บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ โรงพยาบาลเกาะกูด อาเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
ที่ ตร ๐๐๓๒.๓01/
วันที่
มกราคม 2563
เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2562 และขออนุมัติเผยแพร่
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะกูด
โรงพยาบาลเกาะกูด หน่ ว ยงานในกากับส านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดตราด ซึ่งเป็นสถานบริการที่
ให้บริการด้านสุขภาพ ที่ต้องดาเนินงานตามกรอบและทิศทางในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) กรอบทิศทางการดาเนินงานของเขตสุขภาพที่ 6 แผน
ยุทธศาสตร์จังหวัดตราด และได้ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ.เกาะกูด (Action Plan) ปี 2561
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในการนี้ โรงพยาบาลเกาะกูด ได้ดาเนินการสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี งบประมาณ 2562 เสร็จ เรี ย บร้อยแล้ ว ดังหลักฐานที่แนบมา และขออนุมัติเผยแพร่ผ่ านเว็ปไซด์ ของ
โรงพยาบาลเกาะกูดต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางสุวิมล บังใบ)
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

(นายวัชระ ทับศรี)
นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเขาสมิง
ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเกาะกูด
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะกูด

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลเกาะกูด
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเกาะกูด อาเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
วัน/เดือน/ปี : 16 มีนาคม 2563
หัวข้อ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพอาเภอเกาะกูด ประจาปีงบประมาณ 2562
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
1.สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด 20 KRA ประจาปีงบประมาณ 2562
2.รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพอาเภอเกาะกูด ประจาปีงบประมาณ 2562
Link ภายนอก : https://kohkuthospital.net/
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
ผู้อนุมัติรับรอง

(นางสุวิมล บังใบ)
(นายวัชระ ทับศรี)
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ตาแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะกูด
วันที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
วันที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นางสาวเสาวลักษ์ ทวาเรศ)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

หน ้าที่ 1

แบบรายงานผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ จังหวัดตราด ปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
KRA /KPI ปี 2562

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562
รพ.เกาะกูด รพ.สต.
รพ.สต. รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
อ่าวพร้าว เกาะหมาก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การระดมพลังภาคีทกุ ภาคส่วนพัฒนาสู่ต้นแบบเมืองแห่งสุขภาวะ เพื่อประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้
KRA 01. ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
KPI 1.1 อัตราส่วนมารดาตาย
ไม่เกิน 17 ต่อ
0
0
0
พิรดา 1.ร้อยละ 0 ไม่พบอัตราส่วนมารดาตาย แต่มีการ
แสนการเกิดมี
ดาเนินการพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์อย่าง
ชีพ
ต่อเนือ่ ง โดยเป็นไปตามเกณฑ์ของกลุม MCH
ระดับจังหวัดทีน่ ามาปรับใช้ภายในโรงพยาบาล

แนวทางการพัฒนาในปี 2563

1. ติดตามการใช้ Data exchage และผลการ
ดาเนินงานตัวชี้วัดผ่าน HDC 2. อบรมฟืน้ ฟู
ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่พยาบาลในการทาคลอด
โดยแพทย์
3. ส่งพยาบาลจบใหม่ทุกรายเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์การทาคลอดทีร่ พ.ตราด
4. พัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนือ่ ง 5. จัดทาและทบทวน
WI เพือ่ ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติอย่างต่อเนือ่ ง

หน ้าที่ 2

KRA /KPI ปี 2562

KPI 1.2 ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาการเด็ก ตามเกณฑ์มาตรฐาน

เป้าหมาย

5 ระดับ

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562
รพ.เกาะกูด รพ.สต.
รพ.สต. รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
อ่าวพร้าว เกาะหมาก
ผ่าน 3 KPI ผ่าน 2
ผ่าน 3
ระดับ 3
ธมลวรรณ 1.พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ไม่นาเด็กมาเข้ารับการ
ประเมินพัฒนาการตามช่วงวัย
2.เด็กไม่ให้ความร่วมมือในการประเมิน อาจ
ประเมินผิดพลาด
3.เจ้าหน้าทีข่ าดความชานาญเรื่องการคัดกรอง
พัฒนาการ
4.หน่วยบริการยังมีการใช้ข้อมูล Data exchange
แม่และเด็ก ได้น้อยกว่าเปูาหมายทีก่ าหนด

แนวทางการพัฒนาในปี 2563

1.ติดตามให้เด็กมารับการประเมินพัฒนาการ ตาม
ช่วงระยะเวล
2.ถ้าประเมินไม่ได้ให้สงสัยล่าช้าไว้กอ่ นและนัด
ประเมินซ้า 1 เดือน
3.กากับและติดตามในเด็กทีต่ ้องการรับการ
ประเมินซ้าภายใน 30 วัน
4.พัฒนาศักยภาพและฟืน้ ฟูทักษะเจ้าหน้าทีใ่ น
การคัดกรองพัฒนาการเด็ก
5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย(อปท
,ศธ,พม)
6.เข้าติดตามการใช้ข้อมูล Data exchange แม่
และเด็ก อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพือ่ ติดตาม
ผลงาน
7.ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้ พ่อ-แม่
ผู้ปกครอง เข้าถึงข้อมูลและใช้สื่อโซเชียล
แอปพลิเคชั่น ทีเ่ กี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก

หน ้าที่ 3

KRA /KPI ปี 2562

KPI 1.3 ร้อยละ ของเด็กอายุ ๐-๕ ปี สูงดี
สมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยทีอ่ ายุ ๕ ปี

เป้าหมาย

ร้อยละ 57

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562
รพ.เกาะกูด รพ.สต.
รพ.สต. รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
อ่าวพร้าว เกาะหมาก
54.16
28.42
48.72
43.77
ธมลวรรณ 1.อัตราการคัดกรองน้อย เนือ่ งจากขาดการติดตาม
2.อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน/วิธีการวัดไม่ถูกต้อง
3.ขาดกิจกรรมส่งเสริมการกิน กอด เล่น เล่า ในวัน
คลินิก

แนวทางการพัฒนาในปี 2563

1.ให้สุขศึกษาในพ่อ-แม่ ผู้ปกครองเรื่อง
โภชนาการของเด็ก 0-5 ปี เพือ่ ให้เกิดความ
ตระหนักในเรื่องการเจริญเติบโตของเด็ก
2.สนับสนุนให้ พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม
รร.พ่อแม่ (การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารตามวัย
จ่ายยาเสริมธาตุเหล็กแก่เด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี
ทุกราย โดยให้รับประทานสัปดาห์ละ 1 วัน)
3.ประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเปูาหมายในการเข้าถึง
บริการ/ค้นหาและติดตามกลุ่มเปูาหมายมารับ
บริการให้ครอบคลุม โดยใช้ข้อมูล Data
exchange
4.พัฒนากระบวนการชั่งน้าหนัก/วัดส่วนสูง (คน/
วิธีการ/อุปกรณ์)

หน ้าที่ 4

KRA /KPI ปี 2562

เป้าหมาย

KPI 1.4 ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดี สมส่วน

ร้อยละ ๖๖

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562
รพ.เกาะกูด รพ.สต.
รพ.สต. รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
อ่าวพร้าว เกาะหมาก
54.51
50
37.84
52.19
อัญญานี 1. ประชุมคณะทางานอนามัยโรงเรียน
2. จัดบริการอนามัยโรงเรียนตามมาตรฐาน
2.1 การคัดกรองโรคอ้วน
2.2 ตรวจสายตาเด็ก ป.1 ละส่งต่อในรายที่
ผิดปกติ
2.3 ตรวจทันตสุขภาพและตรวจความเข้มข้นของ
เลือด รวมถึงการให้ยาเสริมธาตุเหล็ก
2.4 ฉีดวัคซีน MMR ป.1 HPV ป.5 และ dT ป.6
2.5 ดาเนินการชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูงที่
โรงเรียน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง และบันทึกผล
น้าหนักและส่วนสูงในสุมดบันทึกสุขภาพเด็ก พร้อม
ทัง้ บันทึกลงในกราฟการเจริญเติบโต
3.โครงการเด็กไทยสูงดี สมส่วน อ้วน ไม่เตี้ย แก่
เด็กประถมศึกษา

แนวทางการพัฒนาในปี 2563

1.ส่งเสริมโรงเรียนในพืน้ ทีเ่ ข้าประกวดโรงเรียน
ส่งเสริมสุขบัติแห่งชาติ
-โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด
-โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม
2.ส่งเสริมเลื่อนระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
1.จัดกิจกรรมในเด็กวัยเรียนอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่
แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน รวมถึงการให้ สุขศึกษาแก่
ผู้ปกครองและคุณครู
4.ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแกนนาในการทากิจกรรม
โดยกลุ่มเด้กทีม่ ีปัญหาน้าหนักเกินเกณฑ์ จัด
กิจกรรมออกกาลังกายเช้าหน้าเสาธง วันละ 15
นาที ช่วงพักกลางวัน 15 นาที และหลังเลิกเรียน
30 นาที และเข้าคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สัปดาห์ละ 2 ครั้งๆละ 30 นาทีและเข้าร่วม
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ตามทีโ่ รงเรียน
กาหนด

หน ้าที่ 5

KRA /KPI ปี 2562

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
รพ.เกาะกูด รพ.สต.
รพ.สต. รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
อ่าวพร้าว เกาะหมาก

วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562

3.1 ดาเนินการชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูงทีโ่ รงเรียน
ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง และบันทึกผลน้าหนักและ
ส่วนสูงในสุมดบันทึกสุขภาพเด็ก พร้อมทัง้ บันทึกลง
ในกราฟการเจริญเติบโต
3.2จัดทาทะเบียนเด็กทีม่ ีน้าหนักเกินหรืออ้วน และ
เด็กทีม่ ีน้าหนักน้อยหรือผอม แยกเป็นการเฉพาะ
3.3 จัดกิจกรรมการออกกาลังทีเ่ หมาะสมกับเด็กวัย
เรียน ได้แก่ จิงโจ้ยืดตัว จิงโจ้ FUN FOR FIT และ
เก้าอี้ขยี้พงุ
จากการดาเนินงานปี 2562 พบปัญหาเรื่องขาด
ต่อเนือ่ งในการดาเนินการทากิจกรรมออกกาลังกาย
และติดตามผู้ปกครอง พบพไม่มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามคาแนะนา พบการ
บริโภคอาหารทีไ่ ม่มีประโยชน์ และเด็กวัยเรียนเลือก
รับประทานผักบางชนิด

แนวทางการพัฒนาในปี 2563

หน ้าที่ 6

KRA /KPI ปี 2562

KPI 1.5 อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕๑๙ ปี

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562
รพ.เกาะกูด รพ.สต.
รพ.สต. รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
อ่าวพร้าว เกาะหมาก
< 38 ต่อ
10.10
พิรดา การดาเนินงาน ปี 2562 กลุ่มวัยรุ่น
ประชากรหญิง
(1/ปชก.ญ
1.ประชุมคณะอนุกรรมการฯระดับอาเภอเพือ่
อายุ 15-19 ปี
99 คน)
ขับเคลื่อนการดาเนินงานอาเภอการเจริญพันธุ์ ปีละ
1000 คน
2 ครั้ง
2.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาทักษะชีวิตเพือ่ ลดการตั้งครรภ์
ก่อนวัยควร ลดโรคติดต่อ การปูองกันยาเสพติด
และลักษณะพ่อแม่คุณภาพ
3.อบรมความรู้เรื่องเพศและอนามัยเจริญพันธ์แก่
ผู้ปกครองเด็กนักเรียนมัธยมและในชุมชน
4.ให้บริการคุมกาเนินชนิดกึ่งถาวรแก่หญิงตั้งครรภ์
วัยรุ่นและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์กอ่ นวัยอัน
ควร
5.ปรับปรุงคลินิก "วัยใส
เพือ่ นใจวัยรุ่น" ในโรงพยาบาลและเชื่อมโยงกับงาน
โรงเรียน
จากการดาเนินงาน ปัญหาทีพ่ บคือ

1.วัยรุ่นหญิงกลุ่มเสี่ยงไม่เข้ารับการคุมกาเนิดกึ่ง
ถาวร(ยาฝังคุมกาเนิด) จากความกลัว นิยมใช้ยาเม็ด
คุมกาเนิด และถุงยางอนามัย
2.การเข้าถึงบริการคลินิกเพือ่ นใจวัยรึ่นผ่าน
ช่องทางต่างๆน้อย
3.คลินิกเพือ่ นใจวัยรุ่น บรรยากาศให้ห้องคลินิกไม่
เอื้อเฟือ้ ให้การให้คาปรึกษาสาหรับวัยรุ่น

KPI 1.6 ร้อยละของ ปชก. วัยทางานมีค่า
ดัชนีมวลกายปกติ

ร้อยละ ๕๐

34.63

33.33

28.07

33.33

สุวิมล/วรารัตน์

แนวทางการพัฒนาในปี 2563

1.การตกแต่งห้องโดยจัดทาสื่อความรู้ให้วัยรุ่น
เข้าถึงง่าย เช่น มีตู้โชว์การให้บริการคุมกาเนิด
จัดทาสื่อความรู้หลายรูปแบบ เป็นต้น
2. การส่งเสริมความรอบรู้ของวัยรุ่น โดยปรับ
รูปแบบการให้คาปรึกษาเป็นกลุ่มย่อย 3. สร้าง
พืน้ ทีก่ ารเรียนรู้แก่วัยรุ่น เช่น การเรียนรู้ในห้อง
คลอด การให้คาปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์
4. สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั องค์กรภายนอก
เพือ่ ร่วมมือกันแก้ปัญหาในวัยรุ่น
5.สร้างนักเรียนแกนนาเยาวชน ร่วมขับเคลื่อน
กิจกรรมวัยรุ่นระดับอาเภอ

หน ้าที่ 7

KRA /KPI ปี 2562

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
รพ.เกาะกูด รพ.สต.
รพ.สต. รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
อ่าวพร้าว เกาะหมาก
100
0
50
สุวิมล/วรารัตน์

KPI 1.7 ร้อยละของตาบลทีม่ ีระบบการ
ร้อยละ ๗๐
ส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long
Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
KPI 1.8 ระดับความสาเร็จของการ
ร้อยละ ๗๐
90
40
50
70
ดาเนินงานตามเกณฑ์ Health Ageing
KRA 02 ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินงานส่งเสริม ป้องกันฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก แก่ประชาชนในจังหวัดตราด
KPI 2.1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการ
ร้อยละ 50
89.33
100
0
85.71
ตรวจสุขภาพช่องปาก
KPI 2.2 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 3 ปี มีฟนั ผุใน ร้อยละ 40
28.57
33.33
0
27.27
ฟันน้านม
KPI 2.3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับ
ร้อยละ 50
68.89
60
80
70
การตรวจสุขภาพช่องปาก
KPI 2.4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-2 ปี ปี
ร้อยละ 30
68.89
60
80
70
ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช

วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562

แนวทางการพัฒนาในปี 2563

สุวิมล/วรารัตน์

ทันตะฯ

ผ่านเกณฑ์/ช้อมูล 21 สค 62

ทันตะฯ

ผ่านเกณฑ์/ช้อมูล 21 สค 62

ทันตะฯ

ผ่านเกณฑ์/ช้อมูล 21 สค 62

ทันตะฯ

ผ่านเกณฑ์/ช้อมูล 21 สค 62

หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการทันตกรรมขูด/อุด/ถอน
100%
บริการงานส่งเสริมทาฟลูออไรด์วานิชทุก 6 เดือน
เพือ่ ฟันน้านมผุลดลง
บริการงานส่งเสริมทาฟลูออไรด์วานิชทุก 6 เดือน
เพือ่ ฟันน้านมผุลดลง
บริการงานส่งเสริมทาฟลูออไรด์วานิชทุก 6 เดือน
เพือ่ ฟันน้านมผุลดลง

KPI 2.5 ร้อยละของเด็กอายุ 6 ปีได้รับการ
เคลือบหลุมร่องฟัน

ร้อยละ 20

0

100

16

19.05

ทันตะฯ

ผ่านเกณฑ์/ช้อมูล 21 สค 62

ไม่สามารถกาหนดอายุการขึ้นของฟันกรามซี6่ ได้

KPI 2.6 ร้อยละของเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ
(cavity free)

ร้อยละ 58

0

0

20

11.11

ทันตะฯ

ผ่านเกณฑ์/ช้อมูล 21 สค 62

ให้บริการรักษาทันตกรรมเด็ก 12 ปี complete
case

KPI 2.7 ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานได้รับ
การตรวจสุขภาพช่องปาก

ร้อยละ 20

26.67

22.22

69.23

32.93

ทันตะฯ

ผ่านเกณฑ์/ช้อมูล 21 สค 62

1.บูรณาการงานร่วมกับคลินิก NCD
2. นัดให้บริการทันตกรรมในกลุ่ม NCD

KPI 2.8 ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการตรวจ
สุขภาพ ช่องปาก

ร้อยละ 10

36.09

9.38

51.29

36.11

ทันตะฯ

ผ่านเกณฑ์/ช้อมูล 21 สค 62

KPI 2.9 ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการ
ทันตกรรม

ร้อยละ 20

45.28

0

42.17

45.26

ทันตะฯ

ผ่านเกณฑ์/ช้อมูล 21 สค 62

1.ให้บริการเข้าถึงส่งเสริมคัดกรองในชมรม
ผู้สูงอายุ 2.นัดบริการทันตกรรมในผู้สูงอายุพบ
ทันตบุคลากร
ติดปูายประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการทันตกรรม
กาหนดวันเวลาชัดเจน

