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การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

1. โครงการส่งเสริมการฝากครรภ์ตาม 1. หญิงต้ังครรภ์ได้รับการตรวจร่างกายและตรวจ lab พืน้ฐาน 2 คร้ัง/ปี 2 คร้ัง/ปี ∕

มาตรฐาน ANC คุณภาพ 2. สามีได้รับการตรวจแลป 1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง/ปี ∕

3. LAB พิเศษภาวะเส่ียง 1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง/ปี ∕

2. โครงการส่งเสริมยาเม็ดแก่หญิงต้ังครรภ์ 1. สนับสนุนยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กโฟเลทและไอโอดีน 197 คน 197 คน ∕

และหลังคลอด และยาเม็ดเสริมแคลเซียม

2. สนับสนุนยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กวิตามินบีรวมแก่หญิง 30 คน 30 คน ∕

ต้ังครรภ์ทีม่ีภาวะเส่ียง 

3. สนับสนุนยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กโฟเลทและไอโอดีน 30 คน 30 คน ∕

4. ให้โภชนศึกษาหญิงต้ังครรภ์ในหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ 27 คน 27 คน ∕

5. ดูแลหลังคลอดและตรวจหลังคลอดโดยบุคลากรสาธารณสุข 91 คน 76 คน ∕

6. ติดตามเยี่ยมหลังคลอดเชิงรุกโดยบุคลากรสาธารณสุข ≥ 65% 83.52% ∕

และอสม. เชี่ยวชาญแม่และเด็ก (3 คร้ังตามเกณฑ์)

กำรบรรลุเป้ำหมำย

รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏบิัติงำนตำมแผนปฏบิัติรำชกำร ประจ่ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

ผลกำรด่ำเนินงำนเป้ำหมำยตวัชี้วัดโครงกำร/กิจกรรม

E1: ยุทธศำสตร์ดำ้นส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
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รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏบิัติงำนตำมแผนปฏบิัติรำชกำร ประจ่ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

ผลกำรด่ำเนินงำนเป้ำหมำยตวัชี้วัดโครงกำร/กิจกรรม

3. โครงการประชุม MCH Board อ าเภอ  1. ประชุม  MCH Board แลกเปล่ียนเรียนรู้ 4 คร้ัง/ปี 3 คร้ัง/ปี

ปางศิลาทอง ปีงบประมาณ 2562 กลวิธีด าเนินงานและความรู้วิชาการ

4. โครงการพฒันาต าบลพฒันาการดี เร่ิมที่  1. ประชุมทีมประเมินระดับอ าเภอ และชี้แจง 2 คร้ัง/ปี 2 คร้ัง/ปี

นมแม่ อ าเภอปางศิลาทอง เกณฑ์ต าบลนมแม่ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย (ต.หินดาต)

จังหวัดก าแพงเพชร ปี 2562 2. ผ่านเกณฑ์ต าบลนมแม่ (ต.หินดาต) ผ่าน ผ่าน ∕

 3. ทีมระดับอ าเภอลงพืน้ทีติ่ดตามผลการด าเนินงาน 2 คร้ัง/ปี 2 คร้ัง/ปี ∕

พัฒนาต าบลนมแม่ในพืน้ที่
 4. ประสานทีมประเมินระดับจงัหวัดลงพืน้ทีต่ าบลเป้าหมาย 1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง/ปี ∕

5. โครงการติดตามหญิงต้ังครรภ์น้ าหนัก  1. ทีม MCH ระดับอ าเภอลงพืน้ทีติ่ดตามเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

ตัวน้อย เพือ่เฝ้าระวังเด็กแรกเกิดน้ าหนัก หญิงต้ังครรภ์ทีน่้ าหนักตัวน้อย

ตัวน้อย อ าเภอปางศิลาทอง ปี 2562 

 6. โครงการพัฒนาคลินิกสุขภาพเด็กดี  1. กิจกรรมประชุมเครือข่าย ศพด./ครูโรงรียน (อนุบาล) 1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง/ปี

(WCC) ตามชุดสิทธิประโยชน์ ตามแนวทาง สาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง 

มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 

7. โครงการส่งเสริมทักษะการเล้ียงลูกเพือ่  1. อบรมผู้ปกครองเด็กปฐมวัยทีน่้ าหนักตัวน้อย 150 คน (3 ต าบล 150 คน (3 ต าบล

พัฒนาการดี สูงดีสมส่วน ปี 2562 เร่ืองโภชนาการ 3 วันๆ ละ 50 คน) 3 วันๆ ละ 50 คน)
∕

∕

∕

∕

∕
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รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏบิัติงำนตำมแผนปฏบิัติรำชกำร ประจ่ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

ผลกำรด่ำเนินงำนเป้ำหมำยตวัชี้วัดโครงกำร/กิจกรรม

8. โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค กลุ่มหญิงต้ังครรภ์

ในช่องปาก กลุ่มอาย ุ0-5 ปี และหญิงต้ังครรภ์ 1. ตรวจสุขภาพช่องปาก ให้ทันตสุขศึกษา ฝึกแปรงฟัน 300 คน 284 คน ∕

ในหญิงต้ังครรภ์

2. จัดประชุมเจ้าหน้าทีท่ันตสุขภาพอ าเภอ 2 คร้ัง/ปี 2 คร้ัง/ปี ∕

กลุ่มเด็กปฐมวัยในคลินิกเด็กดี

1. ให้บริการทาฟลูออไรด์วานิชแก่เด็ก 9 ด. - 3 ปี ท าซ้ าทุก 3 - 4 เดือน ท าซ้ าทุก 3 - 4 เดือน

กลุ่มเด็กปฐมวัยในศพด.

1. ออกหน่วยทันตกรรมเคล่ือนทีใ่นศพด. และออกส ารวจ 14 ศูนย์ 14 ศูนย์

ภาวะทันตสุขภาพ ในเด็ก 3 ปี 

2. ออกหน่วยให้บริการตรวจฟันเด็ก 3-5 ปี โดย 500 คน 989 คน

เจ้าหน้าทีท่ันตบุคลากร

3. อบรมการดูแลทันตสุขภาพแก่ครูพีเ่ล้ียงเด็กรวมจนท. 1 คร้ัง/35 คน 1 คร้ัง/35 คน

ทันตสาธารณสุข และบุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง

∕

∕

∕

∕
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รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏบิัติงำนตำมแผนปฏบิัติรำชกำร ประจ่ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

ผลกำรด่ำเนินงำนเป้ำหมำยตวัชี้วัดโครงกำร/กิจกรรม

9. โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 1. ออกหน่วยทันตกรรมเคล่ือนทีใ่น รร. ประถมฯ 19 โรงเรียน 19 โรงเรียน ∕

ในช่องปาก กลุ่มเด็กวัยเรียนในโรงเรียน 2. อบรมครูอนามัยโรงเรียนประถมศึกษา 19 คน 19 คน ∕

ประถมศึกษา อ าเภอปางศิลาทอง 3. ตรวจสุขภาพช่องปาก ในเด็กอายุ 6-12 ปี 

โดยทันตบุคลากร

10. โครงการเด็กวัยเรียน สุขภาพดี 1. จัดสรรส่ิงสนับสนุน  โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ รพ. 100% 100%

ฉลาดเติบโต สูงดีสมส่วน และรพ.สต.

2. ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 100% 100% ∕

11. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ 1. อบรมความรู้เร่ืองอารมณ์, เร่ืองอาหารฯ

คนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 2. อบรมและฝึกปฏิบัติในเร่ืองออกก าลังกาย Fun for fit

12. โครงการพัฒนาอ าเภออนามัย 1. มีการประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานอนามัยเจริญพนัธุ์

เจริญพันธุเ์พือ่การแก้ไขปัญหาท้องก่อนวัย 2. ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน และมีการส่ือสารเพื่อสร้างกระแสสังคม 

อ าเภอปางศิลาทอง ปีงบประมาณ 2562 3. อ.ปางศิลาทอง ผ่านเกณฑ์อ าเภออนามัยเจริญพันธุ์

