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แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ 2562
คปสอ. หางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตรที่ 2 Service Excellence
ประเด็น / งาน : กลุมวัยแมและเด็ก (หองฝากครรภ งานหองคลอด-ทารกแรกเกิด และคลินิกสุขภาพเด็กดี )
ตัวชี้วัด (KPI) /คาเปาหมายกระทรวง : มารดาตาย ไมเกิน 17 ตอแสนเกิดมีชีพ / เปาหมายจังหวัดลําปาง : ไมมีมารดาตาย
ตัวชี้วัดยอย
1.โรงพยาบาลผานการประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก
(หนวยงานที่ผานเกณฑมาตรฐาน หนวยฝากครรภ รอยละ 80 หองคลอด รอยละ 80 คลินิกสุขภาพเด็กดี รอยละ 80)
2. รอยละหญิงตั้งครรภทุกรายไดรับการคัดกรองภาวะเสี่ยงและพบภาวะเสี่ยง ไมนอยกวารอยละ 25
3. เด็กแรกคลอดน้ําหนักต่ํากวา 2500 กรัม นอยกวารอยละ 7
4. อัตราเด็กเกิดมีชีพ มีภาวะขาดออกซิเจนแรกคลอด ไมเกิน 25: พันเกิดมีชีพ 9.เด็ก 0-5ป รับการคัดกรองพัฒนาการ รอยละ 100 (เด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน)
10.เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยลาชา รอยละ 30
5. อัตราทารกตายทารกแรกเกิด < 15 ตอพันการเกิดมีชีพ
11.เด็กอายุ 0-5 ป ที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม/สงตอ รอยละ 100
6. รอยละหญิงตั้งครรภมีภาวะโลหิตจาง ไมเกินรอยละ 20
7. หญิงตั้งครรภไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก รอยละ 100
12.เด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการดวย TEDA4I รอยละ 60
8. เด็กแรกเกิด - ต่ํากวา 6 เดือน กินนมแมอยางเดียว รอยละ 50
13.เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน รอยละ63 และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ5ป (ชาย113ซม.หญิง112ซม.)รอยละ 54
สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน : อําเภอหางฉัตร ขอมูล ณ 30 กันยายน 2561
1. ไมมีมารดาตาย
9. เด็กแรกเกิด - ต่ํากวา 6 เดือน กินนมแมอยางเดียว รอยละ 89.02
2. โรงพยาบาลผานเกณฑมาตรฐาน (หนวยฝากครรภ รอยละ 86.71 หองคลอด รอยละ 86 คลินิกสุขภาพเด็กดี รอยละ 72)
3. หญิงตั้งครรภพบภาวะเสี่ยง รอยละ42.85* สูติกรรม รอยละ 10.9 * อายุรกรรม รอยละ 37.25
10.เด็ก 0-5ป รับการคัดกรองพัฒนาการ รอยละ 93.25
* อายุ> 35 ป รอยละ 12.6 * อายุ<กวา 20 ป รอยละ 15.12
11.เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยลาชา รอยละ 36.88
4. เด็กแรกคลอดน้ําหนักต่ํากวา 2500 กรัม รอยละ 8.17
12.เด็กอายุ 0-5 ป ที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม/สงตอ รอยละ 87.11
5. ไมมีภาวะขาดออกซิเจนแรกคลอด
6. ไมมีทารกตาย
13.เด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการดวย TEDA4I รอยละ 50
14.เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนรอยละ43.49 และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ5ป รอยละ 46.84
7. หญิงตั้งครรภมีภาวะโลหิตจาง รอยละ 9.24
8. หญิงตั้งครรภไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก รอยละ 94.74

แม่และเด็ก

2

ลําดับ
1

โครงการ
รหัสโครงการ
120201
พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการ
แมและเด็ก

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปาหมายและจํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
จํานวน
แหลงงบ ดําเนินการ

1) การพัฒนาคุณภาพ คลินิกฝากครรภ
ANC Version 2018

หญิงตั้งครรภทุกราย คลินิกANC

คลินิกฝากครรภคุณภาพ

1.1 Categories Precnency risk
-screening risk 18 ขอ/คัดกรองซึมเศรา suicide
-จัดลําดับความเสี่ยง
-High risk
-Medium risk
-Low risk
-จัดทําทะเบียนหญิงตั้งครรภเสี่ยงและสงตอ
-ทบทวนและปรับปรุงCPGหญิงตั้งครรภปกติ/เสี่ยง
-ดูแลหญิงตั้งครรภตามCPG
-สงตอ หญิงตั้งครรภกลุมเสี่ยงพบสูติแพทยที่รพ.แมขาย
เพื่อวางแผนการดูแลรวมกัน และใหการดูแลอยางตอเนื่อง
-สงตอหญิงตั้งครรภกลุมเสี่ยง ใหรพสต.ทราบพรอม
แนวทางการเดูแลตอเนื่อง
1.2 ตรวจ U/A 2ครั้ง Screenภาวะติดเชื้อทางเดินปสสาวะ
ครั้งที1่ =ครั้งแรกที่มาฝากครรภ-24สัปดาห
ครั้งที2่ =อายุครร 32สัปดาห
1.3 Couple Couselling 4 ครั้ง
ครั้งที1่ การเตรียมตัว/Lab
ครั้งที2่ -4 การสงเสริมสุขภาพตามสภาพปญหา/ความ
ตองการหญิงตั้งครรภ/โภชนาการ/การสงเสริมการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม/DSPM/การวางแผนครอบครัว
1.4 Ultrasound 2ครั้ง
ครั้งที่ 1 ฝากครรภครั้งแรก เพื่อยืนยันอายุครรภ
ครั้งที่ 2 เมื่ออายุครรภ 32-34สัปดาห เพื่อดูการเจริญ
เติบโต/ความผิดปกติ

หญิงตั้งครรภทุกราย รพ./รพสต. หญิงตั้งครรภเสี่ยงทุกคน
ไดรับการดูแล

ตค.61-กย.62 รมิดาพัทธ
ณษมา

หญิงตั้งครรภเสี่ยง ไดรับการ
สงตอและดูแลตอเนื่อง
รอยละ 100
หญิงตั้งครรภทุกราย

ปองกันPreterm

หญิงตั้งครรภ+สามี
หญิงตั้งครรภ+ผูดูแล

-หญิงตั้งครรภและคูสมรส
ไดรับคําแนะนําที่เหมาะสม
-กิจกรรมรร.พอแม4 ครั้ง
รอยละ 70

หญิงตั้งครรภทุกราย

Ultrasound ≥รอยละ80

แม่และเด็ก
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
1.5 Individual Care Plan ในHigh risk รวมกับแพทย
ไดแก Preterm,PPH,DM , HT , Thyroid ,Anemia
และสงตอCOC
1.6 สงเสริมภาวะโภชนาการตามชวงอายุครรภที่เหมาะสม
-สอนใหลงบันทึกกราฟโภชนาการ และแปลผล
(Vallop Curve)
-ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารและใหคําแนะนํา
และเพิ่มกิจกรรมทางกายตามชวงอายุครรภ
-จายยาเม็ดไอโอดีน เหล็ก โฟลิก ใหกับหญิงตั้งครรภ
อยางตอเนื่อง
1.7หญิงตั้งครรภมาANCครั้งแรกไดรับการตรวจรางกาย
-บริการฝากครรภรายใหม
-ติดตามหญิงตั้งครรภทุกราย มาฝากครรภตามชวง
อายุครรภที่กําหนด ตามนัด
1.8การเฝาระวังกลุมเสี่ยง previous Preterm
-ซักประวัติ Preterm
-สงตอพบสูติแพทย ที่รพ.แมขาย เพื่อพิจารณาการวัด
cervical length และให Progesteroneตามเกณฑ
-Care Plan ติดตามการรับยาProgesterone และ
วางแผนการคลอด
1.9 สงตอหญิงตั้งครรภในวัยรุนเขาคลินิกวัยรุนเพื่อ
เฝาระวังชวยเหลือ และเตรียมความพรอม/แกไขปญหา
ทางกาย จิต และแนะนําการคุมกําเนิดหลังคลอด
1.10 การเชื่อมโยงขอมูลหญิงตั้งครรภใหหองคลอดเพื่อ
รวมวางแผนการคลอด
พัฒนาระบบบริการทันตกรรมหญิงตั้งครรภ
1.จัดระบบการดูแลหญิงตั้งครรภและกลุมเสี่ยงทาง
ทันตกรรม

เปาหมายและจํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
จํานวน
แหลงงบ ดําเนินการ

หญิงตั้งครรภเสี่ยงสูง

หญิงตั้งครรภทุกราย

หญิงตั้งครรภมีภาวะ
โภชนาการตามอายุครรภ
ทารกน้ําหนักแรกคลอด
≥ 3,000 กรัม รอยละ 60
หญิงตั้งครรภไดรับยา
เม็ดเสริมไอโอดีน 100%

รายใหมทุกราย
ทุกวัน
หญิงตั้งครรภทุกราย

ANC< 12wks
ANC 5ครั้งคุณภาพ

หญิงตั้งครรภทุกราย

LBW.< รอยละ 7

previous Preterm
ทุกราย

หญิงตั้งครรภทุกราย รพ./รพสต. รพ.ผานมาตรฐาน ANC.
รพสต.ผานมาตรฐานANC.

ตค.61-กย.62 รพีพรรณ

แม่และเด็ก
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โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
- ทําทะเบียนหญิงตั้งครรภกลุมปกติและกลุมเสี่ยง
- คนหา ติดตามหญิงตั้งครรภกลุมเสี่ยงรับบริการ
ชวงอายุครรภ 4-6 เดือนโดย อสม.รวมกับ มอค.
2.ตรวจสุขภาพชองปากและประเมินความเสี่ยงโรคใน
ชองปากตามแนวทางการดูแลสุขภาพชองปาก
-การตรวจสุขภาพชองปาก
-ใหทันตสุขศึกษาการดูแลสุขภาพชองปาก
-ไดรับการฝกทักษะการแปรงฟนแบบมือปฏิบัติ

เปาหมายและจํานวน

หญิงตั้งครรภทุกราย
หญิงตั้งครรภทุกราย
หญิงตั้งครรภ305 คน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 80

-ทํา Plaque control โดยทันตบุคลากร
หญิงตั้งครรภ305 คน
รอยละ 80
-ขูดหินน้ําลาย
หญิงตั้งครรภ 76 คน
รอยละ 20
-อุดฟน
หญิงตั้งครรภ 76 คน
รอยละ 20
-เยี่ยมหลังคลอดโดยทันตบุคลากร/มอค./
หญิงตั้งครรภ305 คน
รอยละ 80
อสม.เชี่ยวชาญ
3..ทําแนวทาง (CPG) ในการดูแลสุขภาพชองปากหญิง
รพ./รพ.สต
รพสต.ผานมาตรฐานANC.
ตั้งครรภ
4.การฟนฟูการตรวจและดูแลสุขภาพชองปากเบื้องตน
จนท.รพสต.
ผูรับผิดชอบงานANC
ในหญิงตั้งครรภ (บูรณาการในการประชุม MCH Board) ผูรับผิดชอบงานANC
ตรวจชองปากเบื้องตนได
10 คน
2)การพัฒนาคุณภาพงานหองคลอดและทารกแรกเกิด
2.1ทบทวนแนวทาง(CPG)การดูแลแมคลอดที่มีภาวะเสี่ยง เจาหนาที่ LR. /ER. หองคลอด รพ.ผานมาตรฐาน LR.
เชน การคลอดติดไหล , ภาวะตกเลือด
รพ.
แมตายไมเกิน 17 ตอ
- ชี้แจงCPG แกผูเกี่ยวของทราบและปฏิบัติ
การเกิดมีชีพแสนคน
- มีการใชCPG ในระยะคลอด หลังคลอดและทารก
BA<25 : ตอพันการเกิดมีชีพ
แรกเกิด ตามแนวทางมาตรฐาน ไดแกการเฝาระวังภาวะ
Birth Asphyxia,Standing order for PIH&PPH,
Standing order for Preterm Labour,

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
จํานวน
แหลงงบ ดําเนินการ

แปรงสีฟน
15บ.*305อัน
4575

กระดาษถายเอกสาร
ขาว3รีม*100=300
กระดาษการดสี
4รีม*100 =400
700

UC

UC

ตค.61-กย.62 ณษมา
รมิดาพัทธ

แม่และเด็ก
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โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
Fetal Monitoring
2.2 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ สารน้ํา ยา เวชภัณฑ ให
พรอมใชเพื่อเตรียมรับการคลอด
- มีเครื่องมือใหพรอมใชในการชวยฟนคืนชีพมารดาและ
ทารก
- เตรียมอุปกรณใน PPH Box , Preterm Box
( Hypoglycemia/Hypothermia Box )พรอมใชเพื่อ
รับภาวะตกเลือดหลังคลอดและทารกคลอดกอนกําหนด
2.3 ใหบริการคลอดที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
- มีการใช Partograph ทุกรายในการคลอด
- แมโอบกอดทารกแรกเกิดเนื้อแนบเนื้อ
(Early bounding) นานอยางนอย 1 ชม
2.4 จัดกิจกรรมโรงเรียนพอแมหลังคลอดทุกราย
และทวนสอบความเขาใจกอนกลับบาน
2.5 จัดนมและไขใหแมหลังคลอดในโรงพยาบาล

เปาหมายและจํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

หญิงหลังคลอดทุกราย
30ราย

ผลผลิต/ผลลัพธ

หญิงหลังคลอด
มีภาวะโภชนาการดี

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
จํานวน
แหลงงบ ดําเนินการ

นม30*10*3วัน
900
ไข30*3*3วัน
270
1170

2.6 มีระบบการสงตอหญิงตั้งครรภที่มีภาวะฉุกเฉิน
ไปรพ.แมขายอยางมีประสิทธิภาพ
-มีและใช CPG การสงตอ
-มีทีม on call ฉุกเฉิน (แพทย พยาบาล และรถrefer)
-ตรวจสอบเครื่องมือใหพรอมใชในการชวยฟนคืนชีพ
มารดาและทารกระหวางการสงตอ
2.7 การสงตอขอมูลหญิงหลังคลอดใหMCH Board/COC
2.8 การพัฒนาศักยภาพ
- การอบรมฟนฟูการชวยฟนคืนชีพมารดา/ทารก

60 คน

รพ.และ

บุคลากรทางการพยาบาล

อาหาร60*100

UC

ม.ค..62

ณษมา

แม่และเด็ก
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปาหมายและจํานวน

การดูแลและการซอมรับเหตุฉุกเฉินหองคลอดโดยจําลอง
เหตุการณการคลอดผิดปกติ เชน คลอดติดไหล , PPH

พื้นที่
ผลผลิต/ผลลัพธ
ดําเนินการ
รพ.สต. ไดรับการอบรม อยางนอย
ทุกแหง รอยละ 80

- พัฒนาความรูและทักษะพยาบาลหองคลอดหองฉุกเฉิน
โดยการศึกษาดูงานหองคลอด / หองฝากครรภ ที่ รพ.ลําปาง

พยาบาลLR 2คน
พยาบาล ER 2คน

บุคลากรมีทักษะเรื่องการ
ฝากครรภและการคลอด

- การอบรมนมแม(เตรียมรับการประเมิน)

จนท.รพ./รพ.สต
30 คน

บุคลากรทางการพยาบาล
ไดรับการอบรม อยางนอย
รอยละ 80

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
จํานวน
แหลงงบ ดําเนินการ
6000
เอกสาร60*30
1800
วิทยากร
600*6ชม.*2วัน
7200
ม.ค..62
ณษมา

อาหาร30*100

UC

ก.พ.62

ณษมา

3000
เอกสาร30*30
900
วิทยากร600*6ชม.
3600

- สนับสนุน/การดูแล การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว
- ประเมินสุขภาพจิต
- การสอนการเปนคุณแมมือใหม
- การใหคาํ ปรึกษาแนะนําในเรื่องการวางแผนครอบครัว
และสงตอฝงยาคุมกําเนิด(teenage preg)
2.10 จัดหาเครื่องมือใหพรอมใชในการชวยฟนคืนชีพแก
มารดาและทารก อุปกรณใหความอบอุนทารกขณะสงตอ
- อุปกรณใหความอบอุนทารก
- หมอนทราย 2 ลูก
- ไมกระดานรองหลัง+เบาะลาดเอียง 30องศา
3)การพัฒนาคุณภาพคลินิกสุขภาพเด็กดี
3.1 ระบบขอมูล

หญิงหลังคลอด
สัญชาติไทย
อายุ < 20 ป

หญิงไทยอายุ <20ปได
รับการฝงยาคุมกําเนิด

>รอยละ80

500
500
2000
WCC.
รพ./รพสต.

รพ.ผานมาตรฐาน
คลินิกสุขภาพเด็กดี

UC

ตค.61-กย.62

ภรณี
กุลธิดา

แม่และเด็ก
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
-จัดทําทะเบียนเด็ก 0-5 ป ที่มารับบริการ
-จัดทําทะเบียนเด็กที่สงสัยพัฒนาการลาชา
ติดตาม 2 สัปดาห / บันทึกขอมูลภายใน 1 เดือน
-จัดทําทะเบียนเด็กที่สงสัยพัฒนาการลาชา
(สงตอโรงพยาบาลลําปาง) ติดตามการรักษาของเด็ก
-บันทึกขอมูลและตรวจสอบ
3.2 ระบบบริการ
1.พัฒนาระบบบริการตรวจพัฒนาการ
-จัดคลินิกบริการวัคซีน/ตรวจพัฒนาการDSPM
-จัดคลินิกตรวจพัฒนาการเด็กDAIM
-คัดกรองพัฒนาการเด็กกลุมเปาหมายดวยDSPM/DAIM

เปาหมายและจํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

ทุกวันพฤหัสบดี
เด็กสงสัยพัฒนาการลาชา
ทุกรายไดรับการติดตาม
รอยละ100

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
จํานวน
แหลงงบ ดําเนินการ
กระดาษถายเอกสาร
UC
ขาว3รีม*100=300
กระดาษการดสี
4รีม*100 =400
700

ทุกวันอังคาร

ทุกวันพฤหัสที1่ และ3
ทุกวันพฤหัสที2่ และ4
เด็ก 0-5 ป
เด็ก9,18,30,42และ
60เดือน ทุกราย

-ประสานความรวมมือในการสงตอเด็กที่มีพัฒนาการ
เด็กสงสัยลาชาทุกราย
ลาชาใหไดรับบริการตามนัด (รพ.ศูนย, M2)
2.พัฒนาระบบบริการสงเสริมโภชนาการ
-แนะนําผูปกครองใชกราฟแสดงภาวะการเจริญเติบโต
เด็ก0-5ปทุกราย
-ประเมินภาวะโภชนาการและการจัดอาหารที่เหมาะสม
-ตรวจสอบคุณภาพเครื่องชั่ง/วัดความยาว/การแปรผล
-ปองกันภาวะซีดในเด็ก 0-5ป (เจาะHct.)
เด็กอายุ6,9,12เดือน
เด็กDAIMอายุ 6และ12เดือน,เด็กDSPMอายุ9เดือน
-จายน้ําเสริมธาตุเหล็ก ในเด็ก6เดือน - 5ป
เด็ก6เดือน-5ปทุกราย
2. พัฒนาระบบบริการทันตกรรม
2.1ทําทะเบียนเด็กกลุมปกติและกลุมเสี่ยงทางทันตกรรม
เด็กwcc.ทุกราย ทุกรพสต.
2.2ตรวจชองปากเด็ก 0-2 ปและประเมินความเสี่ยง
1089 คน
รพ.
ตอโรคฟนผุโดยทันตภิบาล
-เด็กอายุ 6 เดือน (เช็ดทําความสะอาดชองปาก/ลิ้น)
230 คน

เด็กกลุมเปาหมาย
ไดรับการคัดกรรอยละ 100
เด็กกลุมเปาหมาย
ไดรับการคัดกรองรอยละ 100
เด็กสงสัยลาชาทุกราย
ไดรับการดูแลตอเนื่อง

รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 80

UC

ตค.61-กย.62 รพีพรรณ

ผาเช็ดเหงือก

แม่และเด็ก
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปาหมายและจํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

-เด็กอายุ 9-12 เดือน (ฝกแปรงฟน)
-เด็กอายุ 18 เดือน (ฝกแปรงฟน)

242 คน
258 คน

รอยละ 80
รอยละ 80

-เด็กอายุ 9-12 เดือน ที่มีความเสี่ยง (มีPlaque,
White spot)ไดทาฟลูออไรดวานิชโดยทันตฯบุคลากร

130คน

รอยละ50

-เด็กอายุ 18 เดือน ตรวจประเมินพฤติกรรม
และความเสี่ยงในชองปาก
3.3 การพัฒนามาตรฐาน ดานสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช
และสิ่งแวดลอม
-ชั้นวางนิทานมุมพัฒนาการ
-มุมใหนมแม(ฉากกั้น2อัน,โซฟา1ตัว,โตะวางของ1ตัว)
-ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตสําหรับเด็ก
3.4 การพัฒนามาตรฐาน ดานบุคลากร
-ฝกทักษะการตรวจประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็ก
แกผูรับผิดชอบงานใหม
-ฝกทักษะการตรวจประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็ก
แกผูรับผิดชอบงานWCC. รพสต.หวยเรียน
-ฝกอบรมพัฒนาทักษะผุรับผิดชอบงานWCC. รพ.

เด็ก18เดือนทุกราย

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
จํานวน
แหลงงบ ดําเนินการ
10บ.*230อัน
2300
แปรงสีฟนเด็ก
10บ.*500อัน
5000
ฟลูออไรดวานิช
5หอ*1500บาท
7500
แปรงทาฟลูออไรด
10บ. *130คน
1300

รอยละ100

รพ.
รพ.
รพสต./รพ.

2,000
5,000
3000*11=33,000

UC
UC
UC

บุคคลากรมีทักษะการตรวจ
รพสต.บานขวง และสงเสริมพัฒนาการ
รพสต.เวียงใต

ตค.61-มค.62

ภรณี
กุลธิดา

ตค.61-มค.62

ภรณี

ตค.61-กย.62

ภรณี

รพสต.หวยเรียน

รพ.

งบอบรม2,000/ป

UC

แม่และเด็ก
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แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ หางฉัตร จังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตรที่ 2 Service Excellence
ประเด็น / งาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง ( DM ,HT )
ตัวชี้วัด (KPI) :
1. ผูปวยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ําตาลได ≥รอยละ 40
2. ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได ≥รอยละ 50
3. ผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ขึ้นทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ≥รอยละ 85
4. ผูปวยโรคเบาหวานที่มีคา FBS ≤ 130 mg% ติดตอกัน 2 ครั้ง ไดรับการเจาะ HbA1C รอยละ 70
5. ผูปวยโรคเบาหวานสีแดงและสีดํา ไดรับการสง COC และเยี่ยมบาน รอยละ 50
6. ผูปวย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีความดรอบรูดานสุขภาพเพิ่มขึ้นจากการประเมินครั้งที่ 1 รอยละ 20
สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน : อําเภอหางฉัตร ขอมูล ณ 30 กันยายน 2561
1. ผูปวยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ําตาลได รอยละ 10.96
2. ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได รอยละ 46.10
3. ผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ขึ้นทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) รอยละ 92.45
4. ผูปวยโรคเบาหวานที่มีคา FBS ≤ 130 mg% ติดตอกัน 2 ครั้ง ไดรับการเจาะ HbA1C รอยละ
5. ผูปวยโรคเบาหวานสีแดงและสีดํา ไดรับการสง COC และเยี่ยมบาน รอยละ

ลําดับ

โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การดูแลรักษา
ผูปวย DM HT
รหัส.120202.