KRA 03.ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

หน ้าที่ 8

KRA /KPI ปี 2562

KPI 3.1 ร้อยละของอาเภอมีศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ทีส่ ามารถปฏิบัติงานได้จริง

KPI 3.2 อัตราการรักษาสาเร็จของผู้ปุวย
วัณโรค (Success rate)

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562
รพ.เกาะกูด รพ.สต.
รพ.สต. รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
อ่าวพร้าว เกาะหมาก
ร้อยละ ๑๐๐
100
อุภัยพร โครงการพัฒนาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และซ้อมแผน
ธยธร
อุบัติเหตุหมู่
-กิจกรรมรทบทวนโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน(EOC) และทีมตระหนักรู้สภานการณ์
(SAT)ของอาเภอ
- ซ้อมแผนบนโต๊ะ EOC/SAT เพือ่ ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินของพืน้ ที่
- เนือ่ งจากมีเจ้าหน้าทีม่ าใหม่จานวนมากและยัง
ขาดความรู้ในการดาเนินตอบโต้เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
ในพืน้ ที่
- ยังขาดงบประมาณในการสนับสนุนการควบคุม
โรคระบาดและภัยสุขภาพ

>ร้อยละ 85

100

100

พรรณราย อัตราการรักษาสาเร็จในผู้ปุวยวัณโรคเป็นร้อย
เปอร์เซ็นต์ผู้ปุวบผลเสมหะเปลี่ยนจาก positive
เป็น negative และได้รับการการตรวจทางห้องปฏิ
บิตการ การตรวจ X-ray และรับยาครบตามเกณฑ์
การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค ไม่ครบตรง
ตามเปูาหมาย เนือ่ งจากกลุ่มเปูาหมายบางกลุ่ม เช่น
ประชากรข้ามชาติมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการ
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ทาให้ไม่สามรถ
ติดตามเข้ามาคัดกรองได้ และการคัดกรองส่วนใหญ่
ทีท่ าเป็นการคัดกรองแบบสัมภาษณ์ ซึ่งอาจทาให้
เกิดการคัดกรองทีไ่ ม่ครอบคลุม ทาให้ไม่พบ
ประชากรทีเ่ ป็นวัณโรค

แนวทางการพัฒนาในปี 2563

- ซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินทุกปี
- จัดซื้อเวชภัณฑ์สาหรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
อุปกรณ์ PPE
- พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีส่ ่งเข้าอบรมหลักสูตร
CDCU ตามคาสั่งทีม SAT
- จัดอบรมเจ้าหน้าที่ สร้างความรู้ความเข้าใจ
โรคอุบัติใหม่อบุ ัติซ้า เรื่อง
การเก็บวัตถุตัวอย่าง
ซ้อมสวม/ถอดเครื่องปูองกันตนเอง (PPE) ซ้อม
ติดต่อสื่อสาร และฝึกซ้อมรับเหตุการณ์ โรคทีเ่ ป็น
ปัญหาของพืน้ ที่
- ตั้งงบประมาณฉุกเฉินการควบคุมโรคระบาด
และภัยสุขภาพในพืน้ ที่
ในส่วนของการรักษาจัดทาแนวทางการรักษา
สาหรับผู้ปุวยวัณโรค เพือ่ ให้สามารถให้การรักษา
ผู้ปุวยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และผู้ปุวย
ได้รับการักษาครบตรงตามเกณฑ์ทคี่ วรจะเป็น ใน
ส่วนของการคัดกรอง บูรณาการกับงานคลินิค
ต่างๆ เช่น คลินิคเบาหวานความดัน คลินิก ARV
โครงการผู้สูงอายุ ในการนาปรากรในกลุ่มเข้ามา
คัดกรองด้วยการ X-ray เพือ่ ให้การคัดกรอง
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

หน ้าที่ 9

KRA /KPI ปี 2562

KPI 3.3 ร้อยละของผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า
ได้รับวัคซีนปูองกันโรคตามแนวทางเวชปฏิบัติ
โรคพิษสุนัขบ้า

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562
รพ.เกาะกูด รพ.สต.
รพ.สต. รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
อ่าวพร้าว เกาะหมาก
ร้อยละ ๑๐๐
100
NA
NA
100
อุภัยพร - สื่อสารความเสี่ยงโดยการติดปูายประชาสัมพันธ์
สื่อสารการปฐมพยาบาล และการปูองกันตนเอง
จากการสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า
- สร้างความรู้ความเข้าใจ และสื่อสารความเสี่ยง
การปฐมพยาบาลและคาถา 5 ย. ในกลุ่มประชาชน
และ เยาวชน
- ติดตามผู้สัมผัสโรคให้มารับวัคซีนตามแนวทาง
เวชฯ

แนวทางการพัฒนาในปี 2563

- ติดตามผู้สัมผัสโรคให้มารับวัคซีนตามแนวทาง
เวชฯ
- การลงบันทึกรายงานโรคพิษสุนัขบ้าในโปรแกรม
ร.36 โรคพิษสุนัขบ้า ทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน
- ประชุมวางแผนการลงบันทึกข้อมูลในโปรแกรม
ร.36 ในCUP ได้แก่ สสอ. รพ.สต. และรพ.
เนือ่ งจากผลงานภาพรวมระดับอาเภอ อยู่ที่
85.25 ตากว่าเกณฑ์เปูาหมาย
- นาดาเนินงานสร้างความรู้ความเข้าใจ การ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ในหมู่บ้าน โดยบูรณาการ
กับการประชุมประจาเดือนหมู่บ้าน

หน ้าที่ 10

KRA /KPI ปี 2562

เป้าหมาย

KPI 3.4 ร้อยละของหมู่บ้านสามารถควบคุม
โรคไข้เลือดออกได้(ไม่เกิด Second
generation)

ร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562
รพ.เกาะกูด รพ.สต.
รพ.สต. รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
อ่าวพร้าว เกาะหมาก
100
100
100
100
อุภัยพร - จัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
ประชาชน เรื่องการปูองกันโรคไข้เลือดออกตาม
แนวทางการจัดการพาหะนาโรคแบบผสมผสาน
IVMและทาแผนการจัดการพาหะนาโรคแบบ
ผสมผสาน เรื่องโรคไข้เลือดออกร่วมกันโดยมี ผู้นา
ชุมชน หน่วยงานต่างๆ และตัวแทนจากภาค
ประชาชน
- ทาแผนการควบคุมโรคไข้เลือดออกก่อนฤดูการ
ระบาดโดยการพ่นหมอกควัน
- พืน้ ทีท่ ากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
รวมถึงกาจัดลูกน้ายุงลาย
- ยังขาดเจ้าทีพ่ น่ หมอกควัน ทีม่ ีความรู้การควบคุม
โรค เนือ่ งจากเจ้าหน้าทีท่ างท้องถิ่นมีน้อย แต่ภาระ
งานมากขึ้น จึงทาให้การควบคุมโรคในบางครั้งไม่
สามารถลงพ่นหมอกควันในวันทีไ่ ด้รับรายงานการ
แจ้งเคสได้เลย

KRA 04 ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงานโรคไม่ติดต่อ และภัยสุขภาพ
KPI 4.1 อัตราปุวยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
< ร้อยละ 2.4
4
เบาหวาน
KPI 4.2 .อัตราปุวยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
< ร้อยละ 5.
2.94
ความดันโลหิตสูง
KPI 4.3 ร้อยละผลการดาเนินงานปูองกัน
และควบคุมโรคมะเร็งเต้านม
PI : อัตราปุวยโรคมะเร็งเต้านม เพิม่ ขึ้นจาก ไม่เกินร้อยละ
ปีทผี่ ่านมา
10
PI : อัตราการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
ไม่น้อยกว่า
71.96
ด้วยตนเองในสตรีอายุ 30-70 ปี
ร้อยละ 80

0

0

2.65

สุวิมล/วรารัตน์

8.33

4.55

4.44

สุวิมล/วรารัตน์

0.85

สุวิมล
วรารัตน์
วาทินี

6.56

85.84

67.07

ผลการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
-ภาพรวม ไม่ผ่านเกณฑ์
-แยกหน่วยบริการ ผ่านเฉพาะ รพ.สต.เกาะหมาก
ส่วน รพ.เกาะกูด และ รพ.สต.อ่าวพร้าว ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์
สาเหตุ
-ประชาชนยังไม่เห็นความสาคัญของการเต้านม

แนวทางการพัฒนาในปี 2563

- วางแผนควบคุมโรค โดย บูรณาการกับงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม ในการจัดการลูกน้ายุงลาย
- วางแผนควบคุมโรคก่อน และระหว่างการระบาด
- ติดตามการสิ่งรายงาน ลูกน้ายุงลาย
- ส่งเสริมความรู้ โดยเจ้าหน้าที่ รพ.และ รพ.สต.
สื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคไข้เลือดอกหรือโรค
ระบาดในพืน้ ทีผ่ ่านหอกระจายเสียงหมู่บ้าน หรือ
ร่วมประชุมสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคไข้เลือดอกก
ในวันประชุมประจาเดือนหมู่บ้านเป็นประจา 2
เดือนครั่ง
- จัดอบรม ฟืน้ ฟู และฝึกทักษะ ทีมจิตอาสาพ่น
หมอกควันตาบลเกาะกูด

การป้องกันและรณรงค์เพื่อลดความเสี่ยง
(Primary Prevention Health Promotion)
1. ประชุมเครือข่ายไตรมาสละ 1 ครั้ง (บูรณาการ
กับงาน NCD และ MCH)
-ชี้แจงแนทางการดาเนินงานและติดตาม
การดาเนินงาน
-จัดทาทะเบียน
2.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

KRA /KPI ปี 2562

เป้าหมาย

PI : อัตราการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
โดยเจ้าหน้าที่ สธ.ในสตรีอายุ 30-70 ปี

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

KPI 4.4 ร้อยละผลการดาเนินงานปูองกัน
และควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก
PI : สตรีอายุ 30 - 60 ปี ได้รับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Pap smear
(สะสม 5 ปี พ.ศ.2558-2562)

ร้อยละ ๘๐

PI : ประชาชนอายุ 50-70 ปี ได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งลาไส้ใหญ่และลาไส้ตรง

PI : ร้อยละของโรงพยาบาลทีม่ ีการดูแลแบบ
ประคับประคอง

ร้อยละ 10

100

สุวิมล
วรารัตน์
หน ้าที่ 11วาทินี
ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562
รพ.เกาะกูด รพ.สต.
รพ.สต. รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
อ่าวพร้าว เกาะหมาก
93.15
31.15
86.73
81.04
ผลการตรวจเต้านมด้วยเจ้าหน้าที่ สธ.
-ภาพรวม ผ่านเกณฑ์
-แยกหน่วยบริการ รพ.สต.อ่าวพร้าว ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์
สาเหตุ
-จนท.ย้าย/จนท.ใหม่

72.26

71.15

70.33

71.7

การป้องกันและรณรงค์เพื่อลดความเสี่ยง
(Primary Prevention Health Promotion)
1. ประชุมเครือข่ายไตรมาสละ 1 ครั้ง (บูรณาการ
กับงาน NCD
และ MCH)ฒนาในปี 2563
แนวทางการพั
-ชี้แจงแนทางการดาเนินงานและติดตาม
การดาเนินงาน
-จัดทาทะเบียน
2.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1.1 ฟืน้ ฟูความรู้ อสม.เชี่ยวชาญการตรวจเต้า
นมด้วยตนเอง และ ติดตามการตรวจเต้านมด้วย
ตนเองของหญิงกลุ่มเปูาหมายในละแวกบ้านที่
รับผิดชอบ
1.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การปูองกันโรคมะเร็ง
สุวิมล/วรารัตน์ จากผลงานสะสม 5 ปี ยังไม่ผ่านเกณฑ์ทงั้ 3 หน่วย การตรวจคัดกรองและตรวจค้นหามะเร็งระยะ
บริการ สาเหตุ
เริ่มต้น (Screening and Early Detection)
-การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทวั่ ถึง
1.คัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วย BSE และ CBE
-กลุ่มเปูาหมายทีไ่ ม่เคยตรวจภายใน 5 ปี ยังขาด 2.คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วย Pap smear
องค์ความรู้และมีความเชื่อทีผ่ ิดๆ เช่น ไม่อยาก
(Lady"s check) งบกองทุนตาบลเกาะกูด
ตรวจกลัวเป็นแล้วทาใจไม่ได้ ไม่อยากตรวจกลัวเป็น 50,000 บาท
เป็นต้น อายเจ้าหน้าที่ ไปตรวจกับคลีนิกหรือ รพ.
เอกชน คนทีม่ ีฐานะจะซื้อโปรแกรมตรวจกับ รพ.
เอกชน
ปี 2562 ได้รับชุดตรวจจาก รพ.ตราด จานวน ชุด 3. คัดกรองมะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนัก ด้วย
คัดกรองได้ 38 ชุด คิดเป็นร้อยละ
วิธี FIT test ถ้าผลผิดปกติ ส่งต่อ รพ.ตราดเพือ่
-การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมและทัว่ ถึง
ทา Colonoscopy
-ประชาชนยังไม่เห็นความสาคัญ
-จัดซื้อ FIT test จานวน 40 ชุด เป็นเงิน
5,000 บาท
การดูแลเพื่อประคับประคองผู้ป่วย (Palliative
Care)
- จัดตั้ง Pain clinic
- จัดตั้ง Palliative care ward
- Home care unit

หน ้าที่ 12

KRA /KPI ปี 2562

KPI 4.5 เยาวชนทีอ่ ายุต่ากว่า 24 ปี มีการ
ใช้ยาเสพติดลดลง

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562
รพ.เกาะกูด รพ.สต.
รพ.สต. รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
อ่าวพร้าว เกาะหมาก
< ร้อยละ 43 34.33
NA
NA
34.33
อัญญานี สรุปผลการดาเนินงานปี 2562
การเข้ารับการบาบัดในสถานพยาบาลมีอายุต่ากว่า
24 ปีลดลง และจากการบาบัดเยาวชนให้ความ
ร่วมมือในการบาบัดฟืน้ ฟูมากกว่ากลุ่มอื่น

แนวทางการพัฒนาในปี 2563

1.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในสถานศึกษาแก่
นักเรียน
2.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนและ
ประชาชนในพืน้ ทีร่ ่วมกับการประชุมหมู่บ้าน
3.ให้การบาบัดฟืน้ ฟูตามมาตรฐาน
4.เตรียมรับการประเมิน Re-ac HA
ยาเสพติดในปี 2563

KPI 4.6 ร้อยละของผู้เข้ารับการบาบัดเลิก
สูบบุหรี่และเลิกได้สาเร็จอย่างน้อย 6 ด.

ร้อยละ 10

0

0

0

0

อัญญานี

สรุปผลการดาเนินงานปี 2562
การเข้ารับการบาบัดฟืน้ ฟูยาเสพติดในสถานบริการ
น้อยและเข้าการคัดกรองย้อย รวมถึงการชักชวนเข้า
รับการบาบัดบุหรี่ แต่ผู้สูบบุหรี่ไม่สนใจเข้าร่วม
รวมถึงกลับไปสูบซ้าระหว่าการบาบัดบุหรี่
การใช้ชาหญ้าดอกขาว ผู้บาบัดใช้ไม่สม่าเสมอ
เพราะมีความยุ่งยากในการใช้

KPI 4.7 ร้อยละการคัดกรองผู้บริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ร้อยละ 20

7.82

7.69

13.26

8.84

อัญญานี

สรุปผลการดาเนินงานปี 2562 ต่ากว่าเกณฑ์
1.เพิม่ การคัดกรองร่วมกับงาน NCDs
เนือ่ งจากไม่ได้คีย์ผลงานใน PP special ทาให้ผล 2.เพิม่ การคีย์รหัสคัดกรองสุราในPP special
งานการคัดกรองต่ากว่าเกณฑ์ทกี่ าหนด มีการบูรณา
การงานคัดกรองร่วมกับงาน NCDs ในประชาชน
อายุ 35 ปีขึ้นไป

40.06

0

0

40.06

ER

KPI 4.8 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ ไม่เกิน 21.11/
ทางถนน
แสน ปชก.

