )
3. เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในนโยบาย ยุทธศาสตร์จังหวัด และความเข้าใจเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ที่จะนาไปถ่ายทอดและสู่การปฏิบตั ิในระดับพื้นที่ ยังไม่ชัดเจน
4. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะการเยี่ยมเสริมพลัง เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจทีมนาพัฒนาระดับอาเภอ ในการเยี่ยมและสื่อสารตามแนวทาง
ลาดับ โครงการ
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
เป้าหมาย/
พืน้ ที่
ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ
จานวน
ดาเนินการ
จานวน
แหล่งงบ
รหัสโครงการ…020208 โครงการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล(รพ.สต.ติดดาว) อ.แม่เมาะ
การพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว
1.ทบทวนคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ระดับ
1 ทีม
อ.แม่เมาะ
รพ.สต.ผ่านเกณฑ์
อาเภอและทีมเยี่ยมประเมินระดับอาเภอ
2.ประเมินตนเองตามแนวทาง รพ.สต.ติดดาว
(รพ.สต.บ้านท่าสี
เพื่อพัฒนาส่วนขาดตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว
/บ้านทาน
(รพ.สต.บ้านท่าสี/บ้านทาน/บ้านสบป้าด)
/บ้านสบป้าด)
3.ชี้แจงสร้างความเข้าใจเกณฑ์รายละเอียดแต่ละ
คกก.อาเภอ อ.แม่เมาะ
ระดับ 5 ดาว
2,000
UC
หมวดแนวทางการประเมินรพ.สต. 5 ดาว 5ดี
20 คน 1 ครั้ง
จานวน 5 แห่ง
แก่ทมี นาและจนท.รพ.สต.
โดยทีมพี่เลี้ยงตามเกณฑ์ที่ได้รับหมอบหมาย
ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 2562
4.แผนพัฒนาส่วนขาดรพ.สต.ทุกแห่ง(ตามGAP)
คกก.อาเภอ (รพ.สต.บ้านท่าสี
ระดับ 5 ดาว
จากการประเมินตนเองและทีมนาอาเภอ
จนท.รพ.สต. /บ้านทาน
จานวน 5 แห่ง
2,000
UC
ฟื้นฟูความรู้วชิ าการ จากทีม
20 คน /บ้านสบป้าด)

ระยะเวลา ผู้รบั ผิดชอบ
ดาเนินการ

ธค.61

สสอ.แม่เมาะ

ธค.61

สสอ.แม่เมาะ

ธค.61

สสอ.แม่เมาะ

ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
สหวิชาชีพ คปสอ.แม่เมาะ ได้แก่
สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการจาก
คปสอ.แม่เมาะ ได้แก่
1)การจัด อาคารสถานที่ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม (ENV)
- จัดอาคารสถานที่ ให้สะอาด สะดวก ปลอดภัย
การระบายอากาศภายในอาคาร แสงสว่างเพียงพอ
-ระบบกาจัดของเสียที่เหมาะสม
- พื้นที่ให้บริการที่จัดเป็นสัดส่วน ไม่แออัด
2)ระบบเฝ้าระวัง ป้องกันการติดเชื้อและแพร่
กระจายเชื้อ (IC)
-เฝ้าระวัง ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ
ให้ถูกต้อง
-การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ
โดย อบรมฟื้นฟูความรู้ปลี ะ 1 ครั้ง
3)การบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
-การบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ถูก
ต้องตามมาตรฐาน และหลักวิชาการ ถูกชนิด
ถูกคน ถูกขนาด ถูกเวลา ถูกวิธี ปลอดภัย
-การจัดหา จัดเก็บ เบิกจ่าย ตรวจสอบยา และ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
4)การจัดระบบการบริการด้านชันสูตร
-การตรวจวิเคราะห์ Labที่จาเป็นและสะอาด
คล้องกับสภาพปัญหาของชุมชน
-การเตรียมผู้ปว่ ย การเก็บสิ่งส่งตรวจ การเก็บ
รักษาสภาพคุณภาพตามมาตรฐาน
5)การจัดหา บารุงรักษา เครื่องมือ วัสดุและ
อุปกรณ์ให้เพียงพอ และสอดคล้องกับ บริการ

เป้าหมาย/
จานวน

พืน้ ที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา ผู้รบั ผิดชอบ
ดาเนินการ

ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
อบทดสอบ และการบารุงรักษาพอเพียง ปลอดภัย
พร้อมใช้งาน
6)ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
พัฒนาระบบคุณภาพข้อมูล ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิเคราะห์และประเมินผล
การดาเนินงาน
7)green & clean (บูรณาการร่วมกับ รพ.แม่เมาะ)
5.กิจกรรมพี่เลี้ยง โดยมี รพ.สต.บ้านใหม่รัตน์โกสิน/
บ้านกอรวก เป็นผู้นาเสนอแนวทางและ กระบวนการ
การทางาน รพ.สต.ติดดาว
6)ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
พัฒนาระบบคุณภาพข้อมูล ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิเคราะห์และประเมินผล
การดาเนินงาน
7. พัฒนาระบบริการ ใน รพ.สต.ตาม
มาตรฐาน ได้แก่การบริการในสถานบริการ
การบริการแพทย์แผนไทย และการบริการในชุมชน
8.จัดประชุมให้คาปรึกษา/เป็นพี่เลี้ยง ในการ
จัดทาผลงาน R2R นวัตกรรม Best Practice
รพ.สต.ทุกแห่ง
9. ออกติดตามเยี่ยมสารวจเสริมพลัง การพัฒนา
รพ.สต.ตามเกณ์ รพสต.ติดดาวปี 62 ปีละ 2 ครั้ง
10.จัดเวทีถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระดับอาเภอ

เป้าหมาย/
จานวน

พืน้ ที่
ดาเนินการ

คกก.อาเภอ (รพ.สต.บ้านท่าสี
จนท.รพ.สต. /บ้านทาน
20 คน /บ้านสบป้าด)

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ระดับ 5 ดาว
จานวน 5 แห่ง

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

2,000

UC

ระยะเวลา ผู้รบั ผิดชอบ
ดาเนินการ

ม.ค.-62

คกก.อาเภอ

บูรณาการ ยุทธ.3

รพ.สต.ทุกที่
ที่ละ 10 คน
คกก.อาเภอ
จนท.รพ.สต.
20 คน
11.พัฒนางานวิจัย
รพ.สต.ทุกที่
รพ.สต.และ สสอ. ต้องมีงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานวิชาการ
อย่างน้อย ที่ละ 1 เรื่อง

สสอ.แม่เมาะ

รพ.สต.ทุกที่

ระดับ 5 ดาว
ครบทุกที่

10,000

UC

มค.-มีค.62
สค.62

รพ.สต.ทุกที่

ต้องมีงานวิจัย
นวัตกรรม
หรืองานวิชาการ

18,000

UC

คกก.อาเภอ
ทีมเยี่ยม
คกก.อาเภอ

ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/
จานวน

พืน้ ที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

รวม 6 เรื่อง
รวม

34,000

UC

ระยะเวลา ผู้รบั ผิดชอบ
ดาเนินการ

แผนปฎิบตั ิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ 2562
คปสอ.แม่เมาะ จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention , Promotion & Protection Excellence)
ประเด็น / งาน : ระบบควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัด (KPI) :
1. มีศูนย์ปฏิบตั ิการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบตั ิงานได้จริง
สถานการณ์ / ข้อมูลพืน้ ฐาน
- Event Base ยังไม่เป็นระบบ และยังมีการรายงานน้อย
- การส่งรายงานการสอบสวนโรคให้ สสจ.รับทราบยังน้อย
- การสอบสวนโรค รายงานสอบสวนโรคเบื้องต้น รายงานโรคไข้เลือดออกรายแรกของหมู่บา้ น ไม่ครบถ้วน การส่งรายงานการสอบสวนโรคยังน้อย
- ส่วนขาดการสอบสวนการระบาด ฉบับสมบูรณ์ การสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ(หาแหล่งโรคได้)
-

สมาชิกทีมมีการโยกย้ายขาดความต่อเนื่อง

ลาดับ โครงการ

กิจกรรมรอง

เป้าหมายและ
จานวน

พืน้ ที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ

ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ
จานวน แหล่งงบ ดาเนินการ

020209 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
1.การพัฒนาศูนย์ปฏิบตั ิการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับอาเภอ
ระยะก่อนเกิด
1.1 ทบทวนผังโครงสร้างระบบบัญชาเหตุการณ์ และคาสั่งแต่งตั้ง
บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ EOC
1.2 จัดตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการและทีมICS ระดับอาเภอ
1.3 จัดทาแผนปฏิบตั ิการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
(Incident Action Plan: IAP)
1.4 ผลักดันโรค/ภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาของพื้นที่ ขับเคลื่อน
การดาเนินงานโดย พชอ.
1.5 สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนการควบคุมโรคเช่น
ไข้เลือดออกโดยการใช้สารเคมี

คณะทางาน
EOC อาเภอ
1ครั้ง
2 ครัง้
2 ครัง้

คปสอ.แม่เมาะ 1. มีการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบตั ิการภาวะฉุกเฉิน
(EOC) และทีมตระหนัก
รู้สถานการณ์ (SAT)
2. ทีม SAT รับรู้บทบาท
หน้าที่ในการจัดระบบ
จัดการภาวะฉุกเฉิน
3.มีการเตรียมความ
พร้อม
และเฝ้าระวังโรค

ต.ค.-61

PHER

ลาดับ โครงการ

กิจกรรมรอง

เป้าหมายและ
จานวน

- เครือข่ายสถานศึกษาในเขตอ.แม่เมาะ ในการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
1.6 ประชุมคณะทางาน EOC ระดับอาเภอปีละ2 ครั้ง
1.7 สารวจและจัดเตรียมแบบรายงาน วัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์
ตามเกณฑ์ที่กาหนด ในมาตรฐาน
1.8 ประชุมซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขโดยใช้โครงสร้าง
ICS เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ
1.9 จัดทาแนวทางการรายงานและข้อมูลการเฝ้าระวังโรค
* SAT Teamหัวหน้าทีม คือผู้ช่วยสาธารณสุขอ.แม่เมาะ (กฤติยพงษ์)
กรณีอุบตั ิเหตุ หัวหน้าทีม คือหัวหน้างานห้องอุบตั ิเหตุฉุกเฉิน (นุจรี)
กรณีโรคติดต่อ หัวหน้าทีม คือ (เทอดพงษ์ )
กรณีสาธารณภัยหัวหน้าทีม คือ (วรพจน์)
* แนวทางการรายงาน
กรณีเข้าเกณฑ์ DCIR
รายงานสาธารณสุขอาเภอ / ผอ.รพ ภายใน 120 นาทีหลังทราบข่าว
กรณีเข้าเกณฑ์ DCIR....รายงาน สาธารณสุขอาเภอ/ผู้อานวยการ
โรงพยาบาล….ภายใน …30...นาที
กรณีโรคติดต่ออันตราย ได้แก่ โรค…โรคติดต่ออันตรายตามประกาศฯ
และโรคอุบตั ิใหม่ทกุ โรค.รายงานใคร กลุ่มเวชฯ/ทีม SRRT อาเภอ/
สสจ./สคร. กลุ่มไลน์ SRRT/หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงาน ภายใน
3 ชม
กรณีโรคระบาด รายงาน กลุ่มเวชฯ/ทีม SRRT อาเภอ/สสจ./สคร.มี
ช่องทาง กลุ่มไลน์ SRRT หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงาน ภายใน 24
ชม
กรณีโรคเฝ้าระวังรายงาน ใคร กลุ่มเวชฯ/ทีม SRRT อาเภอ /สสจ./สคร
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน /กลุ่มไลน์ SRRT/ภายใน 7 วัน

พืน้ ที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ

ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ
จานวน แหล่งงบ ดาเนินการ

และภัยสุขภาพ
2 ครัง้
2 ครัง้

บูรณาการร่วมกับ SRRT

ทุก 2 เดือน
มค.62
มีค.62

PHER

1ครั้ง
ทุกเหตุการณ์

PHER

ลาดับ โครงการ

กิจกรรมรอง

เป้าหมายและ
จานวน

พืน้ ที่
ดาเนินการ

ระยะเผชิญเหตุ

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานEOC
- พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อบรมทางระบาดวิทยา
- พัฒนาศักยภาพทีมตระหนักรู้สถานการณ์ SAT เพื่อติดตามประเมิน
และวิเคราะห์สถานการณ์และวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาศักยภาพของทีม EMS โดยจัดอบรมและฟื้นฟูทกั ษะความรู้
ซ้อมแผน อุบตั ิเหตุประจาปี
ซ้อมแผนบนโต๊ะโรคและภัยสุขภาพ
3. พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ รวมถึงระบบ
การท
างานและแผนรองรั
บสถานการณ์
ทางานและแผนรองรั
บสถานการณ์
ฉุกเฉิฉนุกเฉินด้านโรคติดต่อในภาวะ

ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ
จานวน แหล่งงบ ดาเนินการ

มีการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน
และสามารถจัดการ

1.10. ประชุม war room จัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ทุกเหตุการณ์
และเตรียมความพร้อมในการให้บริการในพื้นที่
1.11 จัดทีมปฏิบตั ิการเพื่อให้บริการในกรณีเผชิญเหตุและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
1.12 ดาเนินการตอบโต้ที่เกิดขึ้นตามแผน เตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉิน
1.13 วิเคราะห์สถานการณ์/สารวจประเมินความเสียหายสรุปรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานป้องกันโรคและภัยที่เกิดจากภาวะฉุกเฉินเสนอผู้บริหาร
ระยะหลังเผชิญเหตุ
1,14. จัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ปฏิบตั ิงานช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบภาวะฉุกเฉินเสริม กรณีบริการสาธารณสุขไม่เพียงพอ
1.15. วิเคราะห์สถานการณ์/สารวจประเมินความเสียหาย วิเคราะห์
ความเสี่ยงการเกิดเหตุการณ์ซ้า
1.16. ถอดบทเรียนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ

PHER

กับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ทุกเหตุการณ์

มีการฟื้นฟูและลดผล
กระทบจากสถานการณ์

PHER

การถอดบทเรียน
เพื่อการวางแผน
การดาเนินงานต่อไป
คปสอ.แม่เมาะ
1 ครัง้
1 ครัง้
1 ครัง้

บุคลากร
มีองค์ความรู้
และมีความพร้อม
ในการปฏิบตั ิงาน

บูรณาการร่วมกับ SRRT
มีค.62
UC

PHER

บุรณาการกับงานอุบตั ิเหตุ
มีอุปกรณ์ เครื่องมือ
พร้อมใช้
รวมงบประมาณ

UC
พ.ค.-62
บูรณาการร่วมกับ SRRT
UC

PHER

แผนปฎิบตั ิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ.........แม่เมาะ............................จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ประเด็น./งาน
การพัฒนาคุณภาพ พชอ.อาเภอแม่เมาะ
ตัวชี้วัดและเป้าหมายของกสธ. : พชอ.คุณภาพ
เป้าหมายจังหวัดลาปาง : พชอ.คุณภาพ
สถานการณ์ / ข้อมูลพืน้ ฐาน :
ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

รหัส 020210 โครงการพัฒนางาน พชอ.แม่เมาะ
1
1.คืนข้อมูล ประสานงานกับหน่วยราชการอื่นๆ
เพื่อวางแผนงานการแก้ไขปัญหา อย่างรอบด้าน
และมีระบบ
2.ประชุมวางแผน ปีละ 2 ครั้งเพื่อรายงานความ
ก้าวหน้า

เป้าหมาย/จานวน

พื้นที่ดาเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการ พชอ.
21 ท่าน

อ.แม่เมาะ

พชอ.แม่เมาะ

คณะกรรมการ พชอ.
21 ท่าน
คณะกรรมการ พชอ.
21 ท่าน

อ.แม่เมาะ

พชอ.แม่เมาะ

อ.แม่เมาะ

พชอ.แม่เมาะ

อ.แม่เมาะ

พชอ.แม่เมาะ

อ.แม่เมาะ

พชอ.แม่เมาะ

3.แต่งตั้งอนุกรรมการ เพื่อทางาน พร้อมทั้งรายงาน
ผลการทางานให้ประธาน และกรรมการทราบ
อนุกรรมการ การลดอุบตั ิเหตุบนถนน
กรรมการเลขานุการ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรอาเภอแม่เมาะ ประธานอนุกรรมการ
15 ท่าน
กรรมการ 13 ท่าน
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอแม่เมาะ เลขานุการ
วิเคราะห์จุดเสี่ยง
เลขานุการ
1)มีการคืนข้อมูล ประสานงานกับหน่วยราชการอื่นๆ
การลดอุบตั ิเหตุบนถนน
เพื่อวางแผนงานการแก้ไขปัญหา อย่างรอบด้าน
15 ท่าน
และมีระบบ
2)ประชุมวางแผน ปีละ 2 ครั้งเพื่อรายงานตวาม
เลขานุการ
ก้าวหน้า
การลดอุบตั ิเหตุบนถนน
15 ท่าน

อ.แม่เมาะ

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

อนุกรรมการ การปัญหาวัยรุน่ ในสถานศึกษา
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ประธานชมรมครูอาเภอแม่เมาะ รองประธานอนุกรรมการ
กรรมการ 14 ท่าน
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอแม่เมาะ เลขานุการ
1)เพื่อนใจวัยรุ่นใน
2)จิตสังคมบาบัดในโรงเรียน
2 สรุปผลงานประจ
สรุาปี
ปผลการดาเนินการประจาปี
3.พัฒนา พชต. 1.คืนข้อมูล ประสานงานกับหน่วยราชการอื่นๆ
เพื่อวางแผนงานการแก้ไขปัญหา อย่างรอบด้าน
และมีระบบ ทุกตาบล ปีละ 3 ครั้ง
2.ประชุมวางแผน ครั้งเพื่อรายงานความ
ก้าวหน้า

เป้าหมาย/จานวน
กรรมการเลขานุการ
16 ท่าน

พื้นที่ดาเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน แหล่งงบ

อ.แม่เมาะ

นักเรียน รร.มัธยม โรงเรียนมัธยมทุกแห่ง
นักเรียน รร.มัธยม โรงเรียนมัธยมทุกแห่ง
คณะกรรมการ พชอ.
อ.แม่เมาะ
21 ท่าน
คณะกรรมการ พชต.
40 ท่าน
5 ครั้ง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
พชอ.แม่เมาะ

พชอ.แม่เมาะ
พชอ.แม่เมาะ
พชอ.แม่เมาะ
20,000 สสจ.

3.แต่งตั้งอนุกรรมการ เพื่อทางาน พร้อมทั้งรายงาน
ผลการทางานให้ประธาน และกรรมการทราบ
20,000

UC

UC
20,000 สสจ

แผนปฏิบตั ิการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง ประจาปีงบประมาณ 256๒
หน่วยงาน คปสอ.แม่เมาะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้
เป้าประสงค์. ระบบบริการสุขภาพมีมาตรฐานและคุณภาพ
กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการทุกระดับ
ตอบสนองต่อตัวชี้วัดหลัก(KPI) โรงพยาบาลทุกระดับได้รับการรับรองคุณภาพ HA
ลาดั
เป้าหมาย/
โครงการ
กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
พืน้ ที่ดาเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
บ
จานวน
รหัสโครงการ..020211 โครงการพัฒนา อสมช. ตามกลุ่มวัย คปสอ.แม่เมาะ
1.การพัฒนาศักยภาพ อสมช.
๖๖๗ คน
อาเภอแม่เมาะ อสม.มีความรู้และทักษะ
ตามกลุ่มวัย
ในการดูแลประชาชน
- อบรมพัฒนาศักยภาพ อสมช.
ดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย
อสม.มีความพร้อมในการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อประชาชน
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ อสม. อาเภอแม่เมาะ 800 คน

อาเภอแม่เมาะ

ส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่อง
การออกกาลังกายกับประชาชน

รวม

ระยะเวล
งบประมาณ
าดาเนินก ผู้รบั ผิดชอบ
จานวน แหล่งงบ
าร

829,060 กองทุน

320,000 กองทุน

1,149,060 กองทุน

ปฐมภูมิฯ

สสอ.แม่เมาะ

แผนปฎิบตั ิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ.........แม่เมาะ............................จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ประเด็น./งาน
การพัฒนาคุณภาพ พชอ.อาเภอแม่เมาะ
ตัวชี้วัดและเป้าหมายของกสธ. : พชอ.คุณภาพ
เป้าหมายจังหวัดลาปาง : พชอ.คุณภาพ
สถานการณ์ / ข้อมูลพืน้ ฐาน :
ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/จานวน

พื้นที่ดาเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ..020212 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง

1.การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอคณะกรรมการ พชอ.

อ.แม่เมาะ

6000

สสจ.

พชอ.แม่เมาะ

25 คน
คณะกรรมการ พชอ.
25 คน

อ.แม่เมาะ

4000

สสจ.

พชอ.แม่เมาะ

10,000

UC

๒.การประชุมอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อาเภอ

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัตกิ ารภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ คปสอ.แม่เมาะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ลาดับ รหัสโครงการ
1
2
3

ชื่อโครงการ

020301 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานกาลังคน คปสอ.แม่เมาะ
020302 โครงการพัฒนาบุคลากร คปสอ.แม่เมาะ
020303 โครงการ Happy Maemoh องค์กรแห่งความสุข
รวม ย.3 ทัง้ หมด 3 โครงการ เป็นเงิน

UC
34,000
608,900
322,200
965,100

งบประมาณ
รวม
สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ งบประมาณ
34,000
608,900
322,200
0
0
0
965,100

แผนปฎิบตั ิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ 2562
คปสอ .แม่เมาะ จังหวัดลาปาง
ประเด็น/งาน : การวางแผนอัตรากาลัง
เป้าหมาย
อั ตรากาลังทีม่ ีอยู่จริงของหน่วยงานทีเ่ พียงพอคิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไปเมือ่ เทียบกับกรอบอัตรากาลังทีค่ วรมี
ตัวชีว้ ัด (KPI) : อัตรากาลังทีม่ ีอยู่จริง(4 สายงานหลัก) มีอัตรากาลังทีเ่ พียงพอมากกว่าร้อยละ 80
สถาณการณ์ คณะกรรมการ CHRO
มีคณะกรรมการ CHROอาเภอ จานวนทัง้ สิ้น 9 คน โดยมีผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่เมาะเป็นประธานและ สสอ แม่เมาะเป็นรองประธาน
อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ คปสอ.แม่เมาะ
1.เจ้าหน้าที่ คปสอ.แม่เมาะ มีจานวนทัง้ สิ้น 204 คน
- เจ้าหน้าที่ สสอ.+รพ.สต.จานวน 54 คน (ข้าราชการ 20 คน,พกส. 7 คน,ลจ.ประจา 1 คน,ลจชค. 5 คน และลูกจ้างกองทุน 22 คน)
- เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลแม่เมาะ จานวน 150 คน (ข้าราชการ 72 คน,พนักงานราชการ 3 คน,พกส. 24 คน,ลจ.ประจา 10 คน,ลจชค.13 คน และรายวัน 28 คน)
- อัตรากาลัง 4 สายงานหลัก แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช และพยาบาลวิชาชีพ (รพ.) เทียบกับกรอบ 80% FTE คิดเป็นร้อยละ 96.72
- อัตรากาลังสายงานสหวิชาชีพ (รพ) เทียบกับกรอบ 80% FTE คิดเป็นร้อยละ 89.28
GAP Structure
1 คณะกรรมการ CHRO มีการประชุมไม่ต่อเนือ่ งและไม่สม่าเสมอและการดาเนินงานตามบทบาทหน้าทีย่ ังไม่ชัดเจน
2.ภาระงานในบางวิชาชีพ เช่น พยาบาลวิชาชีพ จพ.ทันตสาธารณสุข ไม่เหมาะสมกับกรอบอัตรากาลัง FTE
System
1. เจ้าหน้าทีม่ ีจานวนมากและค่อนข้างสูงอายุ สัดส่วน Non Professional มีจานวนค่อนข้างสูง
2.การวางแผนอัตรากาลังเน้นทดแทนผู้เกษียณอายุ มากกว่า พิจารณาจาก วิสัยทัศน์ พันธกิจ องค์กรและ ภาระงาน
Staff
1.ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของคณะกรรมการ CHRO อาเภอ
2.การเตรียมบุคลากรสายบริหารและการเตรียมความพร้อมบุคลากรทีท่ ดแทนผู้เกษียณอายุ
ชุด
รหัสโครงการ
งบประมาณ
เป้าหมายและ
พืน้ ที่
ระยะเวลา
ลาดับ โครงการ .....โครงการ /
กิจกรรมรอง
ผลผลิต/ผลลัพธ์
จานวน
ดาเนินการ
จานวน แหล่งงบ ดาเนินการ
จังหวัด กิจกรรมหลัก
1 020301 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานกาลังคน คปสอ.แม่เมาะ
1) การทบทวนคณะกรรมการ CHRO ระดับอาเภอ
1.1 ทบทวน คาสั่ง CHRO อาเภอ ให้เป็นปัจุบนั
คณะกรรมการ อ.แม่เมาะ มีคาสั่ง CHRO อาเภอ
ต.ค.-61
ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงพยาบาล,สาธารณสุข
CHRO
อาเภอ ,นักจัดการงานทัว่ ไป,ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ
ผู้แทน รพ.สต. ,เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ
1.2 วางแผนอัตรากาลัง แผนพัฒนาบุคลากร และแผน
การธารงรักษาบุคลากรตามบริบทของพืน้ ที่
1.3 ประชุมคณะกรรมการ CHRO ทุก 3 เดือน
ต.ค.,ธ.ค.61 มีค,
มิ.ย.,กย.62

ผู้รับผิดชอบ

เลขา CHRO

ชุด
รหัสโครงการ
ลาดับ โครงการ .....โครงการ /
จังหวัด กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
1.4 สนับสนุน กากับ ติดตามการดาเนินงานภายใน
อาเภอและรายงาน CHRO จังหวัดทุกไตรมาศ
1.5 อบรมเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management)

เป้าหมายและ
จานวน

งบประมาณ

ระยะเวลา
จานวน แหล่งงบ ดาเนินการ
ธ.ค.61 มีค,มิ.ย.
กย.62
คณะกรรมการ อ.แม่เมาะ เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มเป้าหมาย 3,000 UC
ม.ค.-62
CHRO 9 คน
ได้รับการอบรม ร้อยละ
100
รพ.สต.
ธ.ค.-61
บ้านใหม่รัตน
โกสินทร์

2) วางแผนอัตรากาลังทีมสหวิชาชีพ ใน PCC เป้าหมาย
1.แพทย์
2.ทันตแพทย์
3.เภสัชกร
4.พยาบาลวิชาชีพ
5.ทันตาภิบาล
6.จพ.เภสัช
7.นักวิชาการ/จพ.สาธารณสุข
8.แพทย์แผนไทย
9.นักกายภาพบาบัด
3)กิจกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 5 ปี (62-67)
3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาด้านกาลังคน เพือ่ วางแผน คณะกรรมการ
อัตรากาลัง 5 ปี ด้านการสูญเสีย ภาระงาน
CHRO
เพือ่ รองรับ วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร
3.2 จัดทาข้อมูลโครงสร้างอายุของเจ้าหน้าที่
คปสอ.แม่เมาะ ตามรายวิชาชีพ
3.3 จัดทาแผนอัตรากาลัง 5 ปี
3.4 นาแผนอัตรากาลัง 5 ปีมาใช้ประโยชน์ในการ
บริหารอัตรากาลัง เช่น การย้าย เข้า ออก
3.5 มีการจัดทาข้อมูลการภาระงาน
3.6มีแผนการกระจายอัตรากาลังให้เหมาะสม
หรือการ Share ทรัพยากรร่วมกัน

พืน้ ที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

อ.แม่เมาะ มีแผนอัตรกาลัง 5 ปี

4) จัดทาคู่มือและ SOP ในการปฏิบตั ิงานเพือ่ รองรับงานผู้เกษียณ
ผู้เกษียณอายุปี 62 อ.แม่เมาะ มี คู่มือ และ SOP
อายุราชการ
5)การจัดทา career path ในแต่ละสายวิชาชีพ
5.1 ถ่ายทอด career Model เพือ่ ให้บคุ ลากรในอาเภอ

