** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรรม.... ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน (กพส.)
รหัสโครงการ... : 08000000-3622
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 182,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักอนามัย / กองการพยาบาลสาธารณสุข / กองการพยาบาลสาธารณสุข
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจิราพัชร แสงศรีจันทร์ โทร 02-2763904 ต่อ 46
ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547
1.3 หลักการและเหตุผล
กองการพยาบาลสาธารณสุข ได้ดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ทำให้เกิดแผนยุทธศาสตร์การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตที่บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ระยะ ๕ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ได้พัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแม่บทการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตที่บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(ระยะ ๕ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓)
มีศูนย์บริการสาธารณสุขนำร่องในการนำแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้าย จำนวน ๑3 แห่ง
และนำไปใช้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ แห่ง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
โดยศูนย์บริการสาธารณสุขให้การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายที่บ้าน (Home-based Care)
และมีทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันให้การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุเหล่านี้ อย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่ายังมีข้อจำกัดทั้งเรื่องของบุคลากร
องค์ความรู้ ทักษะและรูปแบบการดูแลที่แตกต่างกัน ทำให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายไม่ได้รับการดูแลตามมาตรฐานเดียวกัน
กองการพยาบาลสาธารณสุขจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ และทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายจนนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน
ซึ่งจะช่วยลดความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยและผู้สูงอายุจากอาการรบกวนต่างๆ ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และเสียชีวิตอย่างสงบ
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาความรู้และทัศนคติในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายแก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุและครอบครัว
2. เพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในเรื่องการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองที่บ้าน
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ ?รูปแบบการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย? โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ หรือระดับเชี่ยวชาญ และประเภทอำนวยการ ระดับต้น
ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 110 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน
10 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน และวิทยากรจำนวน 2 คน
2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ ?Sustainable Palliative Care : การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองสู่ความยั่งยืน? โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ หรือระดับเชี่ยวชาญ และประเภทอำนวยการ ระดับต้น
ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 110 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน
10 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน และวิทยากรจำนวน 2 คน
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ
แ
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้รับการส่งต่อจาก BMA Home Ward Referral Center
ได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านตามเกณฑ์(ผลลัพธ์)
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการฯ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และขออนุมัติเงินงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเปลี่ยนแปลงคำสั่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม, ขออนุมัติเงินงวด
และจัดทำเอกสารประกอบการประชุมกิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ?รูปแบบการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายของศูนย์
บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย?
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานการประชุมกิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
"รูปแบบการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย" ซึ่งได้จัดกิจกรรมแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 110 คน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามวัตถุประสงค์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
รายงานครั้งที่ 5 :: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอรายงานการประชุม และส่งฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
รายงานครั้งที่ 6 :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมินและวิเคราะห์ผลการดำเนินกิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
"รูปแบบการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย"
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย
: เป็นไปตามเป้าหมาย
: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .............................................................
.............................................................

หน้าที่ 2/2 (พิมพ์เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:01:41 น.)
08000000-3622-23-12563