1.คัดกรองการสูบบุหรี่ร่วมกับงาน NCDs และ
ชักชวนผู้ติดบุหรี่ให้เข้ารับการบาบัดฟืน้ ฟู
2.เพิม่ แนวทางการบาบัดฟืน้ ฟูบุหรี่ให้หลากหลาย
โดยแพทย์แผนไทยมาประยุกต์ เช่น การนวดกด
จุดและใช้สมุนไพรในการบาบัด เป็นต้น

1 .มีรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยร่วมกับอบต.
รณรงค์การสวมหมวกนิรภัยร่วมกับอบต.ตารวจ
ตารวจ อาเภอ ตามเทศกาล
2.ทาปูายจุด อาเภอ ตามเทศกาล อย่างต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้
เสี่ยง 4 จุด
บูรณาการงานร่วมกับงานสาธารณสุขทางทะเลให้
การออกสอนตามทีต่ ่างๆ เน้นเรื่องการสวมหมวก
งดดื่มแอลกอฮอล์

หน ้าที่ 13

KRA /KPI ปี 2562

KPI 4.9 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้า
ของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี

เป้าหมาย

<4.5/ แสน
ปชก

KRA 05 ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
KPI 5.1 ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง
ร้อยละ 60
ทีไ่ ด้รับการตรวจสอบ ได้มาตรฐานตามทีก่ าหนด

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
รพ.เกาะกูด รพ.สต.
รพ.สต. รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
อ่าวพร้าว เกาะหมาก
0
0
1
279.33
ER

NA

NA

NA

NA

เภสัช

วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562

แนวทางการพัฒนาในปี 2563

มีรณรงค์การสวมเสื้อชูชีพ ในกลุ่มเด็กอายุต่า ๑๕ มีรณรงค์การสวมเสื้อชูชีพ ในกลุ่มเด็กอายุต่า
ปี ในพืน้ ทีก่ ลุ่มเสี่ยง พืน้ ทีบ่ ้านคลองมาด แห่งเดียว ๑๕ ปี ในพืน้ ทีห่ มู่บ้าน ตามรีสอร์ท และ โรงเรียน
บูรณาการร่วมกับงานสาธารณสุขทางทะเล

ดาเนินการร่วมกับ สสอ

KPI 5.2 ร้อยละของสถานประกอบการผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามทีก่ าหนด

ร้อยละ 90

NA

NA

NA

NA

เภสัช

อาเภอเกาะกูดมีร้านยา 3 แห่ง โดยมี 2 แห่งทีผ่ ่าน ผลักดันให้ร้านยาทีเ่ หลือผ่านเกณฑ์ GPP ขั้นที่ 2
เกณฑ์ GPP ขั้นที่ 2 แล้ว ซึ่งเป็นร้านยาจากตาบล ให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563
เกาะกูด 1 แห่งและตาบลเกาะหมาก 1 แห่ง ยัง
เหลืออีก 1 แห่งจากอาเภอเกาะกูดทีย่ ังไม่ผ่าน GPP
ขั้นที่ 2

KPI 5.3 ร้อยละร้านค้า/ร้านชา ผู้บริโภคและ
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค มีความรู้ความเข้าใจ
ในการเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพมาจาหน่าย และ
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

ร้อยละ 80

0

0

0

0

เภสัช

ได้มีการแนะนาเกี่ยวกับยาทีส่ ามารถจาหน่ายได้ใน
ร้านขายของชา และยาทีห่ ้ามจาหน่าย ซึ่ง
ผู้ประกอบการรับทราบและไม่ได้นายามาจาหน่าย
เพิม่ หลังจากตรวจสอบซ้า

KPI 5.4 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนและการ
เฝูาระวังการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บริการสุขภาพได้รับการจัดการภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด
KRA 06 รัอยละ ความสาเร็จการดาเนินงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมและ อาชีวอนามัย

ร้อยละ 90

NA

NA

NA

NA

เภสัช

เขตทีร่ ับผิดชอบไม่พบเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ หากมีเรื่องร้องเรียน ต้องรีบดาเนินการภายใน
2562
ระยะเวลาทีก่ าหนด

มีการสุ่มตรวจร้านขายของชาพร้อมทัง้ ให้
คาแนะนาเกี่ยวกับการห้ามจาหน่ายยาอันตราย
และยาควบคุมพิเศษ ให้ครอบคลุมทุกร้านในเขต
รับผิดชอบ

หน ้าที่ 14

KRA /KPI ปี 2562

KPI 6.1 ร้อยละ ของหมู่บ้านผ่านเกณฑ์
Green & Clean Community

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
รพ.เกาะกูด รพ.สต.
รพ.สต. รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
อ่าวพร้าว เกาะหมาก
ร้อยละ 80
100
NA
วิรงรอง

วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562

แนวทางการพัฒนาในปี 2563

- ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน การจัดการขยะ
- การปูองกันและควบคุมลูกน้ายุงลายในครัวเรื่อง
-ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะในครัวเรือน
เพือ่ ชุมชนสะอาด การจัดการสิ่งแวดล้อมดี ตาบล
เกาะกูด (แผนหมู่บ้านจัดการสุขภาพ)

- ควรมีการขยายการดาเนินงานหมู่บ้านสีเขียวไป
ยังหมู่อื่น และรพ.สต. ควรมีการดาเนินงาน
หมู่บ้านสีเขียวในพืน้ ที่
- ส่งเสริมการปลูกผักทานเอง
- การจัดการลูกน้ายุงลายในหมู่บ้าน
- เฝูาระวังร้านจาหน่ายอาหารสดในพืน้ ที่

KPI 6.2 ร้อยละของรพ./รพ.สต.ดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน Green & Clean Hospital

ร้อยละ 63

95

NA

NA

95

วิรงรอง

- สร้างนวัตกรรม น้าหมักชีวภาพ
ถูพนื้ เพือ่ ลดใช้สารเคมี ในสถานประกอบการ
- พัฒนางานตามมาตรฐาน
Green&Clean Hospital
- นานวัตกรรมเผยแพร่สู่ชุมชน
- รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกในสถานบริการ ใน
กลุ่มผู้ปุวย NCD

คงสภาพ

KPI 6.3 ร้อยละของหน่วยงาน ทีม่ ีการ
ยกระดับการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย และ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อม ในสถานพยาบาล

ร้อยละ 63

70

NA

NA

70

วิรงรอง

- ส่งจนท. ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงการได้ยิน
และการมองเห็น ทีค่ ลินิกโรคทีเ่ กิดจากการทางาน
รพ.ตราด
- ทดสอบสมรรถภาพเจ้าหน้าที่
- ตรวจวัดแสง และความเสี่ยงในรพ.ทีม ENV
Roud
- ติดตามการลงรหัส ICD10 (Y96,Y97)

- พัฒนางานอาชีวอนามัยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับพัฒนา
- จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพเจ้าหน้าที่
- ส่งเจ้าหน้าส่งตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง
- ติดตามการลงรหัส ICD10 (Y96,Y97)
- ทาแผนจัดซื้ออุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วน
บุคคล (PPE) ได้แก่
ทีค่ รอบหูลดเสียง ให้พนักงานขับเรือยนต์

แบบรายงานผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ จังหวัดตราด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
KRA /KPI ปี 2562

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562
แนวทางการพัฒนาในปี 2563
รพ.เกาะกูด รพ.สต.อ่าว รพ.สต.
รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
พร้าว
เกาะหมาก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ของจังหวัดที่มคี ุณภาพ และเป็นเลิศ (International Quality Standard of Medical Service /Service Excellence)
KRA 07 ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงานตามนโยบาย Primary Care
KPI 7.1 ร้อยละของคลินกิ หมอครอบครัวที่
ร้อยละ 36
NA
NA
NA
NA
สสอ.เกาะกูด
เปิดดาเนินการในพืน้ ที่ (Primary Care Cluster)
ค่าเปูาหมายสะสม
KPI 7.2 ร้อยละของ รพ.สต. ทีผ่ ่านเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว เปูาหมาย
ระดับ 3 ดาว 100 % และผ่านเกณฑ์ 5 ดาว
สะสม

ร้อยละ 60

KPI 7.3 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการบริการของ รพ.สต.

ร้อยละ 87

KPI 7.4 ร้อยละของอาเภอมีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ทีม่ ีคุณภาพ

ร้อยละ 60

NA

3 ดาว

5 ดาว

50
สสอ.เกาะกูด ผลการดาเนินงาน
(ผ่าน1แห่ง)
-ผ่านเกณฑ์ 3 ดาว 2 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 100
-ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว 1 แห่ง คือ รพ.
สต.เกาะหมาก คิดเป็นร้อยละ 50

1.พัฒนา รพ.สต.บ้าน อ่าวพร้าว ให้ผ่าน 5
ดาว
2.รพ.สต.เกาะหมาก คงระดับ 5 ดาว

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการ

สสอ.เกาะกูด ไม่ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ -ประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการของ

ระดับ 4

สสอ.เกาะกูด จากการประเมินตามเกณฑ์UCCARE ดังนี-้ 1.ทบทวนคาสั่งแต่งตัง้ คกก.พชอ.ปี 2563

รพ.สต. ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 63

การจัดการขยะ ระดับ 4

-ยาเสพติด ระดับ 3
-อุบัตเิ หตุทางทะเล ระดับ 3

2.มีการประชุม
คกก.พชอ.จัดทาแผนการดาเนินการและทบทวน
ประเด็นที่สาคัญตามบริบทในพื้นที่ที่เกีย่ วกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตมา ดาเนินการแก้ไขปัญหา
อย่างน้อย 2 ประเด็น
3.มีการดาเนินการการบริหารจัดการสร้าง
กลไก และพัฒนา คุณภาพชีวิตโดยการ บูรณา
การและ มีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน
4.คณะอนุกรรมการประเด็นปัญหา
3 ประเด็น ดาเนินงานตามแผนการ พัฒนา
คุณภาพชีวิตของอาเภอ
5.จัดประชุม

KRA /KPI ปี 2562

KPI 7.5 ร้อยละ ของตาบลผ่านเกณฑ์ตาบล
จัดการคุณภาพชีวิตทีก่ าหนด

KPI 7.6 ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ (ร้อยละ 7๐)

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562
รพ.เกาะกูด รพ.สต.อ่าว รพ.สต.
รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
พร้าว
เกาะหมาก
ร้อยละ ๘๐
100
วิรงรอง - หมู่บา้ นต้นแบบด้านสุขภาพ 4 ดี
(คนดี สุขภาพดี รายได้ดี
สิ่งแวดล้อมดี)
- อบรมและประชาคมธรรมนูญ
สุขภาพในพืน้ ที่
- จัดทาธรรมนูญสุขภาพตาบลเกาะ
กูด
- นาเสนอเวทีแลเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับจังหวัด
ร้อยละ 7๐

72.44

อัญญานี
อุภัยพร
วรารัตน์

- มีการประเมินความรอบรู้หมู่บา้ น
ต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และร.ร.ต้นแบบสุขบัญญัติแห่งชาติ
- ส่งหมู่บา้ นต้นแบบปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพต้นแบบ และร.ร.
สุขบัญญัติต้นแบบเข้าประกวดระดับ
จังหวัดและระดับเขตหมู่บา้ น
และร.ร.ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ
จังหวัด และระดับเขตหมู่บา้ นได้รับ
รางวัลชมเชย
ร.ร.ได้รับรางวัลชนะเลิศ

แนวทางการพัฒนาในปี 2563

- การดาเนินงานขับเคลื่อน การ
ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพของพืน้ ที่
- ดาเนินงาน ตาบลคุณภาพชีวิต
เรื่อง"สุขกาย สุขใจ สุขเงิน"

- วัดความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
ร.ร. และ หมู่บา้ นเปูาหมาย
- ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มเปูาหมายในหมู่บา้ น และร.ร
เปูาหมายทา หมู่บา้ นต้นแบบปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ และร.ร.สุขบัญญัติ
แห่งชาติ และส่งเข้าประกวดระดับจังหวัด
(โดยบูรณาการกับงานส่งเสริมสุขภาพวัย
ทางาน และเด็กวัยเรียน)

KRA /KPI ปี 2562

KPI 7.7 ร้อยละของครอบครัวทีม่ ีศักยภาพ
ในการดูแลสุขภาพตนเองได้ ตามเกณฑ์

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562
แนวทางการพัฒนาในปี 2563
รพ.เกาะกูด รพ.สต.อ่าว รพ.สต.
รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
พร้าว
เกาะหมาก
ร้อยละ 60
74.48
62.3
72
วิรงรอง - อบรมพัฒนาศักยภาพ ตามเกณฑ์ - ดาเนินการอบรมพัฒนาอสค.รายใหม่
และลงทะเบียน อสค.
ตามเกณฑ์

KRA 08 ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงานตามนโยบาย Fast Tack
KPI 8.1 อัตราตายของผู้ปวุ ยโรคหลอดเลือด
(I63)<5
สมองตีบ/อุดตัน

0

สวิชญา/กมล ยังไม่มีผู้ปุวยด้วยโรคหลอดเลือดสมองที่มา
ชนก
รับบริการเสียชีวิต
ปัญหาที่พบ
1.
ประชาชนยังขาดความรู้เรื่องกลุ่มอาการ
ฉุกเฉิน
2. ประชาชนส่วนใหญ่ยงั ไม่ทราบช่อง
ทางการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
และปูายประชาสัมพันธ์ มีขนาดเล็ก อายุ
การใช้งานนาน ใกล้ชารุด การ
ประชาสัมพันธ์ Stroke Alert ในกลุ่ม
เสี่ยง/ชุมชน ยังไม่ตอ่ เนือ่ ง
3. ระบบการติดตามผลการใช้ CPG ยังไม่
มีความเข้มข้น
4.
พบปัญหาการ control HT รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มปุวย
โดยเฉพาะปัญหา บุหรี-่ สุรา และภาวะอ้วน

1. ประสานองค์กรแพทย์ มีการปรับปรุง CPG
ของผู้ปุวยโรค STROKE และปรับ standing
order ของโรค STROKE ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อ
เป็นมาตรฐานเดียวกันในการดูแลรักษา
2. ทาปูายประชาสัมพันธ์1669 หน้า
โรงพยาบาล และจุดเสี่ยง 4 จุด โดยของบ
สนับสนุนจากอบต.เกาะกูด 3.ออก
ประชาสัมพันธ์เรื่องการเข้าถึงบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน และอาการเจ็บปุวยฉุกเฉิน โดยผนวกกับ
งานสาธารณสุขชายทะเล
4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร อบรมหลักสูตร
ต่างๆตามความเหมาะสม เช่น การพยาบาลผู้ปุวย
STROKE เป็นต้น
5. ประชาสัมพันธ์และสอนเรื่องการช่วยฟื้นคืน
ชีพขั้นพื้นฐาน โดยผนวกกับงานสาธารณสุข
ชายทะเล
6. จัดกิจกรรมให้คาแนะนาเรื่องโรคฉุกเฉินและ
การปูองกัน ดูแลตนเอง แก่ผู้ปุวยกลุ่มNCD โดย
ผนวกร่วมกับโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ผู้ปุวยโรคเบาหวานความดัน
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เป้าหมาย

KPI 8.2 อัตราตายของผู้ปวุ ยโรคหลอดเลือด
สมองแตก(I60-I62)

<25

KPI 8.3 อัตราตายของผู้ปวุ ยโรคหลอดเลือด
สมอง (I60-I69)

<7

มีความเข้มข้น
4.
พบปัญหาการ control HT รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มปุวย
โดยเฉพาะปัญหา บุหรี-่ สุรา และภาวะอ้วน

STROKE เป็นต้น
5. ประชาสัมพันธ์และสอนเรื่องการช่วยฟื้นคืน
ชีพขั้นพื้นฐาน โดยผนวกกับงานสาธารณสุข
ชายทะเล
ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562 6. จัดแนวทางการพั
ฒนาในปี
กิจกรรมให้คาแนะน
าเรื่องโรคฉุ2563
กเฉินและ
รพ.เกาะกูด รพ.สต.อ่าว รพ.สต.
รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
การปูองกัน ดูแลตนเอง แก่ผู้ปุวยกลุ่มNCD โดย
ผนวกร่วมกับโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
พร้าว
เกาะหมาก
ผู้ปุวยโรคเบาหวานความดัน
สวิชญา/กมล
0
ชนก

0

สวิชญา/กมล
ชนก
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KPI 8.4 อัตราตายผู้ปวุ ยติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562
แนวทางการพัฒนาในปี 2563
รพ.เกาะกูด รพ.สต.อ่าว รพ.สต.
รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
พร้าว
เกาะหมาก
ปีงบประมาณ
ยังไม่พบการตายของผู้ป่วยติดเชื้อใน 1. ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ปุวยที่สงสัยSepsis
0
บรรจง
62 น้อยกว่า
ร้อยละ 30

KPI 8.5 อัตราเสียชีวิตของผู้ปวุ ยวิกฤติฉุกเฉิน Trauma<12
%, Non(triage level 1) ภายใน 24 ชม. ใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไม่เกินร้อยละ 12 trauma<12
%

14.28
(1/7)

0

0

14.28
(1/7)

จันทิมา

กระแสเลือดเพราะส่วนใหญ่จะส่งไปรับ
การรักษาที่รพ.ตราดทันทีในรายที่สงสัย
Sepsis
ปัญหา/ข้อจากัด
1.มีข้อจากัดในการ
investigate เช่น เครื่องตรวจCBC,UA
เป็นManaulอยู่, ไม่สามารถตรวจเพาะ
เชื้อH/Cได้ ต้องส่งตรวจที่รพ.ตราด ทาให้
การวินิจฉัย Sepsis ล่าช้า
2.ไม่ได้วินิจฉัยSepsisในเวชระเบียน ใน
รายที่สงสัยSepsis จะลงเป็นSERS รหัส
R650, R651
3.ขาดการลงบันทึกเวลาในการเจาะH/C
1.ความล่าช้าในการเข้าถึงบริการ ผู้ปุวย
และญาติไม่ทราบอาการนา ของ 6โรค
ฉุกเฉินที่ตอ้ งมารพ.ทันที

และส่งต่อทันเวลาแก่เจ้าหน้าที่พยาบาลทุกคน
พร้อมทั้งการลงบันทึกในเวชระเบียนให้สมบูรณ์
ในเรื่องเวลาการเจาะH/C และเวลาที่ให้ยาATB
เพื่อประโยชน์ในการทบทวนและส่งต่อข้อมูลให้
ทางรพ.ตราด