 13. โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ รักให้เป็น 1. ให้ความรู้เร่ืองเพศศึกษาและทักษะชีวิตวัยรุ่น วัยรุ่นและเยาวชน วัยรุ่นและเยาวชน

หยุดท้องก่อนวัย มีทักษะชีวิตดี 2. กิจกรรมกลุ่ม การคิดวิเคราะห์เพือ่หาปัญหาและร่วมกัน 540 คน 540 คน

อ าเภอปางศิลาทอง ปี 2562 หาแนวทางแก้ไขปัญหา เข้าร่วม 100% เข้าร่วม 100%

∕

∕

อ าเภอผ่านเกณฑ์

อนามัยเจริญพันธุ์

100% 100%

อ าเภอผ่านเกณฑ์ เมื่อ

วันที ่22 พ.ค. 2562

340 คน 2,791 คน

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

∕

∕

∕
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รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏบิัติงำนตำมแผนปฏบิัติรำชกำร ประจ่ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

ผลกำรด่ำเนินงำนเป้ำหมำยตวัชี้วัดโครงกำร/กิจกรรม

 14. โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน 1. ผู้สูงอายุ 60-74ปี ได้รับการตรวจช่องปาก ≥ 80% 88.98% ∕

โรคในช่องปาก กลุ่มผู้สูงอายุ 2. ผู้สูงอายุตามเปา้หมาย ได้รับการใส่ฟนัเทยีมพระราชทาน (880ราย) ≥ 80% 140% ∕3. ผู้สูงอายุ 60-74ปี ทีไ่ด้รับการตรวจช่องปากมีฟันคู่สบฟัน

หลัง 4 คู่ขึ้นไป ≥ 60% 43.68%
ถอดได้ ฐานพลาสติกแก่ผู้สูงอายุ

 15. โครงการฟืน้ฟูความรู้ของอาสาสมัคร  1. อบรมฟื้นฟคูวามรู้ของอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver)

 ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) อ.ปางศิลาทอง

 16. โครงการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 1. จัดกิจกรรมประกวด 5 ประเภท

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (KM) อ าเภอ  - ประเภทที ่1 นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ

ปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร ปี 2562  - ประเภทที ่2 ชมรมผู้สูงอายุ

 - ประเภทที ่3 Care Giver

 - ประเภทที ่4 Care Manager 

 - ประเภทที ่5 ผู้สูงอายุ 80 ปียังแจ๋ว

17. โครงการการพัฒนาระบบการดูแล 1.คัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุมาตรฐานการด าเนิน 4,223 คน 3,947 คน

ผู้สูงอายุอ าเภอปางศิลาทอง ปี 2562  งาน  (ADL โรคทีพ่บบ่อยและ Geriatric Syndrome) 90% 93.46%
∕

*ไมไ่ดจ้ัดท ำโครงกำร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

120 คน

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

∕48 คน 48 คน

∕
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รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏบิัติงำนตำมแผนปฏบิัติรำชกำร ประจ่ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

ผลกำรด่ำเนินงำนเป้ำหมำยตวัชี้วัดโครงกำร/กิจกรรม

18. โครงการอบรมช่วยฟืน้คืนชีพแก่ 1. ให้ความรู้เร่ืองการช่วยฟืน้คืนชีพ พระสงฆ์

พระสงฆ ์อ าเภอปางศิลาทอง ปี 2562 และการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค แก่พระสงฆ์ 50 องค์

 19. โครงการการพัฒนาคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)

1. ประชุมคณะกรรมการพชอ.  ทุกเดือน  ทุกเดือน ∕

 20. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะ

 ฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 1. ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC) ระดับอ่ำเภอมกีำร 1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง/ปี ∕

    - โครงการพัฒนาระบบตอบโต้ภาวะ ซ้อมแผนหรือมีการยกระดับเปิดปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

 ฉุกเฉินและภัยสุขภาพ ทางสาธารณสุขในพืน้ที่

    - โครงการป้องกันและควบคุมโรคน า 1. ประชุมเครือข่ายเลือดออกระดับอ าเภอและท้องถิ่น 1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง/ปี ∕

