แผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ื่ มโยงต ัวชวี้ ัดสูย
่ ท
ความเชอ
ุ ธศาสตร์ชาติและแผนฯ 12
ของกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาประเทศ
(แผนฯ 12 ปี 60-64)

1.ยุทธศาสตร์ด ้านความ
มั่นคง
2.ยุทธศาสตร์ด ้านการ
สร ้างความสามารถใน
การแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์การ

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง

พ ัฒนาและเสริมสร้าง
ศ ักยภาพคน

4.ยุทธศาสตร์ด ้านการ
สร ้างโอกาสความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียม
กันทางสังคม
5.ยุทธศาสตร์ด ้านการ
สร ้างการเติบโตบนคุฯ
ภาพชีวต
ิ ทีเ่ ป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล ้อม
6.ยุทธศาสตร์ด ้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

และพ ัฒนาศ ักยภาพทุน
มนุษย์

2.ยุทธศาสตร์การสร ้างความเป็ น
ธรรมลดความเหลือ
่ มล้าใน
สังคม
3.ยุทธศาสตร์การสร ้างความ
เข ้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได ้อย่างยั่งยืน
4.ยุทธศาสตร์การเติบโตทีเ่ ป็ น
มิตรกับสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
5.ยุทธศาสตร์การเสริมสร ้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพือ
่ การพัฒนา
่ วามมั่งคั่งและยั่งยืน
ประเทศสูค
6. ยุทธศาสตร์การบริหาร

จ ัดการในภาคร ัฐ การ
ป้องก ันการทุจริตประพฤติม ิ
ชอบและธรรมาภิบาลใน
ส ังคมไทย

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร ้างพืน
้ ฐานและระบบโล
จิสติกส์
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม
9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
เมือง และพืน
้ ทีเ่ ศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพือ
่ การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ท ี่ 3

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1
ยุทธศาสตร์ท ี่ 6

ประเทศไทย
4.0
1. เปลีย
่ นจากเกษตร
แบบดัง้ เดิม
(Traditional
Framing)
เป็ นการเกษตร
สมัยใหม่ (Smart
Farming)
2. เปลีย
่ นจาก
Traditional
่ าร
SMEs ไปสูก
เป็ น Smart
Enterprises และ
Startups ทีม
่ ี
ศักยภาพสูง
3. เปลีย
่ นจาก
Traditional
Services ไปสู่
High Value
Services
4. เปลีย
่ นจาก
แรงงานทักษะตา่
่ รงงานทีม
ไปสูแ
่ ี
ความรู ้ ความ
่ วชาญ และ
เชีย
ทักษะสูง

การพ ัฒนาทีย
่ ง่ ั ยืน
(SDGs)
1. ยุตค
ิ วามยากจน ทุกรูปแบบในทุกที่
2. ยุตค
ิ วามหิวโหย บรรลุ ความมั่นคงทางอาหาร และ
ยกระดับโภชนาการ และ ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
3. สร ้างหลักประกันว่า คนมีชวี ต
ิ ทีม
่ ส
ี ข
ุ ภาพดี และส่งเสริม
สวัสดิภาพ ส าหรับทุกคนในทุกวัย
4. สร ้างหลักประกันว่าทุกคนมี การศึกษาที่มค
ี ณ
ุ ภาพอย่าง
ครอบคลุมและเท่าเทียม และ สนั บสนุนโอกาสในการ
เรียนรู ้ ตลอดชีวต
ิ
5. บรรลุความเสมอภาค ระหว่างเพศและเสริมสร ้าง ความ
เข ้มแข็งของผู ้หญิงและ เด็กหญิงทุกคน
6. สร ้างหลักประกันให ้มีน้ าใช ้ และมีการบริหารจั ดการน้ า
และการสุขาภิบาลอย่าง ยั่งยืนสาหรับทุกคน
7. สร ้างหลักประกันให ้ทุกคน เข ้าถึงพลังงานสมัยใหม่ใน
่ ถือได ้ และยั่งยืน
ราคาทีย
่ อ
่ มเยา เชือ
8. ส่งเสริมการเติบโตทาง ศก. ที่ ต่อเนื่อง ครอบคลุม และ
ยั่งยืน การจ ้างงานเต็มทีแ
่ ละมีผลิต ภาพ และการมีงานที่
มีคณ
ุ ค่า สาหรับทุกคน
9. สร ้างโครงสร ้างพืน
้ ฐานทีม
่ ี ความทนทาน ส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ทีค
่ รอบคลุมและยั่งยืน และ ส่งเสริม
นวัตกรรม
10.ลดความไม่เสมอภาค ภายในและระหว่างประเทศ
11.ทาให ้เมืองและการตัง้ ถิน
่ ฐาน ของมนุษย์มค
ี วาม
ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมต
ิ ้านทาน และ ยั่งยืน
12.สร ้างหลักประกันให ้มี รูปแบบการบริโภคและ ผลิตที่
ยั่งยืน
13.ดาเนินการอย่างเร่งด่วนเพือ
่ ต่อสู ้กับการเปลีย
่ นแปลง
สภาพ ภูมอ
ิ ากาศและผลกระทบ
14.อนุรักษ์และใช ้ประโยชน์จาก มหาสมุทร ทะเลและ
ทรัพยากร ทางทะเลอย่างยั่งยืนเพือ
่ การ พั ฒนาทีย
่ ั่งยืน
15.ปกป้ อง ฟื้ นฟู และส่งเสริมการใช ้ระบบนิเวศบนบกอย่าง
ยั่งยืน การบริหารจัดการป่ าไม ้ทีย
่ ั่งยืน การต่อต ้านการ
่ มโทรมของ
กลายสภาพเป็ น ทะเลทราย หยุดยัง้ การเสือ
ทีด
่ น
ิ และฟื้ นฟูสภาพดิน และหยุดยัง้ การสูญเสียความ

ยุทธศาสตร์
จ ัดสรร ปี 60
1. ยุทธศาสตร์ด ้านความ
มั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด ้านการ
สร ้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ดา้ นการ

พ ัฒนาและเสริมสร้าง
ศ ักยภาพคน

4. ยุทธศาสตร์ด ้านการ
แก ้ไขปั ญหาความ
ยากจน ลดความเหลือ
่ ม
ล้า และสร ้างการเติบโต
จากภายใน
5. ยุทธศาสตร์ด ้านการ
จัดการน้ าและสร ้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวต
ิ
ทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล ้อมอย่างยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ด ้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

แผนบูรณาการ
25 แผนงาน
1. แผนงานบูรณาการสร ้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์
2. แผนงานบูรณาการ
ขับเคลือ
่ นการแก ้ไขปั ญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต ้
3. แผนงานบูรณาการจัดการ
ปั ญหาแรงงานต่างด ้าวและ
การค ้ามนุษย์
4. แผนงานบูรณาการป้ องกัน
ปราบปราม และ
บาบัดรักษาผู ้ติดยาเสพติด
5. แผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมศักยภาพ
6. แผนงานบูรณาการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
7. แผนงานบูรณาการพัฒนา
พืน
้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ
8. แผนงานบูรณาการพัฒนา
โครงสร ้างพืน
้ ฐานและ
ระบบโลจิสติกส์
9. แผนงานบูรณาการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจท
ิ ัล
10.แผนงานบูรณาการส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนา
11.แผนงานบูรณาการสร ้าง
รายได ้จากการท่องเทีย
่ ว
และบริการ

12.แผนงานบูรณาการ
พ ัฒนาศ ักยภาคนตาม
ช่วงว ัย

13.แผนงานบูรณาการ
ยกระดับคุณภาพารศึกษา
และการเรียนรู ้ตลอดชีวต
ิ

ยุทธศาสตร์ท ี่ 3

14. แผนงานบูรณาการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
เข ้มแข็ง
15. แผนงานบูรณาการจัดการ
ปั ญหาทีด
่ น
ิ ทากิน
16. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบ
ประกันสุขภาพ
17. แผนงานบูรณาการสร ้างความ
เสมอภาคเพือ
่ รองรับสังคม
ผู ้สูงอายุ
18. แผนงานบูรณาการบริหาร
จัดการขยะและสืง่ แวดล ้อม
19. แผนงานบูรณาการพัฒนาและ
เพิม
่ ประสิทธิภาพการใช ้
พลังงานทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล ้อม
20. แผนงานบูรณาการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า
21. แผนงานบูรณาการป้องก ัน

ยุทธศาสตร์
กระทรวง
1. ส่งเสริมสุขภาพ

และป้องก ันโรค
เป็นเลิศ
2. บริการเป็นเลิศ
3. บุคลากรเป็นเลิศ
4. บริหารเป็นเลิศ
ด้วยธรรมาภิบาล

ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมช
ิ อบ

22. แผนงานบูรณาการปฏิรูป
กฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุตธิ รรม
23. แผนงานบูรณาการอานวย
ความสะดวกทางธุรกิจ
24. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการ
กระจายอานาจให ้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท ้องถิน
่
25. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการ
พัฒนาจังหวัดและกลุม
่ จังหวัด
แบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ท ี่ 12
ยุทธศาสตร์ท ี่ 21

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2
ยุทธศาสตร์ท ี่ 3
ยุทธศาสตร์ท ี่ 4

ค่านิยมองค์กร

(ร่าง) ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2562
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)

วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ
“INTERNATIONAL STANDARD HOSPITAL”
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

สร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ให้การรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมมิติสุขภาพแบบองค์รวม
ฟื้นฟูสภาพทั้งร่างกายและจิตใจ
เป็นแหล่งฝึกฝนและเรียนรู้แก่องค์กร สถาบันต่าง ๆ

1.
2.
3.
4.

ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)
บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
บริหารเป็นเลิศ (Governance Excellence)

ยุทธศาสตร์

เปูาประสงค์เชิง
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
1.ส่งเสริมสุขภาพ 1.1 ประชาชนใน 1.1.1 พัฒนาสุขภาพ
เป็นเลิศ
อาเภอบ้ า นแพ้ ว มี ประชาชนในพื้นที่ตามกลุ่ม
(Prevention & สุขภาวะที่ดี
วัย
Promotion
1) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์
Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่

2) กลุ่มเด็ก 0-5 ปี
โดยมุ่งเน้น
- พัฒนาศักยภาพระบบ
การดูแลเด็ก 0-5 ปี อย่างมี
คุณภาพด้านพัฒนาการ,
โภชนาการและกลุ่มสีย่ งต่อ
ภาวะขาดธาตุเหล็ก
- ส่งเสริมบทบาทศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กด้านการ
ประเมินพัฒนาการ และ
โภชนาการ

KPI
- หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้ง
แรกที่อายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์
- หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ
5 ครั้งตามเกณฑ์
- มารดาและทารกหลังคลอด ได้รบั การ
ดูแลหลังคลอด ครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ์
- หญิงตั้งครรภ์ทมี่ าฝากครรภ์และหญิง
หลังคลอดได้รับทันตสุขศึกษาและปรับ
พฤติกรรมเชิงคุณภาพ
-หญิงครรภ์ได้รับการรักษาทางทันตก
รรม

Target/
ร้อยละ
> 60
> 60
>65

แผนงาน/โครงการ
แผนงานพัฒนาสุขภาพ
ประชาชนในพื้นที่ตามกลุม่ วัย
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์
1.โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ANCและส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง
บริ ก ารที่ ดี ข องหญิ ง ตั้ ง ครรภ์
อาเภอบ้านแพ้ว ปี 2562

ระยะเวลา
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ
รพ.
อื่นๆ

2,226,920

80
70
กลุ่มวัย 0 -5 ปี

- เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
- เด็ก 0-5 ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการ
ตามวัย
- เด็ก 9,18,30,42 และ60 เดือน ได้รับ
การประเมินพัฒนาการและพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า

>85
>80
>20

2. โครงการพั ฒนาศั ก ยภาพ
เ จ้ า ห น้ า ที่ แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
พัฒนาการเด็ก 0-5 ปีอ ย่างมี
คุณภาพ อ าเภอบ้านแพ้ ว ปี
2562
- คัดกรองประเมินพัฒนาการ
เด็กและการส่งต่อพบแพทย์

357,300

เปูาประสงค์เชิง
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
1.ส่งเสริม
1.1 ประชาชนใน 1 . 1 . 1 พั ฒ น า สุ ข ภ า พ
สุขภาพเป็นเลิศ อาเภอบ้านแพ้วมีสุข ประชาชนในพื้นที่ตามกลุ่ม
(Prevention & ภาวะที่ดี
วัย (ต่อ)
Promotion
2) กลุ่มเด็ก 0-5 ปี
Excellence)
โดยมุ่งเน้น
- พัฒนาศักยภาพระบบ
การดูแลเด็ก 0-5 ปี อย่างมี
คุณภาพ
1) พัฒนาการ,โภชนาการ
2) กลุ่มสี่ยงต่อภาวะขาด
ธาตุเหล็ก
3) ส่งเสริมบทบาทศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กด้านการ
ประเมินพัฒนาการ และ
โภชนาการ
ยุทธศาสตร์ที่

KPI

- เด็ก 9-12 เดือน ที่ได้รับการเจาะ Hct
และผลมีผลต่ากว่า 33 เปอร์เซ็นต์
- เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับวัคซีนครบตาม
เกณฑ์
- เด็กอายุ 1 ปี ได้รับวัคซีน MMR
- เด็ก 0-5 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่าง
สมส่วน
- เด็ก 0-5 ปี มีภาวะผอม
- เด็ก 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย
- เด็ก 0-3 ปีได้รับการตรวจช่องปากและ
ผู้ดุแลได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟันให้
เด็ก
- เด็กอายุ 3 ปี มีปัญหาฟันน้านมผุ
- เด็กอายุ 0-3 ปีที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟัน
ผุได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช
- ศูนย์เด็กเล็กผ่านการประเมินมาตรฐาน
มีคุณภาพ
- การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว
อย่างน้อย 6 เดือน

Target/
ร้อยละ

<30
>90
>95
>55
<5
<10
>70
<55
>50
>60
>30

แผนงาน/โครงการ

3. โครงการส่งเสริมการดูแล
สุ ข ภาพเด็ ก 0-5 ปี อ ย่ า งมี
คุณภาพ อาเภอบ้า นแพ้ว ปี
2562
- ค้นหาคัดดรอง
- เฝูาระวังกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะ
ขาดธาตุเหล็ก
- ให้ยาเสริมธาตุเหล็ก
- ให้วัคซีน

ระยะเวลา
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ
รพ.
อื่นๆ
1,997,640

เปูาประสงค์เชิง
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
1.ส่งเสริม
1.1 ประชาชนใน 1.1.1 พัฒนาสุขภาพ
สุขภาพเป็นเลิศ อาเภอบ้านแพ้วมีสุข ประชาชนในพื้นที่ตามกลุ่ม
(Prevention & ภาวะที่ดี
วัย (ต่อ)
Promotion
3) วัยเรียน 6-14 ปี
Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่

KPI

Target/
ร้อยละ

- เด็กนักเรียนได้รับการประเมินแก้ไข
100
ภาวะโภชนาการ
ไม่เกิน10
- เด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
68
- เด็กนักเรียนมีส่วนสูงระดับและรูปร่าง
สมส่วน
100
- โรงเรียน 2 แห่ง เข้าร่วมโครงการหนู
น้อย บ้านแพ้ววัยใสโตไปไม่อ้วน
- เด็กนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับวัคซีน MMR
>95
- เด็กนักเรียนชั้น ป.5 ได้รับวัคซีน HPV
>95
- เด็กนักเรียน ป.1-ม.3 ได้รับยาเม็ดเสริม
70
ธาตุเหล็ก
- เด็ก ป.1 ได้รับการตรวจสายตาและการ
100
ได้ยิน
- เด็ก ป.1 ที่มีปัญหาสายตาและการได้
100
ยินได้รับการช่วยเหลือแก้ไข
- เด็กนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับวัคซีน dt
>95
- นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการผ่านการ
100
อบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นจิต
อาสา
- เยาวชนจิตอาสามีความรูเ้ รื่องการดูแล
100
ตนเองด้านสุขบัญญัติ 10 ประการ
- เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ (LD, MR,
60
ADHD, Autistic) เข้าถึงบริการ

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ
รพ.
อื่นๆ

กลุ่มงานวัยเรียน 6-14 ปี
4.โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และโภชนาการเด็กวัยเรียน
2562

424,335

5.โครงการส่งเสริมสุขภาพ
แ ล ะ บ ริ ก าร เ ด็ ก วั ย เรี ย น
อาเภอบ้านแพ้ว ปี 2562

1,396,050

6.โครงการจิตอาสาวัยใสร่วม
ใจสร้างสุขในโรงพยาบาล
บ้านแพ้ว ปี 2562

113,350

7.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
อารมณ์และพฤติกรรมเด็ก
วัย เรี ยน อาเภอบ้ า นแพ้ว ปี
2562

115,040

ระยะเวลา
งบประมาณ
เปูาประสงค์เชิง
Target/
กลยุทธ์
KPI
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์
ร้อยละ
Q1 Q2 Q3 Q4
รพ.
อื่นๆ
1.ส่งเสริม
1.1 ประชาชนใน 1.1.1 พัฒนาสุขภาพ
สุขภาพเป็นเลิศ อาเภอบ้านแพ้วมีสุข ประชาชนในพื้นที่ตามกลุ่ม
80
กลุ่มงานวัยรุ่น
- จานวนครูผู้ให้คาปรึกษาเข้าร่วมการอบรม
(Prevention & ภาวะที่ดี
วัย (ต่อ)
8.โครงการสร้างเสริมวัยรุ่น
345,300
ปรับทัศนคติ ในเรื่องการให้คาปรึกษา
Promotion
4) วัยรุ่น
80
พลั
ง
บวก
อ
าเภอบ้
า
นแพ้
ว
ปี
- จานวนนักเรียนกลุม่ พลังบวกที่ผา่ นการ
Excellence)
2562
อบรม มีความรู้และระดับทัศนคติที่ดีขึ้น
- อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี <40
ต่อพัน
ประชากร
หญิงอายุ
15-19 ปี
5) วัยทางาน
กลุ่มวัยทางาน
โดยมุ่งเน้น
9.โครงการส่งเสริมความรอบ
2,311,750
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบ - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความรู้และทักษะ
80
รู้ด้านสุขภาพประชาชนวัย
การดูแลผู้ปุวยโรคไม่ตดิ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทางาน อาเภอบ้านแพ้ว ปี
เชื้อเรื้อรัง (NCD) เชิงรุก
- เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมี BMI ลดลง
70
2562
แบบบูรณาการโดยการมี - Mini Case Managerมีความรูแ้ ละ
80
- ค้นหา Pre-NCD
ส่วนร่วมกับ รพสต. และ ทักษะในการดูแลผู้ปุวยโรค NCD
1) โรคเบาหวาน
ภาคส่วนต่าง ๆ โดยมุ่งเน้น - ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัด
90
2) โรคความดันโลหิตสูง
1) โรคเบาหวาน
กรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
3) โรคหลอดเลือดหัวใจและ
2) โรคความดันโลหิตสูง - ประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับความรูด้ ้าน
80
สมอง
3) โรคหลอดเลือดหัวใจ สุขภาพ ในการตัดสินใจปรับเปลี่ยน
- อบรมพัฒนานักปรับเปลี่ยน
และสมอง
พฤติกรรม
พฤติกรรม
4) โรคมะเร็งลาไส้
- ผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จาก preไม่เกิน - อบรมฟื้นฟุ Mini Manager
diabetes /HT
2.4
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
- ผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ได้รับ
80
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ โรคหัวใจและ
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หลอดเลือด (CVD Risk)
รายบุคคล
- เยี่ยมบ้าน NCD ที่เสี่ยงสูง
ยุทธศาสตร์ที่

