ตรวจราชการ( 2564 รอบ+ 1

การป./ปเขต2ขภาพ

http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2019/04/13-การเส&มส(างใ+คนไทย12ขภาวะ78.pdf

แผนแ$บทภายใ+,ทธศาสต1ชา3 : ประเ8นการเส:มส<างใ>คนไทยABขภาวะEF
(2561-2580)

http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2019/04/13-การเส&มส(างใ+คนไทย12ขภาวะ78.pdf

ลักการและเ ตุผล
(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเท ด้าน าธารณ ุข (ฉบับปรับปรุง)
กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปเขต ุขภาพใ ้มีระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตั และการร่ มรับผิดชอบด้าน ุขภาพระ ่าง น่ ยงานและท้องถิ่น
ขั้นตอนและ ิธีการดาเนินการปฏิรูป ระยะเ ลาดาเนินการร ม 2 ปี (พ. . 2564-2565)
เดือนที่ 1-6

เดือนที่ 7-12

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ึก าและเ นอแนะกลไกการบูรณาการ
การบริ ารงาน ุ ข ภาพของประเทศ
ระดับต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงระดับชาติและ
เขค ุขภาพ
ก า นดแน ทางในการตั้ ง เขต ุ ข ภาพ
และการบริ ารจั ด การแบบบู รณาการ
และร่ มรับผิดชอบ

(1) จั ด ท าแผนการบริ ารจั ด การเขต
ุขภาพแบบบูรณาการ
(2) ก า นดเขต ุ ข ภาพจ าน น 4 เขต
เพื่อทา Sandbox และนาเข้า ครม. เพื่อ
อนุมัติดาเนินการ
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เดือนที่ 13-24

ขั้นตอนที่ 3
(1) บริ าร จั ด ก ารแ บบบู รณา การ บริ าร ด้ ย
คณะกรรมการเขต ุขภาพเน้นบริ ารจัดการเรื่องกาลังคน
การเงิน งบประมาณ ระบบ ลักประกัน ุขภาพ
(2) ระบบบริการ ในเรื่อง ่งเ ริมป้องกัน รัก า คุ้มครอง
ผู้ บ ริ โ ภค แพทย์ แ ผนไทย ระบบการแพทย์ ป ฐมภู มิ
การแพทย์ฉุกเฉิน
(3) ระบบข้อมูล ข่า าร
(4) ติดตามประเมินผล ิธีบริ ารจัดการแบบใ ม่ และ
ผลลัพธ์ในกิจกรรมที่ 1-4
(5) การแก้ไข กฎ มาย ระเบียบ การมอบอานาจ เพื่อ
ปฏิรูปการบริ ารจัดการเขต ุขภาพ
2

2

ลักการและเ ตุผล
(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเท ด้าน าธารณ ุข (ฉบับปรับปรุง)
กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปเขต ุขภาพใ ้มีระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตั และการร่ มรับผิดชอบด้าน ุขภาพระ ่าง น่ ยงานและท้องถิ่น
ตั ชี้ ัด จาน นเขต ุขภาพนาร่องที่มีระบบการบริ ารจัดการแบบบูรณาการและร่ มรับผิดชอบระ ่าง น่ ยงานและท้องถิ่น มีค ามคล่องตั ประ ิทธิภาพ และประ ิทธิผล และดาเนินการตาม
เป้า มายของการปฏิรูปประเท ด้าน าธารณ ุข

เป้า มาย มีเขต ุขภาพที่มีระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการและร่ มรับผิดชอบระ ่าง น่ ยงานและท้องถิ่น

เกิดผล าเร็จในพื้นที่ตามเป้า มายการปฏิรูปประเท ด้าน าธารณ ุข (1) ด้านการจัดการภา ะฉุกเฉินด้าน าธารณ ขุ (2) ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการ ่งเ ริม ุขภาพและป้องกันโรค
(3) ด้านผู้ ูงอายุ และ (4) ระบบ ลักประกัน ุขภาพและกองทุนที่เกี่ย ข้อง

ค่าเป้า มาย ปี 2564 มีระบบและกลไกการบริ ารจัดการเขต ุขภาพแบบบูรณาการ คล่องตั มีประ ิทธิภาพ และประ ิทธิผล และร่ มรับผิดชอบโดยเขต ุขภาพ น่ ยงานในพื้นที่ และองค์กร
ปกครอง ่ นท้องถิ่น ที่ออกแบบ า รับ 4 เขต ุขภาพนาร่อง
ปี 2565 4 เขต ุขภาพมีผล าเร็จในพื้นที่ตามเป้า มายของกิจกรรมการปฏิรูปประเท ด้าน าธารณ ุข

ค ามจาเป็นการดาเนินโครงการ
• เพื่อ นับ นุนการดาเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 ของแผนการปฏิรูปประเท ด้าน าธารณ ุข (ฉบับปรับปรุง) ของคณะทางานภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเท ด้าน าธารณ ุข ในทั้ง
3 ขั้นตอน เพื่อทาใ ้ ามารถบรรลุตามเป้า มายของกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 โดยมีการดาเนินงานที่ครอบคลุมทั้งการจัดทาข้อเ นอแน ทางการบริ ารจัดการเขต ุขภาพ การจัดทา Sandbox
การติดตามขับเคลื่อน Sandbox ในพื้นที่เขต ุขภาพนาร่อง การติดตามและประเมินผลการดาเนินการของเขต ุขภาพ และการจัดทาข้อเ นอการแก้ไขกฎ มาย และระเบียบที่เกี่ย ข้อง
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ัตถุประ งค์
(1)

เพื่อจัดทา กลไกการบูรณาการ การบริ ารงาน ุขภาพของประเทศระดับต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงระดับชาติและเขค ุขภาพ กา นดแน ทางในการตั้งเขต
ุขภาพและการบริ ารจัดการแบบบูรณาการและร่ มรับผิดชอบ ( น่ ยงานและท้องถิน่ )

(2)

จัดทาข้อเ นอมาตรการนาร่องเพื่อ นับ นุนการทางานของเขต ุขภาพนาร่อง (Regulatory Sandbox) ร มทั้งการกา นดเกณฑ์ในการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินการ

(3)

การติดตามการดาเนินการทดลอง Sandbox ในพื้นที่เขต ุขภาพนาร่อง ร่ มกับทีมเขต ุขภาพนาร่อง

(4)

การประเมินผลการทดลองดาเนินการ Sandbox ในพื้นที่เขต ุขภาพนาร่อง

(5)