1.ประชาสัมพันธ์การนา 6โรคฉุกเฉินที่ตอ้ งได้รับ
การรักษาทันที ต้องเข้าถึงบริการทันที
2.เชิงรุกสอนการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นที่แก่ พนักงานรีสอร์ท/โรงแรมต่างๆ 3.
ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุ1669 เน้นการแจ้ง
เหตุที่ถูกต้อง
4.พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องในโรงพยาบาลในการคัด
กรอง จาแนกประเภทผู้ปุวย เพื่อสามารถดูแล
รักษาทันท่วงที
5.เตรียมความพร้อมใช้
ของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จาเป็นให้พร้อมใช้
เสมอ
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ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
รพ.เกาะกูด รพ.สต.อ่าว รพ.สต.
รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
พร้าว
เกาะหมาก
KRA 09. ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินงานตามนโยบายยาเสพติด
KPI 9.1 ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดทีบ่ าบัด
ร้อยล ะ 20 87.50
87.5
อัญญานี
ครบตามเกณฑ์ทกี่ าหนดของแต่ละระบบ และ
(7/8)
ได้รับการติดตามดูแลต่อเนือ่ ง 1 ปี (Retention
Rate)
KPI 9.2 ร้อยละ ของผู้ใช้ ผู้เสพทีบ่ าบัดครบ
ตามเกณฑ์ทกี่ าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพ
ต่อเนือ่ งหลังจาหน่ายจากการบาบัด 3 เดือน (3
months Remission rate)

เป้าหมาย

ร้อยละ 40

KRA 10.ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงาน
ตามนโยบาย RDU
KPI 10.1 ร้อยละของ รพ. ทีม่ ีการใช้ยาอย่าง ร้อยละ 80
สมเหตุผล (RDU)

100
(8/8)

58

100

50

วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562

แนวทางการพัฒนาในปี 2563

1.ติดตามผู้บาบัดในระบบคุมประพฤติ
ไม่ได้ เนือ่ งจากมีการเปลี่ยนที่ทางาน
2.เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ

1.วางแผนตามนวทางการติดตามกับคุมประพฤติ
ตามข้อตกลงร่วมกัน
2.หากติดตามไม่ได้ครบ 4 เดือน จาหน่ายออก
จากระบบ บสต.และตอบรายงานให้คุมประพฤติ
กรณีบังคับบาบัด

100

อัญญานี

1. ติดตามหลังหลังจาหน่ายไม่ได้ ในระบบ
สมัครและบังคับบาบัด เนือ่ งจากทางาน
นอกพื้นที่ เช่น เป็นพนักงานขับเรือ ช่าง
รับเหมามีการเปลี่ยนที่ทางาน เป็นต้น

1.ติดตามโดยใช้เครื่อข่ายครอบครัว อสม.
ปกครอง และโทรศัพท์ตดิ ตามหากติดตามได้
2.สร้างแรงจูงในการเลิกเสพสารเสพติดในระยะ
ยาว

69.33

เภสัช

1. ระดับโรงพยาบาล
การควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคระบบ
URI, Acute diarhhea และ Fresh
traumatic wound ยังไม่ประสบ
ความสาเร็จ และการได้รับinhaled
corticosteroid ในผู้ปุวย Asthma ยัง
น้อยกว่าเกณฑ์
2. ระดับ รพ.สต.
การควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคระบบ
Acute diarhhea ใน รพ.สต.บ้านอ่าว
พร้าวผ่านเกณฑ์แต่รพ.สต.เกาะหมากยัง
ไม่ผ่านเกณฑ์ ในส่วนของ URI ผ่านเกณฑ์
ทั้ง 2 แห่ง

1. ระดับโรงพยาบาล
เฝูาระวังการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคระบบ URI,
Acute diarhhea และ Fresh traumatic
wound อย่างเข้มงวดมากขึ้น ในส่วนของผู้ปุวย
ที่วินิจฉัย Asthma ควรต้องได้รับ inhaled
corticosteroid ด้วยทุกเคส
2. ระดับ รพ.สต.
การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคระบบ Acute diarhhea
อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ในการสั่งจ่ายยา
ปฏิชีวนะทุกเคส
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KPI 10.2 อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแส
เลือดในโรงพยาบาลทีม่ ีระบบจัดการการดื้อยา
ต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562
รพ.เกาะกูด รพ.สต.อ่าว รพ.สต.
รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
พร้าว
เกาะหมาก
ลดลงร้อย
NA
NA
NA
NA
เภสัช
ละ 20 จาก
Baseline
Data

KRA 11. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร
KPI 11.1 ระดับความสาเร็จของการ
ร้อยละ 80
เสริมสร้างเครือข่ายชุมชน เพือ่ พัฒนาสุขภาพทุก
กลุ่มวัย ด้วยการแพทย์แผนไทย

KPI 11.2 ระดับความสาเร็จการคุ้มครอง
ส่งเสริม และใช้ประโยชน์ ภูมิปญ
ั ญาการแพทย์
แผนไทย

ร้อยละ 80

แนวทางการพัฒนาในปี 2563

93.9

96.88

88.46

93.08

กัญญ์ภรณ์ ฐานรายชื่อกลุ่มวัยทีไ่ ด้รับการ
เสริมสร้างสุขภาพมีการผิดพลาด
ของข้อมูลเนือ่ งจากได้รับรายชื่อใน
ไตรมาสแรก แต่ดาเนินการในช่วง
ไตรมาส 2 และ 3 และบุคคลใน
รายชื่อบางคนไม่อยู่อาศัยในพืน้ ที่
เกาะ

ตรวจสอบฐานรายชื่อกลุ่มเปูาหมายของผู้
ได้รับการเสริมสร้างสุขภาพด้วย
การแพทย์แผนไทยให้เป็นปัจจุบนั
บุคคลทีไ่ ม่ได้อาศัยอยู่พนื้ ทีเ่ กาะ ให้โทร
ติดต่อสอบถามหรือนัดช่วงเวลาที่
กลุ่มเปูาหมายลงเกาะ

50
(1/2)

0
(0/1)

100
(1/1)

50
(2/4)

กัญญ์ภรณ์ ขาดการสื่อสารเรื่องวันและเวลาใน
การเข้าให้ความรู้ระหว่างแผนไทย
และงานอนามัยชุมชนในโรงเรียน
ทาให้การทางานล่าช้า และไม่ครบ
เปูาหมาย

ประชุมและวางแผน นัดวันและเวลาใน
การเข้าให้ความรู้ศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยร่วมกับงานอนามัยชุมชนในโรงเรียน
เพือ่ ความแน่นอน และไม่รบกวนการ
เรียนการสอนของทางโรงเรียน
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KPI 11.3 ร้อยละของผู้ปวุ ยนอกทัง้ หมด ที่
ได้รับบริการ ตรวจ วินฉิ ัย รักษาโรค และฟืน้ ฟู
สภาพด้วย การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562
รพ.เกาะกูด รพ.สต.อ่าว รพ.สต.
รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
พร้าว
เกาะหมาก
ร้อยละ 15 30.74
20.3
11.82
20.95
กัญญ์ภรณ์ บุคลากร(หมอนวด)มีไม่พอต่อผู้เข้า
รับบริการ การประชาสัมพันธ์ให้แก่
นักท่องเทีย่ วยังไม่มากพอ และไม่มี
ปูายทีช่ ัดเจนให้ผู้เข้ารับบริการเห็น
ว่าศูนย์การแพทย์แผนไทยเปิด
ให้บริการ

แนวทางการพัฒนาในปี 2563

ปรับโครงสร้างและอาคารให้มีความ
ทันสมัยในการให้บริการมากขึน้ เพิม่
ความหลากหลายให้ผู้เข้ารับบริการ
สามารถเลือกเข้ารับบริการด้วยมาตรฐาน
ทางการแพทย์แผนไทย เพิม่ บุคลากร
(หมอนวด) เพือ่ รองรับผู้เข้ารับบริการที่
มากขึน้ และจัดทาปูายประชาสัมพนธ์ให้
ชัดเจนมากขึน้

KRA 12 ร้อยละความสาเร็จการยกระดับคุณภาพระบบบริการสุขภาพ (Service plan) >> 26 สาขา >> ๕ กลุ่ม (Cluster)
กลุ่มที่ 1 : NCD Cluster
1) สาขาหัวใจ
KPI 12.1 อัตราตายของผู้ปวุ ยโรคหลอด
เลือดหัวใจ

ไม่เกิน 26
ต่อแสน
ปชก.

0

0

0

0
(1ราย
ข้อมูลตาม
จังหวัด)

กมลชนก อัตราตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเกิน
เกณฑ์ (ข้อมูลมรณะบัตร 7 เดือน) (สูง
เป็นอันดับ ๑ ของจังหวัดตราด แต่มีเพียง
๑ ราย)

-วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการเกิดโรคและสาเหตุของการ
เสียชีวิต
-ทบทวนการจัดระบบงานครอบคลุม Prevention/Risk
Management
/Pre-hos+FAST Track/In-hos/Recovery/Result
-ให้ความสาคัญในประชาสัมพันธ์ Stemi Alert :
BENC-FASTเพิม่ เติมความถี่/ช่องทางการสื่อสาร ทั้งใน
หน่วยบริการและชุมชน
-การจัดระบบการจัดการความเสี่ยงในผู้ปวุ ย DM/HTและ
การเชื่อมโยงคลินิกอดบุหรี่-สุรา และ DPAC โดยให้มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
-ทบทวนระบบข้อมูลและเคลียร์ฐานข้อมูลร่วมกันทั้ง
เครือข่าย
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เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562
แนวทางการพัฒนาในปี 2563
รพ.เกาะกูด รพ.สต.อ่าว รพ.สต.
รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
พร้าว
เกาะหมาก
ถึงจะยังไม่มีการให้ยาในผู้ปุวยSTEMI แต่ อ.เกาะ
KPI 12.2 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ปวุ ย ≤ร้อยละ 10
NA
NA
NA
0
กมลชนก/ER สามารถให้ยา SK ได้ (แต่ยังไม่มี
กูดพบปัญหาการ control HT รวมถึงการ
STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด
ผู้ปวุ ยให้ยา)
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มปุวย โดยเฉพาะ
ปัญหา บุหรี-่ สุรา และภาวะอ้วน ให้ให้มีโอกาสที่
จะเจอผู้ปุวยSTEMI ที่ตอ้ งไดรับยา
ดังนัน้ ที่สิ่งที่ตอ้ งทาต่อเนือ่ งคือ
-การทบทวนการให้ยา sk ตามมาตรฐาน
-ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ปุวย STEMI

2) สาขาหลอดเลือดสมอง
อัตราตายของผู้ปวุ ยโรคหลอดเลือดสมอง
(I60-I69)
3) สาขาไต

<7

บูรณาการ ใน KPI 8.3

กมลชนก

KRA /KPI ปี 2562

KPI 12.3 ร้อยละของผู้ปวุ ยCKD ทีม่ ีอัตราการ
ลดลงของeGFR<4ml/min/1.73m2/yr
ร้อยละของผู้ปวุ ย DM และ HT
ได้รับการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง

5) สาขาโรคไม่ติดต่อ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
รพ.เกาะกูด รพ.สต.อ่าว รพ.สต.
รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
พร้าว
เกาะหมาก
ร้อยละ 66
100
0
0
100
กมลชนก
64.52
77.78
45.83
62.45
(120/186) (21/27) (22/48) (163/261)

วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562

แนวทางการพัฒนาในปี 2563

--การจัดบริการตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางไต อาจช้า
ประกอบกับจานวน ผป.มาก และ
ผลงานต้องมีจานวน 2 ครั้งขึน้ ไปใน
กรณี Stage3-4 ทาให้ผลงานไม่ได้
ตามเปูาหมาย
-ปัญหาพฤติกรรมของผู้ปวุ ยกลุ่ม
เสี่ยง DM/HT ทีย่ ังปรับเปลี่ยนยาก
และปัญหาของการใช้ยา NSAIDS
และยาสมุนไพร/อาหารเสริม
-พบผู้ปวุ ยกลุ่ม NCD ขาดนัด&
ปัญหาการ Control DM/HT

-วางแผนการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน
ทางไตในผู้ปวุ ยโรค NCD ตั้งแต่ไตรมาส 1
และจัดระบบติดตาม/นัดผู้ปวุ ยโรคไต
เรื้อรังระยะที่ ๓- ๔ เชื่อมโยง รพ.สต.&
งานเวชกรรมฯ เพือ่ ลดปัญหา ผป.ขาดนัด
-สร้างความตระหนักถึงปัจจัยทีม่ ีผลต่อ
การเกิด NCD และภาวะแทรกซ้อนทางไต
ต่อเนือ่ ง
-ร่วมกับ Service plan สาขา RDU
เพือ่ ลดภาวะแทรกซ้อนทางไตในการใช้ยา
NSID/สมุนไพร

KRA /KPI ปี 2562

KPI 12.5 ร้อยละ ของผู้ปวุ ยโรคเบาหวานที่
ควบคุมได้

เป้าหมาย

≥ ร้อยละ
40

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562
แนวทางการพัฒนาในปี 2563
รพ.เกาะกูด รพ.สต.อ่าว รพ.สต.
รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
พร้าว
เกาะหมาก
20.69
0
0
14.63
กมลชนก -ผลงานการ Control ทัง้ เทียบกับ -จัดรูปแบบบริการตามแนวทางปิงปองจราจร
ชีวิต 7 สี ต่อเนือ่ ง
(12/58)
(0/11)
(0/13)
(12/82)
ผป.ทัง้ หมด และเฉพาะตรวจ
HbA1C ยังได้นอ้ ยและไม่ผ่านเกณฑ์ -ทบทวน/กาหนดกิจกรรมสอดคล้องตามนโยบาย

TRAT NCD MODEL
-วิเคราะห์สาเหตุปัญหาพฤติกรรมผู้ปุวย /ระบบ
บริการ
-ทบทวนระบบการติดตามผู้ปุวยขาดนัด เชื่อมโยง
รพ.สต./เวชปฏิบัติ
-ทบทวนระบบข้อมูลและเคลียร์ฐานข้อมูล
ร่วมกันทั้งเครือข่าย
-วิเคราะห์ความคุ้มทุนในการจัดซื้อเครื่องตรวจ
HbA1C
-เตรียมพื้นที่รับติดตามเยี่ยม NCD Clinic Plus

KRA /KPI ปี 2562

เป้าหมาย

KPI 12.6 ร้อยละ ของผู้ปวุ ยโรคความดัน
โลหิตสูงทีค่ วบคุมได้

≥ ร้อยละ
50

6) สาขาอายุรกรรม
อัตราตายผู้ปวุ ยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงชนิด community-acquired sepsis

<๓๐%

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562
รพ.เกาะกูด รพ.สต.อ่าว รพ.สต.
รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
พร้าว
เกาะหมาก
38.41
32.14
46.88
38.84
กมลชนก -ผลงานการ Control เมื่อเทียบกับ
(63/164) (9/28)
(15/32) (87/224)
ผป.ทัง้ หมด พบว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์
ส่วนเมื่อเทียบกับ ผป.ทีต่ รวจ BP 2
ครั้ง ผ่านเกณฑ์

บูรณาการ ใน KPI 8.4

บรรจง

บูรณาการ ใน KPI 10.1

เภสัชฯ

บูรณาการ ใน KPI 10.2

เภสัชฯ

7) สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ( RDU)
ร้อยละของ รพ. ทีม่ ีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ร้อยละ 80
(RDU)
อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดใน
ลดลงร้อย
โรงพยาบาลทีม่ ีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ ละ 20 จาก
อย่างบูรณาการ (AMR)
Baseline
Data

แนวทางการพัฒนาในปี 2563

-จัดรูปแบบบริการตามแนวทางปิงปองจราจร
ชีวิต 7 สี ต่อเนือ่ ง
-ทบทวน/กาหนดกิจกรรมสอดคล้องตามนโยบาย
TRAT NCD MODEL
-วิเคราะห์สาเหตุปัญหาพฤติกรรมผู้ปุวย /ระบบ
บริการ
-ทบทวนระบบการติดตามผู้ปุวยขาดนัด เชื่อมโยง
รพ.สต./เวชปฏิบัติ
-ทบทวนระบบข้อมูลและเคลียร์ฐานข้อมูล
ร่วมกันทั้งเครือข่าย
-เตรียมพื้นที่รับติดตามเยี่ยม NCD Clinic Plus

KRA /KPI ปี 2562

เป้าหมาย

กลุ่มที่ 2 : COC & Rehab Cluster
1) สาขาเวชกรรมฟื้นฟู และ Intermediate
care
KPI 12.7 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M
(ร้อยละ 60)
และ F ในจังหวัดทีใ่ ห้การบริบาลฟืน้ สภาพระยะ
กลางแบบผู้ปวุ ยใน (intermediate bed/ward)

2) สาขาสุขภาพจิต

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562
รพ.เกาะกูด รพ.สต.อ่าว รพ.สต.
รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
พร้าว
เกาะหมาก