 โดยแมลง ปี 2562 2. ประชุม War room ระดับอ าเภอ 1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง/ปี ∕

3. อบรมแกนน านักเรียน 1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง/ปี ∕

 21. โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ 1. อบรมเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาล, หน่วยกู้ชีพ และ 1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง/ปี

หน่วยงานทีเ่กี่ยวของร่วมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่

 22. โครงการอบรมฟืน้ฟูอาสากู้ชีพ 1. อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ เจ้าหน้าทีอ่าสากู้ชีพ 1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง/ปี

 อ าเภอปางศิลาทอง

*ไมไ่ดจ้ัดท ำโครงกำร

 แผนงานที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

แผนงานที ่3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

∕

∕
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 23. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัย

 สุขภาพ

   - โครงการการคัดกรองเบาหวาน/ 1. คัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ครอบคลุม ปชช.กลุ่มเป้าหมาย DM 95.73%

ความดันโลหิตสูง DM ≥ 90% / HT ≥ 90% HT 95.02%

   - โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 1. คัดกรองสตรีกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ∕

   - โครงการมหกรรมสุขภาพสานพลัง 1. จัดบูธมหกรรมสุขภาพ 1 คร้ัง/ปี

ลดเส่ียง  ลดโรคเร้ือรัง

   - โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพือ่ลด 1. ให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเอง กลุ่มเส่ียง 307 คน กลุ่มเส่ียง 307 คน

อตัราการเกดิโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

   - โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเคร่ือง 1. ใหสุ้ขศึกษา ประชาสัมพนัธ ์เร่ืองการปอ้งกันมะเร็งเต้านม

เอ็กซเรย์เต้านมเคล่ือนที ่(Mammogram) 2. ฝึกสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

ในสตรีกลุ่มเส่ียงและด้อยโอกาส เฉลิม 3. ตรวจเต้านมให้สตรี

พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 4. เอกซเรย์เต้านมให้สตรีทีม่ีปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดมะเร็ง

ลงกรณบดินทรเทพยวรากรู อ.ปางศิลาทอง

 24. โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน 1. ผู้ป่วยเบาหวานได้ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก ≥ 60% 64.55%

 โรคในช่องปาก กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน)

∕

∕

1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง/ปี

∕

∕

*ไมไ่ดจ้ัดท ำโครงกำร
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 25. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัย 1. ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน 1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง/ปี ∕

 สุขภาพ (ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเด็กจมน้ า) 2. ฝึกทักษะเด็กและผู้ปกครอง 1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง/ปี ∕

 26. โครงการอาหารปลอดภัย ผู้บริโภค ผ่านเกณฑ์ 27 ร้าน

 ปลอดภัย อ าเภอปางศิลาทอง ปี 2562 คิดเป็น 49.09%

 27. โครงการร้านอาหารลดเค็ม ลดโรค 1. ส ารวจร้านค้า ร้านเคร่ืองด่ืม เพือ่เข้าร่วมโครงการ

ห่างไกลความหวาน อ.ปางศิลาทอง 2562 2. จัดให้ร้านค้าจัดท าเมนูสุขภาพ ลดเค็ม ลดผงชูรส

28. โครงการการเฝ้าระวังการจ าหน่าย 1. ประชุมคณะท างานระดับอ าเภอ 2 คร้ัง/ปี 2 คร้ัง/ปี ∕

ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 

อ าเภอปางศิลาทอง ปี 2562

 แผนงานที ่4 การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม

29. โครงการคลินิกเกษตรกรใน 1. รพ.สต.เปิดให้บริการคลินิกเกษตรกร 100% 100% ∕

สถานบริการอ าเภอปางศิลาทอง ปี 2562 2. จัดกิจกรรมตรวจเลือดเกษตรกรในเขตรับผิดชอบ 600 คน 579 คน ผลการตรวจ ∕

