Service Profile
กลุ่มงานบริการด้ านปฐมภูมิและองค์ รวม
โรงพยาบาลปากพนัง อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. บริบท (Context)
ก. หน้ าที่และเป้าหมาย ให้บริ การตรวจรักษา ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังโรค รวมทั้งการ
จัดการด้านสุ ขาภิบาลและอนามัยสิ่ งแวดล้อม ประสานงานระหว่างเครื อข่ายพัฒนาวิชาการให้ทนั สมัย และ
ส่ งเสริ ม สนับสนุนการดาเนิ นงานของภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพในพื้นที่
ข. ขอบเขตการให้ บริการ ให้บริ การประชาชนอาเภอปากพนัง และประชาชนในเขตรับผิดชอบ หมู่ที่ 2 และ
หมู่ที่ 7 ตาบลปากพนังฝั่งตะวันออก
1. ให้บริ การด้านสาธารณสุขในชุมชน การคัดกรอง ประเมินสภาวะสุขภาพของบุคคล ครอบครัว
ชุมชน ปัจจัยเสี่ ยงด้านสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนทุกกลุ่ม อายุ การเฝ้าระวัง ควบคุมปูองกันควบคุมโรค
2. สนับสนุนให้ภาคีเครื อข่ายด้านสุขภาพในชุมชน เข้ามามีส่วนร่ วมในการประเมินปัญหา วางแผน
และ ดาเนินการด้านสาธารณสุข
3. ให้บริ การในคลินิกส่งเสริ มสุขภาพและวัคซีนป้ องกันโรค ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ คลินิก
สุขภาพเด็กดี คลินิกวางแผนครอบครัว และประชมชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ตามนโยบาย
4. ให้บริ การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องในชุมชน บริ การเยี่ยมบ้าน ให้การดูแลสุขภาพระดับบุคคล
และ ครอบครัว ในผูท้ ี่มีปัญหาการเจ็บป่ วย ด้านร่ างกาย จิตใจ ดูแลผูป้ ่ วยที่มีปัญหาสุขภาพที่ตอ้ งได้รับการ
ดูแลกับ เครื อข่ายบริ การและชุมชน รวมถึงเยีย่ มบ้านกับทีมสหวิชาชีพ
5.การบริ การให้คาปรึ กษา ให้บริ การคลินิกเฉพาะ ได้แก่คลินิกสุ ขภาพจิต จิตเวชเด็กและผูใ้ หญ่
คลินิกบาบัดรักษาผูเ้ สพสารเสพติด
6.บริ การให้ขอ้ มูลด้านสุขภาพ การสนับสนุนวิทยากร การฝึ กสอนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ

ค. ผู้รับผลงานและความต้ องการที่สาคัญ
ลูกค้ าภายใน
ลูกค้ าภายใน
1.งานผูป้ ่ วยนอก
2.งานผูป้ ่ วยใน
3.ห้องคลอด
4.งานทันตกรรม
5.ศูนย์จ่ายกลาง
6.งานประกันคุณภาพ

7.งานแผนงานและสารสนเทศ
8.งานบริ หารงานทัว่ ไป

ความต้ องการของผู้รับบริการ
1.ต้องการให้ติดตามเยีย่ มผูป้ ่ วยที่บา้ น
2.สอบสวนโรคที่ตอ้ งรายงานทางระบาดวิทยาทันเวลา
1.การประสานงานที่ดี มีการร่ วมกันพัฒนาระบบงานแม่
และเด็กในพื้นที่
การประสานงานด้านการตรวจสุขภาพช่องปากของ
ผูร้ ับบริ การในคลินิกและ กลุ่มผูส้ ูงอายุในชุมชน
การจัดการด้านเครื่ องมืออุปกรณ์ เสื้ อผ้าที่เป็ นไปตาม
มาตรฐานIC
1.บันทึกข้อมูลการให้บริ การผูร้ ับบริ การสิ ทธิประกันสังคม
ชาระเงินเอง เบิกได้ และส่งเก็บค่าบริ การครบถ้วน
2.ประสานกับชุมชนเรื่ องสิ ทธิบตั รประกันสุขภาพ
การทาข้อมูล43แฟ้มให้มีคุณภาพ การส่งรายงานทันเวลา
การประสานงานที่ดี การจัดทาเอกสารการเบิกจ่าย
งบประมาณถูกต้อง ทันเวลา