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
กลุมปวย
ผูปวยเบาหวานรายใหม
1. ขึ้นทะเบียนตรวจสอบยืนยันความถูกตองการ
วินิจฉัยตามเกณฑ
2. ตรวจคนหาภาวะแทรกซอน
2.1 ตรวจทางหองปฏิบัตการ FBS , Cr. , Lipid
A1c , Urine Alb / Sugar .Strip

เปาหมาย/
จํานวน

ทุกราย

ทุกราย

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน
แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

รพช 1 แหง
รพ.สต. 10 แหง

เพื่อใหไดขอมูลผูปวยที่
ถูกตอง

ตค.61 - กย.62 ทีม NCD Clinic
ผูรับผิดชอบงาน

รพช 1 แหง
รพ.สต. 10 แหง

เพื่อลดภาวะแทรกซอน
และเขาถึงการรักษา

ตค.61 - กย.62 รพ.สต.ทุกแหง
ทีม NCD Clinic
ผูรับผิดชอบงาน

บูรณาการกับ
งานชันสูตร

DM-HT
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปาหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน
แหลงงบ

2.2 ตรวจ Fundus Camera
2.3 ตรวจเทา

รพช 1 แหง
รพ.สต. 10 แหง
รพช 1 แหง
รพ.สต. 10 แหง

ผูปวยมีความรูและปฏิบัติ
ตัวไดถูกตอง

รพช 1 แหง
รพ.สต. 10 แหง

ผุปวยไดรับการบริการ
แบบใกลบานใกลใจ

3. โรงเรียนผูปวยเบาหวานรายใหม
3.1 ใหความรูเรื่องโรค ภาวะแทรกซอน
และการปฏิบัติตัวที่ถูกตอง

300 ราย

4. สงรับยาตอที่ รพ.สต.ในกลุมสีเขียว เหลือง

ทุกราย

ผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม
1. ขึ้นทะเบียนตรวจสอบยืนยันความถูกตองการ
วินิจฉัยตามเกณฑ

ทกราย

เพื่อใหไดขอมูลผูปวยที่
ถูกตอง

2. ตรวจคนหาภาวะแทรกซอน
2.1 ตรวจทางหองปฏิบัตการ FBS , Cr. , Lipid
E lyte , UA

ทุกราย

เพื่อลดภาวะแทรกซอน
และเขาถึงการรักษา

3. โรงเรียนผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม
3.1 ใหความรูเรื่องโรค ภาวะแทรกซอน
และการปฏิบัติตัวที่ถูกตอง
4. สงรับยาตอที่ รพ.สต.ในกลุมสีเขียว สีเหลือง

770 ราย

ผูปวยมีความรูและปฏิบัติ
ตัวไดถูกตอง

ทุกราย

ผุปวยไดรับการบริการ
แบบใกลบานใกลใจ

คาอาหารวาง 1 มื้อ
300*25 บาท
7500 บาท

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
ตค.-ธค.61
รพ.สต.ทุกแหง
พค.-กย.62
ตค.61 - กย.62
ธค. มีค. มิย. สค. ทีม NCD Clinic
ผูรับผิดชอบงาน
รพ.สต.ทุกแหง
ตค.61 - กย.62 ทีม NCD Clinic
ผูรับผิดชอบงาน
รพ.สต.ทุกแหง

บูรณาการกับ
งานชันสูตร

คาอาหารวาง 1 มื้อ
770*25 บาท
19,250 บาท

ทีม NCD Clinic
ผูรับผิดชอบงาน
รพ.สต.ทุกแหง
ธค. มีค. มิย. สค. ทีม NCD Clinic
ผูรับผิดชอบงาน
รพ.สต.ทุกแหง
ตค.61 - กย.62 ทีม NCD Clinic
ผูรับผิดชอบงาน
รพ.สต.ทุกแหง
DM-HT
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
ผูปวยเบาหวานรายเกา
1.การจัดกลุมผูปวย DM ตามเกณฑ
ปงปองจราจร 7 สี

เปาหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน
แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

3566 ราย

รพช 1 แหง
รพ.สต. 10 แหง

เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแล
ตามมาตรฐานการรักษา

ตค.61 - กย.62 ทีม NCD Clinic
ผูรับผิดชอบงาน
รพ.สต.ทุกแหง

2.กลุมผูปวยระดับสีเขียวสีเหลือง สีสม ที่อาการคงที่
และไมมีภาวะแทรกซอน สงรักษาตอที่ รพ.สต.

ทุกราย

รพช 1 แหง
รพ.สต. 10 แหง

ผุปวยไดรับการบริการ
แบบใกลบานใกลใจ

ตค.61 - กย.62 ทีม NCD Clinic
ผูรับผิดชอบงาน
รพ.สต.ทุกแหง

3. จัดทําทะเบียนกลุมผูปวย Uncontrolled
สีสมสีแดง และสีดําใหครบทุกสถานบริการ

ทุกราย

รพช 1 แหง
รพ.สต. 10 แหง

เพื่อการติดตามเยี่ยมผูปวย
ที่บานตามเกณฑ

ตค.61 - กย.62 ทีม NCD Clinic
ผูรับผิดชอบงาน
รพ.สต.ทุกแหง

เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแล สนับสนุนเครื่อง DTX
ตามมาตรฐานการรักษา บูรณาการกับ
งานชันสูตร
ในการจัดซื้อ Strip และ
Lancet

ตค.61 - กย.62 ทีม NCD Clinic
ผูรับผิดชอบงาน
รพ.สต.ทุกแหง

4. ผูปวยuncontrolled สีแดง สีดํา มีการ
จัดทํา Individual Care Plan และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมรายบุคคล (SMS )
4.1 จัดทํา Individual Care Plan ตามสภาพ
ปญหาของผุปวยในเรื่อง ยา อาหาร ออกกําลังกาย
ความเครียด
4.2 การบันทึกอาหารที่ผูปวยทานใน 1 สัปดาห

ผูปวยเบาหวาน รพช 1 แหง
ที่มีคา A1c ≥ 8 รพ.สต. 10 แหง
รอยละ 50
(ผูปวย DM ที่ A1c
≥ 8 จํานวน 640 ราย
ผูปวย DM &HT
จํานวน 1947 ราย )

4.3 การประเมิน DTX ดวยตนเองโดยการทํา
SMBG ในชวง 1 สัปดาห เพื่อประเมินการกิน
4.4 ติดตามเยี่ยมบานโดย มอค. และ FCT

รพ.235 คน
ปาไคร 82 คน
หนองขาม 48 คน
เวียงใต 79 คน
บานเหลา 110 คน
สันหลวง 164 คน
DM-HT
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปาหมาย/
พื้นที่ดําเนินการ
จํานวน
บานขวง 148 คน
ยางออย 145 คน
หวยเรียน 70 คน
ปาเหียง 119 คน
วอแกว 86 คน
จากขอมูล Data Exchange ป 2561

5. R2R ในกลุม DM Uncontrol รูปแบบการ
จัดการตนเองโดยใชกระบวนการ MI , SMS
ทั้งใน รพช. และ รพ.สต.
5.1 ที่สมัครใจเขารวมโครงการ
5.2 อายุนอยกวา 70 ป
5.3 อานออกเขียนได
5.4 สามารถเขารวมกิจกรรมไดตามการนัดหมาย
5.5 ประเมิน HL 2 ครั้ง
5.6 จัดทํา Individual Care Plan ตามสภาพ
ปญหาของผุปวยในเรื่อง ยา อาหาร ออกกําลังกาย
ความเครียด
5.7 การบันทึกอาหารที่ผูปวยทานใน 1 สัปดาห
5.8 การประเมิน DTX ดวยตนเองโดยการทํา
SMBG ในชวง 1 สัปดาห เพื่อประเมินการกิน
5.9 ติดตามเยี่ยมบานโดย มอค. และ FCT
6. ผูปวย DM Uncontrolled สีแดง สีดํา มีการ
สงตอ COC และ FCT ( FBS ≥ 183 )

ผลผลิต/ผลลัพธ

ติดตามเจาะ รพช 1 แหง
A1c 2 ครั้ง รพ.สต. 10 แหง
รพ. 30 คน
ปาไคร 10 คน
หนองขาม 10 คน
เวียงใต 20 คน
บานเหลา 30 คน
สันหลวง 20 คน
บานขวง 10 คน
ยางออย 30 คน
หวยเรียน 10 คน
ปาเหียง 30 คน
วอแกว 20 คน

ทุกราย

รพช 1 แหง
รพ.สต. 10 แหง

งบประมาณ
จํานวน
แหลงงบ

คาตรวจ A1c
UC
2 ครั้ง * 150 *220 ราย
66,000 บาท
คูมือ 220 เลม ๆ 15 บาท
3300 บาท UC

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตค.61 - กย.62 ทีม NCD Clinic
ผูรับผิดชอบงาน
รพ.สต.ทุกแหง
ตค.61 - กย.62 ทีม NCD Clinic
ผูรับผิดชอบงาน
รพ.สต.ทุกแหง

คาอาหารวางในการพบกลุม
จํานวน 3 ครั้ง ๆละ 25 บาท
220*3*25
16500 บาท UC
คาแบบประเมิน HL 220 ชุดๆละ 5 บาท
220 * 5 = 1100 บาท

ผุปวยไดรับการบริการ
แบบใกลบานใกลใจ

ตค.61 - กย.62 ทีม NCD Clinic
ผูรับผิดชอบงาน
รพ.สต.ทุกแหง
DM-HT
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
7. กลุมสีสมและสีเหลือง เยี่ยมโดย มอค. ตาม
ปญหาที่พบ

ผูปวยความดันโลหิตสูงรายเกา
1.การจัดกลุมผูปวย HT ตามเกณฑ
ปงปองจราจร 7 สี

2.กลุมผูปวยระดับสีเขียวสีเหลือง สีสม ที่อาการคงที่
และไมมีภาวะแทรกซอน สงรักษาตอที่ รพ.สต.

3. จัดทําทะเบียนกลุมผูปวย HT ที่คมุ BP ≥
150/90 mm.Hg ( สีสม สีแดง ) และสีดํา
ใหครบทุกสถานบริการ
ผูปวย HT = 5363 คน
ผูปวย DM & HT = 2761 คน

4. ผูปวยuncontrolled สีแดง สีดํา มีการ
จัดทํา Individual Care Plan และปรับเปลี่ยน

เปาหมาย/
จํานวน
ทุกราย
ที่พบปญหา

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน
แหลงงบ

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
ตค.61 - กย.62 ทีม NCD Clinic
ผูรับผิดชอบงาน
รพ.สต.ทุกแหง

รพช 1 แหง
รพ.สต. 10 แหง

ผุปวยไดรับการบริการ
แบบใกลบานใกลใจ

8124 ราย

รพช 1 แหง
รพ.สต. 10 แหง

เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแล
ตามมาตรฐานการรักษา

ตค.61 - กย.62 ทีม NCD Clinic
ผูรับผิดชอบงาน
รพ.สต.ทุกแหง

ทุกราย

รพช 1 แหง
รพ.สต. 10 แหง

ผุปวยไดรับการบริการ
แบบใกลบานใกลใจ

ตค.61 - กย.62 ทีม NCD Clinic
ผูรับผิดชอบงาน
รพ.สต.ทุกแหง

เพื่อการติดตามเยี่ยมผูปวย
ที่บานตามเกณฑ

ตค.61 - กย.62 ทีม NCD Clinic
ผูรับผิดชอบงาน
รพ.สต.ทุกแหง

เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแล สนับสนุนเครื่อง BP
ตามมาตรฐานการรักษา ใหผปู วยวัดที่บาน

ตค.61 - กย.62 ทีม NCD Clinic
ผูรับผิดชอบงาน

รพ. 70 คน รพช 1 แหง
ปาไคร 36 คน รพ.สต. 10 แหง
หนองขาม 24 คน
เวียงใต 16 คน
บานเหลา 32 คน
สันหลวง 66 คน
บานขวง 37 คน
ยางออย 47 คน
หวยเรียน 25 คน
ปาเหียง 46 คน
วอแกว 27 คน
รพ. 70 คน รพช 1 แหง
ปาไคร 36 คน รพ.สต. 10 แหง

DM-HT
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
พฤติกรรมรายบุคคล ( SMS )
4.1 จัดทํา Individual Care Plan ตามสภาพ
ปญหาของผุปวยในเรื่อง ยา อาหาร ออกกําลังกาย
ความเครียด
4.2 การประเมิน BP ดวยตนเองโดยการทํา
SMBP ในชวง 1 สัปดาห กอนมารับบริการ
4.3 ติดตามเยี่ยมบานโดย มอค. และ FCT

5. ผูปวย HT Uncontrolled สีแดง สีดํา มีการ
สงตอ COC , FCT ทุกราย ( BP ≥ 180/110 )

6. กลุมสีสมและสีเหลือง เยี่ยมโดย มอค. ตาม
ปญหาที่พบ

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
และระบบ
ขอมูล

1.ทบทวนคณะกรรมการNCD boardใหเปนปจจุบัน
โดย ผูอํานวยการ รพ.เปนประธานคณะกรรมการ
และ สาธารณสุขอําเภอ เปนรองประธาน
มีแพทยดูแลทั้งระบบ
2. ประชุมคณะกรรมการ NCD board
และติดตามผลการดําเนินงานในที่ประชุม
3. สรุปและวิเคราะหผลการดําเนินงานในรอบ

เปาหมาย/
พื้นที่ดําเนินการ
จํานวน
หนองขาม 24 คน
เวียงใต 16 คน
บานเหลา 32 คน
สันหลวง 66 คน
บานขวง 37 คน
ยางออย 47 คน
หวยเรียน 25 คน
ปาเหียง 46 คน
วอแกว 27 คน

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน
แหลงงบ
ในชวง 7 วัน กอนมาตรวจ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
รพ.สต.ทุกแหง

ทุกราย

รพช 1 แหง
รพ.สต. 10 แหง

ผุปวยไดรับการบริการ
แบบใกลบานใกลใจ

ตค.61 - กย.62 ทีม NCD Clinic
ผูรับผิดชอบงาน
รพ.สต.ทุกแหง

ทุกราย
ที่พบปญหา

รพช 1 แหง
รพ.สต. 10 แหง

ผุปวยไดรับการบริการ
แบบใกลบานใกลใจ

ตค.61 - กย.62 ทีม NCD Clinic
ผูรับผิดชอบงาน
รพ.สต.ทุกแหง

1 ครั้ง

ตค.60

ทีม NCD board

ทุก 2 เดือน

รพช.

คาอาหารวาง 25*25*6 ครั้ง ตค. ธค.,กพ. เม.ย อารีย , คมขํา
3,750 บาท
UC มิย. สค.
ทีม NCD board

2 ครั้ง

รพช.

คาอาหารวาง 25*25*2 ครั้ง มีค. , กย. 61

อารีย , คมขํา
DM-HT
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปาหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ

6 เดือน 1 ปในที่ประชุม
4. ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง ใน รพ.สต. / ชุมชน

5. รวมเปนคณะทํางาน พชอ. นําเสนอขอมูล
เรื่องพิษภัยสุขภาพ และขับเคลื่อนใหเกิดนโยบาย
สาธารณะ ตามนโยบาย 661
6.บูรณาการกับงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
เพื่อใหเกิดนโยบายสาธารณะและดําเนินการ
ผานหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ในเวทีNCD BOARD และ FCT
7. ทบทวนคําสั่งตรวจแทนแพทยโดยพยาบาล
ใน คลินิก NCD , รพ.สต.
8. พัฒนาศักยภาพพยาบาลที่ทําหนาที่ตรวจ
แทนแพทยตามแนวทางเวชปฏิบัติโรค DM,HT,CKD
โดยจัดประชุมวิชาการและ Update CPG
DM,HT,CKD

9. พัฒนา NCD Clinic Plus ทั้งใน รพช. รพ.สต.
ตาม 6 องคประกอบ
9.1 การประเมินตนเอง

2 ครั้ง

รพ.สต.ทุกแหง

ทุก 2 เดือน

รพช
รพ.สต.ทุกแหง

1 ครั้ง

รพช 1 แหง
รพ.สต. 10 แหง

1 ครั้ง
รพ.สต./ สสอ. 22 คน
จํานวน 33 คน รพ. NCD clinic 5 คน
OPD 2 คน , ER 2 คน
IPD 2 คน

2 ครั้ง

รพช 1 แหง
รพ.สต. 10 แหง

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน
แหลงงบ
1,250 บาท
UC
บูรณาการกับ
แผนนิเทศงาน
คปสอ.
บูรณาการกับ
พชอ.

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
ทีม NCD board

มีค. ,กค. 2562 อารีย , คมขํา

ตค. ธค.,กพ. เม.ย อารีย , คมขํา
มิย. สค.
ทีม NCD board
ทุกรพสต

คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ
มค. 2562
อาหารวาง 2 มื้อ
33 * 100 *1 วัน
3300 บาท
คาตอบแทนวิทยากร (รพ.เกาะคา)
600*6 ชม
3600 บาท

อารีย , คมขํา
ทีม NCD board

คาอาหารกลางวัน
กค. 62
และอาหารวาง 2 มื้อ ทีมประเมิน
30*100 บาท

อารีย , คมขํา
ทีม NCD board

DM-HT
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ลําดับ

โครงการ

เปาหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ

9.3. ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง ใน รพ.สต. / ชุมชน

2 ครั้ง

รพ.สต.ทุกแหง

10. พัฒนาระบบฐานขอมูลทั้ง ใน รพช. และ รพ.สต.
10.1 บูรณาการกับการประชุม JHCIS , Hos - xp
ทุกเดือน

12 ครั้ง

รพช 1 แหง
รพ.สต. 10 แหง

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

ผลผลิต/ผลลัพธ

9.2 พัฒนาสวนขาด

10.2 ติดตามขอมูล ทุกสัปดาห ตามระบบ HDC
เมื่อพบปญหาแกไขในที่ประชุมไดทันที
10.3 วิเคราะหขอมูล ทุก 3 เดือน
10.4 ตรวจสอบ / ปรับปรุงฐานขอมูลผูปวยใหเปน
ปจจุบัน ทุก 6 เดือน , 1 ป

2 ครั้ง

งบประมาณ
จํานวน
แหลงงบ
3000 บาท

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

บูรณาการกับ
แผนนิเทศงาน

มีค. ,กค. 2562 อารีย , คมขํา

บูรณาการในงาน
ขอมูลขาวสาร

ตค.61 - กย. 62 อารีย , คมขํา
ทีม NCD board
เอกพงษ , ชัยยภัทร

รพช 1 แหง
รพ.สต. 10 แหง

ตค.61 - กย. 62 อารีย , คมขํา
ทีม NCD board
เอกพงษ , ชัยยภัทร

รพช 1 แหง
รพ.สต. 10 แหง

มีค. , กย. 61
รวมงบ

อารีย , คมขํา

128,550

DM-HT
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DM-HT

18

DM-HT

19

DM-HT

20

DM-HT

21

DM-HT

22

DM-HT

23

DM-HT

24

ยภัทร

ยภัทร

DM-HT
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แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ 2562
คปสอ หางฉัตร จังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานบริการเปนเลิศ Service Excellence
ประเด็น / งาน : วัณโรค
ตัวชี้วัด (KPI) : ผลสําเร็จของการรักษาวัณโรค ≥ รอยละ 85
สถานการณ/ขอมูลพื้นฐาน ในปงบประมาณ 2561

ลําดับ

โครงการ

1 รหัสโครงการ ..120203.
โครงการปองกัน
และควบคุมวัณโรค
อ.หางฉัตร

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

- คัดกรองกลุมเสี่ยง
1.โดยใชแบบคัดกรองวัณโรค จ.ลําปาง พ.ศ.2560
เพื่อคนหาผูปวยวัณโรคทั้งในสถานบริการและ
ในชุมชน เพื่อใหไดรับการรักษารวดเร็วตาม
มาตรฐาน NTP Guideline 2556
1. HIV
2. ผูสูงอายุ
- ติดสังคม BMI<18.5
- ติดบาน
- ติดเตียง
3. กลุมผูปวยติดเตียง
4. กลุม NCD
- COPD
- DM
- CKD stage 4-5

เปาหมายและ
พื้นที่
จํานวน
ดําเนินการ

383
263
148
75
0

รพช.
รพ.สต.

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
แหลงงบ ดําเนินการ

PPA

ธค. - มีค.61

อนุพงษ
ธีรพันธ
ประจักษ

มค. 61
ธค.61
ธค. -มค. 61

181
3,221
320
TB
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
5. ติดสุรา (F10)
6. CA
7. ผูตองขัง
8. ภูมิคุมกันต่ํา (M329)
9. ตางดาว
10. จนท.สธ.
11. Case Contact 2560-2561
- Mobile x-ray กลุมเสี่ยงตามเปาหมาย

เปาหมายและ
พื้นที่
จํานวน
ดําเนินการ
383
479
1,655
15
166
198
61
3,000

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
แหลงงบ ดําเนินการ
กพ. 61
กพ. 61

กลุมใช mobile x-ray

งบ สปสช

พ.ย.-ธค.61
มค. 62
ก.พ 62
มค. 62
ก.พ 62

240,000 UC

อนุพงษ
ธีรพันธ

- คาเบี้ยเลี้ยง เจาหนาที่ออกคัด
20 คน
กรองกลุมเสี่ยง
- คาตอบแทนการลงบันทึกการคัดกรอง
5 คน
(ตามระเบียบเงินบํารุงโรงพยาบาล)
- คาตอบแทนแพทยในการอานฟลมนอกเวลา
1 คน
- คาตอบแทนนอกเวลา (รพ.สต.วอแกว
รพ.สต.หวยเรียน , รพ.สต.ยางออย
15 คน
- คาตอบแทนเจาหนาที่ X-ray ในการ
คัดกรองวันเสาร อาทิตย
1 คน
- ประชุมชี้แจง สรุปผลคัดกรอง
25 คน / 2 ครั้ง
10 แหง
รวมทั้งหมด

120 บาท*20คน* 4 วัน

9600 UC

อนุพงษ
ธีรพันธ

600 บาท * 10 วัน
* 5 คน
1,100 บาท * 5 วัน

30,000 UC

อนุพงษ
ธีรพันธ

5500 UC

อนุพงษ
ธีรพันธ

15 คน*600 บาท* 2 วัน

18,000 UC

อนุพงษ
ธีรพันธ

601 บาท * 16 วัน
คาอาหรวาง
25 บาท*25 คน *2 ครั้ง
*10 แหง

9,600 UC

อนุพงษ
ธีรพันธ

12,500 UC

อนุพงษ
ธีรพันธ

7,548

2. กําหนดผูรับผิดชอบดานตางๆ ดังนี้
- การadmit 2 สัปดาห (พ.โอฬาร)
- การอานฟลม x-ray (พ.วัลลภ)
TB
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
- การดูแลคุณภาพ AFB (วรรณิดา)
- การเคาะปอดเก็บเสมหะ (อนุพงษ)
- ติดตาม condition ผูปวยทุกเคส
ทุกวัน กรณี ไมadmit ดําเนินการโดย
เจาหนาที่สาธารณสุข
- ทํา individual care plan เนน
health improve ในกลุมเสี่ยง (อาหาร
สิ่งแวดลอม ประเมินสุขภาพ
- ขยายจํานวนผูปวยTB รายใหมเขา
รวมกลุม line Mobile DOT หางฉัตร
- สง gene expert ตาม CPG ของ
รพ.ลําปาง
- เชิญแพทยรวมกลุม line อายุรกรรม
รพ.ลําปาง เพื่อ consult
3. ควบคุมกํากับการติดตาม เชื่อมโยงขอมูล
ในเวชระเบียน
- คียขอมูล ICD-10 Z111 Z016
ICD-9 cm 8744
- งาน IT ตรวจสอบขอมุลกอนสง

2. ทบทวน พัฒนาทีมสหวิชาชีพ 1. จัดทําแผน ICS เพื่อรองรับการดําเนิน
พรอมพิจารณาใหมี Case
งานวัณโรค ในภาวะฉุกเฉินทุกดาน
manger แตละราย
2. ทบทวนคณะกรรมการ TB Board อําเภอ
3. กําหนดผูประสานงาน TB
- ระดับอําเภอ (DTC)
- ในโรงพยาบาล (HTC)

เปาหมายและ
พื้นที่
จํานวน
ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
แหลงงบ ดําเนินการ

ธ.ค. - มี.ค.61

ทุกสัปดาห

ธีรพันธ
เอกพงษ
พ.โอฬาร

อนุพงษ
ธีรพันธ

ประจักษ

TB
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมายและ
พื้นที่
จํานวน
ดําเนินการ

4. ประสาน บูรณาการการคัดกรองดวย
วาจาในผูปวยที่มารับบริการในคลินิก
NCD กลุมผูปวย DM/HT/COPD/HIV
ทุกราย
5. HTC และ DTC ติดตามรวบรวม และ
รายงานผลการคัดกรองให สสจ.ลําปาง
ทุก 3 เดือน
- ผลการคัดกรองจากคลินิกใน รพ.
- ผลการคัดกรองของ มอค.
6. HTC ติดตาม/ขึ้นทะเบียนผูปวยวัณโรค
ทุกเดือน/จัดสงขอมูลใหจังหวัด
7. พัฒนาทีมเยี่ยมติดตาม DOT ของ
รพ.สต. รวมการประชุมระดับอําเภอ
8. ติดตามกํากับผลการดําเนินงานในเวที
กํากับงานตามระบบปกติ
9. พัฒนาคลินิกวัณโรคผานเกณฑมาตรฐาน
โรงพยาบาลคลินิกวัณโรคคุณภาพ QTB
พัฒนาคลินิกวัณโรคผานเกณฑมาตรฐาน
10. ซอมแผน ICS Top table
11. กําหนดประชุมคณะกรรมการวัณโรค
25 คน
อําเภอหางฉัตร
- ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการวัณโรค
- ทบทวน CPG การคนหา และรักษาผูปวยวัณโรค
- ใหความรูวชิ าการของวัณโรคโดยแพทยและ
เจาหนาที่คลินิกวัณโรค
12. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธวณ
ั โรคโลก

ผลผลิต/ผลลัพธ

คาอาหารวาง 25 บาท*
25 คน * 4 ครั้ง

งบประมาณ
จํานวน

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
แหลงงบ ดําเนินการ

2,500 UC

ก.พ. , เม.ย.