GREEN & CLEAN  Hospital ปกติ 14.85%, ปลอดภัย 28.5%,

*ไมไ่ดจ้ัดท ำโครงกำร

55 ร้าน ∕

*ไมไ่ดจ้ัดท ำโครงกำร

เส่ียง 30.92%, ไม่ปลอดภัย 

17.1%, ไม่ระบุรายละเอียด 

8.64%

1. ตรวจร้านอาหาร แผงลอย รถเร่ฯ ตามเกณฑ์ประเมิน
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 30. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ 1. เพือ่เปิดคลินิกหมอครอบครัว 1 แห่ง 1 ทีม 1 แห่ง 1 ทีม 1 แห่ง 1 ทีม

 ปฐมภูมิ คลินิกหมอครอบครัว Primary

 Care Cluster (PCC) 

 31. โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคน

ด้านสุขภาพ

    - โครงการพัฒนา อสค. 1. การติดตามการด าเนินงาน อสค. นิเทศ 1 คร้ัง นิเทศ 1 คร้ัง ∕

    - โครงการอสม. ปางศิลาทองรวมใจ 1. รณรงค์สร้างกระแสในงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน 1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง/ปี ∕

รวมพลคนสร้างสุขภาพ เนื่องในวันอสม. โรคแก่ประชาชน โดยอสม. เป็นแกนน าสุขภาพในชุมชน

แห่งชาติ 2. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านสร้างเสริมสุขภาพและ 1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง/ปี ∕

ป้องกันโรคภาคประชาชน

    - โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปฏิบัติ 1. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ปฏิบัติการงานใหม่ 30 คน 30 คน

งานใหม่ ประจ าปี 2562 ตามหลักสูตรฝึก

อบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข 

(อสม.) กระทรวงสาธารณสุข

∕

E2: ยุทธศำสตร์ดำ้นบริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence)

 แผนงานที ่5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)

∕
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32. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCD)

   - โครงการพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูล 1. จัดประชุมเจ้าหน้าทีผู้่ลงบันทึกข้อมูลงาน NCD clinic 1 คร้ัง/ปี *ไมไ่ดจ้ัดท ำโครงกำร

NCD ในโปรแกรม HOSxP

33. โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่ม 1. อบรมให้ความรู้กลุ่มป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงเพือ่ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง

ลดภาวะแทรกซ้อน

 34. โครงการอบรมฟืน้ฟูความรู้โรค 1. อบรมให้ความรู้เร่ืองโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง

หลอดเลือดสมองและหัวใจและทักษะ และฝึกปฏิบัติการช่วยฟืน้คืนชีพขั้นพืน้ฐาน ให้แก่ครู

การช่วยฟืน้คืนชีพขั้นพืน้ฐานแก่ครูระดับ ระดับชั้นประถมศึกษา ในอ าเภอปางศิลาทอง

ประถมศึกษา ในเครือขา่ยอ าเภอปางศิลาทอง กลุ่มเป้าหมาย 120 คน

35. โครงการอบรมฟืน้ฟคูวามรู้โรคหลอดเลือด 1. อบรมให้ความรู้เร่ืองโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง

สมองและหัวใจและทักษะการช่วยฟืน้คืนชีพ และฝึกปฏิบัติการช่วยฟืน้คืนชีพขั้นพืน้ฐาน ให้แก่

ขั้นพืน้ฐานแกเ่จา้หน้าทีส่าธารณสุข ในเครือขา่ย เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข ในเครือข่ายอ าเภอปางศิลาทอง

อ าเภอปางศิลาทอง

 1. เข้าร่วม 80% และ 

2. มีความรู้ความเข้าใจ

 80%
∕

∕

แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

 1. เข้าร่วม 100% 

และ 2. มีความรู้ความ

เข้าใจ 80%

 1. เข้าร่วม 100% 

และ 2. มีความรู้ความ

เข้าใจ 80%

 1. เข้าร่วม 90% และ 

2. มีความรู้ความเข้าใจ

 95%
∕

100% 100%
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36. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ 4 คร้ัง 2 คร้ัง ∕

