คปสอ.ศรีธาตุ

นายแพทย ธงภักดิ์ มีเพียร
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
คณะกรรมการนิเทศงาน คปสอ. จ.อุดรธานี
ครั้งที่ 1
ปงบประมาณ 2562

คปสอ.ศรีธาตุ

“พระธาตุเปนศรี วารีลําปาว
ประเพณีชนสามเผา ลาว ญอ ผูไทย
ธารน้ําใสบึงคําศรี บารมีศาลหลักเมือง
ลือเลื่องผาหมี่ขิด เนรมิตเมืองคารบอนต่ํา”

ขอมูลทั่วไป

คปสอ.ศรีธาตุ
การปกครอง
 แบงเปน 7 ตําบล
 86 หมูบาน 11,437 หลังคาเรือน
 เทศบาล 4 แหง
 องคการบริหารสวนตําบล 4 แหง
 โรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง
 รพ.สต. 12 แหง

ประชากรกลางป 44,990 คน
ชาย 22,718 คน
หญิง22,272 คน

ขอมูลดานบุคลากร
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สัดสวนตอ ปชก.
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จํานวนประชากรสิ ทธิUC
ลําดับ
1
2
3

สถานบริการ
รพ.สต.ศรีสงาเมือง
รพ.สต.ทาไฮ
รพ.สต.โนนมวง

ประชากร
3,425
2,936
1,982

4
5

รพ.สต.บานโปรง
รพ.สต.หัวนาคํา

1,916
3,125

6

รพ.สต.คําคอ

2,881

7
8
9
10

รพ.สต.หนองนกเขียน
รพ.สต.นายูง
รพ.สต.ตาดทอง
รพ.สต.หวยผึ้ง

3,366
3,588
1,792
1,917

11

รพ.สต.นาเรียง

2,695

12

รพ.สต.คําเมย

2,695

13

PCUรพ.ศรีธาตุ

5,053
37,371
32,318

ทั้งcup
รพ.สต.

8
8
7

5

6
5
4
3
2

0

1
0

S

M

L

คปสอ.ศรีธาตุ

สถานการณการเขารับการรักษา
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สถานการณการเขารับการรักษา
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สถานการณการเขารับการรักษา(จํานวนคน)
234
211

104

ปอดบวม

อุจจาระรวง

COPD

98

โรคไต stage5

94

โรคหัวใจ

สรุป 5 อันดับโรคระบาดวิทยา อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
คปสอ.ศรีธาตุ
ระหวางวันที่ 1/1/2561 ถึงวันที่ 31/12/2561
152

โรคตาแดง (Hemorrhagic…

264

โรคปอดบวม (Pneumonia) [J189]

341
367

อุจจาระรวง A099
อุจจาระรวง A090
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ไข หรือไขไมทราบสาเหตุ [R509]
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จํานวนผูปวย(ครั้ง)
ขอมูลจาก 43 แฟม

ประเด็นมุ่งเน้ น ปี 2562
• 13ประเด็น
• 47ตัวชีวัด

• 7 ประเด็น
• 15 ตัวชีวัด

• 20ประเด็น
• 63ตัวชีวัด
PP&P
Excellence

Service
Excellence

Governance
Excellence

People
Excellence
• 1ประเด็น
• 3ตัวชีวัด
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ประเด็น .. Mother & Child Health...
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เปาหมาย: ลูกเกิดรอดแมปลอดภัยเด็กไทอุดรสมองดี
KPI
1.อัตราสวนมารดาตายไทยเทากับ 0
2. อัตราตายปริกําเนิด
3.อัตราตายปริกําเนิดจากสาเหตุ DFIU

เปาหมาย
0
ลดลงรอยละ 20
ลดลงรอยละ 20

4. อัตราตายปริกําเนิดจากสาเหตุ BA นน.>2,000 กรัม
5.อัตราการเกิด SBA

0
ลดลงรอยละ 50

6. การคลอดกอนกําหนด ลดจากเดิมรอยละ 20

ลดจากเดิมรอยละ 20

ผลการดําเนินงาน
KPI
1.อัตราสวนมารดาตายไทยเทากับ 0

2. อัตราตายปริกําเนิด

เปาหมาย
0
จํานวนคลอด
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ป 59 ป 60
0
264

5.อัตราการเกิด SBA
6.การคลอดกอนกําหนด

0
272

0
30

1 (0.37%)

1
3.33%

0

ลดลงรอยละ 20

0
0

4. อัตราตายปริกําเนิดจากสาเหตุ
A นน.>2,000 กรัม

ป 62
ตค-พย

ลดลงรอยละ 20
0

3.อัตราตายปริกําเนิดจากสาเหตุ DFIU

0
232

ป 61

1

2(0.74%)

0
ลดลงรอยละ 50

0
0
0

0
0

1 (0.37%)
1(0.37%)

16
ลดลงจากเดิมรอยละ 22
17(6.25%)
(8.33%) (6.89%)
20

0
2
(6.67%)

สถานการณ : วิเคราะหสวนขาด
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ป 61 ทารกเสียชีวิตจากการคลอดติดไหล น้ําหนัก 4,040 กรัม มาถึง LR มารดา Fully dilate ยายคลอดสงตอไมทัน
ทบทวนแนวทาง MM conference รวมกับแมโซนและจังหวัด
ขอเสนอแนะในการพัฒนา
ดาน ANC
1.การประเมิน Valllop curve
2. การประเมินภาวะโภชนาการ
3. การลงขอมูลกราฟในสมุดฝากครรภ
4. การคัดกรอง DM ในมารดาที่มีน้ําหนักขึ้นมาก
5. การใหความรูเนนใหมารดาญาติเห็นความสําคัญที่ตองมาโรงพยาบาลอยางเร็วเมื่อมีอาการเจ็บครรภ
ดานหองคลอด
1.การประเมิน 3 P เนื่องจากคนไขมา Fully dilate ทําใหประเมินไดยาก
2.การประเมินน้ําหนักทารกทางหนาทอง ประเมินได 3,800 แตน้ําหนักจริง 4,040 กรัม
3.ประเมินความสูงของมารดา
( มารดาสูง 150 ) ควรเอาประวัติจากทองแรกซึ่งคลอดยากและคลอดหาง
( บุตรคนแรก 11 ป ) มารวมในการประเมิน
4.ฝกปฏิบัติสถานการณการ การคลอดติดไหล จาก VDO และจากการซอมแผน
5.ฝกปฏิบัติสถานการณการ การNCPR จาก VDO และจากการซอมแผน

แผนการดําเนินงานป 62
ปญหา - โอกาสพัฒนา
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แผนการดําเนินงาน ป 62
- พัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ ฝากครรภคุณภาพ หองคลอดคุณภาพ หลังคลอด
- เขารวมประชุมและฝกทักษะ การคลอดวิกฤติและฉุกเฉิน ที่
รพ. ราชวิถี
- ทบทวน Conference case รวมกับจังหวัดและแม Zone
- พัฒนาแนวทางการคลอดมาตรฐานโดยการนําแบบฟอรม AMISSON RECORD สําหรับแพทย และพยาบาล เพื่อใช
ในการประเมินผูคลอดแรกรับ
- จัดทํานวัตกรรมบัตร Risk คัดกรองและสงตอ จาก ANC
ปญหา
- บุคลากรยังขาดความรูในเรื่องการดูแลและประเมินภาวะแทรกซอน
- ขาดการเชื่อม และการสงตอขอมูล ในการดูแลตอเนื่อง
- ขาดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยใชในการทํางาน
โอกาสพัฒนา
- พัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ ฝากครรภคุณภาพ หองคลอดคุณภาพ หลังคลอด และการรับรองคุณภาพ
- พัฒนาระบบการคัดกรองและการคนการคันหาหญิงตั้งครรภเสี่ยงสูง ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
- พัฒนาทักษะ บุคลากรในการดูแลหญิงตั้งครรภเสี่ยง/ หญิงคลอด ทารก ที่มีภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน

ภาพกิจกรรม ทบทวน Case & พัฒนาบุคลากร
อบรม NCPR

ฝกทักษะภาวะวิกฤติฉกุ เฉิน

ประชุมสื่อสารแนวทาง ทบทวน
Case

รวมเรียนรูประเมินหองคลอดคุณภาพกับ
เครือขาย
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ภาพกิจกรรมกระบวนการงานฝากครรภ การจัดอบรมพัฒนา คปสอ.ศรีธาตุ
ศักยภาพบุคลากรและประชุมคณะกรรมการ MCH Board
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ประเด็น..พัฒนาการเด็กปฐมวัย...
•
เปาหมาย(GOAL) : เด็กศรีธาตุ แข็งแรง เกง ดี มีวินัย มีความสุข
Base line ป2559-2561
ตัวชี้วัด/ป

เปาหมาย ป 2562

59

60

61

คน

รอยละ

1. รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน
และ สวนสูงเฉลี่ย อา 5 ป

49.25

52.40

45.77

1,271

57

2. เด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย

84.73

88.04

81.76

1,895

85

2.1 คนพบเด็กมีพัฒนาการสงสัยลาชา

15.27

11.96

18.24

446

20

2.2 เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับ
การติดตาม ภายใน 1 เดือน

100

100

100

446

100

3. ศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ
ตามมาตรฐาน รอยละ 70

-

3/25 แหง
รอยละ 12

12/25 แหง
รอยละ 48

18 แหง

70

4. เด็กอุดรมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่ํากวา 100 จุด มี EQ ปกติมากกวา
รอยละ 70

-

-

จังหวัดสุม
ประเมิน IQ
ศรีธาตุ 93.14

ประเมินโดยทีมจากจังหวัด
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ประเด็น พัฒนาการเด็กปฐมวัย
KPI

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
(รอบ ตค61-ธค61)

1. รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน
และ สวนสูงเฉลี่ย อา 5 ป

รอยละ 57

รอยละ 31.96 (697คน)
(ขอมูลจาก HDC ณ 14/12/61)

2. เด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย

รอยละ 85

รอยละ 29.52 (658คน)
(จากรายงานพัฒนาการ ณ 14/12/61)

2.1 คนพบเด็กมีพฒ
ั นาการสงสัยลาชา

รอยละ20

รอยละ 6.01 (134 คน)
(จากรายงานพัฒนาการ ณ 14/12/61)

2.2 เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรบั
การติดตาม ภายใน 1 เดือน

รอยละ100

รอยละ 74.62 รอยละ100
(จากรายงานพัฒนาการ ณ 14/12/61)

ประเด็น พัฒนาการเด็กปฐมวัย
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แผนการดําเนินงานป2562
ไตรมาส 1
1. จัดประชุมทบทวนแนวทางการดําเนินงานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
2. ทบทวนกระบวนการขับเคลือ่ นตําบล ตนแบบ Srithat
Smart Kids
3. จัดประชุมคณะกรรมการ DHB เด็กปฐมวัย
4. จัดทําฐานขอมูลเด็กดี เสี่ยง ปวย( Socail และ Physical)
5. ประเมิน คัดกรอง พัฒนาการในเด็ก 4 กลุมวัย ครอบคลุม
100 %
6. เด็กที่มีพัฒนาการลาชา ไดรับการสงตอ100% 7. ติดตาม
กลุมเสี่ยงที่มีผลตรวจ TSH ≥ 11.25 ครอบคลุม 100