ลูกค้ าภายนอก
ลูกค้ าภายนอก
1.ผูร้ ับบริ การและญาติ
2.อสม

3.ส่ วนราชการ/ท้องถิ่นอปท

4. หน่วยงานอื่นๆ

ความต้ องการของผู้รับบริการ
1. บริ การที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัย
2. บริ การที่รวดเร็ว จนท.ดูแลเอาใจใส่เป็ นอย่างดี
1. ความรู ้และทักษะในการปฏิบตั ิงานด้านส่งเสริ มสุขภาพ
2. การท างานเป็ นทีมกับจนท.สาธารณสุขและภาคีเครื อข่าย
3. ความเป็ นกันเองในการประสานงาน
4. ข้อมูลด้านสุขภาพของชุมชน
1. การทางานเป็ นทีมกับจนท.สาธารณสุขและภาคีเครื อข่าย
2. ความเป็ นกันเองในการประสานงาน
3. ข้อมูลด้านสุขภาพของชุมชน
1. ความเป็ นกันเองในการประสานงาน
2. ความร่ วมมือในการดาเนินงานร่ วมกัน

ง. ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ
กิจกรรม/การให้ บริการ
ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ

คลินิกสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและผูใ้ หญ่
คลินิกยาเสพติด

ระบบข้อมูล43แฟ้ม และข้อมูลในHOSxP
การทางานกับชุมชน ภาคีเครื อข่าย
การควบคุมโรคติดต่อและระบาดวิทยา
การสร้างเสริ มสุขภาพและการคัดกรองใน
ชุมชน
งานเยีย่ มบ้าน และการดูแลผูส้ ูงอายุระยะ
ยาว
ระบบบาบัดน้ าเสี ยและระบบประปา
งานอาชีวอนามัย

ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ
การฝากครรภ์คุณภาพ
เด็ก0-5ปี มีพฒั นาการสมวัย
ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้ าหมาย
การเข้าถึงบริ การของกลุ่มผูป้ ่ วยจิตเวช
การรักษาต่อเนื่อง มาตามนัด
การบาบัดรักษาครบกาหนด
การไม่กลับเสพซ้ า
การมีส่วนร่ วมของชุมชน
ระบบข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั
ความถูกต้องของการบันทึกเวชระเบียน
ความพึงพอใจ การติดต่อประสานงานที่ดี
การสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัย เอื้อต่อการสร้างสุ ขภาพ
ระบบรายงานทันเวลา
ประสิ ทธิภาพการควบคุมโรคติดต่อที่สาคัญในพื้นที่
ความครอบคลุมของการคัดกรอง
ไม่เกิดผูป้ ่ วยรายใหม่
ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
ความครอบคลุมและทันเวลาของการเยีย่ มบ้าน
มีระบบการดูแลผูป้ ่ วยเรื้ อรังที่ดีในชุมชน
คุณภาพน้ ามีค่าตามมาตรฐาน
ความครอบคลุมของบุคลากรที่ได้รับการตรวจคัดกรอง

จ.ความท้าทายความเสี่ยงสาคัญ
ตัวชี้วดั ที่ทา้ ทาย/สิ่ งที่เป็ นปัญหา/หรื อแผนพัฒนา
รายการความเสี่ ยงสาคัญ
กระบวนการ
แนวทางแก้ไข
ความเสี่ยงด้านคลินิก
1.ผูป้ ่ วยมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุ นแรง /ทาร้าย 1. ผูป้ ่ วยทุกราย ต้องทาการประเมินความเสี่ ยงโดยใช้แบบ
คน อื่นในขณะรับการบาบัดด้านสุขภาพจิต ประเมินความเสี่ ยงและสมรรถนะผูป้ ่ วย
ยาเสพ ติด
2. กรณีผปู ้ ่ วยแสดงพฤติกรรมรุ นแรง ให้ประเมินระดับ
ความรุ นแรงและให้การช่วยเหลือผูป้ ่ วยตามวิธีปฏิบตั ิแนว
ทางการ ช่วยเหลือผูป้ ่ วยพฤติกรรมรุ นแรง และเขียนบันทึก
รายงาน อุบตั ิการณ์ / เหตุการณ์สาคัญ
3. ชี้แจงเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระบบการเฝ้าระวัง และแนวทาง
ช่วยเหลือเมื่อเกิดความเสี่ ยงกรณีผปู ้ ่ วยมีพฤติกรรมก้าวร้าว
รุ นแรง สื่ อสารสู่ บุคลากรอย่างทัว่ ถึง
4. การแก้ไขปรับปรุ งโครงสร้างห้องคลินิกบริ การที่มี
ทางเข้าออกสะดวก 2 ทาง มีประตูกระจกแบบเลื่อน มีกริ่ ง
ขอความช่วยเหลือ
2.การลงบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HOSxP 1.ติดตามคุณภาพของข้อมูล43แฟ้มจากHDCและโปรแกรม
บัญชีงานต่างๆไม่ครบถ้วนและถูกต้อง
ตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
2.ให้คาแนะนา สอนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานในกรณีพบ
ความผิดพลาดของข้อมูล
3.ประสานงานกับITกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาในระดับ
หน่วยงานได้
3.เด็กกลุ่มเป้าหมาย ( 9 18 30 42 และ 60 1.เด็กในกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองพัฒนาการตาม
เดือน) ที่ได้รับการตรวจพัฒนาการ ไม่มา ช่วง วัยภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตามนัด
2.ชี้แจง ผูป้ กครองที่นาเด็กมารับวัคซีนเรื่ องการให้มี
ความสาคัญ ของการตรวจพัฒนาการ
3.แยกวันตรวจพัฒนาการและวัคซีนออกจากกันอย่าง
ชัดเจน
4.สารวจข้อมูลกับเจ้าของพื้นที่ เด็กที่มีชื่ออยูใ่ นข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ แต่ไม่มีตวั ตนอยูใ่ นเขตบริ การ หรื อโยกย้าย