เปูาประสงค์เชิง
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
1.ส่งเสริม
1.1 ประชาชนใน 5) วัยทางาน (ต่อ)
สุขภาพเป็นเลิศ อาเภอบ้านแพ้วมีสุข โดยมุง่ เน้น
(Prevention & ภาวะที่ดี
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
Promotion
การดูแลผู้ปุวยโรคไม่ตดิ ต่อ
Excellence)
เรื้อรัง (NCD) เชิงรุกแบบ
บูรณาการโดยการมีส่วน
ร่วมกับ รพสต. และภาค
ส่วนต่าง ๆ โดยมุ่งเน้น
1) โรคเบาหวาน
2) โรคความดันโลหิตสูง
3) โรคหลอดเลือดหัวใจ
และสมอง
4) โรคมะเร็งลาไส้
(ต่อ)
ยุทธศาสตร์ที่

KPI

Target/
ร้อยละ

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ
รพ.
อื่นๆ

- จัดตั้ง CVD คลินิกใน รพสต.
- จัดบริการแพทย์ใกล้ใจ
- ผู้ปุวยเบาหวานควบคุมระดับน้าตาลใน
เลือดได้ดี
- ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับ
ความดันโลหิตได้ดี
- ผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ได้รับการคัดกรอง CKD
- ผู้ปุวยเบาหวานได้รับการตรวจ
ภาวะแทรกซ้อนทางตา
- ผู้ปุวยเบาหวานได้รับการตรวจ
ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า
- สัดส่วนของผู้ปุวยมะเร็งเต้านมระยะที่
1-2 รวมกัน
- สัดส่วนของผู้ปุวยมะเร็งปากมดลูก
ระยะที่ 1-2 รวมกัน
- สัดส่วนของผู้ปุวยมะเร็งลาไส้ ระยะที่
1-2 รวมกัน

40
50
60
60
60

70
70
70

10.โครงการรณรงค์ปูองกัน
การเกิดโรคมะเร็ง อาเภอ
บ้านแพ้ว ปี 2562
โดยมุ่งเน้น มะเร็งลาไส้
- ค้นหา คัดกรอง เฝูาระวัง
ประชากรทีมีความเสี่ยง เพื่อ
หาจาก pre - CA เพื่อส่งต่อ
พบแพทย์
- เฝูาระวังติดตาม

2,261,750

เปูาประสงค์เชิง
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
1.ส่งเสริม
1.1 ประชาชนใน 1.1.1 พัฒนาสุขภาพ
สุขภาพเป็นเลิศ อาเภอบ้านแพ้วมีสุข ประชาชนในพื้นที่ตามกลุ่ม
(Prevention & ภาวะที่ดี
วัย (ต่อ)
Promotion
6) วัยสูงอายุ
Excellence)
โดยมุ่งเน้น
- พัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุและผู้พิการโดย
การมีส่วนร่วมกับภาคี
เครือข่ายอย่างมีคณ
ุ ภาพ
1) การคัดกรองค้นหา
ปัญหาสุขภาพ
2) การจัดสภาพแวดล้อม
เอื้อต่อการดูแลและดูแล
แบบครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่

KPI

- ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองปัญหา
สุขภาพ ตามเกณฑ์
- ร้อยละของ Health Ageing เพิ่มขึ้น
หรือคงที่จากปี 2561
- ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์ ตามเกณฑ์
1) ลดอัตราการติดเตียง
- โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบพื้นที่ตาบล
เกษตรพัฒนาตาบลยกกระบัตรและ
ตาบลโรงเข้

- เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบตั ิงานได้ถูกต้อง
เหมาะสม

Target/
ร้อยละ

แผนงาน/โครงการ

กลุ่มวัยสูงอายุ
11.โครงการส่งเสริมดูแลและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ,
ผู้พิการและธนาคารเวลา
อาเภอบ้านแพ้ว ปี 2562
>60 - คัดกรอง ค้นหาปัญหา
สุขภาพเชิงรุก
100
- อบรม ฟื้นฟูความรู้ให้กับ
ผู้ดูแล
12.โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ
>50 และจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
อาเภอบ้านแพ้ว ปี2562
- ส่งเสริมกิจกรรม
3 ตาบล - ตรวจสุขภาพ
- ประเมินชมรมดีเด่น
- มหกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
สืบสานภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ผู้สูงอายุ
13.โครงการจัดตั้งศูนย์
เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ
ผู้สูงอายุโรงพยาบาลบ้าน
แพ้ว (องค์การมหาชน)
สาขาหลักห้า อาเภอบ้าน
แพ้ว ปี2562
100
14.โครงการส่งเสริมความรู้
เรื่อง การดูแลแผลและสาย
สวนปัสสาวะในชุมชน
อาเภอบ้านแพ้ว ปี 2562

ระยะเวลา
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ
รพ.
อื่นๆ
1,258,100

1,301,200

1,010,300

37,800

เปูาประสงค์เชิง
กลยุทธ์
KPI
ยุทธศาสตร์
1.ส่งเสริม
1.1 ประชาชนใน 1.1.1 พัฒนาสุขภาพ
สุขภาพเป็นเลิศ อาเภอบ้านแพ้วมีสุข ประชาชนในพื้นที่ตามกลุ่ม
(Prevention & ภาวะที่ดี
วัย (ต่อ)
Promotion
7) กลุ่มต่างด้าว
- อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวเพิ่มขึ้น
Excellence)
- หญิงตั้งครรภ์ต่างด้าวที่ฝากครรภ์ครั้ง
แรกก่อน12 สัปดาห์
- หญิงตั้งครรภ์ต่างด้าวที่ฝากครรภ์ครบ
5 ครั้งตามเกณฑ์
- เด็กต่างด้าวที่เกิด 1ตุลาคม 2558
ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์
- ประชากรหญิงวัยเจริญพันธุ์ตา่ งด้าวที่
อยู่กินกับสามีเข้าถึงบริการคุมกาเนิดทุก
ประเภทเข้าถึงบริการคุมกาเนิดทุก
ประเภท
ยุทธศาสตร์ที่

Target/
ร้อยละ

30 คน
40
40
90
35

แผนงาน/โครงการ

กลุ่มงานต่างด้าว
15.โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขต่างด้าวในการ
ส่งเสริมสุขภาพและปูองกัน
โรค อาเภอบ้านแพ้ว ปี2562
- อบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขต่างด้าวรายใหม่
- เพิ่มความครอบคลุมการ
ให้บริการดูแลก่อนคลอดและ
เยี่ยมหลังคลอด
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง
โรคติดต่อ 2 ภาษา

ระยะเวลา
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ
รพ.
อื่นๆ

49,100

เปูาประสงค์เชิง
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
1.ส่งเสริม
1.1 ประชาชนใน 1.1.2 เพิ่ม
สุขภาพเป็นเลิศ อาเภอบ้านแพ้วมีสุข ประสิทธิภาพระบบการ
(Prevention & ภาวะที่ดี
ปูองกัน ควบคุมโรค
Promotion
และภัยสุขภาพเชิงรุก
Excellence)
แบบบรรณาการโดย
การมีส่วนร่วมกับ รพ
สต.และภาคส่วนต่าง ๆ
โดยมุ่งเน้น
1) โรคไข้เลือดออก
ยุทธศาสตร์ที่

KPI

Target/
ร้อยละ

- อัตราปุวยด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่ม อัตราปุวย/
นักเรียนลดลง เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐาน แสน ปชก
ย้อนหลัง 5 ปี ในกลุ่มอายุ 6 - 14 ปี
ไม่เกิน
334.34
- อัตราปุวยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง
เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐาน ย้อนหลัง 5 ปี
- อัตราตายด้วยโรคไข้เลือดออก

- แกนนานักเรียนที่ผ่านการอบรมผู้
พิชิตไข้เลือดออกมีความรูผ้ ่านเกณฑ์
- ผู้ปุวยทุกรายมีการมีสอบสวนควบคุม
โรคทันเวลาประสิทธิภาพภายใน 2 ชม.
- ตาบลสามารถควบคุมโรคได้ภายใน
2 ชม.
- ค่าดัชนีความชุกชุมของลูกน้ายุงลาย
ในพื้นที่ 6 ร.