ผู้รับผิดชอบ

ธ.ค.-61

เลขา CHRO

มิ.ย.-62

เลขา CHRO

ชุด
รหัสโครงการ
ลาดับ โครงการ .....โครงการ /
จังหวัด กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

เป้าหมายและ
จานวน

พืน้ ที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ

ระยะเวลา
จานวน แหล่งงบ ดาเนินการ

ได้รับทราบโดยทัว่ ถึง
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการคณะกรรมการกลั่น อ.แม่เมาะ มีคณะกรรมการกลั่น
ระดับอาเภอ ทาหน้าทีใ่ นการตรวจสอบผลงานทางวิชา กรองผลงาน
กรองผลงาน
การของบุคลากรระดับอาเภอให้มีความถูกต้องตาม
ระเบียบ และผลงานมีความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ทีจ่ ะขอประเมิน
5.3 จัดทาระบบการแจ้งเตือนการทาผลงาน
ทางวิชาการแก่เจ้าหน้าทีท่ ตี่ ้องส่งผลงานทางวิชาการ

6) การจัดหลักสูตร/ประสานเครือข่ายสถานศึกษา สาหรับกลุ่ม
20 คน
Non Professionel(พนักงานเยี่ยมบ้าน,ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ผู้ช่วยทันตแพทย์)

อ.แม่เมาะ

ม.ค.-62

31,000 UC
รวมงบประมาณ 34,000
68000

ม.ค.-ก.ย.62

ผู้รับผิดชอบ
เลขาคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลงาน

แผนปฎิบตั ิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ 2562
คปสอ .แม่เมาะ จังหวัดลาปาง
ประเด็น : การพัฒนาบุคลากร
เป้าหมาย/ตัวชีว้ ัด ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ทกี่ าหนด มากกว่าร้อยละ 85
สถาณการณ์
บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนร้อยละ 86.5
GAP Strategy
1.เป้าหมายการ Positioning องค์กรในอนาคตยังไม่ชัดเจน จึงส่งผลต่อการวางแผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาว
System
1. ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนนาเข้าแผนพัฒนาบุคลากร เช่น ตัวชี้วัด การวิเคราะห์ระบบงาน อุบตั ิการณ์ความเสี่ยง
2.ขาดความเชื่อมโยงในการพัฒนาบุคลากรร่วมกับ Service plan และ PCC
3.ขาดช่องทางเชื่อมโยงผลการพัฒนาบุคลากรในแต่ละยุทธศาสตร์
Skill
1. digital competency เช่น Internet ,Cloud, Applications, Technology
2. ความรู้ด้านงานวิจัย ทักษะความเป็นผู้นา และทักษะด้านการบริหารจัดการ
3. ด้านการส่งเสริมป้องกัน ทักษะการดูแลก่อนและหลังคลอด,ความรู้เรื่อง ANC 2018 , ทักษะการ ultrasound, ทักษะการใช้เครื่องมือพัฒนาการ
4.ด้านระบบบริการ (Service plan) ทักษะด้านการทาคลอด ทักษะการดูแลขณะส่งต่อคลอด /ก่อนคลอด/หลังคลอด
ชุด
รหัสโครงการ
งบประมาณ
เป้าหมายและ
พืน้ ที่
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอ
ลาดับ โครงการ .....โครงการ /
กิจกรรมรอง
ผลผลิต/ผลลัพธ์
จานวน
ดาเนินการ
บ
จานวน แหล่งงบ ดาเนินการ
จังหวัด กิจกรรมหลัก
2 020302 โครงการพัฒนาบุคลากร คปสอ.แม่เมาะ
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ผู้บริหารระดับต้น/กลาง)
1.1 ตามสาขาวิชาชีพ
- อบรมพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
รพ.สต.1 รพ.1 อ.แม่เมาะ บุคลากรได้ รับ
60,000 UC
ม.ค.62-กย.62
HR
- อบรมพยาบาลเวชปฏิบตั ิฟนิ้ ฟู ทีอ่ บรมครบ 2 ปี 5 คน ( รพ.4 รพ.สต 1 คน)
การอบรมแผน
25,000
ร้อยละ 100
- ผบต.
6 คน(บ้านทาน1 สสอ 2 รพ.2
150,000
-อบรมวิชาการ (ตามวิชาชีพ) ตามแผน
จนท คปสอ 100 คน
100,000
-เฉพาะทางผู้สูงอายุ
1 คน
30,000
-เฉพาะทางสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
1 คน
55,000
- อบรม Pulmonary Function Test
1 คน
15,000
นักกายภาพบาบัด

ชุด
รหัสโครงการ
ลาดับ โครงการ .....โครงการ /
จังหวัด กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

เป้าหมายและ
จานวน

1.2 พัฒนา core competency ทีส่ าคัญ
-การอบรมทักษะด้าน digital competency
จนท.
Internet ,Cloud, Applications, Technology
คปสอ.แม่เมาะ
ทักษะความเป็นผู้นาและการบริหารจัดการแก่ทมี นา จานวน 50 คน
อาเภอ
(ทีมนาอาเภอ)

พืน้ ที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

อ.แม่เมาะ เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มเป้า
หมายได้รับการอบรม
ตามแผนมากกว่า
ร้อยละ80

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาบุคลากรตาม Functional
Competency (ระดับผู้ปฏิบตั ิ)
2.1.การพัฒนาบุคลากรตาม Gap ในแต่ละยุทธศาสตร์ บูรณาการกับ
ย.1ทักษะการดูแลก่อนและหลังคลอด,ความรู้เรื่อง
ยุทธศาสตร์
ANC 2018 , ทักษะการ ultrasound,
1,2,4
ทักษะการใช้เครื่องมือพัฒนาการ
ย.2 ทักษะด้านการทาคลอด
ทักษะการดูแลขณะส่งต่อคลอด
2.2 อบรมทักษะด้าน digital competency
จนท.
อ.แม่เมาะ จนท.ได้รับการอบรม
Internet ,Cloud, Applications, Technology
คปสอ.แม่เมาะ
ตามแผนร้อยละ 100
พฤติกรรมบริการและการทางานเป็นทีมเจ้าหน้าที่
จานวน
คปสอ.แม่เมาะ
180 คน
- กิจกรรมจัดทาบัตรประจาตัวบุคลากร
จนท.คปสอ แม่เมาะ
จานวน 200 คน
2.3 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรรายเดือนในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ในเวที คปสอ.
กิจกรรมที่ 3การส่งเสริมการพัฒนาระบบการเรียน
รู้แก่บคุ ลากร การจัดทา KMในองค์กร
,conference คลินิกวิชาการ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ด้านความรู้ ทักษะ ภายในหน่วยงาน โดยจัดทา
เวทีวิชาการทุกเดือน
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนางานด้านวิชาการ/วิจัย
1.สนับสนุนกิจกรรมวิจัย4ด้านดังนี้
- งานด้านการดูแลผู้ปว่ ย /กลุ่มเสี่ยง

จนท.
คปสอ.แม่เมาะ
จานวน
204คน

จนท
25 คน

อ.แม่เมาะ

เจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วม
เวทีวิชาการอย่าง
น้อยร้อยละ 80
(เดือนละ 1 ครั้ง)

อ.แม่เมาะ -มีผลงานด้าน
วิจัยอย่างน้อย

งบประมาณ

ระยะเวลา
จานวน แหล่งงบ ดาเนินการ
7,100

ผู้รับผิดชอ
บ

ม.ค.62-กย.62

HR

56,500

uc

ก.พ.62

40,000 uc

ม.ค.62

20,000 UC

ม.ค.62-กย.62

HR

50,300

ม.ค.62-กย.62

HR

UC

ชุด
รหัสโครงการ
ลาดับ โครงการ .....โครงการ /
จังหวัด กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
- งานด้านระบบบริการ
- งานเกี่ยวกับปัญหาพืน้ ทีอ่ าเภอแม่เมาะ
- งานด้านนวัตกรรมในการพัฒนา
ระบบบริการ ในสถานบริการ
-เวทีวิชาการประจาปี(บูรณาการกับงาน HA)

เป้าหมายและ
จานวน
รพ.,รพ.สต.5 แห่ง
สสอ 1 แห่ง

พืน้ ที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ

ระยะเวลา
จานวน แหล่งงบ ดาเนินการ

ดังนี้
รพสต. 5 เรื่อง
สสอ. 1เรื่อง
โรงพยาบาล 1 เรื่อง
รวมงบประมาณ 608,900

uc

ผู้รับผิดชอ
บ

แผนปฎิบตั ิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ 2562
คปสอ .แม่เมาะ จังหวัดลาปาง
ประเด็น:การธารงรักษาบุคลากร
เป้าหมาย อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) มากกว่าร้อยละ 85
ตัวชีว้ ัด อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) คปสอ.แม่เมาะ มากกว่าร้อยละ 90
สถาณการณ์ ปี 61 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) รพ.แม่เมาะ ร้อยละ 99.79
GAP
Shared value
1.ยังไม่มีการสร้าง Shared value ทีก่ ่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ให้คนในองค์กรเกิดความรัก ความผูกพัน กับองค์กรอย่างทัว่ ถึงทุกระดับ
System
1.การวิเคราะห์ปจั จัยการธารงอยู่ของบุคลากรยังไม่ได้วิเคราะห์แยกรายกลุ่ม
2.แนวทางการจัดทา career path ยังไม่ชัดเจน
ประเด็น: การสร้างความสุขของบุคลากร
เป้าหมาย/ตัวชีว้ ัด ร้อยละของหน่วยงานทีม่ ีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happino Meter) ไปใช้มากกว่าร้อยละ 60
สถานการณ์ / ข้อมูลพื้นฐาน :
1.โรงพยาบาลแม่เมาะมีการดาเนินการโรงพยาบาลคุณธรรม โดยจากการดาเนินงานได้ อัตลักษณ์โรงพยาบาลแม่เมาะดังนี้
1.ความซือสัตย์ 2.ความมีน้าใจ 3.ความรับผิดชอบ ซึ่งตรงกับ ค่านิยม MOPH ของกระทรวงสาธารณสุข
M- Mastery เป็นนายตัวเองหมัน่ ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพยึดมัน่ ในความถูกต้อง มีวินัยปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ บนพืน้ ฐานของการมีจิตสานึกรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม
O-Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ทเี่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P- People ใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทางานเพือ่ ประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก เข้าใจ เข้าถึง พึง่ ได้
H-Humility อ่อนน้อมถ่อมตนคือมีสัมมาคารวะ มีน้าใจ ให้อภัย รับฟังความคิดเห็น เสียสละเพือ่ ประชาชน
2.จากผลการสารวจ Happinometer ของ รพ.แม่เมาะในปี 60 พบค่าเฉลี่ยความสุขของเจ้าหน้าทีอ่ ยู่ทรี่ ้อยละ 62.59
โดยค่าเฉลี่ยทัง้ 9 ด้านเรียงลาดับจากน้อยไปมากดังนี้
1.สุขภาพเงินดี ร้อยละ 54.34
6.สุขภาพกายดี ร้อยละ 66.21
2.ผ่อนคลายดี ร้อยละ 57.11
7.น้าใจดี ร้อยละ 67.48
3.การงานดี ร้อยละ 58.22
8.ครอบครัวดี ร้อยละ 68.64
4.ใฝ่รู้ดี ร้อยละ 60
9.จิตวิญญาณดี ร้อยละ 68.92
5.สังคมดี ร้อยละ 62.36
GAP

Staff
1.ยังไม่มีการพัฒนานักสร้างสุขในองค์กร
2.ผลการสารวจ Happinometer ด้านทีม่ ีปญ
ั หา อันดับ 1 คือ สุขภาพเงินดี อันดับ 2 ผ่อนคลายดี อันดับ 3 การงานดี
System
1.การจัดกิจกรรมยังเป็นรูปแบบเดิม ไม่มีความหลากหลาย
Shared value
1.การนาค่านิยม MOPH มาเป็นหลักในการปฏิบตั ิงานยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม

ชุด
รหัสโครงการ
ลาดับ โครงการ .....โครงการ /
กิจกรรมรอง
จังหวัด กิจกรรมหลัก
3 020303 โครงการ Happy Maemoh องค์กรแห่งความสุข
1.จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร
กิจกรรมที่ 1 น้องพี่ สามัคคี
-อบรมเรื่องการทางานเป็นทีม/การเชื่อมความ
สัมพันธ์ของทีมงาน ( walk Rally and team
building )
-กิจกรรม จิตอาสา (แผนปฏิบตั ิการจิตอาสากระ
ทรวงสาธารณสุข)
กิจกรรมที2่ Healthy Maemoh
- การส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าทีอ่ อกกาลัง
กายอย่างต่อเนือ่ ง (ชมรม,เครื่องออกกาลังกาย)
- งานกีฬา คปสอ.แม่เมาะ
- กิจกรรมตรวจสุขภาพเจ้าหน้าทีป่ ระจาปี
ตามความเสี่ยงจากการทางาน
- กิจกรรมค่ายสุขภาพสาหรับบุคลากรทีม่ ีปญ
ั หา
สุขภาพ

เป้าหมายและ
จานวน

พืน้ ที่
ดาเนินการ

จนท.
คปสอ.แม่เมาะ
จานวน
180คน
12 ครั้ง/ปี

อ.แม่เมาะ

จนท.
คปสอ.แม่เมาะ
จานวน
180 คน
204 คน

อ.แม่เมาะ

35 คน

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ

ระยะเวลา
จานวน แหล่งงบ ดาเนินการ

เจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย
ร้อยละ 80

60,200

UC

ธ.ค 61-มค 62

ดาเนินการตามแผน
ร้อยละ 100

10,000

UC

ต.ค.61-ก.ย.62

เจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย
ร้อยละ 80

3,000

UC

ม.ค.62-กย.62

28,400
2,000

UC
UC

ก.พ 62

เจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย
ร้อยละ 80

18,400

UC

ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
มากกว่าร้อยละ 80

15,000

UC

อ.แม่เมาะ เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มเป้าหมาย 15,700
เข้าร่วมอบรมร้อยละ
100

UC

ผู้รับผิดชอบ

HR

HR

ก.พ 62
มี.ค.-62

กิจกรรมที่ 3 เชิดชูคนดี
3.1 กิจกรรมคัดเลือก คนดีศรีสาธารณสุข คปสอ.แม่เมาะ

-กิจกรรมการประกวดเจ้าหน้าที่
ทีม่ ีพฤติกรรมบริการดีเด่นโดยเผยแพร่ในเว็บไซด์
และเฟซบุคของหน่วยบริการ
- โรงพยาบาลแม่เมาะ 10 จุด
- รพ.สต. 5 แห่ง
กิจกรรมที่ 4 องค์กรสร้างสุขทางการเงิน
- การอบรมความรู้ด้านการเงินแก่เจ้าหน้าที่ ทีส่ นใจ
ในเรื่องการวางแผนทางการเงิน(Money Literacy)
-การจัดกิจกรรม การวางแผนงบการเงินส่วนบุคคล

รพ 1 คน,
รพ.สต.1 คน
รพ 10 คน
,รพ.สต.5 คน

100 คน

อ.แม่เมาะ
พ.ค.-62

มี.ค.-62

HR

HR

ชุด
รหัสโครงการ
ลาดับ โครงการ .....โครงการ /
จังหวัด กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

เป้าหมายและ
จานวน

พืน้ ที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ

ระยะเวลา
จานวน แหล่งงบ ดาเนินการ

โดยใช้กระบวนการ Trainner
-การอบรมนักสร้างสุขในองค์กร

10 คน

อ.แม่เมาะ เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มเป้าหมายบูรณาการกับจังหวัด
เข้าร่วมอบรมร้อยละ
100

กิจกรรมที่ 5 โรงพยาบาลคุณธรรม
1. ทาบุญตักบาตรและพิธีสืบชะตา โรงพยาบาล

120 คน

อ.แม่เมาะ

2 . สืบสานประเพณีรดน้าดาหัว

80 คน

3.อบรมจริยธรรม คุณธรรม บุคลากร คปสอ.แม่เมาะ
(ครั้งที่ 1)
4.อบรมจริยธรรม คุณธรรม บุคลากร
คปสอ.แม่เมาะ(ครั้งที่ 2)

120 คน

5.เข้าร่วมประเพณท้องถิ่นในชุมชนเพือ่ สืบสาน
วัฒนธรรมชุมชน เช่น ประเพณีลอยกระทง
ป๋าเวณี ปีใ๋ หม่เมือง

100 คน

กิจกรรมที่ 6 พอเพียง เพียงพอ
- กิจกรรมปลูกผักสวนครัว พอเพียงโดย จนท.รพ.
และชุมชน
- กิจกรรมการแยกขยะ Recycle ในโรงพยาบาล

15,000

UC

มิย.62

20,000

UC

เมย.62

15,600

UC

พ.ย.-ธ.ค.61

35,700

UC

ก.ค. 62

13,000

UC

พ.ย.-61
เม.ย.-62

เจ้าหน้าที่ คปสอ. อ.แม่เมาะ มีกิจกรรมปลูกผัก
10,000
แม่เมาะ 180 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง

UC

180 คน

กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนค่านิยมร่วม MOPH
จนท.
(Core value : MOPH)
คปสอ.แม่เมาะ
-กิจกรรมการสื่อสารค่านิยมร่วม MOPH ผ่านช่องทาง จานวน
ต่างๆ เช่น เสียงตามสาย,ไลน์กลุ่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ 180 คน
จดหมายข่าว
- นาค่านิยมร่วมองค์กรทีส่ อดคล้องกับค่านิยมร่วม

บุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 85
บุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 85
อาคารห้องประชุม สสอ แม่เมาะ
35700
บุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 85

อ.แม่เมาะ

HR

HR

ม.ค.62-กย.62
1.จานวนเจ้าหน้าทีเ่ ข้า
ร่วมกิจกรรมองค์กร
มากกว่าร้อยละ 80
2.หน่วยงานมีการจัด
ทาแผนควบคุมภายใน

ผู้รับผิดชอบ

HR

ชุด
รหัสโครงการ
ลาดับ โครงการ .....โครงการ /
จังหวัด กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

เป้าหมายและ
จานวน

MOPH มากาหนดพฤติกรรมบ่งชี้ทตี่ ้องการ
(ซื่อสัตย์ มีน้าใจ รับผิดชอบ)
ซื่อสัตย์ - การจัดทาแผนควบคุมภายในทุกหน่วยงาน
มีน้าใจ- เจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมองค์กร
รับผิดชอบ-การมีวินัยในการทางานตรงเวลา
- กิจกรรมการทักทาย/สวัสดี ตอนเช้า ทุกวันของเจ้า
หน้าที่
- การมีวินัยในการทางานตรงเวลา
- บูรณาการกิจกรรมกับโครงการ Happy Maemoh
กิจกรรมที่ 8 สานสัมพันธ์สองวัย
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการการทางานร่วมกัน
ระหว่างคนสองกลุ่มวัย
-ลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ Gen X Gen Y
-การปรับตัวและการตั้งเป้าหมายในการทางาน
ร่วมกันระหว่าง Gen X Gen Y
-กิจกรรมสัมพันธ์กลุ่มสานสัมพันธ์สองวัย

พืน้ ที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ

ระยะเวลา
จานวน แหล่งงบ ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ 100
3.เจ้าหน้าทีม่ าทางาน
ตรงเวลามากกว่า
ร้อยละ 90

จนท.
คปสอ.แม่เมาะ
จานวน
180 คน

อ.แม่เมาะ 1.จานวนเจ้าหน้าทีเ่ ข้า 60,200 UC
ร่วมกิจกรรม
มากกว่าร้อยละ 80

รวมงบประมาณ

322,200
644,400

ส.ค.-กย.62

HR

สรุปโครงการตามแผนปฏิบตั ิการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ คปสอ.แม่เมาะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ลาดับ รหัสโครงการ
1
2
3
4
5
6
7

020401
020402
020403
020404
020405
020406
020407

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี คปสอ.แม่เมาะ
โครงการพัฒนาระบบกากับติดตามและประเมินผล
โครงการ Smart HospitalและHealthcare Accreditation Information Technology (HAIT)
โครงการพัฒนาการบริหารการเงินการคลัง คปสอ.แม่เมาะปี 2562
โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA. อ.แม่เมาะ
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการการพัฒนา PMQA
รวม ย.4 ทั้งหมด 7 โครงการ เป็นเงิน

UC
17,700
24,600

งบประมาณ
สปสช. สสจ. PPA

งบ อื่นๆ

250,000
22,000
4,000
64,300

-

4,000

-

250,000

รวมงบประมาณ
17,700
24,600
250,000
22,000
4,000
318,300

แผนปฎิบัตกิ ารสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ.แม่เมาะ จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล(Governance Excellence)
ประเด็น / งาน : ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ Information system
ตัวชี้วัด (KPI) :
1. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศระดับ อาเภอ มีคุณภาพ
2. ร้อยละของ อาเภอและหน่วยบริการ ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
2.1 คุณภาพข้อมูลพื้นฐาน
2.1.1 ประชากร Type 1, 2 ต่างจากทะเบียนราษฎร์ ไม่เกิน ร้อยละ 3
2.1.2 ประชากร Type 1, 3 ที่ที่ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการข้าราชการ หรือสิทธิประกันสังคม หรือสิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจหรือสิทธิอื่นๆ จากรัฐ ได้รับการขึ้นทะเบียน
สิทธิป์ ระกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) สปสช. ร้อยละ 100
2.1.3 ผู้ปว่ ยเรื้อรังที่ได้รับการวินิจฉัยในปีงบประมาณปัจจุบนั ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนโรคเรื้อรังในแฟ้ม Chronic โปรแกรม HIS ร้อยละ 100
2.1.4 ข้อมูลสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีนพื้นฐาน) ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปี
- วัคซีน BCG, ตับอักเสบ ในเด็กแรกเกิด ร้อยละ 100
- วัคซีน DTP-HBV3, โปลิโอ3, MMR1, IPV ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 95
2.1.5 ข้อมูลสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีนพื้นฐาน) ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 3 ปี วันซีนไข้สมองอักเสบ JE, เยอรมัน MMR2 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 95
2.2 คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 95
2.3 คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย
2.3.1 ข้อมูลสาเหตุการตายที่แพทย์เขียนหนังสือรับรองการตาย ท.ร. 4/1 เฉพาะกรณีเสียชีวติ ในโรงพยาบาล
ที่ระบุสาเหตุการตายไม่ชัดแจ้ง(ill-define) ไม่เกินร้อยละ 10 ของการตายในโรงพยาบาลทั้งหมด
2.3.2 ข้อมูลสาเหตุการตายที่ระบุสาเหตุการตายไม่ชัดแจ้ง (ill-define) ของจังหวัด ปี 2562 ไม่เกินร้อยละ 20 ของการตายทั้งหมด
2.4 คุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค (บูรณาการร่วมกับกลุ่มงานประกันสุขภาพ)
2.4.1 คุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรคผู้ปว่ ยนอก มีความถูกต้องครบถ้วน ตามเงือ่ นไขกองยุทธศาสตร์และแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.4.2 คุณภาพข้อมูลเวชระเบียนผู้ปว่ ยใน มีความถูกต้องครบถ้วน ตามเงือ่ นไข สปสช. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2.4.3 ร้อยละของการให้รหัสโรคหลัก (Pdx) ของแฟ้มผู้ปว่ ยในโรงพยาบาล มีการให้รหัสโรคเป็นรหัส ill-Defined ไม่เกินร้อยละ 5
2.5 คุณภาพข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็กแม่และเด็ก
2.5.1 บันทึกข้อมูลข้อมูลประวัติการตั้งครรภ์ ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ หรือหญิงตั้งครรภ์ผู้มารับบริการ ในทะเบียนหญิงตั้งครรภ์
แฟ้ม Prenatal ทุกราย ร้อยละ 100
2.5.2 บันทึกข้อมูลข้อมูลประวัติการคลอด หรือการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ ของหญิงคลอดในเขตรับผิดชอบ และ/หรือ
หญิงคลอดผู้มารับบริการ ทุกราย และตรวจสอบข้อมูลประวัติการคลอดในหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์เกิน 40 สัปดาห์ ร้อยละ 100

2.5.3 การบันทึกข้อมูลประวัติการตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ และการคลอด มีความเชื่อมโยง ถูกต้องตรงกัน ได้แก่ชุดข้อมูล การตั้งครรภ์ที่ (GRAVIDA),
วันแรกของการมีประจาเดือนครั้งสุดท้าย (LMP), วันที่กาหนดคลอด (EDC), วันที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ (BDATE), รหัสสถานพยาบาลที่คลอด (BHOSP)
วิธกี ารคลอด (BTYPE), น้าหนักแรกคลอด(กรัม) (BWEIGHT), สภาวการณ์ขาดออกซิเจน (ASPHYXIA) ร้อยละ 100
3. การปฏิบตั ิงานภายใต้ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561
สถานการณ์ / ข้อมูลพืน้ ฐาน :
1. อาเภอมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ CIO ระดับอาเภอ (DHIC) และมีคาสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด CIO ระดับจังหวัด (HDC)
2. คุณภาพข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในเขตรับผิดชอบ Typearea 1, Typearea 2 จากการสารวจ เมื่อเทียบกับทะเบียนราษฎร์กลางปี
อาเภอแม่เมาะ (34,878/40,008 ราย)ร้อยละส่วนต่าง 12.82 โดยมีจานวนประชากรที่สารวจน้อยกว่าทะเบียนราษฎร์กลางปี 5,029 ราย
3. ศูนย์ขึ้นทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาลความครอบคลุมสิทธิ์ ปี 2561มีสิทธ์บตั รทอง = 26,307 รายข้าราชการ OFC = 3,105 ราย ประกันสังคม SSS = 9,574 รายท้องถิ่น
LGO = 443 ราย สิทธิ์ อื่นๆ = 57 รายค่าว่าง = 12 ราย
4. ข้อมูลการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีนพื้นฐาน) เด็กต่ากว่า 5 ปี ต่ากว่าเกณฑ์ มีความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปี วัคซีน BCG ร้อยละ 99.56 , HBV1 ร้อยละ 99.56)
วัคซีน DTP-HBV3, โปลิโอ3, MMR1, IPV ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 96.62 และ ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 3 ปี วันซีน ไข้สมองอักเสบ JE, เยอรมัน MMR2 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 89.96
5. คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 95 มีคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข มีความถูกตามรหัส
และโครงสร้างมาตรฐาน ร้อยละ 95 ความทันเวลา ร้อยละ 95 (ปี 2561 ค่าเฉลี่ยจังหวัดลาปาง มีความถูกต้อง ร้อยละ 99.63, ความทันเวลา ร้อยละ 100)
6. คุณภาพข้ อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค (บูรณาการร่วมกับกลุม่ งานประกันสุขภาพ) - คุณภาพข้ อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยใน ร้ อยละ 89.38 และคุณภาพข้ อมูลเวชระเบียน
และการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยนอก มีความถูกต้ องครบถ้ วน From A ร้ อยละ 88 , From B ร้ อยละ 92.69 , เฉลี่ยภาพรวมอาเภอแม่เมาะ ร้ อยละ 84.8
ร้ อยละของการให้ รหัสโรคหลัก (Pdx) ของแฟ้มผู้ป่วยในโรงพยาบาล มีการให้ ระหัสโรคเป็ นรหัส ill Defined อาเภอแม่เมาะ ปี 2561 เฉลี่ยร้ อยละ 43.2
ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/จานวน พื้นที่ดาเนินการ

1 รหัสโครงการ 020401 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี คปสอ.แม่เมาะ
1. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศระดับ อาเภอ มีคุณภาพ
1. ทบทวนจัดตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
ผอก.รพ. หรือ สสอ.
CIO อาเภอ ตามโครงสร้างคณะกรรมการที่
คณะกรรมการ
สสจ. กาหนดไว้
2. ประชุม กม.CIO ไตรมาส ละ 1 ครั้ง
4 ครั้ง
3. CIO อาเภอกาหนดชุดข้อมูล Data Set
ศูนย์ข้อมูลกลางระดับอาเภอ สาหรับกากับ
ติดตามหน่วยงานสาธารณสุขในอาเภอ และ

1 DHDC

ผลผลิต/ผลลัพธ์

-มีคาสั่ง CIO อาเภอ

รพ.แม่เมาะ

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

-

-

ธค.61

-

-

พ.ย., ก.พ.,
พ.ค., ส.ค.

