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สถานะสุขภาพของอ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 



สรุปงบประมาณแผนงาน/โครงการ 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอทับคล้อ ปีงบประมาณ 2562 

งบประมาณทั้งหมด 2,915,809 บาท แบ่งออกเป็น 

-แผนงานจ านวน 22 แผนงาน งบประมาณที่ใช้ 556,107.50 บาท

-โครงการจ านวน 17 โครงการ งบประมาณที่ใช้ 2,357,702 บาท
(งบ PP+0P+เงินบ ารุง เป็นเงิน  1,598,860 บาท และงบกองทุน เป็นเงิน 1,316,949.50 บาท)



ก่อหนี้ 163,238.10 บาท

สรุปงบประมาณแผนงาน/โครงการ 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอทับคล้อ ปีงบประมาณ 2562 



สรุปงบประมาณแยกรายยุทธศาสตร์
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ปัญหา RDU ของทับคล้อ
ปัญหา

1.การใช้ยาปฏิชีวนะในแผลสดจากอุบัติเหตุ
ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ( <  40%)

2.การใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบ
ก าหนดทางช่องคลอด ผลลัพธ์ของ
โรงพยาบาล ไม่ตรงกับข้อมูลของกระทรวง

7

มาตรการส าคัญ แผนการด าเนินงาน

• จัดตั้งคณะท างานการใช้ยาสมเหตุผลของโรงพยาบาล

• สร้างแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ

• ปรับปรุงแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยที่ถูกสุนัขกัด ให้เป็นปัจจุบัน

• ประเมินผลเกณฑ์ RDU ทุกไตรมาสและน าเสนอตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านแก่ประธานPTC

• แก้ไขช่องทางการรายงานผลให้เขตและกระทรวง



Primary Care               PCC ทับคล้อ
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รพ.สต.ติดดาว
รพ.สต.ผ่านการประเมิน รพ.สต.ติดดาวแล้ว 3 แห่ง 
รพ.สต.สายดงยาง,รพ.สต.เขาทราย,รพ.สต.เขาเจ็ดลูก    
เป้าหมายประเมินปี 2562 จ านวน 3 แห่ง
รพ.สต.ท้ายทุ่ง,รพ.สต.บ้านวังแดง,รพ.สต.บ้านไดอีเผือก
ขอประเมินเพิ่ม จ านวน 2 แห่ง 
รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ม.2,รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก

คิดเป็น 100% ในปี 2562
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พชอ.



TB คปสอ.ทับคล้อ
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แผนการด าเนินงาน มาตรการส าคัญ
• CXR ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเส่ียง
• คืนข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคในแต่ละรพ.สต.
• อบรมความรู้เรื่องวัณโรคแนวทางการรักษาตามGuild lineใหม่ 2018/การกรอกข้อมูลTBCM online
• อบรมฟื้นฟูความรู้แก่อสม.วัณโรคเรื่องแนวทางการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในชุมชน
• นิเทศติดตามการดูแลผู้ป่วย/ระบบDOT/การกรอกข้อมูลTBCM online

งบประมาณทั้งหมด 8,350 บาท

สถานการณ์ปัญหา
1.การค้นหาผู้ป่วยTBรายใหม่ต่ ากว่าเกณฑ์
2.ผู้ป่วยTB เสียชีวิตมากกว่าเกณฑ์
3.การติดตามก ากับการกินยา(DOT) ไม่มี
ประสิทธิภาพ

ผู้ป่วย TB ขึ้นทะเบียน จ านวน 6 ราย แยก
เป็น (ในปอด 5 ราย/นอกปอด 1 ราย) 
ผิดนัด 3 ราย  เสียชีวิต 1 ราย 



กลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย จ านวนยอดที่ต้องคัดกรอง จ านวนที่คัดกรองแล้ว ขึ้นทะเบียนTB

ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 44 7 -

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 207 57 -

แรงงานข้ามชาติ 14 1 -

B24 98 41 1

DMอายุ 60 ปีขึ้นไปท่ีมีผลHbA1C≥7 815 40

สูงอาย6ุ0ปีข้ึนไปท่ีมีโรคร่วม (COPD  CKD ) 65 3 1 ( EP )

สูงอายุ /กลุ่มอ่ืนๆ( CA old TB ) - 12 2

TB
ผลการด าเนินงาน ปี 2562 ไตรมาสแรก (1ต.ค.61-31ธ.ค.61)

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 3 เดือน ผลงาน 3 เดือน

เร่งรัดการเข้าถึงบริการตรวจวินิจฉัยในปชก.7กลุม่เสี่ยงให้ครอบคลุมร้อยละ 90 ≥ ร้อยละ 60 12.95