กระบวนการ
ความเสี่ยงด้านคลินิก

แนวทางแก้ไข

ไปมาชัว่ คราว จึงทาให้การติดตามเด็กที่เป็ นประชากรแฝง
ไม่ได้
5. ติดตามแก้ไขให้ถูก Type 6.การให้ความสาคัญการใช้
คู่มือ DSPM แก่ผปู ้ กครอง
4..ความไม่พึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ขณะ 1.จัดสถานที่ให้มีความเป็ นสัดส่วน และมีความเป็ นส่วนตัว
ซักประวัติ รอตรวจ การตรวจ และการแจ้ง 2.ใช้ทกั ษะและความนุ่มนวล ในการตรวจ
ผลตรวจ
3.ให้ผรู ้ ับบริ การ ได้มีโอกาสได้ซกั ถาม การตรวจ ผลการ
ตรวจ การดูแลตัวเองหลังการทราบผลตรวจ
4.รักษาความลับ ในการตรวจ ผลการตรวจ
ความเสี่ยงที่ไม่ ใช่ ด้านคลินิก
1.ระบบบาบัดน้ าเสี ยทางานไม่เต็ม
1.ตรวจคุณภาพน้ าตามมาตรฐานข้อกาหนด
ประสิ ทธิภาพ หรื อชารุ ด
2.ประเมินระบบเฝ้าระวังและหาสาเหตุ
3.เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อผูบ้ ริ หารในกรณีที่
หน่วยงาน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้
2.ความไม่ครอบคลุมของการคัดกรอง
1. สารวจ จัดทาฐานข้อมูลประชากรให้เป็ นปัจจุบนั ที่สุด
ความเสี่ ยง ต่อโรคเบาหวาน โรคความดัน ก่อน ถึงกาหนดช่วงเวลาคัดกรองในชุมชน โดย อสม.และพี่
โลหิ ตสู งประชาชน อายุ 35 ปี ขึ้นไป
เลี้ยง ประจาหมู่บา้ น
2. ประชุม ชี้แจงการดาเนินงานคัดกรองกับเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล และภาคีเครื อข่าย
3. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์คดั กรองสุขภาพ
4. จัดสิ่ งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการให้บริ การคัดกรองสุ ขภาพ
ในชุมชน เช่น ความสะอาด จุดรับบริ การที่เป็ นระบบ
ระเบียบ
5. วางแผนกาหนดช่วงเวลาคัดกรองให้สอดคล้องกับปฏิทิน
ชุมชน
6. คืนข้อมูลให้แก่ชุมชน เพื่อวางแผนพัฒนาต่อไป
3.เสี่ ยงต่อการได้รับอุบตั ิเหตุขณะ
1.ทาเรื่ องขอใช้รถและพนักงานทุกเดือนและประสานขอรถ
ปฏิบตั ิงาน เยีย่ มบ้านเนื่องจากพนักงานขับ กับยานพาหนะเป็ นครั้งๆไปถ้าออกนอกตาบลต้องมี
รถไม่พร้อมและสภาพรถเก่า
พนักงาน ขับรถทุกครั้ง

