แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ...................................เกาะคา..................................จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็น / งาน : การพัฒนาคุณภาพบริการแพทย์แผนไทย
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย (KPI) :
1. ประชาชนได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 18.5
1.1 โรงพยาบาลเปิดบริการ OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนานตาม CPG 4 โรคหลัก
1.2 โรงพยาบาลจัดบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย (ทับหม้อเกลือ)
1.3 โรงพยาบาลจัดบริการผูส้ งู อายุโรคข้อเข่าเสือ่ ม (Osteoarthritis of Knee หรือ OA Knee) ด้วยศาสตร์แผนไทย
1.4 โรงพยาบาล และ รพ.สต. มีมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9
1.5 โรงพยาบาล และ รพ.สต. มีมูลค่าการจ่ายยาสมุนไพรที่สง่ เสริมให้ใช้เป็นลาดับแรก (First Line Drug) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 19
1.6 โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน 4 รายการ
2. เสริมสร้างความรอบรู้ดา้ นผลิตภัณฑ์สขุ ภาพจากสมุนไพร เพื่อให้ประชาชนมั่นใจ เลือกบริโภคได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และรู้เท่าทัน
สถานการณ์ / ข้อมูลพืน้ ฐาน :
1.ประชาชนได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานร้อยละ 18.5 (ทั้งอาเภอร้อยละ 21.48)
รพ.ร้อยละ 14.33 (ไม่ผา่ นเกณฑ์), รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 12 แห่ง ไม่ผา่ นเกณฑ์ 1 แห่ง
1.1 โรงพยาบาลมีการเปิดบริการ OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนานตาม CPG 4 โรคหลัก แต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์
1.2 โรงพยาบาลมีการให้บริการบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย(ทับหม้อเกลือ) ทุกวันศุกร์
1.3 โรงพยาบาลจัดบริการผูส้ งู อายุโรคข้อเข่าเสือ่ ม (Osteoarthritis of Knee หรือ OA Knee) ด้วยศาสตร์แผนไทย ทุกวันเวลาราชการ
1.4 โรงพยาบาล และ รพ.สต. มีมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 (ทั้งอาเภอ ร้อยละ 62.07)
มูลค่ายาสมุนไพรทั้งอาเภอ ปีงบประมาณ 2560 มูลค่า 201,777 บาท ปีงบประมาณ 2561 มูลค่า 325,060.90 บาท
1.5 โรงพยาบาล และ รพ.สต. มีมูลค่าการจ่ายยาสมุนไพรที่สง่ เสริมให้ใช้เป็นลาดับแรก (First Line Drug) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 19
มูลค่าสมุนไพร (First Line Drug) ปีงบประมาณ 2561 ขมิ้นชัน= 24,487 บาท เป้าหมาย 29,384 บาท ฟ้าทะลายโจร = 49,977 บาท เป้าหมาย 59,972 บาท
1.6 โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน 2 รายการ (ยาระบายมะขามแขก ใช้แทน Bisacodyl, ยาผสมเพชรสังฆาต ใช้แทน Daflon )

หน ้าที่ 1 จาก 5

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/จานวน

พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบ

จานวน

แหล่งงบ

-

UC

ต.ค.61-ก.ย.62 งานแพทย์แผน
ไทย

7,500

UC

ต.ค.61-ก.ย.62

รหัสโครงการ k030202 โครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) อาเภอเกาะคา
การพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1. พัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและมาตรฐานการบริการให้ ผูม้ ารับบริการคลินิกแพทย์
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเยี่ยม
แผนไทย

รพ.เกาะคา
งานแพทย์แผนไทยได้รับ
(รพ.สต.น้าล้อม
มาตรฐานระดับดี
รพ.สต.ไหล่หิน
รพ.สต.จอมปิง
รพ.สต.ศาลาบัวบก
รพ.สต.วังพร้าว
รพ.สต.ลาปางหลวง)

2 ให้บริการ 4 โรคหลักได้แก่ -อัมพฤกษ์/อัมพาต -โรคไมเกรน
ผูร้ ับบริการคลินิกแพทย์แผน รพ.เกาะคา
-โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น -โรคข้อเข่าเสือ่ มร่วมกับคลินิก ไทย อัมพฤกษ์/อัมพาต,โรคข้อ
ผูส้ งู อายุ
เข่าเสือ่ ม,โรคไมเกรน ,โรค
ภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น

ประชาชนได้รับบริการแพทย์
แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่
ได้มาตรฐาน

3 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในรพ.และรพ.สต.