-

-

ผู้รับผิดชอบ

เลขา CIO
สสอ.แม่เมาะ
/รพ.แม่เมาะ
เลขา CIO
CIO อาเภอ

ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
ข้อมูลด้านสุขภาพสาหรับหน่วยงานอื่นๆ
และประชาชนทั่วไป
4. กก. CIO อาเภอ กากับติดตามการบันทึก
ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การแก้ไขข้อมูล
สารองข้อมูล HIS รายสัปดาห์/เดือน นาเสนอ
ผลปฏิบตั ิงานที่ประชุม คปสอ. ทุกครั้ง
5. CIO -> IM+IT ตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
หน่วยบริการทุกวันพฤหัสบดี รายงานผลการ
ตรวจสอบ -> CIO และส่งข้อมูล 43 แฟ้ม
-> HDC จังหวัด
6. CIO -> IM วิเคราะห์ข้อมูล และติดตาม
ความก้าวหน้าของการปฏิบตั ิงานตาม KPI
รายงานผลที่ประชุม คปสอ.ทุกเดือน
7. กม.CIO ทาแผนพัฒนา / ประชุม อบรม
สาหรับ User บันทึกข้อมูลตามช่วงตาราง
กิจกรรมการปฏิบตั ิงาน / ช่วงรณรงค์

เป้าหมาย/จานวน พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ทุกเดือน

-

-

ทุกเดือน

สสอ.มม./ รพ.มม.

ทุกเดือน

-

-

ทุกเดือน

สสอ.มม./ รพ.มม.

ทุกเดือน

-

-

ทุกเดือน

สสอ.มม./ รพ.มม.

ทุกเดือน

-

-

ทุกเดือน

สสอ.มม./ รพ.มม.

-

-

ม.ค., ก.ค.62

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

-

-

ม.ค., ก.ค.62

รพช.
รพสต. 5 แห่ง
รพช.

2. ร้อยละของอาเภอและหน่วยบริการ ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
2.1 คุณภาพข้อมูลพืน้ ฐาน
อาเภอ
1. ตรวจสอบรายงานข้อมูลเทียบกับทะเบียน
2 ครั้ง
ราษฎร์ คืนข้อมูลให้หน่วยบริการ
2. ตรวจสอบความซ้าซ้อนและคืนข้อมูล
ประชากรทุกเดือน (Data Exchange)
3. สุ่มตรวจประชากรข้อมูล HIS หน่วยบริการ
2 ครั้ง
เทียบกับ ปชก. ในหมู่บา้ น ปี ละ 2 ครั้ง
4. สุ่มตรวจ/ตรวจข้อมูลการลงทะเบียน ณ

อาเภอ ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ข้อมูล

ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
จุด OPD ทุก เดือน, ห้องคลอด ทุกสัปดาห์
ระดับหน่วยบริการ
1. สารวจข้อมูลประชากรในเขตรับผิดชอบ
หลังคาเรือน ปี ละ 2 ครั้ง **
2. ปรับปรุงข้อมูลประชากรเมื่อมีความเคลื่อน
ไหวของประชากรในเขต เช่น การเกิด การตาย
การย้ายเข้าย้ายออกทุกเดือน
3. ตรวจสอบการซ้าซ้อนของประชากร
Data Exchange ทุกสัปดาห์
4. ตรวจสอบข้อมูลเลขบัตรประจาตัว
ประชาชน 13 หลัก คนไทย (Nation=099)
ในระบบ HIS ให้ถูกต้องทุกวัน
5. ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เช่น
คานาหน้านาม , เพศ , สถานะสมรส , สัญชาติ
สถานะความเป็นต่างด้าว , สถานะการจาหน่าย
และสถานะการอยู่อาศัย ทุกเดือน
ศูนย์ขึ้นทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาล
อาเภอ
1. ศูนย์ขึ้นทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาล
อาเภอ คืนข้อมูลการรับขึ้นทะเบียนบัตรสุข
ภาพถ้วนหน้า UC และข้อมูลสิทธิจากกองทุน
อื่นๆ ที่ได้รับจาก สปสช. ให้หน่วยบริการนา
ไปปรับปรุงสิทธิในระบบ HIS ทุกเดือน
2. ตรวจสอบและรายงานความครอบคุมผู้มี
สิทธิด้านการรักษาพยาบาลกองทุนต่างใน
เขตรับผิดชอบ ทุกเดือน
3. สุ่มสารวจตรวจสอบสิทธิการรักษา

เป้าหมาย/จานวน พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
รพสต. 5 แห่ง

2 ครั้ง

หน่วยบริการ ผ่านเกณฑ์
คุณภาพข้อมูล

-

-

ม.ค., ก.ค.62

12 ครั้ง

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

ทุกครั้ง

รพช.
รพสต. 5 แห่ง
รพช.
รพสต. 5 แห่ง

-

-

ทุกเดือน

-

-

ทุกเดือน

ทุกครั้ง

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

-

-

ทุกเดือน

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

ทุกครั้ง

รพช.
หน่วยบริการ ผ่านเกณฑ์
รพสต. 5 แห่ง คุณภาพข้อมูล

-

-

ทุกเดือน

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

ทุกครั้ง

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

-

-

ทุกเดือน

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

2 ครั้ง

รพช.

-

-

ม.ค., ก.ค.62

รพช.

ทุกครั้ง

ทุกเดือน

รพช.
รพสต. 5 แห่ง
รพช.
รพสต. 5 แห่ง
รพช.
รพสต. 5 แห่ง
รพช.
รพสต. 5 แห่ง

ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
พยาบาลประชากร Typearea 1, 3 ในเขต
พื้นที่ และการให้ความรู้การรับรู้สิทธิที่ถูกต้อง
หน่วยบริการละ 2 ครั้งต่อปี
4. ศูนย์สิทธิฯอาเภอ รายงานผลการขึ้น
ทะเบียนสิทธิ์ UC และความครอบคลุมสิทธิ
การรักษาพยาบาล แยกรายหน่วยบริการ
ในที่ประชุม คปสอ.ทุกเดือน
หน่วยบริการ
1. ตรวจสอบสิทธิผู้ปว่ ยทุกราย (ทุก
Typearea) ที่มารับบริการ ผ่านระบบ Online
สปสช. และตรวจเช็คกับสิทธิปจั จุบนั ในระบบ
HIS => ปรับปรุงให้ถูกต้องตรงกัน
2. อสม.สารวจปรับปรุงข้อมูลสิทธิการรักษา
พยาบาล ปชช.ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที,่
จนท.ปรับปรุงสิทธิใน HIS ทุกเดือน
3. ประชาสัมพันธ์ให้ ปชช.ในเขตรับผิดชอบ
รับรู้สิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาล และ
การขึ้นทะเบียนสิทธิให้ถูกต้องตามสิทธิและ
ตามพื้นที่สถานพยาบาลหลักนั้นๆ ทุกเดือน
คลินิคโรคเรือ้ งรัง
หน่วยบริการ
1. หน่วยบริการทุกแห่ง ขึ้นทะเบียนผู้ปว่ ย
โรคเรื้อรัง ที่ได้รับการวินิจฉัย หรือมารับบริการ
ที่คลินิกโรคเรื้อรังของหน่วยบริการตนเอง
ทุกราย ทุกวัน
2. หน่วยบริการทุกแห่ง ขึ้นทะเบียนผู้ปว่ ยโรค
เรื้อรังทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ ทุกสัปดาห์

เป้าหมาย/จานวน พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

รพสต. 5 แห่ง

ผู้รับผิดชอบ
รพสต. 5 แห่ง

ทุกครั้ง

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

-

-

ทุกเดือน

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

ทุกครั้ง

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

-

-

ทุกเดือน

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

ทุกครั้ง

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

-

-

ทุกเดือน

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

ทุกครั้ง

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

-

-

ทุกเดือน

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

ทุกครั้ง

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

-

-

ทุกเดือน

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

ทุกครั้ง

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

-

-

ทุกเดือน

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
3. ตรวจสอบการรับคืนข้อมูลผู้ปว่ ยเรื้อรังจาก
Data Exchange และ Thai COC ทุกวัน
4. ตรวจสอบและติดตามข้อมูลผู้ปว่ ยโรคเรื้อ
รังที่ถูกวินิจฉัยในอดีต และไม่ได้มารับบริการ
รักษา ติดตามให้มารับการตรวจเพื่อยืนยันผล
ล่าสุด เช่น DM, HT ปรับปรุงช่วงรณรงค์
คัดกรอง (ต.ค.-ธ.ค.)
5. หน่วยบริการปรับปรุงฐานข้อมูล และ
รหัสโรคเรื้อรังให้เป็นปัจจุบนั ตามสภาพ
การป่วย ภาวะแทรกซ้อนของผู้ปว่ ยโรคเรื้อรัง
นั้นๆ ทุกเดือน หรือเมื่อทราบผลการรักษา
ครั้งล่าสุด
5. หน่วยบริการปรับปรุงฐานข้อมูล และ
รหัสโรคเรื้อรังให้เป็นปัจจุบนั ตามสภาพ
การป่วย ภาวะแทรกซ้อนของผู้ปว่ ยโรคเรื้อรัง
นั้นๆ ทุกเดือน หรือเมื่อทราบผลการรักษา
ครั้งล่าสุด
6. อาเภอตรวจการขึ้นทะเบียนโรคเรื้อรัง
รายใหม่ ทุกเดือน

เป้าหมาย/จานวน พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ทุกครั้ง

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

-

-

ตค.-ธค.61

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

ทุกครั้ง

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

-

-

ทุกเดือน

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

ทุกครั้ง

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

-

-

ทุกเดือน

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

ทุกครั้ง

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

-

-

ทุกเดือน

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

-

-

ทุกเดือน

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

-

-

ทุกเดือน

ข้อมูลการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีนพืน้ ฐาน) เด็กต่ากว่า 5 ปี ต่ากว่าเกณฑ์
อาเภอ
1. อาเภอกากับติดตามการบันทึกข้อมูลการให้
12 ครั้ง
รพช.
บริการฉีดวัคซีน เปรียบเทียมกับเป้าหมาย และ
รพสต. 5 แห่ง
จานวนวัคซีนที่ได้รับการสนับสนุน ทุกเดือน
2. สรุปรายงานความครอบคลุมนาเสนอในที่
12 ครั้ง
รพช.
ประชุม คปสอ. ทุกเดือน
รพสต. 5 แห่ง
3. สุ่มตรวจรายงาน รายชื่อเด็กได้รับวัคซีน
5 แห่ง
รพ.สต.ทุกแห่ง

รพช.
รพสต. 5 แห่ง
ครั้งที่ 1มค.61 ทีมนิเทศอาเภอ

ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
การบันทึกข้อมูล และการได้รับวัคซีนเด็กใน
พื้นที่ หน่วยบริการ ละ 2 ครั้ง (นิเทศงาน
รอบแรก, นิเทศงานรอบสอง) และรายงาน
ผลการสุ่มสารวจ
หน่วยบริการ
1. บันทึกข้อมูลการให้วคั ซีนทุกรายที่มารับ
บริการฉีดวัคซีน และลงความครอบคลุมใน
กรณีที่ไปรับวัคซีนจากที่อื่นๆ ทุกวัน/สัปดาห์
2. รายงานจานวนผู้รับบริการฉีดวัคซีน และ
ความคลุมการได้รับวัคซีนของเด็กในพื้นที่
เทียบกับ HDC และส่งรายงานให้อาเภอ
ทุกเดือน
3. ติดตามเด็กที่ขาดการมารับวัคซีนทุกวัน
จนกว่าจะได้รับข้อมูลการฉีดวัคซีนที่แน่ชัด
ของเด็กรายนั้นๆ พร้อมทั้งรายงานปัญหา
อุปสรรคการติดตาม รายงานทุกเดือน

เป้าหมาย/จานวน พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ครั้งที่ 2 พค.61

ทุกครั้ง

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

-

-

ทุกเดือน

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

ทุกครั้ง

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

-

-

ทุกเดือน

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

ทุกครั้ง

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

-

-

ทุกเดือน

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

-

-

ทุกเดือน

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

-

-

ทุกเดือน

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

-

-

ทุกเดือน

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

2.2 คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 95
หน่วยบริการ
1. CM, PM ตรวจความครบถ้วนถูกต้องของ
ทุกครั้ง
รพช.
การบันทึกข้อมูลตามห้องงาน (หน้าจอการ
รพสต. 5 แห่ง
บันทึก) ทุกวัน
2. IT ตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้มด้วยโปรแกรม
ทุกครั้ง
รพช.
OP-PP 2010 ทุกวัน แจ้งผล Error ให้ PM
รพสต. 5 แห่ง
แก้ไขข้อมูลที่โปรแกรม HIS ให้ถูกต้อง ทุกวัน
3. หัวหน้างาน/หน่วยงาน/IM สุ่มตรวจการ
ทุกครั้ง
รพช.
บันทึกข้อมูล ทุกสัปดาห์
รพสต. 5 แห่ง
4. สารองฐานข้อมูลทุกวัน/สัปดาห์/เดือน

ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/จานวน พื้นที่ดาเนินการ

อาเภอ
การกากับ ติดตาม หน่วยบริการ
1. การบันทึกข้อมูล การตรวจสอบ การส่ง
ทุกครั้ง
รพช.
ข้อมูล การแก้ไขข้อมูล ทุกสัปดาห์
รพสต. 5 แห่ง
2. กากับการปรับปรุง V.โปรแกรม HIS
ทุกครั้ง
รพช.
เป็นปัจจุบนั
รพสต. 5 แห่ง
3. กากับการสารองข้อมูลทุกสัปดาห์
ทุกครั้ง
รพช.
การตรวจสอบ
รพสต. 5 แห่ง
4. IT ตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม ด้วยโปรแกรม
ทุกครั้ง
รพช.
OP-PP 2010 แจ้งผล Error ให้หน่วยบริการ
รพสต. 5 แห่ง
แก้ไขข้อมูลที่ โปรแกรม HIS ให้ถูกต้องทุก
สัปดาห์ และรายงาน IM อาเภอ
5. ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม => HDC รายสัปดาห์
ทุกครั้ง
รพช.
ทุกวันพฤหัสบดี
รพสต. 5 แห่ง
6. จัดการประชุมทบทวนคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม
เดือนละ 1 ครั้ง
สสอ.แม่เมาะ
รายเดือน
ผู้บนั ทึก/รับผิดชอบข้อมูล
2.3 คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย
โรงพยาบาล
1. จัดทั้งทีมพัฒนาข้อมูลการค้นหาสาเหตุ
การตายที่ตายในโรงพยาบาลทบทวนข้อมูล
การวินิจฉัยในโปรแกรมเวชระเบียน HIS และ
การลงบันทึกหนังสือรับรองการตาย และการ
ให้คาปรึกษาแก่หน่วยบริการในอาเภอ และ
นายทะเบียนผู้รับแจ้งตาย เมื่อมีการร้องขอ
(ทีมประกอบด้วย แพทย์, พยาบาล, เวชสถิติ,
IM, MRA, IT ฯลฯ)
2. ทบทวน ตรวจสอบ conference case

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

-

-

ทุกเดือน

-

-

ทุกเดือน

-

-

ทุกเดือน

-

-

ทุกเดือน

-

-

ทุกเดือน

12,000

พย- กย61

ผู้รับผิดชอบ

รพช.
รพสต. 5 แห่ง
รพช.
รพสต. 5 แห่ง
รพช.
รพสต. 5 แห่ง
รพช.
รพสต. 5 แห่ง

รพช.
รพสต. 5 แห่ง
สสอ.แม่เมาะ

1 ทีม

คปสอ.แม่เมาะ

-

-

ตค.61

ทีมยุทธศาสตร์
อาเภอ

1 ครั้ง

คปสอ.แม่เมาะ

-

-

ธค.61

ทีมยุทธศาสตร์

ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
ที่วนิ ิจฉัย ill-defined เพื่อค้นหาสาเหตุ
การตายที่แท้จริง
3. สรุปรายงานการระบุสาเหตุการตาย
ไม่ชัดแจ้ง (Ill-define) ที่เฉพาะที่ตายใน
โรงพยาบาล รายเดือน
4. ส่งสาเนา ท.ร. 4/1 ให้กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.ลาปาง เมื่อมีผู้
เสียชีวติ ในโรงพยาบาล ในเดือนนั้นๆ

เป้าหมาย/จานวน พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
อาเภอ

ทุกครั้ง

รพช.

-

-

ทุกเดือน

รพช.

ทุกครั้ง

รพช.

-

-

ทุกเดือน

รพช.

-

-

ตค.61,มค62
เมย.,กค.62

ทีม MRA

-

-

ทุกเดือน

รพช.

2.4 คุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค (บูรณาการร่วมกับกลุ่มงานประกันสุขภาพ)
อาเภอ
1. บูรณาการร่วมกับทีม MRA โรงพยาบาล
ตรวจสอบข้อมูลผู้ปว่ ยนอก และผู้ปว่ ยใน และ
เป็นพี่เลี้ยงให้หน่วยบริการระดับ รพ.สต.
ภายในอาเภอ
2. กาหนด Auditor ตรวจสอบคุณภาพเวช
4 ครั้ง
รพ.แม่เมาะ
ระเบียน OP/IP 40 ฉบับทุก 3 เดือน และ
ก่อนเคลมทุกราย ทุกสิทธิ์ กรณีค่าใช้จ่ายสูง /
สุ่มไขว้ประเมินคุณภาพเวชระเบียน
3. กากับ ติดตาม และรายงานผลการตรวจ
ทุกครั้ง
รพช.
สอบคุณภาพเวชเบียน
4. อบรมฟื้นฟูการวินิจฉัยโรค CID10 รวมกับ
20 คน
รพ.แม่เมาะ
การวินิจฉัย ill-defined
รพ.สต.
หน่วยบริการ
1. CM ผู้บนั ทึกข้อมูล OPD/IPD ตรวจหน้าจอ
ทุกครั้ง
รพช.
Complete ข้อมูลให้สมบูรณ์ทกุ Item
ตรวจสอบการให้รหัสโรคหลัก (Pdx)
2. CM OPD/IPD หน่วยบริการทาการสุ่ม
ทุกครั้ง
รพช.

5,700 UC

กพ.62

-

-

ทุกเดือน

CM.

-

-

ทุกเดือน

CM.

ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/จานวน พื้นที่ดาเนินการ

ตัวอย่าง Audit ข้อมูล ทุกวัน/ทุกสัปดาห์
3. PM OPD/IPD หน่วยบริการทาการสุ่ม
ตัวอย่าง Audit ข้อมูล ทุกเดือน
4. IM, IT ตรวจสอบการให้รหัสโรคหลัก
(Pdx) ของแฟ้มผู้ปว่ ยในโรงพยาบาล
มีการให้ระหัสโรคเป็นรหัส ill Defined
5. IM สรุปรายงานผลการตรวจคุณภาพ
ข้อมูลเสนอผู้บริหารทุกเดือน
2.5 คุณภาพข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็กแม่และเด็ก
อาเภอ
1. พัฒนาศักยภาพ MCH Board อาเภอใน
การขับเคลื่อนงานแม่และเด็กเพิ่มมากขึ้น
2. ทบทวนความรู้ ทักษะ ด้านการดูแล
การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล CM,
PMผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก
3. ตรวจสอบการรับคืนข้อมูลแม่และเด็กจาก
Data Exchange และแม่กลุ่มเสี่ยง
Thai COC ทุกเดือน
หน่วยบริการ
1. บันทึกตรวจสอบข้อมูลบริการและความ
ครอบคลุม ประวัติหญิงตั้งครรภ์ การให้บริการ
ฝากครรภ์ การวินิจฉัยรหัส ICD-10 กลุ่มการ
ตั้งครรภ์ รหัสหัตถการที่เกี่ยวข้องในกลุ่มหญิง
ตั้งครรภ์ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกวัน
2. ติดตามข้อมูล Data Exchange และ
แม่กลุ่มเสี่ยง Thai COC ทุกวัน

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ทุกครั้ง

รพช.

-

-

ทุกเดือน

PM.

ทุกครั้ง

รพช.

-

-

ทุกเดือน

IM., IT

ทุกครั้ง

รพช.

-

-

ทุกเดือน

IM.

1 ครั้ง

คปสอ.แม่เมาะ

-

-

ธค.61

คปสอ.แม่เมาะ

1 ครั้ง

คปสอ.แม่เมาะ

-

-

ธค.61

คปสอ.แม่เมาะ

ทุกครั้ง

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

-

-

ทุกเดือน

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

ทุกวัน

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

-

-

ทุกเดือน

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

ทุกวัน

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

-

-

ทุกเดือน

รพช.
รพสต. 5 แห่ง

ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/จานวน พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

-

ธค.61

รพช.

-

กพ.62

รพช.

-

มีค.62

รพช.

-

พค.62

รพช.

-

มิย.62

รพช.

-

กค.62

รพช.

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

3. การปฏิบตั ิงานภายใต้ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561
1. แต่งตั้งผู้บริหารจัดการข้อมูล และผู้ควบคุม
1 ทีม
คปสอ.แม่เมาะ
ข้อมูล ศึกษาทาความเข้าใจรายละเอียดของ
ระเบียบ
2. ใช้หนังสือแสดงความยินยอมให้เปิดเผย
1 ครั้ง
รพ.แม่เมาะ
ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
(Consent Form) ใบการให้บริการ
ประชาชนทุกครั้งที่มารับบริการ
- ยินยอนเข้าร่วมโครงการ PHRs
- ยินยอมให้สถานพยาบาลเปิดเผยข้อมูล/
ส่งข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ (สาเนาข้อมูล)
3. พัฒนาคุณภาพระบบ HIS ตามเกณฑ์ HAIT
1 ระบบ
รพ.แม่เมาะ
(เอชเอไอที) Healthcare Accreditation
Information Technology
4. พัฒนาระบบ HIS รองรับการเชื่อมโยงข้อมูล
1 ระบบ
รพ.แม่เมาะ
ผ่าน HIS Gateway เพื่อให้ ปชช. เรียกใช้
ข้อมูลสุขภาพของตนเอง
5. โรงพยาบาลทุกแห่งติดตั้งระบบยืนยันตัวตน
1 ระบบ
รพ.แม่เมาะ
(AUTHENTICATION) และจัดเก็บข้อมูลการ
จราจรของคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 90 วัน
6. เน้นให้ปฎิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อห้าม
บุคลากรทุกคน
รพ.แม่เมาะ
ข้อปฏิบตั ิ สาหรับ จนท. ในหน่วยงาน ด้านข้อมูล
ข่าวสาร
รวมงบประมาณโครงการนี้
17,700

แผนปฎิบัตกิ ารสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ.แม่เมาะ จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล(Governance Excellence)
ประเด็น / งาน : การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ
ตัวชีว้ ัด (KPI) : 1. ร้อยละของแผนงานโครงการได้รับการดาเนินการร้อยละ100
2. แผนงานโครงการทีส่ อดคล้องกับนโยบายตามบริบทของแต่ละอาเภอและมีกิจกรรมและงบประมาณทีเ่ หมาะสม
สถานการณ์ / ข้อมูลพื้นฐาน :
- ร้อยละของการปรับเพิม่ โครงการระหว่างปี คิดเป็น 2.11
- ร้อยละของการปรับลดกิจกรรมระหว่างปีคิดเป็น 52.08
- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 84.72(ข้อมูล ณ.วันที่ 5ต.ค.61)
- ร้อยละการส่งรายงานการประชุม คปสอ. ร้อยละ 0 กกบ ร้อยละ 100
ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/
จานวน

พืน้ ทีด่ าเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

กก. คปสอ.
ทุกคน

รพ.แม่เมาะ

แผนงานโครงการทีส่ อด
คล้องกับนโยบายตามบริบท
ของแต่ละอาเภอและมี
กิจกรรมและงบประมาณ
ทีเ่ หมาะสม

1 ทีม

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ารพัฒนาระบบกากับติดตามและประเมิ
1
นผล
1. ผู้บริหารระดับอาเภอ ต้องเป็นผู้ถ่ายทอด
นโยบายสู่ผู้ปฏิบตั ิทกุ ระดับ
1.1 จัดประชุมชี้แจงการจัดทาแผนในเวที
การประชุม คปสอ. โดยมีประธาน/รองประธาน
เป็นผู้นาการประชุม และกลุ่มย่อยตามยุทธฯ /
โครงการต่าง ๆ และกาหนดเวลาการส่งแผน
ทีช่ ัดเจน
2. จัดตั้งทีมยุทธศาสตร์/ผู้รับผิดชอบระดับ
อาเภอ
2.1 ตั้งผู้รับผิดชอบแผนระดับอาเภอ /
ยุทธศาสตร์ / โครงการหลัก จาก รพ.-สสอ.
3. จัดตั้งทีมติดตามนิเทศงานระดับอาเภอ
3.1 ทบทวนทีมนิเทศงาน
3.2 กาหนดกิจกรรม/งานสาคัญของการ
ติดตามทีมนิเทศงาน และทีมตรวจสอบภายใน
3.3 เน้นออกนิเทศงานตามแผนทีก่ าหนดไว้

4,10-12,16 ทีมยุทธศาสตร์
ตค.61 อาเภอ

-

-

คปสอ.แม่เมาะ

-

-

ตค.61

ทีมยุทธศาสตร์
อาเภอ

ทีมเล็ก2 ทีม คปสอ.แม่เมาะ

-

-

ตค.61

ทีมยุทธศาสตร์
อาเภอ

UC

ครัง้ ที่ 1มค.61

5 แห่ง

รพ.สต.ทุกแห่ง

12,000

ครัง้ ที่ 2 มีค.61
ครัง้ ที่ 3 พค.61

ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/
จานวน

3.4 เสริมรูปแบบให้มีการประชุม คปสอ.สัญจร
4. มีการติดตามการดาเนินงานผ่านเวทีการ
ทุกเดือน
ประชุม คปสอ., ผอ.รพ.สต., กลุ่ม line
ของ คปสอ. และจัดสรุปประชุมผลการนิเทศ
5. การประชุมประเมินผลการดาเนินงาน
รอบ 6 เดือน 12 เดือน
5.1 จัดประชุมประเมินผลงาน รอบ 6 เดือน 1 ครัง้ /35 คน
2 ครัง้ /35 คน
5.2 จัดประชุมประเมินผลงาน รอบ 1 ปี
6 บันทึกโครงการในโปรแกรมระบบบริหาร
6.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องแจ้งผ่านให้
ทุกเดือน
ผู้รับผิดชอบกากับแผนระดับอาเภอ ก่อน
(หลัง ดาเนินการ ถ้ามีการปรับเปลี่ยนทัง้
กิจกรรม และงบประมาณ)
ดาเนินการ เพือ่ ลงบันทึกในโปรแกรมทุกครั้ง
7 มีการติดตามกากับการดาเนินการตาม
ทุกเดือน
แผนในทีป่ ระชุมประจาเดือน
7.1 บรรจุวาระการติดตามแผน ในการ
ประชุม กกบ. และ คปสอ.
8 ตรวจสอบการบันทึกระบบบริหาร
ทุกเดือน
แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการโดย
ผู้รับผิดชอบกากับแผนระดับอาเภอ
9 นาเสนอความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน
ทุกเดือน
ในเวที คปสอ.

พืน้ ทีด่ าเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ครัง้ ที่ 4 กค.61

-

คปสอ.แม่เมาะ
คปสอ.แม่เมาะ

4,550
8,050

คปสอ.แม่เมาะ

-

-

ตค.61-กย62 ทีมยุทธศาสตร์
อาเภอ

คปสอ.แม่เมาะ

-

-

ตค.61-กย62 ทีมยุทธศาสตร์
อาเภอ

คปสอ.แม่เมาะ

-

-

ตค.61-กย62 ทีมยุทธศาสตร์
อาเภอ

คปสอ.แม่เมาะ

-

-

ตค.61-กย62 ทีมยุทธศาสตร์
อาเภอ

รวมงบประมาณโครงการนี้

24,600

-

ตค.61-กย62 ทีมยุทธศาสตร์
อาเภอ

คปสอ.แม่เมาะ

UC
UC

เม.ย 61
กย.61

คปสอ.มม.
คปสอ.มม.