การจัดทาข้อเ นอการปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อ นับ นุนการขับเคลื่อนเขต ุขภาพใ ้เป็นไปตามกลไกการบริ ารจัดการเขต ุขภาพแบบบูรณาการและ
ร่ มรับผิดชอบ
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กรอบแน คิดและ ิธีการดาเนินการ
การทางานร่ มกับเขต ุขภาพนาร่อง
• ระบุแน ทางการจัดตั้งเขต ุขภาพ
• การบริ ารจัดการแบบบูรณาการ
• การประเมิ น ปั ญ าและอุ ป รรค
ของการพัฒนาของเขต ุขภาพนา
ร่องที่ผ่านมา และ
• ระดมค ามเ ็ น เกี่ ย กั บข้ อ เ นอ
แน ทางในการแก้ไข

6 เดือน
(เดือนที่ 1-6)

ภาพร มระยะเ ลาการ
ดาเนินการ 24 เดือน
•การดาเนินการทดลอง
Sandbox ในพื้ น ที่ เ ขต
ุขภาพนาร่อง
•ก า ร ติ ด ต า ม ค า ม
คืบ น้าการดาเนินการ

12 เดือน
6 เดือน
(เดือนที่ 7-18)
(เดือนที่ 19-21)
การจั ด ท าข้ อ เ นอ Sandbox
• การติ ด ตามประเมิ น ผล
ที่มีค ามครอบคลุม
การด าเนิ น การทดลอง
• การยกเ ้นกฎระเบียบ
Sandbox
• การมอบอานาจ
• การจั ด ท าข้ อ เ นอการ
• การด าเนิ น การรู ป แบบ
แ ก้ ไ ข ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ที่
พิเ
เกี่ย ข้อง

พื้นที่เขต ุขภาพนาร่อง: เขต ุขภาพที่ 1 4 9 และ 12
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แผนการดาเนินงานและกิจกรรมที่เกี่ย ข้อง
ช่ งที่ 1 การจัดทา และการเ นอ Sandbox (เดือนที่ 1-6)
แน
•
•
•

ทางในการทางานร่ ม:
การประชุมร่ ม
การลงพื้นที่
การ ัมภา ณ์เชิงลึก

การร บร มกรอบแน คิด แผนการ
ดาเนินการ และข้อมูลที่เกี่ย ข้อง
การพัฒนาข้อเ นอ Sandbox
เบื้องต้นที่อ้างอิง Building Blocks เดือนที่ 1-2

เดือนที่ 1

เงื่อนไขที่ าคัญของการดาเนินการ
การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ก ากั บ การ
จัดทา Sandbox โดยกระทร ง าธารณ ุข

การทางานร่ มกับเขต ุขภาพนา
ร่อง ในการระดมค ามคิดเ ็น/ การ
ระบุค ามต้องการ/ ข้อเ นอ
แน ทางในการดาเนินการ
เดือนที่ 3-5

เดือนที่ 2-4
การจั ด การประชุ ม คณะกรรมการที่
เกี่ย ข้องเพื่อทาค ามเข้าใจ และ ารือ
เกี่ ย กั บ การด าเนิ น การ (2 ครั้ ง :
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ฏิ รู ป แ ล ะ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า กั บ ก า ร จั ด ท า
Sandbox ของกระทร ง าธารณ ุข)

การเ นอข้ อ เ นอ Sandbox ใ ้
คณะทางาน/ คณะกรรมการ
Sandbox และคณะกรรมการปฏิรูป
พิจารณาใ ้ค ามเ ็นชอบ

เดือนที่ 5-6
การทางานร่ มกับคณะกรรมการ
Sandbox และ น่ ยงานที่เกี่ย ข้อง
ในการออกแบบข้อเ นอ Sandbox
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ก่อนเริ่มดาเนินโครงการ รือ
ภายในเดือนที่ 1 ของโครงการ

แน ทางในการทางานร่ ม:
• การประชุมร่ ม

เดือนที่ 6
คณะกรรมการปฏิรูปเ นอข้อเ นอ
Sandbox ทั้ง มดใ ้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาใ ้ค ามเ ็นชอบในการ
ดาเนินการ

6
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แน คิดในการจัดทาข้อเ นอการพัฒนาการทางานของเขต ุขภาพ
System Building Blocks

กาลังคนด้าน ุขภาพ
Health Workforce
ข้อมูลและ าร นเท ด้าน ุขภาพ
(Information)

ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ุขภาพ
(Medical Products,
Vaccines &Technology)

ประเด็น
• Access
• Coverage
• Quality
• Safety
การจัดบริการ ุขภาพ
Service Delivery

การเงินการคลัง ุขภาพ
(Financing)
ภา ะผู้นาและอภิบาลระบบ
(Leadership/ Governance)

ปัจจัยกา นด ุขภาพด้าน งั คม (Social ปัจเจก/ ิ่งแ ดล้อม
Determinants of Health: SDH)

เป้า มายด้าน ุขภาพที่พึงประ งค์
ุขภา ะของประชาชนดีขึ้น
(Improved Health)
การตอบ นองค ามต้องการด้าน
ุขภาพ (Responsiveness)
การป้องกันค ามเ ี่ยงทางการเงิน
และทาง ังคม
เพิ่มประ ิทธิภาพ (Improved
Efficiency)
• Equity
• Quality
• Efficiency
ที่มา: WHO(2007)และ บ ร ม(2560)
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แน คิดในการพัฒนาการทางานของเขต ุขภาพ (ต่อ)
ประเด็นในการพัฒนาเขต ุขภาพเพื่อใ ้เกิดการทางานที่ ามารถบรรลุ
ตามเป้า มายการพัฒนา ุขภาพของประชาชนในเขต ุขภาพ

System Building Blocks

กาลังคนด้าน ุขภาพ
Health Workforce
ข้อมูลและ าร นเท ด้าน ุขภาพ
(Information)

ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ุขภาพ
(Medical Products,
Vaccines &Technology)
การเงินการคลัง ุขภาพ
(Financing)

ประเด็น
• Access
• Coverage
• Quality
• Safety

1
คน

การจัด ร้างข้อมูลและ าร นเท ที่ ามารถ นับ นุนใ ้
2
เกิดการทางาน และการจัดบริการที่ดี
ข้อมูล

องค์กร

การจัดบริการ ุขภาพ
Service Delivery
• Equity
• Quality
• Efficiency

การจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในเขต ุขภาพใ ้ ามารถ
ทางานตอบ นองต่อปัญ า ก่อใ ้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่ ุด

3

ของ/ พั ดุ

ภา ะผู้นาและอภิบาลระบบ
(Leadership/ Governance)

4 การบริ ารเงินทั้งป งใ ้เพียงพอและเอื้อต่อการทางาน
จัดบริการภายในเขต ุขภาพ
เงิน
5