ความเสี่ยงที่ไม่ ใช่ ด้านคลินิก
2.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พลขับสารองเพื่อผลทางกฎหมายและ
สวัสดิการ
3.รถของโรงพยาบาลทุกคันต้องทาประกันอุบตั ิเหตุ
4.มีการเช็คสภาพรถทุกคัน ทุกครั้งที่จะออกปฏิบตั ิงาน
4.เสี่ ยงต่อการติดเชื้อจากการเยีย่ มบ้านและ 1.ศึกษาและกาหนดข้อปฏิบตั ิและมาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วย
ดูแลผูป้ ่ วยเนื่องจากมีการแพร่ ระบาดของ 2.สร้างเครื อข่ายการปูองกันและมาตรการปูองกันการติด
โรคติดเชื้อ และมีผปู ้ ่ วยสัมผัสเชื้อดื้อยาจาก เชื้อในชุมชน
โรงพยาบาลแม่ข่าย
3.จัดระบบให้ผปู ้ ่ วยได้รับการดูแลในชุมชนและถ้า
จาเป็ นต้อง มาพบแพทย์จดั ช่องทางด่วนในการให้บริ การ
4.เน้นการป้ องกันการติดเชื้อครอบจักรวาล(Universal
precaution)เน้นการล้างมือ
สิ่ งที่เป็ นปัญหา/แผนพัฒนา
1. ระบบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานANC พัฒนาการเด็ก ความครอบคลุมการคัด
กรอง และการให้วคั ซีนเด็ก0-5ปี
2. โรคระบาดที่สาคัญในพื้นที่ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคHand Foot Mouth Disease โรคปอด
อักเสบ
3. โรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง ที่สาคัญ คือโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสูง
4. การป้องกันการฆ่าตัวตายในพื้นที่
ฉ. ปริมาณงานและทรัพยากร (คน เทคโนโลยี เครื่ องมือ)
อัตรากาลัง
- พยาบาลวิชาชีพ 6 คน
- นักวิชาการสาธารณสุข 3 คน
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 คน
- ลูกจ้างชัว่ คราว 2 คน
เครื่ องมือ/เทคโนโลยี
1. มีระบบการบันทึกข้อมูลรักษาพยาบาล 43แฟ้ม โดยใช้โปรแกรมHOSxP
2. มีเครื่ องคอมพิวเตอร์สานักงาน 12 เครื่ อง โน้ตบุ๊ก 2 เครื่ อง
3. ตูเ้ ย็นเก็บวัคซีน 2 ตู้
4. ถังดับเพลิง 1 ถัง
5. ชุดเครื่ องมือประเมินพัฒนาการเด็ก 2 ชุด

หน้ าที่รับผิดชอบ/ขอบเขตการดาเนินงานดังนี้
1. กลุ่มงานส่งเสริ มสุขภาพทุกกลุ่มวัย
- งานอนามัยแม่และเด็ก
- งานอนามัยเด็กก่อนวัยเรี ยน
- งานอนามัยเด็กนักเรี ยนและเยาวชน
- งานส่งเสริ มสุขภาพกลุ่มวัยทางาน
- งานส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุ
- งานส่งเสริ มสุขภาพผูพ้ ิการ
- งานส่งเสริ มสุขภาพพระภิกษุ
2. งานสร้างเสริ มสุขภาพสุขภาพในชุมชน
- การส่งเสริ มสุขภาพในชุมชน
- การคัดกรอง การเสริ มพลังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพในชุมชน
3. งานการพยาบาลในชุมชน
- งานเยีย่ มบ้าน (COC)
- งานดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว (LTC)
4. งานพัฒนาระบบบริ การปฐมภูมิและสนับสนุนเครื อข่าย
5. งานระบบสุขภาพภาคประชาชน
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ(พชอ.)
- การดาเนินงานของชมรมอสม.
6. คลินิกบริ การ
- คลินิกตรวจพัฒนาการเด็กและสร้างเสริ มภูมิคมุ้ กันโรค
- คลินิกวางแผนครอบครัว PAP Smear
- คลินิกวัณโรค โรคเอดส์
7. งานสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและผูใ้ หญ่ และยาเสพติด
- คลินิกบาบัดรักษาผูเ้ สพสารเสพติด
- คลินิกสุขภาพจิต และ OSCC
- งานส่งเสริ มสุขภาพจิตและการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
8. งานควบคุมปูองกันโรคติดต่อและระบาดวิทยา
9. งานสุขศึกษา
10. งานสุ ขาภิบาลและสิ่ งแวดล้อม
11. งานอาชีวอนามัย

ช.ศักยภาพและข้อจากัด
1. อัตรากาลังของบุคลากรในหน่วยงานไม่พ่อเพียง ตามกรอบโครงสร้างและบริ บทของหน่วยงานที่
เหมาะสม
2. โรงพยาบาลประสบปัญหาด้านการเงินการคลัง

2. กระบวนการสาคัญ (Key Processes)
กระบวนการสาคัญ (Key Process)
1.ระบบการพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

