


UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
1 120101 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพ แม่และเด็ก 57,765 216,950 50,000 35,000 359,715.00    
2 120102 โครงการ. ป้องกันและแก้ไขปัญหากลุ่มวัยรุ่นอําเภอห้างฉัตรปี 2563 67,500 67,500.00     
3 120103 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเค็ม  คปสอ.ห้างฉัตร.. 312,000 312,000.00    
4 120104 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 49,100 49,100.00     
5 120105 โครงการ คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 15,200 15,200.00     
6 120106 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 90,350 90,350.00     
7 120107 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ  (EOC) 25,000 25,000.00     
8 120108 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนคนห้างฉัตรมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 30,100 30,100.00     
9 120109 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  คปสอ.ห้างฉัตร 64,425 64,425.00     

594,840 216,950 0 50,000 84,100 1,013,390.00 
1 120201 โครงการป้องกันและควบคุมวัณโรค คปสอ.ห้างฉัตร 229,800 229,800.00    
2 120202 โครงการพัฒนางานคุณภาพ HA 474,790 474,790.00    
3 120203  โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง ( Intermediate  Care ) 5,000 5,000.00       
4 120204 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 17,850 17,850.00     
5 120205 โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 31,125 31,125.00     
6 120206 โครงการการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง อย่างมีคุณภาพ 12,400 12,400.00     
7 120207 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเครือข่ายและหน่วยบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.ติดดาว/PCC) 17,500 17,500.00     
8 120208 โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิห้างฉัตรใกล้บ้านใกล้ใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังปีงบประมาณ2563 205,500 205,500.00    
9 120209 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 134,960 134,960.00    

รวม ย.1 ทั้งหมด .....9..... โครงการ เป็นเงิน

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ คปสอ..ห้างฉัตร...  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

 รวมงบประมาณ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
 รวมงบประมาณ

10 120210 โครงการการดําเนินงานป้องกันและควบคุมโรควัณโรคในเรือนจํา ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง 6,300 182,700 189,000.00    
1,135,225 1,128,925.00 

1 120301 โครงการพัฒนาบุคลากร คปสอ.ห้างฉัตร 491,760 491,760.00    
491,760 0 0 0 0 491,760.00    

1 120401 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล 559,700 559,700.00    
คปสอ.ห้างฉัตร

559,700 0 0 0 0 559,700.00    
1 120501 โครงการพัฒนางานแม่และเด็กในชุมชน 58,320 58,320.00     
2 120502 โครงการเด็กห้างฉัตร สูงดี สมส่วน  (Hangchat Smart Child) 48,280 48,280.00     

3 120503 โครงการพัฒนาเพื่อการเข้าถึงบริการศูนย์บริการที่เป็นมิตรกับเยาวชนและวัยรุ่นอําเภอห้างฉัตร 29,200 29,200.00     
4 120504 โครงการชุมชนร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดหวาน ลดเค็มเติมเต็มการออกกําลังกาย 53,000 53,000.00     
5 120505 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 5,000 179,439 184,439.00    
6 120506 โครงการพัฒนาคุณภาพชมรมคนพิการ 7,025 7,025.00       
7 120507 โครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ 7,200 7,200.00       
8 120508 โครงการพัฒนาเครือข่ายกําลังคนด้านสุขภาพ 53,000 53,000.00     
9 120509 โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมอําเภอห้างฉัตรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 230,700 230,700.00    
10 120510 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพคปสอ.ห้างฉัตร 68,645 68,645.00     
11 120511 โครงการ.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานพยาบาล 15,200 15,200.00     
12 120512 โครงการงานควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง 9,500 9,500.00       
13 120513 โครงการพัฒนารูปแบบการบําบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด Resillience with matrix programe 46,400 46,400.00     
14 120514 โครงการการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ 105,800 105,800.00    

รวม ย.4 ทั้งหมด ................1.............. โครงการ เป็นเงิน

รวม ย.3 ทั้งหมด ..............1................ โครงการ เป็นเงิน

รวม ย.2 ทั้งหมด ...............10...........  โครงการ เป็นเงิน



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
 รวมงบประมาณ

15 120515 โครงการ พัฒนามาตราฐานการบริการของเครือข่ายสถานบริการสุขภาพ 2,375 2,375.00       
16 120516 โครงการพัฒนาระบบบริหารแผนงานประจํา 62,000 62,000.00     

755,245 0 46,400 0 179,439 981,084.00    
3,536,770 รวมทั้งหมด .............35............. โครงการ เป็นเงินทั้งหมด

รวม บริการ ทั้งหมด ........14...... โครงการ เป็นเงิน



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ

1 120101 โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพ แมและเด็ก 57,765 216,950 50,000 35,000 359,715

2 120102 โครงการ. ปองกันและแกไขปญหากลุมวัยรุนอําเภอหางฉัตรป 2563 67,500 67,500

3 120103 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเคม็  คปสอ.หางฉัตร.. 312,000 312,000

4 120104 โครงการพัฒนาและสรางเสริมสุขภาพคนไทยกลุมวัยผูสูงอายุ 49,100 49,100

5 120105 โครงการ คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ 15,200 15,200

6 120106 โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 90,350 90,350

7 120107 โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ  (EOC) 25,000 25,000

8 120108 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนคนหางฉัตรมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 30,100 30,100

9 120109 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  คปสอ.หางฉัตร 64,425 64,425

594,840 216,950 67,500 50,000 84,100 1,013,390
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใตประเด็นยุทธศาสตร คปสอ.....หางฉัตร....  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวม ย.1 ทั้งหมด .....9.... โครงการ เปนเงิน

รวม ย.2 ทั้งหมด ............................  โครงการ เปนเงิน

รวม ย.3 ทั้งหมด .............................. โครงการ เปนเงิน



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ
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594,840   216,950   67,500   50,000 84,100 1,013,390    รวมทั้งหมด .......................... โครงการ เปนเงินทั้งหมด

รวม ย.4 ทั้งหมด .............................. โครงการ เปนเงิน

รวม แกไขปญหา ทั้งหมด ............. โครงการ เปนเงิน

รวม บริการ ทั้งหมด .............. โครงการ เปนเงิน



ยุทธศาสตรที่ 1.ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 

ประเด็น                  กลุมวัย แมและเด็ก 

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธที่ตองการ :  

1.อัตราสวนการตายมารดาไทย ไมเกิน 17 ตอการเกิดมีชีพแสนคน

2.รอยละ0-5 ปพัฒนาการสมวัย รอยละ90

3.รอยละ0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อาย5ุป รอยละ60

4.เด็กไทยมีระดับสติปญญาลี่ยไมต่ํากวา 100

สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน : 

1.อัตราสวนการตายมารดาไทย ไมเกิน (17 ตอการเกิดมีชีพแสนคน) 0

2.รอยละหญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรก กอนหรือเทากับ 12สัปดาห (รอยละ 70) 83.82

3.รอยละหญิงตั้งครรภไดรับการดูแลกอนคลอด 5ครั้งตามเกณฑคุณภาพ (รอยละ 70) 77.46

4.รอยละหญิงตั้งครรภทุกรายไดรับการคัดกรองภาวะเสี่ยงและพบภาวะเสี่ยง ไมนอยกวารอยละ 25รอยละ 42.85

5.เด็กแรกคลอดน้ําหนักต่ํากวา 2,500 กรัม (นอยกวารอยละ7 ) 9.09      

6.เด็กแรกเกิด - ต่ํากวา 6 เดือน กินนมแมอยางเดียว (รอยละ 50)  รอยละ 52.52

7.เด็ก0-5ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ(รอยละ90 )  96.94

8.เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยลาชา (รอยละ25)  32.29 

9.เด็กอายุ 0-5 ป ที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม (รอยละ90)  90.32

10.เด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการดวยTEDA4I(รอยละ60 ) 58.70

11.เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน (รอยละ63) และสวนสูงเฉลี่ยที่อาย5ุป (ชาย113ซม.หญิง112ซม.)รอยละ 55.99

ลํา

ดับ จํานวน
แหลง

งบ

1 รหัสโครงการ 120101

แผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คปสอ. หางฉัตร จังหวัดลําปาง

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม เปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ



ลํา

ดับ จํานวน
แหลง

งบ

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม เปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพแมและเด็ก

1. โครงการพัฒนาหองคลอดคุณภาพ  LR ผานมาตรฐาน ตค.62-กย.63 ณษมา

 2.1 ทบทวนแนวทาง(CPG)  การดูแลหญิงคลอด เจาหนาทีL่R./ER. รพ. แมตายไมเกิน 17 ณษมา

 -การดูแลหญิงคลอดปกติ  ตอแสนการเกิดมีชีพ และทีมPCT

 -การดูแลหญิงคลอด ที่มีภาวะเสี่ยงเชนการคลอดติดไหล ,ภาวะตกเลือด

 -การดูแลในระยะคลอด หลังคลอดและทารกแรกเกิด เชนการเฝาระวังภาวะ

 Birth Asphyxia, Standing order for PIH  & PPH, Preterm Labour  ,

 Fetal  Monitoring

 2.2 ควบคุมกํากับติดตามการใชCPGโดยการตรวจเยี่ยมหนางาน และซอมแผน 2ครั้ง/ป ทีมPCT

 2.3 ใหบริการคลอดที่ปลอดภัย และจัดระบบหญิงตั้งครรภภาวะฉุกเฉิน

อยางมีประสิทธิภาพ

 - มีการใช Partograph ในการเฝาระวัง หญิงตั้งครรภ

 - รายงานแพทยเวร เมื่อมีรับใหมทุกราย และคลอดทุกราย

 - ดูแลและรายงานแพทยทุกระยะการคลอด แพทยเวรตองอยุใน รพ.

 - มีการรายงาน แพทยเวร ผอ. และนพ.สสจ. ตามลําดับเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

 - มีทีม on call ฉุกเฉิน 24ชั่วโมง (แพทย พยาบาล และรถRefer)

  -มีระบบการสงตอหญิงตั้งครรภที่เขาสูภาวะคลอด หรือฉุกเฉิน ไปรพ.

แมขายอยางมีประสิทธิภาพ โดย

 - มีการปรับปรุง CPG การสงตอตามแนวทางรพ.แมขายและติดตามผลการใช ณษมา

 - มีเครื่องมือพรอมใชในการชวยฟนคืนชีพมารดาและทารกระหวางการสงตอ 1ครั้ง/เดือน และทีมPCT

มีการตรวจสอบคุณภาพและความพรอมเครื่องมือ

 2.4การพัฒนาศักยภาพ บุคลากร

 -  การอบรมฟนฟูการชวยฟนคืนชีพมารดา/ทารก การดูแลหญิงตั้งครรภที่มี แพทย พยาบาล รพ. บุคลากรไดรับ 20,000 UC กพ.63 ณษมา



ลํา

ดับ จํานวน
แหลง

งบ

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม เปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

ภาวะเสี่ยงและการซอมรับเหตุฉุกเฉินหองคลอดโดยจําลองเหตุการณ และมอค.100คน การอบรมอยางนอย รมิดาพัทธ

การคลอดผิดปกติ เชน คลอดติดไหล , PPH รอยละ 80

คาอาหาร100*100 =10,000บาท

คาเอกสาร100*16 = 1,600บาท

วิทยากร 600*7ชม.*2วัน = 8,400บาท

 - พัฒนาความรูและทักษะพยาบาลหองคลอดหองฉุกเฉินโดยการฝกปฏบิัติการ พยาบาลLR2 คน บุคลากรไดรับ 7,500 UC พย.62-สค.63 ณษมา

หองคลอด  ที่ รพ.เกาะคา พยาบาลER13คน การอบรมอยางนอย

 - การอบรมนมแม (ตามเกณฑการประเมิน) จนท.รพ./รพ.สต คนละ 1 สัปดาห

อาหาร30*100 =3,000บาท  30 คน รอยละ 80

เอกสาร30*30 = 900บาท

วิทยากร600*6ชม. = 3,600บาท

 2.5 จัดเตรียมเครื่องมือและเวชภัณฑ ใหพรอมใช ดังนี้

เครื่องมือ

1.Sonic caid 1 เครื่อง 35000 งบคาเสื่อม ตค.62-กย.63 ณษมา

2.ที่วัดความยาวเด็กทารก 1 อัน 2000 UC

3.เครื่องชั่งน้ําหนักทารกแบบดิจิตอล 1 เครื่อง 10000 UC

อุปกรณชวยฟนคนืชีพ มารดา

1.หมอนทราย 2 ลูก 500.00     UC

2.ไมกระดานรองหลัง+เบาะลาดเอียง 30องศา 1 ชุด 2,000.00   UC

3. ขอตอ Finger-trip 5 อัน 1,850.00   UC

4.Laryngeal mask เบอร 3 / 4 2 , 2 2,800.00   UC

อุปกรณชวยฟนคนืชีพ ทารกและอุปกรณใหความอบอุนทารกขณะสงตอ

1.Endotracheal tube เบอร 2.5 / 3 / 3.5 / 4 5 , 5 , 5 , 5 อัน 650.00     UC



ลํา

ดับ จํานวน
แหลง

งบ

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม เปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

2.สาย Suction เบอร 6/8/10/12 5 , 5 , 5 , 5 อัน 80.00       UC

3.สาย Umbilical cath เบอร 2 / 4 / 6 5 , 5 , 5  อัน 1,275.00   UC

4.Tegaderm ขนาด 6*7 ซม. 1 กลอง 1,100.00   UC

5 อุปกรณใหความอบอุนทารก (ผาขนหนู หมวก ถุงเทา ถั่วเขียว ฟลมหุมอาหาร 1 ชุด 1,500.00   UC

ถุงผายีนส กลองพลาสติกหูหิ้ว14*9*12นิ้ว  ) 

6.Red dot ขนาดทารก 1 กลอง 450.00     UC

7.สาย OG tube  5 อัน 60.00       UC

2.โครงการมหัศจรรย 1,000วันแรกของชวีิต 

2.1กาดมั่วคุณแมมือสอง

เปนการจัดกาดมั่ว ซุมความรูคุณแมมือสอง โดยวิทยากรคุณแมหรือเจาหนาที่ 

งานแมและเด็ก และกาดมั่ว จําหนายสินคาคุณแมคุณลูกมือสอง ราคาถูก

ซุมที่ 1สุขใจที่ไดเปนแม หญิงตั้งครรภ รพสต.ทุกแหง หญิงตั้งครรภ 34,400 กสต. ตค.62-กย.63 รมิดาพัทธ

  จัดกิจกรรมกลุมเชิงปฏิบัติการใหกับหญิงตั้งครรภดังนี้ 160คน รพ. ผูปกครองเด็ก ณษมา

  -มุมความรู การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ เรื่องอาหาร ในหมูบาน มีความรูเรื่อง พนิดา

  -สอน/สาธิต เรื่องการออกกําลังกาย แมและเด็ก ผูรับผิดชอบงาน

  -มุมความรูการฏิบัติตัวระยะคลอดบุตร ณษมา รพสต./รพ.

  -การดูแลหลังคลอดดวยแพทยแผนไทย รมิดาพัทธ มอค.

  -สอน/สาธิต นมแม 4ดูด

  คาอาหาร160คน*100บาท =16,000 บาท

 คาเอกสาร160คน*20บาท =3,200 บาท

  คาของรางวัล 160คน*50บาท =8,000 บาท

  คาวิทยากร 6ชั่งโมง*600บาท*2คน =7,200 บาท

ซุมที่ 2 สิ่งเล็กๆสรางลูก ผูปกครอง รพสต.ทุกแหง 106,600 กสต. ตค.62-กย.63 ภรณี



ลํา

ดับ จํานวน
แหลง

งบ

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม เปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

   (ตําบลสงเสริมเด็กอาย0ุ-5 ป สูงดีสมสวน ไมมีฟนผุ พัฒนาการสมวัย) เด็ก0-2ป รพ. พรศิริ

   จัดกิจกรรมกลุมเชิงปฏิบัติการใหกับผูปกครองเด็ก0-5ป มี3กิจกรรมดังนี้ 500 คน ผูรับผิดชอบงาน

  คาอาหาร500คน*100บาท =50,000 บาท ในหมูบาน รพสต./รพ.

  คาเอกสาร500คน*20บาท =10,000 บาท มอค.

  คาของรางวัล500คน*50บาท =25,000 บาท

  คาวิทยากร 6ชั่งโมง*600บาท*6คน =21,600 บาท

กิจกรรมที1่ เดก็สูงดี สมสวน กุลธิดา

   -สอน/สาธิต ผูปกครองคัดกรองเด็ก ตามเกณฑสูงดี สมสวน ผูรับผิดชอบงาน

   -สอน/สาธิต ผูปกครองลงบันทึกกราฟโภชนาการ และแปลผล (Vallop Curve) รพสต./รพ.

   -สอน/สาธิต ผูปกครองประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารเด็ก มอค.

    และสงเสริมภาวะโภชนาการและเพิ่มกิจกรรมทางกายตามชวงวยั

   -จายยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก ใหกับเด็กทุกคนอยางตอเนื่อง

   -สนับสนุนนมและไขใหเด็กน้ําหนักตัวนอยหรือเตี้ย เด็กผอม/เตี้ย 20,000 กสต.

   คานม/ไข100คน*200บาท =20,000 บาท 100คน

   -กํากับติดตามภาวะโภชนาการทุกเดือน โดย ผูปกครอง อสม.และมอค.

กิจกรรมที่ 2 เดก็ดไีมมีฟนผุ ตค.62-กย.63 รพีพรรณ

  1.สอน/สาธิตผูปกครองเด็กฟนน้ํานมยังไมขึ้น ผูรับผิดชอบงาน

           - เช็ดชองปากและลิ้นดวยผาสะอาด รพสต./รพ.

  2.สอน/สาธิตผูปกครองเด็กฟนน้ํานมขึ้น มอค.

           - แปรงฟนแหง

           - วิธีใชไหมขัดฟนทําความสะอาดซอกฟน

           - ตรวจความสะอาดฟนหลังแปรงฟน

 3.ทาฟลูออไรดวานิช



ลํา

ดับ จํานวน
แหลง

งบ

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม เปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

 4.ตรวจชองปากเด็ก 9 เดือน-2ปและประเมินความเสี่ยงตอฟนผุ 

   คาแปรงสีฟนเด็ก500คน*10บาท =5,000 บาท เด็ก0-2ป 19,150 กสต.

   คาไหมขัดฟนเด็ก500คน*10บาท =5,000 บาท 500 คน

   คาฟลูออไรดวานิช5หอ*1500บาท =7,500 บาท

   คาแปรงทาฟลูออไรด11กลอง*150บาท =1,650 บาท

กิจกรรมที3่  เดก็ไทยพัฒนาการสมวัย ตค.62-กย.63 ภรณี

   -สอน/สาธิตผูปกครองเด็ก เฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กดวยDSPM ผูรับผิดชอบงาน

   -กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการตามวัย (กิน กอด เลน เลา) รพสต./รพ.

   -สอนผูปกครอง ใช สื่อสาธารณะในการเลี้ยงดูเด็กQR Code การใชคูมือ มอค.

 DSPM, 9ยางเพื่อสรางลูกและApp.คุณลูก

2.2 อสม.มหัศจรรย1,000วันแรกของชวีิต อสม.72หมู รพสต.ทุกแหง 36,800 กสต. ตค.62-กย.63 ภรณี

   -นโยบายอสม.มหัศจรรย1,000วันแรกของชีวิต หมูละ2-3คน รพ. พรศิริ

   -จัดทําทะเบียนหญิงตั้งครรภ และเด็ก0-5ป ทุกราย 200คน ผูรับผิดชอบงาน

   -สอน/สาธิต การเยี่ยมหญิงตั้งครรภ หญิงหลังคลอดและเด็ก0-5ป รพสต./รพ.

   -สอน/สาธิต นมแม 4ดูด มอค.

   -สอน/สาธิต คัดกรองเด็ก ตามเกณฑสูงดี สมสวนและพัฒนาการ

   -สอน/สาธิต การลงบันทึกกราฟโภชนาการ และแปลผล (Vallop Curve)

   -มีทะเบียนการฝาระวัง และสงตอเรื่อง โภชนาการ ฟน และพัฒนาการ

 คาอาหาร200คน*100บาท =20,000 บาท

 คาเอกสาร200คน*30บาท =6,000 บาท

 คาจัดทําทะเบียนแมและเด็กในชุมชน72ชุด*100บาท=7,200 บาท

 คาวิทยากร 6ชั่งโมง*600บาท =3,600 บาท

3.โครงการ สงเสริมและสรางความรอบรูดานสุขภาพสตรีตั้งครรภ ประธาน



ลํา

ดับ จํานวน
แหลง

งบ

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม เปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

การดแูลเด็กปฐมวัย จังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ 2563 MCH  Board

กิจกรรมที1่ สงเสริมสุขภาพและติดตามหญิงหลังคลอดใหมีความรู ภรณี

เรื่องการใหนมบุตร พรศิริ

1.ประชาสัมพันธเชิญชวนและคนหาหญิงหลังคลอดเพื่อเขารวมกิจกรรม

2.คนหาและประเมินหญิงหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยงเขารวมกิจกรรม

3.จัดทําแผนการดูแลหญิงหลังคลอด

4.จัดทําเอกสารขอมูลและแผนดูแลสาหรับหญิงหลังคลอดกลุมเสี่ยงรายบุคคล 

 Individual Care plan)

5. กิจกรรมใหความรูและพัฒนาทักษะหญิงหลังคลอดกลุมเสี่ยง หญิงหลังคลอด รพสต.ทุกแหง 10,000 (PPA) ภรณี

 -จัดกลุมใหความรูหญิงหลังคลอดกลุมเสี่ยง กลุมเสี่ยง รพ. พรศิริ

  คาอาหาร50คน*100บาท =5,000 บาท 50คน ผูรับผิดชอบงาน

  คาเอกสาร50คน*40บาท =2,000 บาท รพสต./รพ.

  คาอุปกรณสอน/สาธิต50คน*60บาท =3,000 บาท มอค.

 -ติดตามเยี่ยมหญิงหลังคลอดกลุมเสี่ยงที่เขารวมโครงการฯอยางตอเนื่อง ทุกเดือน

 อยางนอย 6 ครั้ง 6ครั้ง

กิจกรรมที2่ สงเสริมสุขภาพและติดตามเด็กกลุมเสี่ยง อายุแรกเกิด ถึง 2 ป ในหมูบาน รพสต.ทุกแหง

1.ประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกันคนหาเด็กภาวะโภชนาการตากวาเกณฑ ทุกหมู รพ.

2.คัดกรองคนหาเด็กที่มีภาวะเด็กภาวะโภชนาการต่ํากวาเกณฑเขารวมกิจกรรม 

3.จัดทําแผนการดูแลเด็กภาวะโภชนาการตากวาเกณฑ

4.จัดทําเอกสารขอมูลและแผนดูแลสําหรับเด็กกลุมเสี่ยงรายบุคคล 

(Individual Care plan)

5. กิจกรรมใหความรูผูปกครองเด็กกลุมเสี่ยง ผูปกครอง0-2ป 20,000 (PPA) ภรณี

 -จัดกลุมใหความรูผูปกครองเด็กกลุมเสี่ยง กลุมเสี่ยง พรศิริ



ลํา

ดับ จํานวน
แหลง

งบ

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม เปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

  คาอาหาร100คน*100บาท =10,000 บาท 100คน ผูรับผิดชอบงาน

  คาเอกสาร100คน*40บาท =4,000 บาท รพสต./รพ.

  คาอุปกรณสอน/สาธิต100คน*60บาท =6,000 บาท มอค.

 -ติดตามเยี่ยมหญิงเด็กกลุมเสี่ยงที่เขารวมโครงการฯอยางตอเนื่อง ทุก2เดือน

 อยางนอย 3 ครั้ง 3ครั้ง

กิจกรรมที3่ สงเสริมสุขภาพและติดตามเด็กกลุมเสี่ยง อายุ 3 ถึง 5 ป ในหมูบาน

1.คนหาเด็ก3 - 5ป ในพื้นที่ทีมีภาวะโภชนาการต่ํา ทุกหมู

2.ประชุมครูพี่เลี้ยงศูนยเด็กและครูชั้นอนุบาล เพื่อวางแผนและชี้แจงแนวทาง 14ศูนยเด็ก

ปฏิบัติรวมกัน เรื่องการคัดกรองคนหาเด็กที่มีภาวะเสี่ยงเสี่ยง เขารวมกิจกรรม 15โรงเรียน

การกํากับ และการติดตามผล

3.จัดทําเอกสารขอมูลและแผนดูแลสําหรับเด็กกลุมเสี่ยงรายบุคคล 

(Individual Care plan)

4.จัดทําแผนปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและติดตามเด็กกลุมเสี่ยง

5.จัดกิจกรรมกลุมใหความรูผูปกครอง ครูพี่เลี้ยง ครูอนุบาล ครูศูนยเด็ก 20,000 (PPA) ภรณี

  คาอาหาร100คน*100บาท =10,000 บาท ครูรร.อนุบาล พรศิริ

  คาเอกสาร100คน*40บาท =4,000 บาท ผูปกครอง3-5ป ผูรับผิดชอบงาน

  คาอุปกรณสอน/สาธิต100คน*60บาท =6,000 บาท กลุมเสี่ยง รพสต./รพ.

