รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบที่ 2 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

โรงพยาบาลนาหมื่น
อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน

1. โครงการปองกันและบําบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ ผูติดยาเสพติด อ.นาหมื่น
ไดรับงบประมาณจากระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากติดสถานการณการระบาดของโรคไวรัส
โควิด 19 จึงไมสามารถจัดประชุมหรืออบรมตามแผนงานที่กําหนดไว จึงใชงบประมาณเพื่อซื้อวัสดุสํานักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุยาและเวชภัณฑมิใชยาแทน ดังนี้
งวดที่ 1 จํานวน 49,250.00 บาท เบิกจายแลว 49,250.00 บาท คงเหลืองบประมาณ - บาท
1. วัสดุสํานักงานในหนวยงานยาเสพติด จํานวน 2,190.00 บาท
2. คายาและเวชภัณฑมิใชย จํานวน 12,490.00 บาท
3. คูมือการบําบัดฯ จํานวน 6,650.00 บาท
4. วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 27,920.00 บาท
ไดจัดซื้อและไดรับของเรียบรอยแลว
ผลงานการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 มีผูปวยยาเสพ
ติดที่เขารับการบําบัด (ยาบา) ทุกระบบ ยอดยกมา 15 ราย รับรายใหม 23 ราย รวม 38 ราย
2. โครงการชวยเหลือผูถูกกระทํารุนแรงในเด็กและสตรี
งวดที่ 1 จํานวน 5,000.00 บาท จัดซื้อวัสดุสํานักงานทั้งหมด ไดจัดซื้อวัสดุเรียบรอยแลว
ผลการดําเนินงาน มีผูปวยที่ถูกกระทํารุนแรงโดยคนในครอบครัวเพิ่มขึ้น 1 คน รวมเปนจํานวน 2 คน 2 ครั้ง
ไดรับการรักษาและหายดีแลว
3. โครงการการดูแลผูปวยจิตเวชเรื้อรัง
ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช.เขต 1 เชียงใหม จํานวน 5 รายๆ ละ 5,000.00 บาท
รวมเปนงานทั้งสิ้น 25,000.00 บาท ใชงบประมาณที่จัดอบรมทักษะการปองกันตนเองจากการถูกคุกคาม
จากบุคคลอื่น กลุมเปาหมาย 150 คน โดยแบงการอบรมเปน 2 รุนๆ ละ 1 วัน ดําเนินการแลวเมื่อวันที่ 6
และวันที่ 20 กุมภาพันธ 2563 โดยมีคา ใชจาย ดังนี้
1. คาวิทยากรจากสถานีตํารวจนาหมื่น จํานวน 6 นาย จํานวน 5,700.00 บาท
2. ค า อาหารกลางวั น อาหารว า งและเครื่ อ งดื่ ม 150 คนๆ ละ 120 บาท จํ า นวน
18,000.00 บาท
3. คาปายไวนิล 2 ปาย จํานวน 1,300.00 บาท
ไดเบิกจายงบประมาณไปแลว 7,500 บาท คงเหลืองบประมาณ 17,500 บาท
ผลการดําเนินงาน ผูปวยจิตเวชเรื้อรัง จํานวน 5 ราย ไดรับการติดตามเยี่ยมดูแลเดือนละ 1 ครั้ง บันทึกการ
รายงานการติดตามเยี่ยมบนระบบออนไลน ทันเวลาทุกเดือน และไมมีอาการกําเริบ
4. โครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อการรับรองคุณภาพสถานบริการ
ผลการดําเนินงาน
ครั้งที่ 1 วันที่ 1-10 ตุลาคม 2562
กิจกรรม ทีมนําของโรงพยาบาลนาหมื่นเขาเยี่ยมสํารวจหนวยงานตางๆ (Internal Survey) เพื่อคนหา
ปญหาความตองการของหนวยงานและหาโอกาสในการพัฒนางาน

-2ครั้งที่ 2 วันที่ 25 ตุลาคม 2562
กิ จ กรรม ที ม นํ า ที ม PCT และผู รั บ ผิ ด ชอบ Service plan สาขาDM/HT, Stroke,STEMI, CKD,
Intermediate care, COPD,Sepsis, มะเร็ง, EOC-ER&ECS รวมกันทํา แผนยุทธศาสตรของโรงพยาบาลนา
หมื่น ประจําป 2563
ครั้งที่ 3 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
กิจกรรม ทีม FA จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ”การแสดงผลลัพธของงานโดยกราฟและการวิเคราะหขอมูล”
ใหกับหัวหนาฝาย/หัวหนางาน/เลขาระบบงาน/ผูรับผิดชอบService plan สาขาตางๆ (โปรแกรม Addiing horizontal -l ine) วิทยากรโดย นพ.ณรงคศกั ดิ์ แตงออน ผอก.รพ.
ครั้งที่ 4 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
กิจกรรม ทีมนํา นําโดย ผอก.”สรางบรรยากาศในการทบทวนความเสี่ยงใหกับหนวยงานที่ทบทวนความเสี่ยง
ครบทุกเรื่อง” โดยการมอบบัตร VIP งานลอยกระทงกับงานสมาคมทหารผานศึก ใหกับหนวยงาน ER และ
Lab
ครั้งที่ 5 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
กิจ กรรม ทีม PCT กระตุ นหน ว ยงานเขี ยนเรื่องเลา CQI โดยงาน ward เขีย นเรื่ อ งพลั ดตกหกล ม /ความ
สมบูรณของเวชระเบียน/การดูแลแบบประคับประคอง, งาน OPD เขียนเรื่องการลดระยะเวลารอคอย/การระบุ
ตัวผูปวย
งาน ER เขียนเรื่องการดูแลผูปวย Sepsis
ครั้งที่ 6 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
กิจกรรม ทีม FA เขาเยี่ยมหนวยงานแพทยแผนไทย,งานกายภาพบําบัด เพื่อกระตุนใหทบทวนการเขียน
service Profile
ครั้งที่ 7 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
กิจกรรม ทีมวิชาการเขาเยี่ยมหนวยงานสุขภาพจิต/งานกายภาพบําบัด/งานแพทยแผนไทย/งานซักฟอก เพื่อ
กระตุนใหมีเรื่องเลาดีดี/เรื่องเลาประทับใจ และนํามาเปนผลงานทางวิชาการ
ครั้งที่ 8 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
กิจกรรม ทีม FA แจงใหหนวยงาน/ระบบงาน โดยการสงขอมูลเพื่อ Check list เตรียมความพรอมรับการ
เขาเยี่ยมจาก สรพ.ในเดือนมีนาคม 2563 ไดเนนใหหัวหนาฝาย/หัวหนางานนําไปทบทวนและขับเคลื่อนงาน
ของตนเองอยางตอเนื่อง(เก็งขอสอบ-เตรียมตอบคําถาม)
ครั้งที่ 9 วันที่ 2 ธันวาคม 2562
กิจกรรม 1. ทีม FA และทีม ENV (ดานเครื่องมือ) ไดทบทวน”การลงทะเบียนและการใชเครื่องมือแพทย ”
โดยเริ่มทําในงานผูปวยในกอน แลวขยายผลไปยังหนวยงานอื่นๆในรพ.