สาขาโรคติดต่อ (TB) 2. ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย 100% 100% ∕

37. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1. จัดให้ประชากรเป้าหมายหลัก ได้รับการเข้าถึงบริการ 4 ราย 4 ราย ∕

สาขาโรคติดต่อ (ป้องกันควบคุมโรคเอดส์ RRTTR

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ)์

38. โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยา 1. ประชุมกรรมการ PTC 2 คร้ัง

ต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 2. ประชุมเจ้าหน้าที ่รพ. และเจ้าหน้าทีร่พ.สต. 2 คร้ัง

39. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการดูแล และการช่วยฟืน้คืนชีพทารก 1 คร้ัง 1 คร้ัง ∕

สาขาทารกแรกเกิด แรกเกิด คปสอ.ปางศิลาทอง

 40. โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์

 แผนไทย

   - โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการ 1. จัดอบรมเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้องงานแพทย์แผนไทย 1 คร้ัง *ไมไ่ดจ้ัดท ำโครงกำร

และบุคลากรทางการแพทย์แผนไทย ให้ความรู้การใช้ยาสมุนไพร

   - โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย 1. ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยและ ∕

แพทย์ทางเลือก

2. ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพร

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 

120 คน และมีผลการ

ทดสอบหลังอบรมสูงกว่าก่อน

อบรม

*ไมไ่ดจ้ัดท ำโครงกำร

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 120 

คน และมีผลการทดสอบหลัง

อบรมสูงกวา่ก่อนอบรม ร้อยละ 50
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 41. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1. ประชุมชี้แจงบุคลากรในอ าเภอ 1 คร้ัง 1 คร้ัง ∕

สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

 42. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1. ประชุมเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้อง ให้ความรู้ความเข้าใจ 1 คร้ัง 1 คร้ัง ∕

5 สาขาหลัก (สูติกรรม) เกี่ยวกับการ คลอดปลอดภัย

 43. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1. ประชุมเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้อง ให้ความรู้ความเข้าใจ 1 คร้ัง 1 คร้ัง ∕

 5 สาขาหลัก (อายุรกรรม) เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย Sepsis

 44. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1. พัฒนาการด าเนินงาน CKD clinic ผู้ป่วย CKD มีอัตรา 66% 60.71% ∕

 สาขาโรคไต การลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr

 45. โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัด 1. พัฒนาศักยภาพการบ าบัดรักษายาเสพติดให้ได้

 รักษาผู้ป่วยยาเสพติด และลดอันตราย มาตรฐานตามเกณฑ์ (โดยมีการบ าบัดในโรงพยาบาล)

 จากการใช้ยาเสพติด

46. โครงการสนับสนุนเป็นเมืองศูนย์บริการ 1. จัดต้ังศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ (ศบต.) 

สุขภาพในอาเซียน 2. ต้ังศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียน

∕

รพ. ได้รับการรับรอง

มาตรฐานสถาน

บ าบดัรักษายาเสพติด

 แผนงานที ่8 การพัฒนาตามโครงการเฉลิมกระเกียรติและพืน้ทีเ่ฉพาะ

*ปีงบ 2562 ผู้ตรวจประเมิน

ไม่ได้เข้าตรวจรพ. โดยจะเข้า

ตรวจเพื่อรับรองมาตรฐานในปี

งบ 2563 วันที่ 24 มี.ค. 2563

มีศูนย์บริการ ∕มีศูนย์บริการ



ต ่ำ
กว

่ำ

ตำ
มเ

ปำ้
หม

ำย

สูง
กว

่ำ

กำรบรรลุเป้ำหมำย

รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏบิัติงำนตำมแผนปฏบิัติรำชกำร ประจ่ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

ผลกำรด่ำเนินงำนเป้ำหมำยตวัชี้วัดโครงกำร/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการ : โครงการ Happy MOPH 1. เจ้าหน้าทีร่่วมท าแบบประเมิน Happinometer 100% 100% ∕

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข

 47. โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส 1. ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 80%

 และบริหารความเส่ียง (โรงพยาบาล) ให้แก่เจ้าหน้าทีใ่นสังกัด มีความเข้าใจ

 48. โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส 1. ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 1 คร้ัง 1 คร้ัง ∕

 และบริหารความเส่ียง (สสอ.)