แผนปฎิบัตกิ ารสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ.แม่เมาะ จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล(Governance Excellence)
ประเด็น / งาน : Digital Transformation
ตัวชีว้ ัด (KPI) : 1. มีการใช้ Application สาหรับ PCC ใน PCC
สถานการณ์ / ข้อมูลพื้นฐาน :
1. ในปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง พัฒนาระบบการจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้ปว่ ยนอก/ใน ในรูปแบบดิจิทลั โดยของแม่เมาะมีระบบ Scan แล้ว ซึ่งดาเนินการมา
ตั้งแต่ ปี 2559 ในส่วนของผู้ปว่ ยนอก ส่วนผู้ปว่ ยใน จะขยายการดาเนินงานในปี 2562(โปรแกรม NS Scan view จาก รพ.กาฬสินธุ)์
2. ระบบ Health Information System (HIS) รพ.แม่เมาะ ใช้HosXp V.3 รพ.สต. JHCIS 137 การเชื่อมโยงข้อมูลผู้ปว่ ย ระหว่างหน่วยบริการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Thairefer
และบางแห่งเชื่อมโยงผ่าน EMR HosXp Online ผ่านอินเทอร์เน็ต จากระบบคอมพิวเตอร์ ให้รองรับ Mobile Application ได้อย่างสมบูรณ์
3. HAIT เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศโรงพยาบาล โดยสมาคมเวชสารสนเทศไทย(TMI) ร่วมกับสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(HA)
การดาเนินงาน HAIT ปีงบประมาณ 2561 มีการประเมินตนเองตามแบบประเมินของ(TMI) โดย รพ.แม่เมาะ 89.77% (ประเมินแบบ ไม่เข้าใจนิยาม
ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/
จานวน

พืน้ ทีด่ าเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

รหัสโครงการ.020403 โครงการ Smart HospitalและHealthcare Accreditation Information Technology (HAIT)
Digital Transformation
1. รพ.ทุกแห่ง จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา
1 ทีม
รพ.แม่เมาะ - มีการใช้ Application
Digital Transformation ของโรงพยาบาล
สาหรับ PCC ใน PCC
2. ดาเนินงานตามแนวทการพัฒนา
Smart Hospital
3. ส่งเสริมให้บคุ ลากรสาธารณสุข มีความรู้
ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีถ่ ูกต้อง เพือ่ ปรับใช้กับระบบงานได้อย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะการเรียนรู้ออนไลน์
4. พัฒนาระบบคิว เป็นแบบระบบโปรแกรม
1 ระบบ
รพ.แม่เมาะ
5. เตรียมการเพือ่ รองรับระบบ PHR (H4U)
ของกระทรวงสาธารณสุข
6. เตรียมการเพือ่ รองรับระบบ AI Unit,
CXR, Retina และการใช้ประโยชน์ Big
Data Analysis

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

-

250,000

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

-

ตค.61

กกค.
รพ.แม่เมาะ

กองทุน
กฟผ.มม.

กค.61

กกค.
รพ.แม่เมาะ

ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/
จานวน

พืน้ ทีด่ าเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

-

มค.62

รพ.แม่เมาะ

-

มีค.62

รพ.แม่เมาะ

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

7. เตรียมการเพือ่ รองรับ PCC Application
ใน PCC ทุกแห่ง เพือ่ เชื่อมโยง/สื่อสาร
ระหว่างหน่วยบริการ
8. รายงานผลการดาเนินงาน รายไตรมาส
ระหว่างหน่วยบริการ
9. รายงานผลการดาเนินงาน รายไตรมาส
10. สนับสนุน IT เพิม่ / ความก้าวหน้า
การพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ของ TMI(Thai Medical Information)
Healthcare Accreditation Information Technology (HAIT)
1. สมัครเข้าร่วมโครงการ TMI
1 ครั้ง
รพ.แม่เมาะ - รพ.มีคุณภาพระบบเทค
2. ประกาศ HAIT เป็นนโยบายของโรงพยาบาล
โนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล
3. จัดตั้ง กก./ทีมงาน ทีเ่ กี่ยวข้อง
1 ทีม
รพ.แม่เมาะ ของ TMI(Thai Medical
4 ทบทวนการประเมิน HAIT (ส่วนขาด)
Information)
5. จัดทาแผนในการพัฒนาตามส่วนขาด
6. ดาเนินการพัฒนาตามเกณฑ์ (PDCA)
ประเมินผลการดาเนินงาน
7. ประสานงาน TMI ในการตรวจรับการประเมิน
8. ประเมินผลการดาเนินงาน
รวมงบประมาณโครงการนี้

250,000

กองทุน

แผนปฎิบตั ิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ. แม่เมาะ จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
ประเด็น / งาน : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ตัวชี้วัด (KPI) : ร้อยละหน่วยบริการ ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 ในปีงบประมาณ 2562 ไม่เกินร้อยละ 4
สถานการณ์ / ข้อมูลพืน้ ฐาน :
1. ปี 2561 หน่วยงานบริการ มีวกิ ฤติระดับ 1, 4-6
2. พัฒนาศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของงานที่สาคัญ ค่านิยมร่วม “องค์กรบริหารจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ”
ความไม่ชัดเจนของ 5 งานที่สาคัญ ได้แก่ งานประกัน งานจัดเก็บรายได้ งานบัญชีและการเงิน งานสารสนเทศ งานแผนทางการเงิน หน่วยบริการ มีงานประกันแต่ไม่มีศูนย์จัดเก็บรายได้
3. จังหวัดมีระบบกากับติดตามประเมินผล 5 มาตรการ &ประเมิน FAI

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/
จานวน

รหัสโครงการ 020404 โครงการพัฒนาการบริหารการเงินการคลัง คปสอ.แม่เมาะ
ใช้โปรแกรมสมควรโมเดล
ประชุม รพ./คปสอ สม่าเสมอ
ส่งรายงานจังหวัด เดือนละ 1 ครั้ง
I.พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรด้าน
การเงินการคลัง (Network&Capacity Builing)
1.คณะกรรมการบริหารด้านการเงิน
การคลัง(CFO) ระดับอาเภอ
1.1 ทบทวนบทบาทหน้าที่ คกก.CFO อาเภอ
10 คน
ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
1.2 กาหนดระบบ (Flow) แต่ละงาน ให้มีผู้รับผิด
ชอบและผู้ควบคุมกากับติดตามงานและมีระยะ
เวลาทางาน ดังนี้
-งานข้อมูลบริการ service data & account
data
-งานจัดเก็บรายได้ (รายงานลูกหนี้ เคลม ตามหนี)้

พื้นที่
ดาเนินการ

อ.แม่เมาะ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

กิจกรรมเป็นไป
ตามแผนร้อยละ 100

งบประมาณ
จานวน

แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค.-ก.ย.62

คกก CFO

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
- สอบทานระบบ/เปรียบเทียบข้อมูลบริการ
กับ งานเคลม และงานเคลมกับรายได้ที่เข้ามาถูกต้อง
มอบหมายศูนย์สิทธิ์ & การเงิน ทากระทบลูกหนี้ - เจ้าหนี้
-การจัดทารายงานงบการเงิน ผล-แผน บริหาร
planfin ทุกเดือนและรายงานผลทุกวันที่
25,1,5,10,15 ของเดือน
1.3 วิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงินการคลังการทางาน
กากับดูแล แก้ไขปัญหาและบริหารความเสี่ยง
1.4 จัดทีมเรียนรู้การใช้โปรแกรมลูกหนี้ค่ารักษา
พยาบาล
1.5 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 งานที่สาคัญ :หัวหน้างาน รพ.
และผู้รับผิดชอบงานจัดเก้บรายได้ งานประกัน ระบบสอบ
ทานข้อมูลลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล บริหาร Planfin
และงานการเงินบัญชีปลี ะ 2-3 ครั้ง
1.6 บริหารแผน:ประเมินผลงาน/ข้อมูลบริการของ
รพ.ตาม 10 เครื่องมือ 1.Planfin 2.Feasibility
study 3.LOI 4.Performance Plan 5.FAI
6.Account Audit 7.Risk Matrix Scoring
8.Financial Risk Score 9.HGR 10.Unit Cost
1.7 วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง ตามประเด็น
พท.วิกฤติระดับ 1 (สินทรัพย์+รายได้น้อย)
โดยจัดทาแผน LOI
-ประเมินผลทุกเดือนคู่กับ Performance Plan
-กาหนดเพดานการก่อหนี้และกระแสเงินสด
- ประชุมหาแนวทางแก้ไข จัดทารายงาน
การประชุมส่งจังหวัด
แผนเพิม่ รายได้

เป้าหมาย/
จานวน

พื้นที่
ดาเนินการ

4 คน

อ.แม่เมาะ

5 คน

อ.แม่เมาะ

คกก CFO

คกก CFO

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

จนท.กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการอบรม100%
จนท.กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการอบรม100%

ม.ค.-62

ศูนย์สิทธิ

ม.ค.-62

ศูนย์สิทธิ
การเงินฯ

อ.แม่เมาะ

Risk Score
ไม่เกิน 4

ม.ค.-ก.ย.62

คกก.CFO

อ.แม่เมาะ

Risk Score
ไม่เกิน 4

ม.ค.-ก.ย.62

คกก.CFO

ผลผลิต/ผลลัพธ์

จานวน

แหล่งงบ

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/
จานวน

พื้นที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน

แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ประชุมกองทุนย่อย หาแนวทางแก้ไข
และจัดทารายงานการประชุมส่งจังหวัด
1 กองทุน UC(ศูนย์สิทธิ)
-กาหนดtimeline ของการลงข้อมูลกองทุนย่อย
และผู้รับผิดชอบ ( โดยศึกษารายละเอียดของ
ข้อมูลที่บนั ทึกให้ครบถ้วน)
-จัดทาคู่มือการบันทึกข้อมูลเวชระเบียน
งาน ผู้ปว่ ยใน (เวชสถิต)ิ

ผู้รับผิดชอบ

เวชสถิติ

-ชี้แจงการลงDx ของแพทย์ ในการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน

- การลงทะเบียนค่าว่าง
2 รายได้ประกันสังคม
2.1 ตรวจสุขภาพพนักงานบริษทั
-เพิ่มจานวนวันคลินิกโรคจากสัปดาห์ละ 2 วัน
เป็นสัปดาห์ละ 5 วัน เพื่อความสะดวกแก่นผู้รับ
บริการ เน้นการใช้ทรัพยากรภายใน
เช่น lab , X-ray
-จัดโปรโมชั่น เช่น การปรับส่วนลดราคา
การให้บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหลัง
การตรวจสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการขาย
-เก็บเงินสด ณ.วันที่มีการตรวจสุขภาพ
2.2 ผู้ปว่ ยประกันสังคมในคลินิก NCD
- จัดระบบ refill ยา
- ปรับเปลี่ยนการจ่ายยาผู้ปว่ ยครั้งละ 1 เดือน
2.3 รายได้ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ
-กรณีผู้ปว่ ยอุบตั ิเหตุ ให้ admit ทุกราย
- กรณีเอกสารไม่ครบให้ชาระเงินเต็มจานวน
-สรุปผลการเรียกเก็บสิทธิ พรบ เข้า กกบ

อ.แม่เมาะ

ค่าว่างลดลง

ธค. 61
- กย.62
ธค. 61
- กย.62

ศูนย์สิทธิ

บริษทั
Sub contract
อ.แม่เมาะ
จานวน 25
บริษทั

อ.แม่เมาะ

กลุ่มเป้าหมายได้
รับการตรวจสุขภาพ
ร้อยละ 100

ผู้ปว่ ย NCD
(กลุ่ม ปกส.)

รพ.แม่เมาะ

ผู้ปว่ ยกลุ่มเป้าหมาย
เข้าระบบ ร้อยละ 80

ธค. 61
- กย.62

NCD clinic

ผู้ปว่ ย พรบ.
ทุกราย

รพ.แม่เมาะ

ผู้ปว่ ย พรบ.
ใช้สิทธิร้อยละ100

ธค. 61
- กย.62

ศูนย์สิทธิ

ศูนย์เวชฯ

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
2.4 รายได้อื่น ๆ
-เพิ่มอัตราการ admit ผู้ปว่ ยทุกสิทธิ
แผนลดรายจ่าย
1 ลดโอทีทกุ จุดบริการ
-กาหนดวงเงินค่าตอบแทนทุกจุดบริการ
10% โดยให้แต่ละหน่วยงานบริหารจัดการภาย
ในหน่วยงาน
2. งดการเบิกเบี้ยเลี้ยงภายในจังหวัด
ค่าพาหนะเดินทางภายในจังหวัด ให้เฉพาะนอกเมือง
3. ลดต้นทุนยา
3.1 กาหนดมาตรการการสั่งจ่ายยา ลดยาที่จ่าย
ในแต่ละครั้ง ( Unit price) ในกลุ่มโรคที่มีการ
สั่งยาเกินความจาเป็น (Poly pharmacy)
3.2 ควบคุมกากับการสั่งจ่ายยา การบริหารยา
ของผู้ปว่ ยโดยเฉพาะกลุ่มยาที่มีมูลค่าสูงใน
กลุ่มยาโรคเรื้อรัง ทามาตรการของการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล
3.3 วางระบบการเบิก-จ่าย ยา ของโรงพยาบา
ลและ รพ.สต. ด้วยระบบ fixed stock
3.4 .ลดต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์
-ทบทวนแผน/รายการ เวชภัณฑ์มิใช่ยาที่
ไม่จาเป็น และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน
- เพิ่มการคิดราคาเวชภัณฑ์มิใช่ยา เช่น
-มีระบบ fixed stock ในหน่วยงานย่อยและ
รพ.สต.เพื่อให้มีการสารองยาอย่างเหมาะสม
4.ลดค่าสาธารณูปโภค

เป้าหมาย/
จานวน

พื้นที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
อัตราการครองเตียง
มากกว่าร้อยละ 80

10 หน่วยงาน

รพ.แม่เมาะ
โอทีลดลงร้อยละ
10

งบประมาณ
จานวน

แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ธค. 61
- กย.62

MSO/IPD

ธค. 61
- กย.62

คกก.CFO

ธค. 61

คกก.ประหยัด

กิจกรรมเป็นไป
ตามแผนมากกว่า
ร้อยละ 80
ต้นทุนยา/เวชภัณฑ์
มิใช่ยา ลดลงร้อยละ 10

รพ.แม่เมาะ

ค่าสาธารณูปโภค

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
-ทบทวนคณะกรรมการประหยัดพลังงาน
-จัดทาแนวทางการประหยัดพลังงาน น้า ไฟ
และสื่อสารลงสู่หน่วยงานต่างๆ
-คณะกรรมการกากับติดตาม ตามแนวทางเดือนละ 1 ครั้ง
II.กากับแผนทางการเงิน
1.8 วิเคราะห์ความเสี่ยง กากับติดตาม ปรับแผน
Planfin
1.9 ตรวจสอบการทาแผน Planfin ปีงบ 62
พ.ย.61 และการปรับแผนครึ่งปีเพื่อวิเคราะห์
ความเสี่ยงทางการเงิน
Planfin Plus :เชื่อม HGR กับ Planfin
การวิเคราะห์ Unit cost
1.9.1 จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ Unit cost
1.10 ตรวจสอบการติดตามการบริหารจัดการแผน
ทางการเงิน (Planfin)ผ่านระบบติดตามแผน
ทางการเงิน (MCS:Management Control System)
1.11นาเสนอผลการบริหารแผนทางการเงินการ
คลัง รายไตรมาศในที่ประชุมประจาเดือน
IV.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินการ
คลัง (Efficient Management)
-ประเมินขบวนการจัดระบบจัดการด้านแผน
การเงิน บัญชี การชาระหนี้บริการ หนี้การค้า
จัดเก็บรายได้ ควบคุมรายจ่ายและพัสดุ สู่ความ
เป็นเลิศ (Smart Hospital)
1.12 บริหารจัดการอย่างมีระบบ Business Unit:
-บริหารจัดการหนี้สินบริการ มีมาตรการการชา

เป้าหมาย/
จานวน

พื้นที่
ดาเนินการ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ลดลงจากปี 61
ร้อยละ 10

- กย.62

พลังงาน

ผลผลิต/ผลลัพธ์

จานวน

แหล่งงบ

คกก.CFO.

อ.แม่เมาะ

Planfin เป็นไป
ตามแผน +- 5%
กิจกรรมเป็นไป
ตามแผนร้อยละ 100

ธค. 61
- กย.62

คกก.CFO.

40 คน

อ.แม่เมาะ

กิจกรรมเป็นไป
10,000.00 เงินบารุง
ตามแผนร้อยละ 100

ธ.ค.-61
- ม.ค.62

คกก.Unit Cost

รพ.แม่เมาะ

กิจกรรมเป็นไป
ตามแผนร้อยละ 100

ธค. 61
- กย.62

งานการเงิน

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
หนี้บริการ และตรวจสอบหนี้ระหว่าง รพศ&รพช.
1.13 กากับติดตามแผนการใช้งบลงทุน
(งบค่าเสื่อม)และรายงานผลการดาเนินงาน
V.พัฒนาระบบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ
1.14 อบรมการใช้โปรแกรมบัญชีเพื่อรองรับ
การเข้าระบบ GFMIS
1.15 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการปิดบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ปีงบ 2561 ตค.61
1.16 ประชุมเชิงปฏิบตั ิตั้งยอดบัญชี ปีงบ 61 รพช
เพื่อเข้าสู่บญ
ั ชี GFMIS ตค.61
1.17 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการตรวจสอบคุณภาพบัญชี
1.18 ระบบควบคุมกากับติดตามประเมินผล
และการเฝ้าระวัง
2.คณะกรรมการตรวจสอบภายใน/Auditorระดับอาเภอ
2.1 มีคาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการ
2.2มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
2.3 พิจารณาการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
โรงพยาบาล
2.4 ประเมินระบบการควบคุมภายในครอบคลุม
กระบวนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
2.5 ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
-กระบวนการปฏิบตั ิงาน/กิจกรรมและวัตถุประ
สงค์ของการปฏิบตั ิงาน/กิจกรรม นั้นๆชัดเจน
และสอดคล้องกัน
-พิจารณาระดับความเสี่ยงว่าเพียงพอ ยอมรับ
ความเสี่ยงได้หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ
ยอมรับไม่ได้ ต้องจัดทาแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน

เป้าหมาย/
จานวน

พื้นที่
ดาเนินการ

อ.แม่เมาะ
2 คน

ผลผลิต/ผลลัพธ์

บุคลากรได้เข้ารับ
การอบรมตามแผน
ร้อยละ 100

งบประมาณ
จานวน

แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งานการเงิน
ตค.61

2 คน

พ.ย.-61

3คน
3คน

พ.ย.-61
ธค.61
มค.,มีค.,มิ.ย.,
สค. 62

10 คน

อ.แม่เมาะ

การประชุมเป็นไป
ตามแผนร้อยละ 100

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค.-62

คกก ควบคุม
ภายใน

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/
จานวน

พื้นที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

-กาหนดวิธกี ารปรับปรุงการควบคุมภายใน สอด
คล้องรอบ 6 และ 12 เดือน
-รายงานติดตามความก้าวหน้ารอบ 6 และ 12เดือน
-มีผลงานหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงความสาเร็จหรือ
เป็นที่ยอมรับ (ตามที่กาหนดไว้ในรายงานแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน(ปอ.3)หรือรายงานการประเมินผล
และการปรับปรุงการควบคุมภายใน(ปย.2)
2.6 จัดทารายงานการควบคุมภายใน
-หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.1)
-รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)
-รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ
(แบบ ปย.1) ครบทุกกลุ่มงาน (ตามโครงสร้าง)
-รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2) ครอบคลุมทุกกระบวนงาน
-ทาแผนการตรวจสอบภายใน หรือ
ออกตรวจร่วมกับทีมนิเทศน์งาน
- ออกตรวจสอบภายใน รพ.และสสอ.ปีละ 2 ครั้ง
-ตรวจสอบงบการเงิน รพ.สต.
ทุกเดือน
-สรุปผลการตรวจสอบ และรายงาน
ผล สสจ.ทุก 6 เดือน
3.คณะกรรมการ MRA ตรวจสอบคุณภาพเวช
ระเบียนระดับอาเภอ
3.1 มี Flow Chart และผู้รับผิดชอบตั้งแต่แรกรับ

10 คน

คกก.MRA

สสอ.แม่เมาะ ลดข้อผิดพลาด
จากการทาบัญชี

อ.แม่เมาะ

กิจกรรมเป็นไป
ตามแผนร้อยละ 100

งบประมาณ
จานวน

แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ธค.61,
พค. 62
12,000 เงินบารุง ทุกเดือน

ผู้รับผิดชอบ

นายฤทธิกร
น.ส.พัทจารี
นางบุษกร
นางวาสนา
ธค.61,
นางวาสนา
พค. 62
นางบุษกร
ม.ค.-ก.ย.62
คกก MRA

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
แผนกตรวจสอบสิทธิล์ งทะเบียนเปิด VN และเริ่ม
ให้บริการ จุดคัดกรอง ซักประวัติ พบแพทย์ตรวจ
ร่างกาย เจาะเลือดรับยา จาหน่วยกลับบ้าน
ปิด VN/running discharge number ของผู้ปว่ ย
ในส่งลูกหนี้ เคลมและมีรายได้เข้ามา
3.2 ระบุแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เวชสถิติและ
case management ทาหน้าที่ตรวจสอบก่อน
เคลม และสุ่มเวชระเบียนทุก 1-3 เดือน
3.3 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การให้รหัสโรคและ
รหัสหัตถการ (Coding Audit)
3.4 อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ MRA
เรื่องคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน
3.5 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการตรวจสอบคุณภาพ
เวชระเบียนตามประเภทบริการ External Audit
และ Internal Audit
3.6 วิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการ ความ
ทันเวลา บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ให้เคลมได้ครบทุกกองทุนย่อยของ UC
และสิทธิอื่นๆทุกเดือน
3.7 รายงานผลประสิทธิภาพการให้บริการ&ความ
ทันเวลาส่งให้ สสจ.ทุกเดือน
3.8 พัฒนาการเรียกเก็บและตามจ่าย
1. จัดตัง้ ศูนย์เรียกเก็บ เพื่อกากับ ติดตาม ระบบการเรียกเก็บ
-กาหนดผู้รับผิดชอบงานเรียกเก็บตามจ่าย
-ติดตามกากับการเรียกเก็บตามจ่ายรายเดือน
และสรุปรายละเอียดเป็น one page เข้า กกบ
2. ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ ให้ครบถ้วน

เป้าหมาย/
จานวน

พื้นที่
ดาเนินการ

4 คน

อ.แม่เมาะ

4 คน

อ.แม่เมาะ

4 คน

อ.แม่เมาะ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

บุคลากรได้รับการ
อบรมตามแผน
ร้อยละ 100

งบประมาณ
จานวน

แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

มี.ค. 62

คกก MRA

พ.ค.-62

คกก MRA

พ.ค.-62

คกก MRA

กลุ่มงานประกัน
และ การเงิน

-

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
ถูกต้อง ทุกกลุ่มสิทธิ์
3. ส่งข้อมูลเรียกเก็บให้ทนั กาหนดเวลา
4. ตรวจสอบข้อมูลการตามจ่ายทุกกลุ่ม
5. พัฒนาโปรแกรมลูกหนี้ ลงสู่ทกุ ฝ่าย/งาน
และติดตาม ประเมินผล การใช้โปรแกรม
ลูกหนี้ใหม่
6. มีทมี ตรวจสอบ Audit เวชระเบียน ทุก Chart
7. มีทมี ตรวจสอบข้อมูลเวชระเบียน
ก่อนส่ง Claim
8. มีทมี Coding Audit ทุกไตรมาส
9. พัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
43 แฟ้ม
- IT ชี้แจงหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เกี่ยวกับการ
monitor ระบบ hos error และปัญหาอุปสรรคที่พบ
-ผู้รับผิดชอบการคีย์ข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน
ตรวจสอบ Hos error report ทุกวัน / admin
ตรวจสอบทุกสัปดาห์
10. การควบคุมกากับค่าใช้จ่าย
10.1 กาหนดผู้รับผิดชอบตามหมวด/ประเภท
รายจ่ายเพื่อควบคุมกากับให้เป็นไปตามแผน
11. การบริหารการพัสดุ
11.1 กาหนดผู้ควบคุมแผนบริหารหนี้
11.2 กาหนดผู้ควบคุมแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง
11.3 ให้มีการรายงานผลทุกเดือน
11.4 พัฒนาการใช้โปรแกรมคลังวัสดุ
ทุกประเภท ให้เหมือนกัน (INVC)
11.5 มีการจัดทาแผนจัดซื้อ-จัดจ้างทุกหมวด

เป้าหมาย/
จานวน

15 คน

พื้นที่
ดาเนินการ

รพ.แม่เมาะ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน

- จนท.มีความรู้
สามารถทาระบบ
ใหม่ได้ทงุ าน

แหล่งงบ

เงินบารุง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ธค. 61
- กย.62

ผู้รับผิดชอบ

IT

MRA

ทุกหน่วยงาน

รพ.แม่เมาะ

ร้อยละคุณภาพข้อมูล
ที่ผิดพลาดลดลง

รพ.แม่เมาะ

- ควบคุมคชจ.ได้
- มีระบบควบคุม

รพ.แม่เมาะ

- บริหารหนี้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดซื้อได้
ตามแผน

ธค. 61
- กย.62

-

IT

จนท.จัดซื้อ
จนท.เบิกจ่าย

ธค.61- กย. 62 งานพัสดุ

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/
จานวน

พื้นที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน

แหล่งงบ

- ยา และเวชภัณฑ์
- เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวิทยาศาสตร์ฯ
- LAB.
- ทันตกรรม
- วัสดุทั่วไป
รวม

22,000 เงินบารุง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎิบตั ิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ. แม่เมาะ จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
ประเด็น / งาน
การประเมิ
: นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ตัวชี้วัด (KPI)
:
ร้อยละของหน่
วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA (ร้อยละ 95)
สถานการณ์
มีคณะกรรมการประเมิ
/ ข้อมูลพืน้ ฐาน :นคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ระดับจังหวัดและอาเภอ ปีงบประมาณ 2561
ผลการดาเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100
ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/จานวน พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ..020405 โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA. อ.แม่เมาะ
1. การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
กาหนดโครงการที่จะทาร่วมกัน
1.1 แต่งตั้งคณะทางานITA
1.2 กาหนดผู้รับผิดชอบงานด้าน ITA
งานภารกิจหลัก/พัสดุ/ระบบคุณธรรมโปร่งใส/เครือข่าย
1.3 ประชุมคณะทางาน ITA ทบทวนบทบาท
หน้าที่กาหนดแนวทางการดาเนินงาน ITA
หน่วยงาน
1.4 ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจ
ด้านผลประโยชน์ทบั ซ้อนจรรยาข้าราชการ/
จรรยาบรรณ ขรก. วินัย/ความรับผิดทางละเมิด
ให้เจ้าหน้าที่
1.5 ประชุมเชิงปฎิบตั ิการการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ
1.6.ดาเนินการประเมิน Evidence Base
Integrity Assessment :EBIT การประเมิน
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
1.7 ติดตามประเมินผลการประเมินคุณธรรม

16 คน

อ.แม่เมาะ

กิจกรรมเป็นไป
ตามแผนร้อยละ 100

สสอ.