-32. ที ม FA สงตัว อยา งการสรุปการทบทวน 12 กิจ กรรมให กับ หน ว ยงาน ER/OPD/LR/งานเวช
ปฏิบัติ
ครั้งที่ 10 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวทีประชุม กกบ.
กิจกรรม 1. ทีมนํา นําโดย ผอก.รพ.ไดติดตามผลการดําเนินการหลังทีมกกบ.ทํา Leadership round เมื่อ
เดือนตุลาคม 2562 และไดเนนย้ําใหหัวหนาฝาย/หัวหนางานใหดําเนินการอยางตอเนื่อง หากอันไหนยังทํา
ไมไดนพ.ณรงคศกั ดิ์ ผอก.คนปจจุบัน จะสงงานตอใหกับผอก.คนตอไป
2. ผอก.แจง จะมี โ ครงการพัฒ นาศัก ยภาพบุค ลากรเรื่อง”การทําCPR”ในวั น งานเลี้ยงสงปเก า
ตอนรับ ปใหม วันที่ 26 ธันวาคม 2562
ครั้งที่ 11 วันที่ 12 ธันวาคม 2562
กิจกรรม ทีม FA กระตุนใหหนวยงาน OPD/ER ไดทบทวนขอมูลผูปวย Revisit ย อนหลั ง 3 ป และหาแนว
ทางแกไขปรับปรุงตอไป
ครั้งที่ 12 วันที่ 16 ธันวาคม 2562
กิจกรรม ทีม PCT และทีม RM จัดทบทวนวิชาการ ”เรื่องอาการปวดศีรษะ” ผลลัพ ธ ไดแนวทางการซัก
ประวัติแบบ SNOOPPPPP
ครั้งที่ 13 วันที่ 18 ธันวาคม 2562
กิจ กรรม ทีม FA รว มกับ ที มPCT และทีม RM รว มกัน ทบทวน Case refer/Unplan ET tube ของงาน
ผูปวยใน
ครั้งที่ 14 วันที่ 24 ธันวาคม 2562
กิจกรรม ทีม FA รวมกับงานเภสัชกรรม ทํา pharmacist round ณ งานผูปวยใน ไดทบทวนระบบยา ดังนี้
1. Med reconciliation ยกเลิกการเขียนยาเดิม ในorder admit
2. High alert drug เนนใหมีใบ Monitor
3. ขอตกลงการเก็บGlucose ใหเก็บในตูStock
4. การใชยาในผูปวย กรณีปฏิเสธ,hold ยาใหบันทึกลงในใบMARดวยทุกครั้ง
ครั้งที่ 15 วันที่ 26 ธันวาคม 2562
กิจกรรม ภาคเชา พัฒนาความรูและทักษะบุคลากรเรื่อง ”การชวยฟนคืนชีพ” โดยทีมแพทยและงานอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน ภาคกลางคืน จัดงานเลี้ยงสงปเกา ตอนรับปใหม ทีมนําโดย ผอก.ไดสรางบรรยากาศงานคุณภาพ โดย
การ
1. มอบรางวัล”บุคคลตนแบบทํางานคุณภาพคูกับงานประจํา” จํานวน 3 รางวัล
2. ทีม RM มอบรางวัล ”บุคคลตนแบบวิเคราะหขอมูลและปรับปรุงระบบงานไดดี” จํานวน 1 รางวัล
3. กระตุนให จนท.เตรียมรับ การประเมินในเดือนมีนาคม 2563 และสรา งแรงจูงใจ โดยการให
รางวัลพิเศษ หากผานการ Accredit

-4ครั้งที่ 16 วันที่ 3 มกราคม 2563
กิจกรรม ทีม FA เขาเยี่ยมและกระตุนหนวยงาน IPD/OPD/ER/LR/Lab/X-ray เพื่อติดตามการจัดแฟมสะสม
ขอมูลอยางนอย 3 ปยอนหลัง และติดตามแผนนิเทศงานพยาบาล
ครั้งที่ 17 วันที่ 9 มกราคม 2563
กิจกรรม ทีม FA รวมทบทวนระบบสารสนเทศของรพ.เกี่ยวกับการดูแลเรื่อง Safe ware, hard wareพรอม
ใหแฟมเพื่อสะสมขอมูล
ครั้งที่ 18 วันที่ 22-24 มกราคม 2563
กิจกรรม ทีม FA ทบทวน SAR 2018 และจัดทํา SAR 2019
ครั้งที่ 19 วันที่ 27 มกราคม 2563
กิจกรรม ทีมนํา กระตุนใหหนวยงานเรียนรูคําถาม HA 108 และเตรียมแฟมขอมูลไวดวย
ครั้งที่ 20 วันที่ 30 มกราคม 2563
กิจกรรม ทีมนําและทีม FA กระตุนหนวยงานทบทวน 12 กิจกรรม และใหเรียนรูจากคลิปVDOของ สรพ.
บรรยายโดย รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ สิทธิชาญบัญชา
ครั้งที่ 21 วันที่ 30-31 มกราคม 2563
กิจกรรม ทีมนํา, ทีม FA, ทีม ENV รวมเรียนรูการเขาเยี่ยมสํารวจงาน ENV ของจังหวัดนาน เชน เครื่องมือ
แพทยควรมีการตรวจสอบความพรอมใชงาน การดูแลรักษา เปนตน
ครั้งที่ 22 วันที่ 31 มกราคม 2563
กิจกรรม ทีม HRD สํารวจ Happy work life ประจําป 2562, ความผูกพัน, และความพึงพอใจตอการทํางาน
ของทีม กกบ.
ครั้งที่ 23 วันที่ 3 กุมภาพันธ 2563
กิจกรรม ทีมนํา , ทีม FA, ทีม PCT รว มทบทวนกระบวนการดูแลแบบ C3ther ในงานผู ปวยในและใหล ง
บันทึกขอมูลผูปวยลงในชอง ”สหสาขาวิชาชีพ” ซึ่งอยูในแผน Progress note
ครั้งที่ 24 วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
กิจกรรม ทีมนํา นําโดย ผอก.ไดกระตุนให จนท.เตรียมความพรอมในการรับการเยี่ยมสํารวจจากทีมพี่ เลี้ยง
คุณภาพโซนใตในวันที่ 26 - 27 ก.พ. 63 ผานทางไลนดังนี้
1. ใหทุกคนตอบแบบสอบถามจากทีม HRD เพื่อประเมินวาเราตองพัฒนาสวนไหนบาง
2 .ทบทวนความเสี่ยงของหนวยงาน เมื่อเกิดขึ้นแลวทําอยางไร แจงใคร และจะพัฒนาการทํางาน
อยางไร โดยเนนใหปฏิบัติตามมาตรฐานของงานนั้นๆ
3. ใหหนวยงานทํากิจกรรม 5 ส.อยางตอเนื่อง

