
ประเด็นยุทธศาตร กลยุทธ
 3. การเตรียมความพรอม 2. สรางความเขมแข็ง

เขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ และการมีสวนรวมของ

ภาคีเครือขายในการดูแลผูสูงอายุ

ระยะพึ่งพิง 

และผูปวยประคับประคอง

 การเตรียมพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ



กิจกรรมหลักเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ
1. ทบทวนแตงตั้งคณะทํางานระดับอําเภอ ระดับตําบล มีภาคีเครือขายดําเนินงาน PC

2.พัฒนาศักยภาพ เครือขายในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย

อบรม CG หรือ จิตอาสา ในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย

3.พัฒนาคุณภาพการบริการและเพิ่มการเขาถึงบริการใหครอบคลุม รอยละการดูแลผูปวยแบบ
 - จัดทําขอมูล ทําแผน เยี่ยมบาน กลุมเปาหมาย PC ประคับประคองตอเนื่อง

 - ทบทวน และจัดทํามาตรฐานการดูแลผูปวย PC มากกวารอยละ 60

 - บันทึกขอมูลการเยี่ยมในโปรแกรม Hos XP , e-claim รอยละ 80 ของผูปวยไดรับการทํา

4.พัฒนาระบบคลังอุปกรณ ACP

 - จัดทําทะเบียน ขอมูล การรับ การยืม การคืน 

 - ตรวจสภาพความพรอมใช เครื่องมืออุปกรณ

 - ประชาสัมพันธการรับบริจาค เครื่องมืออุปกรณฯ

ยุทธศาสตร ที่ 3
 การเตรียมพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ

 - ประชาสัมพันธการรับบริจาค เครื่องมืออุปกรณฯ

 - ประสานสนับสนุนและชวยเหลือ
5 ประเมินผลและสรุปการดําเนินงาน



เปาหมาย ผูรับผิดชอบ
1 ครั้ง คุณสุทัศน

40 คน/2 วัน คุณสุรินทร

คุณสุภาพร

รอยละการดูแลผูปวยแบบ คณะทํางาน



ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัทฤทธิ์ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ

ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง ดําเนินการ สิ่งที่คาดวาจะเกิด หลัก/รอง (บาท)

ชาวหนองมวง 1 ทบทวนแตงตั้งคณะทํางานระดับอําเภอ อําเภอ 1ครั้ง ต.ค.-ธ.ค.63 มีคําสั่งคณะทํางาน คุณสุทัศน คาอาหารวางและเครื่องด่ืม

หวงใย ใสใจ ระดับตําบล หนองมวง ระดับอําเภอ คุณสุรินทร 1 ครั้ง* 25 บาท* 26 คน

ดูแลผูปวย คุณสุภาพร เปนเงิน 650 บาท

ประคับ 2.พัฒนาศักยภาพ เครือขายในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย คณะทํางาน คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ

ประคอง อบรม CG หรือ จิตอาสา ในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 2 วัน ธ.ค.63- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม

3.พัฒนาคุณภาพการบริการ PC และ เพ่ิมการเขาถึง จิตอาสา  ก.พ.64 2 วัน* 100 คน* 50 คน

บริการใหครอบคลุมกลุมผูปวย PC 40 คน เปนเงิน           10,000 บาท

 - จัดทําขอมูลกลุมเปาหมาย PC จนท.10 คน

 - จัดทําแผนการเยี่ยม ผูปวย PC ผานเกณฑมาตรฐาน คาวิทยากร         7,200 บาท

 - ทบทวน และจัดทํามาตรฐานการดูแลผูปวย PC PC ระดับ 4 คาวัสดุสํานักงาน  1,000 บาท

 -  ใหบริการดูแล PC ในสถานบริการ ในชุมชน คายานพาหนะ     5,000 บาท

 - เยี่ยมบาน รวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ติดตาม ใหไดรับการดูแลตอเน่ือง คาใชสอยอื่นๆ      500 บาท

 - บันทึกขอมูลการเยี่ยมในโปรแกรม Hos XP , e-claim 

4.พัฒนาระบบคลังอุปกรณ รอยละการดูแล

 - จัดทําทะเบียน ขอมูล การรับ การยืม การคืน ผูปวยแบบ

 - ตรวจสภาพความพรอมใช เครื่องมืออุปกรณ ประคับประคอง

 - ประชาสัมพันธการรับบริจาค เครื่องมืออุปกรณฯ ตอเน่ืองที่บาน

 - ประสานสนับสนุนและชวยเหลือ มากกวารอยละ 60
5 ประเมินผลและสรุปการดําเนินงาน รวมเปนเงิน

PPB CUP 24,350 บาท

ที่ งาน กิจกรรม
เปาหมายดําเนินการ

                แผนปฏิบัติการป 2564  หนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมวง
ผูอํานวยการ รพ./สสอ.หนองมวง



แหลง รหัส

งบประมาณ งบประมาณ
PPB CUP



ตค 63 พย 63 ธค 63 มค 64 กพ 64 มีค 64 เมย 64 พค 64 มิย 64 กค 64 สค 64 กย 64

การดูแลผูปวยแบบประคับ

ประคอง

1พัฒนาศักยภาพ เครือขายใน 24350 24,350 PPB CUP

การดูแลผูปวยแบบประคับ

ประคอง ผูปวยระยะสุดทาย

ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart)  ตามแผนปฏิบัติการงานปกต/ิงานประจํา ประจําป 2564

หนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมวง 

ที่ กิจกรรม
ระยะเวลา / งบประมาณท่ีใช 

รวมงบฯ แหลงท่ีมา

24,350รวมงบประมาณ



คุณสุทัศน

คุณสุรินทร

คุณสุภาพร

คณะทํางาน

ผูรับผิดชอบ
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