- ลดการใช้ยาที่ไม่สมเหตุสมผล
และส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรพิ่มขึ้น

รพ.เกาะคา
รพ.สต. 13 แห่ง

ต.ค.61-ก.ย.62

งานพทย์แผน
ไทย/งานเภสัช
กรรม

- ส่งเสริมสมุนไพรให้ใช้เป็นลาดับแรก(First Line Drug) ฟ้าทะลาย
โจร ขมิ้นชัน
- อบรมการใช้ยาสมุนไพรให้แก่เจ้าหน้าที่รพ.และรพ.สต.ทุกแห่ง

ผูช้ ่วยแพทย์แผนไทย
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบงาน
แพทย์แผนไทยสสอ.และรพ.
สต 25 คน

ห้องประชุมราช
พฤกษ์ รพ.เกาะคา

2,500.00

UC

พรหมมินทร์/
แสงจันทร์

หน ้าที่ 2 จาก 5

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/จานวน

พื้นที่ดาเนินการ

- ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันได้แก่
(1.) ยาขี้ผงึ้ ไพล ทดแทนยา Methyl Salicylate Cream (2.) ยา
มะขามแขก ทดแทนยา Bisacodyl , Milk of Magnesia(MOM)
(3.) ครีมพญายอ ทดแทนยา Acyclovia Cream (4.) กลีเซอรี
นพญายอ ทดแทนยา TA Oral Paste

รพ.เกาะคา

4 จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย

รพ.เกาะคา

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน

แหล่งงบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ต.ค.61-ก.ย.62 งานแพทย์แผน
ไทย , งานเภสัช
กรรม

มารดาหลังคลอดได้รับการดูแล
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
การทับหม้อเกลือในกลุม่ หญิง
หลังคลอดร้อยละ 20

1,200.00

UC

ต.ค.61-ก.ย.62 งานแพท์แผนไทย

- ให้บริการประคบเต้านมและให้สขุ ศึกษาแก่มารดาที่มาคลอดที่รพ. หญิงหลังคลอดที่มารับบริการ
ก่อนกลับบ้าน
รพ.ทุกราย

ต.ค.61-ก.ย.62

- ให้บริการดูแลมารดาหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือ

ต.ค.61-ก.ย.62

หญิงหลังคลอดที่มารับบริการ รพ.เกาะคา
รพ.เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี
61

ผูร้ ับผิดชอบ

หน ้าที่ 3 จาก 5

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/จานวน

5 ส่งเสริมการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพ
ประชาชนอ.เกาะคา
-ประชาชนเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยได้มากขึ้น สร้างเสริมความรอบรู้ดา้ นผลิตภัฒฑ์สมุนไพร เพื่อให้ประชาชนมั่นใจ
เลือกบริโภคได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และรู้เท่าทัน
ส่งเสริมให้ความรู้คลินิก DM/HT/CKD และกลุม่ ผูส้ งู อายุ การใช้
สมุนไพรอาหารเป็นยา ผักสมุนไพรพื้นบ้าน กายบริหารฤๅษีดดั ตน
และอาหารตามธาตุเจ้าเรือน

พื้นที่ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

รพ.เกาะคาและ รพ. - ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
สต. 13 แห่ง
ในการใช้สมุนไพร ผักพื้นบ้าน
ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
- เพื่อลดอาการ
เจ็บป่วย ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ มั่นใจ เลือกบริโภค
ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และ
รู้เท่าทัน - ช่วยให้ผปู้ ่วย
DM/HT/CKD ปฏิบัตติ นได้
ถูกต้อง มีความรู้การใช้สมุนไพร
ในการดูแลสุขภาพ