อนุพงษ

มิ.ย. , ส.ค.61

ธีรพันธ

TB

29

ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมายและ
พื้นที่
จํานวน
ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
แหลงงบ ดําเนินการ

วันที่ 24 มีนาคมของทุกป
13. กําหนด ใหผูรับผิดชอบงาน TB
ของแตละ รพ.สต. เปน Case manager
ผูปวยในเขตรับผิดชอบ
14. Conference Dead Case ทุกราย

TB
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แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ 2562
คปสอ หางฉัตร จังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 6
ประเด็น / งาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล (Service Plan : Rational Drug Use)
ตัวชี้วัด (KPI) :
1. โรงพยาบาลผานเกณฑการใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 2 ภายในเดือน มกราคม 2561
2. โรงพยาบาลผานเกณฑการใชยาปฏิชีวนะใน 4 กลุมโรค (RI , AD , FTW , APL)
3. โรงพยาบาลผานเกณฑการใชยาในผูปวยกลุมเสี่ยง (CKD , เบาหวาน , สตรีตั้งครรภ)
4. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ผานเกณฑการใชยาปฏิชีวนะใน 2 กลุมโรค (RI , AD) ไมนอยกวา 60%
สถานการณ/ขอมูลพื้นฐาน ในปงบประมาณ 2561
1. โรงพยาบาลหางฉัตร ผานเกณฑการใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 1
2. โรงพยาบาลหางฉัตร ผานเกณฑการใชยาปฏิชวี นะในโรคอุจาระรวงเฉียบพลัน ผลงาน 12.52%
3. โรงพยาบาลหางฉัตร ยังไมผานเกณฑการใชยาปฏิชีวนะใน 3 กลุมโรค ดังนี้ RI (24.71%) ,FTW (49.96%) , APL (50%)
4. โรงพยาบาลหางฉัตร ผานเกณฑการใชยาในผูปวยกลุมเสี่ยง (CKD , เบาหวาน , สตรีตั้งครรภ)
5. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในอําเภอหางฉัตร ผานเกณฑการใชยาปฏิชีวนะใน 2 กลุมโรค ในป 2561 100%

ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมายและ
พื้นที่
จํานวน
ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
แหลง
จํานวน
งบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตค 61

PTC/สสอ

รหัสโครงการ...120204

1. โครงการสงเสริม

1.การสรางความตระหนักในการใชยาอยางสมเหตุผล

การใชยาอยางสมเหตุผล 1.1 ผูบริหาร (ผูอํานวยการ/สาธารณสุขอําเภอ) มอบ
นโยบาย และสรางความเขาใจแกแพทยและบุคลากรผูสั่ง
ใชยา ในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน RDU ใหผาน
เกณฑขั้นที่ 2 ในป 2562

รพ / รพสต

อ.หางฉัตร - มีการติดประกาศ
นโยบาย RDU

RDU
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
- สื่อสาร/ทําความเขาใจ แกทีมสหวิชาชีพ และผูสั่งใชยา
ผานชองทางตางๆ เพื่อใหดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด
และมีการจายยาตามมาตรฐานการรักษา เพื่อใหสอดคลอง
กับแนวทาง RDU
1.2 จัดชองทางการสงขาวสารที่เปนประโยชน เพื่อสงให
ถึงประชาชน
- เผยแพรความรู ประชาสัมพันธขอมูลที่เปนประโยชน
แกผูปวยและประชาชน
1.3 จัดกิจกรรมรณรงคการใชยาอยางสมเหตุผล ในชวง
สัปดาหเภสัชกรรม
- คาวัสดุอุปกรณและของรางวัล ในการจัดกิจกรรม
จํานวนเงิน 4,500 บาท
1.4 จัดประชุมวิชาการดานยา ในเรื่องการใชยาอยาง
สมเหตุผล ประจําป 2562
โดยแบงเปน 2 รุนๆละ 1 วัน
* คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
80 คน x 100 บาท = 8,000 บาท
* คาวัสดุอุปกรณ = 2,500 บาท
* คาวิทยากร 4 ชม.ๆละ 600 บาท = 2,400 บาท
รวมเปนเงิน 12,900 บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได)

เปาหมายและ
พื้นที่
จํานวน
ดําเนินการ
รพ / รพสต

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
แหลง
จํานวน
งบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

อ.หางฉัตร - เพื่อใหเกิดการใชยา
อยางสมเหตุผล

ตค 61 - กย 62 PTC/สสอ

อ.หางฉัตร - ประชาสัมพันธทาง
บอรดประชาสัมพันธ
เสียงตามสาย, สถานีวิทยุ
ฯลฯ
รพ.หางฉัตร อ.หางฉัตร - เจาหนาที่และ
4,500
1ครั้ง/ป
ผูรับบริการมีความรู
ความเขาใจในเรื่อง
ของการใชยาอยาง
สมเหตุผล
รพ. / รพสต. อ.หางฉัตร - เจาหนาที่มีความรู
12,900
1 ครั้ง/ป
ความเขาใจในเรื่อง
ของการใชยาอยาง
สมเหตุผล

ตค 61 - กย 62 PTC/สสอ

รพ / รพสต

UC

มิย62

PTC/สสอ

UC

กค 62

PTC/สสอ

RDU
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
1.5 ประเมินความตระหนักรูในการใชยาอยางสมเหตุผล
ในบุคลากรทางการแพทยและผูรับบริการ และสงผลการ
ประเมินใหจังหวัด

2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
2.1 ทบทวนคําสั่งแตงตั้ง คกก. PTC อําเภอหางฉัตร
ประจําป 2561
- จัดประชุมคณะกรรมการ PTC ทุก 3 เดือน
เพื่อติดตามงาน
: คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จํานวน 15 คนๆละ 25 บาท
จํานวน 4 ครั้ง
เปนเงินทั้งสิ้น 1,500 บาท
- จัดสงรายงานการประชุมใหจังหวัด ภายใน 2 สัปดาห
หลังการประชุม
2.2 ทบทวนกรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ ใน รพ.
และรพสต. รวมทั้งระบบสงตอผูปวย เพื่อใหสอดคลอง
ตามแนวทาง RDU
: คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จํานวน 15 คนๆละ 25 บาท x 1 ครั้ง
เปนเงิน 375 บาท

เปาหมายและ
พื้นที่
จํานวน
ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
แหลง
จํานวน
งบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

รพ / รพสต
2 ครั้ง/ป

อ.หางฉัตร - เพื่อทราบถึงความ
ตระหนักรูในการใชยา
อยางสมเหตุผลของ
บุคลากรทางการแพทย
และผูรับบริการ

กพ 62
สค 62

PTC/สสอ

ปละ 1 ครั้ง

อ.หางฉัตร - มีคกก.เพื่อดําเนินงาน
และติดตามผล
อ.หางฉัตร - ตามตัวชี้วัด 20 ตัวชี้วดั

ตค.61

PTC/สสอ

4 ครั้ง/ป

ปละ 1 ครั้ง

อ.หางฉัตร - กรอบบัญชียา รพ/
รพสต อําเภอหางฉัตร

1,500

UC

พย.61 /กพ.62
พค.62/สค.62

PTC/สสอ

375

UC

ธค. 61

PTC/สสอ

RDU
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กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
2.3 ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน RDU ในป 2562
และติดตามผลการดําเนินงาน แกจนท.รพสต.ทุกระดับ
: คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จํานวน 15 คนๆละ 25 บาท x 2 ครั้ง
เปนเงิน 750 บาท
3. การพัฒนาระบบบริการเพื่อการใชยาอยางสมเหตุผล
3.1 ทบทวนแนวทางการดําเนินงานและมาตรฐานการ
รักษาตามแนวทางการใชยาของ RDU ในกลุมผูปวยตอไปนี้
: แนวทางการใชยาปฏิชีวินะใน 4 กลุมโรค ไดแก
RI , AD , FTW ,APL
: แนวทางการใชยาอยางสมเหตุผล ในผูปวยกลุมโรค
ไมติดตอเรื้อรัง
: แนวทางการใชยาอยางสมเหตุผลในสตรีตั้งครรภ
และหญิงใหนมบุตร
: แนวทางการเฝาระวังการใชยาในผูปวยโรคไตเรื้อรัง
ระดับ 3
: แนวทางการเฝาระวังการใชยาในผูปวยสูงอายุ
ที่ใชยากลุม Long acting benzodiazepine
(Chlordiazepoxide , Diazepam,
3.2 ตรวจรักษาโรคตามมาตรฐานและแนวทางที่กําหนด

เปาหมายและ
พื้นที่
จํานวน
ดําเนินการ
รพสต.
ปละ 2 ครั้ง

ผลผลิต/ผลลัพธ

อ.หางฉัตร - แนวทางการดําเนิน
งาน RDU ป 2562
- ติดตามผลการดําเนิน
งาน RDU

รพ. / รพสต. อ.หางฉัตร -มีแนวทางการใชยา
อยางสมเหตุผล
ตามหลักวิชาการ

งบประมาณ
แหลง
จํานวน
งบ
750
UC

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

พย.61
กค 62

PTC/สสอ

ตค61- กย62

PTC/สสอ

RDU
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กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
3.3 ดําเนินการตามแนวทาง PLEASE
P = PTC
L = Labeling
E = Essential Tools
A = Awareness
S = Special Population
E = Ethics

เปาหมายและ
พื้นที่
จํานวน
ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

รพ. / รพสต. อ.หางฉัตร - รอยละการใชยาปฏิชีวนะ

งบประมาณ
แหลง
จํานวน
งบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตค61- กย62

PTC/สสอ

ตค61- กย62

PTC/สสอ

ใน URI ≤ 20%
- รอยละการใชยาปฏิชีวนะ
ในโรคอุจาระรวง ไมเกิน 20%
- รอยละการใชยาปฏิชีวนะ
ในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ
≤ 50%
- รอยละการใชยาปฏิชีวนะ
ในหญิงหลังคลอดปกติ
ครบกําหนดทางชองคลอด
≤ 15%
- รอยละของผูปวยโรคไต
เรื้อรัง ระดับ 3 ขึ้นไป
ที่ไดรับ NSAIDs ≤ 10%
- ไมมีสตรีตั้งครรภ ไดรับ
ยาที่หามใช ไดแก
Warfarin* ,ststin ,ergots
เมื่อรูวาตั้งครรภ

3.4 ติดตามผลการรักษา กรณีที่ผูปวยไมไดรับยาปฏิชีวนะ
ในการรักษา 4 กลุมโรค

สุมสัมภาษณผูรับบริการ

ที่มารักษาดวยโรค RI

acute diarrhea

รพ.หางฉัตร - ผลการรักษา รวมทั้ง
ทัศนคติและความเขาใจ
ในการใชยาอยางสมเหตุผล

แผลเลือดออก และ

หญิงคลอดปกติ
แลวไมไดรับยาปฏิชีวนะ

จํานวน 30 ราย

RDU
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โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
3.5 ประเมินการสั่งใชยาและเวชภัณฑในรายการที่มีมูลคา
สูง หรือมีความเสี่ยง ในการใชไมเหมาะสม ทั้งในรพ.
และรพสต
3.6 รณรงคใหผูปวยนํายาเดิมมาดวยทุกครั้งที่มารับ
บริการรวมกับการพัฒนาระบบใหมีการเก็บขอมูลมูลคายา
ที่รับคืนจากคลินิคโรคเรื้อรังและจากการเยี่ยมบาน

3.7 ปรับรูปแบบฉลากยาใหเปนฉลากยา RDU
โดยเนนชื่อยาภาษาไทย ขอบงใช คําเตือน/ขอควรระวัง
ใน 13 กลุมโรค
- จัดใหมีการใชฉลากชวยสําหรับยา ที่มีความยุงยาก
ซับซอนในการใช เชน ยาหยอดตา ยาเหน็บ ฯลฯ
- จัดระบบสั่งใชยาแบบ key ในระบบแบบ Real Time
เพื่อใหมีการพิมพฉลากยาไดทุกรายการที่สั่งใช
3.8 พัฒนาระบบงานบริการเภสัชกรรม เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยแกผูรับบริการ
-สงมอบยาที่มีขอมูลครบถวน โดยมีฉลากยาที่มีภาษาไทย
พรอมระบุ ชื่อสถานบริการ ชื่อผูปวย วันที่ ชื่อยา
ชื่อยา วิธีใช คําเตือน/ขอควรระวัง ในการใชยา
- มีการบันทึกอุบัติการณความคลาดเคลื่อนทางยา
- จัดระบบปองกันความคลาดเคลื่อนทางยา
3.9 จัดระบบใหแพทย RDU Doctor/แพทยผูรับผิดชอบ
แตละเวร ทวนสอบการสั่งใชยาของแพทย/พยาบาล
ในแตละเวร

เปาหมายและ
พื้นที่
จํานวน
ดําเนินการ

งบประมาณ
แหลง
จํานวน
งบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

รพ. / รพสต. อ.หางฉัตร - มูลคาการใชยา

ตค61- กย62

PTC/สสอ

รพ. / รพสต. อ.หางฉัตร - มูลคาการประหยัดยา
- ผูปวย/ผูรับบริการ
ตระหนักและเห็นความ
สําคัญของการใชยา
อยางเหมาะสมและ
ตอเนื่อง
รพ. / รพสต. อ.หางฉัตร - การดําเนินงานในการ
จัดทําฉลากยาที่มีราย
ละเอียดครบถวน
ใน 13 กลุมโรค อยูใน
ระดับ 3

ตค61- กย62

PTC/สสอ

ตค61- กย62

PTC/สสอ

รพ. / รพสต. อ.หางฉัตร - อุบัติการณความ
คลาดเคลื่อนทางยา
ลดลง

ตค61- กย62

PTC/สสอ

รพ. / รพสต. อ.หางฉัตร -เพื่อใหเกิดการใชยา
อยางสมเหตุผล

ตค61- กย62

PTC/สสอ

ผลผลิต/ผลลัพธ

RDU

36

ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
- กําหนดใหพยาบาลเพิ่มรายละเอียดการซักประวัติ
และบันทึกอาการใหครอบคลุมตามเกณฑการสั่งใชยา
ปฏิชีวนะในแตละโรค และในเรื่องของบาดแผลสด
- ในเรื่องของบาดแผลสด กําหนดใหพยาบาลมีการ
ซักประวัติอาการตามแนวทางที่กําหนด และใหบันทึก
รายละเอียดการเกิดแผล ไดแก ระยะเวลาการเกิดแผล
ลักษณะแผล เปนตน
4.0 ดําเนินการตามเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหา
และสงเสริมการขายยาของกระทรวงสาธารณสุข
I. กําหนดแนวทางในการดําเนินงานตามเกณฑจริยธรรม
การจัดซื้อ จัดหายา ที่โปรงใสและตรวจสอบได ดังนี้
1.ประกาศเปนนโยบายองคกร และบุคลากร รับทราบ
เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยาอยางทั่วถึง
2.มีการกําหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมฯ
เปนลายลักษณอักษร และมีแนวทางเพื่อรายงาน
ติดตามการปฏิบัติ ไดแก
*ระบบการจัดซื้อ จัดหายาที่โปรงใสและตรวจสอบได
*ระบบการตรวจสอบการสั่งใชยาของรพ.
*ระบบการรับตัวอยาง และยาของแถม
*ระบบการรับสิ่งของ ของขวัญและบริการที่โปรงใส
ตรวจสอบได
*แนวปฏิบัติในการอนุญาตใหผูแทนยาเขาพบ
*แนวปฏิบัติสําหรับการไปประชุม สัมมนาที่สนับสนุน
โดยบริษัทยา
*แนวปฏิบัติในการจัดประชุมวิชาการที่สนับสนุนโดย
บริษัทยา

เปาหมายและ
พื้นที่
จํานวน
ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

รพ. / รพสต. อ.หางฉัตร - ตามเกณฑการ
ประเมินจริยธรรมฯ
ในระดับ 3 ขึ้นไป

งบประมาณ
แหลง
จํานวน
งบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตค61- กย62

PTC/สสอ

RDU
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เปาหมายและ
พื้นที่
จํานวน
ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
แหลง
จํานวน
งบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

II.มีแนวทางการดําเนินงานในระดับบุคลากรผูสั่งใชยา
และผูที่เกี่ยวของในการสั่งใชยา ดังนี้
1.ผูสั่งใชยาและผูเกี่ยวของรับทราบนโยบาย และแนว
ปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมวาดวยการสั่งใชยาอยางสมเหตุ
ผลสําหรับผูสั่งใชยา และผูเกี่ยวของในระดับบุคคล
2. มีการกําหนดแนวปฏิบัติการสั่งใชยาอยางสมเหตุผล
และมีแนวทางเพื่อรายงาน ติดตาม ดังนี้
*สั่งใชยาในผุปวยทุกรายและทุกสิทธิ์การรักษา
โดยยึดหลักจริยธรรมทางการแพทย
*สั่งใชยาดวยสัดสวนยา ED : NED สูงกวา 1:1
*สั่งใชยาดวยสัดสวนยาสามัญ : ยาตนแบบสูงกวา 1:1
*สั่งใชยาตามแนวปฏิบัติในการดูแลรักษาโรค
ที่กําหนดไวในประเทศไทย หรือที่เปนสากล
*สั่งใชยาปฏิชีวนะตามแนวปฏิบัติในการดูแลรักษาโรค
เพื่อลดปญหาเชื้อดื้อยา
*มีแนวปฏิบัติ ติดตาม ประเมินความเหมาะสมในการ
ใชยาในรายการยาที่มีราคาแพง
หรือมีปริมาณการสั่งใชสูงผิดปกติ แลวรายงานกลับ
ใหผูเกี่ยวของรับทราบ
*มีการติดตาม และประเมินผลตอการสั่งใชยา
พรอมการใหขอมูลยอนกลับแกผูสั่งใชยา หรือผูที่เกี่ยว
ของกับการสั่งใชยา
III มีการประเมินตามเกณฑจริยธรรม ดังนี้
- เกณฑจริยธรรมวาดวยการจัดซื้อและสงเสริมการขายยา
- เกณฑจริยธรรมวาดวยการสั่งใชยาสมเหตุผลในระดับ
บุคลากร
RDU
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4.การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ
4.1จัดระบบการสั่งใชยา ผานโปรแกรม ซึ่งมีการแจงเตือน
การใชยาที่ไมถูกตอง เหมาะสม ทั้งในระบบ HOSXP
และ JHCIS
4.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ ในการแจงเตือนการสั่งใชยา
ที่ไมเหมาะสม เชน กรณีผูปวยแพยา, ยาที่มี drug
Interaction ตอกัน ยาที่ไมควรสั่งใชรวมกัน เปนตน
4.3 ประสานงาน IT วิเคราะหและประเมินผลการ
ดําเนินงาน รวมทั้งการเชื่อมโยง IT ในการเก็บรวบรวม
ขอมูลความปลอดภัยดานยา
4.4 ติดตั้งโปรแกรม Lampang Pharm NET (LPPN)
สําหรับใชในโรงพยาบาล และมีการลงขอมูล
ใหเปนปจจุบัน
5. การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
5.1 ขยายขอบเขตการดําเนินงาน RDU ในรานยา
และคลินิกเอกชน
- สื่อสาร สรางความรูความเขาใจ และความตระหนัก
ในการดําเนินงาน RDU
- จัดอบรมใหความรู แนวทางในการดําเนินงาน RDU
แกผูประกอบการรานยาและคลินิกเอกชน
*คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม
จํานวน 15 คนๆละ 100 บาท

เปาหมายและ
พื้นที่
จํานวน
ดําเนินการ

งบประมาณ
แหลง
จํานวน
งบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

รพ. / รพสต. อ.หางฉัตร - เพื่อสะดวกตอการปฏิบัติ
งานและลดความคลาด
เคลื่อนทางยา

ตค61- กย62

PTC/สสอ

รพ. / รพสต. อ.หางฉัตร - อัตราการแพยาซ้ํา
รอยละ 0
- ไมมีการสั่งใชยาซ้ํา
ซอน
รพ. / รพสต. อ.หางฉัตร - เพิ่มความสะดวก
ในการดําเนินงาน RDU
ในการวิเคราะหและ
ประเมินผล
รพช
อ.หางฉัตร - เพิ่มความสะดวก
ในการดําเนินงาน RDU
ในการวิเคราะหและ
ประเมินผล

ตค61- กย62

PTC/สสอ

ตค61- กย62

PTC/สสอ

กพ 62

PTC/คบส
สสอ

ผลผลิต/ผลลัพธ

รพ. / รพสต. อ.หางฉัตร - ผูประกอบการรานยา
และคลินิคเอกชน เขาใจ
แนวทางการดําเนินงาน
RDU

3,000 UC

RDU
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
*คาเอกสารและวัสดุอุปกรณในการจัดอบรม 1,500 บาท
เปนเงิน 3,000 บาท
5.2 สรางเครือขาย/เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย
ในการตรวจเฝาระวังการจําหนายยาปฏิชีวนะ
NSAIDs Steroid และผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมเหมาะสม
ในรานชําและชุมชน
5.3 ชยายพื้นที่การดําเนินงานการใชยาอยางสมเหตุผล
ในชุมชน ต.หนองหลม เพื่มอีก 2 แหง ไดแก รพสต.ปาไคร
และรพสต. หนองขาม (รวมกับงาน คบส)
5.4 จัดทําสื่อ รณรงค ประชาสัมพันธ เผยแพรความรู
แกผูปวย ประชาชน รานขายยาและคลินิกเอกชน
* ไวนิล จํานวน 40 ผืน
* ภาพพลิกเรื่องการใชยาอยางสมเหตุผล จํานวน 30 ชุด
รวมเปนเงิน 5,000 บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได)

เปาหมายและ
พื้นที่
จํานวน
ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
แหลง
จํานวน
งบ