NA

NA

NA

NA

บรรจง

ที่ผ่านมายังไม่ผู้ปุวยในกลุ่มintermediate
ที่ตอ้ งฟื้นฟูส่งกลับมาในพื้นที่เนือ่ งจาก
ยังมีข้อจากัดในเรื่องสถานที่ ไม่มี
Intermediate ward
และยังไม่มีนัก
กายภาพ/อุปกรณ์ในการฟื้นฟูสภาพ มี
การสารองเตียงเพื่อรองรับผู้ปุวยกลุ่ม
intermediate careเช่น Stroke ที่Plan
รักษาแบบประคับประคองที่ส่งมาเตรียม
ความพร้อมก่อนกลับบ้านในการดูแลผู้ปุวย
เพื่อปูองกันภาวะแทรกซ้อนเช่นการให้
อาหารทางสายยาง การทาแผล การดูด
เสมหะเป็นต้น
**มี
การส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหลักสูตร
พยาบาลฟื้นฟู 5วัน จานวน 1 คน

แนวทางการพัฒนาในปี 2563

จัดทาแนวทางการรับ/ดูแลผู้ปุวยเตรียมความ
พร้อมก่อนกลับบ้านให้ชัดเจน ทั้งตัวผู้ปุวย ผู้ดแู ล
ปรับสถานที่สิ่งแวดล้อม สื่อสารในทีมสุขภาพ
ในการเยี่ยมบ้าน และประเมินผล ปรับปรุงตาม
บริบทปัญหาของผู้ปุวยแต่ละราย

KRA /KPI ปี 2562

KPI 12.8 ร้อยละของผู้ปวุ ยโรคซึมเศร้าเข้าถึง
บริการสุขภาพจิต
KPI 12.9 อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จไม่เกิน

3) สาขาโรคมะเร็ง

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562
รพ.เกาะกูด รพ.สต.อ่าว รพ.สต.
รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
พร้าว
เกาะหมาก
(ร้อยละ 63)
66.67
อัญญานี 1.การเข้าถึงบริการสุขภาพจิตใน
ชุมชนและสถานประกอบ ยังไม่
เพียงพอ
ร้อยละ 6.3
41.28
อัญญานี 2.การคัดกรองในประชาชนกลุ่ม
ต่อแสน
อายุมากกว่า 15 ปีนอ้ ย ส่วนใหญ่
ประชากร
ดาเนินการในกลุ่ม NCD ผู้สูงอายุ
และผู้เข้ารับการในโรงพยาบาล

แนวทางการพัฒนาในปี 2563

การช่วยเหลือ/การวางแผนการพยาบาล
1.การดูแลครอบครัวและคนใกล้ชิดผู้ทา
ร้ายตัวเอง โดยการประเมินภาวะซึมเศร้า
2.ให้อสม.ในพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบ
สอดส่องพฤติกรรมคนในครอบครัวและ
คนใกล้
3.เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ฆ่าตัวตายหลัง
ประสบสถานการณ์วิกฤตเพือ่ ลด
ผลกระทบทางด้านจิตใจ
4.เพือ่ การค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกมากขึน้
สารวจ คัดกรองและส่งต่อหากมีความ
ผิดปกติรุนแรง
5.ประชาสัมพันธ์ผู้ทมี่ ีภาวะเสี่ยงให้มาพบ
แพทย์ ผ่านช่องทางการประชุมหมู่บา้ น
กลุ่มไลน์ต่างๆ และเสียงตามสาย

KRA /KPI ปี 2562

เป้าหมาย

KPI 12.10 ร้อยละผู้ปวุ ยมะเร็ง 5 อันดับแรก
ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

(ร้อยละ
70)

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562
รพ.เกาะกูด รพ.สต.อ่าว รพ.สต.
รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
พร้าว
เกาะหมาก
รพ.ตราด

แนวทางการพัฒนาในปี 2563

4) สาขา Palliative Care
KPI 12.11 ร้อยละการบรรเทาอาการปวด
และจัดการอาการต่างๆ ด้วย Strong Opioid
Medication ในผู้ปวุ ยประคับประคองอย่างมี
คุณภาพ
5) สาขายาเสพติด
ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดทีบ่ าบัดครบตาม
เกณฑ์ทกี่ าหนดของแต่ละระบบ และได้รับการ
ติดตามดูแลต่อเนือ่ ง 1 ปี (Retention Rate)
ร้อยละ ของผู้ใช้ ผู้เสพทีบ่ าบัดครบตามเกณฑ์
ทีก่ าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนือ่ งหลัง
จาหน่ายจากการบาบัด 3 เดือน (3 months
Remission rate)

กลุ่มที่ 3 : MCH Cluster
1) สาขาสูติกรรม

(ร้อยละ
40)

33.33
(2/6)

NA

100
(1/1)

42.86
(3/7)

บรรจง

ร้อยล ะ
20

บูรณาการ ใน KPI 9.1

อัญญานี

ร้อยละ 40

บูรณาการ ใน KPI 9.2

อัญญานี

มีการใช้ Strong Opioid Medication
เฉพาะในกลุ่มผู้ปุวยมะเร็งระยะสุดท้ายที่มี
อาการปวด ส่วนในผู้ปุวยกลุ่มpalliative
care อืน่ ยังไม่มีการใช้

วางแนวทางในการใช้StrongOpioid
Medicationในผู้ปุวยPalliative care ให้
ครอบคลุมการจัดการอาการรบกวนอืน่ ๆ
นอกเหนือจากอาการปวด
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KPI 12.12 อัตราตายมารดาจากการตก
เลือดหลังคลอด

2) สาขา ทารกแรกเกิด
KPI 12.13 อัตราตายทารกแรกเกิด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562
แนวทางการพัฒนาในปี 2563
รพ.เกาะกูด รพ.สต.อ่าว รพ.สต.
รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
พร้าว
เกาะหมาก
(เท่ากับ 0)
0
0
0
0
พิรดา ไม่พบอัตราตายของมารดาจากการตกเลือด 1.ติดตามการใช้ Data exchage และผลการ

ดาเนินงานตัวชี้วัดผ่าน HDC 2. ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่เข้าฟื้นฟูความรู้ CPR ทารกแรกเกิด
3.อบรมฟื้นฟูความรู้เชิง
ปฏิบัตกิ ารแก่พยาบาลในการทาคลอดโดยแพทย์
4.ส่งพยาบาลจบใหม่ทุกรายเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์การทาคลอดที่รพ.ตราด
5.พัฒนาระบบการดูแล
หญิงตัง้ ครรภ์ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนือ่ ง
6.จัดทาและทบทวน WI เพื่อปรับปรุงแนว
ทางการปฏิบัตอิ ย่างต่อเนือ่ ง

(< 4 :
1000
ทารกเกิดมี
ชีพ)

0

0

0

0

พิรดา

ไม่พบอัตราตายของทารกแรกเกิด

(< ร้อยละ
๑๐)

0

0

0

0

OPD

ยังไม่พบอัตราปุวยตายด้วยปอดบวมในเด็ก

3) สาขากุมารเวชกรรม
KPI 12.14 อัตราปุวยตายด้วยโรคปอดบวม
ในเด็ก ๑ เดือน – ๕ปี

1.ดาเนินงานตามมาตรฐานลูกเกิดรอดแม่
ปลอดภัย
2.ส่งเจ้าหน้าที่
แพทย์และพยาบาลเข้ารับการอบรมCPR เด็ก

KRA /KPI ปี 2562

เป้าหมาย

กลุ่มที่ 4 : OR - Trauma Cluster
1) สาขาอุบัติเหตุ
KPI 12.15 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ F2 (>ร้อยละ 80)
ขึน้ ไป ทีผ่ ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ
KPI 12.16 ร้อยละของประชากร เข้าถึง
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

KPI 12.17 ร้อยละการส่งต่อผู้ปวุ ยนอกเขต

2) สาขาศัลยกรรม

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562
รพ.เกาะกูด รพ.สต.อ่าว รพ.สต.
รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
พร้าว
เกาะหมาก

46

46

สุรีย์

(ร้อยละ 22 )

5

5

สวิชญา

1.การประชาสัมผัสของเรายังไม่
1.ออกเชิงรุกตามรีสอร์ทและบุคคลทัว่ ไป
ครอบคุม 2.นักท่องส่วนใหญ่ทมี่ ี
เกี่ยวกับความสาคัญของการแจ้งเหตุ
การบาดเจ็บจะมีพลเมืองดี และทาง ฉุกเฉิน
รีสอร์ทนาส่ง

ลดลง

0

0

จันทิมา

ไม่มีการส่งนอกเขต

0

0

ความล่าช้าในการดาเนินงานการ
ปรับโครงสร้าง จากกระบวนการ
ภายในงานพัสดุ

แนวทางการพัฒนาในปี 2563

ปรับโครงสร้าง ER คุณภาพให้เป็นไปตาม
แผนให้แล้วเสร็จ

1.ดาเนินการส่งต่อด้วยระบบThai refer
ทุกราย

KRA /KPI ปี 2562

KPI 12.18 ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่ง
อักเสบ

เป้าหมาย

<20%

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562
แนวทางการพัฒนาในปี 2563
รพ.เกาะกูด รพ.สต.อ่าว รพ.สต.
รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
พร้าว
เกาะหมาก
14.28
14.28
วิไลวรรณ ไม่พบปัญหาในการประเมินผู้ปวุ ย 1. เน้นการปฏิบัตติ ามCPGเหมือนเดิม โดยเฉพาะ
ในผูป้ ุวยที่มีอาการปวดท้องรอบสะดือหรือปวด
(1/7)

ท้องด้านขวาล่าง ต้องมีการ alvorado score
ทุกราย
2.
ประสานองค์กรแพทย์ ปรับปรุง CPG ของโรค
appendicitis โดยเฉพาะเรื่องการใช้ Alvarado
score และการจัดการความปวดในผู้ปุวย
appendicitis
3.ทาแผนพับ
ประชาสัมพันธ์เรื่อง “การให้ความรู้เรื่องไส้ตงิ่
อักเสบและ Alvarado score สาหรับประชาชน”

4) สาขาการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ
KPI 12.21 อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอม
บริจาคอวัยวะจากผู้ปวุ ยสมองตาย ต่อจานวน
ผู้ปวุ ยเสียชีวิตในโรงพยาบาล

รพ.ตราด ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ
เพิม่ การประชาสัมพันธ์ การชักชวน ให้
2562 มียอดผู้บริจาคอวัยวะ 13 ความรู้เกี่ยวกับการบริจาค สิทธิ
ราย ผู้บริจาคดวงตา 11 ราย การ ประโยชน์ทจี่ ะได้รับ
ดาเนินงานยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์ชักชวนการบริจาค
รพ.ตราด ไม่ต่อเนือ่ ง

KPI 12.22 อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอม
บริจาคดวงตา ต่อจานวนผู้ปวุ ยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล

กลุ่มที่ 5 : Primary Care Cluster
1) สาขาปฐมภูมิ (พชอ./PCC)
ร้อยละของอาเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ (พชอ.) ทีม่ ีคุณภาพ

ร้อยละ 60

บูรณาการ ใน KPI 7.4

สสอ.เกาะกูด

KRA /KPI ปี 2562

ร้อยละของคลินกิ หมอครอบครัวทีเ่ ปิด
ดาเนินการในพืน้ ที่ (Primary Care Cluster) (
1,170 ทีม ) (จัดตั้งทีมใหม่ 364 ทีม)

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562
รพ.เกาะกูด รพ.สต.อ่าว รพ.สต.
รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
พร้าว
เกาะหมาก
สะสม ร้อย
บูรณาการ ใน KPI 7.1
สสอ.เกาะกูด
ละ 36

ร้อยละของ รพ.สต. ทีผ่ ่านเกณฑ์การพัฒนา
(สะสม
คุณสาขาการแพทย์
ภาพ รพ.สต. ติดแดาว
ร้อยละ 60)
2)
ผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน
ผู้ปวุ ยนอกทัง้ หมดทีไ่ ด้รับบริการตรวจ วินจิ ฉัย (ร้อยละ
รักษาโรค และฟืน้ ฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์
18.5)
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
3) สาขาสุขภาพช่องปาก
KPI 12.23 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.
จัดบริการสุขภาพช่องปากทีม่ ีคุณภาพ

(≥ ร้อย
ละ ๖๐)

NA

บูรณาการ ใน KPI 7.2

สสอ.เกาะกูด

บูรณาการ ใน KPI 11.3

กัญญ์ภรณ์

100

100

100

ทันตะ

ผ่านเกณฑ์

แนวทางการพัฒนาในปี 2563

1.กาหนดช่วงในการให้บริการของรพ.สต.
โดยให้บริการรพ.สต.เกาะหมาก1สัปดาห์/
เดือนและรพ.สต.อ่าวพร้าว 1 สัปดาห์/
ครั้ง
2.ขอเจ้าหน้าที่
ทันตะประจารพ.สต.เกาะหมาก 1คน
และผู้ช่วยห้องฟัน

KRA /KPI ปี 2562

KPI 12.24 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่อง
ปากของประชาชนในพืน้ ที่

4) สาขาอาชีวอนามัย
KPI 12.25 อัตราปุวยด้วยโรคจากการทางาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
วิเคราะห์ผลการดาเนินานปี 2562
แนวทางการพัฒนาในปี 2563
รพ.เกาะกูด รพ.สต.อ่าว รพ.สต.
รวมอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
พร้าว
เกาะหมาก
(≥
45.96
NA
42.17
45.26
ทันตะ ผ่านเกณฑ์
1.ขอเจ้าหน้าทีท่ นั ตติดปูาย
ร้อยละ ๓๕)
ประชาสัมพันธ์หน้าห้องฟันเป็นตารางทา
ฟันให้ชัดเจนและรูปเจ้าหน้าทีห่ น้าห้อง
พร้อมสถานะอยู/่ ไม่อยู่

ลดลง

เพิม่ ขึน้

เพิ่มขึ้น

วิรงรอง

-ในปี 62 มีการติดตามการลง
บันทึกรหัสโรคจากการทางาน ICD
10 Y96และ Y97 มากขึน้ จึงทาให้
อัตราปุวยด้วยโรคจากการทางาน
เพิม่ ขึน้

- ติดตามการลงรหัสโรคจากการทางาน
ICD 10 Y96และ Y97 เพือ่ เก็บสถิติโรค
การจากประกอบอาชีพในพืน้ ที่
- เพิม่ การคีย์ผลตรวจสารเคมีในเลือด
ของประชาชนในพืน้ ที่

ผลงานทีค่ าดหวัง(KRA) และตัวชี้วัดผลงานของหน่วยงาน (KPI) ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนานวตกรรมระบบการสาธารณสุขในพืน้ ทีพ่ ิเศษ เพือ่ สร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิม่ ค่า และยกระดับการบริการสู่นานาชาติ
(Innovative Health system for Value Based Economy)
KRA
(Key Result Areas)

KPI
(Key Performance
Indicators)
KRA 13 ร้อยละความสาเร็จการ KPI 13.1 มีระบบเฝูา
ขับเคลื่อนงานสาธารณสุข
ระวัง ควบคุม ปูองกัน
ชายแดนและสาธารณสุขระหว่าง โรคติดต่อและภัย
ประเทศมีมาตรฐาน
สุขภาพชายแดนที่มี
ประสิทธิภาพ
KPI 13.2 มีระบบการ
รับ - ส่งต่อผู้ปวุ ย
ระหว่างประเทศ ที่ได้
มาตรฐาน

KPI 13.3 ร้อยละ
แรงงานต่างด้าวมี
หลักประกันสุขภาพ

เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม

ผลการดาเนินงาน
รพ.เกาะกูด
อ่าวพร้าว เกาะหมาก

รวมอาเภอ

-

-

-

-

-

จันทิมา

0
(0/0)

NA

0
(0/0)

0
(0/0)

มณีพร

100

NA

NA

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

แผนที่จะพัฒนาต่อไป

1.คณะทางานของงาน EOC , SAT
และพชอ ทีเ่ ป็นปัจจุบนั และสร้าง
ข้อตกลงด้านสาธารณสุขชายทะเล
ร่วมกันทีช่ ัดเจนและเป็นปัจจุบนั

1.คณะทางานของงาน EOC , SAT และพชอ
ต้องเป็นปัจจุบนั และสร้างข้อตกลงด้าน
สาธารณสุขชายทะเลร่วมกันทีช่ ัดเจและต้อง
ปรับปรุงต่อเนือ่ ง

1. ยังไม่มีแนวทางการส่งต่อระหว่าง
ประเทศ
2. บุคลากรไม่ทราบช่องทางการ
ประสานงานส่งผู้ปวุ ยกลับระหว่าง
ประเทศ

1. สร้างแนวทางการส่งต่อระหว่างประเทศ
โดยปรึกษารพ.คลองใหญ่
2. ต้องมีการติดต่อไปยังบุคคลากรของ
ประเทศเพือ่ นบ้านและด้านตรวจคนเข้าเมือง
เพือ่ ปรึกษาหารือและวางแนวทางร่วมกันใน
การส่งต่อ

มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับ
กองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว ไม่
ตรงกับยอดการจาหน่ายบัตรประกัน
สุขภาพ เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะทาการ
ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเดือนละ
1 ครั้ง และให้แรงงานต่างด้าวมารับ
บัตรประกันสุขภาพทีหลัง ทาให้ข้อมูล
ในการขึ้นทะเบียนมีการตกหล่น

ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวทันทีที่จาหน่าย
บัตรประกันสุขภาพ และนาบัตรประกัน
สุขภาพให้แรงงานต่างด้าวหลังจากการชาระ
ค่าบัตร

ผลงานทีค่ าดหวัง(KRA) และตัวชี้วัดผลงานของหน่วยงาน (KPI) ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนานวตกรรมระบบการสาธารณสุขในพืน้ ทีพ่ ิเศษ เพือ่ สร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิม่ ค่า และยกระดับการบริการสู่นานาชาติ
(Innovative Health system for Value Based Economy)
KRA
(Key Result Areas)