2.ระบบการสร้างเสริ มสุขภาพแม่
และเด็ก
3.ระบบการคัดกรองสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ

4.ระบบการดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่อง
(COC) และระบบการดูแลผูส้ ูงอายุ
ระยะยาว(LTC)

เป้าหมาย/สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ
(Process Requirement)
1.เพื่อสารวจและพัฒนาข้อมูลสาธารณสุ ขพื้นฐานระดับ
ครอบครัว/หมู่บา้ น
2.ระบบข้อมูล43แฟ้มที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพ
3.ระบบติดตามประเมินผลตัวชี้วดั ที่ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั
การส่งเสริ มพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี
ประชากรตามกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองสุขภาพ
อย่างครอบคลุม

- เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
- ผูป้ ่ วยดูแลตนเองที่บา้ นได้ถูกต้องเหมาะสม

ตัวชี้วัดสาคัญ
(Measurement Indicator)
1. ข้อมูลประชากรพื้นฐานมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นปั จจุบนั
2. ข้อมูล43แฟ้มที่เกี่ยวข้องมีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
3. มีระบบการบันทึก ติดตามประเมินผลงานตามตัวชี้วดั ที่สะดวก และ
สามารถนาไปใช้ได้
เด็ก 0-5 ปี มีพฒั นาสมวัยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85
เด็ก0-5ปี ได้รับการประเมินพัฒนาการตามวัย ร้อยละ 100
1.ประชาชนอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รายใหม่
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 คัดกรองแบบสะสม 5 ปี ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 80
2.หญิงอายุ 35 ปี ขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ งเต้านมไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
3.ประชากรอายุ35-59 ปี ขึ้นไปได้รับการคัดกรองค้นหาโรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 95
4.ผูส้ ูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ 10 ประเด็น ร้อยละ 95
1.ร้อยละของผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นสถานะติดเตียง ไม่เกิดแผลกดทับรายใหม่
2.ร้อยละความทันเวลาของการติดตามเยีย่ มผูป้ ่ วยที่บา้ น

กระบวนการสาคัญ (Key Process)

5.ระบบการเฝ้าระวังและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

6.ระบบการเฝ้าระวัง การควบคุม
ป้องกันโรคและระบาดวิทยา
7.ระบบการบาบัดรักษาผูเ้ สพสาร
เสพติด

เป้าหมาย/สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ
(Process Requirement)
- เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพของผูป้ ่ วยและญาติในการดูแล
สุขภาพที่บา้ น
1.พัฒนาระบบการติดตามและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุ่มเสี่ ยงในชุมชน พัฒนารู ปแบบการคัดกรองความ
เสี่ ยงและการจัดการข้อมูล ระบบ43แฟ้ม

ระบบรายงานสอบสวนโรค

1.การสร้างการมีส่วนร่ วมในการบาบัดรักษาเหล้า บุหรี่
ของชุมชน
2.การติดตามหลังการบาบัด โดยรพ.สต.
8.ระบบบริ การคลินิกสุ ขภาพจิต จิต การสร้างการมีส่วนร่ วมในการดูแล ติดตาม รักษาของ
เวชเด็กและผูใ้ หญ่
รพ.สต. และชุมชน
ผูป้ ่ วยมารับการรักษาต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดสาคัญ
(Measurement Indicator)

1.ร้อยละของกลุ่มเสี่ ยงต่อโรคเบาหวาน ที่มีการปฏิบตั ิถูกต้องตาม
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
2.ร้อยละของกลุ่มที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์ มีการปฏิบตั ิถูกต้องตาม พฤติกรรม
ที่พึงประสงค์
3.ร้อยละของกลุ่มเสี่ ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิ ตสูง มีความรอบ
รู ้ดา้ นสุขภาพ(HB HL)เพิ่มขึ้น
1.ความทันเวลาในการรายงานโรค
2.ความถูกต้องของเอกสารรายงานสอบสวนโรค
1.อัตราการคงอยูข่ ณะบาบัดรักษา(Retention rate)ผูเ้ สพยาบ้า
2.อัตราผูเ้ สพ ผูต้ ิดยาเสพติดที่ผา่ นการบาบัด ได้รับการติดตามอย่างน้อย 4
ครั้งใน1ปี
1.อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ
2.อัตราผูพ้ ยายามฆ่าตัวตายมีการพยายามฆ่าตัวตายซ้ า
3.อัตราการผิดนัดของผูป้ ่ วยจิตเวช

3. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน (Performance Indicator)
ลาดับ
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพฒั นาการสมวัย
ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18 , 30,42 และ60 เดือนที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18 , 30,42 และ60 เดือนที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
พบ พัฒนาการล่าช้า ( ตรวจครั้งแรก )
ร้อยละการความครอบคลุมการตรวจมะเร็งปากมดลูกรายใหม่(ใน5ปี )
ร้อยละการความครอบคลุมการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
ร้อยละประชาชนได้รับการคัดกรองความเสี่ ยงต่อโรคความดันโลหิ ตสูง
ร้อยละประชาชนได้รับการคัดกรองความเสี่ ยงต่อโรคเบาหวาน
อัตราผูป้ ่ วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ ยงเบาหวาน
อัตราผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ ยงความดันโลหิตสูง
-ค่า BOD (มก/ล.)
-ผลค่า coliform bacteria (เอ็มพีเอ็น/100 มล.)
อัตราป่ วยต่อแสนประชากรด้วยโรคไข้เลือดออก
อัตราป่ วยโรคHand Foot Mouth Disease

เป้าหมาย
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
20
ร้อยละ80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
น้อยกว่าร้อยละ 2.40
น้อยกว่าร้อยละ 10
ไม่เกิน 20
ไม่เกิน 5000
ไม่เกินค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 5 ปี
ไม่เกินค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 5 ปี

2559
82.98
17.74
25.53

2560
95.00
81.82
28.40

ปี งบประมาณ
2561
91.89
79.52
23.12

7.58
5.90
19.49
18.84
1.56
NA
4
<1.8
61

17.28
18.55
2.82
2.40
2.44
NA
4
<1.8
165

14.99
3.37
0.97
0.99
NA
NA
4
<1.8
101

19.20
37.74
96.95
92.22
NA
NA
4
<1.8
224

27.72
39.65
95.85
93.08
1.18
50
4
<1.8
87

19

33

74

19

9

2562
95.04
93.8
32.23

2563
89.24
91.24
23.65

ลาดับ
อัตราผูพ้ ยายามฆ่าตัวตายมีการพยายามฆ่าตัวตายซ้ า
อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ
อัตราการเข้าถึงบริ การของผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้า
อัตราการเข้าถึงบริ การของผูป้ ่ วยโรคจิต (F20)
อัตราการคงอยูข่ ณะบาบัดรักษา (Retention rate) ผูเ้ สพยาบ้า
อัตราผูเ้ สพ ผูต้ ิดยาเสพติดที่ผ่านการบาบัด ได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1ปี
อัตราการหยุดเสพต่อเนื่องหลังจาหน่าย 3 เดือน
ร้อยละของผูป้ ่ วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ ยงก่อความรุ นแรงได้รับการประเมิน
บาบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุ นแรงอย่างต่อเนื่อง
(SMIV)
อัตราผูท้ ี่เข้ารับการบาบัดบุหรี่ สามารถเลิกได้ในระยะเวลา 6 เดือน
อัตราผูท้ ี่เข้ารับการบาบัดสุรา สามารถเลิกได้ในระยะเวลา 6 เดือน

เป้าหมาย

ปี งบประมาณ
2561
2562
0
0
6.8
10.04

2559
9
11.9

2560
0
6.8

29.87

38.53/50

45.27/55 49.06/60

55.94/65

49.13

52.45/60

73.20/65 85.36/70

92.68/75

97
92.13

97
79.72

100
83.33

100
77.78

ร้อยละ 90 (40ปี 63)
ร้อยละ 60

90
NA

88.88
NA

91.67
NA

71.43
NA

81.33
36.92/(50
)
50(40)
100

ร้อยละ 20
ร้อยละ 100 (50)

NA
NA

16
50

21.43
50

27.27
50

20
75

ไม่เกิด
< 6.3 ต่อแสน
ประชากร
ร้อยละ 50 ปี 60 และ
เพิ่มปี ละ 5 ในทุกปี
ร้อยละ 60 ปี 60 และ
เพิ่มปี ละ 5 ในทุกปี
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80 /(50ปี 63)

2563
0
11.13

4. กระบวนการหรื อระบบงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายและมีคุณภาพ
4.1 ระบบงานที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั (รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพที่เสร็ จสิ้ นแล้ว)
ระบบงาน
กระบวนงานสุขศึกษา กระบวนการเสริ มพลังและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่ายสุ ขภาพในพื้นที่
ระบบข้อมูล43แฟ้ม ระบบโปรแกรมHOSxP