ไตรมาส2
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือขาย
2. นิเทศติดตามระบบบริการเด็กปฐมวัย
3. จัดทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร (SRM) ในตําบลตนแบบ 3 ตําบล
ครอบคลุม 100 %
4. ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูผดู แู ลระบบรายงาน HDC และกํากับ
ติดตาม ขอมูลใน HDC ของ รพ.สต.และ PCU รวม 13 แหง
5. ประเมิน คัดกรอง พัฒนาการในเด็ก 4 กลุมวัย ครอบคลุม 100 %
6 .ติดตามเด็กกลุมเสี่ยงที่มีผลตรวจ TSH ≥ 11.25 ครอบคลุม 100
%
7. เด็ก 0-5 ป ไดรับการประเมินภาวะโภชนาการอยางนอย รอยละ 90
8.เด็กที่มีพัฒนาการลาชา ไดรับการสงตอ 100 %
9. จัดทําmapping กลุมเสี่ยง (BA, pretermที่ LBAและ เด็กกลุม
ปวย )

ประเด็น พัฒนาการเด็กปฐมวัย
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แผนการดําเนินงานป2562
ไตรมาส3
1. ประเมินมาตรฐาน (Standardization) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ
2. ติดตามความกาวหนาการขับเคลื่อนตําบลตนแบบ
3. จัดมหกรรมสุขภาพเด็กดี Srithat smart kids
4. กํากับติดตามขอมูลใน HDC
5. ประเมิน คัดกรอง พัฒนาการในเด็ก 4 กลุมวัย ครอบคลุม
100 %
5. ติดตาม เด็กกลุมเสี่ยงที่มีผลตรวจ TSH ≥ 11.25ครอบคลุม
100 %
6. เด็กที่มีพัฒนาการลาชา ไดรับการสงตอ 100 %
7. ประเมินตําบลตนแบบ
8. สรุปวิเคราะหผลการดําเนินงาน
- คัดกรองรวมบานรายใหม ,ตางดาว
- ผูสูงอายุ สรุป วิเคราะห ประเมินผลการดําเนินงาน

ไตรมาส 4
1.กํากับติดตามขอมูลใน HDC
2.เด็กอายุ0-5ปมีพัฒนาการสมวัย รอยละ 85
2. เด็กอายุ 0-5ปสูงดีสมสวน รอยละ 54
3. ศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพตาม
มาตรฐาน รอย 70
4.ตําบลตนแบบครอบคลุม 100%

คปสอ.ศรีธาตุ
ปญหาและอุปสรรค
จํานวนเด็กไมคงที่เนื่องจากพอแมยายที่ทํางานบอย
เด็กสวนใหญอาศัยอยูกับปูยา,ตายาย ซึ่งไมมีทักษะ ขาดความรูในการสงเสริมกระตุนพัฒนาการเด็กใน
แตละชวงวัย
ผูปกครองเด็กไมมีเวลาสําหรับการฝกกระตุนพัฒนาการเด็กทั้งที่มีคูมือการสงเสริมกระตุนพัฒนาการเด็ก
(DSPM)
มีการคัดกรองและติดตามเด็กที่มีพัฒนาการลาชา แตการคียขอมูลยังไมครอบคลุม
โอกาสพัฒนา
พัฒนาศักยภาพ อสม. เชี่ยวชาญดานการสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ออกติดตามเยี่ยมเด็กกลุมเสี่ยงเพื่อกระตุนพัฒนาการ
มีการติดตามเยี่ยมกลุมเด็กปวยแบบบูรณาการรวมกับภาคีเครือขาย
นิเทศติดตามเพื่อกระตุนการบันทึกขอมูลเด็กพัฒนาการลาชา

ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน

คปสอ.ศรีธาตุ

งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ( DPAC)
ผลการดําเนินงาน
ผลการคัดกรองสุขภาพวัยทํางาน
อายุ 18-59ป รอยละ 44.9
มีดัชนีมวลกายปกติ รอยละ 48.15
ผลการคัดกรองสุขภาพวัยทํางาน
อายุ 30-44ป รอยละ49.3
มีดัชนีมวลกาย ปกติ รอยละ 51.18

คปสอ.ศรีธาตุ

เปาหมาย(GOAL) :พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
คนศรีธาตุกลุม วัยทํางาน
KPI

เปาหมาย

1) รอยละของประชาชนวัยทํางานอายุ
30 - 44 ป มีดัชนีมวลกายปกติ

รอยละ 60

2. รอยละของประชาชนวัยทํางานมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค ทั้ง 4 ดาน

รอยละ 20

แผนการดําเนินงานปี 2562

โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังสุขภาพวัยทํางาน อําเภอศรีธาตุ ป 2562

ปญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา
ประชาชนวัยทํางานอายุ 30-44ป
กลุมเสี่ยงยังไมไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปน
ระบบและขาดความตระหนัก
ความรอบรูดานสุขภาพ

อบรมแกนนํารอบรูดานสุขภาพ ในหมูบานตนแบบจัดการสุขภาพ 3 อ.2
ส. และโรงเรียนตนแบบสุขบัญญัติแหงชาติ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สงเสริม 3อ. บอกลา 2ส.
(3 อ.2ส.)ในกลุมเสี่ยง และสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพในหมูบาน
ตนแบบและโรงเรียนตนแบบ

ประเด็น ..LTC (ผูสูงอายุกลุมพึ่งพิง)...
ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา

ผลงาน
ผูสูงอายุ ไดรับการคัด
กรองภาวะสุขภาพ

จํานวน อปท. เขารวม
โครงการและไดรับ
อนุมัติเงิน และ Care
Plan
ตําบลที่มีระบบสงเสริม
สุขภาพดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาว (LTC) ผาน
ประเมิน
(รอบ 2 )

2559

คปสอ.ศรีธาตุ

เป้าหมาย (GOAL)
2560

ปี 62

2561
95.5

> 95%

94.8

99

1

3

4

100% ( 8 แห่ ง)

NA

ผานการ
ประเมิน
ตนเอง

60% (4 ตําบล)

NA

ประเด็น ..LTC (ผูสูงอายุกลุมพึ่งพิง)...
วิเคราะห์สว่ นขาด

ผลงาน / สถานการณ์

1.ขอมูล ผูสูงอายุยังไมเปนปจจุบัน และ

1 . ผูสูงอายุไดรับการคัดกรอง
รอยละ 95.5
2. ผูรับผิดชอบงาน CoC, LTC
และ PC ในระดับอําเภอ อยูใน
กลุมงาน เดียวกัน มีแผนการ
ทํางานเชิง บูรณาการ
3. ทานนายอําเภอ ให
ความสําคัญ ออกเยี่ยม
ผูสูงอายุ (ปวย) เปนประจําอยางตอเนื่อง
แตยังไมไดบรรจุเปน กลยุทธ พชอ.

ยังขาดขอมูลเชิงลึก (คุณภาพ )
2.ยังขาดการบูรณาการ ขอมูลใหมีความ
เชื่อมโยงกัน ในงาน ทีเกี่ยวของ กัน
เชน COC,IMC, PC
3.การเยี่ยมบาน ผูสูงอายุ พึ่งพิง ยังขาด
ความตอเนื่อง และในบางราย ยังไมได
ตามมาตรฐาน วิชาชีพ
4. ยังขาดการประชุม Conference

แผนการดําเนินงานปี 2562

1.พัฒนามาตรฐานระบบ LTC อําเภอ
2. ผลักดันใหขับเคลื่อนการดําเนินงาน
โดยกลไกคณะอนุกรรมการ พชอ.

คปสอ.ศรีธาตุ
โอกาสพ ัฒนา

1. เสนอ จังหวัด / สสอ. เรื่อง
คาตอบแทนเยี่ยมบาน จนท.
2. การพัฒนาระบบดูแล
ผูสูงอายุกลุมพึ่งพิง
เชนทํา Case Conference/ )
ทํา Conference ในรายที่มี
ปญหา

ประเด็น...SEPSIS...............................
เปาหมาย(GOAL) :

คปสอ.ศรีธาตุ

ลดตาย ลดการเกิดsever sepsis/septic shock ลดการrefer out
KPI

เปาหมาย

ผลงาน

1) อัตราการตายจากโรคติดเชื้อ
(sepsis)ลดลง จากปที่ผานมา

30%

0 (7 ราย)

2. อัตราการเกิดsevere sepsis/septic
shockลดลงจากปทผี่ านมา

10%

รอยละ 23.7
( 4/7 )

3. อัตราการ refer out จาก รพช. มา
โรงพยาบาลศูนยลดลง

30%

รอยละ6.1
(3/7ราย )

4.อัตราของ ผูปวย Pneumonia with
Sepsis ลดลง

10%

ไมมีรายงาน

สถานการณปจ จุบัน
อัตราการเกิดsepsis ขอมูล ป 2559-2561
จํานวน203 ,162,47 คน ตามลําดับ อัตราการ
เกิดsevere sepsis/septic shock รอยละ
17.7,13.5,80.8/อัตราตายรอยละ NA,1.2,และ0
ตามลําดับ
วิเคราะหสวนขาด
1. ประชาชนยังขาดความรูเรื่องโรคติดเชื้อ
(sepsis) เมื่อมีอาการมักซื้อยารับประทานเอง
และรักษาตามคลินิกไมรีบมารพ.
2.อัตราการเกิด severe sepsis/septic
shock ยังไมผานเกณฑ
3. ระบบขอมูลยังลงวินิจฉัยโรคยังไม
ถูกตอง

ประเด็น...SEPSIS...............................
เปาหมาย(GOAL) :

คปสอ.ศรีธาตุ

ลดตาย ลดการเกิดsever sepsis/septic shock ลดการrefer out

กิจกรรมดําเนินงาน
1. พัฒนาเครือขาย รพสต. อสม. ในการใหความรูเรื่องโรค
ติดเชื้อ(sepsis)
2.ประชาสัมพันธสื่อสาร โรคติดเชื้อ การเขาถึงบริการ
1669
แผนการดําเนินงานป2562
3.การใหความรูนิเทศติดตามเจาหนาที่ในการดูแลคนไข
โรคติดเชื้อ
1.ทบทวนความรูการ ดูแลผูปวยโรคติดเชื้อsepsis ใหแก

เจาหนาที่ รพสต. อสม.และประชาชน
2. พัฒนาระบบการรักษาพยาบาลโรคติดเชื้อ
3.พัฒนาระบบการเก็บขอมูล
4.สงเสริมการเขาถึงบริการไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

ประเด็น DHF (Dengue hemorrhagic fever)
ผลงาน
ผูปวย

ผลการดําเนินงาน
2559
2560
2561
28

39

คปสอ.ศรีธาตุ

เปาหมาย(GOAL) : ตําบลปลอดลูกน้ํายุงลาย ระหวาง
เดือนเมษายน – กรกฎาคม มากกวารอยละ ๕๐

27

แผนการดําเนินงานป2562
วิเคราะหสวนขาด

1. เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจในการวิเคราะห
ขอมูล และการจัดเก็บขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
2.การมีสวนรวมของภาคีเครือขายในชุมชน ยังไมเปน
รูปธรรม
3.การสื่อสารนโยบาย และแนวทางสูภาคีเครือขาย
4.ชุมชนขาดความตระหนัก ผลักภาระให อสม.