รพ. / รพสต. อ.หางฉัตร - รานชําปลอดยา
ปฏิชีวนะ NSAIDs
Steroid และผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ไมเหมาะสม
รพ. / รพสต. อ.หางฉัตร - เพื่อใหเกิดการใชยา
อยางสมเหตุผลในชุมชน
รพ. / รพสต. อ.หางฉัตร - ประชาชนมีความรู
ความเขาใจในเรื่อง
การใชยาอยางสมเหตุผล

5,000

UC

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตค61- กย62

คบส

ตค61- กย62

คบส

มค - กพ 62

PTC/สสอ

ธค 61
มีค 62
มิย 62
กย 62

PTC/สสอ

6. การคืนขอมูล กํากับ ติดตามและประเมินผล
6.1 คืนขอมูลการสั่งใชยาที่ไมเหมาะสมใหผูบริหาร/
องคกรแพทย/พยาบาลผูสั่งใชยา รับทราบทุกเดือน
6.2 ติดตามกํากับผลการดําเนินงานในระดับโรงพยาบาลและ
รพ.สต. ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคปสอ.
ทุกเดือน รวมทั้งคณะกรรมการ PTC ทุก 3 เดือน
6.3 ประเมินตนเอง ตามแบบฟอรมที่จังหวัดกําหนด
ทุก 3 เดือน
: แบบประเมินRDU 1 สําหรับ รพช
: แบบประเมินRDU 2 สําหรับรพสต

รพ / รพสต

4 ครั้ง/ป

อ.หางฉัตร - เพื่อใหเกิดการ
พัฒนางาน RDU

RDU
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
- จัดระบบการรายงานในระดับอําเภอและตําบล
6.4 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมจากทีม RDU จังหวัด
เพื่อชวยเหลือ/ติดตามกํากับ/สุมความถูกตองของ
การลงขอมูลและระบบรายงาน
*คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม
จํานวน 30 คนๆละ 100 บาท
เปนเงิน 3,000 บาท

เปาหมายและ
พื้นที่
จํานวน
ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

รพ. / รพสต. อ.หางฉัตร - เกิดการแลกเปลี่ยน
1 ครั้ง/ป
เรียนรูและพัฒนา
งาน RDU

งบประมาณ
แหลง
จํานวน
งบ
3,000

UC

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

มีค 62

PTC/สสอ

สรุปรวมเงินบํารุง สําหรับใชในกิจกรรม RDU ป 2562 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 31,025 บาท

RDU
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุขจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ 2562
คปสอ หางฉัตร จังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตรที่ 2 service Plan สาขาโรคมะเร็ง
แผนงาน.......................................................................................................................
โครงการหลัก
ตัวชี้วัดหลักและคาเปาหมาย
1 สตรีอายุ 30-60 ป ตั้งแตป 2558 จนถึงป 2562 ไดรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสะสม รอยละ 100
2 สตรีอายุ 30-70 ป ไดรับการคัดกรองมะเร็งเตานม รอยละ 80
3. ประชาชนสิทธิ์ UC ทั้งชายและหญิงอายุ 50-70 ป ไดรับการคัดกรองมะเร็งลําไสใหญ รอยละ 60
4. ประชาชนทั้งชายและหญิงอายุ 50-70 ป ไดรับความรูเรื่องมะเร็งลําไสใหญ รอยละ 80
กลุมเปาหมา
งบประมาณ(บาท)
ลําดับ
โครงการ
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตโครงการ
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
ย/จํานวน
จํานวน แหลงงบ
1. ประชาสัมพันธเรื่องโรคCA Colon
73 หมูบาน ทุกหมูบาน
มีการเผยแพร คาจัดทําบทความ uc
โครงการคนหา
CA.BreastและCervix
ประชาสัมพันธใน ประชาสัมพันธ
คัดกรองมะเร็ง
ผานเสียงตามสายในหมูบาน
ชุมชน
เตานม,ปากมดลูก
บูรณาการ
ลําไสใหญ
และลงบันทึก งานสุขศึกษา
(PP&P)
ยุทธ 1
3. พัฒนาศักยภาพอสม.ใหมีความรอบรู
ในเรื่องโรคมะเร็ง(Breast,Cervix,Colon)
ในเวทีประชุมประจําเดือน
อสมแตละเดือน

รพ 1
รพสต
10 แหง

มีการประเมินความ บูรณาการใน
รูกอนและหลัง
งานสสม.
อบรมเพิ่มขึ้น
อยางนอยรอยละ 10

ระยะเวลา
ดําเนินการ
มี.ค.ก.ย.-62

กสต มี.ค.-ส.ค.62

ผูรับ
ผิดชอบ
คมขํา
ธัญญลักษณ
ผูรับผิดชอบ
งานรพสต

คมขํา
ธัญญลักษณ
ผูรับผิดชอบ
งานรพสต

CA
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
4.มีการจัดทําทะเบียนคัดกรอง
และผูที่มีผลผิดปกติ
สงตอเพื่อการรักษาใน
สถานบริการ
5.ดําเนินการคนหาคัดกรอง
CA.colonในปชก UC
จํานวน

CA.Breast
คนหาคัดกรองสตรีอายุ
30-70ปจํานวน

CA.Cx
คนหาคัดกรองสตรีอายุ
30-60 ปจํานวน
หมายเหตุ
เปาป58ทั้งหมด10,645คน
ทําไปแลว8,360 คน

กลุมเปาหมา
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตโครงการ
ย/จํานวน
ทุกราย
รพ 1
มีทะเบียนเพื่อ
รพสต
ติดตามการ
10 แหง
รักษาไดดีขึ้น
15196
คน

รพ 1
รพสต
10 แหง

งบประมาณ(บาท)
จํานวน แหลงงบ

2285
คน

รพ 1
รพสต
10 แหง

รพ 1
รพสต
10 แหง

ผูรับ
ผิดชอบ
คมขํา
ธัญญลักษณ
ผูรับผิดชอบ
งานรพสต

ทุกแหง
มีการคนหา
รอยละ60

รพลป ต.ค- ก.ย 62

คาจัดทําบทความ

13283
คน

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค- ก.ย 62

มีการคนหา
รอยละ80

มีการคนหา
สะสมจากป58
ถึงป 62
รอยละ 100

ประชาสัมพันธ
บูรณาการ
งานสุขศึกษา
(PP&P)
ยุทธ 1

ต.ค- ก.ย 62

คมขํา
ธัญญลักษณ
ผูรับผิดชอบ
งานรพสต
ทุกแหง
คมขํา
ธัญญลักษณ
ผูรับผิดชอบ
งานรพสต

ทุกแหง
ต.ค- ก.ย 62

คมขํา
ธัญญลักษณ
ผูรับผิดชอบ
งานรพสต

ทุกแหง

CA
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
6.ติดตามผลการดําเนินงาน
ในเวทีประชุมประจําเดือน
ทุกเดือน
7.ติดตามผลการบันทึกขอมูล
ในโปรแกรม JHCIS
เมื่อมีปญหา
8.ออกนิเทศติดตามงาน
ในรพสต.รวมกับทีมนิเทศ
งาน

กลุมเปาหมา
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตโครงการ
ย/จํานวน
ผูรับผิด
สสอ
ติดตามเพื่อใหได
ชอบงาน
ผลงานตามเปา
หมาย
ผูรับผิด
ชอบงาน

ผูรับผิด
ชอบงาน

สสอ

ติดตามเพื่อใหได
ผลงานตามเปา
หมาย

รพสต
10 แหง

มีการติดตามงาน
ในทุกรพสต
2ครั้ง/ป

งบประมาณ(บาท)
จํานวน แหลงงบ

บูรณาการ
ในงาน
ปช.JHCIS

UC

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค- ก.ย 62

ผูรับ
ผิดชอบ
คมขํา

ต.ค- ก.ย 62

คมขํา

มี.ค- ก.ค 62

คมขํา

งบบูรณาการ
ในยุทธ 1

CA
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แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ 2562
คปสอ หางฉัตร อําเภอหางฉัตรจังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตร ดานบริการเปนเลิศ (Service Exclleca)
ประเด็น / งาน : แผนงานที7่ การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและการสงตอ
ตัวชี้วัด (KPI) : 50. อัตราการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกแนภายใน24ชั่งโมงในโรงพยาบาลระดับF2ขึ้นไป (ทั้งทีE่ RและAdmit)
สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน :
1. อัตราการเสียชีวิตของผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป(ทั้งที่ ER และ Admit)ไมเกินรอยละ 12
2. Respone time ในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินใน 10 นาที มากกวารอยละ80 (ป2561 ได 72.5%)
3. การเสียชีวิตสวนใหญจะเปนการเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ
4. อัตราการเรียกใชบริการ 1669 ในผูปวยวิกฤตสีแดงต่ําและหนวยปฏิบัติการมีความครอบคลุม
5. ขอมูลยังขาดคุณภาพบันทึกไมครบถวน (IS/HDC)
6.เจาหนาที่สาธารณสุขและประชาชน ยังขาดความตระหนักในเรื่องวัฒนธรรม ความปลอดภัยในการใชรถใชถนน
7. ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ภาคีเครือขายภาคสวนตางๆ ยังขาดความตอเสี่ยงและยั่งยืนเนนเฉพาะชวงเทศกาล
8. คะแนน ECS คุณภาพรพ.หางฉัตรป 2561 = 65.1
องคประกอบดานอาคารสถานที่ –ไมมีหองชะลาง
องคประกอบดานบุคลากร-Head Nurse ไมผานการอบรมผูบริหาร 4 เดือน พยาบาล ENP/EP
องคประกอบการรักษาพยาบาล - ไมมี Fast Track ไมชัดเจน, -ไมมีแนวทาง Refer System ชัดเจน, -ระบบ Pre Hospital ของรพ. Respontime ไมผาน 72.5% (เปา80)
-ไมมีการศึกษาวิจัยในหนวยงาน รูปแบบงานพัฒนาคุณภาพ HA ไมตอเนื่อง
ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

รหัสโครงการ 120205 Pre-hospital care
1.โครงการพัฒนา
1.พัฒนา EMS คุณภาพ
ระบบบริการ
1. ทบทวนและแตงตั้งคณะกรรมการ
เครือขาย EMS ระดับอําเภอประชุมและนําเสนอขอมูล
การแพทยฉุกเฉิน

เปาหมาย/จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ
(ระบุ PCC)

ผลผลิต/ผลลัพธ

1.ระบบการแพทย
คณะกรรมการ EMS อําเภอหางฉัตร ฉุกเฉินมีคุณภาพ
ระดับอําเภอปละ1ครั้ง
ไดมาตราฐาน

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดําเนินการ
จํานวน แหลงงบ

ผูรับผิดชอบ

ตค61-กย62 คณะกรรมการEMS
ระดับอําเภอ

45

ลํา
ดับ

โครงการ
ครบวงจรและ
ระบบการสงตอ
(EMS+ECS+ER+
Refer คุณภาพ)

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
2.คืนขอมูลผลการดําเนินงานEMSและ
เครือขายระดับอําเภอ
3.ประชุมคณะกรรมการเครือขาย EMSระดับอําเภอ

เปาหมาย/จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ
(ระบุ PCC)

เดือนละ1 ครั้ง

ผลผลิต/ผลลัพธ
2.เพิ่มการเขาถึง
ระบบการแพทยฉุกเฉิน
3.ลดอัตราการีเสีย
ชีวิตจากการเจ็บปวย
ฉุกเฉิน

จํานวน2ครั้ง/ป

4. จัดตั้งศูนยฯรับ-สั่งการ ระบบบริการ

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดําเนินการ
จํานวน แหลงงบ
ตค61-กย62
คาอาหารวาง

ตค61-กย62

uc

1,000
ตค61-กย62

ผูรับผิดชอบ
นพ.โอฬาร
รําพึง
รําพึง
โสพิศฏา
รําพึง

การแพทยฉุกเฉินโดยมีผูรับผิดชอบชัดเจน(แยกจากเจาหนาที่ ER)

5.ทบทวนคูมือและแนวทางการปฏิบัติงาน
และแนวทางการเบิกจายคาตอบแทนEMSและแจง
ใหกับหนวยปฏิบัติงาน EMSและเครือขาย
6.สรางความผูกพันธEagagement โดยเยี่ยม
ใหกําลังใจหนวยปฏิบัติการภาคีเครือขายEMS
และนิเทศติดตามการดําเนินงาน/ปญหา
อุปสรรคตางๆของภาคีเครือขาย EMSและคืนขอมูล
7. จัดใหมีทีม Mini MERT ระดับอําเภอ
และโครงสรางบทบาทหนาที่แผนปฏิบัติ
การรองรับสาธารณภัยและภัยพิบัติ
8. จัดทําประกันชีวิตใหแกจนท.ในระบบบริการ
แพทยฉุกเฉิน (ACLS) และภาคีเครือขาย BLS, FR
9. อบรมโปรแกรม ITEMS รพ.ศูนย+สสจ.
10.เขารวมแขงขัน EMS Rally ระดับ
จังหวัด/เขต/ประเทศ
11.ลงเยี่ยมใหความรูแกจนท.EMR ในเขตอ.หางฉัตร
12. ยกระดับ EMR เทศบาลหางฉัตรแมตาล

จํานวน 10เลม

ตค61-กย62

โสพิศฏา
รําพึง

ปละ2ครั้ง

ตค61-กย62

โสพิศฎา

จํานวน 2 ทีม

ACLS จํานวน 60 คน

ทีมEMR, BLS ,ACLS
อําเภอหางฉัตร
ปละ 2 ครั้ง
2 แหง

รพ.หางฉัตร

ตค61-กย62 จิรวรรณ+ชลธิชา
รําพึง+โสพิศฏา
7,200

รอจากสสจ

UC

ก.ย.-62

ตค.61-กย62

ม.ค.62-กย62
ตค.61-กย62

โสพิศฏา
โสพิศฏา
รําพึง
โสพิศฏา
โสพิศฏา
โสพิศฏา
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และอบต.เมืองยาวเปน BLS
13.ขึ้นทะเบียนหนวยปฏิบัติการ EMR
ใหมคือเทศบาลหางฉัตร
14.รวมนําเสนอผลการดําเนินงาน EMSระดับจังหวัด
15. ประชมุคณะกรรมการภาคีเครือขาย EMS
ระดับอําเภอ ปละ2 ครั้งและ
Conference case Dead/Interesting Case
16.อบรมใหความรูของเครือขาย อฉช.
เรื่องการแจงเหตุและการปฐมพยาบาลเบื้องตน ฯลฯ

17.รวมสรุปประเมินผลการดําเนินงาน

เปาหมาย/จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ
(ระบุ PCC)

ผลผลิต/ผลลัพธ

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดําเนินการ
จํานวน แหลงงบ

1 แหง

ตค.61-กย62

โสพิศฏา

ปละ 1 ครั้ง
ปละ 2 ครั้ง

มีค.-กย62
มีค.-กย62

รําพึง,โสพิศฏา
คกก.Pher
รําพึง

ตค.61-กย62

รําพึง
โสพิศฏา

ประชาชนอ.หางฉัตร
อสม.ลูกจางโรงพยาบาล

2ครั้ง/ป

รอจากสสจ.

สสจ

งบสสจ

รําพึง
โสพิศฏา

EMSทั้งจังหวัด
18. Ambulance Safety
18.1 ติดตั้งอุปกรณื CCTV และ GPS ในรถพยาบาล
18.2 ทําประกันภัยชั้น1 รถพยาบาล
18.3 เนนย้ําพนักงานขับรถรพ.ขับรถความ
เร็วไมเกิน90กิโลเมตร/ชั่วโมง
18.4 มีผูรับผิดชอบโดยพนักงานขับรถรพ.
ทุกเชาตองมีการตรวจสอบสภาพความ
พรอมของรถและพนักงานขับรถกอน
ปฏิบัติงาน

18.5- สงเจาหนาที่ขับรถรพ.อบรม
พนักงานขับรถครบ 100%

ผูรับผิดชอบ

รถพยาบาล1คัน

รพ.หางฉัตร

รถพยาบาล2คัน
พขร4คน

รพ.หางฉัตร
รพ.หางฉัตร

ทุกวัน

รพ.หางฉัตร

จํานวน 1 คน

รพ.หางฉัตร

5,000บาท/ป

ตค.61-กย62

รําพึง+หน.บริหาร

ตค.61-กย62

หน.บริหาร
หน.บริหาร

ตค.61-กย62
ตค.61-กย62

สสจ.

ตค.61-กย62

หน.บริหาร
+พขร.รพ.ทุกคน

รําพึง
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18.6พนักงานขับรถผานการอบรมEMTB
19.ประชาสัมพันธการเรียกใชบริการ1669โดย
เสียงตามสายหมูบานและวิทยุชุมชน
และแจงกํานันผูใหญบานในที่ประชุมอําเภอ
และไลนหัวหนาสวนอําเภอ
20.สงพยาบาล ER อบรม ATLS ใหครบ 100 %
21.สงพยาบาลER อบรมPre-Hospital หลักสูตร80ชม.
22.สงพยาบาล ER อบรม Advance CPR

เปาหมาย/จํานวน
จํานวน 1 คน

- กําหนดประชุมคณะทํางานทุก 1 เดือน
- การสรุปและประเมินผลการดําเนิน6เดือน, 1 ป

ผลผลิต/ผลลัพธ

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดําเนินการ
จํานวน แหลงงบ

รพ.หางฉัตร

ตค.61-กย62

อําเภอหางฉัตร

ตค.61-กย62

ผูรับผิดชอบ
รําพึง
รําพึง
ผอ.รพ.

พยาบาล ER 2 คน
จํานวนปละ 2 คน
จํานวนปละ 2 คน

In hospital care
2.พัฒนาระบบ ECS คุณภาพ
1.1.มีการประเมินตนเองตามเกณฑประเมินECSคุณภาพ
พัฒนาความสามารถขาด 12 องคประกอบ ดังนี้
- ทําประเมินเกณฑ ECS คุณภาพปละ 2 ครั้ง

พื้นที่ดําเนินการ
(ระบุ PCC)

จนท.ER12 คน
จํานวน 2 ครั้ง/ป
-นายอําเภอและหัว
หนาสวนอ.หางฉัตร

รพ.หางฉัตร
รพ.หางฉัตร
รพ.หางฉัตร

ปรับเปลี่ยนตาม
นโยบายการเงิน
การคลังขององคกร

ร.พหางฉัตร ผานเกณทECSคุณภาพ
หองฉุกเฉิน รอยละ70

มีคณะกรรมการPHER
อําเภอหางฉัตร

UC
30,000 UC
UC

ตค.61-กย62 รําพึง
ตค.61-กย62 รําพึง
ตค.61-กย62 รําพึง

ตค.61-กย.62

หน.ER

ต.ค61

คณะกรรม
PHEM
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เปาหมาย/จํานวน

- จัดสรางหองชะลางหนาหอง ER
สสอ/รพ/รพสต50คน
- สงแพทยและพยาบาลอบรม ENP 4 เดือนปละ 1คน
จํานวน 50 คน
/สง Head Nurse อบรมผูบริหาร 4 เดือน
- ประสานแมขายรพ.ลําปางจัดทํา Fast Track
ชัดเจนเปนรูปธรรมมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
- สงบุคลากรอบรม Pre Hos Nurse ที่รพ.ขอนแกน
- ประชุมคณะทํางานประสานบริหารแยกพขร.EMS+
พขร.Refer แยกออกจากกันชัดเจน
- สนับสนุนสงเสริมจนท.ในหนวยงานทําR2Rคนละ1เรื่อง/ป

พื้นที่ดําเนินการ
(ระบุ PCC)

ผลผลิต/ผลลัพธ

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดําเนินการ
จํานวน แหลงงบ
บรูณการ
ย.3

uc
uc

ตค.61-กย.62

ผูรับผิดชอบ
อ.หางฉัตร
จนท.ER
หัวหนา ER

งบEMS

1.2 สรุปผลการดําเนินงานพัฒนา ECS
คุณภาพประจําป2561 ปละ 2 ครั้ง
1.3 รวมจัดทําแผนปฏิบัติการสาธารณภัยและ
ภัยพิบัต,ิ โครงสรางICS,บทบาทหนาที่ระบุบุคลากร
ใหชัดเจน/แผนประคองกิจการและแผนอพยพผัปวย
1.4 รวมเปนคณะทํางานMCATTงานจิตเวช
1.5 รวมทําคําสั่งแตงตั้งทีมMini MERTรพหางฉัตร
1.6 รวมซอมแผนรองรับสาธารณภัยและ
ภัยพิบัติโดยซอมแผนอุบัติเหตุจราจร
1.7 รวมรับฟงชี้แจงการซอมแผนอุบัติเหตุจราจร
โดยมี - การซอมแผนบนโตะ
- การซอมแผนเสมือนจริง
- การชี้แจงใหความรูเรื่องการเตรียมทีม

ตค.61-กย.62

3,750

จํานวน2ทีม

จํานวน คน
-ปละ 1 ครั้ง

จํานวน 200 คน

อ.หางฉัตร
งบอยูใน ย1

UC

กพ-มีค62
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ในการตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณภัยและภัยพิบัติ
1.8 รวมประเมินผลการซอมแผน
1.9 จัดทําแนวทางการดูแล ผูปวยTrauma
HI, Blunt Trauma, Multiple Trauma
1.10 จัดทําแนวทางใหมีการวินิจฉัยและ
ชวยเหลือผูปวยบาดเจ็บที่ศีรษะขั้นตนตามแนวทาง ATLS
คือ Fast Tarck Trama
1.11เก็บรวบรวมรายงาน/วิเคราะหจุดเสี่ยง
อุบัติเหตุทุกเดือนสงสสจและรพ.ลําปาง
1.12รวบรวมรายงาน IS สงสสจ.ทุกเดือน

เปาหมาย/จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ
(ระบุ PCC)

จํานวน 50 คน

ผลผลิต/ผลลัพธ

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดําเนินการ
จํานวน แหลงงบ

มีแผนรองรับภัยพิบัติ
มีCPGรายโรคใชปฏิบัติ
ในหนวยงานER

จํานวน 3 เรื่อง
ER

ต.ค61
กย.62

ผูรับผิดชอบ

กับงาน ER
PCT รวมกับ
ER

12เดือน

ตค.61-กย.62 วราภรณ

หัวหนาสวนอําเภอ

ตค.61-กย.62

และนํามาวืเคราะห/สถิติ เพื่อนําเสนอ
หางฉัตรเดือนละ1ครั้ง
คณะกรรมการเตรียมความพรอมรับอุบัติ
ทางถนนของอําเภอในที่ประชุมอําเภอทุกวันที4่ ของเดือน

รําพึงและจิรนารถ
ผอ.รพ.

3.ดําเนินการพัฒนา ER คุณภาพ
1.วิเคราะหสถานะการณขอมูลเพื่อจัดทํา

Gap Analysis
2.1 มีการประเมินตนเอง ER คุณภาพ
ใน 3 มิติ 12 องคประกอบไมผานเกณท

จนท.ER 13 คน
จํานวน 2 ครั้ง/ป
จนท.ER 12 คน
จํานวน 2 ครั้ง/ป

หองฉุกเฉิน

ผานเกณทERคุณภาพ

ตค.61

รอยละ70
มีค.-กย.62

และนําสูแผนป2561
2.1.1 อาคารสถานที่
-ปรับปรุงโครงสรางโดยจัดสรางที่ชะลางตัวผูปวย
-จัดใหมZี ONE CPR พรอมอุปกรณชวยชีวติ

รําพึง
วิชาการหอง

หอง ER
หนาหองer 1หอง

10,000

ตค.61-กย.62

50

ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมาย/จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ
(ระบุ PCC)

ผลผลิต/ผลลัพธ

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดําเนินการ
จํานวน แหลงงบ

2.1.2 บุคลากรไมผาน=63.65%
-สงอบรมparamedic nurse
- อบรมพยาบาลผูชวยชันสูตรพลืกศพ
2.1.3 สามารถในการรองรับภัยภัยพิบัติ (ป60=75.5%)

จํานวน 2 คน
จํานวน 2คน/ป

- สงแพทยพยาบาลอบรมหลักสูตร Mini MERT
2.1.4 ระบบสนับสนุน(ป60 =58.35 %)

จํานวน 1 ทีม

- จัดใหจนท.รปภ.มืออาชีพโดยกําหนด
บทบาท/หนาที่ ความรับผิดชอบชัดเจน
- มีระบบรายงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทันเวลา
- จัดใหมีระบบเก็บเงินคาบริการนอกเวลา
- จัดใหมีระบบการจายยานอกเวลาราชการตลอด 24 ชม.
2.1.5 ขาวสาร/ขอมูล (ป60 = 64.4 %)
-พัฒนาระบบมาตราฐานขอมูลในงานER
และจัดใหมีการลงขอมูลเวชาระเบียนในระบบ
ฐานขอมูล Hos-xp ใหครบถวนสมบูรณ
- มีการวิเคราะหขอมูลฐานขอมูลHos-xp
เพื่อดึงขอมูลมาใชประโยชนในระบบโรค
2.1.6 การพัฒนาคุณภาพ (ไมผาน= 60 %)
(Quality Management)
- ทบทวนคณะกรรมการตางๆเพื่อใหมี
การพัฒนาคุณภาพ HA อยางตอเนื่อง
-ดูแลรักษาใหมีการใชระบบTelemedicinในผูปวยER

ปรับเปลี่ยนตาม
นโยบายการเงิน
การคลังขององคกร

20,000
10,000
งบสสจ.

