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Service  Excellence
Long Term Care
 1. พัฒนาระบบบริหาร

1.1 ปี 2562 พัฒนากองทุน LTC ให้ครบ 
100% ในพื้นที่     (อบต.สันติคีรี,อบต.ขนุ
แม่ลาน้อย ,อบต.แม่ลาน้อย,อบต.แม่นาจาง)

1.2 พัฒนาศักยภาพทีม FCT อ าเภอแม่ลา
น้อย (ระบบโซน 4 โซน)
     1.2.1  โซนหมอกฟ้า

     1.2.2  โซนสันติภาพ

     1.2.3  โซนนกเสรี

     1.2.4  โซนกลาง

1.3 การพัฒนาภาคีเครือขา่ยทุกระดับ ให้มี
ส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยทุกระดับ

1 สสอ. 11 รพ.สต. 1
 รพ และ 10 สสช.

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

ไม่ใช้
งบประมาณ

        ทีม 
LTC      
อ าเภอแม่
ลาน้อย

1.4 ระบบขอ้มูล LTC คุณภาพ 1 สสอ. 11 รพ.สต. 1
 รพ

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

ไม่ใช้
งบประมาณ

IT อ าเภอ
แม่ลาน้อย

 2. พัฒนาระบบและรูปแบบการดูแลผู้ป่วย 
LTC
 - มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบ LTC ของรพ.สต.
 สสอ.และรพ.

รพ.สต. 11 แห่ง และ
รพ.1 แห่ง

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

ไม่ใช้
งบประมาณ

เพื่อให้ผู้ป่วยระยะยาว ได้รับการ
ดูแลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ปลอดภยั  ทันเวลา  และเพื่อ
เป็นการเชือ่มโยง การดูแลผู้ป่วย
 การส่งต่อผู้ป่วย อยา่งถกูต้อง 
และถกูวิธี ภาคีเครือขา่ยเขม้แขง็

ทีม LTC 
อ าเภอแม่
ลาน้อย

     ทีม LTC
 อ าเภอแม่
ลาน้อย

ทีม LTC
อ าเภอแม่
ลาน้อย

1 สสอ. 11 รพ.สต. 1
 รพ และ 10 สสช.

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

บูรณาการกบั
กจิกรรมที่ 4

  กองทุน LTC 9 
กองทุน    (8 อบต. 1 

เทศบาล)

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

ไม่ใช้
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 (เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอแม่ลาน้อย )

ตามยทุธศาสตร์ความเป็นเลศิ 4 ดา้น ( 4 Excellence )

ล าดบั
โครงการ/

กิจรรมหลกั
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ตัง้แต่
วนัที่-ถึงวนัที่)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)
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 - ก าหนดบทบทหน้าที่ที่ชดัเจนของ 
คณะกรรมการ LTC
 - ก าหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ชดัเจน 
การรับ การส่งต่อผู้ป่วย
3. การดูแลผู้ป่วย LTC แบบบูรณาการ และ
เชือ่มโยง

     รพ.สต. 11 แห่ง  
    และรพ.1 แห่ง

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

บูรณาการกบั
กจิกรรมที่ 4

ทีม LTC 
อ าเภอแม่
ลาน้อย

4. พัฒนาศักยภาพการให้ค าปรึกษา และส่ง
ต่อผู้ป่วย LTC ทีม FCT

     รพ.สต. 11 แห่ง  
    และรพ.1 แห่ง

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

12,000 12,000 ทีม LTC 
อ าเภอแม่
ลาน้อย

5. การสนับสนุนยา เวชภณัฑ์ และอปุกรณ์
ทางการแพทย์

     รพ.สต. 11 แห่ง  
    และรพ.1 แห่ง

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

6. กจิกรรมตรวจสุขภาพชอ่งปากผู้สูงอาย ุ
กจิกกรมส่งเสริมผู้สูงอายอุ าเภอแม่ลาน้อย
ฟันดี

เพื่อส่งเสริมสุขภาพชอ่งปากของ
ผู้สูงอาย ุให้มีสุขภาพดี

     รพ.สต. 11 แห่ง  
    และรพ.1 แห่ง

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

18,750 6250 6250 6250

7. การนิเทศ และติดตามการท างานของ
กองทุน LTC ทุกต าบล ที่เขา้ร่วมกจิกรรม
กองทุน ต้งแต่ปี 2559 - 2562