ไม่เกิน
114.95
อัตราปุวย/
แสน ปชก.
ไม่เกิน
0.11
80
100
70
CI=0
HI ≤10

แผนงาน/โครงการ
กลุ่มงานปูองกันและควบคุมโรค
16.โครงการรณรงค์หยุดยั้งโรค
ไข้เลือดออก อาเภอบ้านแพ้ว ปี
2562
- เฝูาระวังโรคล่วงหน้าก่อนเกิดโรค
- รณรงค์สร้างกระแสให้ประชาชน
เกิดการตื่นตัวเรื่องอันตรายจากโรค
ไข้เลือดออกโดยบูรณาการหน่วยงาน
ราชการในพื้นที่ทุกภาคส่วนร่วมกับ
ผู้นาชุมชนชุมชน คณะกรรมการเฝูา
ระวังโรคของหมู่บ้านและทีม SRRT
ตามมาตรการ 5 ป. 1 ข.และ
มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ช่วงเดือน
(พ.ค.) ของทุกปี
- อบรมสร้างแกนนานักเรียนผู้พิชิต
โรคไข้เลือดออก ช่วงอายุ 6-14 ปี
โรงเรียนพร้อมสารวจทาลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลายโดยแกนนาที่
ผ่านการอบรม ในโรงเรียนและบ้าน
ทุกวันศุกร์
- พ่นหมอกควัน
- ควบคุมโรคขณะเกิดโรคและหลัง
เกิดโรค
- ตั้งทีมควบคุมโรคไข้เลือดออกใน
กรณีวันหยุด
- ปฏิบัติการกรณีการระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่
- จัดตั้งทีมประเมินสารวจลูกน้า
ยุงลาย

ระยะเวลา
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ
รพ.
อื่นๆ
2,651,700

เปูาประสงค์เชิง
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
1.ส่งเสริม
1.1 ประชาชนใน 1.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพ
สุขภาพเป็นเลิศ อาเภอบ้านแพ้วมีสุข ระบบการปูองกัน ควบคุม
(Prevention & ภาวะที่ดี
โรคและภัยสุขภาพเชิงรุก
Promotion
แบบบรรณาการโดยการมี
Excellence)
ส่วนร่วมกับ รพสต.และ
ภาคส่วนต่าง ๆ (ต่อ)
โดยมุ่งเน้น
2) โรควัณโรค
- เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประเมิน ติดตามดูแลผู้ปุวย
วัณโรค
ยุทธศาสตร์ที่

KPI

Target/
ร้อยละ

- ประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับถ่ายภาพรังสี
ทรวงอก

80

- อัตราความสาเร็จการรักษาวัณโรคราย
ใหม่และกลับเป็นซ้า

85

- ผู้ปุวยที่มีประวัติการรักษาวัณโรคมา
ก่อน มีผลตรวจทดสอบความไวต่อยาวัณ
โรค

>60

- เด็กอายุ ต่ากว่า 5 ปี ซึ่งอยู่ร่วมบ้าน
กับผู้ปุวยวัณโรคได้รับยารักษาการติดเชื้อ
วัณโรค ระยะแฝงตามแนวทางการรักษา
วัณโรคในเด็กของประเทศไทย

>60

- ผู้ปุวยวัณโรคมีอัตราการตายลดลง

<=5

- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รับความรู้
เกี่ยวกับโรควัณโรค

80

แผนงาน/โครงการ
17.โครงการค้นหาและ
ควบคุมโรควัณโรค อาเภอ
บ้านแพ้ว ปี 2562
- ค้นหาผู้ปุวยวัณโรคใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยง ด้วย
วิธีการถ่ายภาพรังสีทรวงอก
- คัดกรองผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้น
ไปใน อ.บ้านแพ้วด้วยแบบคัด
กรองเบื้องต้น ( Verbal
Screen)
- คัดกรองผู้ที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนแออัด ด้วยแบบคัด
กรองเบื้องต้น ( Verbal
Screen)
- คัดกรองแรงงานข้ามชาติที่
ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ใน อ.บ้าน
แพ้ว ด้วยแบบคัดกรอง
เบื้องต้น
(Verbal Screen)
- การกากับการกินยาในผู้ปุวย
วัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา
- อบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องโรค
วัณโรคให้กับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
- วางแผนในการดูแลผู้ปุวย
โรควัณโรคโดยสหสาขา
วิชาชีพ

ระยะเวลา
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ
รพ.
อื่นๆ
1,588,800

เปูาประสงค์เชิง
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
1.ส่งเสริม
1.1 ประชาชนใน 1.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพ
สุขภาพเป็นเลิศ อาเภอบ้านแพ้วมีสุข ระบบการปูองกัน ควบคุม
(Prevention & ภาวะที่ดี
โรคและภัยสุขภาพเชิงรุก
Promotion
แบบบรรณาการโดยการมี
Excellence)
ส่วนร่วมกับ รพสต.และ
ภาคส่วนต่าง ๆ (ต่อ)
โดยมุ่งเน้น
3) เด็กจมน้า
ยุทธศาสตร์ที่

KPI

- อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้า
(อายุต่ากว่า 15 ปี)
- ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีความรูค้ วาม
เข้าใจเรื่องการปูองกันเด็กจมน้า
- ครูและบุคลากรผู้ดูแลเด็กมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการปูองกันเด็กจมน้า

Target/
ร้อยละ

18. โครงการรณรงค์ปูองกัน
เด็กจมน้า อาเภอบ้านแพ้ว ปี
ไม่เกิน5 2562
ต่อแสน - ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปชก. ปูองกันเด็กจมน้า
เด็ก0-15 ปี - อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ
80
(CPR) และการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น
80

4) อาเภอควบคุมโรค
เข้มแข็งแบบยั่งยืน
- ทีมเฝูาระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว
(SRRT) ทุกระดับได้รับการอบรมฟื้นฟู/
พัฒนาศักยภาพตามที่กาหนดกาหนด
- มีการนาเสนอสถานการณ์โรคระบาด
วิทยาอย่างน้อย10 ครั้งต่อปี
- อาเภอมีการมีการซ้อมแผนรับการ
ระบาดของโรคอุบัติใหม่อุบตั ิซ้าปีละ 1
ครั้ง

แผนงาน/โครงการ

100
80
100

19. โครงการอาเภอควบคุม
โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
อาเภอบ้านแพ้ว ปี2562
- อมรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ
และแลกเปลีย่ นเรียนรู้ทีม
SRRT ระดับอาเภอในการเฝูา
ระวังปูองกันควบคุมโรค
- ประชุม War Room ทีม
SRRT
- เตรียมความพร้อมซ้อมรับ
การระบาดของโรคอุบตั ิใหม่/
อุบัติซ้า
- สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
โรคต่างๆ

ระยะเวลา
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ
รพ.
อื่นๆ

88,260

266,600

เปูาประสงค์เชิง
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
1.ส่งเสริม
1.1 ประชาชนใน 1.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพ
สุขภาพเป็นเลิศ อาเภอบ้านแพ้วมีสุข ระบบการปูองกัน ควบคุม
(Prevention & ภาวะที่ดี
โรคและภัยสุขภาพเชิงรุก
Promotion
แบบบรรณาการโดยการมี
Excellence)
ส่วนร่วมกับ รพสต.และ
ภาคส่วนต่าง ๆ (ต่อ)
5) โรคมือ เท้า ปาก
ยุทธศาสตร์ที่

6) อนามัยสิ่งแวดล้อม
- จัดการขยะมูลฝอยและ
ขยะติดเชื้อ

KPI

- อัตราปุวยด้วยโรคมือ เท้า ปาก ในเด็ก
0-5 ปี
- ครูผู้ดูแลเด็ก ครูอนุบาลมีความรู้ ผ่าน
เกณฑ์ศพด./ รร.อนุบาลควบคุมโรคได้

- หน่วยบริการสาธารณสุข 19 แห่ง
ผ่านการประเมินเรื่องขยะติดเชื้อใน
หน่วยบริการสาธารณสุข

Target/
ร้อยละ

แผนงาน/โครงการ

20.โครงการควบคุมโรคมือ
เท้า ปาก อาเภอบ้านแพ้ว ปี
ลดลงกว่า 2562
ปี 2561 - เฝูาระวังโรคล่วงหน้าก่อน
80
เกิดโรค
- การควบคุมขณะการเกิดโรค
- การเฝูาระวังหลังการเกิดโรค
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
ประชาชน /ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/โรงเรียน
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
100
21.โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยและขยะติดเชื้อ อาเภอ
บ้านแพ้ว ปี 2562
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์คัด
แยกขยะ ถังขยะ 4 ภาษา
- ประเมินและสนับสนุน
อุปกรณ์และวัสดุในการจัดการ
ขยะติดเชื้อ ในหน่วยบริการ
สาธารณสุข

ระยะเวลา
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ
รพ.
อื่นๆ
114,000

368,745

เปูาประสงค์เชิง
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
1.ส่งเสริม
1.1 ประชาชนใน 1.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพ
สุขภาพเป็นเลิศ อาเภอบ้านแพ้วมีสุข ระบบการปูองกัน ควบคุม
(Prevention & ภาวะที่ดี
โรคและภัยสุขภาพเชิงรุก
Promotion
แบบบรรณาการโดยการมี
Excellence)
ส่วนร่วมกับ รพสต.และ
ภาคส่วนต่าง ๆ (ต่อ)
7) การปูองกันการใช้
สารเคมีทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่

KPI

- หน่วยบริการสาธารณสุข 20 แห่ง
สารวจและค้นหาปัญหาแห่งละ 40
ตัวอย่าง
- เกษตรกรกลุม่ เสี่ยงได้รับความรูแ้ ละ
วิธีการปูองกันอันตรายจากการใช้สารเคมี
จานวน 1,500 คน
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รับความรู้การ
จัดบริการอาชีวอนามัยแรงงานในชุมชน
จานวน 25 คน
- ตัวอย่างผักสด 100 ตัวอย่าง