มีค.,กย.62

หน.ER+
หน.ER+HRD
หน.ER+HRD

ตค.61-กย.62

หน.ER+HRD

ตค.61-กย.62

ตค.61-กย.62

จนท.รปภ
จนทERทุกคน

ผูรับผิดชอบ

หน.บริหาร

ตค.61-กย.62

พวงเพ็ญ
หน.บริหาร
หน.เภสัช

จนทERทุกคน

ตค.61-กย.62

วราภรณ
จนทER

งานIM ของER

ตค.61-กย.62

วราภรณ+
งาน IM รพ.

จนท.เภสัช

หองฉุกเฉิน

ตค.61-กย.62 คณะกรรมการ

HA รพและER
แพทยประจําER
พยาบาลERทุกคน

รพ.หางฉัตร

รําพึง+
จนทER
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ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
2.1.7 การศึกษาและการวิจัย ( ไมผาน= 0 %)
- สงเสริม+สนับใหมีการพัฒนาและทําวิจัย
แลกเปลี่ยนเรียนรูในงานประจํา(R to R)
2.1.8 ความพึงพอใจของบุคคลากรดาน

เปาหมาย/จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ
(ระบุ PCC)

ปละ 1 ครั้ง
จํานวน1เรื่อง
2ครั้ง/ป

2.2.1 จัดใหมีพยาบาลวิชาชีพทําหนาทีTriage หนาหองฉุกเฉิน

และบทบาท หนาทีTriageชัดเจนเปนลายลักษณ
และจัดใหมีโตะTriageใวหนาหองฉุกเฉิน
2.2.2มีนโยบาลโรงพยาบาลแจงที่ประชุม
อําเภอหางฉัตรและผูประกอบการโรงงาน

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดําเนินการ
จํานวน แหลงงบ
1,000 uc

การรักษาพยาบาลฉุกเฉินของงานER
(ป60= 64.6 %)
- อบรม ESB ทั้งโรงพยาบาลเพื่อ
สรางขวัญกําลังใจ/คาตอบแทนบุคลากร

2.2ลดภาวะหองฉุกเฉินแออัด โดย

ผลผลิต/ผลลัพธ

ตค.61-กย.62

ผูรับผิดชอบ

HRD
รําพึง
ขนิษฐา
หน.ER

รวมกับHRD

พยาบาลERทุกคน

หองฉุกเฉิน
หนาหองฉุกเฉิน

HRD
รําพึง

ตค.61-กย.62

รําพึง

อําเภอหางฉัตร

ผอ.รพ.
รําพึง

รพ.หางฉัตร

รําพึง
ธนิวรา
รําพึง

กรณีมาตรวจนอกเวลาราชการถาไม
เจ็บปวยฉุกเฉินจะไมออกใบรับรองแพทยลางาน
2.2.3มีการประชาสัมพันธเสียงตามสายใน
โรงพยาบาลใหผูปวยทราบTriage Leval
2.2.4จัดใหมH็ OT LINEสายตรงปรึกษาโรค

ประชาชนอ.หางฉัตร หองฉุกเฉิน
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ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
2.3.มีการพัฒนาคุณภาพการรักษาโดยใช
ER Safety Goal
2.3.1ER Safety(2P Safety)
ดูแลผูปวยโดยPatient Safety 5ประเด็น
-จัดโชนTiage และโชนตางๆๆใหจัดเจน
- มีแผนวิจัยและการรักษาโรคกลุมเสี่ยง
โดยใช Early Warning Score (NEWS)ใหถูกตอง
- มีการสื่อสาร วิธีกรและแนวทางสําหรับ
Crisis Sitnation
- เปาหมายผูปวยตองจัดทํา Flow ดูแล
ผูปวยและมาตรการกําหนดระยะเวลาผูปวย
ฉุกเฉินวิกฤตอยูในหองฉุกเฉินไปเกิน 2-4 ชม.
- มีการเรตียมความพรอมรับภาวะฉุกเฉิน
และสาธารณภัย (Hospitol Prepanedness
far Emergencies : HOPE)
2.2 Persennel : 2 ประเด็น
2.2.1 Ambeland Sefety
1. มีสงจนท.พนักงานขับรถอบรม
2. ขับรถไมเกิน 80 กิโลเมตร
3. ติด CCTV +GPS ในรถ Ambeland
4.จัดทําประกันชีวิตจนท.ปฏิบัติงานEMS
2.2.2 Warkplace Vidence

เปาหมาย/จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ
(ระบุ PCC)

พยาบาลERทุกคน

หองฉุกเฉิน

พยาบาลERทุกคน

หองฉุกเฉิน

ผลผลิต/ผลลัพธ

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดําเนินการ
จํานวน แหลงงบ
ตค.61-กย.62

ผูรับผิดชอบ
รําพึง
แพทยประจําER
รําพึง
วิชาการหองER

รําพึง
รวมกับคณะกรรมการ
PHRM
พยาบาลERทุกคน

หองฉุกเฉิน
รําพึง

งบสสจ

จํานวน 57 บาท

6,840 uc

คุณอรพิน
คุณอรพิน
โสพิศฏา
รําพึง
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ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
โดยเปนนโยบายดานบุคลากรเพียงพอ
2.3 จัดใหมี ER Quality Improvement (Andit)

เปาหมาย/จํานวน

ปละ 2 ครั้ง

พื้นที่ดําเนินการ
(ระบุ PCC)

ผลผลิต/ผลลัพธ

หองฉุกเฉิน

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดําเนินการ
จํานวน แหลงงบ
มีค.,กย62

ผูรับผิดชอบ

วราภรณ

Refer System
4.การพัฒนาระบบสงตอ
- จัดทําแนวทาง Refer System คปสอ.หางฉัตรและ
รพ.ลําปาง/รพ.เกาะคา
- สงตอผูปวยบาดเจ็บศีรษะ(Sever HI,
Blunt Trauma, Multiple Trauma)
ตามแนวทางการสงตอทุกราย
- สงขอมูลศูนยcocเยี่ยมบานผูปวยบาด
เจ็บศีรษะที่ตองไดรับการฟนฟูที่บานรวม
กับชุมชนและรพสต.

ศูนยสง ตอรวมกับจนท.ER

ตค.61-กย.62 เพ็ญศรี+ศูนยสงตอ

หองฉุกเฉิน

รพสตทุกแหง
และpcc2แหง
บานเหลาและบานขวง

ตค.61-กย.62

เพ็ญศรี+
จนท.ER

ตค.61-กย.62

ขนิษฐา
Erรวมกับ
COC
รําพึง

มีค.-กย62
94,790.00
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20000
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6840

63

94790
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แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ 2562
คปสอ หางฉัตร อําเภอหางฉัตรจังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ (Service Exccllencc)
ประเด็น / งาน : แผนงานที6่ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)
ตัวชี้วัด (KPI) : 38.รอยละโรงพยาบาลตั้งแตระดับF2 ขึ้นไปสามารถใหยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผูปวย STEMI ได
39. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน :
1.โรงพยาบาลหางฉัตรสามารถใหยาลายลิ่มเลือดได 100% หลัง confirm cardiologist รพ.แมขาย จ.ลําปาง
2.อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (I20-I25) เพิ่มขั้นจากป2560 ป59=35.3(18ราย), ป60=13.78 (7ราย), ป61=32.57 (14ราย)
3.ระยะเวลาที่ผูปวย STEMI มาถึง ER จนกระทั่งไดรับยาละลายลิ่มเลือด (Docr toneed time) ยัง >30 นาที ได 48.33 นาที
4.ระยะเวลาที่ผูปวย STEMI ไดรับการสงตอ (Docr to refer time) หลังการวินิจจัย ยัง > 30นาที ได 38.5 นาที
พื้นที่
งบประมาณ
ผลผลิต/
ดํ
า
เนิ
นการ
ลําดับ
โครงการ
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
เปาหมาย/จํานวน
แหลงงบ
จํานวน
(ระบุ PCC) ผลลัพธ
รหัสโครงการ
1.ทบทวนการดูแลผูปวยในสถานบริการ
120206
พัฒนาระบบ
1.1 ทบทวนเหตุการณ conference case ACS
ทีมการรักษา
บริการสุขภาพ ที่มีปญหาการรักษาลาชาในทีมรักษาใน caseนั้นๆ
สาขาโรคหัวใจ ในเวร เพื่อการวินิจฉัยรักษาและสงตออยางถูกตอง
ปลอดภัย ทันเวลา
1.2 รวมกันวิเคาระหผูปวยที่เปน STEMI และ
เสียชีวิตในทีม NCD board
1.3 ทบทวน clinical practice guide line,
ทีมการรักษาทั่งรพช.
บรูณาการรวมกัน
CPG ACS ในทีมการรักษาใหเปนปจจุบัน
และรพสต.
ใน NCD board

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
ธิดารัตน
ทีมNCD board
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมาย/จํานวน

1.4 โรงพยาบาลมีแนวทางในการใหยาละลายลิ่ม
เลือด (Fibrinolytic drug) โดยผานระบบการใหคํา
ปรึกษาจาก cardiologist รพ.แมขาย
1.5 โรงพยาบาลมียาละลายลิ่มเลือด Fibrinolytic drug
และมีระบการบริหารยาละลายลิ่มเลือด โดยพรอม
ใหตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันและมีระบบหมุนเวียน
ยาระหวางโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลชุมชน
1.6 มีความพรอมของหนวยงานและทีมงาน
มีอุปกรณชวยชีวิต มีรถพยาบาลพรอมสงในกรณี
ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
1.7 กํากับติดตามผูปวย NCD ที่พบ BP สูง
Hyperglycemia ที่มาER เพื่อแกไขภาวะวิกฤตซึ่ง
เสี่ยงตอการเกิด MI ,Strokeจัดแจก aleart card
เพื่อเตือนอาการที่ตองมารพ.ทันทีโดยใชEMS1669
1.8 คัดกรองกลุมเสี่ยง DM,HTDLD ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.การพัฒนาศักยภาพ บุคลากร
2.1จัดสงบุคคลากรทั้งรพช.และรพสต.อบรมความรู
แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจใหม
CPG ACS ,guideline ACS

ทีมการรักษาทั้งรพช
และรพสต.

พื้นที่
ดําเนินการ
(ระบุ PCC)

ผลผลิต/
ผลลัพธ

งบประมาณ
แหลงงบ
จํานวน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

บูรณารวมกับงานNCD+

ธิดารัตน+ทีม NCD

งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

บรูณาการรวมกับงาน

ทีมNCD board

service planสาขา
โรคหัวใจ จังหวัดลําปาง
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมาย/จํานวน

2.2จัดทําแนวทางและทบทวน clinical practice
guideline ACS ใหม ใหเปนปจจุบัน
2.3 ผลักดันใหองคกรสวนทองถิ่นมีสวนรวม
และใชงบประมาณรวมในการพัฒนาการดูแล
ผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจในเขตพื้นที่สุขภาพ
ใหบริการประชาชนไดคลอบคลุมทุกพื้นที่
3.พัฒนาระบบสงตอ (รับ-สงตอปลอดภัย)
3.1 ทบทวนแนวทางการรับและสงตอระหวาง
ทีมการรักษาทั้งรพช
รพช/รพสต.และรพ.แมขาย
และรพสต.
3.2 มีระบบการปรึกษากับรพ.แมขาย
(Consult Cardiologist) ในการทีมรักษา
เบื้องตนกอนนําสงตอรพ.แมขายผานทาง
Line , telephone มีชองทางดวน fast track
ใหคาํ ปรึกษากับรพ.สต. ผานทาง telephone
ติดตอ แพทยเวรประจําหองฉุกเฉิน
(054)269231 ตลอด24 ชั่วโมง
ในการรักษาพยาบาลเบื้องตนสงตอ ถูกตองปลอดภัย
3.3 รวมกับงาน EMS และงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการใหความรูเรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจประชาสัมพัน
1669 ผานวิทยุชุมชน+เสียงตามสายหมูบาน

พื้นที่
ดําเนินการ
(ระบุ PCC)

ผลผลิต/
ผลลัพธ

งบประมาณ
แหลงงบ
จํานวน
บรูณาการรวมกัน
ในองคกรแพทย
บรูณาการรวมกัน
ใน NCD board

กสต.

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
ธิดารัตน
องคกรแพทย
NCD board

บรูณาการรวมกัน
ใน NCD board

NCD board
ธิดารัตน

บรูณาการรวมกัน
งาน EMSและ
งานระบบปรับ

ธิดารัตน
งานEMS

เปลี่ยนพฤติกรรม

งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ
(ระบุ PCC)

ผลผลิต/
ผลลัพธ

4. มีการเยี่ยมบานผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ
ผูปวยฟนฟูหลังทําหัตถการตางๆโดยทีมHHC
และทีมมอคโดยการสงตอขอมูลและประสานงาน
ผานศูนยCOC
5. พัฒนาดานอุปกรณการแพทย
บํารุงรักษาดูแลเครื่อง Telemedicie ที่ใชเปน
อุปกรณการแพทยในการดูแลรักษาชวยเหลือ
ผูปวย ACS
5.1 จัดซื้อแบตเตอรรี่เครื่อง Telemedicie
ที่ใกลหมดอายุ
5.2 เติมเงินซิมการดเครื่อง Telemedicie
เพื่อใชในการเชื่อมตอระหวางสงตอรพ.เครือขาย
ในการดูแลผูปวย ASC

งบประมาณ
แหลงงบ
จํานวน
บรูณาการรวมกับ
ศูนย COC

ระยะเวลา
ดําเนินการ

15,000 บาท

ต.ค61-ก.ย.62 หน.งานอุบัติเหตุ-

UC

ผูรับผิดชอบ
ธิดารัตน
ศูนย COC

ฉุกเฉินรพ.หางฉัตร

3,600บาท/ป

เดือนละ300

รวมงบ

18600

UC

ต.ค61-ก.ย.62
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แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ หางฉัตร จังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตรที่ 1. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence )
ประเด็น / งาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( sepsis )
ตัวชี้วัด (KPI) :
1. อัตราการเสียชีวิตของผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบชนิดรุนแรง Community acquried < รอยละ 30
2. อัตราผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดไดรับการเจาะ H/C กอนการให ABO > รอยละ 90
3. อัตราผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดไดรับ ABO ภายใน 1 ชม.หลังวินิจฉัย Sepsis/Septic shock > รอยละ 90
4. อัตราผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดชนิดรุนแรง (Septic shock) ไดรับสารน้ําอยางนอย 30 ml/kg.ภายใน 1.5 ชม > รอยละ 90
5. อัตราผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดชนิดรุนแรง (Septic shock) ไดรับยายเขา ICU ภายใน 3 ชม > รอยละ 30
6. อัตราผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดชนิดไมรุนแรง ไดรับการสงตอไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกวา < รอยละ 50
สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน : อําเภอหางฉัตร ขอมูล ณ 30 กันยายน 2561
1. อัตราการเสียชีวิตผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบชนิดรุนแรง Community acquried ป2559 พบรอยละ 23.21 , ป2560 รอยละ 14.70 และ ป2561 รอยละ 9.87
2. อัตราผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดไดรับการเจาะ H/C กอนการให ABO ป2559 พบรอยละ 83.9 , ป2560 รอยละ 89.2 และป2561 รอยละ 93.8
3. อัตราผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดไดรับ ABOภายใน 1 ชม.หลังวินิจฉัย Sepsis/Septic shock ป2559พบรอยละ 71.4 , ป2560 รอยละ 87.2 และป2561 รอยละ92.5
4. อัตราผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดชนิดรุนแรง (Septic shock) ไดรับสารน้ําอยางนอย 30 ml/kg.ภายใน 1.5 ชม ป2559 รอยละ96 , ป 2560 รอยละ93.5 และป2561 รอยละ 100
5. อัตราผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดชนิดรุนแรง (Septic shock) ไดรับยายเขา ICU ภายใน 3 ชม (ไมมีขอมูล)
6. อัตราผูปวยไดรับการสงตอไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกวา ป2559 รอยละ 58.9 , ป2560 รอยละ 59.8 และป2561 รอยละ 60.4 (ไมไดแยกระดับความรุนแรง)

ลําดับ
1

โครงการ
รหัสโครงการ....................
โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 5สาขาหลัก (Sepsis)

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
1.พัฒนาดานบุคลากร
1.1ทบทวนคณะทํางานSepsis
team และรวมประชุมกลุมเพื่อสรุป
และประเมินผลการดําเนินงาน
1.2จัดสงแพทยและบุคลากร รพช.

เปาหมาย/
จํานวน
6 เดือน/ครั้ง

1 ครั้ง/ป

พื้นที่ดําเนินการ (ระบุ
PCC)

ผลผลิต/
ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

NCD board
ER , IPD

แหลงงบ

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
ตค.61-กย.62 Sepsis team

บูรณาการรวม

ตค.61-กย.62 Sepsis team

ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการดูแล
รักษาผูปวยSepsis รวมกับเขตสุขภาพ
โดยเนื้อหารอบคลุมวิชาการเรื่อง
1.2.1เกณฑการวินิจฉัย SEPSIS-3
ใชเครื่องมือในการประเมิน Qsofa
SOFA score
1.2.2นําMEWS มาใชในการประเมิน
เฝาระวังในผูปวยวิกฤติ
1.2.3การทําU/S IVC เพื่อประเมิน
สารน้ํา ในการResuscitated fluid
1.2.4แนวทางการสงตอไปยัง
รพ.แมขาย และการสรุป chart
1.2.5การเก็บบันทึกขอมูลในระบบ
Sepnet1.
1.3รวมทบทวนเวชระเบียน
ผูปวยที่เสียชีวิตจากSepsis/Septic
shock ทุกราย เพื่อหา GAP
และพัฒนาแกไข
1.4จัดทําแนวทางการคัดกรอง,การ
ประเมินและสงตอสําหรับรพ.สต.
1.5ทบทวนและจัดทําแนวทาง
Guidline Sepsis ใหเปนปจจุบัน

เปาหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ (ระบุ
PCC)

ผลผลิต/
ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน
กับงานSevice plan

สาขาSepsis
จังหวัดลําปาง

6 เดือน/ครั้ง

NCD board
ER , IPD

แหลงงบ

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
องคกรแพทย
จิรนารถ
นิลรัตน
วรรณดา

ตค.61-กย.62 Sepsis team
องคกรแพทย
จิรนารถ
นิลรัตน ,วรรณดา

รพ.สต.ทุกแหง

ตค.61-กย.62 องคกรแพทย
จิรนารถ

NCD board
ER , IPD

ตค.61-กย.62 องคกรแพทย
จิรนารถ

ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
1.6รพช.และรพสต. ไดรับการ
นิเทศภายในจากทีมService plan
จังหวัดลําปาง
2.พัฒนาดานยาและอุปกรณ
2.1จัดหาขวด Hemo culture.
ใหพรอมใช
2.2จัดหาเครื่องมือและแผนตรวจ
Serum lactate ใหพรอมใช
3.พัฒนาดานระบบสงตอและ
เทคโนโลยี
3.1ทบทวนแนวทางการรับ-สงตอ
ผูปวยระหวางรพสต., รพช, และ
รพ.เกาะคา , รพ.ลําปาง
3.2พัฒนาระบบ Refer
Sepsis fast tract
โดยจัดทําแนวทางการสงตอและ
แนวทางการประสานงานผูปวยวิกฤติ
Sepsis /Septic shock ไปยังรพ.แมขาย
(รพ.เกาะคา , รพ.ลําปาง)
3.3พัฒนาการลงขอมุล ICD-10 และ
การลง Sepsis register ในโปรแกรม
Sepnet-1. ถูกตองเหมาะสม
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เปาหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ (ระบุ
PCC)

ผลผลิต/
ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

1 ครั้ง/ป

แหลงงบ

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
ตค.61-กย.62

100%

งบประมาณ
จากเงินบํารุง

100%

ตค.61-กย.62 หองLAB
ตค.61-กย.62 หอง LAB

NCD board
ER , IPD
บรูณาการรวม

Sepsis team
จิรนารถ

งานSevice plan

สาขาSepsis
จังหวัดลําปาง

บรูณาการรวม
งานSevice plan

สาขาSepsis
จังหวัดลําปาง

ตค.61-กย.62

จิรนารถ

ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมาย/
จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ (ระบุ
PCC)

ผลผลิต/
ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

แหลงงบ

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
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แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ 2562
โรงพยาบาล หางฉัตร จังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตรดาน บริการเปนเลิศ Service Excellence
ประเด็น / งาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service plan ) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมติดตดเรื้อรัง /
แผนพัฒนาระบบริการสุขภาพ Service Delivery สาขา COPD
ตัวชี้วัด 1.ลดอัตราการรับไวรักษาในโรงพยาบาลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไมเกิน 130 ครั้ง /1แสนประชากร( ของกระทรวงสาธารณสุข)
2.ลดอัตราการรับไวรักษาในโรงพยาบาลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไมเกิน 130 ครั้ง /100 ผูปวย COPD(ของจังหวัดลําปาง)
3.เพิ่มอัตราการเขาถึงบริการคลินิก COPD คุณภาพ (ไดรับยา ICS+LABA) 100%
สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน : ผูปวย COPD ในอําเภอหางฉัตร มีจํานวน 264 คน มีอัตราการเขารับการรักษาเนื่องจากอาการกําเริบอยางเฉียบพลัน 407 ครั้งตอแสนประชากร(ในป61)
ซึ่งเกินเปาหมาย(เปาหมาย ไมเกิน 130 ครั้ง/1 แสนประชากร) และ100.56ครั้งตอรอยผูปวยซึ่งเปนไปตามเปาหมาย(เปาหมาย ไมเกิน 130 ครั้ง/100ผูปวย)
สวนใหญของผูปวย 90.10% เปนผูสูงอายุ ซึ่งมีปญหาการรับรู และขอจํากัดในการดูแลตนเอง ตลอดการพนยาที่ไมถูกตอง อยูในภาวะพึ่งพิง สงผลทําให มีการเขาถึง
ยา ICS+LABAนอย เทากับ 57.14%แตก็เพิ่มจากเดิม(ปงบ60=29%) รวมทั้งจังหวัดลําปางมีภาวะหมอกควันสูง จึงทําใหผูปวยมีอาการกําเริบเฉียบพลันตองเขารับการรักษา
ดังนั้นเพื่อใหผูปวยเขาถึงบริการคลินิก COPD คุณภาพ (ไดรับยา ICS+LABA) ตลอดจนลดและปองกันอาการดังกลาวปองกันการเกิดผูปวยรายใหมตอไป
ลําดับ โครงการ / กิจกรรมหลัก
1 โครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลติดตามผูปวย COPD
คปสอ.หางฉัตร
รหัส 120207