KPI
เจ้าภาพ
(Key Performance หลัก /ร่วม
Indicators)
KRA 14 ร้อยละความสาเร็จการ KPI 14.1 รูปแบบการ
ขับเคลื่อนระบบการดูแลสุขภาพ ดาเนินงาน Wellness
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว และหนุน Hub ที่ได้มาตรฐาน
เสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ
KPI 14.2 ร้อยละ รพ.
มีระบบการบริหาร
จัดการค่าบริการ
ทางการแพทย์

ผลการดาเนินงาน
รพ.เกาะกูด
อ่าวพร้าว เกาะหมาก

รวมอาเภอ

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

แผนที่จะพัฒนาต่อไป

-

-

-

-

1. มีการเคลม Inter
Claim เพือ่
ตอบสนองความ
สะดวกต่อ
นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ (อยูใ่ น
กระบวนการชาระเงิน

NA

NA

1. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะด้านภาษา
1. งานประกัน ควรได้รับการอบรมได้ภาษา
2. มีใช้เทคโนโลยีช่วยในการสื่อสาร เกีย่ วกับการเครมประกัน

2. มีเครื่องรูดบัตร
เครดิต (EDC)
ตอบสนองความ
สะดวกต่อ
นักท่องเที่ยว (อยูใ่ น
กระบวนการวาง
ระบบงานการเงิน
และบัญชี)

NA

NA

1. ไม่มีระบบงานการเงินและบัญชี

-

-

1.ศึกษาระบบงานจากโรงพยาบาลตราด

ผลงานทีค่ าดหวัง(KRA) และตัวชี้วัดผลงานของหน่วยงาน (KPI) ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนานวตกรรมระบบการสาธารณสุขในพืน้ ทีพ่ ิเศษ เพือ่ สร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิม่ ค่า และยกระดับการบริการสู่นานาชาติ
(Innovative Health system for Value Based Economy)
KRA
(Key Result Areas)

KPI
(Key Performance
Indicators)
KRA 15 ร้อยละความสาเร็จ
KPI 15.1 มีระบบเฝูา
การขับเคลื่อนระบบการดูแลด้าน ระวัง (Prevention) ที่
ความปลอดภัยทางทะเลที่ได้
ได้มาตรฐาน
มาตรฐาน

เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม
ธยธร

ผลการดาเนินงาน
รพ.เกาะกูด
อ่าวพร้าว เกาะหมาก

รวมอาเภอ

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

แผนที่จะพัฒนาต่อไป

ผลงานทีค่ าดหวัง(KRA) และตัวชี้วัดผลงานของหน่วยงาน (KPI) ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนานวตกรรมระบบการสาธารณสุขในพืน้ ทีพ่ ิเศษ เพือ่ สร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิม่ ค่า และยกระดับการบริการสู่นานาชาติ
(Innovative Health system for Value Based Economy)
KRA
(Key Result Areas)

KPI
เจ้าภาพ
(Key Performance หลัก /ร่วม
Indicators)
KPI 15.1.2. ร้อยละ
ธยธร
ค่าเฉลี่ยของระดับความ
เชื่อมั่นในประสิทธิภาพ
ของการสาธารณสุขทาง
ทะเลของอาเภอเกาะกูด
≥ ร้อยละ 80
KPI 15.1.3
อุบตั กิ ารณ์การเสียชีวิต
จากการจมน้าในรพ.
เกาะกูด/รพ.สต.ใน
อาเภอเกาะกูดของ
ผู้ปวุ ยที่ได้รับการ
ช่วยเหลือภายใน 30
นาทีหลังจากจมน้า
เท่ากับ 0 คน/ปี
KPI 15.1.4 อัตรา
ผู้ปวุ ยจมน้าหมดสติและ
ได้รับการช่วยเหลือ
ภายใน 30 นาทีหลัง
จมน้าได้รับการ CPR ณ
จุดเกิดเหตุ ≥ ร้อยละ
30

ธยธร

KPI 15.1.5
อุบตั กิ ารณ์การเสียชีวิต
จากการสัมผัสพิษ
แมงกระพรุน = 0 คน/ปี

อุภัยพร/
จันทิมา

ผลการดาเนินงาน
รพ.เกาะกูด
อ่าวพร้าว เกาะหมาก

รวมอาเภอ

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

แผนที่จะพัฒนาต่อไป

NA

NA

NA

NA

1.ยังไม่มีการออกแบบสารวจระดับ
ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของการ
สาธารณสุขทางทะเลของอาเภอเกาะ
กูด

1.ประชุมในระดับทีมงาน และผู้บริหาร
เกีย่ วกับการออกแบบแบบสารวจระดับความ
เชื่อมั่นในประสิทธิภาพของการสาธารณสุข
ทางทะเลของอาเภอเกาะกูด
2.จัดทา และสารวจระดับ
ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของการ
สาธารณสุขทางทะเลของอาเภอเกาะกูดทุกปี

0

NA

0

0

1. นาข้อมูลระบบ EMS นาเสนอ พร้อมกัน
กับการประชุมกาหดบทบาทหน้าที่โครงสร้าง
EOC ในวันจัดประชุมของโครงการซ้อมแผน
อุบตั เิ หตุหมู่ โดยจะดาเนินการประมาณ ส.ค.
62
2. มีแผนจาดาเนินงานใรความรู้ในกลุ่ม
ผู้ประกอบการเรือนาเที่ยวในทุกๆปี

NA

0

100
(3/3)

1. การดาเนินงานเรื่อง การ
ประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ใน
การปฐมพยาบาลคนจมน้า และ
beach guard มีการดาเนินงานไม่
ต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่โยกย้าย
และไม่มีผู้มารับหน้าที่แทน
2. มีเครือข่ายในการเฝูาระวังภัยทาง
ทะเลระดับอาเภอ และช่องทางใน
กลุ่มไลน์สาหรับให้ความรู้ประชาชน
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ปฏิบตั งิ านเรือนา
เที่ยว/รีสอร์ทหน้าหาดและผู้นาชุมชน
ในเรื่องการปฐมพยาบาลอุบตั เิ หตุ
ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นทางทะเล แต่
ภายในกลุ่มยัง active น้อย

NA

0

0

ธยธร

100
(3/3)

0

ผลงานทีค่ าดหวัง(KRA) และตัวชี้วัดผลงานของหน่วยงาน (KPI) ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนานวตกรรมระบบการสาธารณสุขในพืน้ ทีพ่ ิเศษ เพือ่ สร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิม่ ค่า และยกระดับการบริการสู่นานาชาติ
(Innovative Health system for Value Based Economy)
KRA
(Key Result Areas)

KPI
(Key Performance
Indicators)
KPI 15.1.6 ร้อยละ
จานวนรีสอร์ทในอาเภอ
เกาะกูดได้รับการอบรม
ปฐมพยาบาลเบืเองต้น
คนจมน้า ,สัมผัสพิษ
แมงกะพรุน และได้รับ
การฝึกปฏิบตั กิ ารช่วย
ฟืน้ คืนชีพขั้นพืน้ ฐาน
(BLS) ≥ ร้อยละ 50

เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม

ผลการดาเนินงาน
รพ.เกาะกูด
อ่าวพร้าว เกาะหมาก

รวมอาเภอ

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

ER /SRRT

58.82 %
(20/34)

NA

NA

58.82% 3. ระบบ EMS ทางทะเลของอาเภอ
(20/34) เกาะกูด มีรูปธรรมมากขึ้น แต่ยังไม่
ผ่านมติที่ประชุมระดับอาเภอ
4. ยังดาเนินการให้ความรู้ในกลุ่มเรือ
นาเที่ยวไม่ครอบคลุม

KPI 15.1.7 ร้อยละ
ของจานวนสถาน
ประกอบการเรือนา
เที่ยวที่ขึ้นทะเบียนของ
อาเภอเกาะกูดได้รับการ
อบรมปฐมพยาบาล
เบืเองต้นคนจมน้า ,
สัมผัสพิษแมงกะพรุน
และได้รับการฝึก
ปฏิบตั กิ ารช่วยฟืน้ คืน
ชีพขั้นพืน้ ฐาน (BLS) ≥
KPI 15.1.8 อัตราการ
เข้าถึงบริการแพทย์
ฉุกเฉินของอุบตั เิ หตุทาง
น้าทันเวลาตามเกณฑ์
กาหนดของอาเภอเกาะ
กูด ≥ ร้อยละ 50

ER /SRRT

10%
(1/10)

NA

NA

10%
(1/10)

ธยธร

50%
(1/2)

NA

NA

100%
(1/1)

1. แนวทางการส่งต่อเมื่อเกิดอุบตั เิ หตุ
ทางน้าสาหรับสถานประกอบการยัง
ไม่เป็นรูปธรรม
2. เรือที่เกิดอุบตั เิ หตุอาจไม่ใช่
เรือในพืน้ ที่เกาะกูด หรือไม่ใช่เรือใน
กลุ่ม

แผนที่จะพัฒนาต่อไป

1. นาเสนอข้อมูล EMS และกับสร้างแนว
ทางการส่งต่อสาหรับสถานประกอบการเมื่อ
เกิดอุบตั เิ หตุทางน้า พร้อมกันกับการประชุม
กาหนดบทบาทหน้าที่โครงสร้าง EOCทุกปี

ผลงานทีค่ าดหวัง(KRA) และตัวชี้วัดผลงานของหน่วยงาน (KPI) ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนานวตกรรมระบบการสาธารณสุขในพืน้ ทีพ่ ิเศษ เพือ่ สร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิม่ ค่า และยกระดับการบริการสู่นานาชาติ
(Innovative Health system for Value Based Economy)
KRA
(Key Result Areas)

KPI
(Key Performance
Indicators)

เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม

ผลการดาเนินงาน
รพ.เกาะกูด
อ่าวพร้าว เกาะหมาก

รวมอาเภอ

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

แผนที่จะพัฒนาต่อไป

2. (ต่อ) เปูาหมายที่ได้รับการ
1 มีการซ้อมแผนอุบตั เิ หตุหมู่ทุกปี
ประชาสัมพันธ์ ทาให้ไม่ทราบช่องทาง
2. ประชาสัมพันธ์เรื่องแนวทางการส่งต่อ
ในการติดต่อหรือขอความช่วยเหลือ สาหรับสถานประกอบการเมื่อเกิดอุบตั เิ หตุ
เมื่อเกิดเหตุ
ทางน้าอย่างต่อเนื่อง
3. กรณีที่เป็นอุบตั เิ หตุที่
เกิดการจมของเรืออย่างรวดเร็วโดย
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ อาจทาให้ผู้
ประสบเหตุไม่สามารถแจ้งเหตุได้ทัน
4. ศูนย์เฝูา
ระวังและแจ้งเตือนภัยทางทะเล ยังมี
สมาชิกไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มเรือนา
เที่ยว หรือเรือประมง และไม่มีระบบ
เฝูาระวังภัยทางทะเลที่แม่นยา

KPI 15.1.9
อุบตั กิ ารณ์การเสียชีวิต
จากการจมน้าที่เกาะรัง
ในช่วง long weekend
(ปีใหม่/สงกรานต์)
เท่ากับ 0 คน/ปี
KPI 15.2 มีระบบการ
นาส่งผู้ปวุ ย ณ จุดเกิด
เหตุ (Pre – Hospital)
ทีKPI่ได้ม15.2.1
าตรฐานอัตราการ
แจ้งเหตุผ่าน 1669 ≥
ร้อยละ 80
(ข้อมูลถึง พ.ค. 62)

ธยธร

0

NA

88.18%

NA

NA

0

1.ขาดเรื่องงบประมาณ

1.นาเรื่องเข้าเพือ่ ขอ งบ อบต. เนื่องจาก
เป็นการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย
จากสาธารณสุขทางทะเล

1.พบว่ายังมีการโทรแจ้งผ่านเบอร์
( 97 ) รพ. เนื่องจาก พนักงานรีสอร์ทคุน้
ชินกับเบอร์ รพ.

1.ประชาสัมพันธ์ 1669 ผ่านการออกให้
ความรู้พร้อมทีมสอน CPR ตามรีสอร์ท
(บูรณาการร่วมกับงาน NCD ,ส่งเสริม)

สวิชญา

( 97 )

NA

88.18%

ผลงานทีค่ าดหวัง(KRA) และตัวชี้วัดผลงานของหน่วยงาน (KPI) ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนานวตกรรมระบบการสาธารณสุขในพืน้ ทีพ่ ิเศษ เพือ่ สร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิม่ ค่า และยกระดับการบริการสู่นานาชาติ
(Innovative Health system for Value Based Economy)
KRA
(Key Result Areas)

KPI
(Key Performance
Indicators)
KPI 15.2.2 ร้อยละ
ประชากรเข้าถึงบริการ
การแพทย์ฉกุ เฉิน ≥
ร้อยละ 7

KPI 15.2.3 ร้อยละ
ของผู้ปวุ ยได้รับการดูแล
อย่างเหมาะสมโดยชุด
ปฏิบตั กิ าร ALS/BLS/FR
(ดูแล 4 ด้าน ; การ
ดูแลทางเดินหายใจ ,
การห้ามเลือด , การ
ดามกระดูก และการให้
สารน้า
≥ ร้อยละ
90

เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม
สวิชญา

ผลการดาเนินงาน
รพ.เกาะกูด
อ่าวพร้าว เกาะหมาก

รวมอาเภอ

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

แผนที่จะพัฒนาต่อไป

4.4 %
(110/2496)

NA

NA

4.4 % 1. เนื่องจากประชากรแฝงมีมากกว่า 1. เพิม่ จานวนปูายประชาสัมพันธ์ 1669
(110/2496 ประชากรกลางปี
ตามจุดเสี่ยง 4 จุด (รอประชุมร่วมกับ อบต.
)
2. ผู้ปวุ ยอุบตั เิ หตุส่วนใหญ่เป็น
เกาะกูดอีกครั้ง)
อุบตั เิ หตุเล็กน้อยมีพลเมืองดีและทาง
รีสอร์ทนาส่งเอง
3. การประชาสัมพันธ์ 1669 ยังไม่
ครอบคลุม

99.2 %
(124/125)

ไม่ได้
ปฏิบตั กิ าร

NA

99.2 % 1. ไม่มีระบบการติดตามอาการผู้ปวุ ย
(124/125) หลังรับแจ้งเหตุ กรณีผู้ปวุ ยที่ตอ้ งการ
มารพ.เอง โดยเฉพาะในกลุ่มอาการ
ฉุกเฉิน 6 กลุ่ม
2. ไม่มีการบันทึกข้อมูลการแจ้งเหตุที่
เป็นลายลักษณ์อกั ษร
3. มีช่องทางการติดต่อสื่อสารช่องทาง
เดียว คือโทรศัพท์มือถือ เนื่องจาก
สัญญาณวิทยุสื่อสารไม่เสถียร
4. ประชาชนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการประเมินกลุ่มอาการ
ฉุกเฉิน
5. กรณีที่เป็นผู้ปวุ ย
กลุ่มวิกฤตฉุกเฉิน 6 กลุ่มอาการ
ไม่มีแพทย์ออกปฏิบตั กิ ารด้วย
เนื่องจากมีแพทย์คนเดียว

1. มีระบบการติดตามผู้ปวุ ยที่โทรมาแจ้งว่า
ต้องการมาเอง โดยเฉพาะในกลุ่มอาการ
ฉุกเฉิน 6 กลุ่ม โดยกาหนดระยะเวลาที่คาด
ว่าผู้ปวุ ยน่าจะมาถึงรพ.ตามพืน้ ที่ตา่ งๆ 4 จุด
ดังนี้
1.1 คลองเจ้า ภายใน 10 นาที
1.2 บางเบ้า ภายใน 20 นาที
1.3 อ่าวพร้าว/อ่าวใหญ่ ภายใน 40-45
นาที
1.4 อ่าวสลัด ภายใน 30 นาที หากครบ
เวลาผู้ปวุ ยยังมาไม่ถึงต้องมีการติดต่อกลับ
2.ทาสมุดบันทึกข้อมูลการแจ้งเหตุ และขอ
ความร่วมมือผู้ปฏิบตั งิ านในการบันทึก

ผลงานทีค่ าดหวัง(KRA) และตัวชี้วัดผลงานของหน่วยงาน (KPI) ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนานวตกรรมระบบการสาธารณสุขในพืน้ ทีพ่ ิเศษ เพือ่ สร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิม่ ค่า และยกระดับการบริการสู่นานาชาติ
(Innovative Health system for Value Based Economy)
KRA
(Key Result Areas)

KPI
เจ้าภาพ
(Key Performance หลัก /ร่วม
Indicators)
KPI 15.2.4 ร้อยละ
จันทิมา
บุคลากรในระบบ EMS
รพ.เกาะกูด/อบต.เกาะ
กูด/อบต.เกาะหมาก
เข้ารับการอบรมฟืน้ ฟู
ความรู้ ALS/BLS อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ≥ ร้อย
ละ 80

ผลการดาเนินงาน
รพ.เกาะกูด
อ่าวพร้าว เกาะหมาก
0%
(0/47)

0%
(0/0)

100%
(5/5)

รวมอาเภอ

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

100% 1. จัดอบรมCPR เจ้าหน้าที่ทั้ง BLS
(50/50) และ ALS ในเดือนกรกฎาคม 2562
พบ จนท.อยูไ่ ม่ครบ ต้องแบ่งสอน
เป็นฝุายๆ จนครบ

แผนที่จะพัฒนาต่อไป

1. มีแผนส่งบุคลากรทางการแพทย์รพ.เกาะ
กูดอบรมร่วมกับสสจ.ที่รพ.ตราด ทุกปี
2. มีแผนจัดอบรมCPR เจ้าหน้าที่ทั้ง BLS
และ ALS ทุกปี

ผลงานทีค่ าดหวัง(KRA) และตัวชี้วัดผลงานของหน่วยงาน (KPI) ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนานวตกรรมระบบการสาธารณสุขในพืน้ ทีพ่ ิเศษ เพือ่ สร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิม่ ค่า และยกระดับการบริการสู่นานาชาติ
(Innovative Health system for Value Based Economy)
KRA
(Key Result Areas)

KPI
(Key Performance
Indicators)
KPI 15.3 มีระบบการ
รักษาในโรงพยาบาล/
การส่งต่อ (In –
Hospital/Refer) ทีได้
มาตรฐาน

เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม

ผลการดาเนินงาน
รพ.เกาะกูด
อ่าวพร้าว เกาะหมาก

รวมอาเภอ

KPI 15.3.1 อัตรา
ผู้เสียชีวิตของผู้บาดเจ็บ
วิกฤตฉุกเฉินภายใน 24
ชม ในรพ ระดับ F2
ขึ้นไป ทั้ง ER และ
admit ≤ ร้อยละ 10

วิไลวรรณ

2.94 %
(2/68)

NA

NA

2.94 %
(2/68)

KPI 15.3.2 ร้อยละ
ผู้ปวุ ยส่งต่อได้รับการ
ดูแลระหว่างส่งต่ออย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ≥
ร้อยละ 90 (นับรวมเรือ
Hydrolance)

จันทิมา

100%
(69/69)

NA

87.5%
(7/8)

98.70%
(76/77)

วิไลวรรณ

KPI 15.4 มีระบบการ วิไลวรรณ /
จัดการด้านสาธารณภัย อภัยพร /
(Disaster)
สสอ.