1.พัฒนาศักยภาพทีมฝาระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่
เร็ว(SRRT) อําเภอศรีธาตุปงบประมาณ 2562
2. รณรงคชุมชนปลอดลูกน้ํายุงลายปองกันโรค
ไขเลือดออกอ.ศรีธาตุปงบประมาณ 2562 และจัดให
มีการสํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธลูกน้ําโดย
อสม.ทุกสัปดาห และใหเจาที่ลงสุมเดือนละครั้ง โดย
บันทึกคาดัชนีลูกน้ํายุงลายทางเว็บไซตทันระบาด
https://www.tanrabad.org/

ประเด็น DHF (Dengue hemorrhagic fever)
KPI

ผลการดําเนินงาน

1.ตําบลปลอดลูกน้ํายุงลาย
ระหวางเดือนเมษายน –
กรกฎาคม มากกวารอยละ ๕๐

อยูระหวางการ
ดําเนินการ

2.อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก
≤18 ตอแสนประชากร

อัตราปวย13.32 ตอ
แสนประชากร

3. อัตราตายดวยโรค
ไขเลือดออก=0.09

ยังไมพบ

งานระบาด รพ.ศรีธาตุประสานทีม SRRT อําเภอ ในการ
สอบสวน และการมีสวนรวมของ เทศบาลในการจัดหาเครื่อง
พนหมอกควัน ประสานศูนย สตม.ที่ 8 จ.อุดรธานี ในวันที่
30 พย.61 ในการใหความรู เจาที่และ อสม. เรื่องการ
ควบคุมการแพรระบาดของโรคที่ถูกตองโดยใชสถานการณ
จริง รวมถึงการพน ULV

คปสอ.ศรีธาตุ

ผลการดําเนินงาน
การสอบสวนเบื้องตนผูปวยสงสัยโรคไขเลือดออก DHF
กรณี severe ต.ศรีสงา พบ ผูปวย 23 พย. 61

สถานการณโรค ไขเลือดออกรวม(26,27,66)
ระหวางวันที่ 1 มกราคม - 14 ธันวาคม 2561
จํานวนผู้ป่วยด้ วยโรค ไข้ เลือดออกรวม(26,27,66) จําแนกรายเดือน อ.ศรีธาตุ
จํานวนผู้ป่วย(ราย)
จ.อุดรธานี
เปรียบเทียบข้ อมูลปี 2561 กับค่ ามัธยฐาน 2 ปี ย้ อนหลัง
16
14
12

คปสอ.ศรีธาตุ
ป 2561 จํานวนทั้งสิ้น 27 ราย คิดเปน
อัตราปวย 51.4 ตอประชากรแสนคน ไม
มีรายงานผูปวยเสียชีวิต กลุมอายุที่พบ
สูงสุดคือกลุมอายุ 5 - 9 ป รองลงมาคือ
กลุมอายุ 15 - 24 ป พบผูปวยสูงสุดใน
เดือน กรกฎาคม และเดือนสิงหาคม

10

ปญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา

8
6
4
2
0
Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

เดือน
2559

2560

Median

2561

Nov

Dec

1.บุคลากรมีการหมุนเวียนและยายบอยขาด
2. ระบบการจัดเก็บรายงาน และขอมูลยังไมมี
ประสิทธิภาพ
3. การสื่อสารนโยบาย และแนวทางสูภาคี
เครือขาย
4.ประชาชนขาดความตระหนักในการเฝา
ระวังปองกันควบคุมแหลงเพาะพันธยุงลาย

คปสอ.ศรีธาตุ

ประเด็น ..พชอ...

รอยละอําเภอผานเกณฑประเมินคุณภาพชีวิต (เฉพาะดานสาธารณสุข ) ที่
มีคุณภาพ (รอยละ 60 ) ระดับ 4 จํานวน 14 อําเภอ (รอยละ 70) ระดับ 5
จํานวน 6 อําเภอ(รอยละ 30)
กําหนดประเด็นปญหาของอําเภอ คือ
1. ศรีธาตุเมืองสะอาด การจัดการขยะ
2. อุบัติเหตุ
3. ยาเสพติด
4.อาหารปลอดภัย

คปสอ.ศรีธาตุ
ปญหา/อุปรรค /ขอเสนอแนะ
1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ เปนเรื่องใหม
ทําใหการดําเนินงานยังไมบรรลุเปาหมาย
2.โครงสราง คกก.พชอ. ไมครอบคลุมสวนราชการในอําเภอ จําเปนตองแตงตั้ง อนุกรรมการ พชอ.
3.การโยกยาย คกก.พชอ. และคกก.บางคนไมเขาใจบทบาท มองภาระงานเปนของ เลขาฯ พชอ.
4.งบประมาณในการจัดประชุมไมเพียงพอ
5.ปญหาการแสวงหางบประมาณในการแกไขปญหาตามประเด็นปญหาที่เลือก

ธาตุ
ประเด็น..การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมGreen&Cleanคปสอ.ศรี
Hospital
ผลการดําเนินงาน

โรงพยาบาล
• ผานการรับรองระดับดี (reac.ป62 )
รพ.สต.
• ผานมาตรฐานGreem&Clean รพ.สต.
10 แหง

GOAL :ผานการเกณฑ GREEN&CLEANHospital
KPI

เปาหมาย

1) รอยละ รพ.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ
GREEN&CLEAN

รอยละ 100

2.รพ.สต.ผานเกณฑGREEN&CLEAN
ระดับพื้นฐาน

รอยละ 50

แผนการดําเนินงานปี 2562

อบรมมาตรฐานGREEN&CLEAN Hospital

ผลักดันการประเมินมาตรฐาน
GREEN&CLEANครบทุกรพ.สต.

ประเด็น....การพัฒนาโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย...
ผลการดําเนินงาน
จัดซื้อวัตถุดิบประจําป 2562

100

90.87

0
ป 2561

ผัก/ผลไม จากตลาดสด
ผัก/ผลไม จากวิสาหกิจชุมชน

9.13
แผน ป 2562

โครงการตลาดสุขภาพสีเขียวเดือนละ 1 ครั้ง
สรุปการจําหนายสินคาทั้ง 5 เดือน เปนเงิน 70,576 บาท
ผลการตรวจวิเคราะหหาสารปนเปอนในพืชผักผลไม
ที่มาจําหนายในโครงการตลาดสุขภาพสีเขียวของกลุม
วิสาหกิจชุมชนทั้งหมด 20 ตัวอยาง ผานมาตรฐานรอย
ละ 100

คปสอ.ศรีธาตุ

เปาหมาย(GOAL) : ผานเกณฑ
การพัฒนาโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยครบทั้ง 5 ระดับ
KPI

เปาหมาย

1. ความสําเร็จของการดําเนินงานโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัยครบทั้ง 5 ระดับ

รอยละ 100

แผนการดําเนินงานป 2562
- ขยายการจัดซื้อวัตถุดิบกับกลุมเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนรอยละ 80
- โรงพยาบาลเปนศูนยกลางนํารองในการจัดซื้อจัดจางพืชผักผลไม
ปลอดสารพิษ เพื่อขยายสูหนวยงานราชการในอําเภอศรีธาตุ

ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ
- การติดตอประสานงานกับเกษตรกรกลุมวิสาหกิจชุมชนยังมีปญหา
- สินคาของเกษตรกรกลุมวิสาหกิจชุมชนมีราคาสูงกวาทองตลาด

ประเด็น..การจัดการขยะ....

คปสอ.ศรีธาตุ

เปาหมาย : 1. การจัดการขยะมูลฝอยในสถานบริการผานการประเมินระดับดี7แหง คิดเปนรอยละ 50
2. เทศบาลผานการประเมินเรื่องการจัดการขยะหรือผานการประเมินอําเภอสะอาด 2 แหง

สถานการณปจจุบัน.
1.สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ทั้ ง 13แห ง ผ า นการประเมิ น
ระดับพื้นฐาน
2.ขยะติ ด เชื้ อ ในสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข มี ร ะบบการ
จัดการที่เปนระบบผานเกณฑประเมินระดับดีโดยการจาง
เหมากับเทศบาลนครอุดรธานี
3.การจั ด การขยะมู ล ฝอยมี 1 พื้ น ที่ ที่ มี ก ารจั ด การขยะ
ถูกตองไดแก เทศบาลศรีธาตุและผานการประกวดอําเภอ
สะอาดไดรับรางวัลชมเชย

ปญหาอุปสรรค

• ไมมีการจัดการขยะครบทุก
พื้นที่และจัดการไมถูกตอง

• ผลักดันนโยบายผาน
กระบวนการ พชอ.
แนวทางการแกไข • จัดการประกวดในระดับอําเภอ

ประเด็น..งานทันตสาธารณสุข...
KPI 62

แผนการดําเนินงานป 2562

เปาหมาย

เด็ก 6-12 ป ฟนดีไมมีผุ

รอยละ 54

คปสอ.ศรีธาตุ

304 คน

ผลการดําเนินงาน (รอบ ตค61-ธค61)
รอยละ 8.38

Base line ป2559-2561
ตัวชี้วัด/ป

59

60

61

เด็ก 6-12 ป ฟนดีไมมี
ผุ

27.03

44.03

52.27

ไตรมาส 1
- ประชุม ทํา
ความเขาใจกับ
เจาหนาที่ ใน
ตัวชี้วัดตางๆ
เปาหมาย การ
ดําเนินงาน และ
การติดตาม
ประเมินผล
--ออกตรวจฟน
เด็ก อายุ 6-12 ป
(เด็กประถม) รอบ
ที่ 1 เดือน
ธันวาคม 2561

ไตรมาส2
- ออกตรวจฟนเด็ก
อายุ 6-12 ป (เด็ก
ประถม)รอบที่ 1
เดือนธันวาคม 2561
- นัดเด็กที่มีปญหา
สุขภาพชองปากเขา
มาทําการรักษาใน
สถานบริการ

ไตรมาส3
- ออกตรวจฟนเด็ก
อายุ 6-12 ป รอบที่ 2
เดือนมิถุนายนกรกฎาคม 2562
- นัดเด็กที่มีปญหา
สุขภาพชองปากเขามา
ทําการรักษาในสถาน
บริการ

ประเด็น..งานทันตสาธารณสุข...
KPI 62

เป้าหมาย

2. รพ.สต./ศสม. จัดบริการ
สุขภาพชองปากที่มีคุณภาพ

รอยละ 60 8 แหง

59

ผลการดําเนินงาน (รอบ ตค61-ธค61)
อยูในระหวางดําเนินกิจกรรม

แผนการดําเนินงานปี 2562

Base line ป2559-2561
ตัวชี้วัด/ป

คปสอ.ศรีธาตุ

60

61

จัดบริการสุขภาพ
รอยละ รอยละ รอยละ
ชองปากที่มีคุณภาพ 33.33 83.33 83.33
14 กิจกรรม ใน 6
กลุมเปาหมาย และ
ใหบริการทันต
สุขภาพแก
ประชาชนทั่วไป
200 ครั้ง / 1000
ประชากร / ป

ไตรมาส 1
- ประชุม ทําความ
เขาใจกับเจาหนาที่ ใน
ตัวชี้วัดตางๆ
เปาหมาย การ
ดําเนินงาน และการ
ติดตามประเมินผล
- จัดกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพชองปากตาม
กลุมอายุ
- ใหบริการทันต
สุขภาพแกประชาชน
ทั่วไป

ไตรมาส2
- จัดกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพชองปากตาม
กลุมอายุ
- ใหบริการทันต
สุขภาพแกประชาชน
ทั่วไป
- ติดตามและ
ประเมินผล

ไตรมาส3
- จัดกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพ
ชองปากตามกลุม
อายุ
- ใหบริการทันต
สุขภาพแก
ประชาชนทั่วไป
- ติดตามและ
ประเมินผล

ประเด็น..งานทันตสาธารณสุข...