ลดการขาดยาในผู้ป่วยTB 0 0

อัตราป่วยตายด้วยTBน้อยกว่าร้อยละ 5 ผู้ป่วยTBเสียชีวิต≤ร้อยละ 5 20



แผนการด าเนินงาน มาตรการส าคัญ
* การอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส/       

การอบรมบริการที่ประทับใจ/การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ธรรมะ 

* เวที “บอกเล่ากิจกรรมท าดี” การเชิดชูคนดี ศรี
สาธารณสุข

* กีฬาสัมพันธ์ Cup ทับคล้อ
* เสียงตามสาย “ธรรมะโอสถ หรือดนตรีบ าบัด” ทุกวัน

ราชการ เวลา 15.30- 16.00 น. 

HRH Transformation...      

ปัญหา คปสอ.ทับคล้อ
1. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ในรายกิจกรรมยอ่ยไม่ครบ 
ของเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. มีเจ้าหน้าที่ลาออกเพื่อ

ความมั่นคงของชีวิต 
3. เจ้าหน้าที่ไม่รู้จักกัน ไม่มี

สัมมาคารวะ มีพฤติกรรม
บริการไม่ดี

12
งบประมาณ 68,030 บาท



ผลการประเมิน Happinometer

13

เขต 3 = 64.43 

ทับคล้อ = 67.46

HRH Transformation...      

เพศชาย 68.47
เพศหญิง 66.94

Baby Boomer   74.48
Generation X    67.56
Generation y    65.72
Generation Z    65.88

ข้าราชการ 66.36
พนักงานราชการ 66.90
พนักงานกระทรวง 71.14
ลูกจ้างประจ า 70.88
ลูกจ้างชั่วคราว 64.44
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Smart Hospital 2561 2562 2563 2564 2565

ระดับ 1 (Smart Tools)
บริการนัดหมาย ออนไลน์ ระบบแจ้งเตือน (Queue Online) / / / /
ระบบเชื่อมโยงและแลกเปลีย่นข้อมลูตามมาตรฐาน (HIS Gateway) / / / / /

ระดับ 2 (Smart Service)

ใบสั่งยา อิเล็กทรอนิกส์ / / / /
เวชระเบียน อิเล็กทรอนิกส์ / / / /

ระดับ 3 (Smart Outcome)
เชื่อมโยง Front Office กับ Back Office / /
Core Business Process / /
ERP Model (Enterprise Resource Planning System ; ERP) / /

Digital Transformation

แนวทางการด าเนินงาน
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Mother & Child Health

มารดา
1.การฝากครรภ์  และการดูแลหลังคลอดไม่

ครบตามเกณฑ์
2.หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง

เด็ก
1.เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้ายังพบจ านวน

น้อย 
2.การใช้คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กน้อย  

จากเหตุผล ไม่เข้าใจ ไม่ให้ความส าคัญ เห็น
เป็นเรื่องไกลตัว  ลืม  ไม่มีเวลา  อ่านไม่ออก  
ท าแต่ไม่สม่ าเสมอ หรือผู้เลี้ยงดูที่สูงวัย
3.เด็กพัฒนาการเด็กไม่สมวัย จากเด็กขาด

โอกาสในการส่งเสริม/กระตุ้น จากผู้เลี้ยงดู ทั้ง
ที่บ้านและศูนย์เด็กเล็ก 
4.จนท.ให้ความส าคัญในการตรวจคัดกรอง

และส่งเสริมพัฒนาการเด็กเป็นอันดับรอง

ปัญหา/มาตรการส าคัญ
* การประชาสัมพันธ์และส่งเสริม

โครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์  สาวไทยแก้มแดงอย่างต่อเนื่อง
พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กให้เข้าใจและใช้คู่มือ DSPM

* การประชุม
MCH BORAD ระดับอ าเภอ/นิเทศติดตามประเมินต าบลพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่
ประชุมเชิงปฏิบัติการ มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต
ติดตาม และน าเสนอผลงานทีม Child Family Team แต่ละต าบล

* จัดบริการ ตามมาตรฐานคลินิกสุขภาพ เด็กดี บริการเท่าเทียม บริการเชิงรุก /   
โรงเรียนพ่อแม่ และครอบครัว (ครรภ์เสี่ยง เน้นหญิงต้ังครรภ์ที่มีโลหิตจาง)

* สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครอืข่าย ร่วมกับ พชอ.  อปท. อสม. พ่อแม่ 
ผู้ปกครองเด็ก /การด าเนินงานขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วัน

.
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Mother & Child Health
ผลการด าเนินงาน 3 เดือน MCH

65.3

46.1



ตัวชี้วัด เป้าหมาย baseline ผลงาน
3 เดือน

59 60 61

อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพ
แสนคน

0 892.96 0 0

ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 65 (เป้า62) 53.21 55.24 71.36 65.38

ฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 65 (เป้า62) 33.18 40.48 59.80 46.15

หญิงคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตาม
เกณฑ์

ร้อยละ 65 30.99 41 60 27.66

หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง ไม่เกินร้อยละ 10 8.24 18.28 17.60 0

Mother & Child Health
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ร้อยละ 90

Mother & Child Health
ผลการด าเนินงาน 3 เดือน เด็ก 0-5 ปี

7.37.3

86.5

82.3

55.2



ตัวชี้วัด เป้าหมาย baseline ผลงาน
3 เดือน

59 60 61

เด็ก 9,18, 30, 42 ด. ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ 

ร้อยละ 90 39.40 74.32 74.87 22.52

เด็ก 9,18, 30 ,42 ด.คัดกรองพัฒนาการ 
พบสงสัยล่าช้า 

ร้อยละ 20 5.16 3.89 0.70 1.67

เด็ก 9,18, 30 ,42ด.พัฒนาการสงสัยล่าช้า
ได้รับการติดตาม/ส่งต่อ

ร้อยละ 90 85.45 100 88.68 82.35

เด็ก 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 57 49.73 51.72 49.84 55.25

Mother & Child Health



• ลดการตกเลือดหลังคลอด

• ลดการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด

59 60 61 62 (3 ด.)

ร้อยละ 19.6 13.69 0 0

0

10

20

30

ต่อ
10

00
กา

รเก
ิดม

ีชีพ

ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน
19.6

13.69

0 0

01
23
45
6

59 60 61 62 (3 ด.)
ร้อยละ 0 2.73 3.77 0

ร้อ
ยล

ะ

ตกเลือดหลังคลอด

2.73

000

3.77

ANC 
คณุภาพ

LR
คณุภาพ

WCC 
คณุภาพ

• Detect Risk  ANC /LR
• Intrauterine transfer
• Fast track มารดา/ทารก
• ความพร้อมจนท./

เครื่องมือ/การประสาน
• สร้างทักษะหญิงตั้งครรภ์

(Preterm)

Mother & Child Health
ห้องคลอด



ยาเสพติด
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ปัญหา ผู้ใช้สารเสพติดขาดนัด ติดตามไม่ได้ 

มาตรการส าคัญ 
การมีส่วนร่วมของครอบครัว  ชุมชน

แผนการด าเนินงาน
1. คืนข้อมูลให้ชุมชน
2. ครอบครัวอบอุ่น 
3. ชุมชนเข็มแข็ง
4. Conferene case 
5. ติดตามเยี่ยมบ้าน

งบประมาณท้ังหมด 8,400 บาท

ผลการด าเนินงาน 3 เดือน
1.ตัวชี้วัด 
• อัตราคงอยู่ในการบ าบัดรักษา (Retention Rate) 100 

(100,29.27,61.54)
• ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยใช้สารเสพติดบ าบัดครบตามเกณฑ์ 

หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังบ าบัดครบตามก าหนด  รอผลการ
ด าเนินงาน(4.76,18.18,29.17)
• ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด

ของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี  



Green&Clean Hospital

Green&Clean โรงพยาบาล
พัฒนาเป็นระดับดีมาก Plus
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แผนการด าเนินงาน มาตรการส าคัญ
รพ.สต. เกณฑ์การประเมินตนเอง เกณฑ์ติดดาว

รพ.สต.ท้ายทุ่ง ผ่าน

รพ.สต.สายดงยาง ผ่าน ผ่าน

รพ.สต.เขาเจ็ดลูก ผ่าน ผ่าน

รพ.สต.เขาทราย ผ่าน ผ่าน

รพ.สต.บ้านวังแดง ผ่าน

รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ผ่าน

รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ผ่าน

รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ผ่าน

เป้าหมายพัฒนา
Green&Clean รพ.สต.
พัฒนาเป็นระดับดีมาก 4 

แห่ง

แนวทางการด าเนินงาน
ประเมินตนเอง และพัฒนา

ตามเกณฑ์ 

แนวทางการด าเนินงาน
1.พัฒนาโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

2.การจัดบริการอาชีวอนามัย
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Green&Clean Hospital