6.ครูพี่เลี้ยงศูนยเด็ก ครูชั้นอนุบาล และอาสาสมัครสาธารณสุข ติดตามประเมินผล 100คน มอค.

เด็กกลุมเสี่ยง ที่เขารวมกิจกรรม อยางตอเนื่อง ทุก 2 เดือน

กิจกรรมที4่ วิธีการติดตามประเมินผล ภรณี

1.จัดเก็บขอมูลการใหบริการทุกเดือน ประเมินความกาวหนาการดําเนินงาน ทุก1-2เดือน พรศิริ

และรวบรวมขอมูลสงใหผูรับผิดชอบงานระดับจังหวัด ผูรับผิดชอบงาน

2.สรุปความกาวหนาการดําเนินงาน วิเคราะหปญหา อุปสรรค และกําหนด ทุก1-2เดือน รพสต./รพ.



ลํา

ดับ จํานวน
แหลง

งบ

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม เปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

แนวทางการ ปรับปรุงระบบบริการรวมกัน ในMCH Boardอําเภอ

3.รายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการ ใหMCH Boardจังหวัดทราบ ทุก 3 เดือน ประธาน

MCH  Board

4.พัฒนาศักยภาพผูรับผดิชอบงานเด็ก

 -พัฒนาศักยภาพผูรับผิดชอบงานใหมดวย DSPMหรือTEDA4I 3คน 3000 UC มค.-กพ.63 ภรณี

ที่ OPD เด็กรพ.ลําปาง หวยเรียน,ปาไคร,ร.พ. พรศิริ

คาอาหาร/คาพาหนะ1,000บาท*3คน =3,000บาท

5.โครงการพัฒนาศักยภาพ MCH  Board

 -ประชุมคณะกรรมการ MCH  Board     ทุก2เดือน ทุกรพสต./รพ. คณะกรรมการ 3,000 UC ตค.62-กย.63 ประธาน

 -ทบทวนคณะกรรมการและบทบาทหนาที่ MCH  Board MCH  Board

 -จัดกิจกรรมใหความรูเรื่องแมและเด็กแกคณะกรรมการในวันประชุม ดําเนินงานไดตาม ภรณี

 -การทบทวนCaseเสี่ยงและNear miss โครงการพัฒนาและ พรศิริ

 -ติดตามการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ และติดตามตัวชี้วัด สรางศักยภาพ

 -ควบคุมกํากับการดําเนินงานของMCH  Board โดยประธานคปสอ. แมและเด็ก

 -รายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ และตัวชี้วัด ใหคปสอ.ทราบ     ทุก3เดือน MCH  Board การกํากับติดตามงาน   -  - ตค.62-กย.63 ภรณี

ทุกไตรมาส แมและเด็ก พรศิริ

 คาอาหารวางประชุมMCH Board 20คน*25บาท*6ครั้ง =3,000บาท

359,715    



ลํา

ดับ จํานวน
แหลง

งบ

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม เปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

ประเด็นเพิ่มเติม

1. ขาด On the job training เจาหนาที่ที่สงมาฝก รพ.ลําปาง ชวงเดือน มค. กพ อยูที่งานประจํา ยายมาแลว

2. คลินิกเด็ก เตี้ย อวน ผอม อยูที่งานประจํา

คุยกับจังหวัดแลวโอเค ตามนี้



ยุทธศาสตรที่  1    ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ ( PP&P Excellence )

ประเด็น / งาน : ปองกันและแกไขปญหากลุมวัยรุนอําเภอหางฉัตร

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธท่ีตองการ  

1. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป รอยละ 34 ตอ 1000 ประชากร

ขอมูลพื้นฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา

จากขอมูลการประเมินผลงานป 2562 พบวา กลุมวัยรุนท่ีมารับบริการท้ังในคลินิก  ในชุมชนโดยผานชองทางจากเจาหนาที่สาธารณสุข กลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน และทางอินเตอรเนตพบปญหา

ของวัยรุนเปนรอยละดังน้ี

ปญหา  -มีความเครียดจากการเรียน  จากกลุมเพ่ือน จากครอบครัว รอยละ 47.00

 - ขอรับการประเมินทางจิต รอยละ23.06

 - ใชสารเสพติดรอยละ 19.89

 - ตองการตรวจเลือดหาเช้ือเอดส 4.47

 - อื่นๆ ไดแก มีเพศสัมพันธท่ีไมไดปองกัน  ยาฝงคมุกําเนิด  การต้ังครรภ และโรคทางเพศสัมพันธ รอยละ 5.60

จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ 120102

โครงการ. ปองกันและแกไขปญหากลุมวัยรุนอําเภอหางฉัตรป 2563

กิจกรรมที่ 1 คืนขอมูลปญหาสุขภาพวัยรุนอําเภอหางฉัตรและชี้แจง ครูอนามัยโรงเรียน โรงเรียน โรงเรียนเครือขาย บูรณาการ UC   ธค.62 กุหลาบทิพย

แนวทางการดําเนินงานในป 2563 ครุแนะแนว หางฉัตรวิทยา รับทราบแนวทาง งานอนามัย พรศิริ

เมืองยาววิทยา การปองกันและ โรงเรียน

เวียงตาลพิทยาคม แกไขปญหาวัยรุน

แมสันวทิยา

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คปสอ................หางฉัตร.........................จังหวัดลําปาง

ลําดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุให

ชัดเจน)

ผูรับผิดชอบ



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุให

ชัดเจน)

ผูรับผิดชอบ

วอแกววทิยา

ปงยางคก

สมฤทัยวิทยา

ทุงหนองขามวิทยา

มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรลําปาง 

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมสงเสริมสายใยสายสัมพันธครอบครัว :พอแมยุคใหมตั้ลลาก ผูปกครองนักเรียน โรงเรียน ผูปกครองมีทักษะ คาอาหารและสสจ.  มค.- กุหลาบทิพย

ติดวาวปุบปบรับเลิฟ

 - อบรมใหความรูแกผูปกครอง ทักษาะการสือสารกับลูกวัยรุน วัยรุนรวม250คน หางฉัตรวิทยา ในการสือสาร อาหารวาง  มิย.63 พรศริิ

/การปองกันและแกไข

ปญหาพฤติกรรมเสี่ยง / การชวยเหลือโดยผูปกครอง เมืองยาววิทยา กับลูกวัยรุนและ คาตอบแทน

 - จัดตั้งกลุมไลนผูปกครองหลังการอบรม เพ่ือเพ่ิมชองทางใน เวียงตาลพิทยาคม ชวยเหลือวัยรุน วทิยากร

การขอรับคําปรึกษา

 - ขยายผล โดยผูปกครองท่ีผานการอบรม เชิญเพื่อนผูปกครอง ปงยางคก รวมถึงเปนที่ รวม 

วัยรุนเขากลุม

 - ติดตามและประเมินผลผูปกครองท่ีผานการอบรมและผูท่ี ทุงหนองขามวิทยา ปรึกษาเมื่อวัยรุน 67,500   กค-กย.62

เขารับคําปรึกษา โดย

เยี่ยมบาน  สอบถามจากไลน และจํานวนการเขารับการปรึกษา วอแกววทิยา พบปญหาในการ

ทุกชองทาง

 - ประเมินเดก็กลุมเปาหมาย ทีผูปกครองเขารับการอบรม ดําเนินชีวิตได   กค-กย.62

จํานวน250 คนเรือง ความคดิเห็นตอระดับความพึงพอใจของ



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุให

ชัดเจน)

ผูรับผิดชอบ

ผูปกครองกอนและหลังอบรม /ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุน

กิจกรรมที3่

teen media ผูปกครองและ ทุกคน ผูปกครองและ   -    ตค.62-กย.63

 -สนับสนุนใหมีชองทางติดตอสื่อสารขอมูล ดานวัยรุนผานเพจมิตร วัยเรียนวัยรุน วยัเรียนวัยรุน

วัยรุนหางฉัตร ไลนเจาหนาที่ คปสอ กลุมไลนโตะขาว

ยาเสพติดอําเภอ  กลุมไลนแกนนําวัยรุนอําเภอ เขาถึงบริการฯ

 กลุมไลนอสม  สาขาสุขภาพจิตระดับอําเภอ  กลุมไลนงาน

โรงเรียนระดับอําเภอ สาธารณสุข

 -มีชองทางการใหคําปรึกษาแกวยัรุน ทาง อินเตอรเนตทุกชองทาง

(กิจกรรมรายละเอียดบูรณาการในแผนงานประจํา)

 - สนับสนุนใหมีกิจกรรมลานปลอยของ โดยบูรณาการกับงาน

TO BE NUMBER ONEระดับเภอและตําบล และในโรงเรียน

OK



ยุทธศาสตรที่ ที่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคมุครองผูบริโภคเปนเลิศ

ประเด็น / งาน : ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเค็ม ลดหวาน ออกกําลังกาย

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธที่ตองการ

1.  ครัวเรือนไดรับการสํารวจแนะนําและติดตามผล รอยละ 100

2. ครัวเรือนผานเกณฑการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไมนอยกวารอยละ 50

3. มีรายชื่อรานกวยเตี๋ยวและรานอาหารที่รวมโครงการ (รานอาหาร/แผงลอยจําหนายอาหาร/รานกวยเตี๋ยว ที่ผานClean Food  Good Taste เขารวมโครงการ รอยละ 50%  

โดยไดรับการรับรองเมนูลดเค็ม รอยละ 80% 

4. รานอาหารที่รวมโครงการ ไดรับมอบปาย/เมน(ูผานเกณฑ) และตลาดสดไดรับ ปายตลาดจําหนายอาหารปลอดภยั Healthy Market ไมนอยกวารอยละ 80 

5.รพ.หางฉัตร จัดสูตรอาหารลด โซเดียม ทุกเมนูแกผูปวย

6.รานอาหารในโรงพยาบาลผานเกณฑลดเค็ม รอยละ 100

7.มีรานคาเขารวมโครงการอยางนอยรอยละ 30

8.รานเครื่องดื่มที่รวมโครงการ ใหความรวมมือไมนอยกวารอยละ 50

9. หนวยงานสาธารณสุขทุกแหงมีการจัด coffee break  ตามมาตรการที่กําหนดทุกมื้อ

10. หนวยงานราชการอ่ืนๆ รวมดําเนินงานตามมาตรการอยางนอย 1 แหง

11.มีชมรมออกกําลังกายที่มีกิจกรรมตอเนื่องทุกหมูบาน

***ขอมูลพื้นฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา

1. กลุมเสี่ยง DM  เพิ่มสูงขึ้น รอยละ 6.31

2. อัตราความดันโลหิตสูงรายใหมจากกลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูง รอยละ 4.55

3. ความรอบรูดานสุขภาพ โดยรวมนอยกวารอยละ 50

จํานวน แหลงงบ

รหัสโครงการ 120103

โครงการ..ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเค็ม คปสอ.หางฉัตร..

การพฒันาดานกําลังคนและสนับสนุน

1. จัดหา salt meter สําหรับ อสม. 7 คน ตอ 1 อัน 200 ชุด 200ชุด*1,200 uc ตค-ธค 62 NCD board

พัฒนาคนซื้อออุปกรณ 240,000

แผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คปสอ..........หางฉัตร.......จังหวัดลําปาง

ลํา

ดับ
ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ



จํานวน แหลงงบ

ลํา

ดับ
ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

2. จัดหา salt meter สําหรับ รพ.สต. / มอค. / รพ. 60 ชุด 60ชุด*1,200 uc NCD board

72,000

3. ประชุมชี้แจงการใช  Salt  meter ใหกับ  มอค. รพ.สต. 44 คน รพ.สต. 10 แหง มอค.มีความรูความเขาใจ บูรณาการกับงานปรับเปลี่ยน ตค-ธค 62 ธัญญลักษณ

รพช. 9 คน รพช. ในการใชเครื่งมือและ ชัยยภทัร

สามารถอธิบายการ คณะกรรมการ

ความเค็มที่ควรบริโภค, ปรับเปลี่ยน

จัดการความเค็มในเมนู พฤติกรรม

อาหารได

4. สํารวจ/ตรวจวัดความเคม็อาหารทุกหลังคาเรือนโดยจนท.เรงรัดและ 14694 ทุกหลังคาเรือน ครัวเรือนผานเกณฑ ธ.ค..62- เม.ย.63 ธัญญลักษณ

ติดตามการดําเนินงานของอสม. หลังคาเรือน ครัวเรือนปรับเปลี่ยน ชัยยภัทร

    4.1 ตรวจวัดความเคม็ทุกหลังคาเรือน พฤติกรรม รอยละ 50 คณะกรรมการ

    4.2 ตรวจซ้ํารานไมผานจากการตรวจไปทุกเดือน 7347 รอยละ 50 ครัวเรือนผานเกณฑ ปรับเปลี่ยน

หากผลการตรวจวัดพบไมเค็มตอเนื่องกัน 3 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง) หลังคาเรือน ของหลังคาเรือน ครัวเรือนปรับเปลี่ยน พฤติกรรม

ถือวาผานเกณฑครัวเรือนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งหมด พฤติกรรม รอยละ 50 มอค.

รพช. จํานวน 2903  หลังคาเรือน

รพสต.ปาไครจํานวน    867    หลังคาเรือน

รพสต.หนองขามจํานวน   586  หลังคาเรือน

รพสต.เวยีงใต จํานวน   1415 หลังคาเรือน

รพสต.บานเหลา จํานวน   946 หลังคาเรือน

รพสต.สันหลวง จํานวน   1486 หลังคาเรือน

รพสต.บานขวง จํานวน   1456 หลังคาเรือน

รพสต.ยางออย จํานวน   1569 หลังคาเรือน

รพสต.หวยเรียน จํานวน   917 หลังคาเรือน

รพสต.ปาเหียง จํานวน   1345 หลังคาเรือน
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รพสต.วอแกว จํานวน   1204 หลังคาเรือน

รานอาหาร / แผงลอย / รานกวยเตี่ยว

1. สสอ./รพช. สํารวจและจัดทําทะเบียนรานอาหาร แผงลอยจําหนาย 47 ราน ทุกสถานบริการ 1.รานอาหาร บูรณาการในงานสุขาภิบาล ธค-กค 63 ธัชชัย

อาหาร รานกวยเตี๋ยวท่ีไดมาตรฐาน CFGT แผงลอยจําหนาย ประจักษ

ทีมงาน

2. มอค.ประชาสัมพันธรานจําหนายอาหาร แผงลอย รานกวยเตี๋ยว สุขาภิบาลอาหาร

ในตลาดเปาหมาย มอค.

3.มอค.ใหความรูแกเจาของราน/ผูประกอบการ (ทั้งรายกลุม และรายบุคคล)

4.มอค.ตรวจวัดความเคม็ในเมนูอาหารดวย Salt Meter โดยตรวจวัดพบไมเคม็

ตอเนื่องติดตอกัน 3 ครั้ง ถือวาผานเปนรานแผงลอย รานกวยเตี๋ยว ที่มีเมนูลดเค็ม

5.ตรวจแลวพบวาเค็ม ใหตรวจซ้ําไปทุกเดือน หากผลการตรวจวัดพบไมเค็มตอเนื่อง

ติดตอกัน 3 ครั้ง โดยตรวจเดือนละ 1 ครั้ง ถือวาผานเปนรานแผงลอย รานกวยเตี๋ยว
ที่มีเมนูลดเค็ม

6.มอค.รวมกับภาคเครือขาย รณรงคตลาดใหผูประกอบการจําหนายอาหาร 1 แหง ตลาดสดเทศบาล ผานเกณฑประเมิน บูรณาการในงานสุขาภิบาล ธค-กค 63 ธัชชัย

ลดเค็ม ลดหวาน ไมใชโฟมบรรจุอาหาร และมีจุดจําหนายปลอดสารพิษ ต.หางฉัตร รอยละ 100% ประจักษ

ทีมงาน

สุขาภิบาลอาหาร

  โรงพยาบาลดําเนินการ "โรงพยาบาลเค็มนอย อรอย (3)ด"ี 1 รพ.หางฉัตร จัดสูตรอาหาร บูรณาการในงานสุขาภิบาล มอค.

1.คณะกรรมการอาหารปลอดภัยตรวจความเค็มในอาหารในโรงครัวของ ลดโซเดียมทุกเมนู คบส

โรงพยาบาลและรานอาหารในโรงพยาบาล ครั้งที่ 1 แกผูปวย ทีม รพ.อาหาร

2.การใหคาํปรึกษาแนะนําสอนสาธิตเรื่องอาหารแกผูมารับบริการท้ัง รานอาหารใน ปลอดภยั

ผูปวยนอกและผูปวยใน โรงพยาบาลผานเกณฑ

3.อบรมผูประกอบการรานอาหารในโรงพยาบาล "ลดเค็ม ลดโซเดียม" ลดเค็มรอยละ 100

และใหการรับรอง รพ.สต. คลินิก OPD (ใหคําปรึกษาแนะนํา สอนสาธิต บูรณาการงาน

เรื่องอาหารลดเค็มแกผูมารับบริการ) คบส

4.ตรวจความเคม็เมนูอาหารในโรงครัวทุกเดือน 1 แหง รพ.หางฉัตร ธค-กย 63 ทีม รพ.อาหาร
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5.ตรวจความเคม็เมนูอาหารในรานอาหารใน ร.พ.ทุกเดือน 3 ราน รพ.หางฉัตร ธค-กย 63 ปลอดภัย

 โรงเรียนดาํเนินการ "โรงเรียนเค็มนอย อรอย (3)ด"ี

1. สุมตรวจอาหารในโรงครัว(ที่จัดใหนร.)2สัปดาหตอครั้ง ติดตอกัน 3 เดือน รร.หางฉัตรวิทยา รร.มัธยมศึกษา จัดสูตรอาหาร ธ.ค.62-ม.ค.63 พรศิร,ิกุลธิดา

2. สุมตรวจรานอาหารตามประเภทอาหาร เดือนละ1 ครั้ง 14 รร.ประถมศึกษา ลดโซเดียมทุกเมนู ธ.ค.62-ม.ค.63 จนท.อนามัยร.ร.

แกนักเรียน มอค.ผูรับผิดชอบ

รานอาหารใน งาน

โรงเรียนผานเกณฑ

ลดเค็มรอยละ 100

3. สุมตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 70 วัด บูรณาการในงานสุขาภิบาล ธ.ค.62-ม.ค.63 ทีมงาน

สุขาภิบาลอาหาร

มอค.ผูรับผิดชอบ

งาน



ยุทธศาสตรที่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ ( PP& P  Excellence )

ประเด็น / งาน : กลุมวัยผูสูงอายุ

ตัวชี้วัด (KPI) : GAP

1) รอยละของตําบลท่ีมีระบบสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ 1. ระบบบริการ  

2) รอยละของ Healthy Ageing     - PP&P กิจกรรมลดพฤติกรรมเสี่ยงยงั  ทําไดไมตอเนื่อง

3) ผูสูงอายุท่ีมีฟนแทใชงานไมนอยกวา  20  ซี่ และมีฟนหลัง  4 คูสบ (แทกับแท) ไมต่ํากวารอยละ 60        - การจัดระบบดูแลในคลินิก สว. และระบบสงตอ/COC. ยังไมครอบคลุม

ขอมูลพื้นฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา  - สิ่งแวดลอม 5 ดาน ยังไมครอบคลุมถึง ระดับ รพสต.

1. อําเภอหางฉัตร กาวเขาสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged society)         -  LTC. : ปญหา/ระเบียบการใชเงิน  

 ป 62รอยละ24.08 ป 61   รอยละ 22.41       ป 60   รอยละ 21.08    ป 59   รอยละ 19.34                                                      - ตําบล LTC.ที่พบไมผานเกณฑคือ ประเด็นชมรมผูสูงอายุไมผานเกณฑ

 Healthy Ageing  รอยละ98.74 /  ติดบาน0.87/ ติดเตียง0.39 2. การมีสวนรวมในภาคีเครือขายในการทํางาน

2. ตําบลที่มีระบบสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ผานเกณฑจํานวน 4 ตําบล  ยังไมผานเกณฑ3ตําบล      - ชมรมผูสูงอายุดําเนินกิจกรรมไมตอเน่ือง

   บางสถานบริการที่ยังไมมี CM /ยาย/เปลี่ยนผูรับผิดชอบงานทําใหขาด Care Manager ในการทํางาน       - ความรวมมือการทํางานระหวางกระทรวงยงัเกิดนอย

CMที่ไดรับการฟนฟูแลวมีรพสต.บานขวง/เขตโรงพยาบาลเทศบาลหางฉัตรแมตาล         -  เวทีคืนขอมูล /ชองทางการสื่อสารระหวางสวนราชการยงัมีนอย

3.การจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอผูสูงอาย/ุพิการ (universal design) ยังไมครอบคลุม 3.  การกํากับติดตามระดับอําเภอ และจังหวัด ยังไมเปนไปตามแผน (ระบบรายงาน)

  - จากการประเมินตนเองของสถานบริการ  11แหง ผานการประเมิน1 แหง คือโรงพยาบาลหางฉัตรสวนวัดตองพัฒนาหมวดที่ไมผานเกณฑ

          หมวด 1  ที่จอดรถ 

          หมวด 2  ทางลาด  

          หมวด 3 หองนํ้า           

          หมวด 4 ปายและสัญลักษณ

          หมวด 5 การใหบริการขอมูล  

4. Healthy Ageing  รอยละ 98.74  ติดบาน0.87 ติดเตียง0.39

จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ 120104

โครงการพัฒนาและสรางเสริมสุขภาพคนไทยกลุมวัยผูสูงอายุ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คปสอ......หางฉัตร..........จังหวัดลําปาง

ลําดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
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งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ
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1. การพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ผูรับผิดชอบ สมพิศ

1.1 Care Manager ไดรับการพัฒนา สดศรี

1.1.1 สนับสนุนใหมี CM ทุกสถานบริการ   (หลักสูตร  70 ช่ัวโมง (10 วัน) เพ่ิมสมรรถนะ ม.ค.-ก.พ. 63 ขนิษฐา

  - กลุมเปาหมาย สถานบริการท่ียังไมมี CM /ยาย/เปลี่ยนผูรับผิดชอบงาน 4 คน วอแกว/ปาไคร เพื่อการดูแลผูปวย มี.ค.-63 ชัยยภทร

  - จังหวัดจัดการอบรม ในจังหวัด  โดยใชหลักสูตรกรมอนามัย หนองขาม/หวยเรยีน

1.1,2. สนับสนุนให CM : ฟนฟูความรู (กรมอนามัย 4 วัน) 

      - กลุมเปาหมาย CM  ตองไดรับการฟนฟูความรู กอนหมดอายุ 4 ป  5 คน ยางออย/บานเหลา (พ.ย.-ธ.ค. 62)

     -  ศูนยอนามัยท่ี 1 จัดอบรมในชวงเดือน  แมสัน/สันหลวง/หางฉัตร

1.2 พยาบาลผูสูงอายุ 

 -  สนับสนุนใหมีพยาบาลผูสูงอายุ  ทุก ร.พ. (หลักสูตร 4 เดือน) 1 กพ62 สมพิศ

 - บุคลากรที่ใหการดูแลรักษาผูสูงอายุไดรับ ผูรับผิดชอบ รพ.และ บริการอยางรวดเร็ว กองทุนLTC กพ62 สดศร,ีชัยยภัทร

การฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพดานเวชศาสตรผูสูงอายุอยาง คลินิกผสูงอายุ รพสต.เขต ผูสูงอายุไดรับการ สปสช.

ตอเนื่อง(อยางนอย ปละ 1 ครั้ง) รพ.หางฉัตร อําเภอหางฉัตร บริการอยางมี อบรมโดยวิทยากรรพ.ลําปาง

ในเรื่อง       -   Dementia รพสต. ประสิทธิภาพ 6 ช่ัวโมง*600 บาท=3600 บาท

      -   Osteoarthritis of knee 20 คน และผูรับผิดชอบ คาอาหารและอาหารวาง=100*20คน=2000บาท

      -   Incontinence เรียนรูจาก ไดรับการพัฒนา

               -    Fall คลินิกสูงอายุ เพ่ิมสมรรถนะ

      -    Depression รพศ.ลําปาง เพื่อการดูแลผูปวย

1.3 พยาบาลหลักสูตรการฟนฟูระยะสั้น 5 วัน   11คน Community-IMC รอยละผูปวย Stroke, UC ม.ค.-ก.พ. 63

ผูปวย Stroke, Traumatic Brain Injury Spinal Cord Injury แล   - ความเชื่อมโยงสู รพ.สต. Traumatic Brain Injury

ะFracture Hipที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index < 15 รวมทั้งคะแนน Spinal Cord Injury และ

 Barthel index 15with multiple impairment impairmentไดรับ Fracture Hip Hipที่ไดรับ

การบริบาลฟนสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน การฟนฟูสภาพระยะกลาง
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Barthel index = 20 มี BI เพ่ิมข้ึน

1.4 พยาบาลหลักสูตรการฟนฟู 4 เดือน 1 คน IMC ward UC มีค-เมย63

1.5 ฟนฟูCGหลักสูตร4วัน 1ครั้ง/4วัน CG92 คน CM/CG คาอาหารและ กองทุนLTC มีค63 ,ขนิษฐา

CM8คน ไดรับการพัฒนา อาหารวาง100คน* CM

ศักยภาพ

อยางตอเน่ือง

2. การพัฒนาระบบบริการ

 1. สนับสนุนขอมูล/ความรูการจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอผูสูงอาย/ุพิการ สถานบริการสาธารณ ผานเกณฑมาตรฐาน LTC มค63 สมพิศ

(universal design) สุขทุกแหง (รพ./รพ.สต.) การจัดสิ่งแวดลอม 2,500 บาท สดศรี

วัด 1วัด 1  รพ./รพ.สต. ที่เอื้อตอผูสูงอายุและ คาอาหารวาง=25*100คน=2,500บาท ขนิษฐา

คนพิการ ธชัชัย

2. หนวยบริการสํารวจ/ประเมินตนเองในพื้นที่เปาหมาย สถานบริการสาธารณ (ตค.-พ.ย. 62) ชัยยภทร

3.จัดทําแผนปรับปรุงจัดสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอผูสูงอาย/ุพิการ (universal design) สุขทุกแหง (รพ./รพ.สต.)   (ธ.ค. 62 ) รพสต.

4. ดําเนินการปรับปรุงจัดสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอผูสูงอาย/ุพิการ ตามเปาหมายที่กําหนด วัด 1วัด 1  รพ./รพ.สต. (มค.- สค.63)

รพ.สต., ทต./อบต.,วัด ควรมี 11 แหงรพ./รพ.สต วัดหลิ่งกานรพสต.ปาไคร

  -หองน้ํา มีปายสัญลักษณรูปผูสูงอายุ และ 8 แหงทต./อบต./วดั วัดงาวพิชัยรพสต.หนองขาม

   มีราวจับ 11วัด วดับานเหลารพสต.บานเหลา

  -ทางลาด สําหรบัรถเข็น 1ตลาด วัดเวียงใตรพสต.เวยีงใต

  -บันไดควรมีราวจับมีลักษณะกลม วัดทุงบอแปนรพสต.สันหลวง

  -ที่จอดรถตองมีผิวเรียบเสมอกัน มีสัญลักษณ วัดบานจํารพสต.บานขวง

100บาท= 40,000บาท



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นท่ีดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

    รูปผูพิการที่พื้นและรูปผูสูงอายุที่พื้น วัดยางออยเหนือรพสต.ยางออย

 -อางลางมือ วัดหวยเรียนรพสต.หวยเรยีน

 -บันไดควรมีราวจับทั้ง 2 ขาง และควรมีพื้นผิวตาง วัดหัวทุงรพสต.แมสัน

  สัมผัสเตือน อยูบริเวณกอนและสิ  นสุดทางบันได วัดวอแกวรพสต.วอแกว

 -ทางเดิน ทางเชื่อมบริเวณทางแยกตองมีพื้นผิว วัดหางฉัตรรพ.หางฉัตร

  ตางสัมผัส โดยพื้นผิวตางสัมผัสเตือน

 -พื้นภายในอาคาร ตองไมมีพ้ืนตางระดับ และ

สามารถสวมใสรองเทาเขาภายในอาคารไดเพื่อ

ความสะดวกสําหรับผูสูงอาย

5. เยี่ยมเสริมพลังถอดบทเรียน คาอาหารและอาหารวาง=100*5*คน*2วนั=1,000บาท

  6 รายงานความกาวหนาใหสสจ. LTC ( ธ.ค.62,ม.ีค.63 ,

ม.ิย. 63,ก.ย. 63)

ตรวจแลว OK ยายอบรมฟนฟู CG 4วัน จากงานประจํา
มาอยูแผนย.1



ยุทธศาสตรที่  1    ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ ( PP&P Excellence )

ประเด็น / งาน :  คุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธที่ตองการ                   1.  รอยละ 95 ของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด

                                                          2.  รอยละ 100 ของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไดรับการตรวจสอบผานเกณฑมาตรฐานที่กฏหมายกําหนด

                                                          3.  รอยละ 95 ของสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่ผลิตเครื่องสําอางที่ไดรับการตรวจสอบผานเกณฑมาตรฐานที่กฏหมายกําหนด

                                                            4.  รอยละ 100 ของการโฆษณาผลิตภณัฑสุขภาพที่ผิดกฏหมายทางสถานีวทิยุไดรับการดําเนินการตามกฏหมาย

                                                            5.  รอยละ 100 ของเรื่องรองเรียนไดรับการดําเนินการในระยะเวลาที่กําหนด

ขอมูลพื้นฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา      1.  ผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัยรอยละ 95.33

                                                            2.  ผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนดรอยละ 95.28

                                                            3.  สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไดรับการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนดรอยละ 91.67

                                                            4.  ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพที่รองเรียนไดรับการแกไขรอยละ 100

                    ชื่อโครงการ / รายละเอียดกิจกรรม

จํานวน แหลงงบ

รหัสโครงการ  120105

1 โครงการ คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ ผลิตภัณฑและ

1.  การพฒันาระบบการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑและ สถานประกอบการ ต.ค-ก.ย วิชชุดา/คมขํา

 บริการสุขภาพ สุขภาพไดมาตรฐาน

                 ตามที่กําหนด

1. ทบทวนคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคระดับอําเภอ (บูรณาการงาน 1 ครั้ง/ป อ.หางฉัตร พ.ย 62 วิชชุดา/คมขํา

 เภสัชกรรมปฐมภูมิตามเกณฑรพ.สต.ติดดาว)

2.จัดประชุมคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ  2 ครั้ง/ป อ.หางฉัตร 4,000 UC มี.ค /ส.ค วิชชุดา/คมขํา

(เนนแกไขปญหาผลิตภัณฑสุขภาพเสี่ยงในพื้นที)่  20 คน คาอาหาร 1 มื้อ /อาหารวาง 2 มื้อ 100บาทx20คนx2ครั้ง

3. จัดระบบการจัดเก็บขอมูล และรายงาน 1 ครั้ง/ป อ.หางฉัตร ธ.ค 62 วิชชุดา/คมขํา

แผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คปสอ.......หางฉัตร.........จังหวัดลําปาง

ลําดับ
กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ



                    ชื่อโครงการ / รายละเอียดกิจกรรม

จํานวน แหลงงบ
ลําดับ

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

  รพ./รพ.สต.

4. สํารวจขอมูลพื้นฐานและการคงสภาพสถานประกอบการในพื้นที่ 1 ครั้ง/ป อ.หางฉัตร ฐานขอมูลสถานประกอบ มี.ค 63 รพ./รพ.สต.

สงใหจังหวัด การเปนปจจุบัน

5. วิเคราะหขอมูลสถานการณปญหาและความเสี่ยงในการบริโภคผลิตภัณฑ 2 ครั้ง/ป อ.หางฉัตร ม.ีค/ส.ค รพ./รพ.สต.

สุขภาพที่ไมถูกตองเหมาะสมในพื้นที่

6. นําเสนอ/คืนขอมูลใหแกหนวยงาน/ผูที่เก่ียวของ ทุก 6 เดือน อ.หางฉัตร ม.ีค/ส.ค รพ./รพ.สต.

2. การควบคมุกํากับผลิตภัณฑ และบริการสุขภาพ อ.หางฉัตร ผลิตภัณฑและ ต.ค-ก.ย วิชชุดา/คมขํา

กอนออกสูทองตลาด (Premarketting-control) สถานประกอบการ

สุขภาพไดมาตรฐาน

2.1 ใหคําแนะนําผูประกอบการที่ยงัไมไดขออนุญาตใหเขาสูการ ผูประกอบการ อ.หางฉัตร ตามที่กําหนด ต.ค-ก.ย วิชชุดา/คมขํา

ขออนุญาตตามที่กฎหมายกําหนด  20 ราย

2.2 ใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภณัฑ ผูประกอบการ อ.หางฉัตร ต.ค-ก.ย วิชชุดา/คมขํา

 30 ราย

3. การควบคมุกํากับผลิตภัณฑ และบริการสุขภาพหลังออกสูทองตลาด อ.หางฉัตร ผลิตภัณฑและ ต.ค-ก.ย วิชชุดา/คมขํา

 (Postmarketting-control) สถานประกอบการ

สุขภาพไดมาตรฐาน

ตามที่กําหนด

3.1 ตรวจเฝาระวังสถานประกอบการดานผลิตภณัฑสุขภาพ 1 ครั้ง/ป อ.หางฉัตร ม.ีค63 วิชชุดา/คมขํา

       :  สถานที่ผลิต/จําหนายยา 13 แหง มี.ค63 วิชชุดา/คมขํา

       :  สถานที่ผลิต/จําหนายอาหาร 20 แหง มี.ค63 วิชชุดา/คมขํา

        :  สถานที่ผลิตเครื่องสําอาง 2 แหง มี.ค63 วิชชุดา/คมขํา

       :  สถานที่จําหนายเครื่องสําอาง ( เนนตลาดนัด ) 2 แหง ม.ีค63 วิชชุดา/คมขํา



                    ชื่อโครงการ / รายละเอียดกิจกรรม

จํานวน แหลงงบ
ลําดับ

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

       :  สถานพยาบาล/สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 11 แหง ม.ีค63 วิชชุดา/คมขํา

 * คาตอบแทนตรวจนอกเวลา ( สถานพยาบาล 10 แหง ) 600 UC มี.ค63 วิชชุดา/คมขํา

พนักงานเจาหนาที่ 2 คน, พนักงานขับรถ 1 คน

3.2 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพ อ.หางฉัตร ผลิตภณัฑสุขภาพได มี.ค/ก.ย รพ./รพ.สต.

มาตรฐานตามที่กําหนด

    3.2.1 เก็บตัวอยางตรวจดวยชุดทดสอบเบื้องตน 2 ครั้ง/ป 2,000 UC มี.ค/ก.ย รพ./รพ.สต.

คาจัดซื้อตย.ผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อสงตรวจ

***คาจัดซื้อชุดทดสอบเบื้องตนรวมคาจัดสง 3,600 UC ก.พ วชิชุดา/คมขํา

  - ชุดทดสอบสเตียรอยด 20 ตย. 1,100 บาท คาจัดซื้อชุดทดสอบเบื้องตนรวมคาจัดสง

  - ชุดทดสอบปรอทแอมโมเนีย 20 ตย. 750 บาท

  - ชุดทดสอบกรดวิตะมินเอ 20 ตย. 300 บาท

  - ชุดทดสอบบอแรกซ 50 ตย. 90 บาท

  - ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิก 50 ตย. 120 บาท

  - ชุดทดสอบฟอรมาลิน 20 ตย.360 บาท

  - ชุดทดสอบสารโพลาร  25 ตย. 530 บาท

   :  ตรวจหาสเตียรอยดในยาแผนโบราณ 5 ตย. มี.ค/ก.ย รพ./รพ.สต.

   :  ตรวจสารปนเปอนในอาหารสด 200 ตย. มี.ค/ก.ย รพ./รพ.สต.

      :  ตรวจหายาฆาแมลงในผัก ผลไม 150 ตย. มี.ค/ก.ย รพ./รพ.สต.

    3.2.2 สงตัวอยางตรวจทางหองปฏิบัติการ

     : น้ําบริโภค 15 ตย. มี.ค63 วิชชุดา/คมขํา

     : น้ําแข็ง 1 ตย. มี.ค63 วิชชุดา/คมขํา

 : เครื่องสําอาง เนนเครื่องสําอางที่บรรยายสรรพคุณเกินจริง 1 ตย. มี.ค63 วิชชุดา/คมขํา

 /ลักษณะทางกายภาพสีเขม ฉูดฉาด /โฆษณาขายทางสื่ออนไลนมาก

 /เปนที่นิยมตามกระแสผูบริโภค



                    ชื่อโครงการ / รายละเอียดกิจกรรม

จํานวน แหลงงบ
ลําดับ

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

    3.2.3  ตรวจฉลากผลิตภัณฑสุขภาพ ปละ 1 ครั้ง อ.หางฉัตร ม.ีค63 วิชชุดา/คมขํา

     :  ยา ( รานยา / รานชํา ) 288 แหง มี.ค63 วิชชุดา/คมขํา

     :  อาหาร  ( รานชํา ) 280 แหง มี.ค63 วิชชุดา/คมขํา

     :  เครื่องสําอาง  เนนผลิตภัณฑบํารุงผิวที่มี วัตถุประสงคทําใหผิวขาว 50 ตย ม.ีค63 วิชชุดา/คมขํา

แลดูกระจางใส    

   : เก็บตัวอยางยาแผนโบราณตรวจทางหองปฏิบัติการ 4 ตย. มี.ค63 วิชชุดา/คมขํา

3.3 เฝาระวัง/ตรวจสอบการโฆษณาทางสื่อวิทยกุระจายเสียงรวมกับภาคี ทุกเดือน อ.หางฉัตร ต.ค-ก.ย รพ./รพ.สต.

ภาครัฐและเอกชน

-  คลื่นวิทยุชุมชนบานแมฮาว 105.25 MHz

คลื่นวิทยุกระแสหลัก 1 ปณลําปาง

-  คลื่นวิทยุกระแสหลักตํารวจภธูรภาค 5 .

3.4 ตรวจสอบเฝาระวังการจัดฟนแฟชั่นทางสื่อโซเชียล เชน Line app. ทุกเดือน อ.หางฉัตร ต.ค-ก.ย รพ./รพ.สต.

Facebook

4.  งานคุมครองสิทธิและพัฒนาศักยภาพเครือขาย/ผูบริโภค อ.หางฉัตร ประชาชนสามารถปกปอง ต.ค-ก.ย รพ./รพ.สต.

สิทธิ์คุมครองผูบริโภคได

4.1 คืนขอมูลและประสานเครือขายในพื้นที่ ไดแก เทศบาล อสม. ทุก 6 เดือน อ.หางฉัตร ม.ีค/ส.ค รพ./รพ.สต.

ผูประกอบการ ผูนําชุมชน ฯลฯในการรวมดําเนินงานคุมครองผูบริโภค

 ตามปญหาของพื้นที่

4.2 เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลที่เปนประโยชน ผานสื่อ ทุก 6 เดือน อ.หางฉัตร ม.ีค/ส.ค รพ./รพ.สต.

/ชองทางตางๆ เชน Line app. Facebook

4.3 สื่อสารขอมูลผานการประชุมประจําเดือนในหนวยงานภาครัฐ ทุก 6 เดือน อ.หางฉัตร ม.ีค/ส.ค รพ./รพ.สต.

และเครือขาย เชน การประชุมกํานัน ผูใหญบาน อสม. ผูสูงอายุ ฯ

4.4 สื่อสารขอมูลโดยผานหนังสือราชการใหหนวยงานของรัฐ ทุก 6 เดือน อ.หางฉัตร ม.ีค/ส.ค รพ./รพ.สต.
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และเครือขายที่เก่ียวของ

4.5 ขอสนับสนุนขอมูลทะเบียนผลิตภณัฑสุขภาพที่ไมมีความปลอดภัย 1 ครั้ง อ.หางฉัตร ม.ค63 วิชชุดา/คมขํา

ใหกับผูบริโภคจากสสจ.

4.6 ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงการสมัคร Oryor smart App 1 ครั้ง/ป อ.หางฉัตร ม.ค63 วิชชุดา/คมขํา

. Group line smart consumer ผานทางเสียงตามสาย หนังสือราชการ

 เอกสารแผนพับ เปนตน

4.7จัดกิจกรรมรณรงค/ใหความรูในกลุมเปาหมายตางๆ 2 ครั้ง อ.หางฉัตร ม.ีค/มิ.ย รพ./รพ.สต.

(บูรณาการงานสัปดาหเภสัชกรรมและงานวันอสม.)

กลุมวัยเรียน วัยรุน : ลด หวาน มัน เค็ม

4.8     โครงการยอย; โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย อ.หางฉัตร ต.ค-ก.ย วิชชุดา คมขํา

หางไกลโรคNCDs (อย.นอย) ป 2563

1) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ลด หวาน มัน เค็มในเด็กนักเรียน 1 ครั้ง/ป อ.หางฉัตร ธ.ค-ก.พ วิชชุดา คมขํา

   กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกครูรร.ม.ตนที่สนใจเขารวม ครูแกนนําอย.นอย อ.หางฉัตร ธ.ค-ม.ค วิชชุดา คมขํา

ระดับมัธยมตน

กิจกรรมที่ 2 ประสานโรงเรียนอย.นอยที่เก่ียวของตามโครงการ รร.ที่สนใจ อ.หางฉัตร ม.ค63 วิชชุดา คมขํา

    กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบการตอบรับการเขารวมอบรมของครูแกนนํา รร.ที่สนใจ อ.หางฉัตร ม.ค63 วิชชุดา คมขํา

อย.นอย จากหนังสือตอบรับ

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู รร.ที่สนใจ อ.หางฉัตร ม.ค-ก.พ วิชชุดา คมขํา

1.คืนขอมูลการใชสื่อ 4+2 (ลดหวานมันเค็ม)

2.แลกเปลี่ยนประสบการณจากการใชสื่อ 4+2

3.แผนดําเนินงานรวมกันในการลด หวาน มัน เค็ม

ในเด็กนักเรียน

กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนสื่อ4+2 (ลดหวานมันเค็ม) รร.ที่สนใจ อ.หางฉัตร ธ.ค62 วิชชุดา คมขํา

กิจกรรมที่ 6  ติดตามกลุมเปาหมายในการอบรมนักเรียนมัธยมตน รร.ที่สนใจ อ.หางฉัตร ธ.ค-ก.พ วิชชุดา คมขํา
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ตามหลักสูตรที่กําหนดในโรงเรียนของตนเอง

   กิจกรรมที่ 7 สนับสนุนการขยายกิจกรรมตามหลักสูตรไปยังโรงเรียน รร.ที่สนใจ อ.หางฉัตร ธ.ค-ก.พ วิชชุดา คมขํา

เครือขายอย.นอยของโรงเรียนเปาหมาย

   กิจกรรมที่ 8 สรุปและวิเคราะหผลการดําเนินงานตามโครงการฯ 1 ครั้ง/ป อ.หางฉัตร ก.พ63 วิชชุดา คมขํา

และรายงานผลการดําเนินงานไปยังระบบ คบส.ออนไลน

2) ติดตามโรงเรียนอย.นอย ในอําเภอ 14 แหง อ.หางฉัตร ก.พ/ส.ค รพ./รพ.สต.

  -  ปรับปรุงฐานขอมูล อย.นอยใหถูกตองและเปนปจจุบัน 1 ครั้ง/ป อ.หางฉัตร ม.ิย63 รพ./รพ.สต.

     -  ขอสนับสนุนชุดทดสอบเบื้องตนใหกับเครือขาย อย.นอย เฉพาะรร.ที่ อ.หางฉัตร ก.ค63 วิชชุดา คมขํา

  รองขอ

3) สงรายงานอย.นอย 1 ครั้ง/ภาคเรียน อ.หางฉัตร ก.พ/ส.ค รพ./รพ.สต.

กลุมเครือขายชุมชน ( บวร.ร.) : ลดหวาน มัน เค็ม

4.9  โครงการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขในชุมชน

โดยเครือขายบวร.ร (บาน วัด โรงเรียนและโรงพยาบาล) ประกอบ

ดวยโครงการดังนี้

4.9.1  โครงการกํากับติดตามการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคฯ 1 แหง รพ.สต.บานขวง อําเภอที่มีเครือขายบวร.ร งบกสต. ม.ค-ส.ค รพ./รพ.สต.

 โดยเครือขายบวร.ร.เพื่อลดความเสี่ยงโรคไมติดตอเรื้อรัง  (NCDs)  ต.ปงยางคก มีระดับความสําเร็จในการ

 อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ดําเนินงานคุมครองผูบริโภค

1) กิจกรรมการเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภณัฑสุขภาพในศูนยรับ ผานเกณฑระดับ 3

   เรื่องรองเรียนชุมชน รอยละ50

     1.1 ประชาสัมพันธการจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน ฯผานสื่อชองทาง 1 ครั้ง รพ.สต.บานขวง ก.พ63 รพ./รพ.สต.

          ตางๆ เชน เสียงตามสาย กลุมไลน  ฯ

     1.2  การตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพดวยชุดทดสอบเบื้องตน ทุก 6 เดือน รพ.สต.บานขวง ม.ีค/ก.ย รพ./รพ.สต.

          ไดแก  อาหาร ยา เครื่องสําอาง ฯ

          1.2.1  ขอรับการสนับสนุนชุดทดสอบเบื้องตนจากสสจ. 1 ครั้ง/ป รพ.สต.บานขวง ม.ีค63 วิชชุดา คมขํา
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     1.3  การตรวจสอบฉลากผลิตภณัฑโดยใชสมารทโฟน ทุก 6 เดือน รพ.สต.บานขวง ม.ีค/ก.ย รพ./รพ.สต.

2) กิจกรรมสรางการมีสวนรวมของเครือขายชุมชน ( เครือขายบาน วัด รร.

รพ. องคกรปกครองสวนทองถิ่น )

     2.1  การประชุมพัฒนาศักยภาพเครือขาย บวร.ร. 1 ครั้ง/ป รพ.สต.บานขวง งบกสต. พ.ค63 รพ.สต.

           - การอานฉลากผลิตภัณฑสุขภาพ

           - การรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพ

           - การใชชุดทดสอบเบื้องตน

3) กิจกรรมดําเนินงานคุมครองผูบริโภคฯเชิงรุกในชุมชน

   3.1  การเยี่ยมบานและใหความรูเรื่องการอานฉลาก และการบริโภค 1 ครั้ง/ป รพ.สต.บานขวง ม.ีค63 รพ.สต.

        อาหารลดหวานมันเค็ม

   3.2  การจัดตั้งศนูยรับเรื่องรองเรียนในชุมชน 1 ครั้ง/ป รพ.สต.บานขวง ก.พ63 รพ.สต.

4) กิจกรรมสงเสริมการผลิต จําหนายผลิตภัณฑสุขภาพที่มีความปลอดภยั

   4.1  ขอความรวมมือผูประกอบการจําหนายอาหารตามสั่ง  รานกวย 1 ครั้ง/ป รพ.สต.บานขวง ม.ีค63 รพ.สต.

         เตี๋ยว รานกาแฟ ลดหวานมันเค็มในเมนูอาหาร

   4.2  ขอความรวมมือญาติโยมถวายอาหารพระสงฆดวยเมนูลดหวาน 1 ครั้ง/ป รพ.สต.บานขวง ม.ีค63 รพ.สต.

         มันเค็ม

   4.3  รณรงคใหลดหวานมันเค็มในการจัดงานมงคล งานอวมงคลในชุมชน 1 ครั้ง/ป รพ.สต.บานขวง ม.ีค63 รพ.สต.

5) กิจกรรมสรางความรอบรูดานสุขภาพของประชาชน

   5.1  เสียงตามสายในชุมชน ทุกเดือน รพ.สต.บานขวง ก.พ-ส.ค รพ.สต.

   5.2  เอกสาร/แผนพับแกกลุมเปาหมาย ทุก 6 เดือน รพ.สต.บานขวง ม.ีค/ส.ค รพ./รพ.สต.

   5.3  ผานทางกลุมไลนเครือขายคุมครองผูบริโภค ทุกเดือน อ.หางฉัตร ก.พ-ส.ค รพ./รพ.สต.

6) วิเคราะหและสรุปผลตามโครงการ ทุก 6 เดือน รพ.สต.บานขวง ม.ีค/ส.ค รพ.สต.

7) คืนขอมูลใหแกชุมชน / หนวยงานที่เก่ียวของ 1 ครั้ง/ป รพ.สต.บานขวง ส.ค63 รพ.สต.
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5 โครงการความปลอดภยัดานยาในชุมชน (บูรณาการกับการสงเสริมการใช  รพ.หางฉัตร อ.หางฉัตร ผลิตภณัฑสุขภาพ ต.ค-ก.ย วิชชุดา คมขํา

ใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน  RDU community) ต.หางฉัตร ไดมาตรฐานตามที่กําหนด

1)  สํารวจขอมูลแหลงกระจายยาและผลิตภัณฑสุขภาพเสี่ยงในชุมชน   1 ครั้ง/ป อ.หางฉัตร ม.ค63 รพ./รพ.สต.

     ( รานยา รานชํา ตลาดนัด สถานพยาบาล สถานีวิทยุ )

2)  ตรวจแนะนํารานยา/แหลงกระจายใหรานชํา /คลินิกเอกชน      10 แหง  อ.หางฉัตร ม.ีค63 วิชชุดา คมขํา

  1 ครั้ง/ป

3)  สํารวจ/ใหคําแนะนําการจําหนายยาและผลิตภณัฑสุขภาพในรานชํา     280 แหง  อ.หางฉัตร ม.ีค63 รพ./รพ.สต.

     ตลาดนัด รถเร   1 ครั้ง/ป

4)  การอบรมใหความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพแกผูประกอบการรานชํา รพ.สต.10 แหง อ.หางฉัตร งบกสต. ต.ค-ก.ย รพ.สต.

     - การเลือกซื้อ/เลือกใชผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย

     - อันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ

     - รูเทาทันโฆษณา

5) เยี่ยมบานติดตาม/ใหคําแนะนําการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพ  30 ราย อ.หางฉัตร ต.ค-ก.ย รพ./รพ.สต.

 ที่บานผูปวยNCD/CKD/Palliative Care   ต.หางฉัตร

  (บูรณาการกับงานเภสัชกรรมปฐมภูม)ิ

6) คัดกรองและสงตอผูปวยท่ีไดรับผลกระทบจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ ทุกราย อ.หางฉัตร ต.ค-ก.ย รพ./รพ.สต.

7) สรุปรวบรวมปญหาการบริโภคยาและผลิตภณัฑสุขภาพ ทุก 6 เดือน อ.หางฉัตร ม.ีค/ส.ค รพ./รพ.สต.

จากการเยี่ยมบานและรายงานตามระบบ

8) รวบรวมยาเหลือใชสงโรงพยาบาลเพื่อจัดการตออยางเหมาะสม ทุก 6 เดือน อ.หางฉัตร ม.ีค/ส.ค รพ.สต.

 (บูรณาการกับงานเภสัชกรรมปฐมภูม)ิ

 9) สรุปยอดมูลคายาเหลือใช (บูรณาการกับงานเภสัชกรรมปฐมภูม)ิ ทุก 6 เดือน อ.หางฉัตร ม.ีค/ส.ค รพ./รพ.สต.

10) จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรอบรูดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพใน   1 ครั้ง/ป อ.หางฉัตร ม.ิย63 วิชชุดา คมขํา

 ชุมชน (บูรณาการ RDU Community )

5.1 การสรางเครือขายเฝาระวังความปลอดภัยผลิตภณัฑเครื่องสําอาง    อสม. อ.หางฉัตร ต.ค-ก.ย รพ./รพ.สต.



                    ชื่อโครงการ / รายละเอียดกิจกรรม

จํานวน แหลงงบ
ลําดับ

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

   แกนนําอย.นอย

5.2 การพัฒนาเครือขายรพ.สต.ดานคบส.ตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว รพ.สต.  10 แหง อ.หางฉัตร ต.ค-ก.ย รพ./รพ.สต.

5. พัฒนาศักยภาพผูประกอบการเพื่อสรางโอกาสดานการแขงขัน     อ.หางฉัตร ผลิตภัณฑและสถาน

ประกอบ
ต.ค-ก.ย รพ./รพ.สต.

       การสุขภาพไดมาตรฐาน

          ตามที่กําหนด

5.1 ทบทวน ทีม Primary GMP ระดับอําเภอ  1 ครั้ง/ป อ.หางฉัตร ม.ค63 วิชชุดา คมขํา

5.2 ใหคําแนะนํา การพัฒนาและประสานหนวยงานที่เก่ียวของ 5 แหง อ.หางฉัตร ต.ค-ก.ย วิชชุดา คมขํา

เขาชวยเหลือสวนขาดของผูประกอบการโอท็อปและวิสาหกิจชุมชน

6. ระบบแจงเตือนภัยงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ อ.หางฉัตร ประชาชนสามารถปกปอง ต.ค-ก.ย วิชชุดา คมขํา

สิทธิ์และมีความรูในการ

        เลือกบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพอยางปลอดภัย

6.1 โครงการขับเคลื่อนเครือขายวิทยาศาสตรการแพทยชุมชน รพ.สต.ยางออย อ.หางฉัตร ธ.ค62 วิชชุดา คมขํา

เพื่อการคุมครองผูบริโภค (งบจากศูนยวทิย)  ต.เวยีงตาล

1)  จัดทําขอมูลพื้นฐาน/วิเคราะหขอมูลสถานการณปญหาเก่ียวกับ 1 ครั้ง/ป รพ.สต.ยางออย ก.พ63 รพ.สต.ยางออย

    ผลิตภัณฑสุขภาพ

2)  ดําเนินการจัดตั้งศูนยแจงเตือนภัยและรับเรื่องรองเรียนปญหา 1 แหง รพ.สต.ยางออย ก.พ63 รพ.สต.ยางออย

    ผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน

3)  ศูนยแจงเตือนภัยฯจัดทําแผนปฏบิัติการตรวจสอบเฝาระวังผลิตภัณฑ 1 ครั้ง/ป อ.หางฉัตร ก.พ63 รพ.สต.ยางออย

    สุขภาพในชุมชนรวมกับเครือขายในชุมชน

4)   ศูนยแจงเตือนภัยฯประสานเครือขายการทํางานในระดับอําเภอ ไดแก ทุกเดือน รพ.สต.ยางออย ก.พ-ก.ย รพ.สต.ยางออย

    อสม. ผูนําชุมชน รร. อปท.และหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อรวมดําเนินการ

5)  ขอรับการสนับสนุนชุดทดสอบเบื้องตนจากศูนยวิทย ฯ 1 ครั้ง/ป รพ.สต.ยางออย ก.พ63 วิชชุดา คมขํา

6)  พัฒนาศักยภาพอสม.วิทยาศาสตรการแพทยชุมชนของศูนยแจงเตือน 1 ครั้ง/ป รพ.สต.ยางออย ม.ีค63 วิชชุดา คมขํา



                    ชื่อโครงการ / รายละเอียดกิจกรรม

จํานวน แหลงงบ
ลําดับ

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

     ภัยใหผานการรับรอง

7)   มีการสื่อสารแจงเตือนภัย สงตอขอมูลอยางเปนระบบใหกับเครือขาย ทุกเดือน รพ.สต.ยางออย ก.พ-ก.ย รพ.สต.ยางออย

     การทํางานระดับอําเภอ ผานชองทางตางๆ

     เชน กลุมไลน แผนพับ หอกระจายขาว ที่ประชุมหมูบาน ฯ

8)   มีการคืนขอมูลแกชุมชน /เครือขายการทํางานระดับอําเภอ ทุก 6 เดือน อ.หางฉัตร ม.ิย63 รพ.สต.ยางออย

6.2 จัดระบบการสื่อสาร  และแจงเตือนภัยในพื้นที่ เพื่อใหสามารถ 1 ครั้ง/ป อ.หางฉัตร ต.ค-ก.ย วิชชุดา คมขํา

สงขาวสารถึงประชาชนอยางทั่วถึง

6.3 ประชาสัมพันธชองทางการสื่อสาร 1 ครั้ง/ป อ.หางฉัตร ต.ค-ก.ย วิชชุดา คมขํา

6.4 แจงเตือนภัยผานเครือขายที่เก่ียวของ เชน   เครือขายเจาหนาที่อย. 1 ครั้ง/ป อ.หางฉัตร ต.ค-ก.ย วิชชุดา คมขํา

 เครือขายคบส.ภาคประชาชน หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ อปท.

 โดยผานทาง LINE Application ตามสถานการณหรือขาวที่มี

6.5 แจงเตือนภัยไปยังประชาชนโดยผาน Social Network ทุกเดือน อ.หางฉัตร ต.ค-ก.ย วิชชุดา คมขํา

 เชน เว็ปไซดสํานักงานสาธารณสุข ( รวมสสจ.)

7.ระบบการเฝาระวังอาการที่ไมพึงประสงคจากการใชผลิตภณัฑสุขภาพ อ.หางฉัตร ต.ค-ก.ย วิชชุดา คมขํา

7.1 ทบทวนระบบการรายงาน APR ในหนวยบริการสาธารณสุข รพ.1แหง ต.ค-ก.ย วิชชุดา คมขํา

 รพ.สต.  10 แหง

7.2 สรางเครือขายในการสงตอขอมูลแกโรงพยาบาล เครือขายรานยา อ.หางฉัตร ต.ค-ก.ย วิชชุดา คมขํา

     ( บูรณาการ RDU Community ) สถานพยาบาล8แหง

7.3 ใชเครื่องมือของเขต ในการตรวจจับการเกิด APR (Trigger  Tools) รพ.1แหง 

สําหรับยา Steroids  NSAIDs  Sidenafil  Siutramine  และกัญชา  รพ.สต. 10 แหง อ.หางฉัตร ต.ค-ก.ย วิชชุดา คมขํา

7.4 วิเคราะหขอมูล APR ในพื้นที่ และคืนขอมูลใหหนวยงาน รพ.1แหง อ.หางฉัตร ต.ค-ก.ย วิชชุดา คมขํา

ที่เก่ียวของ และชุมชน  รพ.สต. 10 แหง

7.5 สื่อสารและจัดการความเสี่ยงในพื้นที่โดยใชขอมูลจากการรายงาน รพ.1แหง อ.หางฉัตร ต.ค-ก.ย วิชชุดา คมขํา



                    ชื่อโครงการ / รายละเอียดกิจกรรม

จํานวน แหลงงบ
ลําดับ

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

การเกิด APR ( บูรณาการรวม พชอ.)  รพ.สต. 10 แหง

8. การสงเสริมและพัฒนาความปลอดภัยดานอาหาร

8.1 ดําเนินการตามเกณฑ โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยและโภชนาการ รพ.หางฉัตร ต.ค-ก.ย วิชชุดา ธัชชัย

 (บูรณาการกับ Green  & Clean  Hospital)  นิลรัตน

 - ทบทวน/แตงตั้งคณะกรรมการรพ.อาหารปลอดภัย 1 ครั้ง/ป รพ.หางฉัตร ม.ค 63 วิชชุดา ธัชชัย

 นิลรัตน

 - การประชุมคณะกรรมการรพ.อาหารปลอดภัย ทุก 3 เดือน รพ.หางฉัตร ธ.ค/มี.ค วิชชุดา ธัชชัย

/มิ.ย/ส.ค  นิลรัตน

 - การประกาศนโยบายอาหารปลอดภยั 1 ครั้ง/ป รพ.หางฉัตร เม.ย วิชชุดา ธัชชัย

   ** สงเสริมการจัดเมนูอาหารผูปวยเปนเมนูสุขภาพ เมนูอาหารผูปวยเปนเมนู  นิลรัตน

   ( ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม ลดโซเดียม ) สุขภาพทุกเมนู

 - การประกาศนโยบายอาหารวางเพื่อสุขภาพ 1 ครั้ง/ป รพ.หางฉัตร เม.ย วิชชุดา ธัชชัย

รพ.สต. 10 แหง  นิลรัตน

 - สงเสริมการจัดอาหารวางสุขภาพในการประชุม ทุกครั้ง รพ.หางฉัตร หนวยงานสาธารณสุขมี ต.ค-ก.ย รพ./รพ.สต.

  ** สงเสริมการจัด coffee break ตามมาตรการที่กําหนดทุกมื้อ รพ.สต. 10 แหง การจัด coffee break ตาม

(บูรณาการรวมงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ) มาตรการที่กําหนดทกุมื้อ  นิลรัตน

       : ไมใชเครื่องดื่ม 3 in 1 /ชงสําเร็จ/น้ําผลไมหวานนอย

       : ใชน้ําตาล 4 g

       : ไมใช/ไมมีครีมเทียม

 - ตรวจความเคม็ในเมนูอาหารโรงครัวรพ.และรานอาหารรพ.โดยใช ทุก 3 เดือน โรงครัวรพ. โรงครัวและรานอาหารรพ. ธ.ค/มี.ค วิชชุดา ธัชชัย

salt meter ( ดําเนินการโรงพยาบาลเค็มนอย อรอย(3)ดีบูรณาการรวม รานอาหาร 3แหง ผานเกณฑลดเค็มรอยละ100 /มิ.ย/ส.ค  นิลรัตน

งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ )

 - พัฒนาราน Q-shop สาขา รพ.หางฉัตร 1 ครั้ง/ป รพ.หางฉัตร 1,500 UC ต.ค-ก.ย วิชชุดา ธัชชัย

คาปายไวนิล 3 ปาย x 500 บาท  นิลรัตน



                    ชื่อโครงการ / รายละเอียดกิจกรรม

จํานวน แหลงงบ
ลําดับ

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

 - รองรับการตรวจประเมินตามมาตรฐานจากสสจ. 1 ครั้ง/ป รพ.หางฉัตร 2,000 UC ก.ย วิชชุดา ธัชชัย

คาอาหาร 1 มื้อ/อาหารวาง 2 มื้อ 20คนx100บาท

 นิลรัตน

8.2. เผยแพรขอมูลขาวสารผาน group Line อาหารปลอดภัย กลุมไลนอาหาร อ.หางฉัตร ต.ค-ก.ย วิชชุดา คมขํา

ปลอดภัยและเครือขาย

8.3  คืนขอมูลและสื่อสารขอมูลที่เปนประโยฃนผานการประชุมประจําเดือน 2 ครั้ง/ป อ.หางฉัตร ต.ค-ก.ย วิชชุดา คมขํา

ในหนวยงานภาครัฐ และ เครือขาย เชน การประชุมกํานันผูใหญบาน

 อสม. ผูสูงอายุ ฯลฯ

8.4. จัดประชุมคณะทํางานอาหารปลอดภัยของระดับอําเภอ 2 ครั้ง/ป อ.หางฉัตร 1,500 UC มี.ค / ส.ค วิชชุดา คมขํา

คาอาหาร 1 มื้อ /อาหารวาง 2 มื้อ  15 คน x 100 บาท 

8.5 ประสานหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ/สํารวจขอมูลที่เก่ียวของใน 1 ครั้ง/ป อ.หางฉัตร ธ.ค 62 วิชชุดา คมขํา

การจัดทําแผนบูรณาการอาหารปลอดภัยระดับอําเภอ

8.6. สนับสนุนการบูรณาการรวมกับโรงเรียน ศูนยเด็ก ในโครงการเครือขาย รพ.1แหง อ.หางฉัตร ม.ค-มี.ค รพ./รพ.สต.

อาหารปลอดภัยในโรงเรียน ฯลฯ  รพ.สต.  10 แหง

8.7. จัดทําบันทึกขอตกลง(MOU)ซื้อขายสินคาเกษตรปลอดภยั  1 ครั้ง/ป อ.หางฉัตร มิ.ย 63 วิชชุดา นิลรัตน

ระหวางโรงพยาบาลและเกษตรกร  กลุมเกษตรกร ม.6

 ต.ปงยางคก

8.8.สนับสนุนสื่อ เอกสารความรูในการแนะนําผูประกอบการจําหนายสด 1 ครั้ง/ป อ.หางฉัตร ม.ค 63 วิชชุดา คมขํา

/อาหารแปรรูปในการผลิต/จําหนายอาหารที่มีความปลอดภัย

8.9 สนับสนุนเจาหนาที่ระดับอําเภอในการเปนวิทยากรสอนเครือขาย 1 ครั้ง/ป อ.หางฉัตร ม.ีค-ส.ค วิชชุดา คมขํา

คุมครองผูบริโภคฯในการลงขอมูลผานโปรแกรมหนาตางเตือนภัยสุขภาพ รพ.1แหง 

 เพื่อใหสามารถคืนขอมูลดังกลาวใหกับเครือขายฯและประชาชนผูสนใจได  รพ.สต.  10 แหง

8.10 จัดซื้อชุดทดสอบเบื้องตน เพื่อตรวจสารปนเปอนในโรงครัวโรงพยา 2 ครั้ง/ป อ.หางฉัตร มี.ค/ก.ย รพ./รพ.สต.



                    ชื่อโครงการ / รายละเอียดกิจกรรม

จํานวน แหลงงบ
ลําดับ

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

บาลตามเกณฑโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (บูรณาการขอ 3.2.1 การเก็บ

ตัวอยางตรวจดวยชุดทดสอบเบื้องตน )

9. การรับเรื่องรองเรียน

9.1 ประชาสัมพันธชองทางรองเรียนใหประชาชนทราบ เชน เสียงตามสาย 1 ครั้ง/ป อ.หางฉัตร เรื่องรองเรียนไดรับการจัด มี.ค 63 รพ./รพ.สต.

 Social Network เชน   line group  , Face Book ฯลฯ การตามมาตรฐานแนวทาง

ที่กําหนด

9.2 จัดทํา SOP เรื่องรองเรียนของอําเภอและดําเนินการตาม SOP 1 ครั้ง/ป อ.หางฉัตร ม.ค 63 วิชชุดา คมขํา

9.3 ตรวจสอบสถานที่และผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดกฏหมาย ทุกกรณี อ.หางฉัตร ต.ค-ก.ย วิชชุดา คมขํา

รวมทั้งสงตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ

9.4 ดําเนินคดีตามกฏหมาย กรณีพบการกระทําผิดกฎหมาย ทุกกรณี อ.หางฉัตร ต.ค-ก.ย วิชชุดา คมขํา

9.5 ประสานการดําเนินการทางกฎหมายไปยังหนวยงานที่เก่ียวของ ทุกกรณี อ.หางฉัตร ต.ค-ก.ย วิชชุดา คมขํา

10. การรายงาน

10.1 สงรายงานใหจังหวัดตามแบบฟอรม/ชองทางอ่ืนๆตามที่กําหนด

      -  รายงานขอมูลพื้นฐานสถานประกอบการ 1 ครั้ง/ป อ.หางฉัตร ม.ค 63 วิชชุดา คมขํา

      -  รายงานการใชชุดทดสอบเบื้องตน 2 ครั้ง/ป อ.หางฉัตร ม.ีค/ส.ค รพ./รพ.สต.

      -  รายงานอาหารปลอดภัย 2 ครั้ง/ป อ.หางฉัตร ม.ีค/ส.ค วิชชุดา คมขํา

      -  รายงานรานชํา ( สงอําเภอ ) 1 ครั้ง/ป อ.หางฉัตร เม.ย 63 รพ./รพ.สต.

      -  รายงานอย.นอย เทอมละ 1 ครั้ง อ.หางฉัตร ก.พ/ส.ค วิชชุดา คมขํา

      -  รายงานการเฝาระวังการโฆษณาทางสื่อวิทยุกระจายเสียง ทุก 6 เดือน อ.หางฉัตร ม.ีค/ส.ค วิชชุดา คมขํา

      -  รายงานการดําเนินการเรื่องรองเรียนดานผลิตภณัฑสุขภาพ ทุกกรณี อ.หางฉัตร ต.ค-ก.ย วิชชุดา คมขํา

      -  รายงานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับแจง ทุกกรณี อ.หางฉัตร ต.ค-ก.ย วิชชุดา คมขํา

รวมเงิน 15,200



ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผุบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)

ประเด็น / งาน : การปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ตัวชี้วัด (KPI) :  ผานเกณฑมาตรฐาน SRRT ระดับอําเภอ

สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน : ผานเกณฑมาตรฐาน SRRT คงสภาพ ป 2561 ระดับพื้นฐาน 

จํานวน แหลงงบ

รหัสโครงการ.120106

โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและ

ภัยสุขภาพ

1.กิจกรรมการพัฒนาระบบ

เฝาระวังการตรวจจับการ

ระบาดของโรคและภัยสุขภาพ

1.1 พัฒนารบบการเฝาระวังขอมูล 5 ระบบ มีศูนยขอมูลที่มีประ-  -  - ต.ค.62-พ.ย.62 บุญลักษณ

โรคติดตอ โรคไมติดตอ โรคเอดส โรคจาก สิทธิภาพในการรวม ศิริญญา

การบาดเจ็บและโรคจากการประกอบอาชีพ ขอมูล ประสานงาน

  - จัดตั้งศูนยขอมูลโรคทั้ง 5 ระบบ 1 แหง รพ.1 แหง และสืบคนขอมูล

  - สราง web page ในการรวบรวมขอมูล รพ.1 แหง คณะทํางานเขาใจ

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับ     ผิดชอบ

แผนปฎบิตักิารสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ 2563

คปสอ..................หางฉัตร.............................จังหวัดลําปาง

ลําดับ ชื่อโครงการ /รายละเอียดกิจกรรมรอง
เปาหมาย/

จํานวน

พื้นท่ี

ดําเนนิการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ



จํานวน แหลงงบ
ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับ     ผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ /รายละเอียดกิจกรรมรอง

เปาหมาย/

จํานวน

พื้นท่ี

ดําเนนิการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ

  - แตงตั้งคณะทํางานและประสานงาน รพ.1 แหง บทบาทหนาที่ของ

  - ประชุมชี้แจงการดําเนินงาน สสอ.2/รพ.3 11 แหง ตนเอง

  - ดําเนินงานขอมูลใหเปนปจจุบัน รพ.สต.10 11 แหง

  - ติดตามและสรุปผลการดําเนินงาน 11 แหง

1.2 สรางภาคีเครือขายเพ่ือรับ/แจงขาวเตือน

ภัย ประสานงาน สื่อสาร เพ่ือใหเขาถึงกลุม

เปาหมาย อําเภอ/หมูบาน สถานประกอบการ

โรงงานและหนวยงานตางๆ

  - ประชุมชี้แจงอาสาสมัครแจงขาวและเหต-ุ 1 ครั้ง 11 แหง อจร.เขาใจบทบาท ธ.ค.-62 บุญลักษณ

การณผิดปกติ 25 คน หนาที่ของตนเอง ศิริญญา

ในการแจงขาวและ

เหตุการณผิดปกติ

1.3 จัดทําระบบจัดเก็บขอมูลความชุก HICI 2 แหง/2 หมู รพ.สต. เพื่อใหขอมูล HI CI คาวิทยากร UC บุญลักษณ

โดย อสม. online ผาน website เชื่อมตอศูนย ปาเหียง และมีควาถูกตอง ทันเวลา 2*600=1200บ.

ขอมูลเฝาระวังโรคติดตอนําโดยแมลง ยางออย  และเชื่อถึอได คาอหารและอาหารวาง

2.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีม และเครื่องดื่ม 30 คน*100บ

SRRT  =3000 บาท รวม 4,200 บาท

2.1ทบทวนคําสั่งแตงตั้งทีม SRRT อําเภอ 1 ครั้ง 11 แหง  - ทีมSRRT ผานการ ต.ค.-62 บุญลักษณ

2.2 จัดทําทะเบียนผูผานการอบรมในหลักสูตร ประเมินมาตรฐาน

บูรณาการรวมกับ

งานอาชีวอนามัย



จํานวน แหลงงบ
ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับ     ผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ /รายละเอียดกิจกรรมรอง

เปาหมาย/

จํานวน

พื้นท่ี

ดําเนนิการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ

     ทางระบาดวิทยา และสํารวจผูท่ียังไมผาน

     การอบรม

2.3 พัฒนาบุคลากรในหลักสูตรทาง 1 ครั้ง/5 คน  - ทีมSRRT ผานการ มี.ค.-63 บุญลักษณ

     ระบาดวิทยา  1 ครั้ง ประเมินมาตรฐาน

2.4พัฒนาทีมศักยภาพทางวิชาการ 1ครั้ง/30คน 11 แหง  - ทีมSRRT ผานการ 6600 Uc ม.ค.-63 บุญลักษณ

   - จัดอบรมฟนฟูพัฒนาศักยภาพทีม SRRT ประเมินมาตรฐาน ศิริญญา

     อําเภอ 

   - จัดอบรมฟนฟูพัฒนาศักยภาพทีม SRRT  1 ครั้ง 11 แหง  - ทีมSRRT ผานการ ก.พ.63-เม.ย.63 บุญลักษณ

      ตําบล ประเมินมาตรฐาน ศิริญญา

      * ตําบลหางฉัตร ผอ.รพ.สต.

      * ตําบลหนองหลม 

      * ตําบลเมืองยาว 

      * ตําบลเวียงตาล 

      * ตําบลปงยางคก 

      * ตําบลแมสัน     

      * ตําบลวอแกว    

2.5 อบรมฟนฟูการพนหมอกควัน 1ครั้ง/44คน 11 แหง  - ทีมSRRT ผานการ 8,100.- UC มี.ค.-63 บุญลักษณ

 -เจาหนาที่สาธารณสุข 12 คน ประเมินมาตรฐาน ธัชชัย

 -เจาหนาที่พนหมอกควัน 24 คน

งบ กสต.