กิจกรรมรอง
1. จัดตั้งทีมสหวิชาชีพ ดูแลผูปวย
COPD
2.ประชุมคณะทํางานทุก 3 เดือน
3.จัดทําทะเบียนกลุมผูปวย COPD
และพัฒนาระบบการจัดทําฐาน
ขอมูลผูปวย COPD สงตอฐานขอมูล
ใหกับ รพสต.
4.จัดทําแนวทาง การดูแล ผูปวย

เปาหมายและ
จํานวน
ทีมสหวิชาชีพ

ผูปวย COPD
ที่มารับบริการ
ในคลินิก

พื้นที่
ดําเนินการ
อ.หางฉัตร

ผลผลิต/
ผลลัพธ

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดําเนินกา ผูรับผิดชอบ
จํานวน แหลงงบ
ร
คาอาหาร
UC
1ตค61 - ทิพยศุภางค
วาง จํานวน
30กย.62
17คน*25*4
''
ทีมสหวิชาชีพ
เปนเงิน1700
''
ทิพยศุภางค
บาท

1ตค61 - ทิพยศุภางค &
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ลําดับ โครงการ / กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
COPD ตามแนวทางของจังหวัด
(CPG - COPD) มีกิจกรรมดังนี้
4.1 ประเมินสมรรถภาพปอด
(Spirometry) ในครั้งแรก
เพื่อยืนยันการวินิจจัย
และปละ 1 ครั้ง
4.2ประเมินการสูบบุหรี่ในครั้งแรก
และปละ 1 ครั้ง
4.3 ประเมิน MMRC ในครั้งแรก
และปละ 1 ครั้ง
4.4 ประเมินการ CAT ในครั้งแรก
และปละ 1 ครั้ง
4.5 ประเมินการใชยาพน ในครั้งแรก
และปละ 1 ครั้ง
4.6 ใหความรูเกี่ยวกับโรค และการ
ดูแลผูปวย COPD รายใหม
4.7 การฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ
ปละ 1 ครั้ง
4.8 มีการ CXR ปละ 1ครั้ง

เปาหมายและ
จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิต/
ผลลัพธ

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดําเนินกา ผูรับผิดชอบ
จํานวน แหลงงบ
ร
30กย.62 ทีมสหวิชาชีพ
ทิพยศภุ างค ,
ดวงพร, แพทย

ไดรับการประเมิน
100%

ทิพยศุภางค
และเจาหนาที่
ในคลินิก COPD
ทิพยศุภางค

ไดรับการประเมิน
พนยา 100%
ไดรับความรู
100%
ไดรับการฉีด
วัคซีนไขหวัดใหญ
> 70%
ไดรับการ CXR
100%

ภก.อังคณา

งานสุขาภิบาล
และควบคุมโรค
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ลําดับ โครงการ / กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
4.9 ผูปวย COPD ที่มีประวัติ AE
ใน1ปไดรับยาICS+LABA
5. ใหการดูแลรักษาผูปวยในรายที่
สงตอมาจาก รพสต.และในรายที่มี
อาการซับซอนตลอดจนรับการดูแล
ผูปวยที่สงตอมาจาก รพศ.ลําปาง
6. รับ Consult จาก รพสต.
7. ติดตามและสงตอขอมูล ผ็ปวยที่มี
ภาวะ AE ที่มา Visit ที่มา IPD ใหศนู ย
COC ทุกวัน
8. มีคลินิกอดบุหรี่ เพื่อใหผูปวยเลิกสูบ
บุหรี่
9. มีทะเบียนผูปวยติดบาน ติดเตียง
และมีภาวะแทรกซอน
10. โปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพปอด
(Pulmonaly Rehabitation)
11. สนับสนุนการใชออกซิเจนที่บาน
12. ใหการดูแลเยี่ยมบานในผูปวย
COPD ที่ติดบาน ติดเตียง และมีภาวะ
แทรกซอนรวมกับทีมสหวิชาชีพ รวมทั้ง
Long trem oxygen therapyและ

เปาหมายและ
พื้นที่
จํานวน
ดําเนินการ
ไดรับยาICS+LABA
> 70 %
สงตอขอมูล
ผูปวย COPD
ที่มีภาวะ AE
ทุกรายใหกับ
บุคคลากรและ
เจาหนาที่ที่รับ
ผิดชอบงาน
COPD
ผูปวย COPD
ที่สูบบุหรี่ทุกราย

ไดรับการเยี่ยมบาน
80%

ผลผลิต/
ผลลัพธ

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดําเนินกา ผูรับผิดชอบ
จํานวน แหลงงบ
ร
1ตค61 - ทิพยศุภางค
30กย.62 และเจาหนาที่
ในคลินิก COPD
''
''

ทิพยศุภางค

''

ฉัตรลดา

1ตค61 30กย.62
1ตค61 30กย.62
''
''

ทีม COC
ณัฐยา
นักกายภาพ
บําบัด(ดวงพร)
ทีม COC
ทีม COC
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ลําดับ โครงการ / กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
End of life care ตลอดจนแนะนํา
เรื่องการหุงตมใหทราบถึงผลเสียจากการ
ใชเตาถานและควรเปลี่ยนเปนเตาแกส
1.3 มีการรณรงค ขอความรวมมือ และ
เชิญชวนจิตอาสาชวยทําความสะอาด
บานผูปวย COPD ที่ไมถูกสุขลักษณะ
14. พัฒนาศักยภาพบุคคลากรโดยสง
จนท. เขารวมประชุมวิชาการโรค
COPD ของ รพ.ลําปางและอื่นๆ
อยางนอย 1-2 คน
15.ลงขอมูลผูปวยในโปรแกรม COPD
Quality of Care ในคอมพิวเตอร
ตามที่ สสจ.กําหนด
16.การประเมินผลการดําเนินงาน
สรุปผลงาน( 4 งวดๆละ 3 เดือน)
และสรุปผลงานประจําป

เปาหมายและ
จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิต/
ผลลัพธ

บานผูปวย COPD
ที่ไมถูกสุขลักษณะ
ทุกราย
ไดเขารวมประชุม
100%

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดําเนินกา ผูรับผิดชอบ
จํานวน แหลงงบ
ร

เงินบํารง

100%

''

ทีม COC
เรียงสอน

''

กรรมการ
HRD

''

ทิพยศุภางค

1ตค61 - ทิพยศุภางค
30กย.62
รวมเงิน

ั ดาห์นัน)
ปั ญหาและอุปสรรค: มีข ้อจํากัดในจํานวนบุคลากร ทําให ้ลงข ้อมูลในโปรแกรม ของกรมการแพย์ไม่ทันเวลา (ภายในสป

1700 UC

80

81

82

83

84

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ 2562
คปสอ.หางฉัตร จังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตรที่ 2. ดานบริการเปนเลิศ ( Service Excellence)
ประเด็น / งาน : แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Excellence)
โครงการที่ 15 : โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง ( Intermediate Care )
ตัวชี้วัด (KPI1. อัตราการเข้าถึงระบบบริ การ Intermediate care ร้อยละ 70
2. การประเมิน Bartheal Index เพิมขึนร้อยละ 70
3.ลดภาวะแทรกซ้อนในผูป้ ่ วยติดเตียง ( Bedridden ) น้อยกว่าร้อยละ 20
4.ผูป้ ่ วยหรื อผูด้ ูแลได้รับคําแนะนําการดูแลตามปั ญหาทีพบ และสามารถปฏิบตั ิต่อเนืองทีบ้าน ร้อยละ 70
5. ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยหรื อผูด้ ูแล มากกว่าร้อยละ 80
ขอมูลพื้นฐาน/สถานการณ: 1.จากขอมูลในปงบประมาณ 2561 พบวาโรงพยาบาลหางฉัตร ไดรับการสงผูปวยกลับเพื่อการดูแลผูปวยระยะกลางทั้งหมด105ราย
2.ระบบการสงตอผูปวยจากรพ.แมขายเพื่อมาดูแลระยะกลางที่รพช. การเชื่อมโยงกับรพ.แมขายยังไมชัดเจน ยังไมมีคูมือการปฏิบัติงาน รูบแบบการดํา
3.การเชื่อมโยงระบบการดูแลระยะกลางของอําเภอ ในรูปแบบของสหิชาชีพ ยังไมมีระบบที่ชัดเจน
เปาหมาย
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
ผลผลิต/ผลลัพธ
และ
ดําเนินการ
1
สร้ างการมีส่วนร่ วมของ
1. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
20 รพ.หางฉัตร คําสั่งแตงตั้งคณะ
ภาคีเครื อข่ ายในการดูแล
ระบบบริการสุขภาพ การดูแล
กรรมการระดับ
ผู้ป่วยระยะกลาง
ผูปวยระยะกลาง ระดับอําเภอ
อําเภอ 1 คณะ
( Intermediate care )
2. แตงตั้งคณะทํางานระดับ
10 รพ.หางฉัตร คําสั่งแตงตั้งคณะ
รหัส 120207
โรงพยาบาลในการดูแลผูปวย
ทํางานโรงพยาบาล
ระยะกลางโดยทีมสหวิชาชีพ
หางฉัตร 1 คณะ
3.ประสานงานกับทีมงานพัฒนา
คปสอ. ผูปวยไดรับการดูแล
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ)
หางฉัตร และฟนฟูตอเนื่อง
เพื่อเตรียมความพรอมของ
ที่บาน
ผูปวย ผูดูแล และอุปกรณที่
จําเปน

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
แหลง
ดําเนินการ
จํานวน
งบธ.ค.61 มยุร/ี ณัฐธยาน

-

-

ธ.ค.61 มยุร/ี ณัฐธยาน

ต.ค.61 - มยุร/ี ณัฐธยาน
ก.ย.-62

intermediate care
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ลําดับ
2

โครงการ
การพัฒนาระบบบริ หาร
จัดการในการดูแลผูป้ ่ วย
ระยะกลาง

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
1. ประชุมเพื่อคนหาปญหาและ
รวมจัดระบบการดูแลผูปวย
Intermediate care

เปาหมาย
พื้นที่
และ
ดําเนินการ
30 คน รพ.หางฉัตร

ผลผลิต/ผลลัพธ
1 ครั้ง

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
แหลง
ดําเนินการ
จํานวน
งบ
1,000 UC
ธ.ค.61 คณะกรรมการ
-คาอาหาร
วาง คนละ
25บาท
-คาเอกสาร

ระดับอําเภอ

250 บาท

2. มอบหมายเจาหนาที่ผูรับ
ผิดชอบงานการดูแลผูปวยราย
โรค
3. ประชุมคณะกรรมการดูแล
ผูปวย Intermediate care
ระดับอําเภอ

รพ.หางฉัตร

20 คน รพ.หางฉัตร
4 ครั้ง/ป

ธ.ค.61

รายงานการประชุม
2,000
คณะกรรมการ ฯ คาอาหารวาง

คณะกรรมการ
ระดับอําเภอ

ธ.ค.61,มี.ค., คณะกรรมการ
มิ.ย.,กย.62 ระดับอําเภอ

25 บาทX20คน

X 4 ครั้ง

4. ประชุมคณะทํางานการดูแล
ผูปวย Intermediate care
ระดับโรงพยาบาล
5.ประชุมเจาหนาที่งานผูปวยใน
เรื่อง ระบบการดูแลผูปวย
Intermediate care
6.จัดทําแนวทาง/คูมือการดูแล
ผูปวย Intermediate care
- โรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke)
- การบาดเจ็บที่ศีรษะ

10 คน รพ.หางฉัตร
4 ครั้ง/ป

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ ฯ

12 งานผูปวยใน รายงานการประชุม
1,200
4 ครั้ง/ป
คาอาหารวาง

ธ.ค.61,มี.ค., คณะทํางาน
มิ.ย.,กย.62 Intermediate
โรงพยาบาล
UC ธ.ค.61,มี.ค., มยุร/ี ณัฐธยาน
มิ.ย.,กย.62

25 บาทX12คน

X 4 ครั้ง
อยางนอย งานผูปวยใน แนวทาง/คูมือการ -คาเอกสาร UC
3 เรื่อง
ดูแลผูปวย
500

ธ.ค.61 ม.ค.62

คณะทํางาน
Intermediate

care

intermediate care
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
- การบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง
7. จัดหาวัสดุอุปกรณที่จําเปน
ในการดูแลผูปวยตอเนื่อง
- ที่นอนลม
- ชุดเกจออกซิเจน
- เพิ่ม Oxygen Pipeline
- ชุด Colar mask
- Pad Slide
8.จัดระบบบริการผูปวยภายใน
WARD

8.1 จัดระบบการรับผูปวยลง
เตียง กําหนดเตียงตามเกณฑ
จําแนกประเภทผูปวยและความ
รุนแรง
8.2 ประเมินและบันทึกฟอรม

เปาหมาย
พื้นที่
และ
ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
แหลง
ดําเนินการ
จํานวน
งบ

งานผูปวยใน

ต.ค.61 ก.ย.-62

6ชุด
10 ชุด
12จุด
3 ชุด
1 อัน
ผูปวยรับ
กลับจาก รพ.

บรูณา
การในการ
ใชงบฯ
รวมงานพัสดุ

UC
UC
UC
UC
UC

อัตราการเขารับ
บริการ Intermediate
Care รอยละ 70

ที่มีศักยภาพ
สูงกวา
งานผูปวยใน แนวทางการจัดเตียง
รับผูปวย

ผูปวย งานผูปวยใน การประเมิน
Bartheal Index เปนลายลักษณ Intermediate
Bartheal Index
อักษรชัดเจน
ทุกราย
เพิ่มขึ้นรอยละ 70
8.3 ประเมิน Bartheal Index 1.แรกรับ งานผูปวยใน ผูปวยทุกรายไดรับ
อยางตอเนื่อง และพิจารณาตาม 2.อาทิตยละ
ไดรับการประเมิน
เกณฑ ดังนี้
1 ครั้ง
BI = 20 Discharge
3.กอนกลับบาน
BI = 11-19 ติดตามโดยทีม

งานพัสดุ
ดําเนินการปงบ2561 งานพัสดุ
งานพัสดุ
ดําเนินการปงบ2561 งานพัสดุ
ดําเนินการปงบ2561 งานพัสดุ
ดําเนินการปงบ2561

ต.ค.61 - เจาหนาที่
ก.ย.-62 งานผูปวยใน

-

-

ต.ค.61 - เจาหนาที่
ก.ย.-62 งานผูปวยใน

-

-

ต.ค.61 - เจาหนาที่
ก.ย.-62 งานผูปวยใน
ต.ค.61 - เจาหนาที่
ก.ย.-62 งานผูปวยใน

intermediate care
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
ดุแล / ฟนฟู

เปาหมาย
พื้นที่
และ
ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
แหลง
ดําเนินการ
จํานวน
งบ

BI <11 ประสานงาน COC.เพื่อ
วางแผนการดูแลตอเนื่องที่บาน
9. เฝาระวังภาวะแทรกซอน
ผูปวย Intermediate care/
ผูปวยติดเตียง
9.1 ทบทวน CNPG. การดูแล
ผูปวยติดเตียง ตามรายโรค

ลดภาวะแทรกซอน
ในผูปวยติดเตียง
( Bedridden ) ≤
รอยละ 20
Stroke,HI, งานผูปวยใน
spinal cord

injury
9.2 ทบทวนการดูแลผูปวยที่
ผูปวย งานผูปวยใน
คาสาย หรือทําหัตถการ เชน
- การคาสายสวนปสสาวะ
- ผูปวยที่ตองดูดเสมหะ
- ผูปวยที่ใหอาหารทางสายยาง
- การดูแลแผล
9.3 ประเมินภาวะแทรกซอนใน
ผูปวย งานผูปวยใน
การดูแลผูปวย Intermediate Intermediate
care ดังนี้
Care ทุกราย
- Preeure Sore
- Pneumonia
- UTI

คณะทํางาน
Intermediate

care
ต.ค.61 - คณะทํางาน
ก.ย.-62 Intermediate
care
ต.ค.61 - คณะทํางาน
ก.ย.-62 Intermediate
care

ต.ค.61 - คณะทํางาน
ก.ย.-62 Intermediate
care

intermediate care
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ลําดับ
3

4

โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และผุด้ ูแลผูป้ ่ วย ( Care
Giver )

พัฒนาระบบสารสนเทศ
การดูแลผูป้ ่ วย Intermediate
Care

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมาย
พื้นที่
และ
ดําเนินการ

1. สงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน
Intermediate Care และผูรับ
ผิดชอบรายโรค เขารวมประชุม
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
2.เจาหนาที่คนหาปญหาของ
ผูปวย งานผูปวยใน
ผูปวยแตละราย และใหความรู Intermediate
คําแนะนํา สอนและสาธิตแก
Care ทุกราย
ผูปวย / ผูดูแลในเรื่องการดูแล
ตอเนื่องที่บาน
1. จัดแบบฟอรมในการประเมิน
งานผูปวยใน
Bartheal Index
2. จัดทําแผนพับ/เอกสารให
อยางนอย งานผูปวยใน
ความรูสําหรับการดูแลผุปวย
4 เรื่อง งานผูปวยใน
3. ประสานงานกับ IT.ในการ
เก็บขอมูลผูปวย Intermediate
Care ตั้งแตแรกรับ กลับบาน
และตอเนื่องชุมชน
4. จัดทําทะเบียนผูปวย
1 ครั้ง งานผูปวยใน
Intermediate Care ในงาน
ผูปวยใน
5. จัดทํารายงานและสรุปผล
1 ครั้ง/เดือน งานผูปวยใน
ดูแลผูปวย
6. สงคืนขอมูลการดูแลผูปวย
ทุกราย
ที่ดูแลตอเนื่องที่บาน ใหงาน
COC.

ผลผลิต/ผลลัพธ
เจาหนาที่ไดรับ
ความรูในการดูแล
ผุปวย
ผุปวยหรือผูดูแลไดรับ
การสอน/สาธิตการ
ดุแลตอเนื่องที่บาน
รอยละ 70

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
แหลง
ดําเนินการ
จํานวน
งบ ต.ค.61 - งาน HRD
UC
ก.ย.-62

ต.ค.61 ก.ย.-62

งาน HRD

ต.ค.61 - คณะทํางาน
ก.ย.-62 Intermediate
ต.ค.61 care
ก.ย.-62
ต.ค.61 ก.ย.-62

ต.ค.61 ก.ย.-62

ผูปวยติดเตียงทุกราย
ผูปวยที่ชวยเหลือ

ต.ค.61 - ผูรับผิดชอบ
ก.ย.-62 รายโรค
ต.ค.61 - มยุร/ี ณัฐธยาน
ก.ย.-62

ตนเองไมได
intermediate care
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ลําดับ
5

โครงการ
การควบคุมติดตามงาน
ต่อเนือง

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
1.ประเมินความพึงพอใจของ
ผูปวยหรือผูดูแลผูปวย
2. ประสานงาน COC ในการ
ติดตามผูปวย Intermediate
ทุกราย
3. รวบรวมขอมูล วิเคราะหและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานการ
ดูแลผูปวยIntermediate care
4.ประชุมคณะกรรมการ ฯและ
ทีมงาน รพ.เพื่อประเมินผลการ
ดูแลผูปวยIntermediate care

เปาหมาย
พื้นที่
และ
ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ
ความพึงพอใจของ

ผูปวย/ผูดูแล ≥ รอยละ80

ผูปวย
ทุกราย

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
แหลง
ดําเนินการ
จํานวน
งบ ต.ค.61 - คณะทํางาน
ก.ย.-62 Intermediate
care

1 ครั้ง

1 ครั้ง

กย.62

คณะกรรม
การ ฯ

intermediate care
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แผนปฎิบตั กิ ารสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ…หางฉัตร......จังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานบริการเปนเลิศ
ประเด็น / งาน : PA การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care)
ตัวชี้วัด (KPI) : รอยละของอําเภอที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ (รอยละ100)
รอยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปดดําเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)
รอยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว (รอยละ 90)
สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน :
1. รพ.สต.อําเภอหางฉัตรแบงเขต Zoning รพ.สต. เปน 3 Zone (บานเหลา, บานปาเหียง, บานเวียงใต) (บานขวง, บานสันหลวง, บานยางออย, บานหวยเรียน) (บานวอแกว, บานปาไคร,
บานหนองหลม) ซึ่งยังไมสามารถ Function เชิงระบบ PCC ได ไดวางแผนพัฒนา รพ.สต.บานเหลาเปน Node( Super รพ.สต.ติดดาว) ในป พ.ศ. 2565
2. ป พ.ศ.2561 รพ.สต ที่ไดรับการคัดเลือกผานเกณฑ รพ.สต 5ดาว 2แหง คือ รพ.สต.บานสันหลวง และ รพ.สต. บานปาไคร คิดเปนรอยละ 20 และ รพ.สต ดีเดน 1 แหง คือ รพ.สต. บานสันหลวง
จากบทเรียนพบวา ผูปฏิบัติยังไมเขาใจในเปาหมายที่แทจริงในการประเมิน รพ.สต.ติดดาว เปลี่ยนผูรับผิดชอบหลัก แผนยกะดับตาม GAP ไมชัดเจน แผนติดตามไมชัด แผนไมครอบคลุมทุกมิติ
แตมีการสนับสนุนงบประมาณจาก กสต.
3.ป พ.ศ. 2562 มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑประเมิน รพ. สต.ติดดาว ตามขนาดจํานวนประชากรของ รพ.สต.= S, M L หางฉัตรมีระดับ S 3 แหง ระดับ M 7 แหง บุคลากรยังขาดทักษะการเยี่ยมเสริมพลัง
3. พชอ. มีคณะกรรมการจากทุกภาคสวนโดยมีนายอําเภอเปนประธาน แกไขปญหา 2 ประเด็น คือ DM/HT และ ผูสูงอายุ
4. FCTมี 3 ทีม โดยสหวิชาชีพแต Function นอย จากภาระงาน , 10 กลุมสําคัญ จํานวน 929 ราย อันดับ 1 คือ จิตเวช, 2 คือ ผูปวยติดบาน และ 3 คือผูปวย DM Uncontrol สีแดง ดํา ตามลําดับ

ลําดับ
1

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาหมาย/จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

แหลงงบ

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

รหัสโครงการ..120209

1. โครงการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานเครือขายและ
หนวยบริการปฐมภูมิ
(รพ.สต.ติดดาว/PCC)

1.พัฒนาทีมคณะทํางาน
1.1 ชี้แจงแนวทางประเมินตน รพ.สต. สสอ. รพ. หองประชุม สสอ. มีทีมพัฒนาฯ
คาอาหารและ
UC
20-พ.ย.-61 คุณกัญฐณา
15 คน
เอง ตามเกณฑ รพ.สต.ติดดาว
เขาใจในการประเมินตน อาหารวาง 15 คน*100บาท= 1500 บาท
คุณทรงศักดิ์
วิเคราะห GAP และทบทวน
เอง และ วิเคราะห GAP
เขียน Profile รพ.สต.
เขียน Profile
1.1 ทบทวนผูรับผิดชอบหลัก รพ.สต. สสอ. รพ. หองประชุม สสอ. มีผูรับผิดชอบหลัก
15 คน
และทีมพัฒนาระดับอําเภอ
เปนพี่เลี้ยง

ทีมพัฒนาฯ
20-พ.ย.-61 คุณกัญฐณา
คุณทรงศักดิ์
ทีมพัฒนาฯ
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาหมาย/จํานวน
8 แหง
1.2 กําหนด รพ.สต. พัฒนา
ใหผานเกณฑ รพ.สต. 5 ดาว
1.3 ทําแผนพัฒนายกระดับ
ใหผานเกณฑ รพ.สต. ติดดาว
เอาเขา Action Plan รพ.สต.
- ตามจุดเนนที่ไดจาก GAP
ของแตละ รพ.สต.
-มิติการเขาถึงบริการ 10กลุม
จาก Thai COC : แผนเชิงรุกเยี่ยมบาน
โดย FCT/ มอค.
คนหากลุมผูดอยโอกาส
“บานยากจน คนยากไร ไมมีคนดูแล”
แผนการคัดกรองที่ยังไมไดตามเปา
-มิติการดูแล: การปรับปรุง/ใช CPG
-มิติการเสริมพลัง :
Self management ในกลุม
DM/HT, CG/ญาติผูสูงอายุติดเตียง
Health Literacy ในกลุมเสี่ยง
หมูบานปรับเปลี่ยน
-มิติการดูแลตอเนื่อง:รวมดูแล
กลุม Intermediete careระยะพักฟนที่บาน
ระบบสงตอ ระบบConsult
ชองทางGreen Chennel
Chennel /Fast track