1. ตัวช้ีวัด
- ร้อยละ 35 ของรพ.สต.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ (GREEN & CLEAN 

Hospital) ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ดาว ***ผ่านเกณฑ์ ติดดาวแล้ว 3 แห่ง***
** 35 % 5 = 2 แห่ง แต่ตั้งเป้าไว้ 100% = 5

- โรงพยาบาลที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก plus

2. งบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน3เดือน
- ยังไม่มีการใช้งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน 3 เดือน



Fast Track
ปัญหา : การเข้าถึง Stroke fast track ยังน้อย(10 จาก 17 ราย คิดเป็น 58.82%)
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แผนการด าเนินงาน มาตรการส าคัญ

1.ประชาสัมพันธ์ Warning 
signs

2.ให้การรักษาพยาบาลตาม
มาตรฐาน แนวทางการรักษา 
การส่งต่อ 

3.ระบบข้อมูล บันทึก/จัดท า
รายงาน

ผลการด าเนินงาน 3 เดือน

1. ผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือด ร้อยละ 75 

เป้าหมาย 80(3 จาก 4 ราย) 1 รายมี BP สูง

2. มีการจัดตั้ง Warfarin  clinic (มีผู้รับบริการ 7 ราย)

3. Door to refer SFT ไม่เกิน 30 นาที 90% ( 9 จาก 10 ราย)

4. อัตราตาย เป็น 0

ไม่ได้ใช้งบประมาณ



Financial Management
ปัญหา

-วิกฤตการเงิน
-Risk Score Plus
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มาตรการที่ส าคัญด้านกระบวนการ
- มอบหมายผู้รับผิดชอบ risk score plus ในแต่ละข้อ

- วางแผนการจ่ายหนี้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

- เรียกเก็บหนี้ให้เร็วข้ึนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

- ยาคงคลัง 1.5 เดือนทั้งเครอืข่าย  และทุกหน่วยงานรายงานคลังย่อยทุกเดอืน 
- ให้รายงานคงคลังเวชภัณฑ์มใิช่ยาและวัสดุการแพทย์ในใบเบิกใหม่ทุกครั้งถ้าไม่รายงานไมจ่า่ยของ

- สุ่มตรวจคลังย่อยในหน่วยงาน

มาตรการที่ส าคัญระบบบัญชี

คุณภาพบัญชี

-ประเมินสถานะทางการเงินตนเองทุกเดือน

-การรายงานงบกระแสเงินสด การกระทบยอดบัญชีให้ทันเวลา

-ประเมินคุณภาพบัญชี

-จัดท ารายงานอย่างง่ายเสนอกรรมการบริหารทุกเดือน



แผนการด าเนินงาน มาตรการที่ส าคัญด้านรายรับ

• ทบทวนคณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้
• ประชุมเพื่อวางระบบการไหลเวียนข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายUC
• ปรับข้อมูลใน HOSxP เรื่องสิทธิ์และราคาค่าบริการ
• ประสานแพทย์ก าหนดระยะเวลารับส่ง Chart ตรวจสอบ Coding
• เพิ่มรายรับ แพทย์แผนไทย กายภาพบ าบัด ตรวจสุขภาพข้าราชการ
• แต่งต้ังผู้รับผิดชอบตรวจสอบและติดตามผลการส่งเบิกแต่ละกองทุน

Financial Management



ผลการด าเนินงาน
KPI เป้าหมาย ปี 2561 ไตรมาส 4 ปี 2562 ไตรมาส 1

Risk 7 Scoring ≤4 6 4

Risk 7 Score Plus B C- B

คะแนนคุณภาพบัญชี 100 (เม.ย.61) 92 95.51

ผลการด าเนินงานตาม Planfin

รายได้ บวกลบไม่เกิน 5% 99.26 (0.74%) 24.76%

รายจ่าย บวกลบไม่เกิน 5% 99.54 (0.46%) 23.26%

มูลค่าการจัดซื้อร่วม

วัสดุวิทยาศาสตร์ >30% 16.67% 41.83%

วัสดุทันตกรรม >30% 22.11% 35.06%

ยา >30% 24.06% 49.10%

วัสดุการแพทย์ >30% 36.76% 43.80%

Financial Management



สถานการณ์การเงินการคลัง รพ.สต. 

ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 2561

Financial Management



ผ่านการรับรองครัง้แรก 9 พ.ค. 2555
- Reaccreditaton 1 26 ก.ย. 2557
- Reaccreditaton 2 20 ก.พ. 2561
อายุการรับรอง ถึง 19 ก.พ. 2564

HA

PMQA

- ปี 2561 ผ่านหมวด 1 และ 5
- ปี 2562 ส่งแผนปรับปรุงพัฒนาแล้ว หมวด 2 และ 4

Quality Organization
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สถานการณ์ไข้เลือดออก

ปี 2561

ปี 2562



มาตรการไข้เลือดออก
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มาตรการส าคัญ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเฝ้าระวังการระบาดของโรค
อุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ า

- ซ้อมแผนบนโต๊ะ
- ซ้อมแผนภาคสนาม

2. ประชุมทีม SAT และ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) ระดับอ าเภอทับคล้อ 
3. ประชุมชี้แจงประกวดเขียนรายงานสอบสวนโรค Full 
Report  
4. ประชุมติดตามการด าเนินงานประจ าเดือน ของทีม SRRT 
อ าเภอทับคล้อ
5. ประชุมทีมสอบสวนโรคให้สอบสวนโรคอย่างมีประสิทธิภาพ 
อ าเภอทับคล้อ เมื่อเกิดเหตุการณ์ท่ีต้องด าเนินการสอบสวนโรค
ในอ าเภอทับคล้องบประมาณที่ใช้ 261,965 บาท (กองทุน 61,325บาท)
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สถานการณ์ NCD งบประมาณท่ีใช้ 749,807.50 บาท (กองทุน 662,227.50 บาท)

มาตรการ 
➢ มีการวางแผนขดีจ ากดัเรื่องวัสดุการคัดกรอง/บุคลากร/ข้อมูล 

กับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อให้ทันหน้างาน และการลงข้อมูล
➢ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มป่วยเน้น รายกรณีในวันคลินิคแต่ละรพ.สต.
➢ จัดอบรมความรู้เจ้าหน้าที่ งาน NCD
- การนับคาร์บปรับสมดุล ควบคุมเบาหวาน
- วิธีการใช้ยาฉดีอินซูลินชนิดกระบอกฉดียา
- ทบทวนการสร้างแรงจูงใจสนทนาเชิงบวกในผู้ป่วย                                      
- ทบทวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบหมอเขียว/ นพ.บุญชัย  
- ทบทวนการดูแลผู้ป่วยทีม่ีระดับน้ าตาลในเลือดต่ า/ สูง 



ผลการด าเนินงานความดันโลหิตสูง 3 เดือน ปี 2562
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ผลการด าเนินงานเบาหวาน 3 เดือน ปี 2562



สถานการณ์มะเร็ง
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งบประมาณที่ใช้ 144,408 บาท (เครื่องมือ 88,168 บาท 
และกองทุน 56,240 บาท)

มาตรการ

1.การป้องกันและการรณรงค์ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

2.การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตามกลุ่มเสี่ยงและส่งต่อวินิจฉัย
มะเร็งระยะต้น 

3.ระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองโดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน

4.ระบบการส่งต่อและส่งกลับให้มีความต่อเนื่อง

5.พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับโรคมะเร็งและเผยแพร่สู่ชุมชนอัตราตาย ปี 2557-2561



ผลการด าเนินงานคัดกรองมะเร็ง 3 เดือน
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ปัญหา
-การตรวจสุขภาพประจ าปี
-ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง
-ผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้า ฆ่าตัว
ตาย

มาตรการ
1.ประชาสัมพันธ์ เรื่องการตรวจสุขภาพประจ าปี
2.ประสานอบต.และ Care  Giver ในการดูแล
3.หาดอกไม้งาม (จิตสาธารณะ) ทดแทนคนเดิม
4.หาพี่เลี้ยงมาเป็นดอกไม้งามดูแลผู้สูงอายุ/ผส.ส ารอง
5.ต าบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care)
6.จัดท าทะเบียน Care Giver ในการดูแลผู้ป่วย

กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

งบจัดสรรจากเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอทับคล้อ เป็นเงิน  33,440 บาท



ปัญหาในพื้นที่
• ปัญหาการด าเนินงานในกองทุน แบบโครงการของบประมาณทาง

หน่วยงานเทศบาล ให้แก้ไขตามแบบของเทศบาลท าให้ล่าช้า 

• งบประมาณการส่งตรวจน้ าในพื้นที่เสี่ยง ขณะนี้ยังไม่ได้บรรจุแผน  
(งบประมาณการด าเนินงานไม่ชัดเจน) ***ที่ผ่านมาศูนย์อนามัยฯเป็นผู้
ออกค่าใช้จ่ายในการ น าส่งและตรวจทางห้องLAP***
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