-54. ใหทุกคนฝกตอบคําถาม เชน งานที่ทําตอนนี้ สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจของ รพ.อยางไร
แจงผลการเยี่ยมสํารวจจากทีม ENV ของจังหวัดเมื่อ 30 - 31 มกราคม 2563 ดังนี้
1. ถังออกซิเจนไมมีโซคลอง
2. หมอแปลงไฟฟา เคยซอมบํารุงมาหลายสิบป เสี่ยงตอเกิดระเบิด
3. สระน้ําบอบําบัด ไมมีรั้วกั้น เสี่ยงตกคนพลัดตกได
4.ชุ ดแตงกายของผูเก็บขยะติดเชื้อไมรัดกุม รถเก็บขยะติดเชื้อเปดฝาทิ้งไว
5. จุด Refer ผูปวยในสัมผัสกับขยะ
ครั้งที่ 25 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2563
กิ จ กรรม ที ม IC ร ว มกั บ ที ม HRD จั ด อบรมเชิง ปฏิ บัติก าร”Standard Precaution”เจ า หน า ที่ก ลุม การ
พยาบาล
ครั้งที่ 26 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2563
กิจกรรม ทีม IC รวมกับ ทีม HRD จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ”Standard Precaution” เจา หนาที่กลุมการ
พยาบาล
ครั้งที่ 27 วันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
กิจกรรม ทีม FA กระตุนและติดตามตัวชี้วัดตามระบบงานและ Service plan ของป 2562
ครั้งที่ 28 วันที่ 14 กุมภาพันธ 2563
กิจกรรม เจาหนาที่โรงพยาบาล รวมกันทํา Big Cleaning Day
ครั้งที่ 29 วันที่ 17 กุมภาพันธ 2563
กิจกรรม ทีมระบบยาและทีม FA เขาทบทวนการใชกลองยาฉุกเฉิน ยาเสพติด ยาHigh alert drug
ณ งานผูปวยใน
ครั้งที่ 30 วันที่ 21 กุมภาพันธ 2563
กิจกรรม ทีม FA รวมกับทีม IPD ทบทวนกระบวนการทํางานระบบ RM/IC/IM กระบวนการดูแลผูปวย
ครั้งที่ 31 วันที่ 24 กุมภาพันธ 2563
กิจกรรม ทีมนํา และทีม FA รวมกันทบทวน SAR 2019 ตอน 1 เพี่อเตรียมสงใหอาจารย สรพ.ภายใน 2
มีนาคม 2563
ครั้งที่ 32 วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ 2563
กิจกรรม จนท.รพ.นาหมื่นเตรียมความพรอมในการรับการเยี่ยมสํารวจจากทีมพี่เลี้ยงคุณภาพโซนใต
โดยวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 ใหระบบงานสําคัญนําเสนอผลการดําเนินงาน โดยมีขอแนะนําดังนี้
1. งานHRD

-61.1 ควรเพิ่ มการเชื่อมโยงกับ วิสัย ทัศ น พัน ธกิจ ให ชัด เจนยิ่ งขึ้น เชื่ อมโยงกั บ Happy
worklife/
Happy Body/ Happy Goal
1.2 เพิ่มรายละเอียด R2R
1.3 ควรนําขอมูลบุคลากรกลุมเสี่ยงไปพัฒนาตอ
1.4 ควรเพิ่มประเด็นความเพียงพอกับสมรรถนะ
1.5 ควรนําขอมูลบุคลากรมาวิเคราะหและหาแนวทางการพัฒนา เชน กลุมอายุมาก จะ
สงผลใหเกิดอะไร และจะทําอยางไรตอ
2. ระบบยา
2.1 การขาดยา ควรทบทวนเฉพาะที่เกิดปญหาจาก รพ.
2.2 ควรนําผลงานเดนที่เขียนไวใน SAR มานําเสนอรวมดวย
2.3 การนําเสนอใหใชรปู แบบ 3P ไมนําเสนอวิธีปฏิบัติเนื่องจากขอมูลมากเกิน
3. ระบบ IM ควรมีการใชประโยชนจากสื่อออนไลน เชน การConsult/การสํารวจgroup line ที่ใช
เกี่ยวกับการดูแลรักษากับเครือขาย
4. ระบบPCT
4.1 ควรเพิ่มการนําเสนออุบัติการณการ refer ปลอดภัย
4.2 กลุมโรค Stroke ควรเพิ่มประเด็นความปลอดภัย/การเขาถึงโดยEMS/Early warning
sign/rehab ใสรายละเอียดตรงกับ Intervention
4.3 กลุมโรคSepsis ควรเลือกอัตราตายเปนตัวแทนของโรค/การตามรอยโรคsepsis เชน ใน
รายที่ severe เปน septic shock มาจากพื้นที่ใด เพื่อคืนขอมูลใหกับชุมชน และแจงแนวทางการรักษาตั้งแต
เริ่มตน
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2563 ทีมพี่เลี้ยงไดเขาเยี่ยมหนวยงานER/OPD/LR/IPD
กิจกรรม
1.หนวยงาน IPD ควรปรับปรุง
1.1 ระบบยา
- การปรับ Stock ยาใหมีจํานวนลดลงตามการใช เพื่อลดความเสี่ยงในการใชยา
- การ Feed ยา ac ใหเปลี่ยนเวลาเปน 6,11,17,20.00 น.
- การใชยา Morphine ใหบันทึกในใบยส.1ใบตอการฉีด1ครั้ง (1 amp ใช 1 dose
หาก
เหลือใหทิ้งไดเลย)
- ยาฉีดทุกชนิดเมื่อผสมแลวใหใชเลย หากเหลือใหทิ้งได
- ยาพาราเซตามอล หากมีการใชยาใหขอ order จากแพทยทุกราย
1.2 ควรปรับเกณฑในการรายงานแพทย โดยใหวงเล็บไววาเคสแบบไหนใหแพทยลงมาเยี่ยม
อาการผูปวย
1.3 จุดสงผูปวย (กลับบาน,refer) ใหสงที่ ER ทุกราย