ระบบ
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การทาใ ้เกิดการผลิตและ/ รือการใช้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ด้าน ุขภาพที่มีคุณภาพ และประชาชน ามารถเข้าถึงได้

การจัดการระบบการทางานที่ทา น้าที่กา นดทิ ทาง นโยบาย
กลยุทธ์ า รับการจัดบริการ ุขภาพทั้งระบบ
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การออกแบบมาตรการเพื่อการเปลี่ยนแปลง/ มาตรการนาร่องเพื่อ นับ นุนการทางานของเขต ุขภาพนาร่อง:
Regulatory Sandbox
กลไกของ Regulatory Sandbox
กลไกในการพิจารณาการดาเนินการของ Regulatory Sandbox อาจจัดตั้งใน
ลัก ณะของคณะกรรมการร่ มของ น่ ยงานที่เกี่ย ข้องเพื่อร่ มพิจารณา

ร่างข้อเ นอโครงการ/
ร่างข้อเ นอการ
ปรับปรุงกฎระเบียบที่
เกี่ย ข้อง

ผู้มีอานาจ/ น่ ยงานที่รับผิดชอบ
ดูแลเรื่องกฎระเบียบ
กระทร ง าธารณ ุข

แจ้งผล 2

3
ประเมินผลการดาเนินการของ Regulatory Sandbox

น่ ยงานอื่น ๆ ที่เกี่ย ข้อง
เช่น กระทร งการคลัง,
านักงาน กพ. และอื่น ๆ

กฎ มายอื่นทีเ่ อื้อ (ถ้ามี)

น่ ยงานเจ้าของโครงการ

1
เ นอ

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง * Fiscal Policy Research Institute Foundation (FPRI)

5

4

การปรับปรุง
กฎระเบียบ

การดาเนินการที่มี
ลัก ณะเดีย กันใน
พื้นที่อื่น/ โครงการอื่น

น่ ยงานที่เกี่ย ข้องดาเนินการปรับปรุง
กฎระเบียบที่ได้ดาเนินการทดลอง
ดาเนินการใน Regulatory Sandbox

13

13

ประเ%น'งเ)น 6 เ*อง

>#บงาน?@ญประBCปดาE

ระ#บความ)นใจของ OKRs

=งHหJกเ"กปฐม:ยKกคน และไ4กMมเNาหมาย O : เ1กปฐม5ย7ภาวะเ9ย:อยก;า <อยละ 10
เOยนโครงการและPดQอกองKนRบล
เSยมและPดQอTนUเ"กเVกในXน'Yงหมด
เต[ยม\มใน]อง^นและ อสม. ในXน'
คาดเดางานFจะเGดHนในเIอนJ

Kr1: เ"กปฐม'เ(ยและ-อน0างเ(ยไ45บนม2 ก7องไ81ฟอง
90%
Kr2: เ"กปฐม:ยนอนอ;าง<อย 10 =วโมง/:น 90%
Kr3: เ"กปฐม:ย7@จกรรมกระโดดโลดเDนอ;าง<อย 3 ชม./:น
โดยเฉพาะเ"กเ(ยและ-อน0างเ(ย 90%

Kว5ดLานMขภาพ

ไ4แนวทางและกMมเNาหมายKกคน

ข:ญhiงใจ\มงานและ อสม.

ไ45บการสJบสaนงบประมาณจากกองKนRบล

ความjมkนlmบ คกก. กองKนRบล

พcอมการdบเคeอนงานตามเNาหมาย

O : เ1กปฐม5ย7ภาวะเ9ย:อยก;า <อยละ 10
Kr1: เ"กปฐม:ย'เ(ยและ-อน0างเ(ยไ4นม 2 ก7อง ไ81 ฟอง/:น 90%
Kr2: เ"กปฐม:ยนอนอ;าง<อย 10 =วโมง/:น 90%

O : เ"กปฐม:ย'เ(ยและ-อน0างเ(ยไ4นม 2 ก7อง ไ81 ฟอง/:น 90%

Kr3: เ"กปฐม:ย7@จกรรมกระโดดโลดเDนอ;าง<อย 3 ชม./:น โดย

Kr1: nดoโครงของบประมาณจากกองKนRบลและnดpอnดqาง

เฉพาะเ"กเ(ยและ-อน0างเ(ย 90%

ภายใน 2เsอน
Kr2: ,ดการใ/เ1กเ2ยและ7อน9างเ2ย+อ;นอกศดล.ไ>นมและไ@
100%
Kr3: ,ดระบบในศดล.ใ/เ1กเ2ยและ7อน9างเ2ยไ>นมและไ@ 100%
O : เ"กปฐม:ยนอนอ;าง<อย 10 =วโมง/:น 90%
Kr1: hหนด=วโมงนอนกลางtนไu<อยกvา 10 =วโมง 100%
Kr2: nดสภาพแวคwอมการนอนใxเหมาะสม 100%
Kr3:

O : GจกรรมเOนอPาง:อย 3 Qวโมง/5น 90%
Kr1: เ"กเ(ยและ-อน0างเ(ยy@จกรรมเ7น 3 =วโมง/:น 90%
Kr2:
Kr3:

>#บงาน?@ญประBCปดาE

ระ#บความ)นใจของ OKRs

ประเzนความเ{ยงใน|}งอา~

O : ลด falling fracture 50 % ใน 2 S

nดo•อ VDO €าออกhiงกายเ•อเ‚มความแƒงแรง
ของกwามเ„อใน|}งอา~…วไปและกMมเ{ยง

Kr1 : ˜งเส™ม€าออกhiงกาย'เ‚มความแƒงแรงกwาม
เ„อไ4 100% ในกMมเ{ยง 80% ใน|}งอา~

nดoแบบประเzนสภาพแวดwอมในและรอบ†าน

Kr2 : ป5บสภาพแวดwอมในกMมเ{ยง 100%
Kr3 : ป5บการใšยาและ:ดสายตาในกMมเ{ยง 100%

คาดเดางานFจะเGดHนในเIอนJ

Kว5ดLานMขภาพ

ราย‡อกMมเ{ยงQอการหกwมรายRบล/หˆ†าน

ข:ญhiงใจและภาระงานของ\มงาน โดยเฉพาะ รพ.สต.