อ.แม่เมาะ

เงินบารุง

ธ.ค.-61

คกก

มี.ค. , มิ.ย. และ
ก.ย.-62

ITA

กิจกรรมเป็นไป
4,000 สสจ.
ม.ค.-มี.ค.62
(สนับสนุนเฉพาะ สสอ.)
ตามแผนร้อยละ 100

คกก
ITA

ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
และความโปร่งใสภาครัฐ ITA
1.8. กิจกรรมการดาเนินงานขับเคลื่อน
ระบบงาน ITA
(1) การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง(EB1-EB4)
(1) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของปีที่ผ่านมา
(2) จัดทา/เผยแพร่แผนซื้อจัดจ้างประจาปี
(3) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปดิ -ปลดประกาศ
(4) เวียนหนังสือแสดงความบริสุทธิใ์ จ
(5) จัดทาเอกสารซื้อ/จ้างตามระเบียบ
(6) สรุปรายงานผลซื้อ/จ้างสขร.รายเดือนweb.
(2) การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกดาเนินการตาม
ภารกิจหลักแผนงาน/โครงการ……………..(EB5-EB7)
(1)จัดทาโครงการตามภารกิจหลักด้าน…………………
(ที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมดาเนินการ)
(2) การจัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(ประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น/ร่วมจัดทา
แผนงาน/โครงการ/ร่วมดาเนินการ)
(3) การจัดทาคู่มือการดาเนินการ มีflowการทางาน
(4) สรุปผลการประชุม/เผยแพร่ผลการดาเนินงาน
(3) กาหนดมาตรการ กลไก หรือเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(EB8-12)
(1) จัดทาคาสั่ง ข้อสั่งการของผู้บงั คับบัญชา
(2) บันทึกข้อมูลที่กาหนดในเว็บไซต์
(4) การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปี 2562
(1) จัดทาแผน/อนุมัติแผนปฎิบตั ิราชการ
(แผนยุทธศาสตร์)
(4) การกากับติดตามประเมินผลการดาเนินการ

เป้าหมาย/จานวน พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
ตามแผน
(5) สรุปผลการดาเนินการตามปฎิบตั ิราชการประจาปี
(6) เผยแพร่ผลการดาเนินงานแผนปฎิบตั ิงานตาม
ยุทธศาสตร์
(5) ระบบรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
ราชการประจาปีของบุคคลากร(EB13-EB14)
(1) ประกาศรายผู้มีผลการประเมินดีเด่น และดีมาก
(2) จัดทากรอบแนวทางและการดาเนินการเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่มีผลสัมฤทธิก์ ารปฎิบตั ิงานต่า
(3) ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจให้ทราบทั้งองค์กร
(6) การเผยแพร่เจตจานงสุจริตของผู้บริหารต่อ
สาธารณชน(EB14)
(1) ดาเนินการประกาศเจตจานงสุจริตโดยผู้บริหาร
และมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์
(2) เผยแพร่เจตจานงฯและภาพกิจกรรม
(7) จัดทามาตรการกลไก เกี่ยวกับการร้องเรียนฯ(EB16)
(1) คาสั่งผู้รับผิดชอบ
(2)ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ทางโทรศัพท์
อินเตอร์เน็ต ไปรษณีย์ แอพลิเคชั่นหรืออื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสม
(3) คู่มือปฎิบตั ิงานการรับเรื่องร้องเรียน
(4) แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน
(5) รายงานสรุปผลการดาเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน 2 รอบต่อปี
(6) มีการเผยพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน
(8) การกาหนดมาตรการกาหนดมาตรการ กลไก
เกี่ยวกับการรับสินบน(EB17)
(1) ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

เป้าหมาย/จานวน พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
(2) กากับติดตามผลการดาเนินงาน
(3) รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกัน
การรับสินบน
(9 ) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรค่านิยมสุจริตและต่อต้าน
การทุจริต
(1) ดาเนินโครงการที่มีวตั ถุประสงค์สร้างวัฒนธรรมใน
องค์การ(คุณธรรมนาไทย(พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา)
(2) สร้างค่านิยม MOPH (3)จรรยาขรก (4)ประมวล
จริยธรรม ขรก.)
(10) การดาเนินการกลุ่มบริหารที่โปรงใส
(1) แผนการดาเนินงานของกลุ่มทีความพยายามที่จะ
ปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยให้มีความโปร่งใส
มากขึ้น
(2) กากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
(3) รายงานสรุปผลของกลุ่ม
(11) วิเคราะห์/ความรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยขน์
ทับซ้อน(EB20-EB22)
(1) จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(2) จัดทารายบงานการประชุมประโยขน์ทบั ซ้อน
(12) จัดทาแผนการปฏิบตั ิการป้องกันปราบปรามทุจริต
มิชอบ(EB23-24)
(1) จัดทาแผนการปฏิบตั ิการป้องกันปราบปราม
ทุจริตมิชอบ
1.1.แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
1.2.แผนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วินัย
1.3.แผนบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน
1.4.แผนการตรวจสอบภายใน

เป้าหมาย/จานวน พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/จานวน พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

(2) จัดทารายงานกากับติดตามการดาเนินการตาม
แผนป้องกันปราบปรามทุจริตมิชอบ(1.1-1.4)
(3) เผยแพร่ผลการดาเนินงาน
(4) มีหลักฐานการชี้แจงเจ้าหน้าที่ มีคาสั่ง
ข้อสั่งการ ประกาศ
(13) การกาหนดมาตรการและระบบตรวจสอบ
การปฎิบตั ิงาน
(1) จัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน
(2) จัดทามาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
(3) จัดทาแนวทางการตราวจสอบการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
(14)การอานวยความสะดวกประชาชน งานบริการ………
(1) จัดทาคู่มือ การอานวยความสะดวกประชาชน
(2) มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน การอานวยความสะดวก
ประชาชน
(3) มีหลักฐานการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
1.9 ดาเนินงานด้านอื่นๆ ด้านการบริหารพัสดุ
(1)บันทึกโปรแกรมงบลงทุน
(2)จัดทาแผนพัสดุ กากับจัดทารายงานการจัดซื้อ
(3)ประชุมให้ความรู้ด้านพัสดุ
2.ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
1.ทบทวนคณะทางานจัดวางระบบควบคุมภายในและผู้ติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน คณะทางานบริหารความเสี่ยง
2.ประชุมพัฒนาความรู้ระบบควบคุมภายใน
เสนอให้จังหวัดจัด ทาแผนพัฒนาองค์ความรู้
3. ประชุมคณะทางานฯ การตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน/
ทบทวน Flow/ มาตรฐานการทางาน หน่วยงาน
4. ทบทวนระบบควบคุมภายใน

20 คน

อ.แม่เมาะ

กิจกรรมเป็นไป
ตามแผนร้อยละ 100

-

ธ.ค.-61
คกก
มี.ค. , มิ.ย. และ ควบคุมภายใน
ก.ย.-62 และบริหาร
ความเสี่ยง
ภาคีเครือข่าย

ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/จานวน พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

และเจ้าหน้าที่ทกุ คนจัดทา Flow chart
5.ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมิน/ความเสี่ยง

จัดทาแผนพัฒนาองค์กร
6.จัดทารายงานระบบควบคุมภายในทุกส่วนงาน
-ส่วนงานย่อย ทารายงาน ปย1,2ภาคผนวกกข
-หน่วยงานทารายงานปอ1,2,3มปส,แบบติดตาม,ก.ข
7.ระบบกากับติดตามประเมินผลทุก 6 เดือน

8.ดาเนินการประเมินระบบควบคุมภายใน 5 มิติ
และการดาเนินงานตามแผนแก้ไขความเสี่ยงรายไตรมาส
3. การตรวจสอบภายใน
1ทบทวนแต่งตั้งคณะทางานบทบาทหน้าที่
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
2.การประชุมเตรียมทีมตรวจสอบภายใน

รพ.สต. 5 แห่ง อ.แม่เมาะ

กิจกรรมเป็นไป
ตามแผนร้อยละ 100

-

ก.พ. , มิ.ย. 62

คกก
ตรวจสอบ
ภายใน
ภาคีเครือข่าย

3. จัดทาแผน/ดาเนินการตรวจสอบภายใน
รพสต. ด้านการเงินบัญชี บริหารพัสดุ ยา/
เวชภัณฑ์/จัดเก็บรายได้ โดยทีม (รพ.&สสอ)
4. ดาเนินการออกตรวจสอบภายใน รพสต. ตามแผน
5.รายงานผลการตรวจสอบ รพ.สต.
ให้ผู้บริหาร และ รพ.สต.ทราบ
6. รายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงานให้ จังหวัดทราบ
7.ติดตามการรายงานผลการแก้ไข
กรณีมีข้อเสนอแนะจากรพ.สต
รวม

4000 สสจ.

ลาดับ โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/จานวน พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน แหล่งงบ

ขอให้ปรับเพิ่มกิจกรรมการพัฒนาระบบดาเนินงานITA ต่อจากข้อ 1.8 ให้ตาม EB 1-EB 26 โดยระบุผู้รับผิดชอบหลักแต่ละกิจกรรมระยะเวลา งบประมาณให้ครบถ้วน
ปรับงบประมาณ สสอ 4000 บาท ดาเนินการในไตรมาส 2

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎิบตั ิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ 2562
คปสอ.แม่เมาะ จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
ประเด็น / งาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ตัวชีว้ ัด (KPI) : ร้อยละการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ทไี่ ม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุทนั ตกรรม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20
สถานการณ์ / ข้อมูลพื้นฐาน :
ปีงบประมาณ 2561 มีการจัดซื้อร่วมเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ทไี่ ม่ใช่ยาในภาพรวม ร้อยละ 71.12 โดยมีการจัดซื้อร่วมเวชภัณฑ์ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุทนั ตกรรม และ
วัสดุวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 75.59 ,37.21,51.54 และ 92.34 ตามลาดับ และมี อัตราสารองคลังของเวชภัณฑ์ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุทนั ตกรรม และ วัสดุวิทยาศาสตร์
ณ สิ้นปีงบประมาณ 2561 เท่ากับ 1.49 ,1.09.0.54 และ 0.49 ตามลาดับ โดยการจัดซื้อยามีร้อยละการเบีย่ งเบนจากแผนร้อยละ 6.73 (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10)
ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

020406 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
1.พัฒนาระบบธรรมาภิบาล1. ทบทวนคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
และประสิทธิภาพระบบ จัดการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา อาเภอแม่เมาะ
การบริหารยาจัดการและ 2. คณะกรรมการบริหารจัดการยาและ
เวชภัณฑ์
เวชภัณฑ์มิใช่ยากาหนดนโยบายด้านยา
และเวชภัณฑ์
3.ประชุมเพือ่ กากับติดตามการใช้ยาและเวชภัณฑ์
4. ทบทวนกรอบบัญชียาและเวชภัณฑ์
5.งานคัดเลือกผู้จาหน่าย
- เข้าร่วมการสืบราคาร่วมกับจังหวัด/เขต
- สืบราคาเอง ในรายการทีไ่ ม่ได้จัดซื้อร่วม
6.จัดซื้อร่วมยา เวชภัณฑ์ทมี่ ิใช่ยา
วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทนั ตกรรม
7.ทาแผนการจัดซื้อ/จัดหายา
จัดทาแผนจัดซื้อดังนี้
7.1 แผนจัดซื้อยาและว.มิใช่ยา
7.2 แผนจัดซื้อวัสดุทนั ตกรรม
7.3 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

เป้าหมายและ
จานวน

พืน้ ที่
ดาเนินการ

คณะกรรมการ รพ แม่เมาะ
บริหารจัดการยา
และเวชภัณฑ์
มิใช่ยาอ.แม่เมาะ
ทุกเดือน

จัดซื้อทุก
เดือน

ผลผลิต/ผลลัพธ์

1. มีนโยบายด้าน
ระบบยาและ
เวชภัณฑ์ของ รพ.
และมีกรอบบัญชี
รายการยาและ
เวชภัณฑ์ทเี่ ป็น
ปัจจุบนั
2.ร้อยละการจัดซื้อ
ร่วมของยา
เวชภัณฑ์ทไี่ ม่ใช่ยา
วัสดุวิทยาศาสตร์
และวัสดุทนั ตกรรม
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 20
3.มูลค่าจัดซื้อเบีย่ งเบน
จากแผนของเวชภัณฑ์ยา
วัสดุการแพทย์

งบประมาณ
แหล่ง
จานวน
งบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับ
ผิดชอบ

พ.ย.- กย 62

PTC

ต.ค.- กย 62 เภสัชกรรม
ทันตกรรม
ชันสูตร
พัสดุ

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
8. ควบคุมกากับการจัดซื้อตามแผน
และ ดาเนินการขออนุมัติปรับแผนให้
เหมาะสมเมือ่ อัตราการใช้ยาเปลี่ยนแปลง
8.1 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามแผน
ตามบัญชีราคายาและเวชภัณฑ์ทตี่ ่อรองราคา/
วิธีพเิ ศษ/ประกวดราคา E-bidding ร่วมกับจังหวัด
9. ประเมินผลและควบคุมการจัดซื้อยา
และเวชภัณฑ์ตามแผนทุกรายไตรมาส
9.1มีการตรวจสอบภายในทุก3เดือน
9.2 รายงานผลการจัดซื้อกระทรวง
สาธาณสุข DMSICและจังหวัดทุกไตรมาส
10. ประชุมการบริหารคลังยา
และเวชภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ
- ชี้แจงแนวทางปฏิบตั ิ การวิเคราะห์
มูลค่ายาทีใ่ ช้รายไตรมาสเพือ่ ประกอบการบริหาร
-ชี้แจงแนวปฎิบตั ิตามเกณฑ์จริยธรรมทีด่ ี
- ประเมินการดาเนินงานด้านจริยธรรมทีดี

11.เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารและ
การควบคุม/การเก็บรักษายา
ก. มีการสารองยาในคลังอย่างเหมาะสม

ข. เพิม่ ประสิทธิภาพการตรวจสอบและ
เฝ้าระวังยาหมดอายุและเสื่อมสภาพ
- มีการตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์หมดอายุเสื่อม
สภาพในคลัง คลังย่อย และหน่วยสารอง

เป้าหมายและ
จานวน

พืน้ ที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
แหล่ง
จานวน
งบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับ
ผิดชอบ

วัสดุวิทยาศาสตร์และ
วัสดุทนั ตกรรม
ไม่เกินร้อยละ 10

ทุก 3 เดือน

มค 62
มี.ค. 62
มิย. 62
ก.ย. 62

จนท.รับผิดชอบ
คลังยาและ
เวชภัณฑ์ ใน รพ.
และ รพสต.
15 คน

-

- การดาเนินงาน
ส่งเสริมจริยธรรมใน
การจัดซื้อและส่งเสริม
การขาย ระดับ 3

หน่วยเบิก รพ.และ
รพสต.

-มูลค่าคงคลังเฉลี่ย
ต่อจ่าย รพ., รพสต
.ไม่เกิน 2 เดือน

รพ.แม่เมาะ
ทุก 1 เดือน

มค 62

ตค61 - กย 62 เภสัชกรรม
และ รพสต.

มค - กย 62 เภสัชกรรม
และ รพสต.

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
- รพสต.มีการตรวจสอบการหมดอายุและส่ง
แลกเปลี่ยนเมือ่ ใกล้หมดอายุ/ไม่มีอัตราการใช้
-สุ่มตรวจสอบและรายงานผลการสารองและ
การรับ-จ่าย

12. งานคลังยา
ใช้โปรแกรม INVC ควบคุมคลังยา
2. กาหนดมาตรการ 1. ทบทวน,วางระบบควบคุมคลังย่อยของ
การใช้เวชภัณฑ์มิใช่ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทนั ตกรรม
วัสดุการแพทย์
วัสดุวิทยาศาสตร์การเก็บรักษา
วัสดุวิทยาศาสตร์
และการเบิกจ่าย โดยกาหนดให้หน่วยเบิก
อย่างสมเหตุสมผล
มีการเบิกยาตามะบบ Fixed stock
2. ทบทวน,กาหนดเกณฑ์ในการส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบตั ิการอย่างสมเหตุสมผล)
- กาหนดเกณฑ์การส่งตรวจทางแลบ
-ควบคุมกากับการตรวจสุขภาพประจาปี
yearly check up โรคเรื้อรังให้เหมาะสม
- คณะกรรมการ PCT พิจารณาการส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการให้มีประสิทธิภาพ
และความเหมาะสมของการสั่งใช้
3.มีการควบคุมการใช้วัสดุการแพทย์
และเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทนั ตกรรม
-ชี้แจงนโยบายในการลดการสูญเสีย
วัสดุการแพทย์ และ เวชภัณฑ์มิใช่ยา
- สุ่มสารวจปริมาณคงเหลือทุก 2 เดือน
เพือ่ ลดการสารองเวชภัณฑ์เกินจาเป็น

เป้าหมายและ
จานวน

พืน้ ที่
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
แหล่ง
จานวน
งบ

รพสต.5 แห่ง
ทุก 1 เดือน
ทุก 3 เดือน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับ
ผิดชอบ

มค - กย 62
ธค 61 ,มีค62 กลุ่มงาน
มิย62 ,สค62 เภสัชกรรม
กลุ่มงาน
บริหาร
รพ.แม่เมาะ - หน่วยเบิกมีการ
รพสต. 5 แห่ง เบิกยาตามะบบ
Fixed stock
ทุกหน่วย

มค - กย 62 เภสัชกรรม
และ รพสต.

- การส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ
เหมาะสม

มค - กย 62

PCT

PTC

รวมงบประมาณ

0

UC

แผนปฏิบตั ิการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง ประจาปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน คปสอ.แม่เมาะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การบูรณาการระบบงานปฐมภูมิเพื่อการขับเคลื่อน Service plan และพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับอาเภอปีงบประมาณ 2562
เป้าประสงค์ 1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการพื้นฐาน 2. ลดอัตราป่วย/ตายในโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ 3. ระบบสุขภาพระดับอาเภอเข้มแข็ง
กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข PMQA
ตอบสนองตัวชี้วสสอ.
ัดหลักทุกแห่งได้รับการพัฒนาโดยใช้กระบวนการ PMQA
เป้าหมาย
โครงการย่อยของคปสอ.
ผลผลิต
งบประมาณ(บาท)
พิน้ ทีด่ าเนินการ
ลาดับ
กิจกรรมหลัก
และจานวน
รหัส
ชื่อโครงการ
ผลลัพธ์
จานวน แหล่งงบ
020407 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการการพัฒนา PMQA
1.ทบทวนคาสั่งคณะกรรมการ PMQA ระดับอาเภอ
1 ทีม / 5 คน สสอ.แม่เมาะ 1.มีคณะทางานทีมนาใน
-แต่งตั้งทีมนา
การพัฒนา PMQA
-ประชุมคณะกรรมการ PMQA ระดับอาเภอ ทุก 3
4 ครั้ง / ปี สสอ.แม่เมาะ 2.รพ.สต.ได้รับการพัฒนา
เดือน ค้นหาปํญหาในการดาเนินงานนาปัญหามาวิเคราะห์
โดยกระบวนการ PMQA
หาแนวทางการแก้ไขปัญหากาหนดผู้รับผิดชอบงาน
-รายงานผลการดาเนินงานให้ สสจ.เพื่อรวบรวม
6 ครั้ง / ปี สสอ.แม่เมาะ
ส่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
- จัดทาหมวด P และหวมด 5 ตามแนวทางจังหวัด
หมวด P/5 สสอ.แม่เมาะ
หมวด P
ทบทวน กาหนดเป้าหมายการทางาน สร้างค่านิยม
ที่ดีร่วมกัน ในสสอ.แม่เมาะ
หมวด 5
- การจัดฝังโครงสร้างองค์กร
- การจัดระบบประเมินผลงาน
- การจัดการความก้าวหน้า(ร่วมกับ ย3)
- การสร้างแรงจูงใจ(ย3)
- จัดแวดล้อมในการทางาน โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม การทางาน
- ประเมินผลการทางาน และแนวทางการพัฒนา
รวมงบประมาณ
-

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รบั
ผิดชอบ

ตค.-กย. 62

สสอ.

ตค.-กย. 62

สสอ.

ตค.-กย. 62

สสอ.

ตค.-กย. 62

สสอ.

สรุปโครงการตามแผนงานแก้ไขปัญหา คปสอ.แม่เมาะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ลาดับ รหัสโครงการ
1
2
3
4
5
6

ชื่อโครงการ

020501 โครงการให้ความรู้แก่อสม.ในเขต อ.แม่เมาะ เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม การปูองกันและการ
ปฐมพยาบาล
020502 โครงการการจัดบริการอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม
020503 โครงการพัฒนางานจิตเวช
020504 โครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขายาเสพติด
020505 โครการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
020506 โครงการเด็กน้อยแม่เมาะฟันดี
รวม ย.4 ทั้งหมด 6 โครงการ เป็นเงิน

UC

87,900
90,300
32,200
120,500
8,300
339,200

งบประมาณ
สปสช.
สสจ.
PPA

งบ อื่นๆ
40400

399,000

-

399,000

-

40,400

รวมงบประมาณ
40,400
87,900
90,300
431,200
120,500
8,300
778,600

แผนปฏิบัตกิ ารสาธารณสุข (แก้ไขปัญหา) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คปสอ..........แม่เมาะ...........จังหวัดลาปาง
งานศูนย์เวชศาสตร์สงิ่ แวดล้อมแม่เมาะ
ตัวชีว้ ัด /ค่าเป้าหมาย :

1.เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงพิษภัยของหมอกควัน ไฟปุา
2.เพื่อให้ได้รับความรู้และความเข้าใจในสาเหตุของการเกิดปัญหาหมอกควันไฟปุา รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบรวมถึงการดูแลตัวเองเมือ่ เกิดภาวะหมอกควัน
3. ผู้เข้าอบรม มีความรู้ สามารถและปฏิบัติการช่วยเหลือในให้การปูองกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้น
สถานการณ์และข้อมูลพื้นฐาน :

สถานการณ์ปัญหาหมอกควันในประเทศไทย ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาหมอกควันมักเกิด
ในช่วงฤดูแล้ง(มกราคม-เมษายน)ของทุกปี เนื่องจากในพื้นที่ทางภาคเหนือจะประสบปัญหาไฟปุาและการลักลอบเผาในที่โล่ง ทา ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
ลาดับ

ชือ่ โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย/
จานวน

พื้นทีด่ าเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
ผูร้ ับผิดชอบ
จานวน(บาท) แหล่งงบฯ

020501 โครงการให้ความรู้แก่อสม.ในเขต อ.แม่เมาะ เรื่องมลพิษสิง่ แวดล้อม การป้องกันและการปฐมพยาบาล
1.ประชุม/ติดต่อประสานงานฝุายต่างๆทีเ่ กี่ยวข้อง

ตค.61

-

-

ศูนย์เวช

2.ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผู้เกี่ยวข้อง

ตค.61

-

-

ศูนย์เวช

3.จัดทาโครงการเสนอผู้บริหาร

ตค.61

-

-

ศูนย์เวช

กฟผ.มม.
กฟผ.มม.
กฟผ.มม.
กฟผ.มม.
กฟผ.มม.

ศูนย์เวช
ศูนย์เวช
ศูนย์เวช
ศูนย์เวช
ศูนย์เวช

4.ดาเนินการอบรมตามแผนงานในโครงการ
- ค่าจัดทาบอร์ดความรู้/โรลอัพ
- ค่าวิทยากร
- ค่าอาหารว่าง 2มือ้ และค่าอาหารกลางวัน
- สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์
- ค่าวัสดุสานักงาน/เอกสารคู่มือความรู้
5. รายงานผลการประชุมให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้

อสม.50 คน

ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ9 พย.61
5,000
5,400
12,000
15,000
3,000
ธค.61
40,400 กฟผ.มม.

แผนปฏิบัตกิ ารสาธารณสุข (แก้ไขปัญหา) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คปสอ..........แม่เมาะ...........จังหวัดลาปาง
งานศูนย์เวชศาสตร์สงิ่ แวดล้อมแม่เมาะ
ตัวชีว้ ัด /ค่าเป้าหมาย :
1.มีระบบการเฝูาระวังสิ่งแวดล้อมในพืน้ ทีเ่ สี่ยง
2.ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีป่ ลอดภัย
สถานการณ์และข้อมูลพื้นฐาน :
1.อาเภอแม่เมาะ ถือเป็นเขตพืน้ ทืเ่ สี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ จากเป็นทีต่ ั้งของกิจการเหมืองแร่ลิกไนต์ และโรงไฟฟูาของการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ
มีประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ในใกล้เคียงกับเหมือง และโรงไฟฟูา ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการดาเนินกิจการของการไฟฟูาแม่เมาะ
2.มีสถานประกอบการทีเ่ ข้ามารับช่วงเหมาและผู้ใช้แรงงานทัง้ ในพืน้ ทีแ่ ละนอกพืน้ ทีเ่ ป็นจานวนมาก
ระยะเวลา
งบประมาณ
ลาดับ ชือ่ โครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย/จานวน พื้นทีด่ าเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบ
ดาเนินการ จานวน(บาท) แหล่งงบฯ
1 020502 โครงการการจัดบริการอาชีวอนามัยสิง่ แวดล้อม
1.การเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควัน/ไฟปุา
1.1. ติดตามสถานการณ์หมอกควัน ไฟปุา
5ตาบล
อ.แม่เมาะ
มค-เมย.62
การะเกด
และรายงานสถานการณ์ผลกระทบสุขภาพ
เทอดพงษ์
1.2 รายงานข้อมูลการปุวย ๔ กลุ่มโรค รายวันตาม
ผู้รับบริการรพ.แม่เมาะอ.แม่เมาะ
มค-เมย.62
ระบบ ผ่าน Web สคร.๑๐ เชียงใหม่ทกุ วัน
1.3.จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสาหรับ จนท.
ผู้ปวุ ย OPD/NCD รพ.แม่เมาะ
มค-เมย.62
ศูนย์เวช/สสอ.
และกลุ่มเสี่ยง ทีม่ ารับบริการ รวมทัง้
รพ.สต.5แห่ง
เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
1.4.ทบทวนแผนรองรับการเกิดภาวะหมอกควัน
2.การเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม/ทางาน
- การตรวจสุขภาพประชาชนรอบเหมืองหินปูน
- การตรวจสุขภาพประชาชนรอบเหมืองลิกไนต์
-การตรววจสุขภาพประชาชนรอบโรงไฟฟูา
- การตรวจสุขภาพคนงานตามความเสี่ยง
เชิงรุก
เชิงรับ
ค่าปก กระดาษรายงานผล ซองใส

มีแผน/ทีมรองรับภาวะฉุกเฉิน

ธค.61

350คน/2หมูบ่ า้ น บ้านห้วยคิง ข่วงม่วง พย-ธค.61
1200 คน/3หมูบ่ า้ น ต.เสด็จ ต.จางเหนือ ต.นาสั
ธค.61-กพ.62
ก
1000 คน/3หมูบ่ า้ น เมาะสถานี สบปูาด ท่าสค-กย.62
สี
คนงานในสถานประกอบการ
ตค60

EOC/สสอ
5000 เงินบารุง
12900 เงินบารุง
12,000 เงินบารุง
33000 เงินบารุง
25000 เงินบารุง

ศูนย์เวช

ลาดับ ชือ่ โครงการ

กิจกรรมหลัก
- ดาเนินการคัดกรองโรคจากการทางาน
- ดาเนินการตามมาตรฐานการจัดบริการ
อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
สาหรับโรงพยาบาลชุมชน

รวมเป็นเงินทัง้ สิน้

เป้าหมาย/จานวน
ผู้รับบริการสิทธิ์ ปกส
รพ.แม่เมาะ

พื้นทีด่ าเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตค61-กย.62
ตค61-กย.62

งบประมาณ
จานวน(บาท) แหล่งงบฯ

ผูร้ ับผิดชอบ
ศูนย์เวช
ศูนย์เวช

87,900

แผนปฎิบตั ิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ แม่เมาะ จังหวัดลาปาง
แผนปฏิบตั ิการสาธารณสุข แผนแก้ไขปัญหา ประจาปีงบประมาณ 2562
ประเด็น / งาน : การบริหารจัดการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ Service Plan
ตัวชี้วัด (KPI) :
1.อัตราการเข้าถึงบรืการผู้ปวุ ยโรคซึมเศร้า ร้อยละ >60
1.อัตราฆ่าตัวตายสาเร็จ < 6.3/แสนประชากร
สถานการณ์ / ข้อมูลพืน้ ฐาน :
การฆ่าตัวตายสาเร็จ ในพื้นทีมีอัตรา 20.02/แสนประชากร กระจายไปในพื้นที่ 3 ตาบล คือตาบลบ้านดงคิดเป็น 56.52/แสนประชากร ตาบลจางเหนือ
คิดเป็นร้อยละ 55.04 /แสนประชากร ตาบลแม่เมาะ38.89/แสนประชากร เป็นเพศชายจานวน5 รายเพศหญิงจานวน 3 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในวัยทางานอายุ21-59 ปี
จานวน 7 รายคิดเป็นร้อยละ87.5 เป็นผู้สูงอายุจานวน 1 ราย สาเหตุปญ
ั หาโรคจิตซึมเศร้า โรคเรื้อรังจานวน 2 รายติดสุรา 2 รายทะเลาะกับแฟน 1 ราย
รหัสโครงการ.....
เปูาหมายและ
ผลผลิต/
ระยะเวลา
งบประมาณ
ลาดับ
กิจกรรมรอง
พื้นที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
จานวน
ผลลัพธ์
จานวน
แหล่งงบ ดาเนินการ
รหัสโครงการ 020503 โครงการพัฒนางานจิตเวช
1.)การส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิตเชิงรุกและเชิงรับ
1.1 การคัดกรอง เฝ้าระวัง และการประชาสัมพันธ์ (กลุ่มปกติ)
อายุ>15 ปี รพ.และรพสต.
-การคัดกรอง และการเฝูาระวังภาวะซึมเศร้าในสถานบริการและชุมชน
อายุ>35 ปี พื้นที่ 5 ตาบล
-.สร้างกระแสโดยการประชาสัมพันธ์ในการสร้างสุขปรับทุกข์
ตค61-กย62
และกลุ่มเสี่ยง
(รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ,เสียงตามสาย,ปูายผ้า ,โปสเตอร์
ประชาชน 5 ตาบล พื้นที่ 5 ตาบล
,แผ่นพับ,นิทรรศการ) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ในการเข้าถึงบริการ
สายด่วนสุขภาพจิต 1323 /1600/1663
-การเชื่อมต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งเครือข่ายในพื้นที่
1.2 อบรมอสม.สาขาสุขภาพจิตและยาเสพติด เรื่องการค้นหาคัดกรอง
1.2. การส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในสถานศึกษาและในชุมชน
1.2.1 ส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน(กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม)
1.2.2 ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้ปกครอง" อยู่กับเด็กพิเศษอย่างไรไม่ให้เครียด"
(อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพฤติกรรมเด็ก การดูแลและการปรับ
พฤกรรมเด็ก การปรับตัวของผู้ปกครอง อยู่กับเด็กพิเศษอย่างไรไม่ให้เครียด)
1.2.3 กิจกรรมฟูาใสสัญจร (ดูแลกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปุวย)

200 คน

พื้นที่ 5 ตาบล

1 แห่ง
แม่เมาะวิทยา
ผู้ปกครอง อนุบาลแม่เมาะ
จานวน 40 คน
1 วัน
ผู้ปวุ ยจิตเวช

พื้นที่ 4 ตาบล

บูรณาการกับงานอสม.