-71.4 แนวทางการดูแลผูปวยที่ลมหรือเปนลมในหองน้ํา จะทําอยางไร ใหใชเปลตักแลวนํามา
ที่เตียง
1.5 หองเก็บเวชระเบียนผูปวยตองมิดชิดและมีกุญแจล็อค
1.6 การเตรียมเคสในการเลาเพื่อใหเห็นกระบวนการพัฒนา เลือกเคสความเสี่ยงสูง เชน
Sepsis/alcohol withdrawal/รับเลือด/unplan refer/PC/นอนนาน เปนตน
2.หนวยงาน ER
2.1 เตรียมเลาเคส CQI โดยเลือกเคสPPH
2.2 ยาในรถEmergency เชน teramycin,xylocaine เมื่อ เปดใช แล ว ควรนํา มาใชต อ ที่
แผนก ER เนื่องจาก LR มีเคสใชนอย
2.3 ระบบ IC Set คลอด หรือ set หัตถการตางๆ ควรระบุอุปกรณใน set ดวย
2.4 Stock ยาควรปรับใหเหลือในปริมาณที่สอดคลองกับการใช เชน vaccine BCG/hep B
ปรับใหเหลือ 2 จาก 5
3.หนวยงาน OPD
3.1 การคัดแยกผูปวยระหวาง OPD กับ ER ควรมีเกณฑในการคัดแยก เชน ใช V/S
3.2 เนนการคัดแยกผูปวยที่มีปญหาระบบทางเดินหายใจ ควรไวโซนดานหลัง
4.หนวยงาน ER
4.1 เนนการจัดโซนผูปวยที่มีปญหาระบบทางเดินหายใจ/low immune
4.2 การ triage ผูปวยโดยใช pain score เปนการใชความรูสึกในการประเมิน ควรมีการ
ประเมิน pain score ทุกจุดบริการเพื่อเปรียบเทียบอาการของผูปวย
4.3 การtriage กลุมโรคสํา คัญ ควรมีแบบประเมินที่ระบุ ชัดเจนวาเข ากับกลุ มโรคสํ า คั ญ
ควรใชwarning signs มารวมประเมินกับtriage
4.4 การทํา EKG เพื่ อ ประเมิ น STEMI อาจพิ จ ารณาทํ า ในผู ป ว ยที่ มี อ าการปวดใต ลิ้น ป
อายุ>35ปทุกราย พรอมกับคําแนะนําเพิ่มเติม โดยใช Entry เชน EKGเร็ว in 5 นาที เปน goal
4.5 ควรมีแผนเปลี่ยนแบตเตอรี่ครุภัณฑการแพทย เชน Defib เปลี่ยนทุก 2 ป
5.6 อุปกรณ Safe life ควรแบงประเภทใหชัดเจน
5.7 ควรมีแนวทางในการตรวจนอกเวลาโดยแพทย ใชหลัก ISBAR
5.8 ควรมีแนวทางในการตรวจรักษาโดยพยาบาล เชน การใหยาฉีด ควรมี guideline
5.9ฉลากยาStock ควรทําตามมาตรฐาน เชน เปนฉลากตัวพิมพ
5.10ตูเย็นสําหรับใสยา ไมมี Item และยาไมตรงกับ Item ควรทําตามมาตรฐาน
5.11.ใหเตรียมเลาเคสสําคัญ เชน Stroke/STEMI/Sepsis
ครั้งที่ 33 วันที่ 29 กุมภาพันธ 2563
กิจกรรม ทีมนําและทีม FA รวมกันทบทวน SAR 2019 ตอน 2-4 เพี่อเตรียมสงใหอาจารย สรพ.ภายใน 2
มีนาคม 2563
คา ใช จา ย งบประมาณ 112,325.00 บาท เบิกจา ยไปแล ว 2,750.00 บาท คงเหลื อ
109,575.00 บาท โดยเปนคาใชจายตามรายการ ดังนี้
1. กิจกรรมเยี่ยมเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาสูการรับรอง รพ.นาหมื่น โดยทีมสํารวจของ

-8โรงพยาบาลเวียงสาและโรงพยาบาลนานอย ในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2563
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 50 คน x 25.- บาท x 1 มื้อ เปนเงิน 1,250.- บาท
2. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและทีม ครอมสายงานเพื่อเตรียมความ
พรอมและติดตามความกาวหนา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 30 คน x 25.- บาท x 2 มื้อ เปนเงิน 1,500.- บาท
ครั้งที่ 34 วันที่ 2 มีนาคม 2563
กิจกรรม ทีมFA สงเอกสารใหกับอาจารยสรพ. มีรายการดังนี้
1.Hospital Profile
2.SAR 2019 ตอน 1-4
3.Service profile PCTและClinical Tracer
4.ผลการตรวจสอบความสมบูรณของเวชระเบียนผูปวยใน/นอกใชเกณฑของสปสช.
5.รายงานการขอรับรองจากสภาวิชาชีพ X-ray
ครั้งที่ 35 วันที่ 10 มีนาคม 2563
กิจกรรม ประชุมเจาหนาที่โรงพยาบาล ผอก.แจงใหทุกหนวยงานเตรียมความพรอมในการรับการเขาเยี่ยม
จากสรพ.ในวันที่ 19-20 มีนาคม ใหทุกหนวยงานเตรียมService Profile,เลาเหตุการณความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
การดําเนินการแกไข และผลเปนอยางไร รายละเอียดจะสงขอมูลใหทางไลนและปดประกาศ
ครั้งที่ 36 วันที่ 12 มีนาคม 2563
กิจกรรม งาน Back office รับการ Pre-Servey จากทีมพี่เลี้ยงโรงพยาบาลเวียงสา นําโดยนพ.กฤตพงษ
(โรงครัว,ยานพาหนะ,บอบําบัด,ไฟฟา,ขยะ,งานเวช,งานแพทยแผนไทย,งานกายภาพ,กาซสํารองทางการแพทย
,ทันตกรรม,หองLab,X-ray) ไดรับคําแนะนําและปรับปรุงงานดังนี้
1.โรงครัว
1.1 ควรปรับปรุงเสนทางการเขาออกของวัตถุดิบ
1.2 ควรนําปายมาติดบริเวณอางลางเนื้อ ลางผัก ใหชัดเจน
1.3 กระบวนการลางเนื้อ/ไข/ผัก ควรลางเนื้อและไขกอนลางผัก
1.4 ขยะเปยก วางใตอางลางได โดยตองมีฝาปดถังขยะ
1.5 บริเวณเตรียมอาหาร ทําตรงจุดไหนระบุใหชัด
1.6 ควรมีโตะวางอาหารที่ปรุงสุกแลว
1.7 รูไดอยางไรวาผูปวยไดรบั อาหารตามคําสั่งแพทย ใหพยาบาลเวรเปนผู Double check
1.8 อาหารที่ปรุงสุกแลว เตรียมนําสงผูปวยอยางไร ควรมีอะไรปดกอนสง แนะนําใชพลาสติกคลุมถาด
อาหาร และนํารถเข็นมาอยูใกลตรงประตูทางออก เพื่อลดระบบเปด
1.9 โตะทําอาหารทางสายยาง เนนความถี่ในการทําความสะอาด ควรเปนเวลาที่ไมซอนกับบริเวณอื่น และผู
ประกอบอาหารตองทําตัวเองใหสะอาดอยูตลอด
1.10 ตูเย็นเก็บอาหาร ควรทําใหสะอาดที่สุด หากมีของเหลือมีวิธีจัดการอยางไร
1.11 ควรมีสูตรอาหารBD ทุกสัดสวน เชน BD 1:1 , BD 1:1.5
2.งานยานพาหนะ