•อสJบสaนการออกhiงกายใน|}งอา~…วไปและกMม
เ{ยง

แบบประเzนและเค‹องŒอQางๆ 'ออกแบบมาDองŽาย สามารถ
เ0าใจและ•ไปป‘’Pไ4 โดยไuDองyการอบรม

แบบประเzนสภาพแวดwอมใน|}งอา~

’น“ก0อ”ลเ€า'•เ–นใx<อย'—ด และoเ–น online
electronic

แบบ‰รวจสายตาและยา'yผลและการ:ด postural
hypotension

O : ลด falling fracture 50 % ใน 2 S
Kr1 : ˜งเส™ม€าออกhiงกาย'เ‚มความแƒงแรง
กwามเ„อไ4 100% ในกMมเ{ยง 80% ใน|}งอา~

O : TงเสVมWาออกXYงกายFเAมความแ[งแรงก\ามเ]อไL 100% ใน
ก_มเ`ยง 80% ในabงอาc

Kr1: nดoค›ปœ•โอการออกhiงกายเ•อเ‚มความแƒงแรงแwว

Kr2 : ป5บสภาพแวดwอม :ดสายตา การใšยาและ:ด
ความŸน€า งและนอนในกMมเ{ยง 100%

เสžจภายใน 1 เsอน
Kr2: Bอสาร แนะDกEมเFยงใ/DไปปHIJ พLอมJดตาม 100%
Kr3:

Kr3 : ประเzนการwมและนอนรพ.(w00-w19) Kก
ไตรมาส

O : ปMบสภาพแวดOอม Pดสายตา การใQยาและPดความSนTาUง
และนอนในกEมเFยง 100%
Kr1: nดoแบบ‰รวจแนะ•ป5บสภาพแวดwอม :ดสายตา :ดความ
Ÿน€า งและนอน รวม¡งการใšยา ในกMมเ{ยง 100%
Kr2: JดตามการปMบสภาพแวดOอมหWงXแนะDภายใน 2 เYอน
100%
Kr3:

O : ประเdนการ\มและนอนรพ.(w00-w19) eกไตรมาส
Kr1: nดo0อ”ล¢อนหiง 3 £ ของ IP : w00-w19 แยกราย¤เภอ
ภายใน 3 เsอน
Kr2: JดตามประเZนราย[เภอ\กไตรมาส พLอม]เคราะ^กEมเFยง
ราย_คคล 100%
Kr3:

>#บงาน?@ญประBCปดาE
การวางแผนการตรวจ4วย spirometer Kกรายและ
วางแผนการไ45บ:ค¥นไ0ห:ดให¦และเ›ก§ห¨
การประเzนความ©นแรงของ|ªวย COPD Kกราย
การhmบPดตาม ประเzนผลราย§คคล โดย\มงานKก
ไตรมาสและเSยม†านในราย'อาการหJก/©นแรง
คาดเดางานFจะเGดHนในเIอนJ

ระ#บความ)นใจของ OKRs
O : agวย COPD 7hณภาพjkตFlเmศ
Kr1 : การœ°จ±ย'²กDอง 100%
Kr2 : การไ45บยา ICS/LABA ตาม0อ³ง´ 90%
Kr3 : ไ45บ:ค¥นไ0ห:ดให¦ > 90%
Kว5ดLานMขภาพ

ผลiพlการ«แล|ªวย

ข:ญhiงใจของ\มงาน

การyเค‹องผ›ตออก¬เจนเ•อใx|ªวย'•เ–น-มใš

ความครอบค®มของการ5กษา|ªวย COPD

การป5บสภาพแวคwอมใน†านและรอบๆ†าน

O : agวย COPD 7hณภาพjkตFlเmศ
Kr1 : การœ°จ±ย'²กDอง 100%
Kr2 : การไ45บยา ICS/LABA ตาม0อ³ง´ 90%

O : การkoจpยFqกrอง 100%
Kr1: วางแผนการตรวจ PFT ใน|ªวยCOPD Kกรายภายใน 3 เsอน
Kr2:
Kr3:

Kr3 : ไ45บ:ค¥นไ0ห:ดให¦ > 90%
O : การไLsบยา ICS/LABA ตามtอuงv 90%
Kr1: nดระบบการตรวจประเzนความ©นแรงของ|ªวยCOPD 100%
Kr2: เต`ยมยา ICS/LABA/LAMA ภายใน 1 เYอน
Kr3:

O : ไLsบ5คwนไtห5ดใหy > 90%
Kr1: วางแผนnดo0อ”ล•นวน|ªวยใxพcอมภายใน 1 เsอน
Kr2: เต`ยมขอPคbนไ9หPดใหcตามdนวนefวย
Kr3: วางแผนการhดใ/ครบหWงไ>Pคbนภายใน 3 เYอน

>#บงาน?@ญประBCปดาE

ระ#บความ)นใจของ OKRs

การวางแผนกMมเ{ยงYงหมด YงกMม active/passive และµด
กรองกMม active ใxไ4 99% ในไตรมาสแรก และกMม
passive ใxไ4 99% ในไตรมาส' 2

O : การsกษา5ณโรค?เ{จ > 90 %

การ˜งตรวจ gene expert ใน|ªวย:ณโรค AFB neg

Kr2 : ºตราการตาย < 5 %

การประเzนความเ{ยงใน|ªวยKกราย

Kr3 :

คาดเดางานFจะเGดHนในเIอนJ

Kr1 : การ¹นหา|ªวยรายใหu > 50% ของ|ªวยYงหมด

Kว5ดLานMขภาพ

การ¶เ°นการµดกรองใxไ4ตามเNาหมาย

ข:ญhiงใจของ\มงาน

กMมเ{ยง}งและปานกลางไ45บการ«แลตาม'hหนดKกราย

การ•อสารแนวทางป‘’Pใxไปใน·ศทางเ•ยวmน

O : การsกษา5ณโรค?เ{จ > 90 %

O : การ|นหาagวยรายให} > 50% ของagวย~งหมด

Kr1 : การ¹นหา|ªวยรายใหu > 50% ของ|ªวย
Yงหมด

Kr1: @ดกรองก_มactive แ\วเส{จภายใน ไตรมาสF 1 100%

Kr2 : ºตราการตาย < 5 %

Kr3: การ@ดกรองโดย<านขายยาTงมาCXR วางระบบภายในไตรมาส
2

Kr3 :

Kr2: @ดกรองก_มpassive แ\วเส{จภายในไตรมาส 2 100%

O : •ตราตาย < 5%
Kr1: วางแผนการประเzนความเ{ยง|ªวยKกรายและ¶เ°นการตาม
แนวทาง 100%
Kr2: efวย+]iจjยTB เสมหะเkนลบ lงตรวจ x-pert \กราย
Kr3: DOT \กราย