บูรณาการงานกลุ่มวัยTO BE 1
8,600
UC

มิ.ย 62

7,020

ตค61-กย62

ลาดับ

รหัสโครงการ.....
โครงการ

กิจกรรมรอง
การดูแลรักษาผู้ปวุ ยที่มีปญ
ั หาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช,ผู้ปวุ ยที่พยายาม
ฆ่าตัวตาย/ซึมเศร้า,ผู้ปวุ ยติดสารเสพติด(สุรา/บุหรี่) ในชุมชนเกี่ยวกับ
การดูแลตนเองให้กับผู้ปวุ ยและญาติร่วมกับการรักษาด้วยยาอย่างต่อเนื่อง
1.2.4 ครอบครัวสุขสันต์ (กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปุวย )
-วางแผนเตรียมกลุ่มเปูาหมายและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้ปวุ ยและผู้ดูแล และทาข้อตกลงกับผู้ปวุ ยและ
ผู้ดูแลในการเข้าร่วมกิจกรรมและนัดหมายตามวัน เวลาที่กาหนดและ
ทาการนัดวัน ดาเนินกิจกรรม1วันโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปวุ ยและญาติ
2.)พัฒนาระบบบริการ
2.1 ประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานงานสุขภาพจิตและจิตเวช
2.2.พัฒนามาตรฐานการดูแลในสถานบริการทบทวนและจัดทา CPG
พร้อมแนวทางประเมินผล ร่วมกับทีม PCT
- CPG ผู้ปวุ ยติดสุรา - CPG ผู้ปวุ ยจิตเวชวิกฤตฉุกเฉิน
- CPG ผู้ปวุ ยซึมเศร้า - CPG OSCC
2.3 พัฒนาคลินิกบริการให้เพียงพอกับจานวนผู้รับบริการ สะดวก
ปลอดภัยและเข้าถึงง่าย ( กึ่ง one stop service )
2.4 บริการตรวจรักษาในเคสซับซ้อนโดยทีมจิตแพทย์ รพศ.ลาปาง
-จิตแพทย์ออกตรวจและเยี่ยมบ้านผู้ปวุ ยจิตเวชที่มีอาการซับซ้อน 4 ครั้ง/ปี
-Traning แพทย์ประจาผู้รับผิดชอบกลุ่มผู้ปวุ ยจิตเวชและยาเสพติด
2.5 ประสานและเรียนรู้ผู้รับผิดชอบ COC เชื่อมโยงข้อมูลบันทึกในระบบ
เพื่อส่งต่อ CASE ในการดูแลต่อที่บา้ น
3.)พัฒนาระบบบริหารจัดการงานจิตเวช

เปูาหมายและ
ผลผลิต/
พื้นที่ดาเนินการ
จานวน
ผลลัพธ์
จานวน 120 คน 5 รพสต

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

ผู้ปวุ ยจิตเวช รพสต 5 แห่ง
และญาติ
จานวน 120 คน

26,000

ตค61-กย62

2 ครั้ง/ปี

รพ แม่เมาะ

UC

ตค61-กย62

บูรณณาการฯ

PCT

คลินิกฟูาใส

รพ แม่เมาะ

จิตแพทย์ 1
พยาบาล 1 คน

รพ แม่เมาะ

3.1ทบทวนคณะทางานระดับอาเภอสาขาจิตเวชและยาเสพติด

รพ/รพสต

รพ แม่เมาะ

3.2ทบทวนคณะทางาน MCATT ระดับอาเภอ

รพ/รพสต

ตค61-กย62
9,000

ตค61-กย62

3.3ทบทวนคณะทางาน OSCC (ทีมอาเภอ /ทีมโรงพยาบาล)
3.2.จัดประชุมคณะทางาน อาเภอ ทุก 3 เดือน

รพ/รพสต
จานวน 15 คน

รพ แม่เมาะ

1,500

UC

มค-กย 62

ลาดับ

รหัสโครงการ.....
โครงการ

กิจกรรมรอง
4)พัฒนาทีมและบุคลากรด้านจิตเวช ( F2 )
4.1 อบรมฟื้นฟูพยาบาลและเจ้าหน้าที่
-ในเรื่องการดูแลทางสังคมจิตใจแก่ผู้มีปญ
ั หาสุขภาพจิตแลจิตเวช
4.2ส่งเภสัชกรเข้าร่วมประชุมอบรม(หลักสูตร ระยะสั้น)
-การใช้ยาจิตเวชตลอดจนองค์ความรู้ ใหม่ในการดูแลรักษาผู้ปวุ ยจิตเวช
4.3ส่งแพทย์เข้าอบรมระยะสั้นเรื่อง
-การตรวจและวินิจฉัยผู้ปวุ ยจิตเวชและยาเสพติด
4.4ส่งพยาบาลเข้าอบรมการพยาบาลฌฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
4.5 พัฒนาศักยภาพผุ้ปฏิบตั ิงานด้านวิกฤติสุขภาพจิต (MCATT)
4.6 ส่งผู้รับผิดชอบเข้าประชุมวิชาการงานสุขภาพจิตนานาชาติ
4.7 ส่งพนักงานเปล/พขร เข้าอบรมการจากัดพฤติกรรมผู้ปวุ ยก้าวร้าว
4.8 ศึกษาวิจัยโปรแกรมการดูแลผู้ปวุ ยจิตเวชสาหรับญาติ
5)การควบคุมกากับดูแล
5.1 ลงข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องและครอบคลุม
5.2.ติดตามข้อมูลผลการดาเนินงานจาก HDC
5.3 การลงข้อมูล รง 506 และการสวบสวนโรค(การฆ่าตัวตาย)
5.4 คืนข้อมูลในเวทีและติดตามกากับผลการดาเนินงานในเวทีประชุมคปสอ.
5.5 ควบคุมกากับการดาเนินงานเป็นไปตามแผน
รวม

เปูาหมายและ
ผลผลิต/
พื้นที่ดาเนินการ
จานวน
ผลลัพธ์
พยาบาลและจนท รพ แม่เมาะ

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ
3,800

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

UC

มีค 62

จานวน20 คน
เภสัชกร 1 ตน

รพ สวนปรุง

5,260

UC

กพ62

แพทย์ 1 คน

รพ สวนปรุง

3,860

UC

มีค62

พยาบาล 1 คน สถาบันราชานุกลุ
พยาบาล 1 คน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1.
พยาบาล 2 คน กรมสุขภาพจิต
จานวน 2 คน รพศ ลาปาง
ผู้ปวุ ยจติเวช 50 คนพื้นที่ 5 ตาบล

0

บูรณา ย.3
5,260
12,000
8,000

90,300

UC
กพ62
UC
มิ.ย62
UC
กพ62
รพศ ลาปาง มีค62
UC
มค-กย 62

UC

แผนปฎิบตั ิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ แม่เมาะ จังหวัดลาปาง
แผนปฏิบตั ิการสาธารณสุข แผนแก้ไขปัญหา ประจาปีงบประมาณ 2562
ประเด็น / งาน : การบริหารจัดการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ Service Plan
ตัวชี้วดั (KPI) :
สถานการณ์
1.ร้อ/ยละ
ข้อมู90
ลพืของผู
้นฐาน้ป:วุ ยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจาหน่าย
ประเด็นปัญหา ปัญหายาเสพติดในพื้นที่มีการแพร่ระบาดมากขึ้นในปี 2560-2561 มีผู้เข้ารับการบาบัดเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 30.85และ ร้อยละ 35.34 ตามลาดับ
ปัญหาดังกล่าวได้กระจายไปในพื้นที่อาเภอแม่เมาะโดยเฉพาะพื้นที่ กฟผ แม่เมาะ มีผู้บาบัดที่อยู่นอกเขตพื้นที่จานวน 41 รายคิดเป็นร้อยละ28.28ตาบลพบมากสุดที่ตาบลแม่เมาะ
และปัญหายังได้กระจายไปทุกพบ 37 ราย คิดเป็นร้อยละ70.34 อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นร้อยละ 29.66 ส่วนใหญ่อาชีพรับจ้าง เป็นนักเรียนนักศึกาษร้อยละ3.45
งบประมาณ
ผลผลิต/
ระยะเวลา
ลาดับ โครงการ
กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
เปูาหมาย/จานวน พื้นที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ผลลัพธ์
จานวน
แหล่งงบ ดาเนินการ
รหัสโครงการ 020504 โครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขายาเสพติด
1.ระบบบริการ
1.1ประสานคณะทางาน ศปปส.อ.แม่เมาะ
10 คน
ที่วา่ การฯ
พย.61 เสาวรส
ประชุมทบทวนการทางานในปี 2562
1.2 ร่วมทีม ศปปส.อ.แม่เมาะทาประชาคม
5 ตาบล
5 ตาบล
หมู่บา้ น(ฝุายปูองกัน บาบัด ปราบปราม)
1.3มีการค้นหาคัดกรองผู้เสพผู้ติดเข้า
กลุ่มเสี่ยง
พื้นที่เสี่ยง
บูรณาการ
ตค 61-กย62
สู่กระบวนการบาบัด
ในพื้นที่อาเภอ
กับศปปส
แม่เมาะ
.แม่เมาะ
1.4เข้าสู่กระบวนการบาบัด แบ่งเป็น
ผู้ใช้ผู้เสพและผู้ติดตามกระบวน
- บาบัดในสถานบริการ (สมัครใจ)
จานวน75ราย โรงพยาบาล
187,500
สสจ ตค 61-กย62
(จานวน 4 เดือน > เ6 ครั้ง)
แม่เมาะ
- บาบัดในสถานบริการ(พรบ.ฟื้นฟู)
70 ราย
โรงพยาบาล
175,000
สสจ ตค 61-กย62
(จานวน 4 เดือน > เ6 ครั้ง)
แม่เมาะ
- บาบัดแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
30 ราย
วัดบรรพตฯ
บูรณาการ
(จานวน 12 วัน )
ศปปส.อ.
-CBT (community based therapy)
1 แห่ง
อ.แม่เมาะ
( รูปแบบการบาบัดโดยใช้ชุมชนบาบัด)

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
1.5 การติดตามผู้ผ่านการบาบัด
ในสถานบริการและในชุมชน
1.6 สถานพยาบาลผ่านการประ
เมินคุณภาพมาตรฐานยาเสพติด Re-ac
-ประชุมทีมเตรียมรับRe-ac
-รับRe-ac ครั้งที่ 3
1.7. พัฒนารูแบบการบาบัดโดยบูรณาการให้เข้ากับกลุ่มเปูาหมาย
จัดกิจกรรมสาหรับผู้บาบัดบาบัดนอกสถานที่
-ศึกษาดูงานเรือนจากลางจังหวัดลาปาง
-รับฟังธรรมมะและบาเพ็ญประโยชน์
ที่ศูนย์ปฎิบตั ิธรรมธรรมาภิวฒ
ั น์
1.8. การบาบัดบุหรี่ในสถานบริการ
-กลุ่มผู้ปวุ ย NCD โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
-กลุ่มผู้ปวุ ยทั่วไป individual
-กลุ่มผู้ปวุ ยที่ใช้ยาเสพติดใช้กระบวนการกลุ่ม
2.พัฒนาบุคลากร
2.1 อบรมการบาบัดแบบ CBT
2.2ร่วมประชุมวิชาการยาเสพติด
แห่งชาติรับประกาศ Re-ac.
3.ระบบข้อมูลสารสนเทศ
3.1 อบรม ระบบข้อมูล บสต

เปูาหมาย/จานวน พื้นที่ดาเนินการ
การติตาม
50 ราย
โรงพยาบาล
แม่เมาะ

โรงพยาบาล
แม่เมาะ
โรงพยาบาล
แม่เมาะ

40 คน
40 คน

ผลผลิต/
ผลลัพธ์

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
จานวน
แหล่งงบ ดาเนินการ
24,000
สสจ ตค 61-กย62
บูรณา ย.2

UC

มีค62

UC
UC

มี.ค62
มี.ค62

บูรณาการ

กองทุน

ตค 61-กย62

11,000
11,000

100 คน

7 คน
2 คน

รพ/รพสต
รพ

บูรณาการ
10,200

สสจ
UC

ตค 61-กย62
กค62

รพ.2 คน
รพสต 5 คน

รพ
รพสต.

บูรณาการ

สสจ

ตค 61-กย62

โรงพยาบาล

บูรณาการ

สสจ

ตค 61-กย62

3.2 ลงข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องและครอบคลุม
3.3.ติดตามข้อมูลผลการดาเนินงานจาก HDC/บสต
5.4 คืนข้อมูลในเวทีและติดตามกากับผลการดาเนินงานในเวทีประชุมคปสอ.
5.5 ควบคุมกากับการดาเนินงานเป็นไปตามแผน
4.ยาและเวชภัณฑ์
4.1 ชุดตรวจปัสาวะ(สสจ สนับสนุน)
3,000 ชุด

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
4.2 ตรวจปัสสาวะในสถานบริการ
4.3 ยาจิตเวชตามบัญชียาหลัก
5.งบประมาณ
-ปรับปรุง/ขยายห้องบาบัด/ย้ายห้องใหม่
(ห้องให้คาปรึกษา 2 ห้องเล็ก ห้องทากลุ่ม 1 ห้องใหญ่)
6.ธรรมภิบาลและการมีส่วนร่วม
-การมีส่วนร่วมของครอบครัว(การบาบัด)
-การฟื้นฟูส่งเสริมอาชีพผู้ผ่านการบาบัด
-การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝูา
ระวัง(การประชุมชี้แจง ทาความเข้าใจ)
-การเฝูาระวังกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา
-การเฝูาระวังกลุ่มเสี่ยงและแหล่งมั่วสุมในชุมชน
-การเฝูาระวังกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบ
การ (การสุ่มตรวจปัสสาวะ/และมาตรการ)
-การกากับติดตามประเมินผล
รวม

เปูาหมาย/จานวน พื้นที่ดาเนินการ
250 ราย

แม่เมาะ

3 ห้อง

โรงพยาบาล
แม่เมาะ

ผู้เข้ารับการ รพ/รพสต/ชุมชน
ผู้ผ่านการบาบัด
บาบัดทุกระบบ
แกนนา
5 ตาบล
ประชาชน
นร.กลุ่มเสี่ยง
8 โรง
เทคโน/มัธยม
พนักงาน
บริษทั

กฟผ.แม่เมาะ

ผลผลิต/
ผลลัพธ์

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
จานวน
แหล่งงบ ดาเนินการ
12500
สสจ ตค 61-กย62

งบค่าเสื่อม

บูรณาการ
ศสปปส.อ.
กองทุนแม่

ตค 61-กย62

บูรณาการ
ศสปปส.อ.
บูรณาการ
ศสปปส.อ.
431,200
399,000
32,200

มี.ค 62

สสจ.(ปปส)
UC

แผนปฏิบตั ิการสาธารณสุข แผนแก้ไขปัญหา ประจาปีงบประมาณ 2562
คปสอ.แม่เมาะ จังหวัดลาปาง
แผนปฏิบตั ิการสาธารณสุข แผนแก้ไขปัญหา ประจาปีงบประมาณ 2562
เป้าประสงค์. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกัน ควบคุมโรคและคุ้มครองผู้บริโภค 5 กลุ่มวัย
ออกแบบกิจกรรมสื่อสารเพือ่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามประเด็นปัญหาของกลุ่มเปูาหมาย
ตอบสนองตัวชีว้ ัดหลัก
- ร้อยละ 50 มีการใช้ช่องทางการสื่อสารทีก่ าหนด
- ร้อยละ 100 ของพืน้ ทีม่ ีการเผยแพร่สื่อ/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพในสถานบริการและในชุมชน
วิเคราะห์สถานการณ์/ข้อมูลพื้นฐาน
อาเภอแม่เมาะเป็นอาเภอหนึง่ ทีม่ ีปญ
ั หาด้านสุขภาพมีอัตราปุวยและอัตราตายซึ่งส่วนใหญ่มาจากด้านพฤติกรรมทัง้ สิ้นในปี2559-2561
กลุ่มเสี่ยงDM ปี 59-61เพิม่ ขึ้นในปี 61 ดังนี้ 7.7,3.57,4.84 กลุ่มเสี่ยง HT ปี 59-61เพิม่ ขึ้นในปี61ดังนี5้ 2.2,45.35,49.25
-ผู้ปวุ ยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ปี 59-61 ลดลงปี61 2.44,4.13,1.57-กลุ่มสงสัยปุวยHTได้วัดความดันทีบ่ า้ นร้อยละ 10.81
ผู้ปวุ ยโรคเบาหวานรายใหม่ลดลงร้อยละ 36.86 ผู้ปวุ ยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลงร้อยละ -0.82
อัตราควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดีร้อยละ 18.37 ต่ากว่าเปูาหมายอัตราควบคุมHT ร้อยละ 45.29 ต่ากว่าเปูาหมาย
การคัดกรองพบจานวนกลุ่มเสี่ยงเพิม่ มากขึ้นตามลาดับดังนัน้ คปสอ.แม่เมาะจึงเห็นความสาคัญของการรับข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์เพือ่
ส่งเสริมปูองกันและปรับพฤติกรรมของประชาชนในพืน้ ทีต่ ่อไป รวมทัง้ พัฒนาระบบการเผยแพร่ข่าวสาร การเฝูาระวัง เตือนภัย และตอบโต้
ภัยทางด้านข้อมูล ข่าวสารด้านสุขภาพ เพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงข่าวสารอย่างครอบคลุม
พืน้ ที่
ระยะเวลา
งบประมาณ
ลาดับ
ชือ่ โครงการและกิจกรรมหลัก
เป้าหมายและจานวน
ผูร้ ับผิดชอบ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
จานวน(บาท) แหล่งงบฯ
020505 โครการสือ่ สารเพื่อสุขภาพ
1.จัดตัง้ คณะกรรมการสือ่ สารระดับอาเภอ
-ประชุมทีมร่วมกันกาหนดวางแผนร่วมกัน
คณะทางาน 20 คน
รพ รพสต มค 2561,สค 2561
2000
งานสุขศึกษา
กาหนดเนือ้ หา รูปแบบการสื่อสารทีส่ อด
สุขศึกษาประชาสัมพันธ์
ล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่
4 ครั้ง/ปี
และสถานการณ์ปญ
ั หาสุขภาพของอาเภอทัง้ ในกรณี
เร่งด่วนและปกติ
2 จัดทาฐานข้อมูลเครือข่ายการสือ่ สารในพื้นที่
-จัดฐานข้อมูลเครือข่ายการสื่อสารในพืน้ ทีเ่ ช่น
รพ รพสต
รพ รพสต มค 2561,สค 2561
ศูนย์สื่อ,วิทยุชุมชน ,หอกระจายข่าว ฯลฯ
3.พัฒนาเทคนิค รูปแบบการนาเสนอข้อมูล

ลาดับ

ชือ่ โครงการและกิจกรรมหลัก

เป้าหมายและจานวน

ข่าวสารด้านสุขภาพให้มีความน่าสนใจ
-สารวจความต้องการในการใช้สื่อ
รพ รพสต
-ออกแบบสื่อทีน่ ่าสนใจและเหมาะสมกับการใช้งาน
ของกลุ่มเปูาหมายในแต่ละกลุ่ม
4.จัดกิจกรรมรณรงค์ในวาระต่างๆตามประเด็นทีก่ าหนด
2.1.ตามปฏิทนิ การระบาดปฏิทนิ สาธารณสุข
ประชาชนในพืน้ ที่
2.2.จัดกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์
5 ตาบล
ในประเด็น 3อ. 2ส. 1ฟ (10 สาขา)
2.3.จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านสุขภาพในสถานบริการและ
ในชุมชนตามยุทธศาสตร์ที่1.(กลุ่มวัย)
(แผ่นพับ/ปูายผ้า/แผ่นไวนิล/แผ่น VCD)
---> จัดทาปูายไวนิล
---> จัดทาแผ่นพับ
---> จัดทาคู่มือ
---> จัดทาสติ๊กเกอร์แผ่น
---> จัดทาโปสเตอร์
5.เผยแพร่ข่าวสารสุขภาพผ่านสถานบริการ
ประชาชนในพืน้ ที่
สื่อท้องถิ่น เครือข่ายในชุมชน เพือ่ ให้ประชาชน
5 ตาบล
เข้าถึงข่าวสารข้อมูลสุขภาพทีถ่ ูกต้องอย่างครอบคลุม ได้แก่
1.1.ผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ/แผ่นปลิว
/ปฏิทนิ /ปูายรณรงค์/โปสเตอร์/สติ๊กเกอร์
1.2.ผ่านเวทีประชุมชมรมต่างๆ
1.3.ผ่านเวทีประชาคม
1.4.ผ่านกิจกรรมเชิงรุก โมบาย นิทรรศการ
6.สนับสนุนการสือ่ สารเพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
3.1ประสานงานหน่วยงานทีม่ ีการดาเนิน
การเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3.2.ประชุมร่วมกันในการออกแบบ
กลุ่มทีม่ ีการปรับ

พืน้ ที่
ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
ผูร้ ับผิดชอบ
จานวน(บาท) แหล่งงบฯ

รพ รพสต

5 ตาบล

มค 2561,สค 2561

5 ตาบล

มค 2561,สค 2561

มค 2561,สค 2561

100,000

UC

ลาดับ

ชือ่ โครงการและกิจกรรมหลัก

เป้าหมายและจานวน

กระบวนการและเครื่องมือปรับเปลี่ยน
เปลี่ยนพฤติกรรม
พฤติกรรมในแต่ละโรค
คลินิก DPAC
3.3.สนับสนุนสื่อต่างๆทีใ่ ช้ในกระบวนการ
และการปรับเปลี่ยน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในชุมชน
---> จัดทาปูายไวนิล
---> จัดทาแผ่นพับ
---> จัดทาคู่มือ
---> จัดทาสติ๊กเกอร์แผ่น
---> จัดทาโปสเตอร์
8.ประเมินการรับรู้ข่าวสาร ความพึงพอใจของประชาชน
4.1 การรับรู้ของประชาชนโดยออกแบบ
100 ชุด
การประเมินการรับรู้โดยสุ่มในกลุ่มเปูาหมาย
4.2ออกแบบประเมินการรับรู้ข่าวสารด้านสุขภาพ
9.พัฒนาบุคลากรด้านการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
- ส่งผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาเข้าพัฒนาศักยภาพ
ผู้รับผิดชอบงาน
รพ/รพสต 2 คน
10.ประเมินมาตราฐานงานสุขศึกษา
-เตรียมเอกสารส่งรับการประเมินสุขศึกษา
รพ/รพสต.
-รับการประเมินมาตรฐานจากเขต
รพ/รพสต./เครือข่าย
-ร่วมงานมหกรรมคุณภาพงานสุขศึกษา
จานวน 2 คน

พืน้ ที่
ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เชียงใหม่

ธค 2561

รพ/รพสต.
รพ/รพสต.
กทม.