-92.1 แบงหนาที่การดูแลรถกันอยางไร
2.2 การดูแลรถใหพรอมใชทําอยางไร ควรเนนและใหความสําคัญกับรถพยาบาล
2.3 ควรมีสมุดบันทึกการตรวจสอบน้ํามันเครื่อง,แบตเตอรี่ วามีการเปลี่ยนครั้งสุดทายเมื่อไหร
3.บอบําบัด
3.1 มีคําแนะนําจากจังหวัดเรื่องบอบําบัดอยางไร
3.2 ผลการกรวดน้ําครั้งลาสุดเปนอยางไร
3.3 การแกปญหาคลอรีนในแตละวัน ทําอยางไร
3.4 แนะนําใหบันทึกคาPH,คลอรีนในใบเดียวกัน
3.5 แนะนําใหนําน้ําปลายทอไปตรวจ จะไดประโยชนกวาการตรวจสอบประจําวัน
3.6 เพิ่มTSDในระบบตรวจสอบประจําวัน
3.7 การดูแลตนเองเมื่อเราจะไปผสมคลอรีน ทําอยางไร เชน ใสเสื้อคลุม
3.8 ควรใหICมาดูเรื่องการลางมือ,การเปลี่ยนชุด,ผาเช็ดมือที่ใชแลว ทําอยางไร
3.9 แนะนําใหเลาแผนที่จะพัฒนาตอ เชน การขุดบอเล็กๆเพื่อใหน้ําผาน
4.งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
4.1 ใหนําเสนอภาพการดูแลรวมกับชุมชนเชื่อมไปถึงรพสต.(ภาพคปสอ.)
4.2 การเฝาระวังและปองกันโรคที่สําคัญจะดูตามมาตรฐาน เชน ไขเลือดออก,มือเทาปาก
4.3วิธีการนําเสนอ ใหนําเสนอเชิงระบาดวิทยา วิเคราะหareaไหนเกิดบอย,พื้นที่ที่มีความเสี่ยง เราทํา
อะไรบางในแตละป
4.4 ภัยสุขภาพ โรคจากฝุนควันมีหรือไม,โรคจากสารเคมี เชน การใชสารเคมีในการเกษตร,อุบัติเหตุ
อาจนําเสนออาหารที่เสี่ยงตอภัยสุขภาพก็ได
4.5 เลากิจกรรมอะไรบางที่เราทําแลวชุมชนเขามารวม อาจนําเสนอตามกลุมวัยก็ได เชน อนามัยแมและเด็ก
(SAR 2-9)
4.6ความเขมแข็งของชุมชนเปนการสัมภาษณทีมของชุมชน ใหเลือกคนที่เปนกําลังของชุมชน เสนอมุมมอง
แตละคนตอปญหาสุขภาพ เขารวมทําอะไรบางที่เกิดผลดีตอสุขภาพ
4.7 เรื่องCOC มีการสงตอผูปวยอยางไร,เกณฑในการสงตอ งานเวชใหความสําคัญอยางไรบางในกลุมผูปวยสง
ตอ
5.งานแพทยแผนไทย
5.1 การคัดกรองผูปวยที่จะทําแผนไทย มีเกณฑการคัดเลือกอยางไร เชน ความดันโลหิตสูง แนะนําใหเขียน
ใบกํากับแบบไหนนวดได,แบบไหนประคบได(ขอหามในการนวด/ประคบ)
5.2 ผูปวยกลุมไหนบางที่มารับบริการการนวด/ประคบ
5.3 กรณีผูปวยหมดสติจะทําอยางไร เชน กดกริ่งขอความชวยเหลือ มีอุปกรณอะไรบางที่ชวยผูปวย ชวงรอER
มาชวย หาแผนไมรอง
6.กายภาพบําบัด
6.1 ควรมีการซอมCPRไวดวย
6.2 กลุมผูปวยสําคัญ เชน Stroke หลังทําPT ตอเนื่องมีอาการดีขึ้นหรือไม มีที่ไมเขาrehabกลุมไหนบาง
ควรมีขอมูลทั้งอําเภอ
6.3 ทําอยางไรใหผูปวยเขาสูร ะบบ เชน refer stroke ที่ER

-106.4 กลุมผูปวยFX hip หลังผาตัดตองการ ambulation ควรตอบแบบประมวลผลในกลุมจะดีกวาตอบเปน
รายๆ
6.5 ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นมีอะไรบาง เชน burn หลังประคบ
6.6 ควรมีขอมูลการใช pain scale กี่คน/ดีขึ้นกี่คน/คงเดิมกี่คน
6.7 มีKPI ในการติดตามผูปวยอะไร
7.กาซสํารองทางการแพทย
7.1 อัตราการใชเปนอยางไร
7.2 ถังดับเพลิง แบบตรวจสอบไมตรงกับที่เปนจริง
8.ขยะ
8.1 ควรปรับหองเก็บขยะใหมิดชิด กันแมลงได
8.2 ขยะติดเชื้อควรมีปายติด
8.3 การปรับปรุงหองเก็บขยะที่วางแผนไวเชน การปรับพื้น,เพิ่มหอง,ใสไมกั้น ใหออกแบบไวใหอาจารยดู
9.ระบบไฟฟา
9.1 น้ํามันเครื่องเปลี่ยนครั้งสุดทายเมื่อไหร
9.2 แบตเตอรี่ มีแผนการเปลี่ยนอยางไร เชน ทุก2ป,ครบกี่ชม.
9.3 แยกไฟระหวางบานพักกับอาคารหรือไม อยางไร
9.4 ควรมีการบันทึกชม.การทํางานไวดวย
10.ประปา
10.1 ผลการกรวดน้ําเปนอยางไร ทั้งภายในและภายนอกหากไมผานจะทําอยางไร
10.2 เราเอาน้าํ สวนไหนไปตรวจ เชน น้ําดื่ม-น้ําใชจุดOPD/IPD
11.งานทันตกรรม
11.1 คุณภาพการบริการ มีภาวะแทรกซอนอะไรบาง เชน bleeding มีการติดตามอยางไร
11.2 อุปกรณที่สงนึ่ง ควรทําตามมาตรฐานของsupplyใหญ และปรับตารางการนึ่งของใหม
11.3 ควรมีคูมือปฏิบัติที่ชัดเจน เชน การติดตามอุณหภูมิ
11.4 เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินจะทําอยางไร
11.5 ประเด็นการพัฒนา การนึ่งของยายการนึ่งไปที่ supplyใหญ หรือทําเองตอซึ่งตองทําใหถูกตามาตรฐาน
เชน อางลาง
12.งานLab
12.1 ผานมาตรฐานLAแลว กําลังอยูในชวงตออายุ
12.2 การรายงานคาวิกฤติ ตั้งแต labออกทําอยางไร เปาหมายเพื่อใหแพทยทราบผลเร็ว
มีชวงหนทีl่ oss เชน พักเที่ยง มีเหตุการณใดบาง/เวลาไหนบางที่ติดตอแพทย/พยาบาลไมได
12.3การรักษาความลับในกรณีผลการตรวจ HIV positive
13.งานX-ray
13.1 ผลการตรวจมาตรฐานครั้งสุดทาย เมื่อไหร
13.2 คุณภาพและการติดตามที่พัฒนาอยู มีอะไรบาง เชน อัตราฟลมซ้ํา
13.3 การกําหนดกลุมผูปวยที่ตองมีจนท.มาดวย เชน v/s unstable,เมาสุราเอะอะโวยวาย
13.4 การพัฒนาคุณภาพ เพือ่ ใหผูปวยไดรับรังสีนอยลง ทําอยางไรบาง