คปสอ.ศรีธาตุ

ปญหาอุปสรรค
1. การดําเนินการสงเสริมสุขภาพชองปากในนักเรียนชั้นประถมศึกษา จะดําเนินการตามรอบของการปด
เทอมของนักเรียน ทําใหไมสามารถเรงทําใหเสร็จภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งได
2. กลุมเปาหมายบางสวน ยายไปเรียนที่อื่น ทําใหไมสามารถติดตามมาทําการรักษาได
3. กิจกรรมหลายๆ กิจกรรมในหมวดนี้ มีระยะเวลาการดําเนินงานตามการเปดภาคเรียน
4. การบันทึกขอมูลในระบบยังไมคงที่ ทําใหบางรายงานขอมูลยังไมเปนปจจุบัน
โอกาสพัฒนา
1. การมีสวนรวมของหนวยงานทีเ่ กี่ยวของทั้งโรงเรียน และทองถิ่น เพื่อการดูแลแบบองครวม
ครบรอบดานมากขึ้น
2.การมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งโรงเรียน และทองถิ่น เพื่อการดูแลแบบองครวม
ครบรอบดานมากขึ้น
3.พัฒนาระบบการบันทึกขอมูลรวมกันในภาพรวมของจังหวัด เพื่อความครบถวนสมบูรณของขอมูล

ภาพกิจกรรม

คปสอ.ศรีธาตุ

คปสอ.ศรีธาตุ

ประเด็น..RTI…
สถานการณ
18.42 18.42

20
15
10

12.31
9

ป 2559
ป2560
ป2561

9

5
0
เสียชีวิต

อัตราตอแสน

แผนงาน/โครงการ
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอําเภอศรีธาตุ ป 2562
ดานคน : 1.สํารวจขอมูลกลุมเสี่ยง โดย ผูนําชุมชนและ อสม.
2.แผนปฏิบัติเชิงรุก "ตีปกแมงขี้นาก"
3.องคกรตนแบบ "มีมาตรการองคกร"
4.ทบทวนความรุแ ก จนท./ใหความรูประชาชน
ดานรถ : 1.สํารวจรถเสี่ยงทั้งหมดในพื้นที่
2.กิจกรรมตรวจสภาพรถใหพรอมใชงาน โดย อปท.
ดานถนน : 1.สํารวจจุดเสี่ยง โดย ผูนําชุมชนและ อสม.
2.แกไขจุดเสี่ยง โดยแขวงมาหลวง/อปท/ผูนําชุมชน
3.ถนนตนแบบ ทุกตําบล

ปญหาอุปสรรค

1.ประชาชนยังไมใหความรวมมือเทาที่ควร
2.การบังคับใชกฏหมาย มีแรงตานทางสังคม
3.มีสถานที่ผลิตรถอีแตนมาก แตยังไมมีหนวยงาน
ที่รับผิดชอบมาตรวจสอบคุณภาพ
4.สภาพภูมิประเทศเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
(ถนนโคง /ไลทางแคบ)

คปสอ.ศรีธาตุ

ประเด็นมุ่งเน้ น ปี 2562
• 13ประเด็น
• 47ตัวชีวัด

• 7 ประเด็น
• 15 ตัวชีวัด

• 20ประเด็น
• 63ตัวชีวัด
PP&P
Excellence

Service
Excellence

Governance
Excellence

People
Excellence
• 1ประเด็น
• 3ตัวชีวัด

คปสอ.ศรีธาตุ

คปสอ.ศรีธาตุ

ประเด็น...STEMI.....
เป้าหมาย(GOAL) :

เขาถึงบริการรวดเร็วไดมาตรฐาน ลดเสี่ยง ลดปวย ลดตาย ลดภาวะแทรกซอน

KPI

เปาหมาย

1)อัตราปวยรายใหม(DM/HT/Smoking)

≤ 5%

2. อัตราการไดยา SK in 30 min
3. อัตราการฟน ฟูสมรรถภาพหัวใจ
Cardiac rehabilitation
4. อัตราเสียชีวิตในรพ.
5. อัตราการเยี่ยมบาน2wk หลังจําหนาย

≥90%
≥80%
> 6%
≤ 10%
≥90%

ผลการดําเนินงาน
อัตราการได SK ใน 30 นาที (ยังไมมีเคส)
. อัตรา STEMIเสียชีวิตในรพ. รอยละ 100 (
1 ราย/1ราย )

ปญหา/อุปสรรค
1. แพทยใหมยังไมมั่นใจในการดูคลื่นไฟฟาหัวใจ(EKG) ทําใหปรึกษา
แพทยเฉพาะทางชา
2 แพทยเฉพาะทางรับโทรศัพทชา ในบางครั้ง
3. ระบบขอมูล ขาดการประสานขอมูลระหวางหนวยงาน
4. ประชาชนยังขาดความรูเรื่องอาการเตือน เมื่อมีอาการยังสังเกตุ
อาการที่บานไมรีบมารพ.

กิจกรรมการใหความรูในกลุมเสี่ยง

คปสอ.ศรีธาตุ

กิจกรรมดําเนินงาน
1. นัดประชุมชี้แจง ตัวชี้วัดงาน ใหกับเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบทั้งในโรงพยาบาลและรพ.สต,
2.จัดทําแนวทางการสงตอขอมูลระหวางหนวยงาน
3. ใหความรูเรื่องอาการเตือน แกผูปวยกลุมเสี่ยง
แผนการดําเนินงานปี 2562

1.โครงการทบทวนความรูการ ดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ
และหลอดเลือดสมอง
2. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดหัวใจและ
หลอดเลือดสมอง

ประเด็น.... STROKE ........
เปาหมายการดําเนินงาน
สถานการณปจจุบัน

คปสอ.ศรีธาตุ

ลดปวย ลดตาย ไดยา ลดภาวะแทรกซอน
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ขอมูล ป 2559-2561 จํานวน 50,63,74 คน
ตามลําดับ /อัตราตายรอยละ NA,3.59,และ4.05ตามลําดับ /อัตราเขาถึง SFT.
รอยละ 26 ,31.74 และ 37.83 / อัตราไดยา rt-PA 11.1, 10 และ16

KPI

เปาหมาย

1) อัตราปวยรายใหม

< 2.5%

2. อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
3. อัตราเขาถึงระบบ Stroke Fast Track
4. อัตราการไดยา rt-PA
5. ลดความพิการถาวรหลังจําหนายใน 6 เดือน

< 7%
>50๔
> 6%
<5%

1. อัตราปวยรายใหม รอยละ 5.76 ( 8 )
2. อัตราเขาถึงระบบ Stroke
Fast Track รอยละ 25 ( 2/8)
3.อัตราการไดยา rt-PA รอยละ0 ( 0/2)

ผลงาน62

กิจกรรมการใหความรูในกลุมเสี่ยง

คปสอ.ศรีธาตุ
แผนการดําเนินงานปี 2562

1.โครงการทบทวนความรูการ ดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ
และหลอดเลือดสมอง
2. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดหัวใจและ
หลอดเลือดสมอง

คปสอ.ศรีธาตุ

ประเด็น....ECS....

เปาหมาย(GOAL) : ระบบการแพทยฉุกเฉิน ER / EMS มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลงาน

1) ผูวิกฤตฉุกเฉิน( สีแดง) มาโดยระบบEMS

60%

รอยละ 7.54( 8/106 )

2. . อัตราการเสียชีวิตของผูเ จ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง

<8

รอยละ 1.88 (2/ 106 )

3. อัตราการรอดชีวิตผูป ว ย OHCA มีROSC. > 20 นาที
4. อัตราการเสียชีวิตของผูป ว ย severe traumatic
Brain injury

วิเคราะหสวนขาด - การประชาสัมพันธ
1669ยังไมคลอบคลุม
ปญหาอุปสรรค - เจาหนาที่และอาสาอาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทยมาปฏิบัติงานใหม ยังขาดความรูและทักษะใน
การดูแลผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน

โอกาสพัฒนา - การประชาสัมพันธ
การใชบริการ1669/พัฒนาศักยภาพทีมFR

30%
< 20%

ไมมี ( 0/3 )
ไมมี

ภาพกิจกรรมพัฒนาระบบER,EMSคุณภาพ

คปสอ.ศรีธาตุ

การประชุมชี้แจงผูรับผิดชอบงานระบบ
การแพทยฉุกเฉินแตละตําบล

แผนงานปี 2562

โครงการ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในหลักสูตรสําคัญ
เชนCPR ขั้นพื้นฐาน,การซอมแผนอุบัติเหตุหมู

ประเด็น....TB
KPI 62
1.ความควบคลุมของการขึนทะเบียน

คปสอ.ศรีธาตุ
เป้าหมาย

คน

ร้อยละ 82.5

62

2.อัตราความสํ าเร็จของการรักษาหายของ ร้อยละ 85
ผู้ป่วยรายใหม่

53

3.อัตราตายน้อยกว่าร้อยละ5

2

ป59
51 48

56

ป60

ร้อยละ5
ป61

แผนการดําเนินงานป2562

51 48 54

0 0 2
Regist(ราย)

Success(ราย)

Dead(ราย)

ผลการดําเนินงาน (รอบ ตค61-ธค61)
คนพบรายใหมและขึ้นทะเบียนรักษา 10ราย

ไตรมาส 1
- คัดกรอง คนหากลุม
เสี่ยง B24 100% ,
ผูสัมผัสารวมบาน
100% , จนท.สธ
100% - โครงการ
ประชุมพัฒนา
ศักยภาพและระบบ
บริการ การดูแลผูปวย
วัณโรคของ คปสอ.

ไตรมาส2
- คัดกรองกลุมเสี่ยง
DM ,ผูสูงอายุ และ
รวมบานรายใหม
- โครงการ ประชุม
พัฒนาระบบการดูแล
ผูปวยรวมบาน และ
อสม. และการทํา
DOT

ไตรมาส3
- คัดกรองรวม
บานรายใหม ,
ตางดาว
- ผูสูงอายุ สรุป
วิเคราะห
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน

คปสอ.ศรีธาตุ

ประเด็น....TB
คนใหพบ...จบดวยหาย...ตายนอยกวา 5%
• ปญหาอุปสรรค
- ปญหา/อุปรรค การติดตามผูสัมผัสใกลชิดของผูปวยวัณโรครายใหม ลําบากเนื่องจากมาการ
โยกยายที่อยูตามที่ทํางาน
- มีการคัดกรองในพื้นที่แลว แตยังไมคียขอมูล เนื่องจาดภาระงาน
- มีการปรับปรุงโปรแกรม แตยังไมมีการประชุมเพื่อแจงและทําความเขาใจในการใชโปรแกมในระดับ
เครือขาย
• โอกาสพัฒนา
ขอเสนอะ มีการดูผูปวยแบบบูรณาการและการมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งทองถิ่นและ
สาธรณะสุข เพื่อการดูแลแบบองครวมครบรอบดานมากขึ้น

ประเด็น ..TO BE NUMBER ONE…
เป้าหมาย(GOAL)

คปสอ.ศรีธาตุ

: อําเภอ ต้นแบบ TO BE NUMBER ONE

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
ผลงาน

2559

2560

2561

ตําบลที่มีการ
ดําเนิน
งาน

NA

3 ตําบล
บานโปรง
ศรีธาตุ
หัวนาคํา

1 ตําบล
ตาดทอง

วิเคราะห์สว่ นขาด

1. คณะกรรมการดําเนินงานมีเฉพาะหนวยงาน
สาธารณสุข ขาดการมีสวนรวม
2.การสื่อสารนโยบาย และแนวทางสูภาคีเครือขาย
3. การกํากับติดตาม
4. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู

แผนการดําเนินงานปี 2562

1.ทบทวนคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน,ทบทวนนโยบาย
และแนวทางการดําเนินงาน
2. การสื่อสารนโยบายผานระดับทีมนํา ทํา MOU รวมกันกับ
หนวยงานทีเ่ กี่ยวของ และภาคีเครือขาย
3.ขยายพื้นที่ดําเนินงานภายใตกรอบแนวคิดของการใหบริการ
“ปรับทุกข สรางสุข แกปญหา พัฒนา EQ”.ใหครอบคลุมทุก
ตําบล (ตําบลจําป,นายูง,หนองนกเขียน)
4.จัดใหมีการประชุมติดตามงานควบคูกับการดําเนินงานยา
เสพติด
5.จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับอําเภอ
6.ชมรมประชาสัมพันธการสมัครเปนสมาชิก และมีการบันทึก
ขอมูลสมาชิกผาน ระบบ Internet