พค 2562
พค 2562
สค 2562
รวม

งบประมาณ
ผูร้ ับผิดชอบ
จานวน(บาท) แหล่งงบฯ

5,000

UC

3,000
10,500
120,500

UC
UC

แผนปฏิบัตกิ ารสาธารณสุข (แก้ไขปัญหา) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คปสอ......แม่เมาะ...........จังหวัดลาปาง
งาน.......งานทันตกรรม(กลุม่ เด็ก 3-5 ปี ในศูนย์เด็ก)..................
ตัวชีว้ ัด /ค่าเป้าหมาย :ร้อยละเด็ก 3 ปี ปราศจากฟันผุ - caries free ไม่ต่ากว่าร้อยละ 56.......
สถานการณ์และข้อมูลพื้นฐาน :
1.. ร้อยละเด็ก 3 ปี ปราศจากฟันผุ - caries free ร้อยละ 47.18

ลาดับ

ชือ่ โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย/จานวน

พื้นทีด่ าเนินการ

1 รหัสโครงการ 020506
โครงการเด็กน้อยแม่เมาะฟันดี การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์เด็ก
กิจกรรมหลัก
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ
1.1 ศูนย์เด็กอ่อนหวานปลอดน้าอัดลม
1) ตรวจสุขภาพช่องปากและสารวจ
จานวน 347 คน อ.แม่เมาะ
พฤติกรรมทันตสุขภาพเด็กทุกคน
ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
2) สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
จานวน 12 ศูนย์ อ.แม่เมาะ
สุขภาพ ช่องปากในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
- แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
- จัดอาหารว่างด้วยผลไม้ 3-5 วัน/สัปดาห์
- เน้นการดื่มนมจืด
- พัฒนานโยบายสาธารณะ/มาตรการ
ศูนย์เด็ก อ่อนหวานปลอดน้าอัดลม
ลูกอม ขนม
3) ให้บริการทันตกรรมตามความจาเป็น
อ.แม่เมาะ
เน้นการ earlydetection
- ทาฟลูออไรด์วานิชในเด็กทีม่ ีความเสี่ยง
ร้อยละ 50(175คน)
- อุดฟันตามความจาเป็น
ร้อยละ 20(70คน)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ตค.61-ก.ย 62

งบประมาณ
ผูร้ ับผิดชอบ
จานวน(บาท) แหล่งงบฯ

ทันตกรรม
กาญจนา

ลาดับ

ชือ่ โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย/จานวน

4) ประเมินสภาวะช่องปากและดาเนิน
การเยี่ยมบ้านเพือ่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยเฉพาะการทาความสะอาดช่องปาก
โดยผู้ปกครอง
1.2 จัดอบรมผูป้ กครองเด็กและได้รับ
การฝึกทักษะการแปรงฟัน
แบบลงมือปฎิบตั ิ(Hands on)
1.3 พัฒนาศักยภาพผูป้ กครองให้สามารถ
ใช้ไหมขัดฟันเพื่อป้องกันฟันกรามน้านม
ผุด้านประชิดโดยดาเนินการในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.สบป้าด(นาร่อง)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

พื้นทีด่ าเนินการ

งบประมาณ
ผูร้ ับผิดชอบ
จานวน(บาท) แหล่งงบฯ

อ.แม่เมาะ

ร้อยละ 80
อ.แม่เมาะ
ผู้ปกครอง 278(คน)

จาวน 30 คน

ตค.61-ก.ย 62

ต.สบปูาด

ม.ค.-62

รวม

6,950 UC

1,350 UC

8,300 UC

สรุปโครงการตามแผนงานประจา คปสอ.แม่เมาะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ลาดับ รหัสโครงการ
1
2
3
4
5
6

020601
020602
020603
020604
020605
020606

ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแม่และเด็ก คปสอ.แม่เมาะ
โครงการพัฒนาบริการทันตสุขภาพและระบบบริการ ในวัยผู้สูงอายุ คปสอ.แม่เมาะ
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านแพทย์แผนไทย
โครงการพัฒนาขีดความสามารถการจัดบริการตาม
โครงการพัฒนาระบบคุณภาพบริการพยาบาลกลุ่มการพยาบาล รพ.แม่เมาะ
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการผู้ประกันตน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล
รวม ย.4 ทัง้ หมด 5 โครงการ เป็นเงิน

UC
8,500
10,750
25,290
4,875
141,720
4,210

งบประมาณ
สปสช. สสจ. PPA

195,345 -

งบ อื่นๆ

บุรณา ย.1
400,000

-

-

400,000

รวมงบประมาณ

8,500
10,750
25,290
4,875
541,720
4,210
595,345

แผนปฏิบัตกิ ารสาธารณสุข (งานบริการ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คปสอ.แม่เมาะ จังหวัดลาปาง
งาน กลุ่มสตรีและเด็ก(0-2ปี)
ตัวชีว้ ัด /ค่าเป้าหมาย : 1. หญิงตั้งครรภ์ - ไม่มี
2. เด็กก่อนวัยเรียน - เด็ก 3 ปี ปราศจากโรคฟันผุ - caries free ไม่ต่ากว่าร้อยละ 55
- เด็ก 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ - cavity free (วัดทีเ่ ด็ก 12 ปี) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
สถานการณ์และข้อมูลพื้นฐาน :
1. หญิงตั้งครรภ์
- ได้รับการตรวจช่องปาก ให้ทนั ตสุขศึกษา ร้อยละ 56.89 และ ได้รับบริการทันตกรรมตามความจาเป็น ร้อยละ 96.84
2. เด็กก่อนวัยเรียน - ได้รับการตรวจช่องปาก,Hands on ร้อยละ 78.94 และ ได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิช ร้อยละ 27.34
- เด็ก 18 เดือน ปราศจากโรคฟันผุ - caries free อ.แม่เมาะ = ร้อยละ 90.43 จังหวัด = ร้อยละ 87
- เด็ก 3 ปี ปราศจากโรคฟันผุ - caries free อ.แม่เมาะ = ร้อยละ 47.18 จังหวัด = ร้อยละ 53.75
- เด็ก 3 ปี ฟันดีไม่มีผุ - cavity free อ.แม่เมาะ = ร้อยละ 48.91 จังหวัด = ร้อยละ 56.77
พื้นทีด่ าเนินการ
ลาดับ
1

โครงการและกิจกรรมหลัก

เป้าหมาย/จานวน

รหัสโครงการ 020601
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแม่และเด็ก คปสอ.แม่เมาะ
1. ตรวจช่องปาก ให้ทนั ตสุขศึกษาโดยทันตบุคลากรหรือ จนท.สธ. (รายใหม่)
- ตรวจสุขภาพช่องปาก
ร้อยละ 90
- ประเมินความรู้ก่อน-หลัง และให้ความรู้
ร้อยละ 90
ทันตสุขศึกษาทีถ่ ูกต้อง
- แจกแปรงสีฟนั และยาสีฟนั
ร้อยละ 90
- ฝึกทักษะการแปรงฟันโดยการควบคุมแผ่น
ร้อยละ 20
คราบจุลินทรีย์ (plaque control)
2. การให้บริการทันตกรรมตามความจาเป็น
ร้อยละ 20
(ขูดหินน้าลาย,อุดฟัน,ถอนฟัน)
3. เยี่ยมหลังคลอด โดยทันตบุคลากร หรือจนท.
ร้อยละ 50
หรือ อสม.เชี่ยวชาญให้คาแนะนาในการดูแล
อนามัยช่องปากทารก

รพ. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต.
รวม
ท่าสี สบปูาด บ้านใหม่ฯ กอรวก บ้านทาน

/

/

/

/

/

/

ระยะเวลา
ดาเนินการ

6
ตค.61-ก.ย 62

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

5
/

6

งบประมาณ
ผูร้ ับผิดชอบ
จานวน แหล่ง
(บาท) งบฯ

ทันตกรรม
หนึง่ ฤทัย

พื้นทีด่ าเนินการ
ลาดับ

โครงการและกิจกรรมหลัก

เป้าหมาย/จานวน

รพ. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต.
รวม
ท่าสี สบปูาด บ้านใหม่ฯ กอรวก บ้านทาน
/
/
/
/
/
/
6

4. กากับติดตามเน้นความครอบคลุมการให้
ร้อยละ 100
บริการ (รายสถานบริการ)
กิจกรรมหลัก เฝ้าระวังภาวะสุขภาพช่องปากและจัดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมผูเ้ ลีย้ งดูเด็ก(0-2ปี) ตามความเสีย่ ง
(อนามัยช่องปากและพฤติกรรมการดูแล)
1. ตรวจบันทึกผลสุขภาพช่องปาก พฤติกรรม
/
/
/
/
/
- ตรวจสุขภาพช่องปาก บันทึกจานวนซี่ฟนั
ร้อยละ 80
คราบจุลินทรีย์ รอยผุ และพฤติกรรมเด็กทีม่ ารับวัคซีนใน WBC
- ให้ทนั ตสุขศึกษาและคาแนะนาแก่ ผปค.
ร้อยละ 80
- ทาฟลูออไรด์วาร์นิชเพือ่ ปูองกันโรคฟันผุ
ร้อยละ 50
- แจกแปรงสีฟนั ให้กับเด็ก 18 เดือน
ร้อยละ 80
2. จัดทาOral care planตามระดับความเสี่ยง
ร้อยละ 50
/
/
/
/
/
- เด็ก 9-36 เดือน ได้รับการประเมินความเสี่ยง
- ดาเนินการเยี่ยมบ้าน เพือ่ ติดตามปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตาม guildline เพือ่ ลดระดับความ
เสี่ยงต่อโรคฟันผุกลับมาเป็นระดับปกติ
- ให้ความรู้และฝึกทักษะการดูแลความสะอาด
ช่องปากเด็กให้กับผปค.เพือ่ ลดคราบจุลินทรีย์
โดยการลงมือฝึกปฏิบตั ิจริง
3. ฝึกทักษะการดูแลความสะอาดช่องปากเด็ก
ร้อยละ 80
/
/
/
/
/
ให้กับ ผปค. เพือ่ ลดคราบจุลินทรีย์ โดยการ
ให้ลงมือฝึกปฏิบตั ิจริง (Hands on)
4. ให้บริการทันตกรรมแก่เด็ก0-2 ปี ตามความจาเป็น
ร้อยละ 50
/
/
/
/
/
5. อบรมจนท. พนง.เยี่ยมบ้าน อสม.เชี่ยวชาญ
10
/
/
/
/
ด้านทันตฯเน้นการดูแลกลุ่มเด็กเล็ก เพือ่ ให้
(แห่งละ 2 คน)
ดาเนินการติดตามเยี่ยมบ้านเด็ก 9-36 เดือน
ตาม Oral care plan ได้
6. อบรมเชิงปฏิบตั ิการ อสม.เชี่ยวชาญ ด้านทันตฯ
50 คน
/
/
/
/
/
เน้นการดูแลกลุ่มเด็กเล็ก เพือ่ ให้ดาเนินการติดตาม
ต.แม่เมาะ 18 คน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
ผูร้ ับผิดชอบ
จานวน แหล่ง
(บาท) งบฯ

ตค.61-ก.ย 62

หนึง่ ฤทัย

/

6

/

6

/

6

/
/

6
5

ม.ค.-62

1,500 UC

/

6

ม.ค.-62

7,000 UC

พื้นทีด่ าเนินการ
ลาดับ

โครงการและกิจกรรมหลัก
เยี่ยมบ้าน และให้คาแนะนาแก่ผู้ปกครอง
เด็ก 9-36 เดือน ตาม Oral care plan ได้

เป้าหมาย/จานวน

รพ. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต.
รวม
ท่าสี สบปูาด บ้านใหม่ฯ กอรวก บ้านทาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
ผูร้ ับผิดชอบ
จานวน แหล่ง
(บาท) งบฯ

ต.สบปูาด 8 คน
ต.นาสัก 9 คน
ต.บ้านดง 8 คน
ต.จางเหนือ 7 คน
รวม

8500

แผนปฏิบัตกิ ารสาธารณสุข (งานบริการ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คปสอ.แม่เมาะ จังหวัดลาปาง
งาน กลุ่มวัยทางานและผู้สูงอายุ
ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย : 1. ตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ และคัดกรองภาวะน้าลายแห้งจากโรคทางระบบ

2. ตรวจสุขภาพช่องปากผู้ปุวยติดบ้านติด-ติดเตียงร้อยละ 100 และบริการทันตกรรมร้อยละ 20
3. ตรวจสุขภาพช่องปากผู้ปุวยโรคเบาหวาน(รายใหม่)และให้บริการทันตกรรม (ร้อยละ 50 ของผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่)
พื้นทีด่ าเนินการ
ลาดับ
2

โครงการและกิจกรรมหลัก

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เป้าหมาย/จานวน

รพ. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต.
รวม
ท่าสี สบปูาด บ้านใหม่ฯ กอรวก บ้านทาน
รหัสโครงการ 020602 โครงการพัฒนาบริการทันตสุขภาพและระบบบริการ ในวัยผูส้ ูงอายุ คปสอ.แม่เมาะ
1. การจัดบริการด้านการฟื้นฟู
1.1 บริการฟันเทียมให้ผู้สูงอายุ ( 50 ปีขึ้นไป)
28 คน
ตค.61-ก.ย 62
2. บริการด้านส่งเสริมป้องกัน
2.1 ให้บริการทันตกรรมปูองกันตามชุดสิทธิ
ร้อยละ 50
/
/
/
/
/
/
6 ตค.61-ก.ย 62
ประโยชน์
ของจานวนผู้สูงอายุ
- ตรวจสุขภาพช่องปาก / ให้คาแนะนา ขูดหินปูน
ทัง้ หมด
การทาฟลูออไรด์เฉพาะที่ ปูองกันรากฟันผุ

- ตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุและคัดกรอง
ภาวะน้าลายแห้งจากโรคทางระบบ
2.2 ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ
(บูรณาการกับงานตาบล long term care)
- ให้ความรู้ ส่งเสริมการแปรงฟันในชมรม

/

ตามองค์ประกอบที่ 5
2.พัฒนาบริการทันตสุขภาพและระบบบริการ ผูป้ ว่ ยติดบ้านติดเตียง คปสอ.แม่เมาะ
/
2.1 ประสาน COC และ ออกเยี่ยมบ้านผู้ปวุ ย
ร้อยละ 100
ติดบ้าน - ติดเตียงพร้อมทัง้ สอน care giver
ของกลุ่มผู้ปวุ ยติดบ้าน
ทา care plan ร่วมกัน
ติดเตียง
2.2 ตรวจสุขภาพช่องปากผู้ปวุ ยติดบ้านติดเตียง
2.3 บริการทันตกรรมผู้ปวุ ยติดบ้านติดเตียง
ร้อยละ 20

/

/

/

/

/

/

6

งบประมาณ
ผูร้ ับผิดชอบ
จานวน
แหล่งงบฯ
(บาท)
ทันตกรรม
ประทุม
5,000 UC(LTC)

ตค.61-ก.ย 62

5,000 UC(LTC)

ตค.61-ก.ย 62

750 UC(LTC)

ประทุม

พื้นทีด่ าเนินการ
ลาดับ

โครงการและกิจกรรมหลัก

เป้าหมาย/จานวน

ของกลุ่มผู้ปวุ ยติดบ้าน
ติดเตียง
3.พัฒนาบริการทันตสุขภาพและระบบบริการ ในวัยทางาน คปสอ.แม่เมาะ
3.1 ตรวจสุขภาพช่องปากผู้ปวุ ยโรคเบาหวาน
ร้อยละ 50
3.2 บริการทันตกรรมผู้ปวุ ยโรคเบาหวาน
ของผู้ปวุ ยเบาหวาน
3.3 จัดระบบคัดกรองและส่งต่อมะเร็งช่องปาก
รายใหม่
- ดาเนินการคัดกรองมะเร็งช่องปากในกลุ่ม
อายุ 40 ปีชึ้นไป
- ประสานกับโรงพยาบาลลาปาง/ ในเรื่องแผนการ
รักษาการเตรียมช่องปากก่อนการรักษา ติดตาม
หลังการรักษา
- โรงพยาบาลลาปางดาเนินการรักษา / ส่งต่อ
และบูรณะสภาพช่องปากให้สามารถดารงชีวิต
ได้ตามปกติ
3.4 ประสานกับNCDคลินิกในการรักษาโรคปริทนั ต์

รพ. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต.
รวม
ท่าสี สบปูาด บ้านใหม่ฯ กอรวก บ้านทาน

/

1

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
ผูร้ ับผิดชอบ
จานวน
แหล่งงบฯ
(บาท)

ตค.61-ก.ย 62

รวม
10,750
งบ UC (LTC) =10,750 บาท

ประทุม

แผนปฏิบัตกิ ารสาธารณสุข (งานบริการ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คปสอ.แม่เมาะ.จังหวัดลาปาง
ประเด็น / งาน : แพทย์แผนไทย
ตัวชีว้ ัด (KPI) :
1. ร้อยละของผู้ปวุ ยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกทีไ่ ด้มาตรฐาน ร้อยละ 18.5
2. มีมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเพิม่ ขึ้นร้อยละ 10
สถานการณ์ / ข้อมูลพื้นฐาน :
ตามเกณฑ์มาตราฐานของกระทรวงสาธารณสุข อัตราของผู้มารับบริการแพทย์แผนไทยเปรียบเทียบกับผู้มารับบริการทัง้ หมดต้องมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 18.5
และมีมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเพิม่ ขึ้นร้อยละ 10 จากรายงานสถิติของโรงพยาบาลแม่เมาะผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยต่อผู้รับบริการแพทย์แผนปัจจุบนั ปีงบประมาณ 2561 คิดเป็น
ร้อยละ 18.16 และมีมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรต่อยาแผนปัจจุบนั คิดเป็นร้อยละ 1.46 ซึ่งยังไม่ผ่านตัวชี้วัดทีก่ าหนด ดังนัน้ งานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลแม่เมาะ
จึงกาหนดแผนปฏิบตั ิการเพือ่ พัฒนางานแพทย์แผนไทยให้ได้ตามตัวชี้วัดทีก่ าหนดของกระทรวงสาธารณสุขเพือ่ พัฒนาศักยภาพด้านการบริการงานแพทย์แผนไทย
ให้ได้ตามมาตราฐานทีก่ าหนด และตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึ้น และเป็นกลุ่มทีม่ ีความเสี่ยงด้านการเจ็บปุวยจากโรคเรื้อรัง
เพือ่ เป็นการดูแลสุขภาพโดยการนาเอาศาสตร์แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพต่อไป
ลาดับ

โครงการและกิจกรรมหลัก

1 รหัสโครงการ 020603
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านแพทย์แผนไทย
1.1ส่งเสริมสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย
1.1.1ให้บริการฟืน้ ฟูสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วย
การนวด อบ ประคบ ทับหม้อเกลือ
1.1.2ส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
โดยการให้สุขศึกษาทางแผนไทยทีค่ ลินิกแม่และเด็ก
1.1.3จัดให้มีบริการประคบเต้านมใน
หญิงหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในรพสต.
โดยรพช. สนับสนุนลูกประคบให้ รพสต.
1.1.4จัดทาสื่อเพือ่ ประชาสัมพันธ์การดูแลบริบาลหญิง

เป้าหมาย/จานวน

พื้นทีด่ าเนินการ ระยะเวลาดาเนินการ

หญิงหลังคลอด
ทีม่ ารับบริการ
ที่ รพ.แม่เมาะ

รพ.แม่เมาะ

หญิงตั้งครรภ์และ
หญิงหลังคลอดทีม่ ารับ
บริการที่ รพ.แม่เมาะ
มารดาหลังคลอด
ในเขตรับผิดชอบ

รพ.แม่เมาะ

ประชาชนทัว่ ไป(กลุ่ม

รพสต.ท่าสี
รพสต.บ้านใหม่
รพสต.สบปูาด
รพสต.กอรวก

ต.ค61-ก.ย62

งบประมาณ
จานวน(บาท) แหล่งงบฯ

3,000

UC

ผูร้ ับผิดชอบ

ทิพปภา

ทิพปภา

ต.ค61-ก.ย62

21,000

UC

ทิพปภา
ผช.พท.
ท่าสี,บ้านใหม่
สบปูาด,กอรวก
ทิพปภา

ลาดับ

โครงการและกิจกรรมหลัก
หลังคลอดด้วยศาตร์แพทย์แผนไทย
1.2จัดบริการคลินิกเฉพาะโรคเข่าเลื่อม
1.2.1จัดให้บริการพอกเข่าด้วยยาสมุนไพรด้วยกรรม
วิธีทางการแพทย์แผนไทยในคลินิก
1.2.2 เพิม่ การจัดบริการพอกเข่าด้วยยาสมุนไพรเชิงรุก
เน้นในชมรมผู้สูงอายุโดยบูรณาการร่วมกับงานสูงอายุ

1.2.3. ให้บริการแพทย์แผนไทยแผนกผู้ปวุ ยใน
- ผู้ปวุ ยทีม่ ีปญ
ั หาเกี่ยวกับระบบกล้ามเนือ้
(muscle strain)
- หญิงหลังคลอด
-ผู้ปวุ ย Palliative care
1.3.ให้บริการแพทย์แผนไทยคู่ขนานแผนกผู้ปวุ ยนอก
ในโรงพยาบาล (OPD คู่ขนาน) โดยจัดให้บริการ
สัปดาห์ละ 3 วัน(วันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์)
1.4จัดทาสื่อเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรทีม่ ีอยู่ใน
โรงพยาบาลเพือ่ ให้ความรู้และสร้างความ
มัน่ ใจในการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบนั
ให้กับทีม สหวิชาชีพ เช่น แพทย์ผู้สั่งใช้ยา
,พยาบาลเวชปฏิบตั ิ และผู้เกี่ยวข้อง
1.5 ส่งเสริมสุขภาพผู้ปวุ ยโรคเรื้อรัง(เบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง) ด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยร่วมกับคลินิกพิเศษ
- ให้สุขศึกษาเรื่องการใช้สมุนไพร,ผักพืน้ บ้านอาหารต้านโรค
1.6. สถานบริการสาธารณสุขมีสวนสมุนไพร
- ส่งเสริมให้มีการจัดสวนสมุนไพรใน

เป้าหมาย/จานวน
สตรี)
ผู้ปวุ ยข้อเข่าเสื่อม
ทีม่ ารับบริการที่
รพ.แม่เมาะ
ผู้สูงอายุทมี่ ีภาวะ
ปวดข้อเข่า

พื้นทีด่ าเนินการ ระยะเวลาดาเนินการ

รพ.แม่เมาะ

งบประมาณ
จานวน(บาท) แหล่งงบฯ

ต.ค61-ก.ย62

อ.แม่เมาะ
ต.ค61-ก.ย62
ต.บ้านดง 50 คน
ต.นาสัก 50 คน
ต.จางเหนือ 60 คน
ต.สบปูาด 50 คน
ต.แม่เมาะ 50 คน

ผูร้ ับผิดชอบ

ทิพปภา

บุรณา ย.1
สูงอายุ

LTC

ทิพปภา

ผู้ปวุ ยในได้รับบริการ
แพทย์แผนไทย

รพ.แม่เมาะ

ต.ค61-ก.ย62

ทิพปภา

ผู้ปวุ ยทีม่ ารับบริการ
รพ.แม่เมาะ

อ.แม่เมาะ

ต.ค61-ก.ย62

ทิพปภา

ทีมสหวิชาชีพ
รพ.แม่เมาะ

รพ.แม่เมาะ

ต.ค61-ก.ย62

ทิพปภา

ผู้ปวุ ย DM/HT
ทีม่ ารับบริการที่
รพ.แม่เมาะ

รพ.แม่เมาะ

ต.ค61-ก.ย62

ทิพปภา
บูรณาการ
งาน NCD

ลาดับ

โครงการและกิจกรรมหลัก
สถานบริการ
- เผยแพร่สวนสมุนไพรไทย กินได้ ใช้ดี จึงบอกต่อ
- ปรังปรุงสวนสมุนไพร (รพ)
1.7 ออกเยี่ยมบ้าน บาบัดฟืน้ ฟูผู้พกิ ารร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพ COC
2.พัฒนาองค์ความรู้และทักษะบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย
2.1พัฒนาศักยภาพ ทักษะการรักษาด้านแพทย์แผนไทย
การแพทย์ทางเลือกแก่แพทย์แผนไทย เรื่อง
การบ่งต้อด้วยหนามหวายเพือ่ รักษาโรคต้อ
2.2พัฒนาศักยภาพผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเรื่องการนวด
รักษาให้ได้มาตราฐาน
3.สอนโรงเรียนผู้สูงอายุในอาเภอแม่เมาะ
3.1ให้ความรู้ผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
บูรณาการร่วมกับงานสูงอายุ
4. การนิเทศน์ติดตามรพสต.ทีม่ ีแพทย์แผนไทย
4.1 ออกนิเทศน์ติดตามรพสต.ปี 2 ครั้ง
4.2 สรุปผลการดาเนินงานทุกเดือนในคปสอ.
4.3 ประเมินผลการดาเนินงานทุก 6 เดือนและ 12 ตามตัวชี้วัด

เป้าหมาย/จานวน
รพ.สต. 5 แห่ง
รพช 1 แห่ง

พื้นทีด่ าเนินการ ระยะเวลาดาเนินการ
ทุกสถานบริการ

งบประมาณ
จานวน(บาท) แหล่งงบฯ

ทุกเดือน

ทิพปภา
พ.ค.-62

กลุ่มผู้ปวุ ย

ผูร้ ับผิดชอบ

UC

ทิพปภา

งบส่วนกลาง
รอ สสจ.จัด

ทิพปภา

UC

ทิพปภา
อาทิตยา

อ.แม่เมาะ

รพ. 3 คน
รพสต.6 คน 5 แห่ง
รวม 9 คน

เม.ย 62

1,290

อ.แม่เมาะ

ต.ค61-ก.ย62

ทิพปภา

อ.แม่เมาะ

มี.ค.ตค. 62

ทิพปภา

รวม

32,290
25290
บุรณา ย.1

UC
LTC

แผนปฏิบตั ิการสาธารณสุข (งานบริการ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คปสอ.แม่เมาะ.จังหวัดลาปาง
ประเด็น / งาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม (Service Plan) อาเภอแม่เมาะ
ตัวชี้วัด (KPI) :
1) อัตราตายผู้ปวุ ยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิดcommunity-acquired
2) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ
3) อัตราตายจากมะเร็งปอด
4) ผู้สูงอายุในกลุ่ม Geriatric Syndrome ในสถานพยาบาลได้รับการตรวจรักษาและส่งต่อได้อย่างถูกต้องร้อยละ80
5) ร้อยละผู้ปวุ ยตาบอดจากต้อกระจก (BlindingCataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
สถานการณ์ / ข้อมูลพืน้ ฐาน :
กลุ่มผู้ปวุ ยSepsis /Septic shockปี 58-61พบว่า ยังคงเป็นปัญหาและสาเหตุการเสียชีวติ ซึ่งต้อง Refer ไปรับรักษาโรงพยาบาลศูนย์ลาปางค่อนข้างสูง(ผู้ปวุ ย admit 36,36,26และ61
ผู้ปวุ ย Sepsis 39 รายเป็น Septic Shock 15 ราย รีเฟอร์ รพ.ลาปาง 26 ราย
อัตราการรอดชีวติ ร้อยร้อยละ 87.18 H/C ก่อนให้ ATB ภายใน 1 hr.ร้อยละ 89.74 ได้ ATB ใน 1 hr.ร้อยละ 97.43
จานวนผู้สูงอายุอ.แม่เมาะปี 2561 มีทั้งหมด 6,277 คนมีผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองต้อกระจกร้อยละ 94.74 พบผิดปกติ8 คน ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วันทั้งหมด
ผู้ปวุ ยDM ได้รับการคัดกรอง DR ร้อยละ 61.45 พบผิดปกติร้อยยะ 2.2 ทั้งหมดได้รับการส่งต่อ
งบประมาณ
พืน้ ที่ดาเนินการ ระยะเวลาดาเนินการ
รพ.
ลาดับ
โครงการและกิจกรรมหลัก
เป้าหมาย/จานวน
จานวน
แหล่งงบ

ผู้รบั ผิดชอบ

020604 โครงการพัฒนาขีดความสามารถการจัดบริการตาม
Service plan 4 สาขา
1 สาขาโรคอายุรกรรม และศัลยกรรม
Sepsis
pp&p
1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จัก
และเห็นความสาคัญของ sepsis เพื่อลด
อัตราปุวย/ตาย
2. เพิ่มศักยภาพการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในรพสต.ในการคัดกรอง
ผู้ปวุ ย sepsis/septicshock
3. พัฒนาระบบบริการ
3.1.ใช้ Sepsis-3,qSOFA,SOFA score
ในการวินิจฉัย SEPSIS/Septic Shock

พยาบาลรพ.
แม่เมาะ และ
รพสต.ทั้งหมด

แพทย์ / พยาบาล
และทีมสหสาขา

ER ,WARD
ทีมสหสาขา
ระดับอาเภอ

พ.ย.-61

CM
Sepsis
ทับทิม

รพ.แม่เมาะและ
รพ.สต. 5แห่ง

พ.ย.-61

CM
Sepsis

ลาดับ

โครงการและกิจกรรมหลัก
3.2พัฒนามาตรฐานการดูแลรักษา sepsis ที่
SOFA score<4 ได้มาตรฐานตั้งแต่ ER ,WARD
3.3สร้างระบบส่งต่อไป รพ.แม่ข่าย M2 และ
A ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ Thai Refer
ร่วมกับ Line
3.4นา early warning sing ( MEWS )
มาใช้ทั้งรพ.เพื่อเตรียมพร้อม
ในการทา hospital acquried sepsis
3.5ใช้โปรแกรม SepNet1 เก็บข้อมูล
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนหน้าเชื่อถือ
SepNet1 เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน
และส่ง KPI ให้เขตได้ทนั เวลา
3.6ร่วมมือกับทีมรักษาวินิจฉัยและรักษาให้เร็ว
เกิด septic shock น้อยลง
3.7 ร่วมมือกับรพ.สต. เพื่อให้วนิ ิจฉัยและ
และรักษาได้เร็ว เกิด Sepsis/Septic shock ลดลง
3.8ยาและอุปกรณ์ ( Medical products&
Techno logies )
1จัดหายาปฎิชีวนะ Ceftriazone
/Ceftazidine/augmentin
2จัดหาขวด H/C และแผ่นตรวจ serum
lactate
9.การพัฒนาบุคลากร
-ฟื้นฟูความรู้วชิ าการ Sepsis

10. มีการประชุมพัฒนางานสม่าเสมอ ( CQI )
11. CM ลงข้อมูลในโปรแกรม

เป้าหมาย/จานวน

พืน้ ที่ดาเนินการ
รพ.