-11ครั้งที่ 37 วันที่ 19-20 มีนาคม 2563
กิจกรรม รับการเยี่ยมสํารวจจากสรพ. เพื่อประเมินบันไดขั้น 3 (Accreditation)
ผลการเยี่ยม ใหสงรายงานเพิ่มภายใน 1 เดือน(โดยนับจากหลังวันเยี่ยมสํารวจ) ดังนี้
1.รายงานระบบยา
2.รายงานระบบ PCT
3.รายงานระบบ ENV
4.ปรับและเพิ่มตัวชี้วัดตอน IV
ครั้งที่ 38 วันที่ 1-17 เมษายน 2563
กิจกรรม ทีมนําและทีมครอมสายงานรวมกันแกไขและเพิ่มเติมตัวชี้วัดตอน IV และปรับปรุงรายงานระบบ
ENV,PCT,ระบบยา ( ทําการบานสงอาจารยสรพ.หลังเขาเยี่ยมสํารวจ 19-20 มี.ค.63
ครั้งที่ 39 วันที่ 16 เมษายน 2563
กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง”การทําGoogle form”ใหกับผูรับผิดชอบระบบงานตางๆและ
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดตามservice plan เพื่อใชในการเก็บขอมูล วิเคราะหงานและนําเสนอผลงาน
วิทยากร นพ.ณรงคศกั ดิ์ แตงออน ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาหมื่น
ครั้งที่ 40 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
กิจกรรม ทีมนําและทีมFA เตรียมความพรอม เนื่องจากคณะอนุกรรมการของสรพ.จะทําการพิจารณา
เอกสารการรายงานแบบประเมินตนเองของโรงพยาบาลนาหมื่น หลังจากรับการเขาเยี่ยมจากสรพ.เมื่อ19-20
มีนาคม 2563
ครั้งที่ 41 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
กิจกรรม งาน IPD,ER,NCD,ทันตกรรม,กายภาพบําบัด,แพทยแผนไทย,ปฐมภูมิและองครวมและองคกรแพทย
รวมเขาประชุมระบบ Conference ผานโปรแกรม ZOOM จากสสจ.นานเรื่อง” New Normal Medical
Service” (การบริการทางการแพทยวิถีใหม)
ครั้งที่ 42 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
กิจกรรม งานIPD,ER,NCD,OPD/ARI,ทันตกรรม,แพทยแผนไทย,กายภาพบําบัด สงแผนพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการทางการแพทยวิถีใหม(New Normal Medical Service )ใหกับทางสสจ.นานทางE.mail โดยเนนการ
ลดรอคอย/ลดแออัด/ปองกันการติดเชื้อโควิด-19
ครั้งที่ 43 วันที่ 9 มิถุนายน 2563
กิจกรรม เจาหนาที่โรงพยาบาลนาหมื่นรวมกันทํา Big Cleaning Day ในวันอานันทมหิดล

-12ครั้งที่ 44 วันที่ 10 มิถุนายน 2563
กิจกรรม กลุมงานการพยาบาล ทบทวนวิชาการใหกับพยาบาลและพนักงานชวยเหลือคนไข ดังนี้
1.ภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร 3 เรื่องคือ
1.1 ภาวะคลอดติดไหล
1.2 ภาวะสายสะดือโผลยอย
1.3 PIH
2.การทํา CPR แบบ ACLS
ครั้งที่ 45 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
กิจกรรม ทีมนําและทีมFA รวมกันทําแผนพัฒนาคุณภาพป2564 ตามขอเสนอแนะจากสรพ.(หลังผานการ
accredit มีอายุตั้งแต 12 พฤษภาคม 2563 – 11 พฤษภาคม 2563 ) โดยมีการกําหนดเปาหมาย/
ตัวชี้วัด/ผูรับผิดชอบ/Time line ที่ชัดเจน
ครั้งที่ 46 วันที่ 20-3 1 กรกฎาคม 2563
กิจกรรม ทีมFAกําหนดเปนสัปดาห”การทําแผนพัฒนาคุณภาพของระบบงานสําคัญ”
ครั้งที่ 47 วันที่ 1-14 สิงหาคม 2563
กิจกรรม ทีมFAกําหนดเปนสัปดาห”การสงแผนพัฒนาคุณภาพของระบบงานสําคัญ”
ครั้งที่ 48 วันที่ 15-20 สิงหาคม 2563
กิจกรรม ทีมนําและทีมFA ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพระบบงานสําคัญ เพื่อนําไปจัดทําแผนยุทธศาสตรของ
รพ.
ครั้งที่ 49 วันที่ 20 สิงหาคม 2563
กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการบริหารรพ. ผอก.ไดขอปรึกษาคณะกรรมการเรื่อง”การทบทวนการทําแผน
ยุทธศาสตรของรพ.โดยใหเชื่อมกับปญหาของชุม” พรอมกับกําหนดผูรบั ผิดชอบและเวลาในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรของรพ.ประจําป2564
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5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซอมแผนเตรียมความพรอมการจัดการสาธารณภัยดานอุบัติจราจร
- ไมดําเนินโครงการ เนื่องจากติดสถานการณโควิด 19
6. โครงการสงเสริมสุขภาพชองปากเด็ก 0-2 ป ตําบลบอแกว
ความกาวหนาของกิจกรรม
1. กิจกรรมตรวจชองปากเด็กอายุ 0 - 2 ป
ทันตบุคลากรตรวจชองปากเด็กอายุ 0 - 2 ป ที่อาศัยอยูในเขตตําบลบอแกว จํานวน 60 คน โดยทํา
การตรวจสุขภาพชองปากเด็ก ดังนี้
- ตรวจสุขภาพชองปากเมื่อเด็กมารับบริการ ณ คลินิกเด็กดี โรงพยาบาลนาหมื่น
- ตรวจสุขภาพชองปากเด็กเมื่อทันตบุคลากรออกเยี่ยมบาน
ภายหลังการตรวจสุขภาพชองปากทันตบุคลากรจะแจงผลการตรวจใหพอแมหรือผูดูแลเด็กไดรับทราบ
พรอมทั้งใหคําแนะนําในการทําความสะอาดชองปากเด็ก
2. กิจกรรมทาฟลูออไรดวารนิชเด็กอายุ 0 - 2 ป
ทันตบุคลากรเปนผูใหบริการทาฟลูออไรดวารนิชในเด็กอายุ 0 - 2 ปที่มีฟนน้ํานมขึ้นแลวซึ่งใหบริการ
ณ คลินิกเด็กดี โรงพยาบาลนาหมื่น
3. กิจกรรมเยี่ยมบานเด็กอายุ 0 - 2 ป โดยทันตบุคลากร
ทันตบุคลากรออกเยี่ยมบานเด็กอายุ 0 - 2 ปที่อาศัยอยูในเขตตําบลบอแกว ซึ่งกิจกรรมการออกเยี่ยม
บานประกอบดวย
3.1. การสัมภาษณพอแม/ผูดูแลเด็ก เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็ก
- เยี่ยมบาน 1 ครั้ง กรณีที่พอแมหรือผูดูแลเด็กมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก
เด็กที่ถูกตอง และเด็กไมมีปญหาสุขภาพชองปาก
- เยี่ยมบาน 2 ครั้งขึ้นไป กรณีที่พอแมหรือผูดูแลเด็กมีพฤติกรรมการดูแลสุข ภาพ
ชองปากเด็กไมถูกตอง เด็กมีพฤติกรรมการบริโ ภคนมหรืออาหารวางไมถูก ตอ ง
และเด็กมีปญหาสุขภาพชองปาก
3.2. ประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคฟนผุ (Caries risk assessment) ในเด็กอายุ 0 – 2
ป โดยใชแบบประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคฟนผุ (Caries risk assessment)
2561 ซึ่งจัดทําโดยทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทย
3.3. ใหความรูแกพอแมหรือผูดูแลเด็กเกี่ยวกับโรคในชองปากเด็ก การบริโภคนม อาหารวาง
และการทําความสะอาดชองปากเด็กแตละชวงวัย
3.4. สาธิตการทําความสะอาดชองปากเด็กโดยใชตุกตาสอนแปรงฟนและใหพอแมหรือ
ผูดูแลเด็กฝกแปรงฟนใหเด็ก