ประเด็น ..TO BE NUMBER ONE…
KPI

ผลการดําเนินงาน

1) อําเภอมีชมรมฯดําเนินงานศูนยเพื่อนใจฯ รอยละ 100

อยูระหวางการ
ดําเนินการจัดตั้ง
ชมรม 3 ตําบล

2. ผูที่มีอายุ 6-24 ป เปนสมาชิก TO BE NUMBER
ONE รอยละ 98

คปสอ.ศรีธาตุ

รอยละ 89.07

ปญหาอุปสรรค / โอกาสพัฒนา

วันที่ 4 ธันวาคม 61
งาน TO BE NUMBERอําเภอศรีธาตุ นําชมรม เขารวมประกวดชมรมใน
ระดับจังหวัด 2 ทีม
-ชมรมระดับชุมชนจาก ชุมชนตําบลศรีธาตุ
-ชมรมระดับสถานศึกษา จากโรงเรียนกุงเจริญพิทยาคมไดรับรางวัลชมเชย
- เยาวชนในสถานศึกษาตําบลตาดทอง เขารวมประกวด เยาวชนตนแบบ
เกง และดีไดรบั รางวัลชมเชย

ผลการ
ดําเนินงาน

1.เปลี่ยนผูรับผิดชอบงานระดับอําเภอ
ใหม
2.ขอจํากัดเรื่องงบประมาณ
3.การพัฒนาศักยภาพชุมรมและความ
ครอบคลุมของชุมชน
4.ความซ้ําซอนของกลุมเปาหมายใน
การดําเนินงาน

คปสอ.ศรีธาตุ

ประเด็น ..ยาเสพติด...

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ทีผ่านมา

ผลงาน

(GOAL)
2559

2560

2561

ผู้เข้ ารับการบําบัด

Na

205

156

ร้ อยละ ผู้ตดิ ยาเสพติดคงอยู่ในระบบ
บําบัดรักษาครบตามเกณฑ์ทีกําหนด

Na

Na

Na

Na

Na

Na

40 %

100

100

100 %

ร้ อยละ ผู้ใช้ ผู้เสพยาเสพติดทีบําบัดครบตาม
เกณฑ์ทีกําหนดของแต่ละระบบหยุดเสพ
ต่อเนืองหลังจําหน่ายจากการบําบัด 3เดือน
ร้ อยละ การพัฒนาระบบยาเสพติดศรี ธาตุตาม
เกณฑ์กําหนด (HA/ข้ อมูล/ผลงานบําบัดตาม
เป้าหมาย/รพ.สต.บําบัดอย่างน้ อย 5 ราย)

Na

2562

120 ราย
20 %

การดําเนินงาน
วิเคราะห์สว่ นขาด

1. ด้ านคุณภาพการบําบัดและ
การติดตามยังไม่ครบและขาด
ความต่อเนือง
2. ยังขาดการเตรียมชุมชนรองรับ
สําหรับผู้ผ่าน matrix
program หรือ ผ่านค่าย
บําบัดยาเสพติด
3. เด็กและเยาวชนยังขาดความรู้
และความตระหนักเกียวกับ
โทษภัยยาเสพติด
4. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
โทษภัยยาเสพติดยังไม่
เพียงพอ

คปสอ.ศรีธาตุ

แผนการดําเนินงานปี 2562

สถานการณ์ปจ
ั จุบ ัน

1. พัฒนาศักยภาพจนท./
ประชุมชีแจงแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพ matrix
program และ
แลกเปลียนเรี ยนรู้ในประเด็น
คุณภาพ
2. เสนอในทีประชุม
คณะอนุกรรมการ พชอ.
ในการเตรี ยมชุมชน(ผู้นํา)
3. นิเทศควบคุมกํากับติดตาม
ทุกไตรมาศ
4. ออกให้ ความรู้/ตรววจคัด
กรองหาสารเสพติดในเด็กนักเรี ยน

1.อําเภอศรี ธาตุได้ ใช้ กลไกการ
ขับเคลือนงานยาเสพติดโดย
ผ่านคณะอนุกรรมการ พชอ.
2.มีผ้ เู ข้ ารับการบําบัดในสถาน
บริ การ (รพ+รพสต.) จํานวน 46
คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.33
สําหรับผู้เข้ ารับการบําบัดอยูใ่ น
ระบบการดูแลอยูใ่ นระหว่างการ
ติดตามผล

ปญหาและอุปสรรค

คปสอ.ศรีธาตุ

1. มีการแพรระบาดของยาเสพติดเพืม่ มากขึ้นและขยายวงกวาง หาซื้อไดงายทําให
สงผลตอการบําบัดและการติดตาม
2. องคความรูชองเจาหนาที่ยังไมเพียงพอ
3.เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานกลัวความไมปลอดภัย/เปลี่ยนผูรับผิดชอบ
ขอเสนอแนะ/โอกาสพัฒนา
เสนอจังหวัดจัดอบรมโปรแกรมการบําบัดตาง ๆ ใหกับเจาหนาที่เพื่อเปนการ
ทบทวนความรูและความเชี่ยวชาญใหกับเจาหนาที่เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหเกิดความ
มั่นใจมากยิ่งขึ้น

คปสอ.ศรีธาตุ

ประเด็น....DM/HT...........................
เป้าหมาย(GOAL) :

ลดอัตราผูปว ยDM รายใหม, ลดอัตราตายจากโรคDM , ลดภาวะแทรกซ้ อน

KPI

เปาหมาย

1.อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสีย่ งเบาหวาน

<2%

2.อัตราประชากรกลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง ใน
เขตรับผิดชอบไดรบั การวัดความดันโลหิตที่บา น
3.รอยละของผูปวยเบาหวานที่ควบคุมได
4.รอยละผูปวยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได
5.รอยละ DM/HTที่ขึ้นทะเบียนไดรบั การประเมินโอกาส
เสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk)
6.อัตราผูปวยเบาหวานถูกตัดเทา/ขา รายใหม เปน 0
7. รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ
eGFR<4 ml/min/ 1.73m2/yr

≥รอยละ 50
≥รอยละ 40
≥รอยละ 50

ผลการดําเนินงานป
61
1.65 %
17.01 %
41.93 %
57.32 %

≥ รอยละ 90

92.41 %

0
>รอยละ 67

1 ราย

ประเด็น.... DM/HT...............................

คปสอ.ศรีธาตุ

วิเคราะหสวนขาด /ปญหาอุปสรรค:
1 . การเขาถึงความรูในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมเสี่ยงยังไมครอบคลุม
2. ปจจัยตางๆในชุมชนทีเ่ ปนอุปสรรคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน มีตลาดนัดใน
หมูบาน
3. ประชาชนกลุมเสี่ยงยังขาดความรู ความเขาใจในเรื่องการเลือกบริโภคอาหารทีถ่ ูกตอง
4. ขาดการติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การมีสวนรวมของภาคี เรื่อขาย และสงเสริมการดูแลสุขภาพในชุมชนยังไมครอบคลุม
ประชุมอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สื่อสารประชาสัมพันธในการสงเสริมสุขภาพ
ลดพุง ลดโรค ในชุมชน
พัฒนาระบบติดตามโดยเจาหนาที่/ อสม. /
ระบบคูบัดดีใ้ นกลุมผูป วย
จัดทําหองเรียนเบาหวานในรพ. รพสต.ทุกแหง

แผนการ
พัฒนา

คปสอ.ศรีธาตุ

ประเด็น..แพทยแผนไทย...
เป้าหมาย

KPI 62

ผลงาน

หมายเหตุ

1. รอยละการเขาถึงบริการดานการแพทยแผนไทย
1.1ประชาชนไดรับบริการการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐาน

รอยละ 35

รอยละ34.49 Ptนอก18,015ครั้ง/แผนไทย
6,213ครั้ง

1.2 ประชาชนสามารถเขาถึงยาสมุนไพร ไมนอยกวา
รอยละ 25

รอยละ25

รอยละ28.49 Ptนอก18,015ครั้ง/
จายยาสมุนไพร 5202 ครั้ง

บุคลากรแพทย
แผนไทย ที่
ใหบริการ จํานวน
ไมเพียงพอ

ราคายาสมุนไพร
มีราคาคอนขาง
แพง
ประชาชนมีความ
คาดหวังตอการ
บริการสูง
ปญหา/
อุปสรรค

ประเด็น..แพทยแผนไทย...

คปสอ.ศรีธาตุ

แผนการดําเนินงานปี 2562
ไตรมาส 1
- การจัดบริการแพทย์ แผนไทย
ตามแนวทาง SP เน้ น 4 โรคหลัก
และเพิมการเข้ าถึงสมุนไพรให้ ได้
25%

ไตรมาส 2
-ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้ รับดูแล
รักษาและความรู้ด้านการแพทย์ แผน
ไทย อย่ างเหมาะสม ปลอดภัย
-ประชาชนได้รับการส่งเสริ มสุขภาพ
และการป้ องกันโรคด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย และการแพทย์
ผสมผสาน (ทังอําเภอ )

ไตรมาส 3
การมีส่วนร่ วมของชุมชน
ในการดูแลสุขภาพด้วย
ศาสตร์ การแพทย์แผนไทย/
สวนสมุนไพรในชุมชน

ไตรมาส 4
ประชาชนได้รับ
บริ การการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
ทีได้มาตรฐาน ร้อย
ละ 35

โอกาสพัฒนา
- มีตัวชี้วัดงานที่ชัดเจน
-มีเพื่อนรวมงานที่หลากหลายไดแลกเปลี่ยนเรียนรูทาํ ใหรูจักปญหาของคนในชุมชน
อยางแทจริงสามารถแกปญหาใหตรงจุด
-อปท.มีความเขมแข็ง สนับสนุนโครงการตางๆ

คปสอ.ศรีธาตุ
การให้ บริการแพทย์ แผนไทย อําเภอศรีธาตุ ปี 2561
ร่ วมกิจกรรมสัปดาห์วนั
ออมแห่ งชาติ ธกส.ศรี ธาตุ

การพอกเข่ารักษาโรคจับโปง

ร่ วมกิจกรรมงานชน3เผ่า

ประเด็น RDU การใชยาอยางสมเหตุผล
ผลการดําเนินงานที่ผานมา

ผลงาน
RDU

2559
ขั้น 0

2560
ขั้น 1

2561
ขั้น 1

คปสอ.ศรีธาตุ

เปาหมาย(GOAL) :

RDU ขั้น 2

แผนการดําเนินงานปี 2561

1. การทบทวนนโยบาย กรอบบัญชียา และแนวทาง
การใชยาอยางสมเหตุผล
2. การสื่อสารนโยบายผานระดับทีมนํา ทํา MOU
วิเคราะห์สว่ นขาด
1. การสื่อสารนโยบาย และแนวทางสูผูปฏิบัติ รวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. การพัฒนาสมรรถนะดาน RDU ในบุคลากร 3. กิจกรรมการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลทั้ง
บุคลากร รพ. และผูมารับบริการ
ใหม
4. การพัฒนาฉลากยาเสริมเพื่อใหปลอดภัยจากการใช
3. การกํากับติดตามในระดับทีมนํา
ยาทุกรายการ
5. กําหนดใหมีการกํากับติดตามในการประชุม
กรรมการบริหารทุกเดือน

ต ัวชีว ัด RDU ขน
ั 2

ผลงาน

คปสอ.ศรีธาตุ

โรงพยาบาล
1. อัตราการสั่งใชยาในบัญชียาหลักแหงชาติ (> 90)