กองทุน LTC 9 กองทุน 1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

11,040 5,520 5,520 ทีม LTC 
อ าเภอแม่
ลาน้อย

8. จดัอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายดุ้านสาธารณสุข 
ระยะยาว (Care giver : CG) อ าเภอแม่ลา
น้อย

CG  30 คน 1 ม.ค. 61 - 30 
มิ.ย. 61

24,700 12,350 12,350      ทีม LTC
 อ าเภอแม่
ลาน้อย

     ทีม LTC
 อ าเภอแม่
ลาน้อย
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 ศูนย ์COC
 1. ศูนย ์COC คุณภาพ

  -  จดัต้ังศูนย ์COC อ าเภอแม่ลาน้อย

  -  แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะท างาน 
ก าหนดบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการ
ศูนย ์COC
  1.1 มีโครงสร้าง แนวทาง และผู้รับผิดชอบ
 CM / LTC             -  ประชมุ COC 
Board  3 เดือน/คร้ัง ชีแ้จงแนวทางการ
ด าเนินงาน/การติดตามผู้ป่วย

คณะกรรมการ COC 
Board  20 คน

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

2,400 1,200 600 600 COC       
อ าเภอแม่
ลาน้อย

  1.2 ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 9 กลุ่ม

  - CM แต่ละงาน ค้นหากลุ่มเป้าหมาย คัด
กรองกลุ่มเป้าหมาย และรายงาน
กลุ่มเป้าหมาย มายงัศูนย ์COC อ าเภอ

  - CM แต่ละงาน ติดตามผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมาย

  1.3 มีคู่มือ / แนวทางการดูแล ตาม
บริบทพื้นที่

   -  CM แต่ละงาน ก าหนด CPG ในการรับ
 การส่งต่อผู้ป่วย  และแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม ที่ถกูต้อง และเหมาะสม

ไม่ใช้
งบประมาณ

1 ศูนย ์(สสอ.แม่ลา
น้อย)

1 ต.ค. 61 - 31 
ต.ค. 61

เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย
ต่อเนื่องทุกกลุ่มโรค  ทุกกลุ่มวัย 
 ตามเกณฑ์คุณภาพงานเยีย่มบ้าน
 และเพื่อการเชือ่มโยงขอ้มูลการ

ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง จาก
โรงพยาบาลสู่หน่วยบริการปฐม

ภมูิทั่วประเทศ

 COC       
อ าเภอแม่
ลาน้อย

COC   
อ าเภอแม่
ลาน้อย

CM แต่ละงาน, 1 
สสอ. 11 รพ.สต. 1 
รพ และ 10 สสช.

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

ไม่ใช้
งบประมาณ

COC  
อ าเภอแม่
ลาน้อย

CM แต่ละงาน 1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

ไม่ใช้
งบประมาณ
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  1.4 ระบบส่งต่อขอ้มูล / โปรแกรม THAI 
COC /LINE   -  การพัฒนาระบบส่งต่อขอ้มูลคนไข ้ผ่าน
โปรแกรม Thai COC
   -  การพัฒนาระบบขอ้มูล ในศูนย ์COC 
ที่ถกูต้อง
  1.5 ระบบส่งต่อผู้ป่วย / การให้ค าปรึกษา 
    -  เยีย่มบ้านผู้ป่วย  โดยทีม FCT

11 รพ.สต. และ 1 
รพ.

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

ไม่ใช้
งบประมาณ

COC     
อ าเภอแม่
ลาน้อย

  1.6 การควบคุม ก ากบั ติดตาม /นิเทศติ
ตามการด าเนินงาน 11 รพ.สต.

11 รพ.สต. และ 1 
รพ.

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

บูรณาการกบั
งาน LTC

COC 
อ าเภอแม่
ลาน้อย

68,890 0 37,320 24,720 6,850

 COC และ 
IT   อ าเภอ
แม่ลาน้อย11 รพ.สต. และ 1 

รพ.
1 ต.ค. 61 - 30 

ก.ย. 62
ไม่ใช้

งบประมาณ

รวม