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ
1,500.00
UC

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบ

ต.ค.61-ก.ย.62 งานแพทย์แผน
ไทย

จัดสรรจานวนบุคลากรให้เพียงพอต่อภาระงานและจานวนคนไข้ที่เพิม่ ขึ้น
เพิ่มอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ แพทย์แผนไทย:ผูช้ ่วยแพทย์แผนไทย1:4 ผูช้ ่วยแพทย์แผนไทย จานวน รพ.เกาะคา
คน ให้เพียงพอต่อภาระงานและตามกรอบที่กาหนด ปัจจุบันมี
1 คน
ตาแหน่งผูช้ ่วยนักกายภาพ 1 คน ไม่มีตาแหน่งผูช้ ่วยแพทย์แผนไทย

ประชาชนเข้าถึงบริการแพทย์
แผนไทยได้มากขึ้น ให้บริการ
ทับหม้อเกลือในหญิงหลังคลอด
ได้มากขึ้น เพิ่มจานวน
ผูร้ ับบริการ สร้างรายรับเพิ่ม
ให้กับรพ.

-

เงินบารุง ปีงบประมาณ
โรงพยาบาล
2562

การบูรณาการให้บริการคนไข้ร่วมกับสหวิชาชีพอื่นๆ
3.1 ให้บริการนวดกระตุน้ พัฒนาการเด็กร่วมกับคลินิก WBC

เด็กแรกเกิด 0-12 เดือน

คลินิกแพทย์แผนไทย เด็กแรกเกินได้รับการนวด
รพ.เกาะคา
กระตุน้ พัฒนาการด้วย
การแพทย์แผนไทย

-

-

ต.ค.61-ก.ย.62( งานแพท์แผนไทย
ทุกวันอังคาร)

หน ้าที่ 4 จาก 5

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/จานวน

พื้นที่ดาเนินการ

3.2 ให้บริการประคบเต้านมด้วยสมุนไพร กระตุน้ การไหลของน้านม มารดาหลังคลอดทุกรายที่มี
ในมารดาหลังคลอดก่อนกลับบ้าน
อาการ(1ราย/20-30นาที)

ผลผลิต/ผลลัพธ์
มารดาหลังคลอดได้รับบริการ
กระตุน้ การไหลของน้านม ลด
อาการคัดเต้านม และคัดกรอง
เพื่อนัดฟื้นฟูหลังคลอด(ทับหม้อ
เกลือ)

งบประมาณ
จานวน
-

แหล่งงบ
-

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบ

ต.ค.61-ก.ย.62( งานแพท์แผนไทย
ทุกวันทาการ)

3.3 ให้บริการส่งเสริมให้ความรู้คลินิก NCD,ไต และกลุม่ ผูส้ งู อายุ คนไข้ DM/HT,ไตและกลุม่
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การใช้สมุนไพร อาหารเป็นยา ผัก ผูส้ งู อายุ
สมุนไพรพื้นบ้าน กายบริหารฤๅษีดดั ตัน และอาหารตามธาตุเจ้าเรือน

รพ.เกาะคา
นิกWBC

คลิก ผูป้ ่วย DM/HT,ไตได้รับความรู้
การใช้สมุนไพรในการดูแล
สุขภาพที่ถูกต้อง ลดความเสีย่ ง
จากการใช้สมุนไพร และสร้าง
เสริมสุขภาพตนเองด้วย
การแพทย์แผนไทย, ผักพื้นบ้าน,
อาหารสมุนไพร อาหารเป็นยา

-

-

ต.ค.61-ก.ย.62 งานแพท์แผนไทย
(สัปดาห์ละ 1 วัน

3.4 ให้บริการอบสมุนไพรโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น /COPD

รพ.เกาะคา

ผูป้ ่วยได้รับบริการการรักษา/
ฟื้นฟูดว้ ยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทย

-

-

ต.ค.61-ก.ย.6(ทุก งานแพท์แผนไทย
วันทาการ)

กลุม่ ผูป้ ่วยCOPD และโรค
ระบบทางเดินหายใจส่วนต้น

UC

10,200.00

หน ้าที่ 5 จาก 5