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

แผนที่จะพัฒนาต่อไป

1. มีแผนส่งบุคลากรทางการแพทย์
รพ.เกาะกูดอบรมร่วมกับสสจ.ที่รพ.
ตราด

1. จัดทาแผนส่งบุคลากรทางการแพทย์รพ.
เกาะกูดอบรมร่วมกับสสจ.ที่รพ.ตราด ทุกปี

1. บุคลากรผู้ปฏิบตั งิ านในรพ.สต.
เกาะหมากยังไม่ทราบขั้นของการส่ง
ต่อผู้ปวุ ยที่อยูใ่ นเกณฑ์ของ Fast
track (ข้อตกลงของรพ.ตราดกับรพช.
ในจังหวัดตราด)

1. ประชุมชี้แจงเรื่องแนวทางส่งต่อทั่วไป
และการส่งต่อในกลุ่มผู้ปวุ ยที่อยูใ่ นเกณฑ์
Fast Track (ข้อตกลงของรพ.ตราดกับรพช.
ในจังหวัดตราด) 2. ปัญหาอืน่ ๆที่เกิด
สืบเนื่องจาก KPI 15.2.3 จึงขอใช้แนว
ทางแก้ไขเดียวกัน

ผลงานทีค่ าดหวัง(KRA) และตัวชี้วัดผลงานของหน่วยงาน (KPI) ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนานวตกรรมระบบการสาธารณสุขในพืน้ ทีพ่ ิเศษ เพือ่ สร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิม่ ค่า และยกระดับการบริการสู่นานาชาติ
(Innovative Health system for Value Based Economy)
KRA
(Key Result Areas)

รวม 3 KRA

KPI
(Key Performance
Indicators)
KPI 15.4.1. ร้อยละ
ของอาเภอมีศนู ย์
ปฏิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉิน
(EOC) และทีมตระหนัก
รู้สถานการณ์ (SAT) ที่
สามารถปฏิบตั งิ านได้
จริง ≥ ร้อยละ 85

9 KPI

เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม
วิไลวรรณ /
อภัยพร /
สสอ.

ผลการดาเนินงาน
รพ.เกาะกูด
อ่าวพร้าว เกาะหมาก
NA

NA

NA

รวมอาเภอ

100%

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

1. มีการซ้อมการจัดการสาธารณภัย
ทั้งทางน้า ในลักษณะสถานการณ์
เสมือนจริงของอาเภอเกาะกูด 3-4
ส.ค. 62
2. ทาคณะทางานของงาน EOC ,
SAT และพชอ ที่เป็นปัจจุบนั และ
สร้างข้อตกลงด้านสาธารณสุข
ชายทะเลร่วมกันที่ชัดเจน

แผนที่จะพัฒนาต่อไป

1. ส่งพยาบาลรพ.เกาะกูดเขาอบรมการ
จัดการสาธารณภัย ที่มีการจัดอบรมทุกปี ปีละ
2 คน
2. มีการอบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนในรพ.เรื่อง
การช่วยฟืน้ คืนชีพ และการจัดการเมื่อเกิด
เหตุสาธารณภัยสาหรับบุคลากรใน
โรงพยาบาลทุกปี
3. มีการจัดโครงซ้อมแผนอุบตั เิ หตุหมู่ โดย
จะดาเนินการภายในเฉพาะด้านการแพทย์
หรือเอาเข้าแผน อบต.เพือ่ ซ้อมเป็นภาพรวม
ใหญ่ระดับอาเภอ

หน ้าที่ 1

แบบรายงานผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ จังหวัดตราด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
KRA /KPI ปี 2562

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 มิถุนายน 2562)
รพ.เกาะกูด รพ.สต.อ่าว รพ.สต.เกาะ
รวมอาเภอ
ผู้รับผิดชอบ
พร้าว
หมาก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนพัฒนาสู่ต้นแบบเมืองแห่งสุขภาวะ เพื่อประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ (Identity on Health Literacy and Health Ecosystem)
KRA 01. ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
KPI 1.1 อัตราส่วนมารดาตาย
ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ
0
0
0
พิรดา
KPI 1.2 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาการเด็ก ตามเกณฑ์มาตรฐาน
5 ระดับ
ผ่าน 3 KPI
ผ่าน 3 ตัวชี้วัด
ธมลวรรณ
KPI 1.3 ร้อยละ ของเด็กอายุ ๐-๕ ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยทีอ่ ายุ ๕ ปี
ร้อยละ 57
54.16
28.42
48.72
43.77
ธมลวรรณ
KPI 1.4 ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดี สมส่วน
ร้อยละ ๖๖
54.51
50
37.84
52.19
อัญญานี
KPI 1.5 อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี
< 38 ต่อ ประชากรหญิงอายุ
10.10
พิรดา
15-19 ปี 1000 คน
(1/ปชก.ญ 99
คน)
KPI 1.6 ร้อยละของ ปชก. วัยทางานมีค่า ดัชนีมวลกายปกติ
ร้อยละ ๕๐
34.63
33.33
28.07
33.33
สุวิมล/วรารัตน์
KPI 1.7 ร้อยละของตาบลทีม่ ีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long
ร้อยละ ๗๐
100
0
50
สุวิมล/วรารัตน์
Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
KPI 1.8 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามเกณฑ์ Health Ageing
ร้อยละ ๗๐
90
40
50
70
สุวิมล/วรารัตน์
KRA 02 ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินงานส่งเสริม ป้องกันฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก
แก่ประชาชนในจังหวัดตราด
KPI 2.1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
ร้อยละ 50
89.33
100
0
85.71
ทันตะฯ
KPI 2.2 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 3 ปี มีฟนั ผุในฟันน้านม
ร้อยละ 40
28.57
33.33
0
27.27
ทันตะฯ
KPI 2.3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
ร้อยละ 50
68.89
60
80
70
ทันตะฯ
KPI 2.4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-2 ปี ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช
ร้อยละ 30
68.89
60
80
70
ทันตะฯ
KPI 2.5 ร้อยละของเด็กอายุ 6 ปีได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน
ร้อยละ 20
0
100
16
19.05
ทันตะฯ
KPI 2.6 ร้อยละของเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)
ร้อยละ 58
0
0
20
11.11
ทันตะฯ
KPI 2.7 ร้อยละของผู้ปว่ ยเบาหวานได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
ร้อยละ 20
26.67
22.22
69.23
32.93
ทันตะฯ
KPI 2.8 ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพ ช่องปาก
ร้อยละ 10
36.09
9.38
51.29
36.11
ทันตะฯ

หน ้าที่ 2

KRA /KPI ปี 2562

KPI 2.9 ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการทันตกรรม
KRA 03.ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
KPI 3.1 ร้อยละของอาเภอมีศูนย์ปฏิบตั ิการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ทีส่ ามารถปฏิบตั ิงานได้จริง
KPI 3.2 อัตราการรักษาสาเร็จของผู้ปว่ ยวัณโรค (Success rate)
KPI 3.3 ร้อยละของผู้สัมผัสโรคพิษสุนขั บ้า ได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามแนวทางเวช
ปฏิบตั ิโรคพิษสุนขั บ้า
KPI 3.4 ร้อยละของหมู่บา้ นสามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้(ไม่เกิด Second
generation)
KRA 04 ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงานโรคไม่ติดต่อ และภัยสุขภาพ
KPI 4.1 อัตราป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
KPI 4.2 .อัตราป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง
KPI 4.3 ร้อยละผลการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งเต้านม
KPI 4.4 ร้อยละผลการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก
KPI 4.5 เยาวชนทีอ่ ายุต่ากว่า 24 ปี มีการใช้ยาเสพติดลดลง
KPI 4.6 ร้อยละของผู้เข้ารับการบาบัดเลิกสูบบุหรี่และเลิกได้สาเร็จอย่างน้อย 6 ด.
KPI 4.7 ร้อยละการคัดกรองผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
KPI 4.8 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน
KPI 4.9 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี
KRA 05 ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
KPI 5.1 ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง ทีไ่ ด้รับการตรวจสอบ ได้มาตรฐานตามที่
กาหนด
KPI 5.2 ร้อยละของสถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามทีก่ าหนด

เป้าหมาย

ร้อยละ 20

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 มิถุนายน 2562)
รพ.เกาะกูด รพ.สต.อ่าว รพ.สต.เกาะ
รวมอาเภอ
ผู้รับผิดชอบ
พร้าว
หมาก
45.28
0
42.17
45.26
ทันตะฯ

ร้อยละ ๑๐๐

100

อุภัยพร
พรรณราย
อุภัยพร

>ร้อยละ 85
ร้อยละ ๑๐๐

100
100

NA

NA

100
100

ร้อยละ 80

100

100

100

100

อุภัยพร

< ร้อยละ 2.4
< ร้อยละ 5.
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๐
< ร้อยละ 43
ร้อยละ 10
ร้อยละ 20
ไม่เกิน 21.11/ แสน ปชก.
<4.5/ แสน ปชก

4
2.94
93.23
72.26
34.33
0
7.82
40.06
0

0
8.33
31.15
71.15
NA
0
7.69
0
0

0
4.55
87.5
70.33
NA
0
13.26
0
1

2.65
4.44
84.34
71.7
34.33
0
8.84
40.06
279.33

กมลชนก
กมลชนก
สุวิมล
สุวิมล
อัญญานี
อัญญานี
อัญญานี
ER
ER

ร้อยละ 60

NA

NA

NA

NA

เภสัช

ร้อยละ 90

NA

NA

NA

NA

เภสัช

หน ้าที่ 3

KRA /KPI ปี 2562

เป้าหมาย

KPI 5.3 ร้อยละร้านค้า/ร้านชา ผู้บริโภคและเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค มีความรู้ความ
เข้าใจในการเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพมาจาหน่าย และการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
KPI 5.4 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนและการเฝ้าระวังการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บริการสุขภาพได้รับการจัดการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
KRA 06 รัอยละ ความสาเร็จการดาเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ อาชีวอนามัย
KPI 6.1 ร้อยละ ของหมู่บา้ นผ่านเกณฑ์ Green & Clean Community
KPI 6.2 ร้อยละของรพ./รพ.สต.ดาเนินงานตามมาตรฐาน Green & Clean Hospital
KPI 6.3 ร้อยละของหน่วยงาน ทีม่ ีการยกระดับการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย และ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อม ในสถานพยาบาล

ร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 มิถุนายน 2562)
รพ.เกาะกูด รพ.สต.อ่าว รพ.สต.เกาะ
รวมอาเภอ
ผู้รับผิดชอบ
พร้าว
หมาก
0
0
0
0
เภสัช

ร้อยละ 90

NA

NA

ร้อยละ 80
ร้อยละ 63
ร้อยละ 63

100
95
70

NA
NA
NA

NA

NA
NA

NA

เภสัช

95
70

วิรงรอง
วิรงรอง
วิรงรอง

แบบรายงานผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ จังหวัดตราด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
KRA /KPI ปี 2562

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
รพ.เกาะกูด รพ.สต.อ่าว รพ.สต.เกาะ
รวมอาเภอ
ผู้รับผิดชอบ
พร้าว
หมาก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ของจังหวัดที่มคี ุณภาพ และเป็นเลิศ (International Quality Standard of Medical Service /Service Excellence)
KRA 07 ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงานตามนโยบาย Primary Care
KPI 7.1 ร้อยละของคลินกิ หมอครอบครัวทีเ่ ปิดดาเนินการในพืน้ ที่ (Primary Care Cluster)
ร้อยละ 36
NA
NA
NA
NA
สสอ.เกาะกูด
ค่าเป้าหมายสะสม
KPI 7.2 ร้อยละของ รพ.สต. ทีผ่ ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว เป้าหมาย ระดับ
ร้อยละ 60
NA
3 ดาว
5 ดาว
100
สสอ.เกาะกูด
3 ดาว 100 % และผ่านเกณฑ์ 5 ดาวสะสม
KPI 7.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของ รพ.สต.
ร้อยละ 87
สสอ.เกาะกูด
KPI 7.4 ร้อยละของอาเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ทีม่ ีคุณภาพ
ร้อยละ 60
ระดับ 4
สสอ.เกาะกูด
KPI 7.5 ร้อยละ ของตาบลผ่านเกณฑ์ตาบลจัดการคุณภาพชีวิตทีก่ าหนด
ร้อยละ ๘๐
100
วิรงรอง
KPI 7.6 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
ร้อยละ 7๐
72.44
อุภัยพร
พฤติกรรมสุขภาพ (ร้อยละ 7๐)
KPI 7.7 ร้อยละของครอบครัวทีม่ ีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ ตามเกณฑ์
ร้อยละ 60
74.48
62.3
72
วิรงรอง
KRA 08 ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงานตามนโยบาย Fast Tack
KPI 8.1 อัตราตายของผู้ปว่ ยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน
(I63)<5
0
กมลชนก/ER
KPI 8.2 อัตราตายของผู้ปว่ ยโรคหลอดเลือดสมองแตก(I60-I62)
<25
0
กมลชนก/ER
KPI 8.3 อัตราตายของผู้ปว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69)
<7
0
กมลชนก/ER
KPI 8.4 อัตราตายผู้ปว่ ยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
ปีงบประมาณ 62 น้อยกว่า
0
กมลชนก/ER
ร้อยละ 30
KPI 8.5 อัตราเสียชีวิตของผู้ปว่ ยวิกฤติฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชม. ใน
Trauma<12%, Non0
กมลชนก/ER
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไม่เกินร้อยละ 12
trauma<12%
KRA 09. ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินงานตามนโยบาย ยาเสพติด
KPI 9.1 ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดทีบ่ าบัดครบตามเกณฑ์ทกี่ าหนดของแต่ละระบบ และได้รับ
ร้อยล ะ 20
87.50
87.5
อัญญานี
การติดตามดูแลต่อเนือ่ ง 1 ปี (Retention Rate)
(7/8)
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เป้าหมาย

KPI 9.2 ร้อยละ ของผู้ใช้ ผู้เสพทีบ่ าบัดครบตามเกณฑ์ทกี่ าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพ
ต่อเนือ่ งหลังจาหน่ายจากการบาบัด 3 เดือน (3 months Remission rate)
KRA 10.ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงานตามนโยบาย RDU
KPI 10.1 ร้อยละของ รพ. ทีม่ ีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
KPI 10.2 อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดในโรงพยาบาลทีม่ ีระบบจัดการการดื้อยาต้าน
จุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
KRA 11. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร
KPI 11.1 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชน เพือ่ พัฒนาสุขภาพทุกกลุ่มวัย
ด้วยการแพทย์แผนไทย
KPI 11.2 ระดับความสาเร็จการคุ้มครอง ส่งเสริม และใช้ประโยชน์ ภูมิปญ
ั ญาการแพทย์แผน
ไทย
KPI 11.3 ร้อยละของผู้ปว่ ยนอกทัง้ หมด ทีไ่ ด้รับบริการ ตรวจ วินฉิ ัย รักษาโรค และฟืน้ ฟู
สภาพด้วย การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
KRA 12 ร้อยละความสาเร็จการยกระดับคุณภาพระบบบริการสุขภาพ (Service plan) >>
26 สาขา >> ๕ กลุ่ม (Cluster)
กลุ่มที่ 1 : NCD Cluster
1) สาขาหัวใจ
KPI 12.1 อัตราตายของผู้ปว่ ยโรคหลอดเลือดหัวใจ
KPI 12.2 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ปว่ ย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด
2) สาขาหลอดเลือดสมอง
อัตราตายของผู้ปว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69)
3) สาขาไต
KPI 12.3 ร้อยละของผู้ปว่ ยCKD ทีม่ ีอัตราการลดลงของeGFR<4ml/min/1.73m2/yr
ร้อยละของผู้ปว่ ย DM และ HT ได้รับการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง

ร้อยละ 40

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
รพ.เกาะกูด รพ.สต.อ่าว รพ.สต.เกาะ
รวมอาเภอ
ผู้รับผิดชอบ
พร้าว
หมาก
100
100
อัญญานี
(8/8)

ร้อยละ 80
ลดลงร้อยละ 20 จาก
Baseline Data

58
NA

100
NA

50
NA

69.33
NA

เภสัช
เภสัช

ร้อยละ 80

93.9

96.88

88.46

93.08

กัญญ์ภรณ์

ร้อยละ 80

0
(0/1)
20.3

100
(1/1)
11.82

50
(2/4)
20.95

กัญญ์ภรณ์

ร้อยละ 15

50
(1/2)
30.74

ไม่เกิน 26 ต่อแสน ปชก.
≤ร้อยละ 10

0
NA

0
NA

0
NA

0
NA

กมลชนก
กมลชนก

<7
ร้อยละ 66

100
64.52
(120/186)

0
77.78
(21/27)

กัญญ์ภรณ์

บูรณาการ ใน KPI 8.3

กมลชนก

0
45.83
(22/48)

กมลชนก

100
62.45
(163/261)
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4) สาขาจักษุ
KPI 12.4 ร้อยละผู้ปว่ ยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับ การผ่าตัด ภายใน
30 วัน
5) สาขาโรคไม่ติดต่อ
KPI 12.5 ร้อยละ ของผู้ปว่ ยโรคเบาหวานทีค่ วบคุมได้
KPI 12.6 ร้อยละ ของผู้ปว่ ยโรคความดันโลหิตสูงทีค่ วบคุมได้
6) สาขาอายุรกรรม
อัตราตายผู้ปว่ ยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis
7) สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ( RDU)
ร้อยละของ รพ. ทีม่ ีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดในโรงพยาบาลทีม่ ีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่าง
บูรณาการ (AMR)
กลุ่มที่ 2 : COC & Rehab Cluster
1) สาขาเวชกรรมฟื้นฟู และ Intermediate care
KPI 12.7 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดทีใ่ ห้การบริบาลฟืน้ สภาพระยะ
กลางแบบผู้ปว่ ยใน (intermediate bed/ward)
2) สาขาสุขภาพจิต
KPI 12.8 ร้อยละของผู้ปว่ ยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
KPI 12.9 อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จไม่เกิน
3) สาขาโรคมะเร็ง
KPI 12.10 ร้อยละผู้ปว่ ยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
4) สาขา Palliative Care

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
รพ.เกาะกูด รพ.สต.อ่าว รพ.สต.เกาะ
รวมอาเภอ
ผู้รับผิดชอบ
พร้าว
หมาก

ร้อยละ 85

NA

NA

NA

NA

กมลชนก

≥ ร้อยละ 40

20.69
(12/58)
38.41
(63/164)

0
(0/11)
32.14
(9/28)

0
(0/13)
46.88
(15/32)

14.63
(12/82)
38.84
(87/224)

กมลชนก

≥ ร้อยละ 50

กมลชนก

<๓๐%

บูรณาการ ใน KPI 8.4

กมลชนก/ER

ร้อยละ 80
ลดลงร้อยละ 20 จาก
Baseline Data

บูรณาการ ใน KPI 10.1
บูรณาการ ใน KPI 10.2

เภสัชฯ
เภสัชฯ

(ร้อยละ 60)

NA

NA

NA

NA

บรรจง

(ร้อยละ 63)
ร้อยละ 6.3 ต่อแสนประชากร

อัญญานี
อัญญานี

(ร้อยละ 70)

รพ.ตราด
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KPI 12.11 ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Strong Opioid
Medication ในผู้ปว่ ยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ
5) สาขายาเสพติด
ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดทีบ่ าบัดครบตามเกณฑ์ทกี่ าหนดของแต่ละระบบ และได้รับการ
ติดตามดูแลต่อเนือ่ ง 1 ปี (Retention Rate)
ร้อยละ ของผู้ใช้ ผู้เสพทีบ่ าบัดครบตามเกณฑ์ทกี่ าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนือ่ งหลัง
จาหน่ายจากการบาบัด 3 เดือน (3 months Remission rate)
กลุ่มที่ 3 : MCH Cluster
1) สาขาสูติกรรม
KPI 12.12 อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด
2) สาขา ทารกแรกเกิด
KPI 12.13 อัตราตายทารกแรกเกิด
3) สาขากุมารเวชกรรม
KPI 12.14 อัตราป่วยตายด้วยโรคปอดบวมในเด็ก ๑ เดือน – ๕ปี
กลุ่มที่ 4 : OR - Trauma Cluster
1) สาขาอุบัติเหตุ
KPI 12.15 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึน้ ไป ทีผ่ ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ
KPI 12.16 ร้อยละของประชากร เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
KPI 12.17 ร้อยละการส่งต่อผู้ปว่ ยนอกเขต
2) สาขาศัลยกรรม
KPI 12.18 ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ
KPI 12.19 ร้อยละของผู้ปว่ ยทีเ่ ข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
3) สาขาออร์โธปิดิกส์
KPI 12.20 ร้อยละของโรงพยาบาลทีม่ ีทมี Refracture Prevention

เป้าหมาย

(ร้อยละ 40)

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
รพ.เกาะกูด รพ.สต.อ่าว รพ.สต.เกาะ
รวมอาเภอ
ผู้รับผิดชอบ
พร้าว
หมาก
100
100
บรรจง
(1/1)

ร้อยล ะ 20

บูรณาการ ใน KPI 9.1

อัญญานี

ร้อยละ 40

บูรณาการ ใน KPI 9.2

อัญญานี

(เท่ากับ 0)

0

0

0

0

พิรดา

(< 4 : 1000 ทารกเกิดมีชีพ)

0

0

0

0

พิรดา

(< ร้อยละ ๑๐)

0

0

0

0

OPD

(>ร้อยละ 80)
(ร้อยละ 22 )
ลดลง

46
5
0

0

46
5
0

ER
ER
งานประกัน

<20%

14.28
(1/7)

14.28

รพ.ตราด

(ร้อยละ )

0

รพ.ตราด
รพ.ตราด
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4) สาขาการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ
KPI 12.21 อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ปว่ ยสมองตาย ต่อจานวนผู้ปว่ ย
เสียชีวิตในโรงพยาบาล
KPI 12.22 อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อจานวนผู้ปว่ ยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล
กลุ่มที่ 5 : Primary Care Cluster
1) สาขาปฐมภูมิ (พชอ./PCC)
ร้อยละของอาเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ทีม่ ีคุณภาพ
ร้อยละของคลินกิ หมอครอบครัวทีเ่ ปิดดาเนินการในพืน้ ที่ (Primary Care Cluster) ( 1,170
ทีม ) (จัดตั้งทีมใหม่ 364 ทีม)
ร้อยละของ รพ.สต. ทีผ่ ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
2) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
ผู้ปว่ ยนอกทัง้ หมดทีไ่ ด้รับบริการตรวจ วินจิ ฉัย รักษาโรค และฟืน้ ฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
3) สาขาสุขภาพช่องปาก
KPI 12.23 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปากทีม่ ีคุณภาพ
KPI 12.24 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพืน้ ที่
4) สาขาอาชีวอนามัย
KPI 12.25 อัตราป่วยด้วยโรคจากการทางาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
รพ.เกาะกูด รพ.สต.อ่าว รพ.สต.เกาะ
รวมอาเภอ
ผู้รับผิดชอบ
พร้าว
หมาก
รพ.ตราด
รพ.ตราด

ร้อยละ 60
สะสม ร้อยละ 36

บูรณาการ ใน KPI 7.4
บูรณาการ ใน KPI 7.1

สสอ.เกาะกูด
สสอ.เกาะกูด

(สะสม ร้อยละ 60)

บูรณาการ ใน KPI 7.2

สสอ.เกาะกูด

(ร้อยละ 18.5)

บูรณาการ ใน KPI 11.3

แผนไทย์ฯ

100
NA

100
45.26

กัญญ์ภรณ์
ทันตะ
ทันตะ

เพิ่มขึ้น

อุภัยพร

(≥ ร้อยละ ๖๐)
(≥ ร้อยละ ๓๕)
ลดลง

NA
45.96
เพิม่ ขึน้

100
42.17

แบบรายงานผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ จังหวัดตราด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
KRA /KPI ปี 2562
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ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
รพ.เกาะกูด รพ.สต.อ่าว รพ.สต.เกาะ
รวมอาเภอ
ผู้รับผิดชอบ
พร้าว
หมาก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนานวตกรรมระบบการสาธารณสุขในพื้นที่พิเศษ เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่า และยกระดับการบริการสู่นานาชาติ (Innovative Health system for Value Based
KRA 13. ร้อยละความสาเร็จการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขชายแดนและสาธารณสุข
ระหว่างประเทศมีมาตรฐาน
KPI 13.1 มีระบบเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพ ชายแดน ทีม่ ี
ER/SRRT
ประสิทธิภาพ
KPI 13.2 มีระบบการ รับ - ส่งต่อผู้ปว่ ยระหว่างประเทศ ทีไ่ ด้มาตรฐาน
ER/SRRT
KPI 13.3 ร้อยละแรงงานต่างด้าวมีหลักประกันสุขภาพ
ประกันฯ
KRA 14. ร้อยละความสาเร็จการขับเคลื่อนระบบการดูแลสุขภาพเชื่อมโยงการ
พยศ.
ท่องเที่ยว และหนุนเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ
KPI 14.1 รูปแบบการดาเนินงาน Wellness Hub ทีไ่ ด้มาตรฐาน
รพ.คลองใหญ่
KPI 14.2 ร้อยละ รพ.มีระบบการบริหารจัดการค่าบริการทางการแพทย์
ประกันฯ
KRA 15. ร้อยละความสาเร็จ การขับเคลื่อนระบบการดูแลด้านความปลอดภัยทาง
ทะเลที่ได้มาตรฐาน
KPI 15.1 มีระบบเฝ้าระวัง (Prevention) ทีไ่ ด้มาตรฐาน
ผ่าน
ER/SRRT
KPI 15.2 มีระบบการนาส่งผู้ปว่ ย ณ จุดเกิดเหตุ (Pre – Hospital) ทีไ่ ด้มาตรฐาน
ผ่าน
ER/SRRT
KPI 15.3 มีระบบการรักษาในโรงพยาบาล/การส่งต่อ (In –Hospital/Refer) ทีได้
ผ่าน
ER/SRRT
มาตรฐาน
KPI 15.4 มีระบบการจัดการด้าน สาธารณภัย (Disaster)
ผ่าน
ER/SRRT

แบบรายงานผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ จังหวัดตราด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
KRA /KPI ปี 2562

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
รพ.เกาะกูด รพ.สต.อ่าว รพ.สต.เกาะ
รวมอาเภอ
ผู้รับผิดชอบ
พร้าว
หมาก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กร บุคลากร และเครือข่ายสุขภาพจังหวัดให้เข้มแข็ง ทันสมัยและมีนวตกรรม (Intelligent and High Performance Organization /People and Governance
KRA 16 .ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงานตามนโยบาย องค์กรคุณภาพ
KPI 16.1 ร้อยละ ของหน่วยบริหาร มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
(สสจ. ร้อยละ 100/สสอ.
NA
NA
NA
สสอ.เกาะกูด
ผ่านเกณฑ์ ทีก่ าหนด (สสจ. ร้อยละ 100/สสอ.ร้อยละ 40)
ร้อยละ 40)
KPI 16.2 ร้อยละของ รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง
(รพศ./รพท.ร้อยละ 100
ระดับ 3
NA
NA
ระดับ 3
กลุ่มการพยาบาล
HA
รพช. ร้อยละ 90
Re-accredit ปี
Re-accredit ปี
2563
2563
KPI 16.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการบริการของ รพ.
(ร้อยละ 85)
อยู่ระหว่าง
กลุ่มการพยาบาล
ดาเนินการ
KPI 16.4 ร้อยละของโรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาลตามเกณฑ์ QA
ยกระดับ ขัน้ 3
ขัน้ 3
ขัน้ 3
กลุ่มการพยาบาล
KPI 16.5 ร้อยละของโรงพยาบาลและรพ.สต. ผ่านเกณฑ์คุณภาพงานเยี่ยมบ้าน
ยกระดับขัน้ 2 ขึน้ ไป
ขัน้ 2
ขัน้ 1
ขัน้ 1
33.33
สุวิมล
KPI 16.6 ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ร้อยละ 30
อยู่ระหว่างรอ
อยู่ระหว่างรอ
สุวิมล
ยกระดับขึน้ เป็นระดับคุณภาพ
ผล
ผล
KRA 17.ร้อยละความสาเร็จการพัฒนาองค์กรคุณธรรม (ITA /องค์กรคุณธรรม/ควบคุม
ภายใน/ จัดซือ้ ยาร่วม) /ขับเคลื่อนแผนฯ)
KPI 17.1 ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ร้อยละ ๙0
88.46
100
100
วิมล
KPI 17.2 ร้อยละ ขององค์กรผ่านองค์กรคุณธรรมระดับ ๓
ร้อยละ ๕๐
100
100
วิมล
KPI 17.3ระดับความสาเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบทีก่ าหนดของ
ร้อยละ 80
สสจ.ตราด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทัว่ ประเทศ/เป้าหมาย
KPI 17.4 ร้อยละ ขององค์กรมีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ร้อยละ ๑๐๐
100
เพชรไพลิน
KPI 17.5 โรงพยาบาลมีมูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ทมี่ ิใช่ยา
ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ ๒5
10.48
เภสัช

KRA /KPI ปี 2562

เป้าหมาย

KPI 17.6.ร้อยละของหน่วยงานมีการขับเคลื่อนทีย่ ุทธศาสตร์สู่การปฏิบตั ิในปี 2562 กิจกรรม/งบประมาณ
KRA 18 ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงานตามนโยบายการบริหารการเงินการคลัง
KPI 18.1 ร้อยละ หน่วยบริการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาวิกฤติทางเงิน
KRA 19 ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงานตามนโยบาย องค์กรทันสมัย
KPI 19.1 ร้อยละของ PCC มีการใช้ Application สาหรับ PCC
KPI 19.2 ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพสาเหตุการตายและเวช
ระเบียน/การให้รหัสโรคผู้ปว่ ยนอก
KPI 19.3 ร้อยละของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม
KPI 19.4 ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้ (Personal Health Record:
PHRs)
KPI 19.5 เพิม่ ความสมบูรณ์และความครอบคลุมข้อมูลบนเว็บไซต์
(HDC /Health Explorer/GIShealth) ให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่า (เฉพาะ.สสจ.)

ร้อยละ 100

KPI 19.6 ร้อยละ ของหน่วยบริการมีการบริหารจัดการระบบโครงสร้างพืน้ ฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
KPI 19.7 ร้อยละ ของ รพ. ทีม่ ีการดาเนินงาน Digital Tranformation เพือ่ ก้าวสู่การเป็น
Smart Hospital
KRA 20. ร้อยละความสาเร็จ การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข บุคลากรสุขภาพดี
KPI 20.1 จังหวัดมีการบริหารจัดการกาลังคนทีม่ ีประสิทธิภาพ (มีข้อมูล มีแผนการบริหาร
ตาแหน่ง มีการดาเนินการตามแผนและบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ
KPI 20.2 ร้อยละ ของหน่วยงานทีม่ ีการดาเนินงานองค์กรแห่งความสุข
KPI 20.3. ร้อยละของหน่วยงานมีการบริหารจัดการด้านบุคลากร (HRM) มีประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
รพ.เกาะกูด รพ.สต.อ่าว รพ.สต.เกาะ
รวมอาเภอ
ผู้รับผิดชอบ
พร้าว
หมาก
90.74 /
เสาวลักษ์
85.92

ร้อยละ 100

100

ประกันฯ/บริหาร

ร้อยละ 100
ร้อยละ 30

พคร./พยศ.
OPD/IT/งานประกัน

ร้อยละ 41
ร้อยละ 0.5

ชวิศา
ชวิศา

ร้อยละ 80

ชวิศา

ร้อยละ 80

ชวิศา

- รพท.เข้ารับการประเมิน
- รพช. มีการดาเนินงาน

ชวิศา

≥ ร้อยละ 71
(จังหวัดละ 1 แห่ง)
ร้อยละ

52.17

ผ่าน

41.67

54.72

บุคลากร

ผ่าน

บุคลากร
บุคลากร

KRA /KPI ปี 2562

KPI 20.4.ร้อยละของหน่วยงานมีศักยภาพและความก้าวหน้าของบุคลากร (HRD) เพือ่
รองรับการเป็นองค์กรดิจิทลั
KPI 20.5 .ร้อยละของหน่วยงานเป็นองค์กรความสุข (HRE/HRH)
รวม
20 KRA

เป้าหมาย

ร้อยละ
ร้อยละ
115 KPI

ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
รพ.เกาะกูด รพ.สต.อ่าว รพ.สต.เกาะ
รวมอาเภอ
ผู้รับผิดชอบ
พร้าว
หมาก
ผ่าน
ผ่าน
บุคลากร
ผ่าน

ผ่าน

บุคลากร