 49. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (HA) 1. ประชุมนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพ โดยทีม QLN 1 คร้ัง 1 คร้ัง ∕

 50. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (รพ.สต. 1. ประชุมชี้แจงบุคลากรทุกระดับ 1 คร้ัง 3 คร้ัง ∕

ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว และ PMQA)2. นิเทศติดตามการด าเนินงานของ รพ.สต. 3 แห่ง 6 คร้ัง 6 คร้ัง ∕

3. ประชุมเชิงฏิบัติการ PMQA 2 คร้ัง 2 คร้ัง ∕

 แผนงานที ่10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

E4: แผนยุทธศำสตร์บริหำรเป็นเลิศดว้ยธรรมำภิบำล (Governance Excellence)

 แผนงานที ่11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

E3: ยุทธศำสตร์บุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence) 

2. การขอการรับรอง Re-accredit HA
ผ่านการรับรอง Re-accredit 

HA 14 ม.ค. 63
ผ่านการรับรอง ∕

∕90%
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รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏบิัติงำนตำมแผนปฏบิัติรำชกำร ประจ่ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

ผลกำรด่ำเนินงำนเป้ำหมำยตวัชี้วัดโครงกำร/กิจกรรม

 51. โครงการจัดซ้ือร่วมวัสดุทันตกรรม 1. จัดซ้ือวัสดุทันตกรรมตามเกณฑ์ 30% 32% ∕

 52. โครงการพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูล 1. อบรมบุคลากร ทีรั่บผิดชอบการบันทึกข้อมูลในระบบ 2 รุ่นๆ ละ 20 คน *ไมไ่ดจ้ัดท ำโครงกำร

 ในโปรแกรม HOSxP HOSxP

 53. โครงการพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูล 1. อบรมบุคลากร ทีรั่บผิดชอบการบันทึกข้อมูลการรักษา 1 คร้ัง *ไมไ่ดจ้ัดท ำโครงกำร

 การรักษาและการวินิจฉัยโรค และวินิจฉัยโรค

54. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ 1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง รพ. 1 แหง่ รพ.สต. 5 แหง่ รพ. 1 แหง่ รพ.สต. 5 แหง่ ∕

บริหารการเงินการคลังโรงพยาบาล 2. วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการ 12 คร้ัง/ปี 12 คร้ัง/ปี

ปางศิลาทอง และรพ.สต. และวิเคราะห์ต้นทุน แบบ Quit method

ในอ าเภอปางศิลาทอง 3. ประเมินประสิทธิภาพการบริหารโดยเกณฑ์ FAI  รายไตรมาส ทุกไตรมาส ∕

∕

 แผนงานที ่12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

 แผนงานที ่13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
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รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏบิัติงำนตำมแผนปฏบิัติรำชกำร ประจ่ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

ผลกำรด่ำเนินงำนเป้ำหมำยตวัชี้วัดโครงกำร/กิจกรรม

 55) โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/

 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยี

 ทางการแพทย์

   - โครงการประชุมน าเสนอผลงานและจัด 1. ประชุมน าเสนอผลการด าเนินงานปีงบ 2561 1 คร้ัง 1 คร้ัง ∕

ท าแผนปฏิบัติการสาธารณสุข 2. น าเสนอผลงาน รพ.สต. รพ.สต. 5 แห่ง รพ.สต. 5 แห่ง ∕

ปีงบประมาณ  2562 3. ชี้แจงกรอบการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปีงบ 2562 1 คร้ัง 1 คร้ัง ∕

   - โครงการประชุม คปสอ. 1. จัดประชุม คปสอ. ประจ าเดือนทุกเดือน 12 คร้ัง/ปี 2 คร้ัง/ปี ∕

 แผนงานที ่14 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ