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

หองประชุม สสอ.
มี Action Plan

งบประมาณ
จํานวน

แหลงงบ

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

20-พ.ย.-61 คุณกัญฐณา
คุณทรงศักดิ์
คาอาหารและ
UC
30-พ.ย.-61 คุณกัญฐณา
อาหารวาง 15 คน*100บาท= 1500 บาท
คุณทรงศักดิ์
ทีมพัฒนาฯ
กสต.
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาหมาย/จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

รพ.สต. สสอ.15 คน หองประชุม สสอ. มีงานวิจัย R2R
1.4 การทํา R To R
-อบรมการทํา R To R
-ติดตามงานโดยวิทยากร 2 ครั้ง

2.พัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยม

2.1 แตงตั้งทีมเยี่ยมประเมิน รพ.สต. สสอ. รพ. หองประชุม สสอ. มีทีมเยี่ยมประเมินฯ
15 คน
ประเมินคุณภาพมาตรฐาน รพ.สต. ระดับอําเภอแบงเปน Zone
รพ.สต. สสอ. รพ. หองประชุม สสอ.
ระดับอําเภอ
2.2 อบรมเรื่องการเยี่ยม
15 คน
เสริมพลังอิงมาตรฐาน
รพ.สต. ติดดาว

3. การควบคุม

ทีมละ5คน
3.1 ติดตาม Site Visit
2 รพ.สต /2ครั้ง
กํากับติดตามการดําเนินงาน PCC รพ.สต เปาหมาย ระดับ S
6 รพ.สต/2ครั้ง
และรพ.สต.ติดดาว
รพ.สต เปาหมายระดับ M
16ครั้งๆละ 5คน
2.3 ประชุม กอนเยี่ยม
2.3 ตั้ง Line กลุมในการสื่อสาร
2.4สรุปผลการเยี่ยมประเมิน
ปญหา อุปสรรค รพ.สต.ทุกแหง
และความตองการสนับสนุน
จากระดับจังหวัดสง สสจ.
2.5 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู รพ.สต. สสอ. รพ.
25คน
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
และคัดเลือกผลงานเดน
นวตกรรม R to R ระดับอําเภอ

งบประมาณ
จํานวน

แหลงงบ

บูรณการ ใน
Gov. Ex

UC

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ
14-ธ.ค.-61 คุณกัญฐณา
คุณทรงศักดิ์

UC

20-พ.ย.-61 คุณกัญฐณา
คุณทรงศักดิ์
คาวิทยากร 1500บาท
ธค 61
คุณกัญฐณา
คาเอกสารอบรม 500บาท
คุณทรงศักดิ์
คาอาหารและอาหารวาง 15 คน*100บาท= 1500 บาท

รพ.สต.
มีแผนการเยี่ยม
สนับสนุน
UC
รพ.สต บานหนองขาม ,เวียงใต
คาอาหารและอาหารวาง ธค. มีค.
รพ.สต. บานเหลา,ขวง,ยางออย, หวยเรียน,ปาหียแหง งละ500*16=8000บาท มค. กพ. พค. มิ.ย.
หองประชุม สสอ.
คาอาหารวาง 5*25บาท*16 =2000 บาท

หองประชุม สสอ.

บูรณการ ใน
Gov. Ex

กอน สสจ.จัด

คุณกัญฐณา
คุณทรงศักดิ์
ทีมพัฒนาฯ

คุณกัญฐณา
ทีมพัฒนาฯ
คุณทรงศักดิ์
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาหมาย/จํานวน

รหัสโครงการ....................
โครงการพัฒนารูปแบบ โครงสราง 1.พัฒนารพ.สต.ตามเปาหมาย รพ.สต บานยางออย
รพ.สต.บานเหลา
และการจัดบริการปฐมภูมิใหม
โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามรถ รัชกาลที่ 10
ใหเอื้อตอการดูแลแบบองครวม
เนนปรับโครงสราง อาคาร
และตอเนื่อง
สถานที่ สิ่งแวดลอมใหเอื้อและ
สวยสะอาด สมศักดิ์ศรี
กระทรวงสาธารณสุข
2.พัฒนายกระดับคุณภาพมาตร รพ.สต.บานเหลา
เปาหมาย ป 2565
ฐานและศักยภาพ ใหเปน
Node (Super รพ.สต.)
สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของ
รพ.สต. เปาหมาย จัดระบบ
สนับสนุนในการดูแลประชากร
ในพื้นที่รับผิดชอบ สนับสนุนยา
,LAB ที่จําเปน,ระบบขนสง
,ระบบสัญญาณอินเตอรเน็ต,
เครื่องมือ อุปกรณทางการแพทย ,
คุรุภัณฑที่จําเปน ในการเพิ่มศักยภาพ

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

แหลงงบ

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

ตามนโยบาย น.พ. สสจ .ลําปาง

94

1500

95

1500

96

1500

2000

97

6500

98

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ.หางฉัตร จังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตรที่ 2
ประเด็น / งาน : การพัฒนาคุณภาพบริการ การแพทยแผนไทย
ตัวชี้วัด (KPI) :
1. ประชาชนไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐาน รอยละ 18.5
2. โรงพยาบาลเปดบริการ OPD แพทยแผนไทยคูขนานตาม CPG 4 โรคหลัก
3. โรงพยาบาลจัดบริบาลหญิงหลังคลอดดวยวิธกี ารแพทยแผนไทย (ทับหมอเกลือ)
4. โรงพยาบาลจัดบริการผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม (Osteoarthritis of Knee หรือ OA Knee) ดวยศาสตรแผนไทย
5. โรงพยาบาล และ รพ.สต. มีมูลคาการใชยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น รอยละ 10
6. โรงพยาบาล และ รพ.สต. มีมูลคาการจายยาสมุนไพรที่สงเสริมใหใชเปนลาดับแรก (First Line Drug) เพิ่มขึ้น รอยละ 20
7. โรงพยาบาลสงเสริมการใชยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปจจุบัน 4 รายการ
สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน :
1. ประชาชนไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐาน รอยละ 18.5 (ทั้งอําเภอ รอยละ 32.77)
รพ. รอยละ 12.32 (ไมผานเกณฑ) , รพ.สต. ผานเกณฑ 9แหง ไมผานเกณฑ 1แหง
2. โรงพยาบาลมีการเปดบริการ OPD แพทยแผนไทยคูขนานตาม CPG 4 โรคหลัก แตยังไมครบตามเกณฑ
3. โรงพยาบาลมีการจัดบริบาลหญิงหลังคลอดดวยวิธกี ารแพทยแผนไทย (ทับหมอเกลือ) ทุกวันจันทร-วันอังคาร
4. โรงพยาบาลมีการจัดบริการผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม (Osteoarthritis of Knee หรือ OA Knee) ดวยศาสตรแผนไทย ทุกวันเวลาราชการ
5. โรงพยาบาล และ รพ.สต. มีมูลคาการใชยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น รอยละ 10 (ทั้งอําเภอ รอยละ -9.05 ,รพ. รอยละ -13.60)
มูลคายาสมุนไพรทั้งอําเภอ ปงบประมาณ60 มูลคา 218,365.57 ปงบประมาณ61 มูลคา 220,081.10
6. โรงพยาบาล และ รพ.สต. มีมูลคาการจายยาสมุนไพรที่สงเสริมใหใชเปนลําดับแรก (First Line Drug) เพิ่มขึ้น รอยละ 20
มูลคายาสมุนไพร (First Line Drug) ฟาทะลายโจร=66,028 เปาหมาย 68,028 ขมิ้นชัน=47,853 เปาหมาย 49,853
7. โรงพยาบาลสงเสริมการใชยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปจจุบัน 3 รายการ (ยาระบายมะขามแขก เพชรสังฆาต หญาดอกขาว)
ยาระบายมะขามแขก ใชทดแทนยา Bisacodyl ,เพชรสังฆาต ใชทดแทนยา Daflon
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

รหัสโครงการ..120210
การพัฒนาระบบบริการ 1.พัฒนาระบบบริการแพทยแผนไทย
การแพทยแผนไทยและ และมาตรฐานการบริการใหอยูใน
การแพทยทางเลือก เกณฑมาตรฐานระดับดีเยี่ยม

เปาหมาย/จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ

ผูมารับบริการคลินิก รพ.หางฉัตร
แพทยแผนไทย
รพ.สต.สันหลวง
รพ.สต.บานขวง
รพ.สต.วอแกว
รพ.สต.บานเหลา

- ซอมแซมหลังคาและฝาเพดาน
อาคารแพทยแผนไทย รพ.หางฉัตร

2.จัดบริการแพทยแผนไทย
และเปดOPDคูขนาน
- ใหบริการแพทยแผนไทย
4 โรคหลัก(โรคขอเขาเสื่อม
,โรคอัมพฤกษ/อัมพาต
,โรคไมเกรน , โรคภูมิแพ
ทางเดินหายใจสวนตน)
- เปดใหบริการคลินิกดูแล
ผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม
รวมกับคลิกนิกสูงอายุ
-อนมรมทักษาะการดูแลผูสูงอายุที่มี
ภาวะปวดขอเขาในตําบลหางฉัตร
จัดเปนโครงการตอเนื่อง

ผลผลิต/ผลลัพธ

งานแพทยแผนไทย
ไดรับมารฐาน
ระดับดีเยี่ยม

ความปลอดภัยสําหรับ
ผูมารับบริการและผูให
บริการ

OPDคูขนาน สัปดาห รพ.หางฉัตร
ละ2ครั้ง(พุธ/ศุกร) รพ.สต.สันหลวง
รพ.สต.บานขวง
รพ.สต.วอแกว
รพ.สต.บานเหลา

งบประมาณ
จํานวน

แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ชุดผาปูเตียงนวด
จํานวน 10ชุด*500
5,000

UC

ต.ค.61-ก.ย.62

ธนาภรณ

งบคาเสื่อม

uc

UC

ต.ค.61-ก.ย.62

ธนาภรณ
นพคุณ
พนิดา

กสต.

ต.ค.61-ก.ย.62

ธนาภรณ
นพคุณ
พนิดา

ประชาชนไดรับบริการ สมุนไพรพอกเขา
การแพทยแผนไทยและ 1,000*5แหง
การแพทยทางเลือกที่ได
5,000
มาตรฐาน รอยละ18.5

ผูรับผิดชอบ
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โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
-แพทยแผนไทยออกตรวจประจํา
รพ.สต.บานขวง และ รพ.สต.สันหลวง
3.จัดบริการสรางเสริม
สุขภาพมารดาหลังคลอด
ดวยศาสตรการแพทยแผนไทย
3.1ใหบริการประคบเตานม
และใหสุขศึกษาแกมารดา
ที่มาคลอดที่ รพ. กอนD/S
3.2ใหบริการประคบเตานม
และใหสุขศึกษาแกมารดากรณี
On photo เด็ก/แมมีปญหา
น้ํานมนอย เพื่อเพิ่มน้ํานม
3.3ใหบริการดูแลมารดา
หลังคลอดดวยการทับหมอเกลือ
ทั้งในและนอกสถานที่
คาอุปกรณการทับหมอเกลือ
-หมอดิน 12 ใบๆละ 50 บาท
-เตา Hot Plate สําหรับตั้งหมอเกลือ
3.4จัดใหมีบริการประคบ
เตานมในหญิงหลังคลอดดวย
ศาสตรการแพทยแผนไทย
ในรพสต. โดยรพช.สนับสนุน
ลูกประคบให รพ.สต.

เปาหมาย/จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

แหลงงบ

สัปดาหละ 1 วัน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ต.ค.61-ก.ย.62

นพคุณ
พนิดา
4

หญิงหลังคลอดที่มา รพ.หางฉัตร
รับบริการใน รพ.
ทุกราย

มารดาหลังคลอดไดรับ
การดูแลดวยศาสตร
การแพทยแผนไทย
การทับหมอเกลือ
ในกลุมหญิงหลังคลอด
ทุกราย

หญิงหลังคลอดทุกราย รพ.หางฉัตร
ในเขตตําบลหางฉัตร

600
5,000
รพ.สต.สันหลวง
รพ.สต.บานขวง
รพ.สต.วอแกว
รพ.สต.บานเหลา

(ลูกประคบ
(30ลูกๆละ40บาท)

(1,200*4แหง)
4,800

UC
UC
UC

พนิดา

ต.ค.61-ก.ย.62

พนิดา

ต.ค.61-ก.ย.62

พนิดา

ต.ค.61-ก.ย.62

พนิดา
ธนาภรณ

ต.ค.61-ก.ย.62

นพคุณ
คมขํา
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โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
4.สงเสริมการใชยาสมุนไพรทั้งใน รพ.
และรพ.สต.
- สงเสริมสมุนไพรใหใชเปนลําดับแรก
(First Line Drug) ฟาทะลายโจร
และขมิ้นชัน
-สนับสนุนยาสมุนไพรลงสู รพ.สต.
-อบรมการใชยาสมุนไพรใหแก
เจาหนาที่ รพ.และรพ.สต. ทุกแหง
- สงเสริมสนับสนุนการใชสมุนไพรทด
แทนยาแผนปจจุบัน ไดแก
(1.)ยาขี้ผึ้งไพล ทดแทนยา Methyl
Salicylate Cream
(2.)ยามะขามแขกทดแทนยาBisacodyl,
Milk of Magnesia (MOM)
(3.)ครีมพญายอ ทดแทนยา Acyclovia
Cream
(4.) กลีเซอรีนพญายอ ทดแทนยา TA
Oral Paste

เปาหมาย/จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ
รพ.หางฉัตร
รพ.สต. 10 แหง

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
งานแพทยแผนไทย
20 คน

รพ.หางฉัตร

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

แหลงงบ

- ลดการใชยาที่ไม
สมเหตุผล และสงเสริม
การใชยาสมุนไพร
- มูลคายาสมุนไพร
เพิ่มขึ้นรอยละ10

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค.61-ก.ย.62

คาอาหาร
20คน*50 บาท
=1,000บาท
คาอาหารวาง
25*2มื้อ20คน
=1,000บาท
คาเอกสารคูมือ
=500บาท
2,500

UC

ผูรับผิดชอบ
นพคุณ
คมขํา
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โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
5.ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนางานแพทยแผนไทย
อําเภอหางฉัตร
-อบรมการลงบันทึกขอมูล
ในโปรแกรมแกเจาหนาที่
รพ.สต.และโรงพยาบาล
-พัฒนาระบบจัดเก็บรายงาน
และประเมินผลจํานวน 4 ครั้ง/ป
6.พัฒนาองคความรูและ
ทักษะบุคลากรดานการ
แพทยแผนไทย
-การอบรมความรูเพื่อเสริม
ทักษะการรักษาดวยการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก
แกแพทยแผนไทย และการวิจัย ,R2R
และนวัตกรรมใหมๆ
-สงอบรมผูชวยแพทยแผนไทย
ที่ยังไมผานเกณฑใหผานการ
อบรมทักษะขั้นต่ํา330ชม.
ตามมาตรฐาน

เปาหมาย/จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ
จํานวน

แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

คาอาหาร
และอาหารวาง
15คน*100*4ครั้ง
6000

UC

ต.ค.61-ก.ย.62

ผลผลิต/ผลลัพธ

จํานวน 15 คน

ขอมูลถูกตอง
ครบถวน ทันเวลา

แพทยแผนไทย
รพ.หางฉัตร 3 คน

แพทยแผนไทยไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ
และความรูเพื่อพัฒนางาน

ผูชวยแพทยแผนไทย
รพ.หางฉัตร 1 คน

ผูรับผิดชอบ
นพคุณ
คมขํา

งบกลาง
รอ สสจ.จัด
เขาแผนพัฒนาบุคลากรHRM

ธนาภรณ
พนิดา
นพคุณ

งบกลาง
รอ สสจ.จัด
เขาแผนพัฒนาบุคลากรHRM

นันทนิด
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โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
-อบรมทักษะฝมือผูชวย
แพทยแผนไทยเรื่องการนวด
รักษาและนวดเพื่อสุขภาพ
ใหไดมาตรฐาน

7.สงเสริมใหประชาชนและ
ชุมชนดูแลสุขภาพตนเอง
ดวยศาสตรการแพทยแผนไทย
โดยมีกิจกรรมดังนี้
-ใหความรูและประชาสัมพันธ
เรื่องการใชยาสมุนไพรและ
ศาสตรดานแพทยแผนไทยให
แกประชาชนอยางถูกตองโดย
เฉพาะเรื่องการใชยาสมุนไพร
ใหใชเปนลําดับแรก (First Line Drug)
คือฟาทะลายโจร และขมิ้นชัน
-สงเสริมใหความรูคลินิก
DM/HT และกลุมผูสูงอายุ ดวยศาสตร
การแพทยแผนไทย การใชสมุนไพร

เปาหมาย/จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ

รพ. 9 คน
รพ.หางฉัตร
รพ.สต.4คน,สสอ1คน รพ.สต.สันหลวง
รวม 14 คน รพ.สต.บานขวง
รพ.สต.วอแกว
รพ.สต.บานเหลา

รพ.หางฉัตร

รพ.หางฉัตร

ผลผลิต/ผลลัพธ
ผูชวยแพทย
แผนไทยไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ
ฝมือการรักษา ผูรับ
บริการพึงพอใจ

- ประชาชนมีความรู
ความเขาใจในการใช
สมุนไพร ผักพื้นบาน
ในการดูแลสุขภาพ
เบื้องตน เพื่อลด
อาการเจ็บปวย
- ประชาชนรูจัก
เชื่อมั่น ชอบ และใช
ผลิตภัณฑสมุนไพรไทย
ที่ไดมาตรฐาน

งบประมาณ
จํานวน

แหลงงบ

คาอาหาร
14คน*50 บาท
=700บาท
คาอาหารวาง
25*2มื้อ*14คน
=700บาท
คาเอกสารคูมือ
=500บาท
1,900

UC

คาปายโฟมบอรด
300*4ปาย
1,200
ปายไวนิลX-Stand
300*4แผน
1,200

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
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โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
อาหารเปนยา ผักสมุนไพรพื้นบาน
กายบริหารฤๅษีดัดตน และ
อาหารตามธาตุเจาเรือน
-ใหความรูและประชาสัมพันธ
ประชาชนเรื่องการเลือกใชผลิตภัณฑ
สมุนไพรไดอยางถูกตองและปลอดภัย
และการรับบริการแพทยแผนไทยใน รพ.
8.ขยายองคความรูดาน
แพทยแผนไทยในการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ในผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
-ใหความรูการใชสมุนไพร
,ผักพื้นบานอาหารตานโรค
,การออกกําลังกายดวยฤาษีดัดตน
และสมาธิบําบัดในการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูปวย
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
รวมกับคลินิกพิเศษ
-การสาธิตและสอนการนวดเทา
,การแชเทาและการใชสมุนไพร
ในการดูแลเทาในกลุมผูปวยเบาหวาน,
การทําสมาธิบําบัดSKT

เปาหมาย/จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

และปลอดภัย

ประชาชน
รพ.หางฉัตร
เขตอําเภอหางฉัตร รพ.สต.10แหง
73 หมูบาน

คาทําสปอต
2000

บูรณาการงานNCD

ผูปวยDM/HT

รพ.หางฉัตร

ชวยใหผูปวย
DM/HTปฏิบัติตน
ไดถูกตองมีการปรับ
พฤติกรรมในดานอาหาร
,ดานการออกกําลัง
และดานอารมณ ไดดี

ผูปวยDM,HT

รพ.สต. 10แหง

ขยายเครือขาย
การดําเนินงานสูชุมชน
จํานวน 10 แหง

กสต.

นพคุณ
คมขํา
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โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
-สงเสริมการออกกําลังกายดวย
ฤาษีดัดตนใน รพ.สต.
ในกลุมผูD M/HT นําโดยผูชวย
แพทยแผนไทยประจํา รพ.สต.

เปาหมาย/จํานวน
รพ.สต.

พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

รพ.สต.สันหลวง
รพ.สต.บานขวง
รพ.สต.วอแกว
รพ.สต.บานเหลา

9.ใหบริการผูปวยกลุมPallative โดย
ใชศาสตรการแพทยแผนไทย
- ประสานลงเยี่ยมบานรวมกับทีม COC
- ดูแลผูปวยที่ตึกผูปวยในรวมกับ
สหวิชาชีพ

รพ.
รพ.สต. 10แหง

10.นิเทศติดตามผลการดําเนิน
งาน ในรพสต.บูรณาการกับ
การออกนิเทศงานรวมกับทีม
Mcser อําเภอ

รพ.
รพ.สต. 10แหง

ผูปวยกลุม Pallative
ไดรับการดูแลดวย
ศาสตรการแพทย
แผนไทยทุกราย

บูรณาการงานCOC
ต.ค.61-ก.ย.62

ธนาภรณ
พนิดา
นพคุณ

ต.ค.61-ก.ย.62

นพคุณ
คมขํา

35200

106

107

5,000

5,000

108

5600

4800

109

2500

110

6,000

111

1900

1200

1200

112

2000

113

35,200

114

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ 2562
คปสอ.หางฉัตร.จังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)
ประเด็น / งาน : การพัฒนาการดูแลตอเนื่อง (Continuity Of Care ) อยางมีคุณภาพ
ตัวชี้วัด (KPI) :
Lead : 1) รอยละของหนวยบริการที่มีศูนย COC คุณภาพ (ไมนอยกวารอยละ 80)
Lag : 1) รอยละตําบลที่มีระบบสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสและการดูแลระยะยาว(Long Term Care)ในชุมชนผานเกณฑ
สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน :
1.ขอมูลกลุมเปาหมาย 10 กลุม
1.จํานวนกลุมผูปวยที่ตองไดรับการดูแลตอเนื่อง
กลุมเปาหมาย
รวมทั้งหมด
จํานวน
ไดรับการดูแล
รอยละ
1. รวมผูปวยติดบาน
152
152
100
2. รวมผูปวยติดเตียง
72
72
100
3. ผูพิการที่มีภาวะพึ่งพิง
59
59
100
4. ผูปวย Palliative care
37
37
100
5.ผูปวย DM Uncontrol สีแดง ดํา
137
132
96.35
6. ผูปวย HT Uncontrol สีแดง ดํา
117
115
98.29
7. ผูปวย TB. (DOT)
36
36
100
8. ผูปวยในพระบรมราชานุเคราะห
9
9
100
9. จิตเวช
217
217
100
10. เด็กพัฒนาการลาชา
93
92
98.92
รวมทั้งหมด
929
921
99.14
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กลุมผูสูงอายุ
กลุมเปาหมาย
จํานวน

1. รวมผูปวยติดบาน
2. รวมผูปวยติดเตียง
3. ผูพิการที่มีภาวะพึ่งพิง
4. ผูปวย Palliative care
5.ผูปวย DM Uncontrol
6. ผูปวย HT Uncontrol
7. ผูปวย TB. (DOT)
8. ผูปวยในพระบรมราชานุเคราะห
9. จิตเวช
รวมทั้งหมด

127
57
14
26
70
66
10
0
48
418

2.กลุมผูปวยที่สงมาจากสถานบริการอื่น/ใน รพ.
ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

รหัสโครงการ..120211
1 โครงการการพัฒนาระบบการดูแลตอเนื่อง อยางมีคุณภาพ
1.สรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
1.สรางการมีสวนรวมของเครือขายในการคืนขอมูล
ในเวที พชอ. เพื่อรวมกันแกไขปญหา
2.มีสถานที่ศูนยสํารองอุปกรณทางการแพทยโดยให

รวมทั้งหมด
ไดรับการดูแล
127
57
14
26
66
64
10
0
48
412

รอยละ
100
100
100
100
94.29
96.97
100.00
0.00
100.00
98.56

814 คน
เปาหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

อ.หางฉัตร
1 รพ./ 10 รพ.สต.