93.74

2. การพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานของ PTC (> ระดับ 3)

ระดับ 3

3. รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ คงเหลือในบัญชียา รพ. (<= 1
รายการ)

0 รายการ

4. จัดทําฉลากยามาตรฐาน (13 กลุมยา) (> ระดับ 3)

ระดับ 3

5. การสงเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและการสงเสริมการขายยา (> ระดับ
3)

ระดับ 3

6. อัตราการใชยาปฏิชีวนะในกลุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน (< 20)

20.50

7. อัตราการใชยาปฏิชีวนะในกลุมโรคอุจาระรวงเฉียบพลัน (< 20)

18.80

8. อัตราการใชยาปฏิชีวนะในกลุมแผลสดอุบัติเหตุ (< 50)

43.19

9. อัตราการใชยาปฏิชีวนะในกลุมสตรีคลอดปกติครบกําหนดคลอดทางชองคลอด
(< 10)
10. อัตราการใชยา NSAIDs ผูปวยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป (< 10)

0
1.26

11. อัตราการใชยา glibenclamideในผูปวยสูงอายุ หรือไตทํางานบกพรอง (< 5)

0

12. การไมใชยาที่หามใชในสตรีตั้งครรภ ไดแก warfarin*, statins, ergots (0)

0

สถานการณ์
ผลงาน 18 ธ.ค. 61

ตัวชี้วัด RDU ขั้น 2
ผลงาน
รพ.สต.
1. จํานวน รพ.สต.มี
อัตราการใชยาปฏิชีวนะ
ในกลุมโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจสวนบน
ผานเกณฑ

12 แหง (รอย
ละ 100)

2. จํานวน รพ.สต.มี
อัตราการใชยาปฏิชีวนะ
ในกลุมโรคอุจจาระรวง
เฉียบพลัน ผานเกณฑ

12 แหง (รอย
ละ 100)

ปญหาและอุปสรรค

คปสอ.ศรีธาตุ

1. แพทย พยาบาลเปลี่ยนบอย
- บุคลากรใหม จะไมมีองคความรู RDU มากอน
2. เจาหนาที่ที่เกี่ยวของยังไมมีองคความรูที่นาเชื่อถือและนําไปปฏิบัติ
- การตัดสินใจในกรณีที่เกณฑการสั่งใชไมตรงกับประสบการณการทํางาน
- ความไมเชื่อมั่นในแนวทาง กับแนวคิดปลอดภัยไวกอน
3. ความเชื่อมั่นของผูปวย
- โรคตองหายดวยยาแกอักเสบ
- ยาฆาเชื้อกับยาแกอักเสบ
4. ฉลากยามีพื้นทีจ่ ํากัด
- ขอมูลกับพื้นที่

ประเด็น. Palliative care...

คปสอ.ศรีธาตุ

สถานการณ
1.ผูปวย palliative care มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ป 60 = 11 ราย ป 61= 28 ราย
2.การเขาถึงบริการผูปวย palliative care ยังไมครอบคลุม
3.ผลงานในระดับอําเภออยูในระดับ 4 ( รพ.สต.ยังผานเกณฑ = 94.03 )
เปาหมาย
รอยละผูปวยติดเตียงประเภท 3 และ 4 ไดรับการเยี่ยมบานตามเกณฑ
เปาหมาย ≥ 97.00
ปญหาอุปสรรค
1.

ปญหา: การกํากับ
ติดตามและการ
เชื่อมโยงขอมูล
เครือขายไมตอเนื่อง

โครงการพัฒนา
ศักยภาพจนท.งาน
และบูรณาการ
รวมกับงานLTC

เครื่องมือ อุปกรณทางการแพทย สําหรับผู
ระยะสุดทายไมเพียงพอ
2.
ระบบการบริหารจัดการเรื่องคาตอบแทน ใน
สวน รพ.สต.ยังไมชัดเจน
โอกาสพัฒนา
1.จัดทําผาปาการกุศลเพือ่ จัดซื้ออุปกรณทางการ แพทย
ในการดูแลผูป ว ยระยะสุดทาย
2.อบรมและพัฒนาศักยภาพจิตอาสาดูแลผูป ว ย ระยะ
สุดทายในชุมชน
3.ผลักดันเขาคณะกรรมการ ผชอ.

ประเด็น ..งานมะเร็งปากมดลูก –มะเร็งเตานม...
ผลการดําเนินงาน

คปสอ.ศรีธาตุ

เป้าหมาย(GOAL) :พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

สาขาโรคมะเร็ง (Service Plan )

KPI
ผลงานการคัดกรอง ด ้วยวิธ ี Pap smear
จํานวน 4,685 ราย คิดเป็ น ร ้อยละ 65.2

ผลงานการคัดกรองมะเร็งเต ้านมด ้วยบุคลากร
สาธารณสุข 8,407 คน คิดเป็ น ร ้อยละ 95.3

ปญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา
ประชากรหญิงอายุ30-60 ป ขาดความตระหนักและ
ความรอบรูดานสุขภาพ

เปาหมาย

1) รอยละของประชากรสตรีกลุมเปาหมาย
ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

รอยละ 80

2. รอยละของประชากรสตรีกลุมเปาหมายไดรับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม

รอยละ 80

แผนการดําเนินงานปี 2562

โครงการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพเชิงรุกโดยชุมชนมีสวนรวม
ดําเนินงานปองกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม
พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพเชิงรุกโดยชุมชนมีสว นรวม
สรางกระแสใหเกิดความตระหนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
สรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย

ประเด็น..งานมะเร็งทอน้ําดี...
ผลการดําเนินงาน
ประชาชนอายุ40ปขึ้นไป ไดรับการคัดกรอง Verbal
screening รอยละ 73.57 และพบกลุมเสี่ยงมะเร็งทอน้าํ ดี
รอยละ 34.67
มีการดําเนินงานตําบลตนแบบจัดการสุขภาพ 2 ตําบลคือ
ตําบลศรีธาตุและตําบลจําป
ผลงานตําบลศรีธาตุ กลุม เสี่ยงไดรับการคัดกรอง รอยละ
72 ไดรับการอัลตราซาวด รอยละ 27.77
ผลงานตําบลจําป กลุมเสี่ยงไดรับการคัดกรอง รอยละ
71.43 ไดรับการอัลตราซาวด รอยละ 19.92

คปสอ.ศรีธาตุ
เปาหมาย(GOAL)

:พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สาขาโรคมะเร็ง (Service Plan )
KPI

เปาหมาย

1.รอยละของตําบลจัดการสุขภาพในการเฝา
ระวัง ปองกัน แกไข ปญหาโรคพยาธิใบไม
ตับและมะเร็งทอน้ําดี (ตําบลเปาหมาย : ตําบลจําป ตําบลศรี
ธาตุ ตําบลหัวนาคํา)

รอยละ 100

2. รอยละของประชาชนกลุมเสี่ยงอายุ 40 ป ขึ้นไป ไดรับการ
ตรวจคัดกรองดวยวิธีอัลตราซาวด (รอยละ 100)

รอยละ 100

แผนการดําเนินงานปี 2562

พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขามะเร็ง
ปญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา
ประชาชนกลุมเสี่ยงยังขาดความตระหนัก และการ
ดําเนินมีคาใชจายสูง ขาดโอกาสในการดําเนินงาน

เสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
พัฒนาตําบลจัดการสุขภาพตนแบบ 2 ตําบล คือ ตําบลหัวนาคํา
และตําบลนายูง

ประเด็นมุ่งเน้ น ปี 2562
• 13ประเด็น
• 47ตัวชีวัด

• 7 ประเด็น
• 15 ตัวชีวัด

• 20ประเด็น
• 63ตัวชีวัด
PP&P
Excellence

Service
Excellence

Governance
Excellence

People
Excellence
• 1ประเด็น
• 3ตัวชีวัด

คปสอ.ศรีธาตุ

ประเด็น การพัฒนาสงเสริมองคกรแหงความสุข HappyMOPH
เปาหมาย(GOAL) :ระบบบริการและการจัดการคุณภาพ เปนที่
นาไววางใจ ระบบสุขภาพมีความยั่งยืน

KPI

เปาหมาย

หนวยงานมีการประเมิน Happinometer ประเมินทุกแหง
ผลการประเมิน Happino meter
คปสอ. มีองคกรแหงความสุขตนแบบ

>60
1 แหง
รพ.สต.หัวนาคํา

หนี้สินเยอะ รายรับนอยกวารายจาย
ภาระ คาใชจายในครัวเรือน การศึกษาบุตร
ขึ้นเวรถี่ ชีวิตสวนใหญอยูโรงพยาบาล ไมมีเวลาอยู
กับครอบครัว ไมไดผอนคลาย (เจาหนาที่ที่ขึ้นเวร ช-บ-ด)

คปสอ.ศรีธาตุ
สถานการณ

ผล Happinometer ป 60

รพ.ศรี
ธาตุ

สสอ.

ผลการประเมินภาพรวม

60.55

65.62

Happy Body (สุขภาพการดี)

60.98

65.77

Happy Relax (ผอนคลายดี)**

51.82

56.48

Happy Heart (จิตใจดี)

66.55

74.65

Happy Soul (จิตวิญญาณดี)

72.69

76.27

Happy Family (ครอบครัวดี)

65. 85

72.56

Happy Society (สังคมดี)

62.63

65.61

Happy Brain (ใฝรูดี)

63.38

71.6

Happy Money (สุขภาพเงินดี)***

42.7

41.56

Happy work life (การงานดี) *

58.33

65.97

แผนการดําเนินงานป2562

คปสอ.ศรีธาตุ

1. วางแผน/บริหารกําลังคน : วิเคราะห FTE วางแผนการสรรหาโดยวิธีตาง
ๆ(ขอจัดสรร-จางเอง-กระจาย/บูรณาการอัตรากําลัง)
2 จัดระบบสวัสดิการแรงจูงใจเพือ่ สรางความผาสุกและความผูกพัน
(สํารวจ Happinometer /พัฒนาระบบสวัสดิการทั้งตามกฎหมายและ
นอกเหนือกฎมาย /สงเสริมการเพิ่มรายได - การลดรายจายของบุคลากร)
3 พัฒนาบุคลากรใหคณ
ุ คา คุณธรรม และ มีสมรรถนะ สอดคลองกับภารกิจ
(สงเสริมการปฏิบัติที่สะทอนคานิยม UD MOPH , ST MOPH/จัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร /สงเสริมการสรางเรียนรูห ลากหลายรูปแบบ

กิจกรรมจิตอาสา ทําดีดวยใจ สะสมแตมสะสมบุญ

สงเสริมการปฏิบัติที่สะทอน
คานิยม UD MOPH , ST
MOPH

ผลการดําเนินงาน

คปสอ.ศรีธาตุ

ประเมิน Happinometer เปา>70%
โรงพยาบาล ประเมินแลว 28%
สสอ.
รพ.สต. 12 แหง
ดําเนินการแลว 12 แหง คิดเปน รอยละ100
บุคลากรทั้งหมด 87 คน
ประเมิน Happinometer จํานวน 82 คน
คิดเปน รอยละ 94.2
ผลการประเมินภาพรวม Happy รอยละ 67.35

Happy : สะทอนถึง บุคลากรในองคกร
อยูในระดับ “มีความสุข”

รวมกิจกรรมทําบุญตักบาตร /ถนนสายวัฒนธรรม

โอกาสพัฒนา
กระตุนการประเมิน Happinometer
บูรณาการการสงเสริมการเพิ่มรายได กับกิจกรรม
ตลาดสีเขียว
บูรณาการการสงเสริมสุขภาพในบุคลากรกับผล
ประเมิน Happy body