>#บงาน?@ญประBCปดาE
การประเzนกMมเ{ยง NCDs และไ4ราย‡อและ•นวนกMมเ{ยง
Yงหมด
การวางแผนการป5บพฤPกรรมและสcางความรอบ¼4าน—ขภาพ
ในกMมเ{ยง
การแ³งกMม|ªวยเบาหวานและความŸนโล½ต}ง เ•อการ
วางแผนการ5กษา

ระ#บความ)นใจของ OKRs
O : NCDs Áณภาพเ–นเ›ศ
Kr1 : กMมเ{ยงไ45บการป5บพฤPกรรมQอเÂอง >90%
Kr2 : |ªวยความŸนโล½ต}งควบÁมไ4• > 60% |ªวย
เบาหวานควบÁมไ4• > 40%
Kr3 : ความรอบ¼4าน—ขภาพใน|ªวย NCDs > 80%
Kว5ดLานMขภาพ

คาดเดางานFจะเGดHนในเIอนJ
¾ปแบบการป5บเป¿ยนพฤPกรรมและสcางความรอบ¼4าน
—ขภาพ'เหมาะสม
การnดะบบบ™การ|ªวย'เหมาะสมตามความ©นแรงของโรค
การประเzนภาวะแทรกÀอนของ NCDs : stroke ATEMI CKD
and ESRD

ข:ญhiงใจ\มงาน
การลดºตราตายและความ©นแรงในโรค Stroke ASTEMI
CKD ESRD

O : NCDs Áณภาพเ–นเ›ศ

O : ก_มเ`ยงไLsบการปsบพฤ•กรรม‚อเƒอง >90%

Kr1 : กMมเ{ยงไ45บการป5บพฤPกรรมQอเÂอง
>90%

Kr1: @ดกรองไLก_มเ`ยงภายใน ไตรมาส 1 100%

Kr2 : |ªวยความŸนโล½ต}งควบÁมไ4• > 60% |
ªวยเบาหวานควบÁมไ4• > 40%

Kr3: X…บ•ดตามประเdนผล ในไตรมาสF 4

Kr3 : ความรอบ¼4าน—ขภาพใน|ªวย NCDs > 80%

Kr2: „ดGจกรรมปsบพฤ•กรรม 3 อ 2 ส ในไตรมาสF 2-3

O : agวยความ#นโล‡ตbงควบhมไLl > 60% agวยเบาหวาน
ควบhมไLl > 40%
Kr1: µดแยก|ªวยความŸนโล½ต}งและเบาหวาน 3 กMม
Kr2: ,ดระบบการmแลตามความnนแรงและใ/oมไ>pกqาเrม 30%
Kr3: การเsยมtานในกEม+oมไ>ไup เvอปMบพฤJกรรม+เหมาะสม
100%

O : ความรอบˆLานMขภาพในagวย NCDs > 80%
Kr1: nดใxyระบบ ark me 3 & teach back 80% ของ|ªวย
Kr2: „ดใ‰7GจกรรมการแลกเปŠยนเ‹ยนˆของagวยFhมไLl…บ
ก_มFhมไLไ}lอPาง:อยSละ 2 คŒง
Kr3:

>#บงาน?@ญประBCปดาE
การวางแผนµดกรองกMมเ{ยงและy@จกรรมรอง5บกMมเ{ยง โดย
เฉพาะกMม NCDs 'yภาวะแทรกÀอน / อÃคนเ•ยว

ระ#บความ)นใจของ OKRs
O : การÄาÅวตาย‰เžจ < 6.3 Qอแสนประชากร

การวางแผน@จกรรมQอเÂอง‰ห5บ|'พยายามÄาÅวตาย / กMมเ{ยง
}ง

Kr1 : การµดกรองความเ{ยงใน|ªวย NCDs 'yภาวะ
แทรกÀอน |ªวยกMมเ{ยงโรคทางÌตเวช 90%

การµดเÆอกÇมชนเ{ยงจาก0อ”ล¢อนหiง 5 £

Kr2 : |พยายามÄาÅวตาย ไuÄาÅวตายÍ >90%

การnด@จกรรมในÇมชนเ{ยงอ;างQอเÂองโดยÇมชน

Kr3 : KกÇมชนเ{ยงyXน'‰ห5บnด@จกรรมใxกMมเ{ยง
Kว5ดLานMขภาพ

คาดเดางานFจะเGดHนในเIอนJ
การnด@จกรรมในกMมเ{ยงและการPดตามอ;างสÈเสมอ โดย\ม
งานในÇมชน

ข:ญhiงใจ\มงาน

การเ[ยน¼และประเzนป5บป©งการnด@จกรรมในÇมชนเ{ยง

¾ปแบบ@จกรรมใหuๆ เ•อวางแผนแÊËญหา

การทบทวนกMม'ÄาÅวตาย‰เžจ เ•อหาโอกาสkฒนาการ¶เ°น
งาน

O : การÄาÅวตาย‰เžจ < 6.3 Qอแสนประชากร

O : การ@ดกรองความเ`ยงในagวย NCDs F7ภาวะแทรกŽอน a

Kr1 : การµดกรองความเ{ยงใน|ªวย NCDs 'y
ภาวะแทรกÀอน |ªวยกMมเ{ยงโรคทางÌตเวช 90%

gวยก_มเ`ยงโรคทาง•ตเวช 90%

Kr2 : |พยายามÄาÅวตาย ไuÄาÅวตายÍ >90%

Kr2: „ดระบบการ@ดกรองความเ`ยง‚อการ“าKวตาย 100%

Kr3 : KกÇมชนเ{ยงyXน'‰ห5บnด@จกรรมใxกMม
เ{ยง

O : aพยายาม“าKวตาย ไ}“าKวตาย— >90%

Kr1: „ด‘tอ’ลagวยDM HT F7ภาวะแทรกŽอนและagวย•ตเวช
ภายใน 1 เIอน
Kr3: 7ระบบการ”แลและเ•ยม–านในagวยFเ`ยง

Kr1: ,ดระบบการประเZนและlงxอ Jดตามefวย+พยายามyาzวตาย
100%
Kr2: การเsยมtานefวย+พยายามyาzวตายภายใน 15 Pน และ
Jดตามเsยม ...
Kr3:

O : eก˜มชนเ`ยง7™นF?หsบ„ดGจกรรมใ‰ก_มเ`ยง
Kr1: ,ด{9อ|ล}มชนเFยงใน[เภอ/,งหPดภายใน 1 เYอน
Kr2: ,ด~น+ใน}มชน•นๆ และ•ปราช‚หƒอ„ตอาสา Mบ…ง†ญหาใ/
ˆบคนใน}มชนเFยง 100%
Kr3: การlงxอ9อ|ลใ/ห‰วยบŠการเvอประเZนJดตาม‹วมˆบ}มชน

COVID-19

COVID-19
•
•
•
•

การเ%าระ'งก)มเ+ยง โดยการ/มตรวจ : 3ลาย RT PCR
PUI / ARI / CAP Community Acquired Pneumonia
UP mask , social distancing ระ'งการ5ดเ6อใน รพ.
New Normal in COVID-19 and BCP

แผนกลยุทธ์การบริหารจัดการการให้วัคซีน COVID-19
และ
พื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย และจานวนวัคซีนที่กระจายในระยะแรก

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 2564

เป้าหมายในการบริหารจัดการให้วัคซีนโควิดกับประชาชน
นโยบาย ทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงวัคซีนทีม่ คี ณุ ภาพ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด 19

เป้าหมาย
การให้
วัคซีนโควิด

1. เพื่อลดอัตราการป่วยและตาย
กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชากรกลุ่มทีม่ ีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะป่วยรุนแรงและเสียชีวติ หากติดเชือ้ ได้แก่
ประชากรทีม่ ีอายุมากกว่า 60 ปี และผู้ที่มโี รคประจาตัวเรื้อรัง
2. เพื่อปกป้องระบบสุขภาพของประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐและเอกชน
และเจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสกับผูป้ ว่ ยในงาน
3. เพื่อขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย คือ แรงงานในภาคธุรกิจบริการ อุตสาหกรรม และประชาชนทัว่ ไป
(กรณีทเี่ ป็นแรงงานต่างชาติ จะเป็นการร่วมจ่ายโดยเจ้าของกิจการ)

ที่มา: คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ และ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

กลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทยแบ่งเป็น 2 ระยะ
ระยะที่ 1 เมื่อมีวัคซีนปริมาณจากัด

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์: (1) เพื่อลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวติ จากโรคโควิด 19
(2) เพื่อรักษาระบบสุขภาพของประเทศ

1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน
2. บุคคลที่มโี รคประจาตัว
 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกัน้ เรื้อรัง และโรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี เป็นต้น
 โรคหัวใจและหลอดเลือด
 โรคไตเรื้อรังทีอ่ ยูร่ ะยะ 5 ขึ้นไป (ไตวายเรื้อรัง)
 โรคหลอดเลือดสมอง
 โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยูร่ ะหว่างเคมีบาบัด รังสีบาบัด และภูมคิ มุ้ กันบาบัด
 โรคเบาหวาน
 โรคอ้วน ที่มีน้าหนัก >100 กิโลกรัม หรือ BMI >35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
3. ผู้ที่มีอายุตงั้ แต่ 60 ปี ขึ้นไป
4. เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผูป้ ่วย

ที่มา: คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ และ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

กลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทยแบ่งเป็น 2 ระยะ
ระยะที่ 2 เมื่อมีวัคซีนมากขึน้ และเพียงพอ
วัตถุประสงค์: (1) เพื่อรักษาเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่ คงของประเทศ
(2) เพื่อสร้างภูมคิ มุ้ กันในระดับประชากรและฟืน้ ฟูให้ประเทศกลับเข้าสูภ่ าวะปกติ

กลุ่มเป้าหมาย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กลุ่มเป้าหมายในระยะที่ 1
บุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอืน่ ๆ ที่นอกเหนือจากด่านหน้า
ผู้ประกอบอาชีพด้านการท่องเทีย่ ว เช่น พนักงานโรงแรม สถานบันเทิง มัคคุเทศก์
ผู้เดินทางระหว่างประเทศ เช่น นักบิน/ลูกเรือ นักธุรกิจระหว่างประเทศ
ประชาชนทัว่ ไป
นักการทูต เจ้าหน้าทีอ่ งค์กรระหว่างประเทศ นักธุรกิจต่างชาติ ต่างชาติพานักระยะยาว
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม

ที่มา: คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ และ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

แผนกลยุทธ์การบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด-19 พ.ศ. 2564
วิสัยทัศน์

ทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงวัคซีนทีม่ ีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด 19

เป้าหมาย

ลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวติ รักษาความมัน่ คงระบบสุขภาพ
ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชือ้ และรักษาความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม

หลักการ

ให้วัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชน โดยคานึงถึงหลักจริยธรรม ความเท่าเทียม หลักฐานทางวิชาการ
ปริมาณวัคซีนที่จัดหาได้ และความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้บริบทของประเทศ

กลยุทธ์ 1
สื่อสารสาธารณะ สร้างความรู้
ความเข้าใจ ปชช.

กลยุทธ์ 2
จัดบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพครอบคลุม
ปชช.เป้าหมาย อย่างรวดเร็ว

มาตรการหลัก
• จัดทาสาระการสื่อสาร
ที่ถูกต้อง ทันสมัย
• เผยแพร่ข้อมูล ใน
รูปแบบที่เหมาะสม
ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ
• เฝ้าระวัง และชี้แจง
แก้ไขข่าวทีไ่ ม่ถกู ต้อง

มาตรการหลัก
ฝึกอบรมบุคลากร
จัดระบบ cold chain ,
วัสดุอุปกรณ์ให้พอ
กระจายวัคซีนให้ทั่วถึง
ระดมความร่วมมือ
รัฐ-เอกชนเพื่อให้วัคซีน

•
•
•
•

กลยุทธ์ 3
ประกันคุณภาพวัคซีน และ
ติดตามอาการข้างเคียง (AEFI)

กลยุทธ์ 4
พัฒนาระบบข้อมูล
ช่วยการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ 5
จัดการองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาบริการให้วคั ซีน

มาตรการหลัก
มาตรการหลัก
มาตรการหลัก
• รับรองคุณภาพวัคซีน
• พัฒนาระบบลงทะเบียน • ทาข้อมูลวิชาการเพื่อ
ตามมาตรฐาน
ติดตามกากับ โดยใช้ IT
บุคลากรและสื่อสาร
• จัดระบบเฝ้าระวัง AEFI • เชือ่ มโยงฐานข้อมูล
ปชช.
• ช่วยเหลือ เยียวยา กรณี • ประสานความร่วมมือ
• ทาแผนที่การวิจัย
เกิด AEFI
รัฐ-เอกชน
เพื่อประเมินคุณภาพ
วัคซีนและบริการ
• ทาข้อเสนอนโยบาย

กลุ่มเป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด 19 ระยะแรก
เจ้าหน้าที่
ลาดับ

จังหวัด

ประชาชน

บุคลากรการแพทย์
เจ้าหน้าทีท่ ี่ทา
ผู้ที่มีอายุ
และสาธารณสุขด่านหน้า หน้าทีค่ วบคุมโควิด ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