การปรับเปลีย่ น/วิธีการใหม่ ที่เกิดขึน้
พัฒนาระบบการติดตามและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ ยงในชุมชน
พัฒนารู ปแบบการคัดกรองความเสี่ ยงและการจัดการข้อมูล
การด าเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ(พชอ) ใน3ประเด็น
ได้แก่ ผูส้ ู งอายุ อุบตั ิเหตุจราจร และผูพ้ ิการ
การพัฒนาคุณภาพข้อมูล43แฟ้ม โดยเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ การ
แก้ไขข้อมูลกับระบบHDC

4.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การพัฒนาตามมาตรฐานระบบบริ การสุขภาพ
การพัฒนาตามมาตรฐานHAยาเสพติด
การพัฒนาระบบการประเมินผลตัวชี้วดั ของหน่วยงาน

การพัฒนาคุณภาพ/เอกสารสอบสวนโรค /การ รายงาน
สอบสวนโรค

การปรับเปลีย่ น/วิธีการใหม่ ที่เกิดขึน้
ปรับปรุ งระบบตามมาตรฐานใหม่ของกรมสนับสนุน
บริ การ สุขภาพ
ประเมินตามมาตรฐานแบบใหม่
การบันทึกผลงาน/การประมวลผลผ่านทางเว็บ/
อินเตอร์เน็ต

เพิม่ ศักยภาพของบุคลากรระดับรพ.สต.ในการรายงาน
โรค การเขียนรายงานการสอบสวนโรค

ผลลัพธ์ จากการพัฒนา
ผ่านการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล
วันที่ 26 พฤษภา 2563
อยูร่ ะหว่างรอรับการประเมินซ้ า ปี 2564
มีการพัฒนารู ปแบบการประเมินผลโดยใช้กราฟ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ระบบการตดตามข้อมูลรายเดือน ราย
ไตรมาส รายปี ตามความเหมาะสมของตัวชี้วดั และ
พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลตัวชี้วดั
บุคลากรในทีมสอบสวนโรคของรพ.และรพ.สต.
สามารถรายงานและสอบสวนโรคได้ตามมาตรฐาน

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การปรับเปลีย่ น/วิธีการใหม่ ที่เกิดขึน้
พัฒนาระบบการติดตามและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่ม 1.พัฒนารู ปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้
เสี่ ยงในชุมชน
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
2.การจัดหาเครื่ องมือเพื่อติดตามประเมินผล
ประสิ ทธิภาพ ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมาย
การสร้างการมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่ายสุขภาพใน
ดาเนินการในรู ปแบบคณะกรรมารของอาเภอ โดย
พื้นที่โดยการขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนา
กาหนด ประเด็น 3 ประเด็น มีคณะกรรมการ แผนการ
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ(พชอ.)
พัฒนา การระดมทรัพยากรที่ชดั เจน

ผลลัพธ์ จากการพัฒนา

ประเด็นการขับเคลื่อน3ประเด็น ได้แก่ การดูแลสุขภาพ
เน้นผูด้ อ้ ยโอกาสยากต่อการเข้าถึงบริ การ 4 กลุ่ม
( ผูส้ ูงอายุ/ผูพ้ ิการ/เด็กพัฒนาการล่าช้า/ผูป้ ่ วยระยะท้าย)
ประเด็นพัฒนากลุ่มโกและวัยรุ่ น และการพัฒนา
โรคติดต่อในชุมชน/การลดอุบตั ิเหตุจนาจรในพื้นที่//
ความปลอดภัยจากใช้สารเคมี การใช้ยา

5. แผนพัฒนาต่อเนื่อง
แผนงาน
1.โครงการสร้างเสริ มทักษะ
ผูป้ กครอง ให้ได้รับการประเมิน
คัดกรองและตรวจพัฒนาการเด็ก
0-5 ปี

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผปู ้ กครองเด็ก 0-5 ปี มีความรู ้
ความเข้าใจ ทั้งรับทราบข้อปฏิบตั ิในการ
ดูแลสุขภาพเด็ก/ประเมินพัฒนาการตาม
ช่วงอายุ

ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1.เด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรอง มกราคม2562 - กันยายน2563 น.ส.วัชรี พร แสงนคร
พัฒนาการครอบคลุม ร้อยละ
90
2.เด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการแล้วพบว่า
พัฒนาการสมวัย ร้อยละ90
3.เด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการพบว่า สงสัย
พัฒนาการล่าช้า ร้อยละ20
2.พัฒนาระบบการปรับเปลี่ยน
1.เพื่อลดอัตราป่ วยด้วยโรคความดัน
1.ร้อยละของผูป้ ่ วยความดัน
30 ตุลาคม 2562-30 กันยายน น.ส.วันเพ็ญ ชูแสง
พฤติกรรมในกลุ่มเสี่ ยงด้วยโรคไม่ โลหิตสูงและเบาหวานรายใหม่
โลหิตสูงรายใหม่ลดลง 2.5
2563
ติดต่อเรื้ อรัง
2.เพื่อพัฒนาระบบการปรับเปลี่ยน
2.ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวาน
พฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ ยงโรคความดัน รายใหม่ลดลง 5
โลหิตสูงและโรคเบาหวาน
3.โครงการคัดกรองผูป้ ่ วย HIV ใน 1.เพื่อพัฒนาผูป้ ่ วย HIV ในเรื อนจา
1.ผูต้ อ้ งขังได้รับคัดกรอง HIV มกราคม – กันยายน 2563
นายสุธี หนูเกตุ
เรื อนจา
2.เพื่อให้ผตู ้ ิดเชื้อ HIV ได้รับการรักษา
100%
2.ผูท้ ี่พบว่าติดเชื้อ HIV เข้าสู่
กระบวนการรักษา 100%

แผนงาน
4.โครงการคัดกรองผูป้ ่ วย TB ใน
เรื อนจา

วัตถุประสงค์
1.เพื่อค้นหาผูป้ ่ วยวัณโรค
2.เพื่อให้ผปู ้ ่ วยวัณโรคได้รับการรักษา

ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
1.ผูต้ อ้ งขังได้รับการคัดกรอง มกราคม – กันยายน 2563
100%
2.ผูป้ ่ วยวัณโรคได้รับการรักษา
100%
5.โครงการพัฒนาระบบบริ การ
1.เพื่อพัฒนารระบบบริ การดูแลผูป้ ่ วยจิต 1.การเข้าถึงบริ การโรคซึมเศร้า ตุลาคม 2562 – กันยายน
สุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช เวชเรื้ อรังในชุมชนของเครื อข่ายบริ การ ร้อยละ 65
2563
เครื อข่ายบริ การสุขภาพ
สุขภาพโรงพยาบาลปากพนัง
2.การเข้าถึงบริ การโรคจิตเภท
โรงพยาบาลปากพนัง
2.เพื่อพัฒนาเครื อข่ายบริ การด้านจิตเวช ร้อยละ 75
ระหว่างหน่วยบริ การรับส่งต่อและหน่วย 3.ผูป้ ่ วยจิตเภทในชุมชนได้รับ
บริ การประจา
บริ การติดตามดูแลมีคุณภาพ
3.เพื่อติดตามดูแลผูป้ ่ วยจิตเภทระยะให้คง อย่างต่อเนื่องที่บา้ นร้อยละ 80
สภาพ(Stabilization phase) ให้ได้รับ
บริ การติดตามดูแลมีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องที่บา้ นหรื อในชุมชน
6.โครงการราชทัณฑ์ปันสุข เพื่อ 1.เพื่อดูแลสุขภาพของผูต้ อ้ งขัง การรับ
1.ผูต้ อ้ งขังได้รับการดูแล
ตุลาคม 2562 – กันยายน
ชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
การรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม
สุขภาพอย่างครอบคลุมทุกมิติ 2563
แบบองค์รวม ร้อยละ 100

ผู้รับผิดชอบ
นายสุธี หนูเกตุ
นางสี ฟ้า มงคลการุ ณย์

นางสี ฟ้า มงคลการุ ณย์

นางสี ฟ้า มงคงการุ ณย์

6.ผลงานที่ภาคภูมิใจ
1)การพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยจิตเวชในชุมชน โดยร่ วมกับภาคีเครื อข่ายในการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนในการดูแลผูป้ ่ วยจิตเวชเรื้ อรังในชุมชน
2)โครงการดูแลลูกหลานบ้านพ่อที่อาเภอปากพนัง เน้นการส่งเสริ ม ป้องกันในกลุ่มวัยรุ่ นอายุ 15-24
ปี ในอาเภอปากพนัง เพื่อลดการท้องไม่พร้อม ลดการทาแท้ง ลดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ และห่างไกลยา
เสพติดในกลุ่มวัยรุ่ น
3)โครงการสุข @ ปากพนัง โครงการดูแลผูท้ ี่ดอ้ ยโอกาส และยากในการเข้าถึงบริ การ 4 กลุ่ม
1.ผูส้ ูงอายุติดบ้านติดเตียง 2.กลุ่มเด็กพัฒนาการล่าช้า 3.กลุ่มผูพ้ ิการติดบ้านติดเตียง 4.กลุ่มผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
4)โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ดูแลผูต้ อ้ งขังให้มีคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียม และได้รับการคัดเลือกเป็ น
เรื อนจานาร่ องระดับเรื อนจาอาเภอ เรื อนจาติดดาว