จํานวน แหลงงบ
ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับ     ผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ /รายละเอียดกิจกรรมรอง

เปาหมาย/

จํานวน

พื้นท่ี

ดําเนนิการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ

 -เจาหนาที่ อปท. 8 คน

3.พัฒนาศักยภาพดานการ

บริหารทีมงาน

3.1กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของทีม 1 ครั้ง 11 แหง  -  - ต.ค.-62 บุญลักษณ

SRRT ใหชัดเจน

3.2 จัดประชุมคณะกรรมการ SRRT อําเภอ 4 ครั้ง 11 แหง 10,400 UC 1.พ.ย.62 บุญลักษณ

    - ทบทวนและติดตามการดําเนินงาน 3เดือน/1ครั้ง 2.ก.พ.63 ศิริญญา

    - ชี้แจงนโยบายของผูบริหารในการบริหาร จํานวน 26 คน 3.พ.ค.63

    - จัดประชุม War room กรณีปกติ

    - แลกเปลี่ยนเรียนรูรายงานสอบสวนโรค 4 ครั้ง/ป  11 แหง ต.ค.62-ก.ย.63 บุญลักษณ

ศิริญญา

3.3 ติดตามนิเทศทีม SRRT ระดับตําบลโดย 2 ครั้ง/ป 11 แหง กพ.63 ส.ค.63 บุญลักษณ

ทีม SRRT อําเภอ ศิริญญา

4.จัดทีมใหมีความพรอมในการ

ปฏิบัติงาน

4.1จัดทําแนวทางในการปฏิบัติงานของทีม 1 ครั้ง 11 แหง ต.ค.-62 ธัชชัย บุญลักษณ

และการมีสวนรวมของชุมชนใหชัดเจนและ

ออกรวมกับทีมนิเทศ

ระดับอําเภอ

SRRT

***คาอาหารวาง

จํานวน 26 คน คนละ

บรูณาการกับการประชุมทีม 



จํานวน แหลงงบ
ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับ     ผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ /รายละเอียดกิจกรรมรอง

เปาหมาย/

จํานวน

พื้นท่ี

ดําเนนิการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ

แจงทุกฝายที่เก่ียวของทราบเพื่อถือปฏิบัติ

4.2 จัดตารางเวรในการออกปฏิบัติงาน 1 ครั้ง 11 แหง  -  - ต.ค.-62

4.3 จัดทําทะเบียนรายชื่อทีมและเครือขาย 1 ครั้ง 11 แหง  -  - ต.ค.-62 ธัชชัย บุญลักษณ

ใหเปนปจจุบันติดตอไดทันที

4.4ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ เวชภัณฑ และ 1 ครั้ง 11 แหง  -  - ต.ค.-62 ธัชชัย บุญลักษณ

ประสานทองถิ่นใหเพียงพอพรอมใชตลอด

4.5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง

 -ชุดอุปกรณ ไฟฉาย เอกสาร กลองบรรจุ 13 ชุด 13 แหง 9750 UC ต.ค.62-ก.ย.63 ธัชชัย บุญลักษณ

ชุดละ 750 บาท

4.5จัดหางบประมาณเปนคาคอบแทนการ ทุกครั้ง 11 แหง UC ต.ค.62-ก.ย.63 ธัชชัย บุญลักษณ

ปฏิบัติงานนอกเวลาของสมาชิกทีม

5.จัดใหมีแผนปฏิบัตกิารกรณี

เรงดวนและการฝกซอมแผน

5.1จัดฝกซอมแผนประจําป ทีม SRRT 1ครั้ง/30คน 1แหง UC มิ.ย.-63 บุญลักษณ

(ไขหวัดนก/โรคติดตออุบัติใหม) ทีมSRRT 30 พื้นท่ีเปาหมาย ศิริญญา

รวมกับ อปท./อสม. (ซอมจริง) อปท 20 รพ.สต.ปาไคร

อสม.30

รวม 80 คน

รวม 9,600

คาเอกสาร คนละ20 *80 เปนเงิน1,600

1,600

มีงบประมาณเพียงพอ

ใหเบิกจายตามขอตกลง

คาอาหาร/อาหารวาง คนละ100 จํานวน 80 คน

8,000



จํานวน แหลงงบ
ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับ     ผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ /รายละเอียดกิจกรรมรอง

เปาหมาย/

จํานวน

พื้นท่ี

ดําเนนิการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ

5.2 จัดฝกซอมแผนปฏิบัติการเรงดวน 1 ครั้ง 11 แหง มิ.ย.-63 บุญลักษณ

    ทางสาธารณสุขรวมกับหนวยงานอ่ืน ศิริญญา

5.3จัดทําแผนปฏิบัติการกรณีเรงดวน 1 ครั้ง 11 แหง  -  - พ.ย.-62 ธัชชัย บุญลักษณ

5.4จัดฝกซอมแผนปฏิบัติการกรณีเรงดวน 1 ครั้ง 11 แหง  -  - ม.ค.-63 ธัชชัย บุญลักษณ

5.5จัดประชุม War room กรณีเหตุการณ ทุกครั้ง 11 แหง ต.ค.62-ก.ย.63 ธัชชัย บุญลักษณ

5.6 ออกควบคุมโรคไขเลือดออกบูรณาการ ทุกครั้ง 11 แหง คาตอบแทนเชิงรุก ธัชชัย บุญลักษณ

     โรคระบาดทุกโรค โดยทีมSRRT 12 ครั้ง/13คนๆละ/300บาท 46800 UC

สงเสริมการมีสวนรวมในการดําเนินงานของภาคีเครือขาย

6.จัดใหมีการเฝาระวังและ

เตือนภัย

6.1กําหนดรายชื่อโรคที่เปนปญหาสําคัญใน 1 ครั้ง 11 แหง  -  - พ.ย.-62 ธัชชัย บุญลักษณ

    พื้นที่รับผิดชอบ

6.2จัดทําทะเบียนแจงขาว โรคภัยที่เปนปญหา 1 ครั้ง 11 แหง  -  - พ.ย.-62 บุญลักษณ ศิริญญา

    สําคัญ

6.3จัดทํารายงานสถานการณโรคท่ีสําคัญและ ทุกเดือน 11 แหง  -  - ต.ค.62-ก.ย.63 บุญลักษณ ศิริญญา

    แจงใหผูเก่ียวของทราบ

6.4จัดทําฐานขอมูลแรงงานตางดาว 1 ครั้ง 11 แหง  -  - ธ.ค.-62 บุญลักษณ ศิริญญา

7.การประเมินสถานการณ

รวมซอมแผนกับงานPHER



จํานวน แหลงงบ
ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับ     ผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ /รายละเอียดกิจกรรมรอง

เปาหมาย/

จํานวน

พื้นท่ี

ดําเนนิการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ

และรายงาน

7.1ตรวจสอบการเขียนรายงานสอบสวนโรค ทุกเดือน 11 แหง  -  - ต.ค.62-ก.ย.63 บุญลักษณ ศิริญญา

    กรณีมีโรคที่ตองเขียนรายงานสอบสวนโรค

7.2 มีรายงานผลการสอบสวนโรค ทุกเหตุการณ ต.ค.62-ก.ย.63 บุญลักษณ ศิริญญา

     สงสสจ ภายใน 7 วัน

7.3จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรายงานสอบสวน 1 ครั้ง 11 แหง  -ผานเกณฑมาตรฐาน UC ส.ค.-63 บุญลักษณ ศิริญญา

     โรคระดับอําเภอ SRRT 

7.4 ประกวดการเขียนรายงานการสอบสวนโรค 1 ครั้ง 11 แหง 3000 UC

8.ประเมินตนเองตาม

มาตรฐานSRRTตําบล อําเภอ

8.1 ประเมินตนเองตามมาตรฐาน SRRT 1 ครั้ง 11 แหง  -ผานเกณฑมาตรฐาน  -  - มี.ค.63,ส.ค.63 ศิริญญา

   - ประเมินตนเองตามมาตรฐานSRRTตําบล 2 ครั้ง/ป 11 แหง SRRT 

   - ประเมินตนเองตามมาตรฐานSRRTอําเภอ รพ./สสอ.

กิจกรรมรายโรค

 1.โรคไขเลือดออก

 - อบรมพนหมอกควัน จนท.ผูรับผิดชอบ และ คนพนหมอกควัน อปท.

 44 คน

 - จัดซื้อ กย.15  1000 ซอง 5000 บาท

บูรณาการกับการประชุมทีม SRRT



จํานวน แหลงงบ
ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับ     ผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ /รายละเอียดกิจกรรมรอง

เปาหมาย/

จํานวน

พื้นท่ี

ดําเนนิการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ

 - จัดซื้อ วัสดุ กลองควบคุมโรค ในสวนขาด ตามมาตรฐาน SRRT 

 - อําเภอทําหนังสือแจง อปท.พนหมอกควัน กอนเปดเทอม โรงเรยีน วัด ศูนยเด็ก



ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ(Promotion Prevertion + Profection Excellence)

ประเด็น / งาน : แผนงานที3่. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

ตัวชี้วัด (KPI) : 14. รอยละของจังหวัดมีศูนยปฏิบติัการภาวะฉุกเฉิน(EOC)และทีมตระหนกัรูสถานการณ(SAT)ที่สามารถปฏบัิติงานไดจริง

สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน : 1.ความรวมมือของภาคีเครือขาย 2. เจาหนาที่สาธารณสุขบางคนไมรูระบบ ICS และบทบาทหนาที่

จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ .120107

โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

พัฒนาระบบ EOC คปสอ.หางฉัตรโดย

1.ตั้งศูนยปฏิบัติการ(EOC) ไวที่หองอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน รพ.หางฉัตร หัวหนาสวนราชการ รพ.หางฉัตร 1.รอยละของ ตค.62 คณะกรรมการ

2.. ทบทวนผังและโครงสรางตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอม อําเภอหางฉัตร อําเภอหางฉัตรจังหวัดมีศูนย PREM

และตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณภัยและภัยพิบัติ และคปสอ.หางฉัตร ปฏิบัติการภาวะ ประจักษ 

ระดับอําเภอ (PHEM) โดยใชระบบ ICSดังนี้ คณะกรรมการ ฉุกเฉิน (EOC) รําพึง

2.1 มีคําสั่งคณะทํางานในระบบบัญชาการณ PREM และทีมตระหนักรู

2.2 มีผังโครงสรางคณะกรรมการ สถานการณ

2.3 มีรายชื่อผูรับผิดชอบหลักงาน EOC (sat)ที่สามารถ

2.4 สงคําสั่งและผังโครงสรางใหสสจ. ปฏิบัติงานไดจริง 4พย62 รําพึง

2.5 ประชุมคณะทํางานและสงรายงานการประชุมใหสสจ. รพ.หางฉัตร ธค62,มีค63

ใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน) อําเภอหางฉัตร

3. ผูบัญชาการเหตุการณ (IC) แลผูรับผิดชอบหลักงาน EOC เรียนรู

ระบบ ICS  (เบื้องตน) ผานระบบ E-Learning ของกรมควบคุมโรค

หมายเหตุ สสจ.จะตรวจสอบขอมูลจากระบบ E-Learning จากกรม

แผนปฎบิัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ 2563

คปสอ หางฉัตร อําเภอหางฉัตรจังหวัดลําปาง

ลําดับ  กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เปาหมาย/จํานวน
พื้นที่

ดําเนินการ

 (ระบุ 

ผลผลิต/

ผลลัพธ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ  กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เปาหมาย/จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ

 (ระบุ 

ผลผลิต/

ผลลัพธ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

ควบคุมโรคในเดือน มกราคม 2563

4.จัดทําแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินตามโรคและภัยสุขภาพ คปสอหางฉัตร อําเภอหางฉัตร

4.1 จัดทํา ALL Hazard Plan (AHP) ตค62-กย63 บุญลักษ

4.2 Hazard specific plan (HSP)

    - โรคติดตออุบัติใหม

    - ตามสภาพปญหาของแผนอําเภอ

5.ทบทวนระบบการรายงานเหตุการณในพื้นที่ คปสอหางฉัตร อําเภอหางฉัตร ตค62-กย63 บุญลักษ

     - กําหนดผูรับผิดชอบการรายงาน (SAT) ระดับอําเภอ บุญลักษ

     - กําหนดผูรับผิดชอบการรายงานระดับหนวยงาน/สถานบริการ บุญลักษ

(SAT) ระดับหนวยงาน

     -สงรายงานเหตุการณใหจังหวัดตามแนวทางที่จังหวัดกําหนด บุญลักษ

6. เตรียมความพรอมทรัพยากรในการตอบโตภาวะฉุกเฉินดังนี้

    -จัดเตรียม ทรัพยากรตางๆๆตามกรอบแผนของทีมจังหวัด พย62 รําพึง

     - สงขอมูลทรัพยากรใหสสจ. ประจักษ

7.ซอมแผน/บูรณาการและซอมแผนในการตอบโตภาวะฉุกเฉินระดับ

อําเภอ (ไมนับอุบัติเหตุจราจร) อยางนอย 1 เรื่อง

7.1. จัดทําการซอมแผนเสมอนจริงเตรียมความพรอมดาน หัวหนาสวนราชการ รพ.หางฉัตร มี.ค63- คณะกรรมการ

ดานสาธารณสุขและภัยพิบัติระดับ(PHEM)ระดับ อําเภอหางฉัตร เมย63 PREM

อําเภอในระบบบัญชาการICS (อุบัติเหตุหมู) และคปสอ.หางฉัตร รําพึง

7.2.จัดทําเอกสารคูมือสาธารณภัยและภัยพิบัติอําเภอหางฉัตร เจาหนาที่กูภัย อ.หางฉัตร วราภรณ

  - ชอมแผนบนโตะ รวม 200 คน 5. คาปายไวนิล 500 X 2 แผน =1,000

1.คาอาหารกลางวนั200X50 = 10,000

2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 200X2มื้อX25บาท=5,000

3. คาเอกสาร 50 เลม = 2,000

4. คาอุปกรณแตงหุน = 1,000



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ  กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เปาหมาย/จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ

 (ระบุ 

ผลผลิต/

ผลลัพธ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

    -  ชอมแผนเมือนจริง

    - ปายไวนิลชอมแผน     -คาตอบแทนหุนจําลอง   -คาอุปกรณแตงหุน
7.3 จัดฝกชอมแผนประจําปทีมSRRT(ไขหวัดนก/โรคติดตอ

อุบัติใหม)
คณะกรรมการPHEMและทีม

อุบัติใหมคือมีการชอมแผนไขหวัดนกตําบลหนองหลม SRRT30คน,อปท20คน

  -ทําหนังสิอเชิญผูเก่ียวของรวมประชุม อําเภอหางฉัตร รพสต ปาใคร บูรณาการในSRRT มิย62 คณะกรรมการ

 - ประสานงานและวางแผนในการดําเนินการในการจัดชอมแผน และคปสอ.หางฉัตร PREM

 - แตงตั้งคณะทํางานในการดําเนินการจัดเตรียมอุปกรณ เจาหนาที่กูภัย อ.หางฉัตร ชัชชัย

  -ดําเนินการชอมแผนเสมือนจริง

  -ประเมินผลการชอมแผน

7.4 รวมชอมแผนอุทกภัยดินโคลนถลมรวมกับ อบต.เวยีงตาล บานปางปง- งบอบต.เวียงตาล มิย.- รําพึงและ

อบต.เวยีงตาล ปางทราย กย.63 คณะกรรมการ

ต.เวียงตาล PREM

อําเภอหางฉัตร

7.5 คืนขอมูลการบาดเจ็บและเจ็บปวยเสียชีวิต เดือนละ 1 ครั้ง และทีมตระหนัก ตค62-กย63 นพ.นพรัตน

จากภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขและภัยพิบัติ ทุกวันที4่ของเดอืน รูสถานการณ

ระดับอําเภอป 2562ในที่ประชุมอําเภอหางฉัตร (SAT) ที่สามารถ

7.6 ประชุมชี้แจงชักชอมความเขาใจบทบาทหนาที่ คปสอหางฉัตร ปฏิบัติงานไดจริง 3,750 uc ธค62 รําพึง

และแนวทางการดําเนินงานกับทีมในสวนปฏิบัติการ หัวหนาสวนราชการ อาหารวาง มีค63 นพ.นพรัตน

เพื่อเตรีมความพรอมกับทีมSAT,MERT,MiniMERT. และอปท.ทุกแหง มิย63

MCATT CDCU,SRRT 3 ครั้ง / 50 คน

    - มีการประเมินสถานการณโรคและภัยสุขภาพของ จํานวน50คน รพ.หางฉัตร ธค62

อําเภอและกําหนดประเด็นในการวางแผน

25บาทX50คนX3ครั้ง

6. คาตอบแทนหุน = 1,000 รวม 20,000 บาท



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ  กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เปาหมาย/จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ

 (ระบุ 

ผลผลิต/

ผลลัพธ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

    - .จัดทําแผนพื้นท่ีเสียงภัยเฉพาะ(Specific Hazard Plan)จากการวิเคราะหความเส่ียง

    - จัดทําแผนปฏิบัติการและทบทวนฝงโครงสรางICS

ดานสาธารณสุขและภัยพิบัติระดับอําเภอและโครงสรางICS

ดานการแพทยพรอมบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน

     - .สรางเครือขายในการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

โดยอาสาสมัครฉุกฌแนชุมชน(อ.ฉ.ช) พย62

     - ดําเนินการโดยDHS-RITเพื่อผลักดันโรคและภยัสุขภาพ คปสอหางฉัตร อําเภอหางฉัตร

ที่เปนปญหาของพิ้นที่

7.7 สงสรุปผลการซอมแผนใหสสจ.

8.ประสานงานหนวยงานราชการที่ พย62 คณะกรรมการ

เก่ียวของในการบูรณาการการทําขอมูล 3 ฐาน พยาบาลER12 คนงานER PREM

10.บูรณาการภาคีเครือขายในการดําเนินงานปองกันและ คปสอหางฉัตร อําเภอหางฉัตร มค.63 คณะกรรมการ

ลดการบาดเจ็บทางถนนโดยบูรณาการรวมกับอําเภอ หัวหนาสวนราชการ เม.ย63 PREM

ในการตั้งดานชวงเทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานต และอปท.ทุกแหง รวมกับ

ถนนสายหลัก3แหงคือดานหนาสภอ.หางฉัตร ดานหนาตลาดทุงเกวียน อบต. 4 แหง คณะกรรมการ

ดานหนาปอมตํารวจหนองหลม ถนนสาย อบท.4 แหง คปถ.อําเภอ

รองตั้งดานชุมชนทุกตําบล.ปดเสนทาง U-Tern ที่เกิดเหตุบนถนน

บอยชวงเทศกาลปใหม/สงกรานต

 - บริเวณถนน U-Tern ซุปเปอรไฮเวย

ลําปาง-เชียงใหม หนารานเรือนไผ

 - บริเวณถนน U-Tern หนาตลาดตนเงิน

11.คืนขอมูลจุดเสี่ยง/พฤติกรรม,สถิติการเกิดจํานวนผูเสียชีวิต วราภรณ



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ  กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เปาหมาย/จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ

 (ระบุ 

ผลผลิต/

ผลลัพธ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

จากขอมูลการเฝาระวังป2562 แกคณะกรรมการ PHEM อําเภอ

12.สรุปประเมินผลการซอมแผนและปญหาขอเสนอแนะเพื่อ หัวหนาสวนราชการ รพ.หางฉัตร อาหารวาง25 บาทx50คน มีค-เมย63 รําพึงและ

พัฒนาปตอไป อําเภอหางฉัตร 1250บาท คณะกรรมการ

และคปสอ.หางฉัตรจํานวน50คน PREM

พัฒนาระบบขอมูล IS

 - ลงขอมูล IS แฟม AccidentใหครบถวนถูกตองในHos-XP พยาบาลER12 คน ตค62-กย63 จิรนารถ

 - ลงขอมูลโปรแกรม IS  Quick win, Accident Wetsete นครพิงค ธค62. วราภรณ

ของสสจและเขดสุขภาพที1่

 - แนวทางการบันทึกขอมูล IS และแฟม Accident ตค62-กย63 วราภรณ



ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ(Promotion Prevertion + Protection Scxclleca)

ประเด็น / งาน : แผนงานที3่ การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

ตัวชี้วัด (KPI) :18.อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนไมเกิน14ตอแสนประชากร

สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน :

1. ทบทวนบทบาทหนาที่ทีมสอบสวนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร

2. มีผูเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางทองถนน อ.หางฉัตร จํานวน 15 ราย คิดเปน 35.04 ตอแสนประชากร

3. อัตราสวนผูเสียชีวิตเพศชายตอ เพศหญิง คิดเปน 6.5 : 1

4. ชวงอายุท่ีเสียชีวิตมากที่สุด คือ 20-29 ป และ 60 ปข้ึนไป ตามลําดับ

5. พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ รถจักรยานยนต

6. ผูเสียชีวิตสวนใหญเปนผูขับข่ีและเปนบุคคลนอกพื้นที่อําเภอหางฉัตร

7.เจาหนาที่สาธารณสุขและประชาชน ยังขาดความตระหนักในเรื่องวัฒนธรรม ความปลอดภัยในการใชรถใชถนน

8. ทุกหนวยงานที่เก่ียวของ ภาคีเครือขายภาคสวนตางๆ ยังขาดความตอเสี่ยงและยั่งยืนเนนเฉพาะชวงเทศกาล

จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ.

การพัฒนาระบบการปองกันการบาดเจ็บทางถนน หัวหนาสวนราชการ รพ.หางฉัตร อัตราการเสียชีวติ คณะกรรมการ

และการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย อ.หางฉัตร อําเภอหางฉัตร จากการบาดเจ็บ DHS-RTI ระดับ

1.มีการประชุมดําเนินงานDHS-RTI ระดับอําเภอโดยRTI Teamแบบสหวิชาชีพ และคปสอ.หางฉัตร รพสต.ทุกแหง ทางถนนไมเกิน14 งบบูรณาการ ม.ีค 63 อําเภอ

และสหวิชาชีพ ตอแสนประชากร รวมกับงานPHEM

2.คืนขอมูลRTIในเวทีพชอ.เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนงานRTIระดับอําเภอ จํานวน25คน

2ครั้ง/ป

3. รวมเปนคณะกรรมการเตรียมความพรอม หัวหนาสวน งบบูรณาการ ต.ค.62-ก.ย.63 คณะกรรมการPREMเ

และตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณภัยและภัยพิบัติระดับอําเภอ (PHEM) ราชการ รวมกับงานPHEM PREMเลขาPHEM

4.จัดทําขอมูลอุบัติเหตุทางถนน วิเคราะหและ คืนขอมูลอุบัติเหตุทางถนนในเวที อําเภอหางฉัตร รําพึง

แผนปฎบิัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ 2563

คปสอ หางฉัตร อําเภอหางฉตัรจังหวัดลําปาง

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

คณะกรรมการ PHEM ในการประชุมประจําเดือนท่ีอําเภอในวันที4่ของเดือน เมินผล นพ.นพรัตน

คุณวราภรณ

5.รวมประชุมทบทวนเกณทการดําเนินงาน DHS-RTI 2ครั้ง/ป รวมสสจ งบสสจ

6.รวมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการขอมูลIS onlineกับHos XP จนทER รวมสสจ งบสสจ คุณวราภรณ

7.ประสานงานหนวยงานราชการที่เก่ียวของในการบูรณาการการทําขอมูล

3ฐานตํารวจ สาธารณสุขและประกันภัย

8.บูรณาการภาคีเครือขายในการดําเนินงานปองกันและลดการบาดเจ็บทางถนน อบต.4 แหง ม.ค.63-เม.ย.63 นพ.นพรัตน

รวมกับอําเภอในการตั้งดานชวงเทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานต อปท.4 แหง คุณรําพึง

ถนนสายหลัก3แหงคือดานหนาสภอ.หางฉัตร ดานหนาตลาดทุงเกวียน คุณรําพึง

ดานหนาปอมตํารวจหนองหลม ถนนสาย รองตั้งดานชุมชนทุกตําบล รวมกับอําเภอ

 -ปดเสนทาง U-Tern ที่เกิดเหตุบนถนน บอยชวงเทศกาลปใหม/สงกรานต  +อบต.,อปท

 - บริเวณถนน U-Tern ซุปเปอรไฮเวยลําปาง-เชียงใหม หนารานเรือนไผ สภ.หางฉัตร

 - บริเวณถนน U-Tern หนาตลาดตนเงิน สภ.หนองหลม

สภ.เมืองยาว

9. คืนขอมูลจุดเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยง จํานวนผูเสียชีวิตจากขอมูลการเฝาระวัง

ป2560 แกคณะกรรมการ PHER อําเภอ

10.จัดทําแบบประเมินDHS RTI 2ครั้ง/ป ต.ค62-ก.ย.63 วราภรณ

11. สงจนท.พยาบาลอบรมการสอบสวนการบาดเจ็บและตาย 2 คน งบสสจ ต.ค62-ก.ย.63 รําพึงรวม

HRD

12.ทบทวนคณะกรรมาการสอบสวนการบาดเจ็บและตายระดับอําเภอพรอม หน.สวนราชการท่ี อําเภอหางฉัตร พย.63 รําพึงและ

โครงสราง/บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวของอ.หางฉัตร คุณประจักษ

เชนนายอําเภอ สสอ.

ปลัดอําเภอ   ผอ.รพ

แขวงอําเภอ,อบต.

สภอ.หางฉัตร, สสอ.



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

รพ., SRRT ,กลุมเวช รพสต.