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

วิชาชีพ
ระดับอาเภอ

ผู้รบั ผิดชอบ
ทับทิม

แพทย์/พยาบาลรพ.แม่เมาะ

รพ.แม่เมาะ

ER ,WARD
ทีมสหสาขา

รพ.แม่เมาะ

พยาบาล/เภสัชฯ

รพ.แม่เมาะ

จนท.ห้อง
ปฎิบตั ิการ

รพ.แม่เมาะ

แพทย์/พยาบาล
ผู้เกี่ยวข้อง50 คน

CM

รพ.แม่เมาะ
รพสต.5 แห่ง
ในเขตอ.แม่เมาะ
รพ.แม่เมาะ

ทุกเดือน

CM Sepsis
ทับทิม

CM Sepsis
ทับทิม

พ.ย.-61

PHARM.
LAB

ธ.ค.-61

1.ส่งKPIสสจ.
ทุกเดือน

1,250

uc

PCT,CM
Sepsis
ทับทิม
PCT
CM

ลาดับ

โครงการและกิจกรรมหลัก
SepNet1 ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และส่งต่อKPIทันเวลา

2 สาขามะเร็ง,Palliative Careและ กุมารเวชกรรม
1.การป้องกัน เฝ้าระวัง ให้ความรู้
1.กิจกรรมปูองกันและให้ความรู้เรื่องบุหรี่
1.1 ร่วมกับชุมชนในการให้ความรู้
และรณรงค์เลิกบุหรี่ สุรา
1.2 ในรร.ให้ความรู้กับนร.เน้นให้ตระหนัก
ถึงโทษของบุหรี่ สุรา และชักชวนญาติ
คนรู้จักให้เลิกบุหรี่ และปูองกันนักสูบนักดื่มหน้าใหม่
1.3 ให้ความรู้และรณรงค์เลิกสูบบุหรี่
ลดพฤติกรรมเสี่ยงร่วมกับคลีนิก COPD
1.4การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับ
1.5ตรวจคัดกรองตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
1.6การตรวจคัดกรองตรวจมะเร็งปากมดลูก
1.7จัดกิจกรรมวันมะเร็ง (มะเร็งเต้านม
มะเร็งตับ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปอด )
2.การพัฒนาบุคลากร
-แพทย์ฟื้นฟูความรู้การตรวจU/S
-พยาบาลร่วมอบรม Cancer Nurse
Coordinator ร่วมกับรพ.ลาปาง
-พยาบาลบันทึกข้อมูลในโปรแกรม
CASCAP และทะเบียนมะเร็ง
2.ระบบการดูแลผู้ปว่ ย Palliative Care
2.1ประเมินผู้ปวุ ยระยะสุดท้ายโดยใช้ PPS
ในการดูแล
-ปฏิบตั ิตามแนวทางในการดูแลผู้ปวุ ยแบบ
ประคับประคอง

เป้าหมาย/จานวน

พืน้ ที่ดาเนินการ
รพ.

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

Sepsis

ประชาชน
อ.แม่เมาะ
รร.ในอ.แม่เมาะ

แพทย์
CM มะเร็ง

แพทย์/พยาบาล
ทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

ผู้รบั ผิดชอบ
Sepsis
ทับทิม

รพ.แม่เมาะ
รพสต.5 แห่ง
ในเขตอ.แม่เมาะ

พ.ย 61- ก.ย. 62

รพ.แม่เมาะ

พ.ย 61- ก.ย. 62

รพ.แม่เมาะ
รพสต.5 แห่ง
ในเขตอ.แม่เมาะ

พย.61

CM
มะเร็ง
ชีวนั
กลุ่มเวช

ร่วมกับรพ.ลาปาง

CM มะเร็ง

CM มะเร็ง
Palliative
Care
ไพริน

ลาดับ

โครงการและกิจกรรมหลัก
-ใช้ POS ในการดูแลผู้ปวุ ยขณะ admit เพื่อ
ทราบปัญหาและแก้ไข
-มีการส่งต่อ COCเมื่อจาหน่ายผู้ปวุ ยกลับบ้าน
2.2เพิ่มการวินิจฉัย palliative ในผู้ปวุ ย
กลุ่มโรคตามที่เขตสุขภาพที่ 1กาหนด
3. พัฒนาด้านบุคคลากร
1.แพทย์ เภสัช,พยาบาล(CM)ฟื้นฟูความรู้
การดูแลแบบประคับประคอง
-เพิ่มการวินิจฉัยภาวะ palliative care โดย
เฉพาะในผู้ปวุ ยกลุ่มโรคสาคัญได้แก่ โรคมะเร็ง
โรคไต stoke หัวใจและปอด
-เพิ่มทักษะความรู้การดูแลแบบประคับประคอง
2.ทบทวนแนวทาง CPG การดูแลผู้ปวุ ยแบบ
ประคับประคองให้ทมี ดูแลผู้ปวุ ย

4. พัฒนาด้านข้อมูลสื่อสาร
1.จัดประชุมร่วมกับทีม COC ทบทวน
ทบทวนประสิทธิภาพการส่งต่อ
และรายงานข้อมูลปูอนกลับ
5.พัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์
1.ร่วมกับ coc จัดหาอุปกรณ์ที่จาเป็น
ในการดูแลผู้ปวุ ยต่อเนื่องที่บา้ น
*สารวจและจัดหาอุปกรณ์
สาหรับผู้ปวุ ยระยะท้ายทื่จาเป็นเมื่อกลับไปอยู่บา้ น
3 สาขากุมารเวชกรรม : Thalassemia
1.การป้องกัน เฝ้าระวัง ให้ความรู้
- พัฒนาระบบบริการ เพื่อส่งเสริม
ปูองกัน เฝูาระวังและแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็ก

เป้าหมาย/จานวน

รพ.แม่เมาะและรพสต.5 แห่ง

แพทย์/พยาบาล
ผู้เกี่ยวข้อง50 คน

พืน้ ที่ดาเนินการ
รพ.

ระยะเวลาดาเนินการ

.แพทย์ เภสัช
พยาบาล(CM)

พ.ย 61- ก.ย. 62

แพทย์/พยาบาล
ผู้เกี่ยวข้อง50 คน

ธค.61

พ.ย 61- ก.ย. 62

แพทย์/พยาบาล
ทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

มีศูนย์/คลัง
อุปกรณ์ของ
รพ.รวมกับรพ.สต.

Well baby Clinic

รพ.แม่เมาะและ
รพสต.5 แห่ง

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ร่วมกับรพ.ลาปาง
รพ. มะเร็ง

1,250

ผู้รบั ผิดชอบ

ไพริน

CA และ
Palliative
Care
CM มะเร็ง
Palliative
Care
ไพริน
CM มะเร็ง
Palliative
Care
ไพริน
COC

กลุ่มเวช

ลาดับ

โครงการและกิจกรรมหลัก

ในคลินิคเด็กดี(บูรณาการในคิลนิคเด็กดี)
- เก็บข้อมูลการส่งเด็กที่เจาะเลือดCBC ที่ผิดปกติ
ได้รับการส่งวินิจฉัย Thalassemia
2 พัฒนาระบบบริการ
- พัฒนาฐานข้อมูลธาลัสซีเมียและการบันทึก
- พัฒนาระบบการเติมเลือดในรพ.
กลุ่มผู้ปวุ ยที่นัดรับเลือดจากรพ.ลาปาง
กลุ่มที่ขอเลือดจากรพ.แม่เมาะ
3. พัฒนาบุคลากร
- ประชุมเครือข่ายธาลัสซีเมีย
4.พัฒนาระบบการกากับ ติดตาม การดาเนินการ
ผ่านช่องทางต่างๆ
- รวบรวมรายงานประจาเดือนส่งผู้รับ
ผิดชอบ Service Plan
4 สาขาคลินิกผู้สูงอายุและตาในสถานบริการ
พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุในสถานบริการ
- จัดจุดบริการให้เป็นสัดส่วน
- จัดคลินิกผู้สูงอายุทกุ วันอังคาร กาหนด
ผู้รับผิดชอบงาน
-ทบทวนแนวทางการส่งต่อผู้สูงอายุ
Geriatic Syndrome
-จัดระบบ/ช่องทางการให้บริการผู้สูงอายุ
ตามมาตรฐาน รวดเร็วและพึงพอใจ
- คัดกรองในกลุ่มผู้ปวุ ยสุงอายุในคิลนิกNCDทุกวันศุกร์
-จัดคลินิกให้บริการผุ้สูงอายุ ที่คัดกรอง
ตามแบบฟอร์ม แล้ว พบภาวะ สมองเสื่อม
,หกล้ม,ข้อเข่าเสื่อม,ภาวะซึมเศร้า ฯลฯ
ได้พบแพทย์ และรับการรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสม

เป้าหมาย/จานวน
เด็กอายุ 6 เดือน,
9 เดือนและ
นักเรียนชั้น ป.1
การเจาะ cbc

พืน้ ที่ดาเนินการ
รพ.

ระยะเวลาดาเนินการ

รพ.แม่เมาะ

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ
บูรณาการร่วมกับ ย1

ผู้รบั ผิดชอบ

OPD
CM Thall.
สิริลักษณ์
CM Thall.
สิริลักษณ์

บูรณาการร่วมกับ สสจ.

CM Thall.
สิริลักษณ์
CM Thall.
สิริลักษณ์

ผู้สูงอายุทมี ารับ

บริการในรพ.
และคิลนิคNCD

รพ แม่เมาะ

ต.ค60-ก.ย61

นาลิน
OPD
นาลิน
OPD

ลาดับ

โครงการและกิจกรรมหลัก
- สรุปผลรายงานKPI ต่อคณะกรรมการพัฒนา
service planและPCT ทุกเดือน
Service Planตา
พัฒนาระบบข้อมูลการคัดกรอง ต้อกระจก
1.ประชุมทบทวนแนวทางการการส่งต่อ
(แนวทาง/Flow การส่งต่อ )
ในระดับ รพช./ รพสต./รพศ.
2. เจ้าหน้าที่วดั V/A ซ้า ถ้า
V/A <20/200ถือว่าสายตาผิดปกติ
3. ส่งผู้ปวุ ยที่มีสายตาผิดปกติ พบแพทย์ เพื่อพิจารณา
- กรณีเร่งด่วน แพทย์ รพช. Refer ด่วนเพื่อรับการรักษา
- กรณีรอได้ รอพบแพทย์ออกหน่วยที่รพ. ชุมชน ปี2562
4.รพ.สต จัดทาทะเบียนผู้ที่คัดกรอง
ต้อกระจก ผิดปกติ และ Refer
มา รพช.พบแพทย์ และคัดกรองซ้า
เพื่อ ส่งไปผ่าตัดที่รพศ.ลาปาง
5. ลงข้อมูลการคัดกรองผู้สูงอายุโดย อสม.
ทั้งหมด ลงใน http://vision 2020
thailand.org/ home.php
6.คัดกรองสายตาผิดปกติพบแพทย์
ออกหน่วยที่รพ. ชุมชน โดย
ทีมงาน จาก รพศ.ลาปาง เพื่อส่งไปผ่าตัด
ในกรณี Blinding Cataract ภายใน 7 วัน
8. รวบรวมรายงานประจาเดือนส่งผู้รับ
ผิดชอบ Service Plan

เป้าหมาย/จานวน

พืน้ ที่ดาเนินการ
รพ.

ระยะเวลาดาเนินการ

แพทย์ และเจ้า
หน้าที่จานวน
15 คน

รพ. แม่เมาะ
รพสต.บ้านใหม่
รพสต.ท่าสี,สบปูาด
รพสต.กอรวก
รพสต.บ้านทาน

ผู้รับผิดชอบงาน
ต้อกระจก
รพ.สต.5 แห่งและ
รพ.แม่เมาะ

รพ. แม่เมาะ ต.ค60-ก.ย61
รพสต.บ้านใหม่
รพสต.ท่าสี,สบปูาด
รพสต.กอรวก
รพสต.บ้านทาน
รพ. แม่เมาะ ต.ค60-ก.ย61
รพสต.บ้านใหม่
รพสต.ท่าสี,สบปูาด
17-เม.ย.-62
รพสต.กอรวก
รพสต.บ้านทาน

เจ้าหน้าที่ 20 คน
รพ.ลาปางและ
รพ.แม่เมาะ

พ.ย.-61

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

375

UC

ผู้รบั ผิดชอบ

นาลิน

ผู้รับผิดชอบงาน
ต้อกระจก
รพ.สต.5 แห่งและ
รพ.แม่เมาะ
นาลิน
2,000

UC

opd

นาลิน
รวม

4,875

UC

แผนปฏิบัตกิ ารสาธารณสุข (งานบริการ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คปสอ....แม่เมาะ.....จังหวัดลาปาง
งานกลุ่มการพยาบาล
ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย :
ด้านประสิทธิผล : เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัย พึงพอใจและประทับใจ
ด้านประสิทธิภาพ : เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
ด้านคุณภาพ :เพื่อให้บริการสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน สร้างสรรค์ รวดเร็ว ภายใต้เทคโนโลยี
ทนั สมัย ด้านพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ
.
ด้านพัฒนาองค์กร (Capacity Building)
1. เพื่อเพิ่มบุคลากรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
2. เพื่อสร้างบรรยากาศการทางานที่ดีในทุกระดับขององค์กร
สถานการณ์และข้อมูลพืน้ ฐาน :
กลุ่มการพยาบาลรพ.แม่เมาะมีหน่วยงานทั้งหมด 9 หน่วยงาน ได้แก่ งานผู้ปวุ ยนอก,งานอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน,งานผู้ปวุ ยใน,งานห้องคลอด,งานห้องผ่าตัด,งานจิตเวชและยาเสพติด,
งานจ่ายกลางซักฟอกและงานอาชีวอนามัย มีทั้งหมด 39 คน บุคลากรทางการพยาบาลต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการให้บริการพยาบาล
เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัย พึงพอใจและประทับใจ
ลาดับ

โครงการและกิจกรรมหลัก

เป้าหมาย/จานวน

1 รหัสโครงการ 020605 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพบริการพยาบาลกลุ่มการพยาบาล รพ.แม่เมาะ
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการพยาบาล
คณะกรรมการ NUR
- สรุปผลการปฏิบตั ิงานปี 2561 วิเคราะห์ GAP ประเมินส่วนขาด
หน่วยงาน OR,LR,OPD,IPD
-จัดทาแผนปฏิบตั ิการกลุ่มการพยาบาลปี 2562
จิตเวช,จ่ายกลาง IC
- ประชุมNUR เดือนละครั้ง
- ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วชิ าชีพพยาบาลคปสอ.แม่เมาะ
พยาบาลคปสอ.แม่เมาะ
2.กิจกรรมการนิเทศทางคลินิก เพื่อค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก
คณะกรรมการ NUR
- ระบบยา
หน่วยงาน OR,LR,OPD,IPD
- ระบบการเฝูาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล
จิตเวช,จ่ายกลาง IC
การปฏิบตั ิตามแนวทางการดูแลผู้ปวุ ย
(การตามรอยทางคลินิกเฉพาะโรค )

พืน้ ที่ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
จานวน(บาท)

แหล่งงบฯ

ผู้รบั ผิดชอบ

รพ.แม่เมาะ
ธค.61

NUR
1750

uc

21,520

uc

พ.ย. 61- ก.ย 62
พ.ย. 61- ก.ย 62

NUR
NUR
NUR
NUR

ลาดับ

โครงการและกิจกรรมหลัก
3.กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะเฉพาะพยาบาลวิชาชีพ
- อบรมฟื้นฟูการพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
- อบรมฟื้นฟูCM รายโรคแต่ละสาขาตาม service plan
- อบรมฟื้นฟูความรู้ ICN
- อบรม ENPมCPR,NCPR
- อบรมทักษะด้านการทาคลอด
- อบรมผู้บริหารระดับต้น,กลาง
- อบรมพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
4.พัฒนาระบบคุณภาพบริการพยาบาลตามมาตรฐาน
4.1) กิจกรรมพัฒนางานผู้ปว่ ยนอกรพ.แม่เมาะ
หัวหน้าพาทา 12 กิจกรรมทบทวน
- ทบทวนตัวชี้วดั
- ทบทวน Service Profileแต่ละหน่วยงานของกลุ่มการพยาบาล
- ทบทวนอุบตั ิการณ์ รายงานความเสี่ยง
- ทบทวนแนวทางการมาตรฐานการคัดกรอง

- อุบตั ิการณ์ด้านพฤติกรรมบริการและแนวทางแก้ไข
- ประชุมเจ้าหน้าทีO่ PD เดือนละครั้ง
4.2) กิจกรรมการพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาลและการบันทึก
เวชระเบียนให้ถูกต้อง
- สุ่มตรวจสอบการบันทึกทางการพยาบาลอย่างสม่าเสมอทุกวัน
วันละ 20% จากจานวนผู้รับบริการทั้งหมด
- รวบรวมสรุปKPI ทุกเดือน
- นาข้อมูลเข้าประชุม MRA ทุกเดือน

เป้าหมาย/จานวน

พืน้ ที่ดาเนินการ

พยาบาลผู้รับผิดชอบแต่ละ
งาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
จานวน(บาท)

แหล่งงบฯ

พ.ย. 61- ก.ย 62 บูรณาการกับ HR

ผู้รบั ผิดชอบ
NUR

NUR

อัตราผู้ปวุ ยที่มีอาการฉุกเฉิน
ได้รับการคัดกรองถูกต้อง
อัตราความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 90
- ไม่เกิดอุบตั ิการณ์ข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าทีO่ PD,NCD ทุกคน 15 คน งานผู้ปวุ ยนอก
พยาบาลวิชาชีพ
- อัตราการบันทึกเวชระเบียน
ถูกต้องตามมาตรฐานมากกว่า
ร้อยละ 90

งานผู้ปวุ ยนอก

มค.61- กย.62

มค.61- กย.62

UC

งานผู้ปวุ ยนอก

งานผู้ปวุ ยนอก

ลาดับ

โครงการและกิจกรรมหลัก
4.4) กิจกรรมการพัฒนาผู้ให้บริการมีความรูเ้ รือ่ งโรคต่าง ๆ
- ทบทวนความรู้โรคต่าง ๆ โดยแพทย์ PCT
- จัดทาแผ่นพับความรู้
- แนะนาการปฏิบตั ิตัวให้ความรู้ผู้ปวุ ยตามโรคที่เป็นอยู่
- สารวจความรู้ความเข้าใจในการสอนสุขศึกษาก่อนกลับบ้าน
4.5).กิจกรรมเพิม่ ประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยโดยผู้มิใช่แพทย์
-ทบทวนเวชระเบียนการตรวจรักษากรณีพยาบาลตรวจแทนแพทย์
-ทบทวน case ผู้ปวุ ยที่กลับมารับการรักษาซ้าภายใน 48 ชม.

เป้าหมาย/จานวน
- อัตราสุ่มผู้รับบริการมีความรู้
ในการปฏิบตั ิตัวต่อโรคที่เป็น
มากกว่าร้อยละ 5

พืน้ ที่ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
จานวน(บาท)

แหล่งงบฯ

ผู้รบั ผิดชอบ

งานผู้ปวุ ยนอก

มค.61- กย.62

งานผู้ปวุ ยนอก

- อัตราการกลับมารับการรักษาซ้า งานผู้ปวุ ยนอก
ภายใน 48 ชม.ด้วยอาการ
รุนแรงของโรค น้อยกว่าร้อยละ 3
-อัตราสุ่มเวชเบียนตรวจแทนแพทย์
ถูกต้องมากกว่าร้อยละ90

มค.61- กย.62

งานผู้ปวุ ยนอก

4.6) กิจกรรมเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ OPD ลดระยะเวลารอคอย
1)ระบบคิวอัตโนมัติพร้อมลาโพง
2) มุมพักผ่อนผู้ปวุ ย /ญาติ ( มุมแห่งการเรียนรู้ )
ระยะเวลารอคอยไม่เกินเกณฑ์
3.สารวจความพึงพอใจปีละ 2 ครัง้
4.7) กิจกรรมการติดตามดูแลผู้รบั บริการนัดอย่างต่อเนื่อง
- อัตราผู้รับบริการทั่วไป
- ทบทวนวิธปี ฏิบตั ิระบบนัด
มาตามนัดมากกว่าร้อยละ 80

มี.ค. 62,ส.ค. 62

300,000
100,000

งบกองทุน งานผู้ปวุ ยนอก

มค.61- กย.62

งานผู้ปวุ ยนอก

ธ.ค 61
ธ.ค 61

IPD
IPD

มีค61

IPD
จีรนันท์
ไพริน
ภญ จิตรา

5. กิจกรรมการพัฒนางานผู้ปว่ ยใน
5.1.โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดูแลผู้ปว่ ยและสถานที่
เพือ่ ความสะดวกสบายของผู้ปว่ ยและความพึงพอใจของผู้ปว่ ย
กิจกรรม1 สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและญาติ
และนาผลมาประเมิน ปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้ปวุ ยและญาติ
กิจกรรม 2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ และปรับปรุงสถานที่
5.2โครงการลดความคลาดเคลื่อนทางยา
ทีมPTC ใน IPD
กิจกรรมที่ 1 ทบทวนอุบตั ิการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาร่วมกับเภสัชกรที่
รับผิดชอบงานผู้ปวุ ยในเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการจัดการด้านยา

ธ.ค 61

ลาดับ

โครงการและกิจกรรมหลัก

เป้าหมาย/จานวน

กิจกรรมที่ 2 กากับติดตามกระบวนการบริหารยาและlean ระบบเพื่อความ
ปลอดภัยและการง่ายต่อการปฏิบตั ิ
กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลและหาข้อดีข้อเสียของการบริหารยาเพื่อนามากาหนด
แนวทางปฏิบตั ิ
5.3.ลดอัตราการเสียชีวิตโดยไม่มีเหตุอันควร
1.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
พยาบาลวิชาชีพ
กิจกรรมที่ 1 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมศักยภาพกับรพ.แม่ข่ายตามแผน ในหน่วยงาน
พัฒนาตาม service plan
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมบุคลากรในเรื่องความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ปวุ ยที่มีความ
เสี่ยงสูง เรื่อง การดูแลผู้ปวุ ย septic shock , respiratory failure
โดยแพทย์ประจา รพ แม่เมาะ
กิจกรรมที่ 3 ทา morning brief ในการวางแผนการดูแลผู้ปวุ ยโดยทีม สหสาขา
วิชาชีพ
กิจกรรมที่ 4 กากับติดตามการใช้ early warning sign ของเจ้าหน้าที่ในการ
ดูแลผู้ปวุ ย
กิจกรรมที่ 5 จัดเตรียมอุปกรณ์ในรถ emergency ให้พร้อมใช้
กิจกรรมที่ 6 ส่งเจ้าหน้าที่อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพทั้งในหน่วยงานและนอก
หน่วยงาน
5.4.โครงการพัฒนาการใช้กระบวนการพยาบาลผู้ปว่ ยใน
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบบันทึกทางการพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ
1.1 implement แนวทางการบันทึกโดยใช้กระบวนการพยาบาลตามหลัก
เกณฑ์การประเมินของ สปสช.และครบถ้วนตามปัญหาและความต้องการ
ของผู้ปวุ ย
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพการพยาบาลในด้านต่างๆ
พยาบาลวิชาชีพ
2.1 อบรมแนวทางการประเมินผู้ปวุ ยและกระบวนการพยาบาล ใน5 อันดับ
โรคที่ พบบ่อยของหน่วยงาน
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมหัวหน้าพาทา 12 กิจกรรมทบทวน
พยาบาลวิชาชีพ
- ทบทวนตัวชี้วดั

พืน้ ที่ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
จานวน(บาท)

แหล่งงบฯ

ผู้รบั ผิดชอบ

มีค61

ธ.ค 61- ก.ย62
ม.ค62

บูรณาการกับย.2

HR

ธ.ค 61- ก.ย62 บูรณาการกับย.2

NUR

ต.ค 61- ก.ย62 บูรณาการกับย.2

NUR

ธ.ค 61- ก.ย62 บูรณาการกับย.2

NUR

ธ.ค 61- ก.ย62
เม.ย.-62
บูรณาการกับย.2
ธ.ค 61

NUR

ละเอียด
ธ.ค 61
ธ.ค 61- ก.ย62

PCT

PCT

ลาดับ

โครงการและกิจกรรมหลัก

เป้าหมาย/จานวน

พืน้ ที่ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
จานวน(บาท)

- ทบทวน Service Profile
- ทบทวนอุบตั ิการณ์ รายงานความเสี่ยง
มค.61- กย.62
- อุบตั ิการณ์ด้านพฤติกรรมบริการและแนวทางแก้ไข
ต.ค61
- ประชุมเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง IPD เดือนละครั้ง
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง IPDทุกคน(พยาบาล 12 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 5 คน)
4250
5.5. โครงการการควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ธ.ค61
กิจกรรมที่ 1. นาอุบตั ิการณ์การติดเชื้อในโรงพยาบาลมาทบทวนหาสาเหตุ
มค.62
ของการติดเชื้อและหาแนวทางปูองกันร่วมกัน
1.1 ประชุมอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ปวุ ยติดเชื้อดื้อยาและการ
พยาบาลวิชาชีพ
ปูองกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาสู่ชุมชน
1.2จัดเตรียมอุปกรณ์ เพื่อควบคุมปูองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
จานวนตามในกล่องข้อคิดเห็น
55,000
และปูองกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาสู่ชุมชน
1.3 พัฒนาปรับปรุงระบบการขนย้ายทาความสะอาดเสื้อผ้า สถานที่
ลูกจ้างsupply และ NA
10,000
และอุปกรณ์ที่ปนเปื้อนสิ่งคัดหลั่งของผู้ปวุ ย
ลูกจ้างบริษทั ทาความสะอาด
ธ.ค 61- ก.ย62
กิจกรรมที่ 2. ให้ความรู้ในการปูองกันการติดเชื้อในกลุ่มผู้ปวุ ยที่ low immune
และกลุ่มผู้ปวุ ยที่ต้องใช้ยาและสารละลายเข้มข้นทางหลอดเลือดดา
กิจกรรมที่3 กากับติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางการเฝูาระวังการติดเชื้อใน เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง IPDทุกคน
มค 61 , เม.ย 61
รพ. ตึกผู้ปวุ ยในและประเมินผล
(พยาบาล 12 คน
ก.ค 61
3.1 big cleaning ในตึกผู้ปวุ ยในเพื่อเฝูาระวังและลดการติดเชื้อในรพ. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 5 คน)
6.กิจกรรมเกษียณเกษม
6.1 ร่วมประชุมวิชาการจ.ลาปาง (วิทยาลัยพยาบาลลาปาง)
พยาบาล 20 คน
วิทยาลัยพยาบาล
กย 62
3,200
6.2 ร่วมประชุมวิชาการเขต 1 สภาพยาบาลแห่งประเทศไทย
พยาบาล 10 คน
จ.เชียงราย
สค 62
บูรณาการ HR
6.3 ร่วมประชุมวิชาการระดับประเทศ สภาพยาบาลแห่งประเทศไทย
พยาบาล 10 คน
จ.ระยอง
46,000
รวม
541720
141,720
400,000

แหล่งงบฯ

ผู้รบั ผิดชอบ
RM

UC

uc

ICN หลัก

uc
uc

uc

ICN หลัก

uc

nur

uc
UC
กองทุน

แผนปฏิบัตกิ ารสาธารณสุข (งานบริการ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คปสอ.แม่เมาะ จังหวัดลาปาง
งาน
ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย : 1.

2
พื้นทีด่ าเนินการ
ลาดับ

โครงการและกิจกรรมหลัก

เป้าหมาย/จานวน

รพ. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต.
รวม
ท่าสี สบปูาด บ้านใหม่ฯ กอรวก บ้านทาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
ผูร้ ับผิดชอบ
จานวน
แหล่งงบฯ
(บาท)

รหัสโครงการ 020606 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและบริการผูป้ ระกันตน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลในกากับสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
แม่เมาะ จังหวัดลาปาง ปี ๒๕๖๒
10

1

2

2

1

1

2

9

16 มค.62

4,210 เงินบารุง

วรพจน์
กุลฤทธิกร

พื้นทีด่ าเนินการ
ลาดับ

โครงการและกิจกรรมหลัก

เป้าหมาย/จานวน

รพ. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต.
รวม
ท่าสี สบปูาด บ้านใหม่ฯ กอรวก บ้านทาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

รวม

งบประมาณ
ผูร้ ับผิดชอบ
จานวน
แหล่งงบฯ
(บาท)

4,210