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

แหลงงบ

การมีสวนรวมของ
ภาคีเครือขาย

ระยะเวลา ผูรับ
ดําเนินการ ผิดชอบ

ธค.61

อ.หางฉัตร

ณัฐธยาน
รัตนา

ธค.61

ภาคีเขามามีสวนรวมการจัดหาอุปกรณและการดําเนินงาน

2.ระบบการบริหารจัดการ
1.สงรายชื่อทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อเขารับการ
อบรมพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการดูแล
ผูปวยตอเนื่องแบบบูรณาการ ประกอบดวย

1 ทีม /8 คน

จว.จัดอบรม

พย.62

ณัฐธยาน
รัตนา
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ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปาหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

แหลงงบ

ระยะเวลา ผูรับ
ดําเนินการ ผิดชอบ

1.แพทย 1 คน
2.พยาบาล 2 คน
3.เภสัชกร 1 คน
4.นักวิชาการสาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 1 คน
5.ทันตแพทย /จพ.ทันตาภิบาล 1 คน
6.นักกายภาพบําบัด 1 คน
7.แพทยแผนไทย/ผูชวยแพทยแผนไทย 1 คน
2.ทบทวนทีมหมอครอบครัว(FCT)และทบทวนการ

1 ครั้ง

พย.62

ดําเนินงานของทีมฯระดับอําเภอ ตําบล ชุมชน ในการดูแลผูปวย

ณัฐธยาน
รัตนา

10 กลุมครอบคลุม ผลลัพธการดูแลเชิงคุณภาพ
ในกลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมปวย และระบบ
การสงตอ การเชื่อมโยงขอมูลผูปวย และการ
บริการจัดการศูนย COC ระดับอําเภอ
3.ทบทวนคณะกรรมการพัฒนาการดูแลตอเนื่อง
ระดับอําเภอ
4.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการดูแลตอเนื่อง
ระดับอําเภอ
3.ระบบการดําเนินงาน
3.1.มีศุนย COC มีโครงสราง /ผังผูรับผิดชอบและ
กําหนดบทบาทหนาที่ของผูรับผิดชอบ
3.2.ดําเนินการจัดซื้อชุดอุปกรณคอมพิวเตอร
ในศูนย COC รพ.หางฉัตร
3.3 มีศูนยสํารองอุปกรณทางการแพทยระดับ/อําเภอ
- สํารวจคลังอุปกรณ
- ทุกรพ.สต.จัดหาอุปกรณ ในการดูแลตอเนื่อง

14 คน

อ.หางฉัตร

2 ครั้ง

อ.หางฉัตร

1 รพ./ 10 รพ.สต.

อ.หางฉัตร

มีคณะกรรมการ

คาอาหารพัฒนาการดูแลตอเนื่อง
อาหารวาง
อําเภอ 1ทีม
2800 บาท
(14 *100*2)

uc

พย.61

ณัฐธยาน
รัตนา

พย.61
พค.61

มีศูนย COC อําเภอ
และระดับตําบลครบทุกตําบล

1 แหง

รพ.หางฉัตร

มีศนู ย สํารองอุปกรณ บูรณาการ IT

uc

ตค.-มีค.62 ณัฐธยาน

อําเภอและระดับตําบล

11 แหง

รพ.สต.ทุกแหง ครบทุกตําบล/อําเภอ

ตค.-กย.62 จนท.รพ.สต.
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ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปาหมาย/จํานวน

ตามบริบทของพื้นที่
3.4.มีระบบการใหคําปรึกษา ทั้งทางโทรศัพท
และทางไลน แอพพิเคชั่น
3.5 ประชุมทีมผูรับผิดชอบCOC เพื่อจัดทําฐานขอมูล ผูรับผิดชอบCOC ตําบล
วางแผนการเยี่ยมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทุก 2 เดือน

จนท.รพ /รพ..จํานวน 11 คน
จนท.รพ./สสอ.4 คน,

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

แหลงงบ

อ.หางฉัตร

ระยะเวลา ผูรับ
ดําเนินการ ผิดชอบ
ตค.-กย.62 ณัฐธยาน

รพ.สต.

- มีผูรับผิดชอบCOC คาอาหาร-อาหารวาง

10 แหง

ระดับตําบลพรอมมี 2,250บาท
ทะเบียนฐานขอมูล ( 15 *25*6)
- มีการประชุมตาม

uc

พย.61,

ณัฐธยาน

มค,มีค,

รัตนา
จนท.
รพ.สต.

พค.,กค.
กย.62

วาระทุก 2 เดือนและ
มีผู เขารวมประชุมครบ

ทุกแหง
3.ระบบขอมูลสารสนเทศ
1.การพัฒนาคุณภาพระบบขอมูลศูนย COC
1.1 พัฒนา โปรแกรม ITกลางในการรับ-สงขอมูล
การดูแลกลุมเปาหมาย 10 กลุม
ใหระดับตําบล รายงานผลการเยี่ยมทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพใหศูนย COC ทุกเดือนผาน
ระบบ IT กลาง
1.2.ศูนยCOC จัดแบงกลุมผูปวย สงขอมูล
แจงใหผูรับผิดชอบCOC ออกเยี่ยมติดตาม
ตาม CPG และภายในเวลาที่กําหนด
1.3 ศูนยCOC รับผิดชอบกํากับติดตามให
กลุมเปาหมายไดรับการเยี่ยมครอบคลุม
และสรุปผลงานการเยี่ยมทั้งเชิงปริมาณ
คุณภาพ
1.4 จัดประชุมการใชโปรแกรมThai-COC
แกมอค. 2 รุน ๆ ละ 1 วัน
รุนที่ 1

12 ครั้ง

12 ครั้ง

4 ครั้ง

อ.หางฉัตร

อ.หางฉัตร

ตค.-กย.62 ณัฐธยาน

มีและใชโปรแกรม IT

กลางในการรับ-สง
ขอมูลทุกระดับ
สถานบริการ
มีฐานขอมูลที่ชัดเจน
ผูปวยไดรับการเยี่ยม
ตามเกณฑที่กําหนด

สนเทศ
จังหวัดและ

อําเภอ
ตค.-กย.62 ณัฐธยาน

ขนิษฐา

อ.หางฉัตร

ตค.-กย.62 ณัฐธยาน

รัตนา
ขนิษฐา
2 ครั้ง
27 คน (รพ.สต. 20 /รพ.7) อ.หางฉัตร

51*25

พย.61

ณัฐธยาน
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ลํา
ดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
รุนที่ 2
4.การควบคุมกํากับ
1.รายงานผลการดูแลตอเนื่อง 10 กลุมเปาหมาย
และผูปวยอื่น ๆ
2.สรุปและวิเคราะหผลการดูแลตอเนื่อง
สงจังหวัดทุก 3 เดือน
2.นิเทศติดตามผสมผสาน
3.ติดตามประเมินผลการดําเนินงานทั้งระบบ

เปาหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

24 คน (รพ.สต. 17 /รพ.7) อ.หางฉัตร
12 ครั้ง

งบประมาณ
จํานวน
อาหารวาง 1,275 บาท

อ.หางฉัตร

แหลงงบ

ระยะเวลา ผูรับ
ดําเนินการ ผิดชอบ
มีค.62

งานIT
รัตนา
รัตนา

4 ครั้ง
2 ครั้ง
ทุกรพสต.และเขตโรงพยาบาล
2 ครั้ง

ทุก
รพ.สต.
คปสอ.
หางฉัตร

มีการนิเทศ
ติดตามงาน
มีการประเมินผล
ติดตามงาน
รวมงบประมาณ

กพ.,กค62 ณัฐธยาน

รัตนา
มีค,กย.62 ณัฐธยาน
รัตนา
6,325

119

120

121

2,800

122

2,250

123

1275

6,325

124

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ..........หางฉัตร...........จังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตรที่ 2
ประเด็น พัฒนาระบบบริการสาขาบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด
ตัวชี้วัด 1. รอยละ ผูติดยาเสพติดที่ไดรับการบําบัดครบตามเกณฑไดรับการติดตามดูแลตอเนื่อง 1 ป (Retention Rate1year)
2.รอยละ ของผูใชและผูเสพที่บําบัดครบตามเกณฑที่กําหนดของแตละระบบ หยุดเสพตอเนื่องหลังจําหนายจากการบําบัด 3 เดือน (3 month remission rate) รอยละ 90
สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน :

ลําดับ
1

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

รหัสโครงการ...120212.
1.ระบบผูปวยนอก ผูปวยใน
พัฒนาระบบบําบัดรักษาผูปวย และในชุมชน พัฒนารวมกับ
ยาเสพติด
SP สุขภาพจิตและจิตเวช

ผลผลิต/ผลลัพธ

1 แหง
11 แหง

รพ
รพ สต

1. สามารถประเมินและ
วินิจฉัยบําบัดผูปวยยาเสพติด
ฉุกเฉินทั้งทางกายและทางจิต
และหรือสงตออยางเหมาะสม

1 แหง
11 แหง

รพ
รพ สต

ปรับระบบการบําบัดให
เหมาะสมกับผูปวยใน
ปจจุบัน และลด
drop out

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

จํานวน

แหลงงบ

0

0

พย.61 - กุหลาบทิพย
สค.62 ฉัตรธิดา

3000

คาอาหาร
อาหารวาง
2500
คาเอกสาร

พย.61 - กุหลาบทิพย
สค.62 ฉัตรธิดา

2.พัฒนาระบบขอมูลรวมกับ
SP จิตเวช
3.พัฒนาระบบยารวมกับ
คณะกรรมการ PTCเพื่อรองรับ
Harm reduction
4.ทบทวนการบําบัดแบบผูปวย
นอก Resilience with
matrix Program โรงพยา
หางฉัตร ที่พัฒนาเมื่อป 2553
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

การจัดทําคู
มือ
500
งบประมาณ
ยาเสพติด
คาวัสดุอุปกรณ
ในหนวยงาน
5000
งบยาเสพติด
5 สนับสนุนให จนท.อบรมระยะ
ไดรับการอบรมระยะสั้น
หลักสูตรศาสตรยาเสพติด
สําหรับแพทย และการพยาบาล
การพยาบาลเฉพาะทางสาขา
สาขาการการพยาบาลผูใช
และสารเสพติด
6 ฟนฟูวิชาการ
FAST Model /
CBT / MI / BA/BI
/Matrix Program
7. เขารับการอบรมเรื่อง
Harm reduction

1 คน

รพ

เจาหนาที่มีความรูและทักษะ ยังไมกําหนด งบสวนกลาง ยังไมกําหนด
ในการดูแลชวยเหลือ
บําบัดผูปวยยาเสพติด
และรวมวางระบบการดูแล
ชวยเหลือระดบอําเภอได

กุหลาบทิพย
ฉัตรธิดา

1 คน

รพ

เจาหนาที่ไดรับการฟนฟู
ความรูที่ทันสมัยและเหมาะ
กับสถานการณการบําบัด
ในปจจุบัน

กุหลาบทิพย
ฉัตรธิดา

ยังไมกําหนด งบสวนกลาง ยังไมกําหนด
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ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

7.เขารวมประชุมวิชาการ
ยาเสพติดแหงชาติประจําป

1 คน

รพ

เจาหนาที่ไดรับการฟนฟู
ความรูที่ทันสมัยและเหมาะ
กับสถานการณการบําบัด
ในปจจุบัน

ยังไมกําหนด งบยาเสพติด ยังไมกําหนด

กุหลาบทิพย
ฉัตรธิดา

8.พัฒนาหองบําบัดใหเอื้อกับ
จํานวนผูปวยยาเสพติด
ตามมาตรฐานการใหบําบัด

1 แหง

รพ

มีหองบําบัดที่เปนสัดสวน
มีบรรยากาศที่เอื้อตอการ
บําบัดอยางแทจริง
มีระบบการดูแลชวยเหลือ
และลดความเสี่ยงตางๆได

ยังไมกําหนด ยังไมกําหนด ยังไมกําหนด

นําเสนอใน
กรรมการ
บริหาร

9. พัฒนาระบบการบําบัด
โดยชุมชนมีสวนรวม
- นําเสนอในที่ประชุม
โตะขาวอําเภอ
- คัดเลือกเปาหมาย
- จัดวางแนวทางการ
รูปแบบดําเนินการรวมกัน
โดยชุมชนมีสวนรวม

อําเภอหางฉัตร

อําเภอหางฉัตร ชุมชนสามารถคัดกรอง
รอหารือ
รอหารือ
ชวยเหลือ สงตอ เปนพี่เลี้ยง
ในระหวางการบําบัด
และสามารถใหการชวยเหลือ
กลุมเสี่ยงได
รวมถึงมีหนวยฉุกเฉินในพื้นที่
สงตอเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
แกผูปวยยาเสพติดได
อยางมีประสิทธิภาพ
รวมติดตามได
6000

รอหารือ

กุหลาบทิพย
ปณิธาน
ผอ รพ สต

127

3000

128

129

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ..........หางฉัตร...........จังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตรที่ 2
ประเด็น โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ตัวชี้วัด 1. รอยละ ≥ 55 ของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต
2. อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ ≤ 6.3 ตอประชากรแสนคน
สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน :
1.ป2661 ผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการรอยละ 62
2.อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ 22 ตอแสนประชากร
ลําดับ
1

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

รหัสโครงการ..120212..
I. การบริการผูปวยนอกและ
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต ชุมชน
และจิตเวชอําเภอหางฉัตร
1. คัดกรองประเมินและ
แพทยวนิ ิจฉัยกลุมเสี่ยงไดแก
ผูปวยโรคเรื้อรังผูปวยสูงอายุ
ผูปวยหองฉุกเฉินไดเปนตน
ดวยเครื่องมือคัดกรองโรคจิต
โรคจิตจากสุราและสารกระตุน
ประสาทและโรคซึมเศราทั้ง
แบบคัดกรองประเมินและ
เครื่องมือตรวจสภาพรางกาย
และสมองเพื่อประกอบดุลย
พินิจได

1 แหง
11 แหง

รพ
รพ สต

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

1. สามารถประเมินและ
คาถายเอก
วินิจฉัยรักษาผูปวยจิตเวช สารคูมือ
ฉุกเฉินทั้งทางกายและทางจิต
และหรือสงตออยางเหมาะสม
ทันทวงที

แหลงงบ

500

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

พย.61 - กุหลาบทิพย
สค.62 ฉัตรธิดา

ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ
2. ประเมินระดับความรุนแรง
อาการซึมเศราในกลุมเสี่ยงตอ
โรคซึมเศราดวยเครื่องมือที่
งาย ไวและแมนยํา
3.การรักษาดวยยาทางจิตเวช
ที่จําเปนตามเกณฑ
4. การบําบัดดานจิตสังคม
(psychosocial care/clinic)
ไดแกการใหสุขภาพจิตศึกษา
เรื่องโรคและการดูแลแกผูปวย
และญาติ,การใหคําปรึกษา
รายบุคคล/รายกลุม/ครอบ
ครัว,การจิตบําบดั ,การสรา
แรงจูงใจ,การบําบัดแบบ
ปรับเปลี่ยนความคิดและ
พฤติกรรม
5. การติดตามตอเนื่องใน
ผูปวยโรคจิต โรคจิตจากสุรา
และสารกระตุนประสาท และ
โรคซึมเศราเพื่อปูองกันการ
ขาดการรักษา
6. มีระบบการรับสงตอผูปวย
นอกจาก รพ.สต. รพท., รพศ.
และรพ.เฉพาะทาง

1 แหง
11 แหง

รพ
รพ สต

ผลผลิต/ผลลัพธ

ผูปวยไดรับการติดตาม
บูรณาการกับ COC

งบประมาณ
จํานวน

แหลงงบ

0

0

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

พย.61 - กุหลาบทิพย
สค.62 ฉัตรธิดา

ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ
II.การบริการผูปวยใน (เตียง
อยางนอย 48 ชม.)
1. การประเมินความรุนแรง
ดวยแบบประเมิน 8Q
2. การจัดการภาวะพฤติกรรม
ที่เปนอันตรายตอตนเองและ
ผูปวยอื่นเบื้องตน
3. เตียง acute careไดแก
เตียงหองฉุกเฉิน/เตียงรวม
(Integrated bed) ,unit,
ward เปนตน เพื่อดูแลภาวะ
โรคจิตจากการถอนสุรา, ภาวะ
ขางเคียงจากการรับประทาน
4. รับปรึกษาผูปวยใน
โรงพยาบาลที่มี
ภาวะแทรกซอนทางจิตเวชได
อยางเหมาะสม เชน ภาวะโรค
จิตจากการถอนสุราเปนตน
5. การรับดูแลเบื้องตนและสง
ตอผูปวย พ.ร.บ. สุขภาพจิต
อยางเหมาะสม
6. พัฒนาระบบสงตอผูปวย
จิตเวชภาวะฉุกเฉินหรือ ยุงยาก
ซับซอนไปยังรพ.เฉพาะทาง
ตามแนวทางการสงตอผูปวย

1 แหง

รพ

ผลผลิต/ผลลัพธ
2. สามารถประเมินและ
วินิจฉัยรักษาผูปวยจิตเวช
ฉุกเฉินทั้งทางกายและทางจิต
และหรือสงตออยางเหมาะสม
ทันทวงที

งบประมาณ
จํานวน

แหลงงบ

0

0

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

พย.61 - กุหลาบทิพย
สค.62 ฉัตรธิดา

ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ
IIIการทบทวนเครื่องมือทาง
จิตเวชที่จําเปนในหนวยงาน
และมีการจัดเก็บขอมูล
อยางเปนระบบ
๑. แบบประเมินและขอมูล
ผูปวยที่ไดรับการคัดกรอง
(2Q,9Q,8Q,แบบคัดกรอง
โรคจิต,AUDIT) ประเมิน
วินิจฉัย รักษาอาการทางจิต
อาการทางจิต สารเสพติด
สุราและโรคซึมเศราเชื่อมโยง
รายงาน43 แฟมขอมูล
2.แบบประเมิน ICD10,
AWS, CIWA
3. แบบประเมิน
และขอมูลผูปวยที่
ใชพ.ร.บ.สุขภาพจิต
4.การดูแลชวยเหลือและ
ติดตามผูปวยจิตเวชรุนแรง
(SMIV)
5. แนวทางการสง
ตอผูปวยเพื่อไปรับการ
6.ประสานIT จัดเก็บขอมูล
เพื่องายตอการติดตาม
และระบบ Claim ไดแก

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

แหลงงบ

1 แหง
11 แหง

22 คน

1. สามารถประเมินและ
คาอาหารและ
วินิจฉัยรักษาผูปวยจิตเวช อาหารวาง
ฉุกเฉินทั้งทางกายและทางจิต
และหรือสงตออยางเหมาะสม
ทันทวงที

1 แหง
11 แหง

รพ
รพ สต

- มีระบบการจัดเก็บขอมูล
ที่มีดีนาเชื่อถือนําไปใชกับ
ผูปวยและการ เงินไดจริง

0

2500
UC

0

ผูรับผิดชอบ

พย.61

กุหลาบทิพย
ฉัตรธิดา

พย.61

กุหลาบทิพย
ฉัตรธิดา

ลําดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
จํานวน

แหลงงบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

- ทะเบียนและ
ขอมูลผูปวยโรคจิต
-โรคจิตจากสุราและสารกระตุน
ประสาท, โรคซึมเศราที่ตอง
ติดตามในพื้นที(่ เยี่ยมบาน)
- ทะเบียนขอมูลผูปวยที่ได
รับการชวยเหลือและสงตอ
ในและนอกเขตฯ
-ทะเบียน. ยาจิตเวชที่จําเปน
ตามเกณฑService plan
Ivพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่
ในหนวยงาน
-อบรมหลักสูตรระยะสั้น
การพยาบาลจิตเวชผูใหญ
และหรือการพยาบาลจิตเวช
เด็ก จากสถาบันเฉพาะทาง
- สงเจาหนาที่เขารับการ
Training เรื่องจิตเวชผูใหญ
และจิตเวชเด็กที่กลุมงานจิตเวช
โรงพยาบาลลําปาง 3 วัน

1 คน

รพ

เจาหนาทีในหนวยงาน
ยังไมกําหนด ยังไมกําหนด ยังไมกําหนด
สามารถประเมินสภาพทาง
จิตตามหลักวิชาการ
และใหการดูแลชวยเหลือ
สงตอเหมาะสม

ฉัตรธิดา

1 คน

รพ

เจาหนาทีในหนวยงาน
สามารถประเมินสภาพทาง
จิตตามหลักวิชาการ
และใหการดูแลชวยเหลือ
สงตอเหมาะสม

ฉัตรธิดา

พย.61

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (แกไขปญหา) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
คปสอ.....................หางฉัตร................จังหวัดลําปาง
งาน สุขภาพจิตและจิตเวช
ตัวชี้วัด /คาเปาหมาย :
สถานการณและขอมูลพื้นฐาน :
1 อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ 22 ตอแสนประชากร ในป 2561
2....................................................................................
ลําดับ
1

ชื่อโครงการ
รหัสโครงการ....
การปองกันและแกไขปญหา
การฆาตัวตายอําเภอหางฉัตร

กิจกรรมหลัก
1.คืนขอมูลผานคณะกรรมการ
พชอ. บูรณาการเขากับการทํางาน
ในกลุม DM HT และ Long Term Care

เปาหมาย/จํานวน

พื้นที่ดําเนินการ

เวที พชอ.

อําเภอหางฉัตร

2.สนับสนุนใหมีโครงการปองกันและแก 4 แหง
ไขปญหาการฆาตัวตายในพื้นที่ที่เปน
ปญหา สถานบริการละ 1 แหง
โดยใชรูปแบบ
- การคนหารูปแบบการจัดการความ
เครียดตามรูปแบบของชุมชน
_ การทําความเขาใจกับชุมชนเรื่อง
สัญญาณเตือน
_การจัดตั้งกลุมเพื่อเฝาระวังและสง
เสริมความเขมทางใจ ไดแก กลุมเลาขวัญ
กลุมกิ๋นหอม ตอมมวน กลุมอูมวนจาหวาน
3.พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือ
ผาน SP สุขภาพจิตและจิตเวช

รพ สต ปาไคร
รพ สต สันหลวง
รพ สต ยางออย
รพ สต บานขวง

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตามที่ พชอ.
กําหนด

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
จํานวน(บาท) แหลงงบฯ
0
0
ประจักษ
ปณิธาน
สมพิศ
อารีย
กุหลาบทิพย
กสต
กสต กุหลาบทิพย
ปฎิธาน

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใตประเด็นยุทธศาสตร คปสอ..หางแตร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ลําดับ รหัสโครงการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

120201
120202
120203
120204
120205
120206
120207
120208
120209
120210
120211
120212

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการแมและเด็ก
โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวย DM HT
โครงการปองกันและควบคุมวัณโรคอําเภอหางฉัตร

โครงการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผล
โครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินครบวงจร และระบบการสงตอ
โครงการพัฒนาระบบบริการสาขาโรคหัวใจ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลติดตามผูปวย COPD คปสอ.หางฉัตร

โครงการสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการดูแลผูปวยระยะกลาง
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ
โครงการพัฒนาระบบบริการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
โครงการพัฒนาระบบการดูแลตอเนื่องอยางมีคณ
ุ ภาพ
โครงการพัฒนาระบบบําบัดยาเสพติด และบริการสุขภาพจิต อําเภอหางฉัตร

รวม ย.2 ทั้งหมด …12.. โครงการ เปนเงิน

UC
90,745
128,550
327,700
31,025
94,790
18,600
1,700
4,700
6,500
35,200
6,325
6,000
751,835

งบประมาณ
สปสช. สสจ.
PPA

0

0

งบ อื่นๆ

0

รวมงบประมาณ

0 751,835

2. Service Excellence