Target/
ร้อยละ

80
80
80
80

แผนงาน/โครงการ

22.โครงการส่งเสริมผู้ผลิต
ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย
จากสารเคมีตกค้างทางการ
เกษตร ปี2562
- สารวจและค้นหาปัญหาด้าน
การใช้สารเคมี และพฤติกรรม
การปลูกพืชของเกษตรกร ใน
พื้นที่อาเภอบ้านแพ้ว
-อบรมให้ความรู้และคัดกรอง
สารเคมีในเกษตรกรในอาเภอ
บ้านแพ้ว และเกษตรกร
สมาชิกสหกรณ์การเกษตร
บ้านแพ้ว
- จัดอบรมฟื้นฟู แนวทางและ
เกณฑ์การจัดบริการ อาชีวอ
นามัยแรงงานในชุมชนใน
หน่วยบริการปฐมภูมิ(คลินิก
สุขภาพเกษตรกร) ทั้ง 20
หน่วยบริการ
- จัดสรรอุปกรณ์ตรวจสารพิษ
ในเกษตรกร
- ประชาสัมพันธ์ Roll up

ระยะเวลา
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ
รพ.
อื่นๆ

344,350

เปูาประสงค์เชิง
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
1.ส่งเสริม
1.1 ประชาชนใน 1.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพ
สุขภาพเป็นเลิศ อาเภอบ้านแพ้วมีสุข ระบบการปูองกัน ควบคุม
(Prevention & ภาวะที่ดี
โรคและภัยสุขภาพเชิงรุก
Promotion
แบบบรรณาการโดยการมี
Excellence)
ส่วนร่วมกับ รพสต.และ
ภาคส่วนต่าง ๆ (ต่อ)
8) การสร้างเสริมสุขภาพ
ด้านกายศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่

9) การเฝูาระวังคุณภาพ
น้าดื่ม

10) เมืองเป็นมิตรกับ
ผู้สูงอายุ

KPI

Target/
ร้อยละ

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขต รพ.สต. 5
แห่ง จานวน 150 คน ได้รับความรู้
ด้านอาชีวอนามัย การปูองกันอันตราย
จากการทางาน และการยศาสตร์
- บุคลากร รพ.บ้านแพ้ว จานวน 250
คน ได้รับความรูด้ ้านอาชีวอนามัย การ
ปูองกันอันตรายจากการทางาน และ
การยศาสตร์
- น้าบริโภคหมู่บ้านในอาเภอบ้านแพ้ว
ได้รับการตรวจคุณภาพน้า

80

- พื้นที่ภายนอกอาคารในหน่วยบริการ
สาธารณสุขได้รับการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพ
ดีของผู้สูงอายุ

100

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ
รพ.
อื่นๆ

23.โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
ด้านกายศาสตร์ ปี2562
- จัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีวะ
อนามัย การปูองกันอันตรายจาก
การทางาน
และการยศาสตร์

250,000

24. โครงการเฝูาระวังคุณภาพ
น้าประปาหมู่บ้านในอาเภอบ้าน
แพ้ว ปี2562
- วิเคราะห์ค่าคุณภาพน้าดื่ม ตาม
มาตรฐานกรมอนามัย จานวน 98
ตัวอย่างๆละ 2,600 บาท
25.โครงการเมืองเป็นมิตรกับ
ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่
ภายนอกอาคารให้เอื้อต่อส่งเสริม
สุขภาพผูส้ ูงอายุตามองค์ประกอบ
เมืองที่เป็นมิตรกับผูส้ ูงอายุ (Age
Friendly Cities) มาตรฐาน
WHO, Global Age-Friendly
Cities:A Gide 20 หน่วยบริการ

259,800

80

80

174,000

เปูาประสงค์เชิง
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
1.ส่งเสริม
1.1 ประชาชนใน 1.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพ
สุขภาพเป็นเลิศ อาเภอบ้านแพ้วมีสุข ระบบการปูองกัน ควบคุม
(Prevention & ภาวะที่ดี
โรคและภัยสุขภาพเชิงรุก
Promotion
แบบบรรณาการโดยการมี
Excellence)
ส่วนร่วมกับ รพสต.และ
ภาคส่วนต่าง ๆ (ต่อ)
11) GREEN&CLEAN
Hospital
ยุทธศาสตร์ที่

12) พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ (พชอ.)

KPI

Target/
ร้อยละ

- โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
รักษามาตรฐานระดับดีมาก และเป็น
ต้นแบบได้

100

- ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ที่มี
คุณภาพเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
- ประเมิน UCCARE ปัญหาสุขภาพของ
อาเภอจานวน 2 เรื่อง ผ่านเกณฑ์ใน
ระดับ 3.0

100
100

แผนงาน/โครงการ
26.พัฒนา GREEN&CLEAN
Hospital ปี 2562
- รณรงค์ลดอัตราค่าไฟฟูา หรือ
ลดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น หรือ
ผลความสาเร็จของการประหยัด
พลังงานได้อย่างชัดเจน
ตรวจสอบได้
-รณรงค์ลดการใช้สารเคมีใน
ห้องส้วม (ขอสนับสนุนน้าหมัก
ชีวภาพ
- เฝูาระวังคุณภาพน้าดื่ม
-ตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้าทาง
ห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย 1
ครั้ง/ปี ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้าบริโภค
กรมอนามัย
แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ (พชอ.)
27.โครงการพัฒนาระบบ
สุขภาพอาเภอเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ยั่งยืน อาเภอบ้านแพ้ว
ปี 2562
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
เดือนละ 1 ครั้ง
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ/เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน
ระบบพัฒนา คุณภาพชีวิตระดับ
อาเภอ (พชอ.) (DHS/DHB)(นอก
พื้นที่ ต่างจังหวัด)

ระยะเวลา
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ
รพ.
อื่นๆ
15,000

178,800

เปูาประสงค์เชิง
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
1.ส่งเสริม
1.1 ประชาชนใน 1.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพ
สุขภาพเป็นเลิศ อาเภอบ้านแพ้วมีสุข ระบบการปูองกัน ควบคุม
(Prevention & ภาวะที่ดี
โรคและภัยสุขภาพเชิงรุก
Promotion
แบบบรรณาการโดยการมี
Excellence)
ส่วนร่วมกับ รพสต.และ
ภาคส่วนต่าง ๆ (ต่อ)
13) พัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่

KPI
- รพ.สต.ได้รับการนิเทศติดตาม กากับ
สนับสนุนและประเมินผลการดาเนินงาน
- มีแผนงานส่งเสริมสุขภาพและปูองกัน
โรคครอบคลุมตามปัญหาของพื้นที่
- มีการประชุมคณะกรรมการ คปสอ./
กากับติดตามผลงาน/นาเสนอผลงานตาม
แผนที่วางไว้ (6ครั้ง/ปี)

Target/
ร้อยละ
100
100
100

แผนงาน/โครงการ
พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
28.โครงการพัฒนาบริการ
ปฐมภูมิและติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน
ด้านส่งเสริมสุขภาพและ
ปูองกันโรค อาเภอบ้านแพ้ว
ปี 2562
- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทา
แผนงาน/โครงการส่งเสริม
สุขภาพและปูองกันโรค/
ถ่ายทอดแผนฯสู่ผู้ปฏิบัติงาน
ในระดับปฐมภูมิ (นอกพื้นที่
ต่างจังหวัด)
-นิเทศติดตามผลการดาเนิน
งานด้านสาธารณสุข รพ.สต.
ปีละ2ครั้ง
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/
นวัตกรรม/สรุปผลการ
ดาเนินงานสาธารณสุข
ประจาปี (นอกพื้นที่
ต่างจังหวัด)

ระยะเวลา
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ
รพ.
อื่นๆ
821,500

เปูาประสงค์เชิง
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
1.ส่งเสริม
1.1 ประชาชนใน 1.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพ
สุขภาพเป็นเลิศ อาเภอบ้านแพ้วมีสุข ระบบการปูองกัน ควบคุม
(Prevention & ภาวะที่ดี
โรคและภัยสุขภาพเชิงรุก
Promotion
แบบบรรณาการโดยการมี
Excellence)
ส่วนร่วมกับ รพสต.และ
ภาคส่วนต่าง ๆ (ต่อ)
14) พัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล
(รพ.สต.ติดดาว)
ยุทธศาสตร์ที่

15) ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข

16) พัฒนาศักยภาพงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ

KPI

Target/
ร้อยละ

- รพ.สต.ผ่านเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว

>25

- อาสาสมัครสาธารณสุข ได้รับการอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุข 5 กลุม่ วัยและ
ควบคุมปูองกันโรค
- อาสาสมัครสาธารณสุข ได้รับการอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 10
สาขา

80

- ผลิตภัณฑ์น้าบริโภคและน้าแข็งบริโภคได้
คุณภาพ ณ สถานที่จาหน่าย
- โรงเรียนผ่านมาตรฐานการจัดการเก็บ
รักษาตราระบบ Cold chai และความ
ปลอดภัยนมโรงเรียน
- หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีการรับรอง
มาตรฐาน Clean Food Good Taste
ตลาดนัดในพื้นที่และเทศการสาคัญต่างๆ
- ผักและผลไม้สดที่ใช้ภายในโรงพยาบาลมี
ความปลอดภัยจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช

80

80

100
95

100

แผนงาน/โครงการ
29. โครงการพัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล(รพ.สต.ติดดาว)
อาเภอบ้านแพ้ว ปี 2562
- อบรมฟื้นฟูระบบงานควบคุม
โรคติดเชื้อ
- สารวจ/ประเมินระบบงาน
IC, ระบบยาในรพ.สต.19แห่ง
- สร้างระบบการส่งต่อและ
ติดตามประสิทธิภาพการฆ่า
เชื้อในหม้อนึ่ง(ชุดทดสอบ
ประสิทธิภาพหม้อนึ่ง)
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
30.โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข อาเภอบ้านแพ้ว
ปี 2562
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
31.โครงการพัฒนาศักยภาพ
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ อาเภอบ้านแพ้ว ปี
2562 โดยมุ่งเน้น
การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพและการส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล
- ตรวจสอบและเฝูาระวังความ
ปลอดภัยด้านอาหาร
- จัดเวทีอบรมและแลกเปลี่ยน
เรียนiรู้