บุคคลที่มี
โรคประจาตัว

ประชาชนทัว่ ไป
และแรงงาน
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กรณี

วัคซีนขึน้

ทะเบียนใช้

ในกลุ่มอายุ

18-60 ปี

กรอบการดาเนินงานการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เป้าหมาย เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด เดือนกุมภาพันธ์ 2564
เน้นคุณภาพและความปลอดภัยในการให้วคั ซีนอย่างมีประสิทธิภาพ
บุคลากรทางานด้วยความมัน่ ใจ กระทรวงสนับสนุนและปกป้องเจ้าหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ าน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เป็นแกนนาในการบริหารจัดการ
การให้วัคซีนโควิด 19
ในพื้นที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ดาเนินการตามนโยบาย ระบบ
และแนวทางปฏิบตั ทิ ี่
คณะกรรมการชาติฯ กาหนด

ผู้ตรวจราชการ และ
สาธารณสุขนิเทศก์
ดูแล ประสาน สนับสนุน
การเตรียมความพร้อมในเขต

ความก้าวหน้าและกิจกรรมที่ได้ดาเนินการ
• กรมควบคุมโรคจัดอบรมเรื่องแนวทางการให้วคั ซีนโควิด 19 แก่ผ่านระบบ Video Conference ในวันที่ 3 ก.พ. 64
(ผูเ้ ข้าอบรม :บุคลากรระดับเขต จังหวัด และหน่วยบริการได้แก่ จาก สคร., สสจ., กทม. และรพ.รัฐและเอกชนทั ่วประเทศ)
กลุ่มเป้ าหมายและความรูเ้ รื่องวัคซีนโควิด 19
แนวทางการให้บริการวัคซีนและการกากับติดตามผล
การติดตามอาการภายหลังได้รบั วัคซีน
การสื่อสารความรูเ้ รื่องวัคซีนโควิด19

•

กรมควบคุมโรคร่วมกับสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย, สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยจัดอบรมเรื่องวัคซีนโควิด19
แก่เครือข่ายแพทย์ผ่านระบบ Video Conference ในวันที่ 4 ก.พ. 64 (ผูเ้ ข้าอบรม: เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ทั ่วประเทศ)
• สนับสนุนและจัดเตรียมเอกสารต้นแบบเพื่อให้บริการ
แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด และไฟล์เอกสารประกอบการอบรม
ข้อความรูเ้ รื่องวัคซีน (Vaccine information sheet), แบบคัดกรอง และ consent form ในการรับบริการฉีดวัคซีน
• กองโรคป้ องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค วางแผนอบรมให้ความรูเ้ พิ่มเติม กรณีมีวคั ซีนชนิดใหม่ โดยประสานการอบรม
ร่วมกับสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย และสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

การเตรียมพร้อมก่อนการให้บริการวัคซีนโควิด 19
การจัดเตรียมสถานที่ให้บริการ
กาหนดให้วัคซีนโควิด 19 ในหน่วยบริการระดับ โรงพยาบาลชุ มชนขึ้นไปเท่านั้น ไม่รวมหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ (PCU) และคลินิกหมอครอบครัว (PCC)
โรงพยาบาลควรจัดสถานที่ให้บริการเป็ นการเฉพาะเพื่อให้บริการวัคซีนแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service)
และมีพ้ นที
ื ่เพียงพอสาหรับผูม้ ารอรับบริการ
คานึงถึงหลักการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร มีจดุ วัดอุณหภูมิ จุดล้างมือหรือที่ตง้ั เจลแอลกอฮอล์
มีจุดลงทะเบียน จุดคัดกรอง จุดรอฉีดวัคซีนและให้ความรู ้ ห้องฉีดวัคซีน จุดเฝ้ าสังเกตอาการภายหลัง
ได้รบั วัคซีน
มีผงั ขั้นตอนการรับบริการอย่างชัดเจน เพื่อให้สะดวกต่อการรับบริการของกลุม่ เป้ าหมาย

ขั้นตอนการรับบริการวัคซีนโควิด 19
ลงทะเบียน

คัดกรอง

รอฉีดวัคซีน

• ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน
โดยใช้ระบบหมอพร้อม
เป็ นโปรแกรมหลักในการ
ดาเนิ นการ (ทั้งการฉีด
และการติดตามผล หรือ
ใช้โปรแกรมอื่นๆ ในการ
ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน)
• ตรวจสอบสิทธิ และ
ยืนยันการนัดหมาย
การฉีดล่วงหน้า

• ชัง่ น้ าหนัก วัดความดัน
• ซักประวัติ คัดกรอง
ความเสี่ยง ให้ความรู ้
แก่กลุ่มเป้ าหมาย
• Consent ยินยอมฉีด
วัคซีนโดยสมัครใจ
• บันทึกข้อมูลและออก
การนัดหมายบริการ
ครั้งต่อไป

• รอฉีดตามลาดับ
การให้บริการ

ฉีดวัคซีน
• เตรียมวัคซีนและ
อุปกรณ์การฉีด
• ฉีดวัคซีนและบันทึก
ข้อมูลวัคซีนที่ฉีด

เงื่อนไขเพิ่มเติม
• หน่ วยบริการแนะนากลุ่มเป้ าหมายให้ไปลงทะเบียนเพื่อรับบริการ
ที่สถานบริการต้นสังกัดที่ใช้บริการประจา
• หน่ วยบริการเป็ นผูต้ รวจสอบสิทธิ กรณีกลุ่มเสี่ยงโรคประจาตัว
ที่ไม่มีหลักฐานในระบบของ รพ. ที่จองฉีด วัคซีน ให้ใช้หลักฐาน
ยืนยัน เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือ ประวัติการรักษา
ในการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนล่วงหน้า

สังเกตอาการ
• รอสังเกตอาการ AEFI
30 นาที
• เตรียมพร้อมระบบกูช้ ีพ/
ส่งต่อ
• ประเมิน AEFI ณ สถาน
บริการ และแนะนาให้
กลุ่มเป้ าหมายให้
รายงานอาการ AEFI
ตามวันที่กาหนด
(ณ วันที่ 0, วันที่ 7 และ
วันที่ 30)

แผนการสนับสนุนวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น
• ใช้ระบบขนส่งวัคซีนโดยองค์การเภสัชกรรม (GPO) และหน่วยงานที่ประสานความร่วมมือ
• จัดส่งวัคซีน ตามความเหมาะสมของปริมาณวัคซีนที่ให้บริการ ของหน่วยบริการ
อาเภอที่มีประชากรกลุ่มเป้ าหมายมาก จานวนวัคซีนมาก จัดส่งสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (รพศ./รพท.ในจังหวัดขนาดใหญ่)
อาเภอที่มีประชากรกลุ่มเป้ าหมายน้อย/ปานกลาง จานวนวัคซีนไม่มาก จัดส่งเดือนละ 1-2 ครั้ง (รพช.)