กิจกรรมผักสวนครัว รั้วกินได / ตลาดนัดสีเขียว /ลานบุญ

ประเด็นมุ่งเน้ น ปี 2562
• 13ประเด็น
• 47ตัวชีวัด

• 7 ประเด็น
• 15 ตัวชีวัด

• 20ประเด็น
• 63ตัวชีวัด
PP&P
Excellence

Service
Excellence

Governance
Excellence

People
Excellence
• 1ประเด็น
• 3ตัวชีวัด

คปสอ.ศรีธาตุ

ประเด็น Digital transformation
ผลการดําเนินงานที่ผานมา
ผลงาน
Digital
transformation

รอยละของ รพ.สต.ที่
ใช E- Family
Folder

เปาหมาย (GOAL)

2559

2560

2561

-

-

ระดับ 0

รอยละการใหรหัส
คุณภาพขอมูลสาเหตุ
การตายที่ไมทราบ
สาเหตุ (Ill Defined)
ของการตายทั้งหมด

24.5

0

0

คปสอ.ศรีธาตุ

0

ปญหาอุปสรรค

ผานการรับรองมาตรฐานงานดาน
สารสนเทศน
รพ.สต.ใช E- Family Folder 12 แหง
โรงพยาบาลใชระบบคิว ออนไลน ( นํารอง )
1. ความไมพรอมระบบ E-family folder
- บุคลากร & Hardware
2. เจาหนาที่ที่เกี่ยวของยังไมมีองคความรูดาน digital
transformation
- การออกแบบระบบงาน
3. วัฒนธรรมการทํางานและการประเมินงาน
- เนนเอกสาร paper
- ไมพรอมเขาสู Digital culture

การดําเนินงาน
วิเคราะห์สว่ นขาด

แผนการดําเนินงานปี 2562

1. ศักยภาพดาน IT ของผูดูแลระบบใน
รพ.สต.
2. การสื่อสารแนวคิด Digital
transformation สูผูปฏิบัติ
3. ความเพียงพอของ hardware ที่
จําเปนตอการพัฒนา

1. พัฒนาระบบลงทะเบียนและระบบ
นัด online
2. พัฒนาระบบคิวในแผนกผูปวย
นอก โรงพยาบาลศรีธาตุ
3. พัฒนาการจัดเก็บขอมูลผูปวย
Warfarin และ COPD ดวยระบบ
paperless ในโรงพยาบาล
4. พัฒนาการจัดเก็บขอมูลการ
ใหบริการ E-Family folder ใน รพ.
สต.
5. การประชุม digital (Web
conference & Paperless)

คปสอ.ศรีธาตุ
สถานการณ์ปจ
ั จุบ ัน

1. Smart hospital อยูระหวาง
ดําเนินการจัดซื้ออุปกรณสําหรับ
พัฒนาระบบคิวและระบบนัด online
ผานงบประมาณงบบํารุง รพ. เริ่มวาง
ระบบ เดือน ม.ค.62
2. พัฒนาระบบ Paperless คลินิก
warfarin อยูระหวางการทดลอง
ระบบ
3. วางแผนพัฒนา รพ.สต.นํารอง
ระบบ E-Family
4. เริ่มใช QR code ในการ
download เอกสารประชุม

ประเด็น..Financial Management..

คปสอ.ศรีธาตุ

เปาหมายการดําเนินงาน : หนวยบริการไมมีวิกฤตทางการเงิน
ผลงานป2561 เมื่อสิ้นปงบประมาณผลงานระดับกระทรวง
และของเขตสุขภาพที่ 8 Risk score ระดับ 3
รพ.สต มี NI เปนบวกทั้ง 4 แหง (รอยละ 34 )

ประเด็น..Financial Management

คปสอ.ศรีธาตุ

ปญหาอุปสรรค :
1.จํานวนประชากรสิทธิ์ Uc นอยลง (เงินจัดสรรนอยลง )
2.จํานวนสถานบริการสาธารณสุขทีเ่ ยอะและมีอายุการใชงานมานาน (13 แหง )
3.การแขงขันในกลุมสิทธิ์ NonUc. มีมากขึ้น ( ถูกขนาบดวยโรงพยาบาลที่ใหญกวาและถูกรุกดวยหนวย
นอกสังกัดสาธารณสุข )
เปาหมายการดําเนินการป 2562
ราย
ได้ สนันสนุน
40%

รายได้ สิทธิ
รายได้
ธิ
ประกันสัสงิทคม
เบิกต้1%
นสังกัด
0%

รายได้ จัดสรร
23%

สัดสวนรายได
รายได้ สิทธิ
ข้ าราชการ
และอปท. รายได้ EMS
8%
0%

พัฒนาระบบบัญชีรพ.สต.ใหผา นระดับA
รายได้
ผู้ป่วยใน
รายได้ อืนๆ 17%
11%

พัฒนาการใชเครือ่ งมือทางการเงินใหมี
คุณภาพ ทั้งคปสอ.(Planfin,Unit cost )

รพศ.A >700 to <1000
รพช.F2 30,000-=60,000
รพช.F2 30,000-=60,000
รพท.M1 <=200
รพช.F3 <=15,000
รพช.F2 30,000-=60,000
M2 <=100
รพช.F2 <=30,000
รพช.F2 30,000-=60,000
รพช.F2 30,000-=60,000
รพช.F2 30,000-=60,000
M2 <=100
รพช.F2 30,000-=60,000
รพช.F1 50,000-100,000
รพช.F2 <=30,000
รพช.F2 <=30,000
รพช.F2 <=30,000
รพช.F2 <=30,000
รพช.F1 50,000-100,000
รพช.F3 15,000-25,000
รพช.F3 15,000-25,000

CR
3.09
1.18
0.81
1.00
0.44
1.48
0.77
1.30
1.01
1.12
1.06
1.59
1.88
2.04
1.87
1.34
1.02
1.46
1.11
1.13
2.67

QR
2.84
1.06
0.64
0.85
0.39
1.33
0.66
0.97
0.80
0.98
0.78
1.38
1.74
1.77
1.70
1.20
0.88
1.20
0.84
0.91
2.31

Cash
1.97
0.86
0.49
0.34
0.16
1.09
0.39
0.67
0.61
0.78
0.52
1.01
1.49
1.42
1.54
1.10
0.61
0.85
0.36
0.68
2.04

NWC

-

1,211,848,772.32
5,352,977.32
5,240,223.22
53,010.34
5,796,537.61
9,197,952.62
12,962,067.38
2,819,449.15
192,140.40
2,707,593.84
1,578,167.29
26,453,939.82
24,532,449.98
32,326,639.26
10,673,385.74
6,234,685.18
282,689.23
4,981,944.23
5,103,526.06
1,034,878.98
10,884,714.01

NI+Depleciation

-

-

106,330,751.21
6,656,315.48
4,480,818.08
65,630,734.72
606,081.20
3,431,527.26
5,744,935.43
3,507,158.77
721,228.54
2,553,924.47
2,854,645.15
27,822,879.83
3,195,558.03
28,614,258.86
1,275,303.54
5,658,599.70
2,860,561.29
2,126,105.16
18,455,516.71
1,940,672.20
7,158,193.88

Risk Scoring

อุดรธานี,รพศ.
1022
กุดจับ,รพช.
35
หนองวัวซอ,รพช.
42
กุมภวาป,รพท.
180
หวยเกิ้ง,รพช.
10
โนนสะอาด,รพช.
36
หนองหาน,รพช.
113
ทุงฝน,รพช.
30
ไชยวาน,รพช.
30
ศรีธาตุ,รพช.
30
วังสามหมอ,รพช.
55
บานผือ,รพช.
134
น้ําโสม,รพช.
70
เพ็ญ,รพช.
120
สรางคอม,รพช.
30
หนองแสง,รพช.
34
นายูง,รพช.
30
พิบูลยรักษ,รพช.
30
สมเด็จพระยุพราชบานดุง,รพช 120
กูแกว,รพช.
10
ประจักษศิลปาคม,รพช.
10

CapacityGroup

Survival Index

ServBed

StatusIndex

Org

Liquid Index

ผลการวิเคราะหวิกฤติทางการเงินระดับ 7 ประจําเดือน กันยายน 2561 เกณฑกระทรวงสาธารณสุข (NI) ขอมูล ณ วันที่ 24 ต.ค.61

0
1
3
3
3
1
3
3
3
3
3
0
0
0
0
1
3
1
3
3
0

0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0

0
0
2
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0

0
1
6
4
6
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0
0
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0
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88,134,758.97
4,237,750.63
3,958,989.57
63,351,852.30
243,963.45
3,618,526.84
2,175,783.70
5,562,145.76
2,937,240.30
2,913,599.95
413,523.02
23,345,187.84
360,942.41
27,656,965.21
494,663.23
4,776,980.40
6,270,278.32
2,912,589.12
22,100,441.68
220,957.28
4,884,052.01

0
1
3
3
3
1
3
3
3
3
3
0
0
0
0
1
3
1
3
3
0

0
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1
1
0
1
1
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1
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1
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1
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4
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3
0
1
0
0
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2
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3.09
1.18
0.81
1.00
0.44
1.48
0.77
1.30
1.01
1.12
1.06
1.59
1.88
2.04
1.87
1.34
1.02
1.46
1.11
1.13
2.67

2.84
1.06
0.64
0.85
0.39
1.33
0.66
0.97
0.80
0.98
0.78
1.38
1.74
1.77
1.70
1.20
0.88
1.20
0.84
0.91
2.31

1.97
0.86
0.49
0.34
0.16
1.09
0.39
0.67
0.61
0.78
0.52
1.01
1.49
1.42
1.54
1.10
0.61
0.85
0.36
0.68
2.04

NWC

-

1,211,848,772.32
5,352,977.32
5,240,223.22
53,010.34
5,796,537.61
9,197,952.62
12,962,067.38
2,819,449.15
192,140.40
2,707,593.84
1,578,167.29
26,453,939.82
24,532,449.98
32,326,639.26
10,673,385.74
6,234,685.18
282,689.23
4,981,944.23
5,103,526.06
1,034,878.98
10,884,714.01

EBITDA

-

-

-

197,457,369.07
6,337,766.79
6,666,217.05
15,245,123.18
2,203,866.97
7,623,416.50
4,604,878.17
1,134,068.86
6,262,802.30
5,652,683.26
7,885,930.14
2,779,889.78
5,938,361.88
36,515,623.70
1,764,552.86
2,491,228.78
2,507,916.63
1,128,434.92
5,190,547.19
1,898,862.52
9,667,014.95

Risk Scoring เขต 8 (EBITD A)

-

1,211,848,772.32
5,352,977.32
5,240,223.22
53,010.34
5,796,537.61
9,197,952.62
12,962,067.38
2,819,449.15
192,140.40
2,707,593.84
1,578,167.29
26,453,939.82
24,532,449.98
32,326,639.26
10,673,385.74
6,234,685.18
282,689.23
4,981,944.23
5,103,526.06
1,034,878.98
10,884,714.01

QR Cash

Survival Ind e x

1.97
0.86
0.49
0.34
0.16
1.09
0.39
0.67
0.61
0.78
0.52
1.01
1.49
1.42
1.54
1.10
0.61
0.85
0.36
0.68
2.04

CR

StatusInd ex

2.84
1.06
0.64
0.85
0.39
1.33
0.66
0.97
0.80
0.98
0.78
1.38
1.74
1.77
1.70
1.20
0.88
1.20
0.84
0.91
2.31

NI+Depleciation

Liq uid Ind e x

3.09
1.18
0.81
1.00
0.44
1.48
0.77
1.30
1.01
1.12
1.06
1.59
1.88
2.04
1.87
1.34
1.02
1.46
1.11
1.13
2.67

NWC

Risk Scoring เขตสุ ข ภาพที่ 8 (NI)

QR Cash

Survival Ind e x

อุดรธานี,รพศ.
กุดจับ,รพช.
หนองวัวซอ,รพช.
กุมภวาป,รพท.
หวยเกิ้ง,รพช.
โนนสะอาด,รพช.
หนองหาน,รพช.
ทุงฝน,รพช.
ไชยวาน,รพช.
ศรีธาตุ,รพช.
วังสามหมอ,รพช.
บานผือ,รพช.
น้ําโสม,รพช.
เพ็ญ,รพช.
สรางคอม,รพช.
หนองแสง,รพช.
นายูง,รพช.
พิบูลยรกั ษ,รพช.
สมเด็จพระยุพราชบานดุง,รพช
กูแกว,รพช.
ประจักษศิลปาคม,รพช.