13. มีการจัดทํารายงานการสอบสวนอุบัติเหตุการบาดเจ็บและตายทุกรายโดย รพ.หางฉัตร วราภรณ

โดยทีมสอบสวนการบาดเจ็บและตาย

14. กํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานการสอบสวนการบาดเจ็บและตาย

รณรงคการสรางวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัย

1.ขอความรวมมือบูรณาการรวมกับสถานศึกษารร.หางฉัตรวิทยาและเวียงตาลวิทยาคม นักเรียนมัธยม หางฉัตรวทิยา ตค.62- วราภรณ

ใหมีการสวมหมวก+คาดเข็มขัดนิรภัยกอนเขาและออกจากโรงเรียนและ เวยีงตาลวิทยาคม กย.63

ใหมีการสวมหมวก+คาดเข็มขัดนิรภัยกอนเขาและออกจากโรงเรียนและ

ไมไหเขาโรงเรียนถาไมสวมหมวกและมีการสุมสํารวจการสวมหมวก/คาดเข็มขัด

2. ขอความรวมมือทุกหมูบานสรางมาตรการในหมูบานในการรณรงค หมูบานทุก อําเภอหางฉัตร ตค.62- รําพึง

ดื่มสุราไมขับรถ ในงานทุกงานในหมูบาน หมูบานใน กย.63

เขตอ.หางฉัตร

3. ออกใหความรูแกนักเรียนในรร.ระดับมัธยมและอุดมศึกษาใน นักเรียนมัธยม หางฉัตรวิทยา ตค.62- รําพึง

อําเภอหางฉัตรเรื่องการขับขี่ปลอดภัยบนถนนและประโยชน จํานวน3รร. เวยีงตาลวทิยาคม กย.63 วราภรณ

การสวมหมวกกันนอค ลอดเข็มขัดนิรภัย แมสันวิทยาคม

4.ประชาชนมีความรูสุจภาพดานการการเจ็ปปวยฉุกเฉินและเรียกใช1669

5. ขอความรวมมือใหมีเสียงตามสายหมูบาน หมูบานทุกหมูบาน หัวหนาer

เรือง การสวมหมวกนิรภัย/คาดเข็มขัดทุกเชา ในเขตอําเภอหางฉัตร รวมกับกลุมเวช

6. ออกใหความรูแกวัยแรงงานตามโรงงานในเขต อ.หางฉัตร เรื่องการขับข่ี โรงงานใน

ปลอดภัยบนถนนและประโยชนการสวมหมวกกันนอค ลอดเข็มขัดนิรภัย เขตอ.หางฉัตร

7. คือขอมูลการเกิดอุบัติเหตุทางทองถนนใหแกโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา+ นีกเรียนมัธยม หางฉัตรวทิยา

อุดมศึกษา เวียงตาลวิทยาคม

8.จัดตั้งคณะกรรมการเฝาระวังอุบัติเหตุบนทองถนนชวงเทศกาลปใหมและ วราภรณ

เทศกาลสงกรานตป2563

9 คืนขอมูลจุดเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยงจํานวนผูเสียชีวิตจากขอมูลการเฝาระวัง หน.สวนราชการท่ี อําเภอหางฉัตร ตค.62- วราภรณและ



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

ป2561 แกคณะกรรมการ PHEM อําเภอ เกี่ยวของอ.หางฉัตร กย.63 คณะกรรมการ

(จัดตั้งไลนกลุม เพื่อสงขอมูลอุบัติเหตุเสงกรานต) PREM

เจาหนาที่ในรพ.เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยจราจร

 1. จนท.สาธารณสุขเปนแบบอยางท่ีดีในการวินัยจราจรโดยสวมหมวกนิรภัย/ จนท.ทุกคน รพ.หางฉัตร เจาหนาที่ในรพ. ต.ค.62-ก.ย.63 ผอ.รพ.

คาดเข็มขัด ของรพ. เปนแบบอยาง คุณศรีไพร

 2. มีมาตรการรพ.ในการสวมหมวกนิรภัย/ 169 คน รพ.หางฉัตร ท่ีดีในการปฏิบัติ คุณรําพึง

คาดเข็มขัดในจนท.รพ.จากการประชุมคณะกรรมการ ตามระเบียบ วราภรณ

บริหารรพ.เดือนกค.59ผอ.รพ.มีนโยบายใหจนท.ทุกคน วินัยจราจร

สวมหมวนิรภัย/คาดเข็มขัดนิรภัยครบ100% รัอยละ100

3.จัดทําปายไวนิลเขตสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดถาฝาฝนปรับ500บาท รพ.หางฉัตร

4. ขอความรวมมือใหมีเสียงตามสายหมูบาน ในโรงพยาบาล รพ.หางฉัตร

เรือง การสวมหมวกนิรภัย/คาดเข็มขัดทุกเชา

5.สุมสํารวจการการสวมหมวกนิรภัย/คาดเข็มขัดจนท.ที่เขาออกรพ. เดือนละ1ครั้ง รพ.หางฉัตร



ยุทธศาสตรท่ี 1.ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 

ประเดน็ PA การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภมูิ (Primary Care) 

ตัวชี้วัด 1. รอยละของอําเภอที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวติระดับอําเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ (รอยละ100)

ตัวชี้วัด (KPI) : รอยละของอําเภอท่ีมีการพัฒนาคุณภาพชวีิตระดับอาํเภอ (พชอ.) ท่ีมีคุณภาพ (รอยละ100) 

สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน :

1. มีคําสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติอําเภอหางฉัตร

2. มีคําสั่งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพชีวติอําเภอหางฉัตร

3.มีประเดน็ปญหาสุขภาพ 7 ประเดน็

จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ 120108

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนคนหางฉตัรม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน

กิจกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชิวิตอําเภอหางฉัตร

1. ทบทวนการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต   คณะกรรมการ พชอ. 21 คน อําเภอหางฉัตร มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพชอ. 2100 uc ต.ค.-62 ประจักษ

อําเภอหางฉัตร คาอาหารและอาหารวาง21x100บาท สมพิศ

2. ประชุมชี้แจงบทบาท ภาระหนาที่ของคณะกรรมการพชอ. คณะกรรมการรูและเขาใจบทบาท

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาคุณภาพชีวติระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 และพรอมดําเนินงานตามภาระกิจ ประจักษ

3. เปาหมายการพัฒนาคุณภาพชีวติจํานวน 7 ประเด็นหลัก สมพิศ

ประกอบดวย

3.1 ประเด็นดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม(การกําจัดขยะ) คณะทํางานฯ 15 คน คณะอนุกรรมการ มีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานฯและแผนปฏิบัติการ 1500 uc พ.ย.-62 ทองถ่ิน

3.2 ประเด็นการดูแลผูปวยโรคความดันฯ/เบาหวาน คณะทํางานฯ 15 คน ระดับอําเภอหางฉัตร มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯและแผนปฏิบัติการ 1500 uc พ.ย.-62 สาธารณสุข

3.3 ประเด็นการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว คณะทํางานฯ 15 คน มีคาํสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯและแผนปฏิบัติการ 1500 uc พ.ย.-62 ทองถ่ิน

3.4 ประเด็นการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุในระดับตําบล คณะทํางานฯ 15 คน มีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานฯและแผนปฏิบัติการ 1500 uc พ.ย.-62 สาธารณสุข

3.5 ประเด็นอุบัติเหตุจราจรทางบก คณะทํางานฯ 15 คน มีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานฯและแผนปฏิบัติการ 1500 uc พ.ย.-62 ตํารวจ

3.6 ประเด็นเกษตรปลอดภัยมุงสูเกษตรอินทรีย คณะทํางานฯ 15 คน มีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานฯและแผนปฏิบัติการ 1500 uc พ.ย.-62 เกษตร

3.7 ประเด็นยาเสพติด คณะทํางานฯ 15 คน มีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานฯและแผนปฏิบัติการ 1500 uc พ.ย.-62 ปกครอง

(คาอาหารและอาหารวาง15x100บาท)

4.กําหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือสูการปฏิบัติในระดับ นโยบายฯ 7 นโยบาย อําเภอหางฉัตร นโยบายสาธารณะ คลอบครมุทั้ง 7 ประเด็น พชอ.หางฉัตร

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขภายใตประเดน็ยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คปสอ............หางฉตัร..................จังหวัดลําปาง

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พ้ืนที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พ้ืนที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ

ตําบล/หมูบาน

การพัฒนาคณะกรรมการคุณภาพชวีิตระดับตําบล

1. แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล คณะกรรมการ พชต.7ชุดๆละ 15 คน มีคําสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติระดับตําบล    10,500.00 UC พ.ย.-62 ประจักษ

2. ประชุมชี้แจงบทบาท ภาระหนาที่ของคณะกรรมการพชต. คณะกรรมการรูและเขาใจบทบาทและพรอม

3. เปาหมายการพัฒนาคุณภาพชีวติจํานวน 7 ประเด็นหลัก ดําเนินงานตามภาระกิจ

ประกอบดวย

3.1 ประเด็นดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม(การกําจัดขยะ) พชต.ปงยางคก จํานวน 15 คน ตําบลปงยางคก มีแนวทางการดําเนินงานแกไขปญหาตามประเด็น พ.ย.-62 ทองถ่ิน

3.2 ประเด็นการดูแลผูปวยโรคความดันฯ/เบาหวาน พชต.เมืองยาว จํานวน 15 คน ตําบลเมืองยาว มีแนวทางการดําเนินงานแกไขปญหาตามประเด็น พ.ย.-62 สาธารณสุข

3.3 ประเด็นการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว พชต.หางฉัตร จํานวน 15 คน ตําบลหางฉัตร มีแนวทางการดําเนินงานแกไขปญหาตามประเด็น พ.ย.-62 ทองถ่ิน

3.4 ประเด็นการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุในระดับตําบล พชต.หนองหลม จํานวน 15 คน ตําบลหนองหลม มีแนวทางการดําเนินงานแกไขปญหาตามประเด็น พ.ย.-62 สาธารณสุข

3.5 ประเด็นอุบัติเหตุจราจรทางบก พชต.เวยีงตาล จํานวน 15 คน ตําบลเวียงตาล มีแนวทางการดําเนินงานแกไขปญหาตามประเด็น พ.ย.-62 ตํารวจ

3.6 ประเด็นเกษตรปลอดภัยมุงสูเกษตรอินทรีย พชต.วอแกว จํานวน 15 คน ตําบลวอแกว มีแนวทางการดําเนินงานแกไขปญหาตามประเด็น พ.ย.-62 เกษตร

3.7 ประเด็นยาเสพติด พชต.แมสนั จํานวน 15 คน ตําบลแมสัน มีแนวทางการดําเนินงานแกไขปญหาตามประเด็น พ.ย.-62 ปกครอง

4.กําหนดแผนปฏิบัติการเพ่ือสูการปฏิบัติในระดับ แผนปฏิบัตากร 7 ตําบล อําเภอหางฉัตร เกิดแผนปฏิบัติการตามประเด็นปญหา 7 ประเดน็ พ.ย.62-ก.ย.63 พชต.7 ตําบล

ตําบล/หมูบาน

4.ประเมินผลการดําเนินงานบูรณาการงานพชอ.และ

ประจักษ  ขัน

เวท

แผนงานยุทธศาสตรอําเภอหางฉัตร สมพิศ

 -จัดเวทีแลกเปลี่ยน/ทีมพี่เลี้ยงออกเยี่ยม/กํากับติดตาม ผูเก่ียวของรวมเวทีฯ 70 คน อําเภอหางฉัตร มีขอสรุปและแนวทางการดําเนินงานในปตอไป 7,000.00    UC

คาอาหารและอาหารวาง

คาอาหารและอาหารวาง

15x7x100บาท

70x100บาท



ยุทธศาสตรที่ ที่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ

ประเด็น / งาน : ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธที่ตองการ

1.  ครัวเรือนไดรับการสํารวจแนะนําและติดตามผล รอยละ 100

2. ครัวเรือนผานเกณฑการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไมนอยกวารอยละ 50

3. มีรายช่ือรานกวยเตี๋ยวและรานอาหารที่รวมโครงการ (รานอาหาร/แผงลอยจําหนายอาหาร/รานกวยเตี๋ยว ที่ผานClean Food  Good Taste เขารวมโครงการ รอยละ 50%  

โดยไดรับการรับรองเมนูลดเค็ม รอยละ 80% 

4. รานอาหารที่รวมโครงการ ไดรับมอบปาย/เมน(ูผานเกณฑ) และตลาดสดไดรับ ปายตลาดจําหนายอาหารปลอดภัย Healthy Market ไมนอยกวารอยละ 80 

5.รพ.หางฉัตร จัดสูตรอาหารลด โซเดียม ทุกเมนูแกผูปวย

6.รานอาหารในโรงพยาบาลผานเกณฑลดเค็ม รอยละ 100

7.มีรานคาเขารวมโครงการอยางนอยรอยละ 30

8.รานเครื่องดื่มที่รวมโครงการ ใหความรวมมือไมนอยกวารอยละ 50

9. หนวยงานสาธารณสุขทุกแหงมีการจัด coffee break  ตามมาตรการท่ีกําหนดทุกมื้อ

10. หนวยงานราชการอื่นๆ รวมดําเนินงานตามมาตรการอยางนอย 1 แหง

11.มีชมรมออกกําลังกายท่ีมีกิจกรรมตอเน่ืองทุกหมูบาน

***ขอมูลพื้นฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา

1. กลุมเสี่ยง DM  เพ่ิมสูงข้ึน รอยละ 6.31

2. อัตราความดันโลหิตสูงรายใหมจากกลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูง รอยละ 4.55

3. ความรอบรูดานสุขภาพ โดยรวมนอยกวารอยละ 50

4. หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดีถึงดีมากนอยกวารอยละ 30

จํานวน แหลงงบ

รหัสโครงการ 120109

โครงการ..ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ คปสอ.หางฉัตร..

การพัฒนาดานกําลังคนและสนับสนุน

1. ประชุมชี้แจงการใช  Salt  meter ใหกับ  มอค. รพ.สต. 44 คน รพ.สต. 10 แหง มอค.มีความรูความเขาใจ คาอาหารวาง UC ตค-ธค 62 ธัญญลักษณ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คปสอ..........หางฉัตร.......จังหวัดลําปาง

ลํา

ดับ
ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นท่ีดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ

ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุให

ชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ



จํานวน แหลงงบ

ลํา

ดับ
ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นท่ีดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ

ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุให

ชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

รพช. 9 คน รพช. ในการใชเครื่งมือและ 25*53 =1325 ชัยยภัทร

สามารถอธิบายการ คณะกรรมการ

ความเค็มที่ควรบริโภค, ปรับเปลี่ยน

จัดการความเค็มในเมนู พฤติกรรม

อาหารได

4. สํารวจ/ตรวจวัดความเค็มอาหารทุกหลังคาเรือนโดยจนท.เรงรดัและ 14694 ทุกหลังคาเรอืน ครัวเรือนผานเกณฑ ธ.ค..62- เม.ย.63 ธัญญลักษณ

ติดตามการดําเนินงานของอสม. หลังคาเรือน ครัวเรือนปรับเปลี่ยน ชัยยภัทร

    4.1 ตรวจวัดความเค็มทุกหลังคาเรอืน พฤติกรรม รอยละ 50 คณะกรรมการ

    4.2 ตรวจซ้ํารานไมผานจากการตรวจไปทุกเดือน 7347 รอยละ 50 ครัวเรือนผานเกณฑ ปรับเปลี่ยน

หากผลการตรวจวัดพบไมเค็มตอเน่ืองกัน 3 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง) หลังคาเรือน ของหลังคาเรอืน ครัวเรือนปรับเปลี่ยน พฤติกรรม

ถือวาผานเกณฑครัวเรอืนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งหมด พฤติกรรม รอยละ 50 มอค.

รพช. จํานวน 2903  หลังคาเรือน

รพสต.ปาไครจํานวน    867    หลังคาเรือน

รพสต.หนองขามจํานวน   586  หลังคาเรือน

รพสต.เวยีงใต จํานวน   1415 หลังคาเรือน

รพสต.บานเหลา จํานวน   946 หลังคาเรือน

รพสต.สันหลวง จํานวน   1486 หลังคาเรือน

รพสต.บานขวง จํานวน   1456 หลังคาเรือน

รพสต.ยางออย จํานวน   1569 หลังคาเรือน

รพสต.หวยเรยีน จํานวน   917 หลังคาเรือน

รพสต.ปาเหียง จํานวน   1345 หลังคาเรือน

รพสต.วอแกว จํานวน   1204 หลังคาเรือน



จํานวน แหลงงบ

ลํา

ดับ
ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นท่ีดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ

ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุให

ชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

รานอาหาร

1. สสอ./รพช. สํารวจและจัดทําทะเบียนรานอาหาร แผงลอยจําหนาย 47 ราน ทุกสถานบริการ 1.รานอาหาร พ.ย.-62 ธัชชัย

อาหาร รานกวยเตี๋ยวท่ีไดมาตรฐาน CFGT แผงลอยจําหนาย ประจักษ

2. สสอ./รพช. แจงแนวทางการดําเนินงานใหแกหนวยงานในสังกัด 15 คน ทุกสถานบริการ อาหาร อาหาร  อาหารวาง uc พ.ย.-62 ทีมงาน

ประชุมชี้แจงการดําเนินงาน รานกวยเตี๋ยวCFGT และเครื่องดื่ม สุขาภิบาลอาหาร

15 คนๆละ100 บาท

1,500 บาท

3. มอค.ประชาสัมพันธรานอาหาร แผงลอยจําหนายอาหารรานกวยเตี๋ยว 47 ราน ทุกสถานบริการ  เขารวมโครงการ uc พ.ย.-62 มอค.

เขารวมโครงการ

4. มอค.ใหความรูแกเจาของราน/ผูประกอบการ(รายกลุม/รายบุคคล) 47 ราน ทุกสถานบริการ 24 รานโดย พ.ย–ธ.ค. 62 มอค.

ไดรับการรับรองเมนู

5. มอค.ตรวจวัดความเค็มในเมนูอาหารดวยชุดทดสอบ Salt meter 47 ราน ทุกสถานบริการ ลดเค็ม  20 ราน ธัชชัย

โดยผลการตรวจ ประจักษ

    5.1 ตรวจวัดความเค็มทุกราน 47 ราน ทุกเดือน มีรานท่ีผาน 20 ราน พ.ย.-62 ทีมงาน

    5.2 ตรวจซ้ํารานไมผานจากการตรวจไปทุกเดือน รานที่ไมผาน  (เดือนละ 1 ครั้ง) มีรานที่ผาน 20 ราน ธ.ค.62-ม.ค.63 สุขาภิบาลอาหาร

หากผลการตรวจวัดพบไมเค็มตอเน่ืองกัน 3 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง) มอค.

ถือวาผานเปนรานอาหาร แผงลอย รานกวยเตี๋ยว ที่มีเมนูลดเค็ม

6. มอค.สื่อสารความเสี่ยงผลเสียตอสุขภาพจากการบริโภคอาหารรสเค็ม 47 ราน ทุกสถานบริการ พ.ย 62 .-ก.ย.63 ธัชชัย

แกเจาของราน/ผูประกอบการท่ีปรุงอาหารเค็มและหวานเกินมาตรฐาน ประจักษ

7. มอค.ประชาสัมพันธรานจําหนายอาหาร แผงลอย รานกวยเตี๋ยว 1 แหง ตลาดสดเทศบาล ผานเกณฑประเมิน ต.ค.62-ก.ย.63 ทีมงาน

ในตลาดเปาหมาย ต.หางฉัตร รอยละ 100% สุขาภิบาลอาหาร

7.1 ตรวจแลวพบวาเค็ม ใหตรวจซ้ําไปทุกเดือน 1 แหง ตลาดสดเทศบาล ผานเกณฑประเมิน มอค.

ต.หางฉัตร รอยละ 100%

8. มอค.รวมกับภาคีเครือขาย รณรงคตลาดใหผูประกอบการจําหนายอาหาร 1 แหง ตลาดสดเทศบาล ผานเกณฑประเมิน ต.ค.62-ก.ย.63 ธัชชัย

ลดเค็ม ลดหวาน ไมใชโฟมบรรจุอาหาร และมีจุดจําหนายผักปลอดสารพิษ ต.หางฉัตร รอยละ 100 ประจักษ
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ชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

สุมประเมินรานอาหาร รานกวยเตี๋ยว CFGT ทีมงานสุขาภิบาล

อาหาร,มอค.

9.การมอบประกาศเกียรติคุณ 24 ราน รานอาหารที่ ผานเกณฑประเมิน ก.พ.63-ก.ย.63 ประจักษ

   9.1 มอบปายรานอาหาร แผงลอยจําหนายอาหาร  เขารวมโครงการ รอยละ 80 ทีมงาน

รานกวยเตี๋ยว CFGT ลดเค็ม(ติดสติ๊กเกอรสัญลักษณลดเค็มในปายCFGT) จํานวน20 ราน สุขาภิบาลอาหาร

   9.2 มอบปายตลาดจําหนายอาหารปลอดภัย Healthy Market 1 แหง ตลาดสดเทศบาล ผานเกณฑประเมิน ประจักษ

ใหแกตลาดท่ีผานการประเมิน ขอ 8 ต.หางฉัตร รอยละ 100 ทีมงาน

10. ประเมินรับรองเมนูลดเค็ม/มอบปาย Clean Food  Good Taste Plus 24 ราน รานอาหารที่ ผานเกณฑประเมิน สุขาภิบาลอาหาร

ซ้ําปละครั้ง (กําหนดปายหมดอายุการรับรอง 1 ป) เขารวมโครงการ รอยละ 80

11.สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน จํานวน20 ราน มี.ค 63, ก.ย. 63

 * โรงพยาบาลดําเนินการ "โรงพยาบาลเค็มนอย อรอย (3)ด"ี 1 รพ.หางฉัตร จัดสูตรอาหาร ต.ค 62-ก.ย 63 บูรณาการกับ

1.คณะกรรมการอาหารปลอดภัยตรวจความเค็มในอาหารในโรงครัวของ ลดโซเดียมทุกเมนู แผนงานคบส.ย.1

โรงพยาบาลและรานอาหารในโรงพยาบาล ครั้งที่ 1 แกผูปวย

2.การใหคําปรึกษาแนะนําสอนสาธิตเรื่องอาหารแกผูมารับบริการทั้ง รานอาหารใน

ผูปวยนอกและผูปวยใน โรงพยาบาลผานเกณฑ

3.อบรมผูประกอบการรานอาหารในโรงพยาบาล "ลดเค็ม ลดโซเดียม" ลดเค็มรอยละ 100

และใหการรับรอง รพ.สต. คลินิก OPD (ใหคําปรึกษาแนะนํา สอนสาธิต

เรื่องอาหารลดเค็มแกผูมารับบริการ)

4.ตรวจความเค็มเมนูอาหารในโรงครัวและรานคา

* โรงเรียนดําเนินการ "โรงเรียนเค็มนอย อรอย (3)ด"ี รร.หางฉัตรวิทยา รร.มัธยมศึกษา จัดสูตรอาหาร

14 รร.ประถมศึกษา ลดโซเดียมทุกเมนู

1. สุมตรวจอาหารในโรงครัว(ที่จัดใหนร.)2สัปดาหตอครั้ง ติดตอกัน 3 เดือน แกนักเรียน พ.ย.62-ม.ค.63 พรศิร,ิกุลธิดา

2. สุมตรวจรานอาหารตามประเภทอาหาร เดือนละ1 ครั้ง รานอาหารใน พ.ย.62-ต.ค.63 จนท.อนามัยร.ร.

โรงเรียนผานเกณฑ

ลดเค็มรอยละ 100



จํานวน แหลงงบ

ลํา

ดับ
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ชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

ลดหวาน

1.จัดช้ือเครื่อง  Sugar Meter 1 เครื่อง อําเภอหางฉัตร มีและใชเครื่องมืออยาง 3,000 บาท uc ต.ค.-62 ธัญญลักษณ

1 เครื่อง ถูกตองและรอบคลุม ชัยยภัทร

2.จัดทําทะเบียนรานเครื่องดื่มในอําเภอหางฉัตร ทุกสถานบริการ 11 แหง  - มีทะเบียนรานเครื่องดื่ม พ.ย.-62 คณะกรรมการ

3.ประสานทองถ่ินในการเชิญขวนรานเครื่องดื่มใหเขาโครงการรานเครื่องดื่ม 8 แหง  - รานเครื่องดื่มเขารวม พ.ย.-62 ปรับเปลี่ยน

หวานนอยเลือกได โครงการหวานนอย พฤติกรรม

รอยละ 30 ทีมงาน

สุขาภิบาลอาหาร

4.มอบปายหวานนอยแกรานเครื่องดื่มที่เขารวมโครงการ รานที่เขารวม  - รานเครื่องดื่มหวาน  - คาจัดทําปายราน ม.ีค.-เม.ย.63 คณะกรรมการ

โครงการ นอยใหความรวมมือมาก เครื่องดื่มหวานนอยสั่งได ปรับเปลี่ยน

กวารอยละ 50 50รานๆละ50บาท พฤติกรรม

2,500 บาท มอค.

5.ประชาสัมพันธผานวิทยุกระจายเสียงขของดีเจ ธกส.หางฉัตร คลื่น 1 สถานี อําเภอหางฉัตร  - มีการประชาสัมพันธ ต.ค. 62- ก.ย. 63 ธัญญลักษณ

FM 99 Mghz ในเรื่อง ผานคลื่นความถี่ ชัยยภัทร

 - รานเครื่องดื่มหวานนอยเลือกได

 - รานอาหาร แผงลอยจําหนายอาหารรานกวยเตี๋ยวเขารวมโครงการ

 - ลดเค็ม ลดหวาน ออกกําลังกาย

6. ประชาสัมพันธผานเวป็ไซด/facebook/line group ตางๆ ทุกสถานบริการ ทุกชองทางบริการ - มีการประชาสัมพันธ ต.ค. 62- ก.ย. 63 ธัญญลักษณ

ผานสื่อตางๆ ชัยยภัทร

หนวยงานราชการอําเภอหางฉัตร

7.ทําหนังสือแกหนวยงานราชการในการดําเนินงานCoffee Break 1 แหง ท่ีวาการอําเภอ  - หนวยงานสาธารณสุข พ.ย.-ธ.ค. 62 สสอ./ผอก

12 แหง หางฉัตร ทุกแหงมีการจัด ธัญญลักษณ

รวม13แหง หนวยงาน  Coffee Breakทุกมื้อ ชัยยภัทร
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ชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

สาธารณสุขทุก คณะกรรมการ

สถานบริการ ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม

สสอ./ผอก

ออกกําลังกาย

1.ประชาชน ที่มี BMI เกินมาตรฐาน มากกวา 23 เขารวมออกกําลังกาย 550 คน สถานบริการ ทุกสถานบริการมี พ.ย.-62 ธัญญลักษณ

11 แหง ทะเบียนผูเขารวม ชัยยภัทร

2.กําหนดเปาหมายการลด BMI และใหคําแนะนํา ปรึกษา ดานอาหาร โครงการ พ.ย.62 - ก.ย.63 คณะกรรมการ

ออกกําลังกาย ผูเขารวมโครงการ ปรับเปลี่ยน

3.ติดตามรายบุคคลทุกเดือน (ช่ังนํ้าหนัก  พฤติกรรม) 550 คน ทุกสถานบริการ รอยละ50 มีพฤติกรรม พ.ย.62 - ก.ย.63 พฤติกรรม

4.ประเมินผลทุก 3 เดือน 550 คน ทุกสถานบริการ ที่ดีขึ้นกวาเดิม มอค.