ระยะเวลา
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ
รพ.
อื่นๆ
142,080

287,600

325,800

เปูาประสงค์เชิง
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
1.ส่งเสริม
1.1 ประชาชนใน 16) พัฒนาศักยภาพงาน
สุขภาพเป็นเลิศ อาเภอบ้านแพ้วมีสุข คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
(Prevention & ภาวะที่ดี
สุขภาพ (ต่อ)
Promotion
Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่

KPI
- บุคลากรประจาโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล ได้รับการอบรมและฟื้นฟู
ความรู้ด้านยา
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมีการ
สั่งใช้ยาปฏิชีวนะในโรคทางเดินหายใจ
ส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

ระยะเวลา
Target/
แผนงาน/โครงการ
ร้อยละ
Q1 Q2 Q3 Q4
100
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์จัด
นิทรรศการทีเ่ กี่ยวกับการใช้ยา
ให้แก่บุคลากรของ
100
โรงพยาบาล,ผู้มารับบริการ
และบุคคลทั่วไป

งบประมาณ
รพ.
อื่นๆ

ยุทธศาสตร์ที่
2.บริการเป็น
เลิศ (Service
Excellence

เปูาประสงค์เชิง
กลยุทธ์
KPI
ยุทธศาสตร์
2.1 ประชาชนเข้าถึง 2.1.1 เพิ่มศักยภาพคลินิก
บริการรักษาโรคที่มี บริการ และแผน Service
ความซั บ ซ้ อ น โดย plan
แพทย์ เ ฉพาะทางที่
- ร้อยละตัวชี้วัดการดาเนินงานคลินิก
ค ร อ บ ค ลุ ม ส า ข า
หมอครอบครัวบรรลุเปูาหมาย
โดยไม่ต้องส่งต่อ
- ร้อยละของผู้ปุวย DM,HT ที่ได้รบั การ
คัดกรองโรคไตเรื้อรัง
- ร้อยละของผู้ปุวย DM ควบคุมน้าตาล
อยู่ในระดับดี
- ร้อยละของผู้ปุวย HT ควบคุมความดัน
โลหิตในระดับดี
- อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนด้วย
NCD ลดลงเทียบกับบีทผี่ ่านมา
- อัตราปุวยด้วย NCD (4 โรคจุดเน้น)
ลดลงเมื่อเทียบกับบีทผี่ ่านมา
- อัตราตายด้วย NCD ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2561
1) โรคมะเร็งลาไส้
2) โรคเบาหวาน
3) โรคหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน
Stroke / STIMI
- อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด
ต่อผู้ปุวยที่ส่งตรวจ ลดลง
- ผ่านตัวชี้วัดมาตรฐานระบบการดูแล
ทารกแรกเกิด ของเขตบริการสุขภาพที่ 5
- ผู้ปุวยแบบประคับประคองได้รบั การ
ดูแลตามแนวมาตรฐาน
- ร้อยละผู้ปุวยนอกได้รับบริการแพทย์
แผนไทยทีไ่ ด้มาตรฐาน

Target/
ร้อยละ

>80
>90
≥40
≥50
ลดลง
ลดลง
ลดลง

50
>80
>90
≥18

แผนงาน/โครงการ
แผนงานพัฒนาศักยภาพ
บริการสุขภาพตาม
Service plan
1.โครงการคลินิกหมอ
ครอบครัว
2.พัฒนาศักยภาพระบบ
บริการ สาขาโรคไม่ติดเชื้อ
เรื้อรัง (NCD)
โดยมุ่งเน้น
-ลดอัตราปุวย ตายและ
ภาวะแทรกซ้อนของกลุ่มโรค
NCD
1) โรคมะเร็งลาไส้
2) โรคเบาหวาน
3) โรคความดันโลหิตสูง
4) โรคหลอดเลือดหัวใจและ
สมอง

3.การปูองกันควบคุมการดื้อ
ยา และการใช้ยาต้านจุลชีพ
อย่าง สมเหตุสมผล
4.พัฒนาระบบการดูแลทารก
แรกเกิด
5.พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวย
แบบประคับประคอง
6.พัฒนามาตรฐานระบบ
การแพทย์แผนไทย

ระยะเวลา
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ
รพ.
อื่นๆ

ยุทธศาสตร์ที่
2.บริการเป็น
เลิศ (Service
Excellence

เปูาประสงค์เชิง
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
2.1 ประชาชนเข้าถึง 2.1.1 เพิ่มศักยภาพคลินิก
บริการรักษาโรคทีม่ ี บริการ และแผน Service
ความซับซ้อน โดย plan
แพทย์เฉพาะทางที่
ครอบคลุมสาขา
โดยไม่ต้องส่งต่อ

KPI
- ร้อยละของผู้มีปญ
ั หาสุขภาพจิตเข้าถึง
บริการสุขภาพจิต
- ลดอัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ
- อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล
- ผู้ปุวยได้รับวินิจฉัยมะเร็งเข้าถึงยาเคมี
บาบัดภายใน 6 สัปดาห์
- การ Refer Out
- ร้อยละของผู้ปุวย CKD ที่มีค่า
eGFR<4 ml/min/1.73 m2/ปี
- ผู้ปุวยยาเสพติดได้รับการบาบัดต่อเนื่อง
- ร้อยละของผู้ปุวยทีไ่ ด้รับการผ่าตัดแบบ
One day surgery 20% (กท)
- ความสาเร็จในการขยายสาขาและเปิด
ให้บริการตามแผนที่กาหนด

Target/
แผนงาน/โครงการ
ร้อยละ
>65 7. พัฒนามาตรฐานระบบ
การดูแลสาขาสุขภาพจิต
<6.3 ต่อ และจิตเวช
แสนปชก.
ลดลง 8. พัฒนาระบบการปูองกัน
ต่อ1000 และควบคุมการติดเชื้อ
วันนอน
>80 9.พัฒนามาตรฐานการดูแล
ผู้ปุวยโรคมะเร็งโดยมุ่งเน้น
ลดลง
- มะเร็งลาไส้
>5
100

สาเร็จ

10.พัฒนามาตรฐานการดูแล
ผู้ปุวยโรคไต
11.พัฒนาระบบบริการ
บาบัดรักษาผู้ปุวยยาเสพติด
12.เพิ่มศักยภาพระบบ One
day surgery
13.โครงการการขยายสาขา
การให้บริการ
- ชั้น 11 สาขาสาทร
- ศูนย์แจ้งวัฒนะ

ระยะเวลา
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ
รพ.
อื่นๆ

38,000,000
4,000,000
(งบผูกพัน)

ยุทธศาสตร์ที่
2.บริการเป็น
เลิศ (Service
Excellence

เปูาประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
2.1 ประชาชนเข้าถึง
บริการรักษาโรคทีม่ ี
ความซับซ้อน โดย
แพทย์เฉพาะทางที่
ครอบคลุมสาขา
โดยไม่ต้องส่งต่อ

กลยุทธ์

KPI

2.1.2 พัฒนาศูนย์ MRI
และสวนหัวใจ

- ความสาเร็จในการจัดตั้งศูนย์สวนหัวใจ
และเปิดให้บริการตามแผนที่กาหนด
- ผู้ปุวย STEM และNS TEMI ได้รบั การ
สวนหัวใจ (หลังเปิดให้บริการ)
2.1.3 พัฒนาศักยภาพด้าน - ความสาเร็จในการผ่าตัดเปลีย่ นไต
ศัลยกรรมการปลูกถ่าย
เปลี่ยนไต
2.1.4 พัฒนาศักยภาพ
- อัตราตายในโรงพยาบาลด้วย STEMI
ระบบการดูแลผู้ปุวยสมอง - อัตราตายด้วย Stroke
ขาดเลือด
2.1.5 พัฒนาระบบการ
- อัตราตายอุบัตเิ หตุทางถนน
ดูแลผูป้ ุวยและบาดเจ็บ
- อัตราการบาดเจ็บทางสมองลดลง
ฉุกเฉินและสาธารณภัย
- อัตราการเสียชีวิตผู้ปุวยที่มีค่า Ps
score  0.75
2.1.6 เพิ่มศักยภาพระบบ - ผู้ปุวยที่มีปัญหาโรค
การให้บริการ ฟื้นฟู
1) ระบบหัวใจหลอดเลือด สมอง
สุขภาพ กายภาพบาบัด
(Cardio & Stroke Vascular
System)
2) ระบบกล้ามเนื้อ (Muscular System)
3) ระบบประสาท (Neurons System)
ได้รับการฟื้นฟูสภาพ

- ความสาเร็จในการขยายบริการ
กายภาพาบัดเพิ่มขึ้นในชุมชน

Target/
แผนงาน/โครงการ
ร้อยละ
สาเร็จ 14.โครงการพัฒนาศูนย์รังสี
วินิจฉัยและศูนย์สวนหัวใจ
100
- เปิดให้บริการสวนหัวใจ
1 ราย

15.โครงการผ่าตัดเปลี่ยนไต

<10
<7

16.ขยายบริการระบบการ
ดูแลผู้ปุวยสมองขาดเลือด
Stroke Unit
17. โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลผู้ปุวยและบาดเจ็บ
ฉุกเฉินและสาธารณภัย

ไม่เกิน18
ต่อแสน
ปชก.