CR

StatusInd ex

Org

Liq uid Ind e x

ผลการวิเคราะหวิกฤติทางการเงินระดับ 7 ระดับ ประจําเดือน กันยายน 2561 เกณฑเขตสุขภาพที่ 8 (NI), (EBITDA) ขอมูล ณ วันที่ 2 4ต.ค.61
เกณฑเขตสุขภาพที่ 8 (NI)
เกณฑเขตสุขภาพที่ 8 (EBITDA)
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ประเด็น การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HA
เปาหมาย(GOAL) :ระบบบริการและการจัดการคุณภาพ
เปนที่นาไววางใจ ระบบสุขภาพมีความยั่งยืน

KPI
1) ประเมิน Reaccreditation 3

เปาหมาย
ไดรับการรับรอง

สถานการณ : สถานะ การรับรองหมดอายุ 8 ส.ค. 62
อยูระหวางเตรียมการเพื่อรับReaccredit ตามมาตรฐานฉบับใหม
มีนโยบายเรง 2P Safety ระดับประเทศ ที่มีการปรับปรุง

ผลการดําเนินงาน
-มีการทบทวนคําสั่งคณะกรรมการคุณภาพ HA
-จําทําแผนพัฒนาคุณภาพเรียนรอย อยูระหวางเขียนโครงการ
เสนอ
-วางแผนการสื่อสารแนวคิด 2P Safety ในตนปหนา
-กิจกรรมกิจกรรมทบทวน GAP 2P Safety SIMPLE ตาม
นโยบาย บางระบบ
-ทบทวนตัวชี้วัด และ Benchmarking ในระดับหนวยงานบาง
หนวย ยังไมครอบคลุม

คปสอ.ศรีธาตุ

แผนการดําเนินงานป2561
1. สงเสริมการประเมินและสรางบรรยากาศที่
เอื้อตอพัฒนาทุกระดับ กํากับติดตามผลการ
พัฒนา (Hospital Profile , SAR Part 1-4 ,Service
Profile)

2 พัฒนาศักยภาพบุคคลกรในดานแนวคิด
การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย

(มาตรฐาน HA , 2P Safety SIMPLE , การบริหารความ
เสี่ยง และ NRLS , THIP แนวคิดการประเมินตนเอง)

3 สงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู วัฒนธรรม
คุณภาพและวัฒนธรรมความปลอดภัย (ตาม
รอย Clinical Tracer , IS , เรียนรูในจังหวัด , กิจกรรม
ทบทวน GAP Analysis เขารวมโครงการ สรพ. Cop
THIP ,NRLS , HSSC , PE )

คปสอ.ศรีธาตุ
ปญหา/อุปสรรค
1.

2.

การดําเนินกิจกรรมลาชา ไมเปนไปตาม
แผน จากระบบกํากับติดตาม และ
กิจกรรมอื่น ๆ แทรก บุคลากรไมอยูทีม
ไมพรอม
ขาดความเขาใจ ในมาตรฐาน และการ
นําสูการปฏิบัติ

โอกาสพัฒนา
1. วางใหแผนกิจกรรม ใหเปนรายวัน รายสัปดาห ใหชัดเจน
และ Run กิจกรรมใหไดตามแผน
2. ทบทวนตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาลและตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
ตามโครงการ THIP และ วิเคราะห วางแผนพัฒนา พัฒนา
เพื่อยกระดับ
3. วางระบบความเสี่ยงตามมาตรฐานใหมใหมีประสิทธิภาพ
4. สงเสริมการใชแบบประเมินตนเองระดับหนวยงานเพื่อวาง
แผนการพัฒนา
5. เรงรัดการสื่อสารแนวคิดที่สําคัญ

ประเด็น ..การพัฒนาสงเสริมองคกรแหงความสุข HappyMOPH..
เปาหมาย(GOAL) : ระบบบริการและการจัดการคุณภาพ
เปนที่นาไววางใจ ระบบสุขภาพมีความยั่งยืน

KPI

เปาหมาย

คปสอ. อําเภอศรีธาตุ ไดรับการประเมิน ผานการประเมิน
และผานการรับรอง DHSA ในป 2562 DHSA

ผลการดําเนินงาน
-จัดทําแผนพัฒนา DHSA อยูระหวางจัดทําโครงการ
- พชอ. ประชุมกําหนดประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิต
อําเภอ และแตงตั้งคณะอนุกรรมการ อยูระหวาง
จัดทําแผนพัฒนา
-ทีม QMR ไดเขาไปรวมเรียนรูแนวคิด การพัฒนา
DHSA ที่ จังหวัดสกลนคร

คปสอ.ศรีธาตุ

สถานการณ
อําเภอศรีธาตุมีการพัฒนา
ระบบคุณภาพโรงพยาบาล HA มีองคกรภายนอก สรพ.
ประเมินรับรอง
มีการวางระบบการเชื่อมโยงสําคัญ
- ระบบการดูแลผูปวย
- ระบบสนับสนุน เชน ระบบยา ระบบIC ระบบ LAB
เปนตน
คปสอ.ศรีธาตุ : พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ โดย
ความรวมมือกับเครือขาย
รพ.สต. มีการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว
ยังไมเคยประเมินการพัฒนาทั้ง 3 ระบบบูรณาการ ไม
เคยไดรับการประเมินโดยองคกรภายนอก บุคลากรยัง
ขาดแนวคิดในการเชื่อมโยงและบูรณาการการพัฒนาทั้ง
3 ระบบ และแนวคิดการประเมินและรับรองระบบ
สุขภาพอําเภอ DHSA

แผนการดําเนินงานป2561
1. สนับสนุนการบูรณาการการดําเนินงาน
เตรียม DHSA ไปกับงาน พชอ. และ รพ.สต.
ติดดาว
-ประชุม รวมทําแบบประเมินตนเองและใช
ประโยชนจาก SA รวมกับ รพ.สต. และ สสอ.
-ประชุมทบทวนและสื่อสารระบบ
- ติดตามความกาวหนาและกระตุน การพัฒนา

คปสอ.ศรีธาตุ
ปญหา
-ขาดความเขาใจในแนวคิด DHSA
-การบูรณาการการพัฒนา งานทั้ง HAรพ.สต.ติดดาวและพชอ.ยังไมบูรณาการ
และการมองภาพรวมยังไมชัด

โอกาสพัฒนา
2 พัฒนาศักยภาพบุคคลกรในดานแนวคิดการ
ประเมินและรับรองDHSA (District Health
System Accreditation)
- สื่อสารแนวคิด DHSA / การเขียนแบบประเมิน
ตนเอง

3. บูรณาการเรียนรูการพัฒนากับงาน
พชอ. และ รพ.สต. ติดดาว

ทบทวน/แตงคณะกรรมการพี่เลี้ยง DHSA
สื่อสาร/ทําความเขาใจแนวคิด DHSA แก
ผูเกี่ยวของ
ประชุมทบทวนการเชื่อมโยงระบบ และการ
ติดตามความเขาใจ และการปฏิบัติตามระบบ
สําคัญใน รพ.สต.

คปสอ.ศรีธาตุ

ขอเสนอแนะ
• จังหวัดจัดประชุมสื่อสารแนวคิด DHSA ครอบคลุมผูมีเกี่ยวของ
• จังหวัดจัดระบบการประเมินเตรียมความพรอมกอนรับการ
ประเมินให Pre -survey
• จังหวัดเปดโอกาสใหมีการเขาเรียนรู ใน อําเภอที่มีการประเมิน
ตามลําดับ

ประเด็น การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
เปาหมาย(GOAL) : พัฒนาคุณภาพหนวยบริการปฐมภูมิตาม
เกณฑ รพ.สต.ติดดาว

KPI

เปาหมาย

1) รอยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑ
รอยละ 100
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
สถานการณ : ปงบประมาณ 2561 อําเภอศรีธาตุ มีหนวย
บริการปฐมภูมิทั้งหมด (รพ.สต./ศสช.รพ.) 13 แหง ผานเกณฑ
การประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว จํานวน 11 แหง คิด
เปนรอยละ 84.62

ผลการดําเนินงาน
1.มีการทบทวนคําสั่งคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว
2.จนท.สาธารณสุขทุกระดับ ภาคีเครือขาย ไดรับการประชุม
ถายทอดนโยบาย/เกณฑการประเมิน
3.รพ.สต.ทีย่ ังไมผานเกณฑการประเมิน 2 แหง (หวยผึ้ง ,
นาเรียง)มีการประเมินตนเองและพัฒนาตามเกณฑโดยมี
รพ.สต.ทีผ่ านการประเมิน ป 2560-2561 เปนพี่เลี้ยง
“ โซน.คูบัดดี้ ”

คปสอ.ศรีธาตุ

แผนการดําเนินงาน ป2562
1.ทบทวนคําสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว
2.ประชุมถายทอดนโยบาย/เกณฑการประเมิน แก จน
ท.สาธารณสุขทุกระดับ ภาคีเครือขาย
3.รพ.สต.ที่ยังไมผานเกณฑ ประเมินสวนขาด และพัฒนา
ตนเองตามเกณฑการประเมิน โดยมี รพ.สต.ที่ผานการ
ประเมิน ป 2560-2561 เปนพี่เลี้ยง “ โซน.คูบัดดี้ ”
4.ทีมพี่เลี้ยงอําเภอเยี่ยมเสริมพลัง รวมพัฒนาสวนขาด
5.ทีมจังหวัดเยี่ยมติดตามประเมินรพ.สต.ติดดาว สรุปถอด
บทเรียน

คปสอ.ศรีธาตุ
ปญหา/อุปสรรค

โอกาสพัฒนา

- การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย ตองมี
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพฟนฟูความรูแกบคุ ลากรทุก
การพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีระบบสนับสนุน ระดับพรอมงบประมาณในการทํานวัตกรรมและงานวิจัย
เพื่อใหการทําวิจัยไดรับการเผยแพร และ
อยางตอเนื่อง
นําไปใชประโยชนได
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แผนการใช้ จ่ายงบประมาณโครงการ ปี 2562
• ใช้ งบประมาณ
• 779,102 บาท

งบ
ทองถิ่น
34%

เงินบํารุง
48%

งบUc
18%

งบUc
3%

• ใช้ งบประมาณ
• 359,507 บาท
PP&P
Excellenc

Governance
Excellence
งบทองถิ่น • ใช้ งบประมาณ
0% • 582,256บาท

เงินบํารุง
97%

Service
Excellence

People
Excellence

งบทองถิ่น
44%

เงินบํารุง
47%

งบUc
9%

• ใช้ งบประมาณ งบ งบUc
• 60,370บาท ทองถิ่น 0%
0%

เงินบํารุง
100%

คปสอ.ศรีธาตุ