5.ประกาศบุคคลตนแบบท่ีสามารถลด BMI ลงจากเดิมไดมากที่สุด 55 คน สถานบริการ ผูเขารวม มี BMI ลดลง ก.ย.-63

11 แหง จากเดิมสถานบริการละ

5 คน

6.รณรงคใหหมูบานท่ีไมมีชมรมออกกําลังกายจัดตั้งชมรมออกกําลังกาย ราชการอ่ืน1แหง แหงทุกครั้ง ออกกําลังกายท่ีดําเนิน ธัญญลักษณ

รณรงใหชมรมออกกําลังกายมีการดําเนินการ หนวยงาน งานอยางตอเน่ือง ชัยยภัทร

 - ตั้งไลดกลุมออกกําลังกายในแตละหมูบาน ราชการอ่ืน1แหง  - มีทะเบียนสมาชิกของ คณะกรรมการ

 - มีการติดตามการดําเนินงานของชมรม ชมรมออกกําลังกาย ปรับเปลี่ยน

 - วัดรอบเอว ช่ังนํ้าหนัก และประเมินคา BMI ของสมาชิก 73 ชมรม ทุก 3 เดือน  -สมาชิกชมรมออก พ.ย.-ธ.ค. 62 พฤติกรรม

 - จัดทําทะเบียนชมรมออกกําลังกาย อยางนอยหมูบาน 73 ชมรม ชมรมออกกําลังกายมี พ.ย.-ธ.ค. 62 มอค.

ละ 1 ชมรม  พฤติกรรมสุขภาพดีข้ึน

รอยละ 50

 - ประเมินการออกกําลังกายดวยแอปพิเคช่ันตางๆที่มีบริการฟรีและ สมาชิกทุกคน 73 ชมรม  - มีและใชการประเมิน พ.ย.62-ก.ค. 63 ธัญญลักษณ

ใชสะดวกสําหรับประชาชน ที่สนใจ การออกกําลังกายใน ชัยยภัทร

สมาชิกที่สนใจ คณะกรรมการ

 - สมาชิกชมรมออก ปรับเปลี่ยน
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กําลังกายที่มี BMIเกิน พฤติกรรม

สามารถ BMI ลดลง มอค.

รอยละ 10

 - มอค.เรงรดัการดําเนินงานหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเค็ม หวาน ทุกหมูบาน 73 หมูบาน ทุกสถานบริการมี กสต. ธ.ค.62-ส.ค.63 ธัญญลักษณ

ออกกําลังกาย หมูบานปรับเปลี่ยน ชัยยภัทร

  * พัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชน พฤติกรรมลดเค็ม หวาน คณะกรรมการ

  * ดําเนินงานหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ออกกําลังผานเกณฑ ปรับเปลี่ยน

  * ติดตามการดําเนินงานระดับหมูบาน/ตําบล/อําเภอ หมูบานปรับเปลี่ยน พฤติกรรม

ระดับดี1 หมูบาน 

ระดับดีมาก 1 หมูบาน

 - เรงรดัการดําเนินงานโรงเรียนสุขบัญญัติเพ่ิมลดเค็ม ลดหวาน ทุกโรงเรียน 24 โรงเรียน  - มีโรงเรียนสุขบัญญัติ พ.ย.62-ส.ค.63 ธัญญลักษณ

ผานเกณฑระดับดีมาก ชัยยภัทร

เพ่ิมข้ึน / แหง คณะกรรมการ

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม

เจาหนาที่อนามัย

โรงเรียน

จัดเวทีแลกเปล่ียนระดับอําเภอหมูบานตนแบบ ลดหวาน เค็ม 1 ครั้ง อําเภอละ 1 ครั้ง  - มีการสํารวจครัวเรือน  -คาอาหารอาหารวาง uc ก.ค.-ก.ย.63 สสอ./ผอก.

 ออกกําลังกาย ลดเค็ม รอยละ 100 และเครื่องดืมผูเขารวม ธัญญลักษณ

 - ครัวเรือนผานเกณฑ กิจกรรมหมูบานละ ชัยยภัทร

การปรับเปลี่ยน 5 คน 365 คนๆละ คณะกรรมการ

พฤติกรรมมากกวา 100 บาทเปนเงิน ปรับเปลี่ยน

รอยละ 50 36,500บาท พฤติกรรม

 - คัดเลือกอสม.Buddy ดีเดนระดับ ตําบล อําเภอ  - ในตลาดผูประกอบ  - คาใบประกาศพรอม uc ธัญญลักษณ

การจําหนายาหาร กรอบระดับตําบล 7 ชัยยภัทร



จํานวน แหลงงบ

ลํา

ดับ
ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นท่ีดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ

ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุให

ชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

ลดเค็ม ลดหวน ฉบับๆละ200บาท คณะกรรมการ

ไมใชโฟมบรรจุอาหาร 1,400 บาท ปรับเปลี่ยน

และมีท่ีจําหนายผัก  - ระดับอําเภอมอบ พฤติกรรม

ปลอดสารพิษ ใบประกาศพรอมกรอบ

 - มีบุคคลตนแบบการ และรางวัลที่ระลึก

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ500 บาท

 - มีโรงเรียนสุขบัญญัติ 1,900 บาท

ระดับดีมากเพ่ิมข้ึน

อยางนอย 1 โรงเรียน

 - มีหมูบานปรับเปลี่ยน

สุขภาพระดับดีมาก 2

หมูบาน

 - มีชมรมออกกําลังกาย

ระดับดีมากอยางนอย

ตําบลละ 1 ชมรม

 - คัดเลือกบุคคลตนแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับตําบล/อําเภอ 7 คน ตําบลละ 1 คน  - ระดับตําบลมอบ uc ธัญญลักษณ

ใบประกาศนียบัตร ชัยยภัทร

พรอมกรอบฉบับละ คณะกรรมการ

200 บาท7 คน ปรับเปลี่ยน

1,400 พฤติกรรม

 - ระดับอําเภอ 1

รางวัลละ 200 บาท

1,700 บาท uc

 -คัดเลือกหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคตนแบบ  - รางวัลที1่ ธัญญลักษณ

ลดเค็ม ลดหวาน ออกกําลังกาย  - รางวัลรองชนะเลิศ ชัยยภัทร

รางวัลชมเชย 3 รางวัล คณะกรรมการ



จํานวน แหลงงบ

ลํา

ดับ
ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นท่ีดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ

ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุให

ชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

มอบเกียรติบัตรและรวม ปรับเปลี่ยน

ของรางวัลที่ระลึกงานรางวัลละ500บาท=2,500 บาท uc พฤติกรรม

 - คัดเลือกชมรมออกกําลังกายดีเดนระดับตําบล อําเภอ  - รางวัลที1่ ธัญญลักษณ

 - รางวัลรองชนะเลิศ ชัยยภัทร

รางวัลชมเชย 3 รางวัล คณะกรรมการ

มอบเกียรติบัตรและรวม ปรับเปลี่ยน

ของรางวัลที่ระลึกงานรางวัลละ500บาท=2,500 บาท uc พฤติกรรม

 - คัดเลือกโรงเรียนสุขบัญญัติดีเดน เขารวมโครงการ รอยละ 80  - รางวัลที1่ ธัญญลักษณ

จํานวน20 ราน  - รางวัลรองชนะเลิศ ชัยยภัทร

1 แหง รางวลัชมเชย 3 รางวัล คณะกรรมการ

มอบเกียรติบัตรและรวม ปรับเปลี่ยน

ของรางวัลที่ระลึกงานรางวัลละ500บาท=2,500 บาท uc พฤติกรรม

 - มอบปายรานอาหาร แผงลอยจําหนายอาหาร  20 ราน รอยละ 30 ของ มีกิจกรรมออกกลังกาย ธัชชัย

รานกวยเตี๋ยว CFGT ลดเค็ม(ติดสติ๊กเกอรสัญลักษณลดเค็มในปายCFGT) รานที่เขารวม ในหนวยงาน ประจักษ

โครงการ

 - มอบปายตลาดจําหนายอาหารปลอดภัย Healthy Market 1 แหง ตลาดสด ธชัชัย

เทศบาลหางฉัตร ประจักษ

ในหนวยงาน

1. ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนการดําเนินงาน/ติดตามการดําเนินงาน 15 คน ทุกๆ 3 เดือน มีกิจกรรมออกกลังกาย คาอาหารวางและ uc พ.ย.62-ก.ย.63 สสอ./ผอก.

ในหนวยงาน เครื่องดื่ม 15 คนๆละ

25 บาท 4 ครั้ง

 1,500 บาท คณะกรรมการ



จํานวน แหลงงบ

ลํา

ดับ
ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นท่ีดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ

ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุให

ชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

2. รวมพลออกกําลังในสํานักงานประจําสัปดาหทุกวันพฤหัสบดีเวลา 12 แหง ทุกสถานบริการ จนท.มีชมรมและเขารวม ปรับเปลี่ยน

 16.00-16.30 น. ชมรมออกกําลังกาย พฤติกรรม

3. มอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณแกบุคคลตนแบบที่มีน้ําหนักลดลง เจาหนาทีB่MIเกิน  - คาใบประกาศนียบัตร คณะกรรมการ

รอยละ 10 BMIลดลง พรอมกรอบ 10 ฉบับๆ ปรับเปลี่ยน

ละ 200 บาท พฤติกรรม

2,000 บาท uc

4.รณรงคใหเดิน 10,000 กาว/วัน โดยใชแอปนับกาวฟรี 12 แหง ทุกสถานบริการ จนท.กลุมปกติ เดิน  - มอบรางวัลแกจนท. uc ธ.ค.62-ก.ย.63 คณะกรรมการ

ประชาสัมพันธผานเวป็ไซด/facebook/line group ตางๆ 10,000 กาว/วัน ที่สามารถดําเนินการได ปรับเปลี่ยน

ทุกวันติดตอกันอยางนอย พฤติกรรม

6 เดือนหรือ 1.8 ลานกาว

มอบเกียรติบัตรและรวม

ของรางวัลที่ระลึกงานรางวัลละ500บาทx10รางวลั=5,000 บาท

OK



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ

1 120201 โครงการปองกันและควบคุมวัณโรค คปสอ.หางฉัตร 229,800 229,800

2 120202 โครงการพัฒนางานคุณภาพ HA 474,790 474,790

3 120203  โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง ( Intermediate  Care ) 5,000 5,000

4 120204 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 17,850 17,850

5 120205 โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพ และการใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) 31,125 31,125

6 120206 โครงการการพัฒนาระบบการดูแลตอเนื่อง อยางมีคุณภาพ 12,400 12,400

7 120207 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเครอืขายและหนวยบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.ติดดาว/PCC) 17,500 17,500

8 120208

โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิหางฉัตรใกลบานใกลใจ ไมทิ้งใครไวขางหลังปงบประมาณ

2563 205,500 205,500

9 120209 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ 134,960 134,960

1,128,925 0 0 0 0 1,128,925

1 0

2 0

3 0

0 0 0 0 0 0

1 0

2 0

3 0

0 0 0 0 0 0

1 0

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใตประเด็นยุทธศาสตร คปสอ......หางฉัตร.  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวม ย.2 ทั้งหมด .........9................  โครงการ เปนเงิน

รวม ย.3 ทั้งหมด .............................. โครงการ เปนเงิน

รวม ย.4 ทั้งหมด .............................. โครงการ เปนเงิน



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

2 0

3 0

0 0 0 0 0 0

1 0

2 0

3 0

0 0 0 0 0 0

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!รวมทั้งหมด .......................... โครงการ เปนเงินทั้งหมด

รวม แกไขปญหา ทั้งหมด ............. โครงการ เปนเงิน

รวม บริการ ทั้งหมด .............. โครงการ เปนเงิน



ยุทธศาสตรที่ 2  Service Excellence

ประเด็น / งาน : ปองกันและควบคุมวัณโรค

ตัวชี้วัด (KPI) /  ผลสําเร็จของการรักษาวัณโรค ≥ รอยละ 90   

ขอมูลพื้นฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา

 1. อัตราการรักษาสําเร็จ รอยละ 81

 2. ผูปวยวณัโรคที่ขึ้นทะเบียน เสียชีวิต ปงบฯ 61 จํานวน 11 ราย  ปงบฯ 62 จํานวน 6 ราย รักษาลมเหลว 1 ราย

 3. การคนหากลุมเสี่ยงในป 62 ทําไดลาชา เปนผลให เจอผูปวยในระยะที่รุนแรง และมีโรคแทรก ทําใหผูปวยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียน เสียชีวิตในระยะ 1-2 สัปดาหแรกของการรักษา

จํานวน แหลงงบ

รหัสโครงการ 120201

โครงการปองกันและควบคมุวัณโรค คปสอ.หางฉัตร

1. พัฒนาการเขาถึงการตรวจวินจิฉยั โดยการเรงรัดตรวจคัด

กรองคนหาวัณโรค

 1.1  คัดกรองกลุมเสี่ยง Actibe ในไตรมาสที่ 1 Passive ในไตร

มาสที่ 2 คัดกรองกลุมเปาหมาย อนุพงษ

      1.1.1 ในสถานบริการ รพ.หางฉัตร ครบ 100 % ธีรพันธ

            - ประชุมทีม TB management Team เพื่อจัดระบบ

คัดกรอง  จัด flow กระบวนการคัดกรอง กรณีมีอาการเขากับวัณ

โรค ทุกจุดบริการที่เก่ียวของ รพ.หางฉัตร มี Flow คัดกรองในสถานบริการ  1 ต.ค. 62 บุญลักษณ

            - ตรวจสอบยอดคัดกรองใน hosxp ทุกสัปดาห  ต.ค. - ธค. 62

            - สรุปรายงานการคัดกรอง ใหผูบริหารรับทราบ  ต.ค. - ธค. 62

      1.1.2 คัดกรองนอกสถานบริการ โดยใช Mobile x-ray ตาม

แผนดังนี้ คปสอ.หางฉัตร อนุพงษ

แผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คปสอ....หางฉัตร............จังหวัดลําปาง

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุให

ชัดเจน)

ผูรับผิดชอบ



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุให

ชัดเจน)

ผูรับผิดชอบ

             - รพ.สต. วอแกว (เชา) รพ.สต.ปาไคร (บาย) 289 / 200 คน  15 ต.ค. 62 ธีรพันธ

             - รพ.สต.เวยีงใต (เชา) รพ.สต.บานเหลา (บาย) 227 / 275 คน  16 ต.ค. 62 บุญลักษณ

             - รพ.สต.สันหลวง (เชา) รพ.สต.ปาเหียง (บาย) 372 / 310 คน  17 ต.ค. 62

             - รพ.สต.ยางออย (เชา) รพ.สต.หวยเรียน (บาย) 369 / 148 คน  18 ต.ค. 62

             - รพ.สต.บานขวง (เชา)  รพ.สต.หนองขาม (บาย) 367 / 131 คน  21 ต.ค. 62

             - ศาลาบานปนงาว (เชา)  สสอ.หางฉัตร (บาย) 525 คน  22 ต.ค 62

             - คาตอบแทนเจาหนาที่ในการคัดกรองวณัโรค

                 1. คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ที่ออกคัดกรองกลุมเสี่ยง 20 คน ทุก รพ.สต. 14,400 UC 15-18ต.ค 62อนุพงษ

21-22 ตค.62ธีรพันธ

                2. คาตอบแทนนอกเวลาราชการ

                  2.1 คาตอบแทนการลงบันทึกผลการคัดกรอง 5 คน / 13 วัน คปสอ.หางฉัตร 27,300 UC 23,26,27 ตคอนุพงษ

2,3,9,10,16 ธีรพันธ

17,23,24,29

30 พย. 62

                2.2 คาตอบแทนเจาหนาที่ x-ray ในการคัดกรอง

กลุมเปาหมายที่ตกหลน 1 คน / 6 วัน รพ.หางฉัตร 3,600 UC ต.ค. - พ.ย. 62อนุพงษ

             - คาตรวจ CXR โดยใชรถ Mobile x-ray  รายละ 50 

บาท 3500 ราย คปสอ.หางฉัตร 175,000 UC 15-18ต.ค 62อนุพงษ

21-22 ตค.62ธีรพันธ

2. การพฒันาการดูแลรักษาผูปวยวัณโรค

2.1 วางแนวทางการดูแลผูปวยวัณโรคและกลุมเสี่ยงเสียชีวิต อยางไร โดยใคร ความถี่ เนนการปฏิบัติใหครอบคลุมมากขึ้น 

 - ทบทวนทีมTB management Team

   - ทําหนาที่ตามคําสั่ง คปสอ. หางฉัตร  ที่ 11/2562



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุให

ชัดเจน)

ผูรับผิดชอบ

 - การ admit ผูปวยวณัโรค 2 สัปดาห (นพ.ศรัญย)ู ผูปวยไดรับการประเมิน รอยละ 100 อนุพงษ

    1. ประเมินความเสี่ยงเสียชีวิตของผูปวยวัณโรคทุกราย มีขอมูลจําแนกเปน แดง เหลือง เขียว ธีรพันธ

         - Consult อายุรแพทยตามแนวทางกลุมเสี่ยงเสียชีวิต

    2. admit 2 สัปดาห ในกลุม สูงอายุ alc  copd  ckd  DM  

malnutrition  HIV กลุมเสี่ยงเสียชีวิต admit รอยละ 100

   3. จัดทํา Standing Order For Pulmonary Tuberculosis 

รพ.หางฉัตร ผูปวยมี Standing order และลงนามโดยทีมรอยละ 100

   4. Low dose Regimen  ผูปวยที่มัญหาเรื่องยา ใชแนวทาง Low dose Regimen รอยละ 100

   5. Standard Lab (LFT , Cr./ Cr.Cl.,Hct.) ทุกสัปดาห ใน 2 เดือนแรกของการรักษา กลุมเสี่ยงเสียชีวิต ทํา standard lab รอยละ  100

   6. ประเมินและเสริมโภชนาการ  ประเมินและเสริมโภชนาการ ผูปวยทุพโภชนาการ รอยละ 100

      - ในสถานบริการฯ เสริมอาหารโปรตีน ทุกมื้อ ใน ward

      - TB management team ใหคําแนะนําเสริมโปรตีน และกํากับติดตาม โดย BW

   7. การดูแลผูปวยตอเนื่องที่บาน Close monitor 

        - กลุมเสี่ยงเสียชีวิต หลังจาก D/C ติดตามโดย รพ.สต.  กลุมเสี่ยงเสียชีวิต close monitor รอยละ 100

        - กลุมไมเสี่ยง ติดตามเยี่ยมโดย มอค.  ไมเสี่ยง เยี่ยมบานโดย มอค ในระยะเขมขน รอยละ 100

2.2 พัฒนาทีมดูแลรักษา บรูณาการ 

        - เทคนิค Close Monitor โดยทีม สหวิชาชีพ พยาบาล รพสต ทํา Close monitor รอยละ 100ประชุมประจําเดือน TB management

มอค เยี่ยมบาน รอยละ 100 team

3. นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลงาน

 -  พัฒนาคลินิกวัณโรคผานเกณฑมาตารฐานโรงพยาบาลคลินิกวัณ

โรคคุณ 20 คน TB คลินิก ผานเกณฑการประเมิน 2000 UC มค.-พค.63 อนุพงษ

ภาพ QTB พัฒนาคลินิกวัณโรคผานเกณฑมาตรฐาน QTB ธีรพันธ



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุให

ชัดเจน)

ผูรับผิดชอบ

 - ประชุมคณะทํางานบริหารจัดการผูปวยวัณโรครายบุคคล TB 

Manage 12 ครั้ง /25 คนรพ.หางฉัตร 7500 UC  ตค. - กย. 63อนุพงษ

ment Team อําเภอทุกเดือน พรอมจัดสงรายงานจังหวด คาอาหารวาง ธรีพันธ

 - ควบคุมกํากับติดตาม เชื่อมโยงขอมูลในเวชระเบียน คียขอมูล 

ICD-10

Z111  Z016  ICD-9cm  8744  พรอมทั้งตรวจสอบขอมูลกอนสง

ขึ้น

HDC จังหวัดเพื่อประมวลผล

 - HTC และ DTC ติดตาม รวบรวม และรายงานผลการคดักรองให

 สสจ.

ทราบทุก 3เดิอน ทั้งผลการคัดกรองในคลินิก และผลการคดักรอง

ของ มอค.

 - HTC ติดตามขึ้นทะเบียนผูปวยวัณโรคทุกเดือน พรอมจัดสง

ขอมูลในจังหวัด
 -  ติดตามกํากับผลการดําเนินงานใน ที่ประชุม คปสอ.ทุกเดือน

 -  ทบทวนผูรับผิดชอบงาน TB แตล รพ.สต. เปน Case manager

ผูปวยในเขตรับผิดชอบ พรอมทั้ง ติดตาม Care plan แตละผูปวย

 - Conference Dead Case ทุกรายโดยทีมสหวิชาชีพ

229,800



ยุทธศาสตรที่ ..........ย1........งานพัฒนาคุณภาพ…HA..............................................................