• การสนับสนุนตูเ้ ย็นเก็บวัคซีน
กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อตูเ้ ย็นให้ทุก รพท/รพศ (แห่งละ 1 เครื่อง) เพื่อเก็บวัคซีน
ของจังหวัดในเครือข่าย
วางแผนสนับสนุน ตูเ้ ย็นเก็บวัคซีนสารอง ให้จงั หวัดละ 1 เครื่อง ขนาดความจุ 24-30 คิว
(สามารถจัดเก็บวัคซีน ได้ 120,000-150,000 โด๊ส)

• จัดสรรวัคซีน และอุปกรณ์ เช่น เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา กระติกสาหรับใส่วคั ซีน ให้พ้ ืนที่
ก่อนช่วงให้บริการ 1-2 สัปดาห์

การสนับสนุนอุปกรณ์ในระบบลูกโซ่ความเย็นให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข
เพื่อรองรับการสารองและการให้บริการวัคซีนโควิด 19
รายการ
1. กระติกวัคซีนขนาดใหญ่ (Cold box)
ขนาดความจุ 53 ลิตร
2. กระติกวัคซีนขนาดใหญ่ (Cold box)
ขนาดความจุ 46 ลิตร
3. เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบต่อเนื่ อง
(Data Logger)
4. เครื่องอ่านข้อมูลจาก Data Logger
(Interface)

5. Digital Thermometer

หน่วยนับ

โรงพยาบาลแม่ข่าย

หน่วยบริการลูกข่าย

ใบ

974

-

ใบ

-

เครื่อง

5,255*

-

เครื่อง

974**

-

เครื่อง

-

10,000

10,000

หมายเหตุ: * สาหรับ รพ.แม่ขา่ ย ใช้ตรวจสอบอุณหภูมิในอุปกรณ์ในระบบลูกโซ่ความเย็นต่างๆ เช่น ตูเ้ ย็น หรือกระติกวัคซีน เป็ นต้น รวมถึงใน
อุปกรณ์ฯ ของหน่ วยบริการลูกข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนิ นงานวัคซีน
** รพ.แม่ขา่ ย จะเป็ นผูอ้ ่านข้อมูลและรวบรวมข้อมูลอุณหภูมิของทั้ง รพ.แม่ขา่ ย และหน่ วยบริการลูกข่าย

การสนับสนุนอุปกรณ์การฉีดวัคซีนให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข
เพื่อรองรับการให้บริการวัคซีนโควิด 19
รายการ

หน่วยน ับ

1. เข็มฉีดยา เบอร์ 25-26 ความยาว 1 นิว้

2. เข็มดรอ เบอร์ 18 ความยาว 1

1/2

นิว้

จานวนสน ับสนุนหน่วยบริการ

ิ้
ชน

ิ้
ชน

28,500,000
A(2.5m.)+C(26.6m.)

28,500,000
A(2.5m.)+C(26.6m.)

26,500,000

3. กระบอกฉีดยา ขนาด 1 ml

ิ้
ชน

4. กระบอกฉีดยา ขนาด 3 ml

ิ้
ชน

2,000,000A

5. แอลกอฮอล์ 70% v/v ขนาด 450 ml

ขวด

22,000B

ี ้อน (0.35 g) ขนาด 450 g
6. ลาสก

ห่อ

7. สาลีชบ
ุ แอลกอฮอล์ ขนาด 10 ก ้อนต่อแผง

แผง

หมายเหตุ: A: จากงบกลางที่กรมควบคุมโรคได้รบั การสนับสนุ นในภารกิจโรคโควิด 19 ปี 2564
B: จากงบโครงการจัดซื้ อวัคซีน Inactivated COVID-19 vaccine จากบริษัทผูผ้ ลิตในประเทศจีน
C: จากงบโครงการจัดซื้ อวัคซีนจากบริษัท AstraZeneca

A(0.5m.)+C(26.6m.)

55,000+235,000
B(0.055m.)+C(0.235m.)

2,600,000C

ข้อเท็จจริง

แต่ละอาเภอ ประชากรไม่เท่ากัน และคงไม่ส่งไปฉีดข้ามอาเภอ อาเภอเล็ก ประชากรน้อย
รพช.ก็มีขนาดเล็ก เช่น 30,000 คน ฉีดภายใน 6 เดือน 3เดือนแรก ฉีดวันละ 333 ราย
อาเภอใหญ่ ประชากร 60,000 คน ต้องฉีดวันละ 666 ราย/วัน ซึ่งสามารถแยกเป็ น เช้า/บ่าย
หรือ จัด 2 ทีม
ประชากร 100,000 คน ต้องฉีดวันละ 1,111 ราย/วัน (คิด รพ. เดียว)
ประชากร 200,000 คน ต้องฉีดวันละ 2,222 ราย/วัน
ในจังหวัดที่ประชากรมาก จะมีมหาวิทยาลัย เอกชน และ รพ.ของหน่วยงานอื่นๆ

ตัวอย่าง การจัดการเขตอาเภอเมืองเชียงใหม่
ประชากรประมาณ 200,000 คน มี รพ.นครพิงค์, รพ.สวนดอก (ม.เชียงใหม่) และ รพ.เอกชน
จานวน 4 แห่ง ประมาณการฉีดวันละ 2,200 คน รพ.รัฐ จานวน 800 คน + 800 คน
รพ.เอกชน จานวน 150 คน*4 แห่ง = 600 คน/วัน
ในหนึ่งชั ่วโมง แบ่งเป็ นกลุ่มละ 20 คน ทุก 10 นาที คิดเป็ น 50 นาที ได้ชั ่วโมงละ 100 คน
เริ่มฉีด 9.00-17.00 น. 8 ชั ่วโมง
จุดที่อาจจะเป็ นคอขวด คือ ที่รอสังเกตอาการต้องเตรียมอย่างน้อย 60 ที่ เผื่อเป็ น 100 ที่รอ
สังเกตอาการ ซักประวัตติ รวจร่างกาย จุดฉีดวัคซีน เพิ่มจุดบริการอย่างน้อย 3-5 คน
จัดเจ้าหน้าที่บริการ ตามจุดต่างๆ ช่วงเช้าและบ่าย สลับกันให้มีช่วงพัก