ระยะเวลา
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ
รพ.
อื่นๆ
29,000,000
(งบผูกพัน)

<1

>60

สาเร็จ

18. โครงการพัฒนาศักยภาพ
งานกายภาพบาบัด
- พัฒนาระบบการฟื้นฟู
สุขภาพแบบครบวงจร
โดยมุ่งเน้นฟื้นฟูสภาพผู้ปุวย
ที่มีปัญหา
1) ระบบหัวใจหลอดเลือด
สมอง (Cardio & Stroke
Vascular System)
2) ระบบกล้ามเนื้อ
(Muscular System)
3) ระบบประสาท (Neurons
System)
- ขยายบริการกายภาพบาบัด
สู่สาขาในชุมชน

500,000

ยุทธศาสตร์ที่
2.บริการเป็น
เลิศ (Service
Excellence

เปูาประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
2.1 ประชาชน
เข้าถึงบริการรักษา
โรคที่มีความซับซ้อน
โดยแพทย์เฉพาะ
ทางที่ครอบคลุม
สาขา โดยไม่ต้อง
ส่งต่อ
2.2 โรงพยาบาล
จั ก ษุ ก้ า ว สู่ ร ะ ดั บ
นานาชาติ

Target/
แผนงาน/โครงการ
ร้อยละ
>80 19. พัฒนาศักยภาพระบบการ
ให้บริการทันตกรรม

กลยุทธ์

KPI

2.1.7 เพิ่มศักยภาพระบบ
การให้บริการ ทันตกรรม

- ลดเวลารอคอยทาฟันปลอมตั้งแต่
ลงนัดจนถึงได้พิมพ์ปาก น้อยกว่า 3
เดือน

2.2.1 เพิ่มศักยภาพ
โรงพยาบาลจักษุ

- ความสาเร็จในการก่อสร้างอาคาร
รพ.จักษุบ้านแพ้วตามแผน ช่วงเวลา
ที่กาหนด
- จานวนผู้ปุวยมาใช้บริการด้านจักษุ
เพิ่มขึ้น

สาเร็จ

20.โครงการก่อสร้างอาคาร
โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว

>5

- อัตราการเกิด AE ที่สาคัญ
- ความเสี่ยงระดับ E-I ได้รับการทา
RCA
- ความสาเร็จในการทาระบบ
สารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับ
คุณภาพโรงพยาบาล
- ความพึงพอใจผู้รับบริการ
- ความสาเร็จในการจัดมหกรรม
คุณภาพ
- จานวนนวตกรรมทีไ่ ด้เผยแพร่และ
นาไปใช้

ลดลง

21.โครงการขยายตลาด ออก
หน่วยบริการเคลื่อนที่ทั้ง
ภายใน-นอกประเทศ
แผนงานพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐาน HA
22. เพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนามาตรฐานการดูแลความ
ปลอดภัยผู้ปุวย ตาม
แนวนโยบาย PSG : SIMPLE
23.เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
มาตรฐานระบบบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
24.พัฒนาระบบสารสนเทศ
เปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพ
โรงพยาบาล
25.โครงการสารวจความพึง
พอใจผู้ใช้บริการ
26.โครงการมหกรรมคุณภาพ

2.3 ผู้ปุวยได้รับการ 2.3.1พัฒนาคุณภาพตาม
ดูแลอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน HA อย่าง
ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ มี ต่อเนื่อง
ความ พึ ง พอใจต่ อ
บริการ

100
สาเร็จ
>85
สาเร็จ
> 10
เรื่อง

ระยะเวลา
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ
รพ.
อื่นๆ

170,000,000

10,000
30,000
100,000

ยุทธศาสตร์ที่
3. บุคลากรเป็น
เลิศ (People
Excellence)

ระยะเวลา
งบประมาณ
Target/
แผนงาน/โครงการ
ร้อยละ
Q1 Q2 Q3 Q4
รพ.
อื่นๆ
- ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร ส นั บ ส นุ น 17 ทุน 1.โครงการสนับสนุน
1,105,000
ทุ น การศึ ก ษาในสาขาขาดแคลนแก่
ทุนการศึกษาในสาขาขาด
นักเรียนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
แคลนแก่นักเรียนในพื้นที่และ
(พยาบาล 15 ทุน,เภสัชกร 2 ทุน)
พื้นที่ใกล้เคียง
- ความส าเร็ จ ในการสนั บ สนุ น ทุ น 10 ทุน 2.โครงการสนับสนุนทุน
500,000
พยาบาลศาสตร์ปีที่ 4
พยาบาลศาสตร์ปีที่ 4
3.1.2 แก้ปัญหาการ
- อั ต ราการลาออกในสาขาขาดแคลน
<7
3.วางระบบการจ่าย
ลาออกในสาขาขาดแคลน และ/หรือสาขาที่สรรหาได้ยาก
ค่าตอบแทนตามผลงานหรือ
หรือสรรหาได้ยาก ให้คง
เพิ่มพิเศษตามสภาพปัญหา
อยู่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่ขาดแคลน
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
อัตรากาลังและสรรหาได้ยาก
- วิเคราะห์การลาออกของ
กลุ่มสาขาขาดแคลนและ/หรือ
ที่สรรหาได้ยาก
- วางระบบแนวทางแก้ปัญหา
3 . 2 บุ ค ล า ก ร มี 3.2.1 สร้างเสริมศักยภาพ - ร้อยละของบุคลากรได้รับการอบรม
>80 4.โครงการพัฒนาบุคลากร
1,500,000
ความรู้ ทักษะในการ และพัฒนาสมรรถนะ
ตามแผน IDP (โดยได้รับใบเกียรติบัตร
- แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคล
ปฏิ บั ติ งานอย่ า งมื อ บุคลากร ให้สอดคล้อง
เพื่อรับรอง)
- แผนพัฒนาสาขาวิชาชีพ
อาชี พ และก้ า วทั น ภารกิจและทิศทางพัฒนา - ผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรตาม
> 80 - แผนพัฒนาของหน่วยงาน
การเปลี่ ย นแปลง องค์กร
IDP ผ่านเกณฑ์
ส อ ด ค ล้ อ ง ทิ ศ
- บุคลากรตามกลุม่ เปูาหมายได้รบั การ
- พัฒนาพฤติกรรมบริการสู่
ท า ง ก า ร พั ฒ น า
อบรมพฤติกรรมบริการเพื่อก้าวสูค่ วาม
ความเป็นเลิศ
องค์กร
เป็นเลิศด้านบริการ (Service Mind)
1. กลุ่มเข้าปฏิบัติงานใหม่
100
2. กลุ่มบริการด่านหน้า
100
3. สนับสนุนบริการอื่น ๆ
>80
เปูาประสงค์เชิง
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
3. 1 บุ ค ล า กร ที่ มี 3.1.1 วางแผนอัตรากาลัง
คุ ณ ภ าพเ พี ย งพอ และสนับสนุนทุนการ
เหมาะสมกั บ ภาระ ศึกษาในสาขาขาดแคลน
งาน

KPI

ยุทธศาสตร์ที่
3. บุคลากรเป็น
เลิศ (People
Excellence)

เปูาประสงค์เชิง
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
3 . 2 บุ ค ล า ก ร มี 3.2.2 ส่งเสริมสนับสนุน
ความรู้ ทักษะในการ บุคลากรในการสร้าง
ปฏิ บั ติ งานอย่ า งมื อ ผลงานวิจัย วิชาการ
อาชี พ และก้ า วทั น
การเปลี่ ย นแปลง
ส อ ด ค ล้ อ ง ทิ ศ
ท า ง ก า ร พั ฒ น า
องค์กร

3.2.3 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีความชานาญ
เฉพาะทางสอดคล้อง กับ
ภารกิจยุทธศาสตร์ของ
องค์กรและการ
เปลี่ยนแปลง

KPI
- จานวนงานวิจัย,ผลงานวิชาการสาคัญ
- จานวนครั้งการจัดอบรมทางวิชาการ
ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

- ความสาเร็จในการให้ทุนสนับสนุน
พัฒนาบุคลากร
1.แพทย์/ทันตแพทย์เฉพาะทาง,
ผู้เชี่ยวชาญ
2. พยาบาลเฉพาะทาง
3. หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
4. อื่นๆ ที่สอดคล้องภารกิจและทิศทาง
องค์กรทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว

ระยะเวลา
งบประมาณ
Target/
แผนงาน/โครงการ
ร้อยละ
Q1 Q2 Q3 Q4
รพ.
อื่นๆ
> 5 เรื่อง 5. โครงการพัฒนาวิชาการ
300,000
งานวิจัยและฝึกอบรมศูนย์
>12 ครั้ง การเรียนรู้
- จัดอบรมหลักสูตรสาคัญ
ต่างๆ ตามภารกิจทิศทางการ
องค์กรและการเปลีย่ นแปลง
ยุค 4.0 และ Smart worker
- ส่งเสริมสนับสนุนการ
ทางานวิจัย รวมถึงทั้งการจับ
มือกับบุคคล หน่วยงาน
ภายนอกทาวิจัย
6. โครงการสนับสนุนทุน
หลักสูตรเฉพาะทาง /
ผู้เชี่ยวชาญสาขา
10
- แพทย์/ทันตแพทย์เฉพาะ
ทาง,ผู้เชี่ยวชาญ
10-15 - พยาบาลเฉพาะทาง
1,000,000
10-20 - หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
700,000
10-15 - อื่นๆที่สอดคล้องภารกิจและ
1,339,000
ทิศทางการพัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่
3. บุคลากรเป็น
เลิศ (People
Excellence)

เปูาประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
3 . 2 บุ ค ล า ก ร มี
ความรู้ ทักษะในการ
ปฏิ บั ติ งานอย่ า งมื อ
อาชี พ และก้ า วทั น
การเปลี่ ย นแปลง
ส อ ด ค ล้ อ ง ทิ ศ
ท า ง ก า ร พั ฒ น า
องค์กร

กลยุทธ์
3.2.3 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทีมนาด้านบริหาร
ให้สอดคล้องกับภารกิจ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรและ
การเปลีย่ นแปลง (ต่อ)

3 . 3 บุ ค ล า ก ร มี
ความสุข มีแรงจูงใจ
ในการทางาน และมี
ความรักความผูกพัน
องค์กร

3.3 บุคลากรมีความสุข มี
แรงจูงใจในการทางาน
และมีความรักความผูกพัน
องค์กร

3.4 พัฒนาเครือข่าย
อสม.และแกนนาใน
ก า ร ดู แ ล สุ ข ภ า พ
ประชาชนในพื้นที่ให้
เข้าถึงบริการฉุกเฉิน
ที่รวดเร็ว

3.4.1 พัฒนาระบบ Tele
Health อสม. และ
เครือข่ายสุขภาพในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง, ชุมชน

ระยะเวลา
งบประมาณ
Target/
แผนงาน/โครงการ
ร้อยละ
Q1 Q2 Q3 Q4
รพ.
อื่นๆ
- ร้อยละหัวหน้าได้รับการอบรม
>5 คน 7. โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
175,000
หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง
ระดับกลาง
- ร้อยละเจ้าหน้าที่อายุงาน
>50 8.โครงการเตรียมความพร้อมเป็น
50,000
มากกว่า 10 ปีได้รับการอบรม
ผู้บริหารระดับต้น
หลักสูตรบริหารระดับต้น
- เจ้าหน้าที่อายุงาน 15 ปีขึ้นไป
หรือหรือผู้ทมี่ ีความสามารถพิเศษมี
ผลงานเชิงประจักษ์
-ร้อยละของผู้บริหารระดับสูงคณะ
>80 9.โครงการพัฒนาศักยภาพทีมนา
กรรมการบริหารโรงพยาบาลได้รับ
ด้านบริหารโรงพยาบาล
การพัฒนา
- ศึกษาดูงาน
2,000,000
- อบรม สัมมนา
500,000
- ผลประเมินบุคลากรมีความรัก
>70 10.ทบทวน ปรับปรุง
ผูกพันต่อองค์กร
-ระบบสวัสดิการ ค่าตอบแทนตาม
- ร้อยละบุคลากรได้รับการสร้าง
>98
ผลงาน เบี้ยขยัน
เสริมสุขภาพ
-ระบบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
1. กลุ่มปกติ
-ระบบการสื่อสาร การมีส่วนร่วมและ
2. กลุ่มเสี่ยง
ธรรมาภิบาล
3. กลุ่มปุวย
11.โครงการ Happy Banphaeo
hospital
- มุ่งเน้นการจัดสภาพแวดล้อมในการ
ทางานที่ดี
12. สร้างเสริมสุขภาพบุคลากร
100,000
- จานวนคนดีขององค์กร
20 คน 13. โครงการติดดาวยกย่องคนดี
100,000
- ความสาเร็จในการพัฒนาระบบ
สาเร็จ 14.พัฒนาระบบเครือข่าย อสม.และ
200,000
เครือข่าย อสม.และแกนนา ดูแล
แกนนา ดูแลสุขภาพประชาชนใน
(ผูกพัน)
สุขภาพประชาชนในพื้นที่โดยนา
พื้นที่โดยนาระบบเทคโนโลยีที่
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ทันสมัยมาใช้ Tele Health Conf.
Tele Health Conf.
KPI

เปูาประสงค์เชิง
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
4.บริหารจัดการ 4.1 เป็นโรงพยาบาล 4.1.1 นาเทคโนโลยีที่
เป็นเลิศ
ที่มีศักยภาพด้าน
ทันสมัยมาใช้บริหารจัดการ
(Governance บริการและบริหาร (Smart Hospital)
Excellence)
จัดการในระดับแนว
หน้า
ยุทธศาสตร์ที่

KPI
- ความสาเร็จในการพัฒนาระบบ
การดูผลตรวจสุขภาพ ในระบบ
ออนไลน์
- ความสาเร็จในการพัฒนาระบบ
การทานัดด้วยตนเอง (Self
appointment)
-ความสาเร็จในในการพัฒนา
ระบบการจ่ายเงินด้วยตนเอง
(Self payment)
- ร้อยละเจ้าหน้าที่รับรู้ Branding

4.2 โรงพยาบาลมี 4.2.1 สร้างการรับรู้
ความมั่นคงทางด้าน Branding
การเงิน
4.2.2 การใช้ทรัพยากร
- สัดส่วนการใช้ทรัพยากรเมื่อ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/ เปรียบเทียบปีที่ผ่านมา ลดลง
องค์กร

ระยะเวลา
Target/
แผนงาน/โครงการ
ร้อยละ
Q1 Q2 Q3 Q4
สาเร็จ 1. นาอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
สาเร็จ - การดูผลตรวจสุขภาพ ในระบบ
ออนไลน์
- พัฒนาระบบการทานัดด้วยตนเอง
สาเร็จ (Self appointment)
- พัฒนาระบบการจ่ายเงินด้วยตนเอง
(Self payment)
100
2. สร้างการรับรู้ Branding
5-10

4.2.3 เพิ่มการตลาด
เชิงรุก

- การเพิ่มขึ้นของตลาดใหม่
- การคงอยู่ของตลาดเก่า

>10
>90

4.2.4 เพิ่มกลุ่มลูกค้าทีม่ ี
ศักยภาพ

- ร้อยละการเพิ่มขึ้นของลูกค้าที่มี
ศักยภาพรายใหม่

>10

3. พัฒนาระบบการบริหารพัสดุให้มี
ประสิทธิภาพ
- การใช้ทรัพยากรร่วมกันของ
หน่วยงาน
- การจับมือกับหน่วยงานภายนอกใน
การจัดการพัสดุ/อุปกรณ์ เครื่องมือ
ทางการแพทย์ เพื่อลดต้นทุน
4. เพิ่มศักยภาพในการตลาดเชิงรุก
5. เพิ่มกลุ่มลูกค้าที่มีศกั ยภาพ

งบประมาณ
รพ.
อื่นๆ
500,000

เปูาประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
4.บริหารจัดการ 4.3 เป็น
เป็นเลิศ
โรงพยาบาล
(Governance คุณธรรม ใสสะอาด
Excellence)
ร่วมต้านทุจริตที่มี
ระดับคะแนน
ประเมินผ่านเกณฑ์
ITA
4.4 สถานที่
สิ่งแวดล้อมและ
ระบบ
สาธารณูปโภคได้
มาตรฐาน เพียงพอ
ปลอดภัย และเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์

KPI

4.3.1 ส่งเสริมคุณธรรม - ผลการประเมินคะแนน ITA
และพัฒนา โรงพยาบาล
คุณธรรม

4.4.1 ปรับปรุงสถานที่ - ความสาเร็จในการปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ตามแผนงาน
ที่เอื้อต่อการเยียวยา
และดูแลสิ่งแวดล้อมให้มี
ความปลอดภัย

ระยะเวลา
Target/
แผนงาน/โครงการ
ร้อยละ
Q1 Q2 Q3 Q4
ผ่าน 6. โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม
เกณฑ์
- ธนาคารความดี
- ตลาดคุณธรรม
7. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมด้าน
คุณธรรมการทาความดี
8. การประเมินตามเกณฑ์ ITA
สาเร็จ

9. โครงการปรับปรุงระบบสื่อสาร
10. โครงการติดตั้งเสียงตามสายทั้ง
โรงพยาบาล
11. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
12. โครงการบริหารจัดการขยะภายใน
โรงพยาบาล
13. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
14. โครงการความปลอดภัยจากอัคคีภัย
15. โครงการจัดทาการบริหารเครื่องมือ
แพทย์
16. โครงการปรับปรุงโครงสร้างอาคาร
สถานที่ ให้พร้อม ใช้งานมีพื้นที่ ใช้สอย
เพียงพอ
17. โครงการปรับปรุงบ่อบาบัดน้าเสีย
18. โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
สาขาเกษตรพัฒนา ชั้น 2
19. โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
สาขาหลักห้า
20. ก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น

งบประมาณ
รพ.
อื่นๆ

1,740,000
490,000
650,000
1,500,000
5,500,000
100,000
1,000,000
23,670,000
5,000,000
10,000,000
5,000,000
10,760,500

สรุปการงบประมาณ ตามแผนงานโครงการประเภทเชิงยุทธ์ AGENDA
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.ส่งเสริมสุขภาพเป็นเลิศ
(Prevention & Promotion
Excellence)
2. บริการเป็นเลิศ
(Service Excellence)
3.บุคลากรเป็นเลิศ
(People Excellence)
4.บริหารจัดการเป็นเลิศ
(Governance Excellence)

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

จานวนโครงการ
เชิงยุทธ์ Agenda

รพ.

31 โครงการ

23,082,970

27 โครงการ

38,640,000

14 โครงการ

9,369,000

200,000

-

9,569,000

20 โครงการ

65,910,500

-

-

65,910,500

91 โครงการ

137,002,470

รวม

งบผูกพัน
รพ.

บริจาค

-

-

33,000,000 170,000,000

33,200,000 170,000,000

23,082,970
241,640,000

340,202,470