-143.5. มอบชุดสาธิตการทําความสะอาดชองปากเด็กใหพอแมหรือผูดูแลเด็ก
การใช จ า ยงบประมาณ จํ า นวน 16,771.00 บาท เบิ ก จ า ยไปแล ว 12,162.00 บาท คงเหลื อ
4,609.00 บาท
1. คาถายเอกสารแบบบันทึกการเยี่ยมบาน
เปนเงิน
144.- บาท
จํานวน 180 แผน แผนละ 80 สตางค (หนา-หลัง)
2. คาถายเอกสารปกแบบบันทึกการเยี่ยมบาน
เปนเงิน
24.- บาท
จํานวน 60 แผน แผนละ 40 สตางค
3. คาถายเอกสารแบบประเมินความเสี่ยงตอโรคฟนผุ
เปนเงิน
24.- บาท
จํานวน 60 แผน แผนละ 40 สตางค
4. คาถายเอกสารแบบประเมินความพึงพอใจ
เปนเงิน
24.- บาท
ในการเยี่ยมบาน จํานวน 60 แผน แผนละ 40 สตางค
5. กระดาษทําปกสี A4 จํานวน 1 หอ หอละ 85.- บาท
เปนเงิน
85.- บาท
6. คาแบบจําลองฟนใสแสดงการขึ้นของฟนแททั้งปาก
เปนเงิน 2,500.- บาท
7. คาผาขนหนูขนาด 30x60 นิ้ว ผืนละ 210 บาท
เปนเงิน
420.- บาท
จํานวน 2 ผืน
8. ชุดสาธิตการทําความสะอาดชองปากเด็ก จํานวน 60 ชุด
เปนเงิน 4,700.- บาท
ชุดละ 95.- บาท (ประกอบดวย แปรงสีฟน ยาสีฟน
ถุงนิ้วผาออม แกวน้ํา และถุงผา)
9. คาตอบแทนในการปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพตามหลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวย
บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5)
- ทันตแพทย จํานวน 1 คน จํานวน 5 ครั้งๆ ละ 550 บาท
เปนเงิน 2,750.- บาท
- เจาพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงานในตําแหนง นวก.สธ.)
จํานวน 1 คน จํานวน 5 ครั้งๆ ละ 300 บาท
เปนเงิน 1,500.- บาท
รวมเปนเงิน 12,162.00.- บาท
7. โครงการสงเสริมสุขภาพชองปากผูสูงอายุติดบาน ติดเตียง ตําบลบอแกว
ความกาวหนาของกิจกรรม
๑.ขั้นตอนการเตรียมงาน
๑. จัดทําฐานขอมูลสุขภาพชองปากของกลุมผูสูงอายุ ติดบาน ติดเตียง ในเขตตําบลบอแกว
2. ประเมินปญหา และความตองการของกลุมเปาหมายดานสุขภาพชองปาก
3. จัดแยกประเภทผูสูงอายุติดบาน ติดเตียง เปน 4 กลุม
3.1. กลุมที่เคลื่อนไหวไดบา ง ไมมีภาวะสับ สน ยังพอชวยเหลือตนเองได สื่ อสารได แตมี
ความลําบากในการใชมือ มีจํานวน 24 คน
3.2. กลุมที่เคลื่อนไหวไดบา ง แตมีภาวะสับสน ทําใหลืม หรือไมสามารถดูแลชองปากดวย
ตนเองไดอยางเหมาะสม มีจํานวน 3 คน

-153.3. กลุมที่เคลื่อนไหวตัวเองไมได ติดเตียง ไมสามารถใชมือในการทําความสะอาดชองปาก
ได รวมทั้งกรณีผูสูงอายุไมยอมอาปาก มีจํานวน 3 คน
3.4. กลุมที่เคลื่อนไหวตัวเองไมได และไมรูสึกตัว
4. กําหนดบทบาทของผูปฏิบัติงาน โดยอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุติดบาน ติดเตียง (Care Giver) เปน
ผูที่ตองมีความรู ความเขาใจ ไดรับการอบรม เพื่อชว ยเหลือ ฝกทักษะที่จํา เปน ในการดูแลสุขภาพชองปาก
ผูสูงอายุ
5. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
๒.ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. ประสานงานกับอาสาสมัครหมูบาน (Care Giver) เพื่อเขารวมดูแลผูสูงอายุติดบาน ติดเตียง
2. ตรวจสุขภาพชองปากผูสูงอายุติดบาน ติดเตียง จํานวน 30 คน บันทึกลงในสมุดบันทึกสุขภาพชอง
ปากผูสูงอายุ และ สงตอ ผูสูงอายุติดบาน ติดเตียง ที่มีปญหาสุขภาพชองปากใหกับทันตแพทย เพื่อรับการดูแล
รักษาที่ถูกตองตอไป
3. จัดกิจกรรมใหอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุติดบาน ติดเตียง (Care Giver) ดําเนินการดูแลสุขภาพชอง
ปากแกผูสูงอายุตามความเหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่แยกไว 4 ประเภท และปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ที่
ออกปฏิบัติงาน เนนการดูแลที่บาน
4. ออกติดตามเยี่ยมบา นผูสูงอายุ ติดบา น ติดเตียง โดยทันตบุ คลากร เจ าหนา ที่สาธารณสุข และ
อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุติดบาน ติดเตียง เพื่อใหไดรับการดูแลสุขภาพชองปากอยางตอเนื่องโดยมีกําหนด
ออกเยี่ยมบาน 3 เดือน /ครั้ง
การใช จ า ยงบประมาณ จํ า นวน 19,525.00 บาท เบิ ก จ า ยไปแล ว 16,325.00 บาท คงเหลื อ
3,200.00 บาท
1. คาถายเอกสารแบบตรวจชองปาก จํานวน 150 แผน แผนละ 40 สตางค
เปนเงิน
60.- บาท
2. คาถายเอกสารคูมือการดูแลสุขภาพชองปากผูสูงอายุ ติดบาน ติดเตียง
เปนเงิน 156.- บาท
จํานวน 390 แผน แผนละ 40 สตางค
3. คากระดาษทําปกสี ขนาด A4 (150g) จํานวน 1 หอ
เปนเงิน
85.- บาท
4. ชุดสาธิตการทําความสะอาดชองปากผูสูงอายุ 30 ชุด
เปนเงิน 3,300.- บาท
ชุดละ 110.- บาท (ประกอบดวย แปรงสีฟน พรอมยาสีฟน
แปรงซอกฟน แกวน้ํา ผาเช็ดหนา และถุงผา)
5. คาแบบประเมินความพึงพอใจการเยี่ยมบาน จํานวน 30 แผน
เปนเงิน
12.- บาท
แผนละ 40 สตางค
6. คาแบบประเมินทักษะการแปรงฟนที่ถูกวิธี จํานวน 30 แผน
เปนเงิน
12.- บาท
แผนละ 40 สตางค
7. คาแบบจําลองฟนใสแสดงรอยโรคทุกชนิด
เปนเงิน 2,500.- บาท
8. คาตอบแทนในการปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพตามหลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวย

-16บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5)
- ทันตแพทย จํานวน 1 คน จํานวน 12 ครั้งๆ ละ 550 บาท
- เจาพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงานในตําแหนง นวก.สธ.)
จํานวน 1 คน จํานวน 12 ครั้งๆ ละ 300 บาท

เปนเงิน

6,600.- บาท

เปนเงิน 3,600.- บาท
รวมเปนเงิน 16,325.- บาท

8. โครงการสงเสริมและปองกันทันตสุขภาพในเครือขายบริการสุขภาพอําเภอนาหมื่น
ความกาวหนาของกิจกรรม
1. กลุมหญิงตั้งครรภ
1.1. ตรวจสุขภาพชองปากหญิงตั้งครรภทุกคนตั้งแตฝากครรภ ครั้งแรก เพื่อใหคํา แนะนํา การดูแล
สุขภาพชองปากและใหการรักษาในกรณีท่จี ําเปน
1.2. ใหคําแนะนําการดูแลสุขภาพชองปากระหวางตั้งครรภ ใหคําแนะนําขางเกาอี้ หรือรายกลุม เนน
ใหเห็นความสําคัญของการสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรคในชองปากระหวางตั้งครรภ และใหความรูในการ
ปฏิบัติตัว และดูแลทันตสุขภาพดวยตนเอง
1.3. แจกชุดสาธิตการทําความสะอาดชองปากหญิงใหแกหญิงตั้งครรภ
2. กลุมเด็กอายุ 0 – 2 ป
2.1. จัดบริการทันตกรรมสํา หรับเด็ก อายุ 0 – 2 ปในคลินิกเด็กดี (WBC) ประกอบดว ยกิจ กรรม
การตรวจสุขภาพชองปาก, การใหทันตสุขศึกษาแกผูปกครองเด็ก, การฝกแปรงฟนเด็กใหกับผูปกครอง และ
การทาฟลูออไรดวานิช
2.2. การตรวจสุขภาพชองปากเด็ก, การใหทันตสุขศึกษาแกผูปกครองเด็กและทบทวนความรูการดูแล
สุขภาพชองปากเด็กใหกับผูปกครอง
2.3 ติดตามเยี่ยมบานเด็ก ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมการตรวจสุข ภาพชองปากเด็ก, การใหทันตสุข
ศึกษาแกผูปกครองเด็กและทบทวนความรูการดูแลสุขภาพชองปากเด็กใหกับผูปกครอง
3. กลุมเด็กอายุ 3 – 5 ป และ กลุมเด็กอายุ 6 – 12 ป ยังไมไดดําเนินกิจกรรม เนื่องจากติดสถานการณ
Covid 19
การใช จ า ยงบประมาณ จํ า นวน 49,618.00 บาท เบิ ก จ า ยไปแล ว 18,588.00 บาท คงเหลื อ
31,030.00 บาท
1. คาชุดสาธิตการทําความสะอาดชองปากหญิงตั้งครรภ 40 ชุดชุดละ 120.- บาท
เปนเงิน 4,800.- บาท
(ประกอบดวย แปรงสีฟน ยาสีฟน ไหมขัดฟน แกวน้ํา ผาเช็ดหนา และถุงผา)
2. คาวัสดุฟลูออไรดวานิช จํานวน 6 ชุดๆ ละ 1498.-บาท
เปนเงิน 8,988.- บาท
3. คาวัสดุอุดฟนกลาสไอโอโนเมอรซีเมนตสําหรับ smart technique
จํานวน 3 ชุดๆ ละ 1,600.- บาท
เปนเงิน 4,800.-บาท
รวมเปนเงิน 18,588.- บาท

-179. โครงการสนับสนุนอุปกรณเครื่องชวยผูพิการและผูปว ยที่จําเปนตองไดรับกายอุปกรณ ปงบประมาณ
2563
- ยกเลิกโครงการ
10. โครงการอบรมใหความรูแก อสม.และผูปกครองเด็ก เรื่อง การเฝาระวังและสงเสริมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย DSPM/DAIM
1. ผลการดําเนินงาน
กิจกรรมอบรมอบรมใหความรูแก อสม.และผูปกครองเด็กเรื่องการเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
DSPM/DAIM จํานวน 1 วัน จัดอบรมเมื่อ วันศุกร ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ศาลา
บาน
บอแกว มีผูเขารวมอบรมจํานวน 56 คน
2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค/ตัวชี้วดั
2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค
 บรรลุตามวัตถุประสงค
 ไมบรรลุตามวัตถุประสงค เพราะ ..................................................................................................
2.2 จํานวนผูเขารวมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 56 คน
3. การเบิกจายงบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ
7,780 บาท
งบประมาณเบิกจายจริง
7,780 บาท
คิดเปนรอยละ 100…………………………………
งบประมาณเหลือสงคืนกองทุนฯ ...................-.............. บาท คิดเปนรอยละ ....-..........................
4. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน
 ไมมี
 มี
5. ปญหา/อุปสรรค (ระบุ)
1.ไดจัดกิจกรรมตามโครงการคอนขางลาชาเนื่องจากปนเี้ กิดสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19
6. แนวทางการแกไข (ระบุ)
1.ปตอๆไปถาไดรบั อนุมัติโครงการตองรีบดําเนินการทันทีเผื่อมีสถานการณแบบปนี้อีก
11. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมเสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ดวยหลัก 2อ 3ส ของ
ประชาชนตําบลบอแกว
- ยกเลิกโครงการ