ประเด็น / งาน : ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพ มาตรฐาน

ตัวชี้วัด (KPI) /สถานบริการผานเกณฑคุณภาพมาตรฐานในป 2563

ขอมูลพื้นฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา

จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ  120202

โครงการพัฒนางานคุณภาพ HA

1.การยกระดับการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลหางฉัตรเขาสูการรับรอง โรงพยาบาลหางฉัตร อ. หางฉัตร โรงพยาบาลผาเกณฑ UC ต.ค.62-ก.ย.63 ผอก. จนท

คุณภาพตามมาตรฐาน HA รับรองคุณภาพ โรงพยาบาล

มาตรฐาน DSHA หางฉัตร

กิจกรรมพัฒนาองคความรู

1.1 การพัฒนาองคความรูทีมนําระดับกลาง

หลักสูตร HA201:HA พื้นฐาน สําหรับการพัฒนาคุณภาพ ทีม (FA) 7 คน  3 วัน อ. หางฉัตร โรงพยาบาลมีตัวแทน 81,280 UC 12-14 กพ.63 ทีมพัฒนาคุณภาพ

ทีม (QMT,FA) ผูประสานงานและ

หลักสูตร HA303: การพัฒนาการปฏิบัตการพยาบาลเพื่อคุณภาพ 4 คน 3 วัน อ. หางฉัตร ผูนําทีมเฉพาะดาน 40,640 UC 13-15 พย.62 ทีมพัฒนาคุณภาพ

ทีม คกก.MRA ที่มีความรูความเขาใจ

หลักสูตร HA304: HA กับการบริหารการพยาบาล 5 คน 3 วัน อ. หางฉัตร SA 2018 50,800 UC 29-31 มค.63 ทีมพัฒนาคุณภาพ

หัวหนากลุมการพยาบาล ER WARD OPD LR

หลักสูตร HA305: HA การพัฒนาคุณภาพสําหรับงานสนับสนุนบริการ 2 คน 3 วัน อ. หางฉัตร 20,320    คาสมัครอบรม 11-13 ธ.ค.62 ทีมพัฒนาคุณภาพ

คกก.ENV ทีมบริหาร     คาเดินทาง

หลักสูตร HA501: HA การนํามาตรฐานสูการปฏิบัติ 4 คน 3 วัน อ. หางฉัตร 60,000     คาทีพัก 22-24 มค.63 ทีมพัฒนาคุณภาพ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คปสอ..........................................................................จังหวัดลําปาง

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พ้ืนที่

ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

        



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พ้ืนที่

ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

แพทยประธาน FA ประธานระบบยา

หลักสูตร HA503: SAR writing 6 คน 2 วัน อ. หางฉัตร 54,960 UC 22-23 สค .63 ทีมพัฒนาคุณภาพ

หัวหนางานทุกงานในโรงพยาบาล

หลักสูตร HA601: ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ 2 คน 3 วัน อ. หางฉัตร 20,320 UC 13-15 พย 62 ทีมพัฒนาคุณภาพ

ประธาน และ แลขา RM

หลักสูตร HA602: คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก 2 คน 3 วัน อ. หางฉัตร 20,320 UC 18-20 ธค 62 ทีมพัฒนาคุณภาพ

ประธาน และ เลขา PCT

**แผนการสงบุคลากรทีมนําอบรมตามแผนฯของจังหวัดและ ตามแผนของ  

สรพ./HACC**

กิจกรรมทบทวนและพัฒนาคุณภาพ

1.2 ทบทวนแผนกลยุทธและRoad mapเพื่อใหสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตร

1.จัดทําแผนกลยุทธและRoad mapเพ่ือใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร คณะกรรมการ อ. หางฉัตร คะแนน scoring

     1.1ปรับโครสรางทีมนําระดับกลาง และทีมนํา จากการประเมิน ตค.62 ผอ.และทีมคุณภาพ

     1.2 ประชุมเจาหนาที่ เพ่ือชี้แจง และ ถายทอดแผนพัฒนา 2018 ของทุกหนวยงาน ทุกเดือน ทุกหนวยงาน

     1.3 ทีมนําเฉพาะดาน จัดทําแผนปฏิบัติการ และทุกทีม>3.0 ตค.62 ทีมนําเฉพาะดาน

2.ทบทวนและชี้แจงคานิยมกับหนวยงานทุกระดับ คณะกรรมการ พย.62 ผอ.และทีมคุณภาพ

    ประชุมชี้แจง เพ่ือนําคานิยมองคกรสูการปฏิบัติ และทีมนํา

3.วางแผนการทํางาน สรางระบบติดตามงาน และวิเคราะหผลงาน

    3.1จัดทําตัวชี้วัดโรงพยาบาล ใหสอดคลองกับมาตรฐาน SPA I ,II,III จนท.รพ.หางฉัตร พย.62 ทีมนําระดับกลาง

    3.2ทีมนําระดับกลางนําตัวชึ้วัด กระบวนการทํางาน และ ผลงาน ลงสูทีม จนท.รพ.หางฉัตร พย.62 ทีมนําระดับกลาง

    3.3ทีม FA มีระบบติดตามงาน และแผนการติดตามงาน จนท.รพ.หางฉัตร พย.62 ทีมFA

กิจกรรมทบทวนและพัฒนาคุณภาพในหนวยงาน

1.3 กิจกกรมหัวหนาพาทําคุณภาพ ทุกหนวยงาน ทุกหนวยงาน คะแนน scoring พย-ตค62 หัวหนางาน



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พ้ืนที่

ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

 1. หนวยงาน มี แฟมคณุภาพงาน HA ของแตละหนวยงาน จากการประเมิน ทุกหนวยงาน

    ประกอบดวยUnit profile หนวยงานมาตรฐานการทํางาน ของทุกหนวยงาน

    แผนพัฒนาคุณภาพ และ แผนพัฒนาบุคลากร และทุกทีม>3.0

2. กิจรรมหัวหนาพาทําคุณภาพ

   2.1มีการทํากิจกรรม 12 ทบทวน

      ทบทวนความเสี่ยงของหนวยงาน,ทบทวนการดูแลผูปวย

      ทบทวนการตดิเชื้อ และ อื่น ๆ

  2.2 มีการพัฒนาคุณภาพ CQI โดยใชหลัก 3 P

  2.3 มีการติดตามตัวช้ีวัด ระดับหนวยงาน และ องคกร 3 เดือน/ครั้ง/หนวยงาน พย-ตค62 หัวหนางาน

ทุกหนวยงาน

กิจกรรมพัฒนาองความรูสูผูปฏิบัติ ทุกเดือน

1.4 ถายทอดวิชาการและองคความรูพื้นฐาน งาน HA สูผูปฏิบตัิ ตค62-กย63

  จัด อบรม3 P ทบทวนในงานประจํา จนท . รพ หางฉัตร อ. หางฉัตร คะแนน scoring พย 62

5,000 UC

  จัด อบรมRM                                          100 % 2 ครึ่งวันบาย จนท . รพ หางฉัตร อ. หางฉัตร จากการประเมิน ธค.62 ทีมFA

5,000 UC

  จัด อบรมSIMPLE 2 P safety                     (สื่อสาร 2 ทาง) จนท . รพ หางฉัตร อ. หางฉัตร ของทุกหนวยงาน มค.63

5,000 UC

  จัด อบรมClinical tracer จนท . รพ หางฉัตร อ. หางฉัตร และทุกทีม>3.0 กพ.63

5,000 UC

  นําเสนอ ผลงาน CQI หนวยงานละ 1 เรื่อง จนท . รพ หางฉัตร อ. หางฉัตร คาวิทยากร 3 คน* 1000 ม.ีค 63

3000

คาอาหารและอาหารวาง

100คน*100บาท*1 วัน

10,000

คาอาหารวาง 2วัน*100*25

คาอาหารวาง 2วัน*100*25

คาอาหารวาง 2วัน*100*25

คาอาหารวาง 2วัน*100*25



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พ้ืนที่

ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

13,000 UC

  จัดอบรมพัฒนางานคณุภาพใหกับบุคลากร  คปสอ.หางฉัตร ทีมนํา/หน.งาน 38 คน รพ.หางฉัตร จนท.เขาใจหลักการ คาวิทยากร 3คน*2วัน*600

รพ.สต. 20 คน   พ้ืนฐานงานคณุภาพ 3600

สสอ.  2 คน  คาอาหารวาง 25*60*2 วัน

3000

รวม 6600 UC

กิจกรรมติดตามและประเมินการพัฒนาคุณภาพ

1.5 การนิเทศ/ติดตามเยี่ยมหนวยงานระดับโรงพยาบาล 3 ครั้ง/ป ทุกหนวยงาน ธค62 มีค มิย63 ทีมFA

  Quality round ของทีมนําเฉพาะดาน ไดรับการติดตามเยี่ยม

  Patient Safety Leadership walk round ปรับปรุงและพัฒนา

  การเยี่ยมสํารวจภายใน

1.6 การประชุมติดตามงานทีมนําระดับกลาง

1.6.1 ทีม  PCT 6 ครั้ง / ป คาอาหารวาง 6 ครั้ง*25 บาท*21 คน

3,150 UC

1.6.2 ทีม RM 6 ครั้ง / ป คาอาหารวาง 6 ครั้ง*25 บาท*13 คน

1,950 UC

1.6.3 ทีม  PTC 6 ครั้ง / ป คาอาหารวาง 6 ครั้ง*25 บาท*17 คน

2,550 UC

1.6.4 ทีม  IC 6 ครั้ง / ป คาอาหารวาง 6 ครั้ง*25 บาท*17 คน

2,550 UC

1.6.5 ทีม  IM 6 ครั้ง / ป คาอาหารวาง 6 ครั้ง*25 บาท*17 คน

2,550 UC

1.6.6 ทีม  MRA 6 ครั้ง / ป คาอาหารวาง 6 ครั้ง*25 บาท*17 คน



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พ้ืนที่

ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

2,550 UC

1.6.7 ทีม  ENV 6 ครั้ง / ป คาอาหารวาง 6 ครั้ง*25 บาท*17 คน

2,550 UC

1.6.8 ทีม  HRD 6 ครั้ง / ป คาอาหารวาง 6 ครั้ง*25 บาท*17 คน

2,550 UC

1.6.9 ทีมนํา 12 ครั้ง /ป คาอาหารวาง 6 ครั้ง*25 บาท*21 คน

3,150 UC

1.6 จัดทําแบบประเมินตนเองตาม มาตรฐาน SA2018 เมย. 63

 service profile หนวยงาน มีการประเมินตนเองในหนวยงาน เมย. 63

 srevive profile ทีมนําระดับกลาง มีการประเมินตนเองในระดับทีม ม.ีค 63

1.7 จัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู และ KM ระดับ ทีมนําเฉพาะดาน ทีมมีการพัฒนาคุณภาพและ นําเสนอ มิย.63

Gap และการพัฒนา

1.8 ประเมิน scoring ทุกหนวยงาน ทุกหนวยงาน

1.9 การตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินจาก QRT จังหวัด 2 ครั้ง/ป รพ.ไดรับการตรวจ 1,500 คาอาหารวาง มค มิย 63

เยี่ยมเพ่ือปรับปรุง 1,500 ชวงบาย 2 ครั้ง

พัฒนา

1.10 การตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินจาก HACC 1 ครั้ง รพ.ไดรับการตรวจ 60,000 คาตอบแทน กค 63

เยี่ยมเพ่ือปรับปรุง อาจารย 4 ทาน

พัฒนา ตามลําดับ

ติดตามการพัฒนาและประเมินคุณภาพบริการเฉพาะดาน



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พ้ืนที่

ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

 - มาตรฐานทางหองปฏิบัติการ มาตรฐานการชันสูตร 1 ครั้ง ตออายุ Re-3 สค.62 บูณาการในงานประจํา

บูณาการในแผนงานประจํา

 - มาตรฐานหองรังสีวนิิจฉัย 1ครั้ง 28 พย 62 บูณาการในงานประจํา

บูณาการในแผนงานประจํา

474,790



ยุทธศาสตรที่   2 Service  Excellence

ประเด็น / งาน :  การพฒันาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง ( DM ,HT )Redesign

ตัวชี้วัด (KPI)

1. ผูปวยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ําตาลได ≥รอยละ 40  

2. ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได ≥รอยละ 50  

3. ผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ขึ้นทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ≥รอยละ 85  

4. ผูปวยโรคเบาหวานที่มีคา FBS ≤ 130 mg% ติดตอกัน 2 ครั้ง ไดรับการเจาะ HbA1C รอยละ 70 

5. ผูปวย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีความดรอบรูดานสุขภาพเพิ่มขึ้นจากการประเมินครั้งที่ 1 รอยละ  20

ผลลัพธที่ตองการ

1. ผูปวยโรคเบาหวาน/ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง สามารถควบคุมโรคไดดีขึ้น

2. อัตราการเกิดภาวะแทรกซอน ตา ไต เทา ในผุปวยเบาหวานลดลง

3. อัตราการเกิดภาวะแทรกซอน ไต ในผุปวยความดันโลหิตสูงลดลง

4. อัตราปวยดวยโรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูงลดลงกวาปที่ผานมา

ขอมูลพื้นฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา

1. ผูปวยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ําตาลได รอยละ 15.33

2. ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได รอยละ 45.22

3. ผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ขึ้นทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)  รอยละ 91.40

4. ผูปวยโรคเบาหวานที่มีคา FBS ≤ 130 mg% ติดตอกัน 2 ครั้ง ไดรับการเจาะ HbA1C รอยละ 59.70  

5.ผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงมีจํานวนเพิ่มขึ้นทําใหไมมีเวลาในการใหบริการอยางเหมาะสม

จํานวน แหลงงบ

แผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คปสอ  หางฉัตร จังหวัดลําปาง

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

ผูรับผิดชอบ



จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ 120203

โครงการ   พัฒนาระบบบริการและการดูแลรักษาผูปวย DM HT

1.ชี้แจงนโยบายการดําเนินเพื่อลดความแออัดใน รพ. จัดบริการใกลบานใกลใจ หน.สวนราชการ15คน ที่วาการอําเภอ เพื่อเปนการ ตค. - พย.62 นพ.นพรัตน

ในที่ประชุม หัวหนาสวนราชการ  กํานันและผูใหญบาน กํานัน 7 คน หางฉัตร สรางความ สสอ.บุญเรือง

ผูใหญบาน 73 คน เขาใจใหกับทุก

2. ชี้แจงนโยบายในเวทีประชุม  คปสอ. / NCD board คณะกรรมการ คปสอ. รพ.หางฉัตร หนวยงาน ตค. - พย.62 นพ.นพรัตน

คณะกรรมการ NCD board25ทาน สสอ.บุญเรือง

3. ชี้แจงลงสู รพ.สต.และเครือขาย  อสม.  ภาคประชาชน จนท.รพสต 44คน รพ.สต. 10 แหง ตค. - พย.62 ผอ.รพ.สต.

ในเวทีประชุม อสม.ประจําเดือน อสม.1353คน สมพิศ / ประจักษ

สมพิศ / พรศิริ

มอค.ทุกคน

4. จัดทีม FCT/PCC  และวางแผนการดําเนินงาน ประกอบดวย แพทย เภสัชกร จนท.5 ทีม FCT รพช. ตค.  62 นพ.นพรัตน

พยาบาล และ มอค./อสม. ทุกพื้นที่ รพ.สต.10แหง สสอ.บุญเรือง

คณะทํางาน FCT

5. FCT สัญจรโดยทีม FCT  ออกเยี่ยมทุกวัน ๆ ละ 1 ทีมดังนี้

ทีมที่ 1   ออกปฏิบัติงานวันจันทร ผูปวย DM ,HT รพ.สต.บานเหลา วันจันทร พ.ศรัณยู

ที่มีปญหาซับซอน รพ.สต.เวยีงใต สัปดาหที่ 2-4 พว.เทียนจรัส

และ 12 กลุม COC รพ.สต. ปาเหียง เริ่มเดือน พย.62 ภญ.ภัทราพร

ทุกรายวนัละ 20 ถึง กย.63 มอค.ในพื้นที่

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

ผูรับผิดชอบ



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

ผูรับผิดชอบ

ทีมที่ 2   ออกปฏิบัติงานวันอังคาร ผูปวย DM ,HT รพ.สต.บานขวง วันอังคาร พ.อิสเรศ

ที่มีปญหาซับซอน รพ.สต.สันหลวง สัปดาหที่ 2-3 พว.เจนจิรา

และ 12 กลุม COC เริ่มเดือน พย.62 ภญ.ปราณี

ทุกรายวนัละ 20 ถึง กย.63 มอค.ในพื้นที่

ทีมทื่ 3   ออกปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ผูปวย DM ,HT รพ.สต.บานปาไคร วันพฤหัสบดี พ.นิลวัตร

ที่มีปญหาซับซอน รพ.สต.หนองขาม สัปดาหที่ 2-4 พว.ขวัญดาว

และ 12 กลุม COC รพ.สต. วอแกว เริ่มเดือน พย.62 ภญ.อังคณา

ทุกรายวนัละ 20 ถึง กย.63

ทีมที่ 4  ออกปฏิบัติงานทุกวันพุธ ผูปวย DM ,HT รพ.หฉหมู1,2,6 วันพุธ พ.นพรัตน

ที่มีปญหาซับซอน รพ.หฉหมู3,9 สัปดาหที่ 1-4 พว.อารีย

และ 12 กลุม COC รพ.หฉหมู 4,5 เริ่มเดือน พย.62 ภญ.วิชชุดา

ทุกรายวนัละ 20 รพ.หฉหมู 7,8 ถึง กย.63

ทีมที่ 5   ออกปฏิบัติงานวันศุกร ผูปวย DM ,HT รพสต.ยางออย วันศุกร พ.สุทัศนีย

ที่มีปญหาซับซอน รพสต.หวยเรียน สัปดาหที่ 2,3 พว.ทิพยศุภางค

และ 12 กลุม COC เริ่มเดือน พย.62 ภญ.สมถวิล

ทุกรายวนัละ 20 ถึง กย.63

โดยมีกิจกรรมดําเนินการ ดังนี้ (ชวงเชา)

1.ใหบริการในกลุมเปาหมายที่มีปญหาซับซอนใน รพสต. และ 4 มุมเมืองของ ผูปวย DM ,HT รพช ต.ค - ก.ย.63 นพ.นพรัตน



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

ผูรับผิดชอบ

ตําบลหางฉัตร ที่มีปญหาซับซอน รพสต 10 แหง ทีมแพทยผูเก่ียวของ

2.พยาบาลวิชาชีพทําการประเมินตามสภาพปญหาในเรื่องยา อาหาร และ 12 กลุม COC ทุกทาน

การออกกําลังกาย และความเครียด ทุกรายวันละ 20 ทีมงาน FCT

3.สงพบเภสัชกรประเมินใหคําแนะนําเก่ียวกับการใชยา มอค.ทุกรพสต

4.สงตรวจรักษาโดยแพทย ผูรับผิดชอบงาน

ทุก รพสต.

กิจกรรมในชวงบาย

   1.เยี่ยมบานกลุมเปาหมาย DM/HT ที่มีปญหาซับซอน และกลุมCOC ทุกรายตามเปาหมาย รพช ต.ค - ก.ย.63 นพ.นพรัตน

   2.ติดตามผูปวย DM /HT ในรายที่คา  FBS > 200 mg% และ BP > 160/100 ทุกราย รพสต 10 แหง ทีมแพทยผูเก่ียวของ

ใน  รพ.สต. ทุกทาน

   3.จัดทํา Individual Care Plan รวมกับสหวิชาชีพ ทุกราย รพช ต.ค - ก.ย.63 ทีมงาน FCT

 3.1 ประเมินผูปวยตามสภาพปญหาในเรื่องยา อาหาร ออกกําลังกาย ความเครียด รพสต 10 แหง มอค.ทุกรพสต

 3.2 ตรวจรักษาโดยแพทย ผูรับผิดชอบงาน

 3.3 ติดตามผูปวยทุก 1 เดือน ทุก รพสต.

 3.4 การบันทึกอาหารที่ผูปวยทานใน 1 สัปดาห

3.5 การประเมิน DTX ดวยตนเองโดยการทํา  SMBG  โดย  อสม. 

ในชวง 1 สัปดาห เพื่อประเมินการกิน

3.6 ถาคาDTX เกิน 200 mg% สงตอ มอค

   4. ติดตามเยี่ยมบานโดย  มอค. โดยใชIndividual Care Plan ทุกรายตามเปาหมาย รพช ผูรับผิดชอบงาน

โดยเยี่ยมวันละ 4-5 ราย รพสต 10 แหง ทุก รพสต.

   5.ติดตามการรักษาผานทาง Line Group ของ มอค และ FCT ทุกรายตามเปาหมาย รพช ต.ค - ก.ย.63 มอค.ทุกรพสต



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

ผูรับผิดชอบ

 และ Line Group ของ มอค.ในพื้นที่กับ อสม และ Care Giver รพสต 10 แหง ผูรับผิดชอบงาน

เดือนละ 1 ครั้ง ทุก รพสต.

6. จัดระบบบริการใน  รพ.หางฉัตร โดยบริการโรคเบาหวาน 2 วัน ในวันจันทร อังคาร ต.ค-ก.ย.63 นพ.วัลลภ

และผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ในวันพฤหัส และ วันศุกร ในกลุมที่ใชสิทธิ์  กบก. ผูปวยทุกราย รพช อารีย

ผูปวย  CAPD  และผูปวยท่ีมียา  Warfarin ทีมงานคลินิกพิเศษ



ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

ประเด็น / งาน : แผนงานท่ี6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service planโรคหลอดเลือดหัวใจ STEMI)

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธท่ีตองการ : รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาที่กําหนด

                                       :  อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของผูปวย STEMIไมเกินรอยละ10            

                         :  อัตราการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (I20-I25)ไมเกิน26/แสนประชากร

สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน :

1. รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดมาตราฐานเวลาที่กําหนด > 50

 - ระยะเวลาที่ผูปวยไดรับการวนิิจฉัยเปนSTEMIจนถึงไดรับยาละลายลิ่มเลือดอยางรวดเร็วภายใน30นาท(ีDoor to need time) :ป61=14 นาท,ีป62=23นาที

 - ระยะเวลาที่ผูปวยไดรับการวนินิจฉัยเปน STEMIจนถึงสงตอเพ่ือทําPCIภายใน 120นาที (Door to refer time): ป61=97นาที ,ป 62= 41.6 นาที

2. อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของผูปวย STEMI ไมเกินรอยละ 10 : ป 61 =0 ราย , ป 62 = 0 ราย

3. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (I20-I25) ไมเกิน26/แสนประชากร: ป61=32.57 (14ราย),ป62 =23.32 (10ราย)

4. ผูปวยมารพ.เองมีการใชระบบ EMS 1669 นอย ไมถึงรอยละ 50

จํานวน แหลงงบ

รหัสโครงการ…120304

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพสาขาโรคหัวใจ ( STEMI)

1.พัฒนาระยะ Pre-hospital

1.1 สราง STEMI,STROKE Alert/ STEMI,STROKE 

awareness
ประชาชนท่ัวไป 1.ชุมชนในเขตรพ 13 ไวนิล

รวมท้ังหมด 

30 ไวนิล
 UC

ต.ค.62-ก.ย

63

ธิดารัตน,

บุญสนอง

 โดยประชาสัมพันธเม่ือมีอาการใหรีบมารพ.โดยเรียกใชระบบ นักเรียน นักศึกษา สต.และ

EMS 1669 ใหกับประชาชนแตละพื้นท่ี ผาน ไวนิล รพ.หางฉัตร

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ 2563

คปสอ หางฉัตร อําเภอหางฉัตรจังหวัดลําปาง

ลําดับ  ชื่อโครงการ/รายะเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ  ชื่อโครงการ/รายะเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

2.ที่ทําการอปท. 8 ไวนิล
30 x 450 

บาทเปนเงิน

ในอําเภอหางฉัตร

3. รร.มัธยมและ 9 ไวนิล 13500

รร.ขยายโอกาส

และรร.วัดในเขต

อําเภอหางฉัตร

1.2 สงบทความรูเรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจเผยแพรในเวทีประชุม

ผูนําชุมชนประจําเดือนเพ่ือเผยแพรเสียงตามสายในชุมชน ประชาชนท่ัวไป ชุมชนท้ังอําเภอ บทความ บรูณาการรวมกับงานพัสดุ ต.ค.62-ก.ย63
ธิดารัตน,

บุญสนอง
เพ่ือใหเกิด Alert / awareness ตอ STEMI

 1.3 แจก Alert card .ในผูปวย NCD ที่พบ BP สูงและ hyperglycemia กลุมเสี่ยง บรูณาการรวมกับ ต.ค.62-ก.ย63
ธิดารัตน , 

งาน NCD
 ที่มารักษาER เพื่อแกไขภาวะวิกฤตซึ่งเสี่ยงตอการเกิด MI,Stroke CVD RISK  NCD board

ทันทีโดยเรียกใชระบบEMS 1669 ทุกระดับ

2.พัฒนาระบบบริการ

2.1 ทบทวน clinical practice guide line, ทีมการรักษา CPG ACS บรูณาการรวมกัน
ต.ค.62-ก.ย

63
ทีมการรักษา

CPG ACS, CPG STEMI FAST TRACK ลงสูรพช และระดับรพ.สต และรพสต. ที่ใชในทีม ใน NCD board และรพสต

2.2 ทบทวนเหตุการณ conference case ACS  ที่มีปญหาการรกัษา การรักษา องคกรแพทย

ลาชาในทีมการรักษาใน case นั้นๆในเวร เพ่ือการวินิจฉัยรักษา รพ.และรพสต.

และสงตออยางปลอดภัย ทันเวลา

2.3 รวมกันวิเคราะหผูปวยที่เปน STEMI และเสียชีวิต ในทีม NCD board 

2.4 โรงพยาบาลมียาละลายลิ่มเลือด Fibrinolytic drug

และมีระบการบริหารยาละลายลิ่มเลือด โดยพรอม



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ  ชื่อโครงการ/รายะเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

ใหตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันและมีระบบหมุนเวียน

ยาระหวางโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลชุมชน

2.5 มีความพรอมของหนวยงานและทีมงาน

มีอุปกรณชวยชีวิต มีรถพยาบาลพรอมสงในกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

2.6 ประสานงาน/พัฒนาระบบยา consultโดยการ

จัดซื้อยา streptokinase  ไวใชรักษาผูปวยSTEMI บรูณาการรวมกับ
ต.ค.62-ก.ย

63
ธิดารัตน ,รุจิรา

โดยstock ไวใชใหเพียงพอและยา LMWH(Enoxparin ) งานเภสัชกรรม

ใหมีเพียงพอในการรักษาตามแนวทางปฏิบัติรพ.ระดับ F2

3.พัฒนาระบบสงตอใหไดตามเวลา

3.1 ทบทวนแนวทางการรับและสงตอผูปวยที่คัดกรองเขาขาย ACS ทีมการรักษาทั้งรพช แนวทางการ บรูณาการรวมกัน
ต.ค.62-ก.ย

63
ธิดารัตน+ทีม NCD

 ที่ใชเปนแนวทางปฏิบัติเดียวกันทั้งรพช/รพสตและรพ.แมขาย และรพสต สงตอ ใน NCD board

3.2 มีระบบการปรึกษากับรพ.แมขาย(Consult Cardiologist) เดียวกันทั้งรพช

 มีชองทางดวน fast track กอนนําสงตอรพ.แมขาย รพชและรพสต.

ผานทางLine , telephone

3.3 ใหคําปรึกษากับรพสต.ผานชองทางดวน

telephone ติดตอ แพทยเวรประจําหองฉุกเฉิน

 (054)269231 ตลอด24 ชั่วโมง

ในการรักษาพยาบาลเบ้ืองตนสงตอ ถูกตองปลอดภัย

4.พัฒนาศักยภาพบุคคลากร

4.1จัดสงบุคคลากรท้ังรพช.และรพสต.อบรมความรู ทีมการรักษาทั้งรพช บรูณาการรวมกับงาน
ต.ค.62-ก.ย

63



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ  ชื่อโครงการ/รายะเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจใหม และรพสต. service planสาขา ธิดารัตน

 CPG ACS ,guideline ACS โรคหัวใจ จังหวัดลําปาง องคกรแพทย

4.2จัดทําแนวทางและทบทวน clinical practice บรูณาการรวมกัน ทีม NCD BOARD

 guideline ACS ใหม ใหเปนปจจุบัน ในองคกรแพทย

5.พัฒนาเรื่องระบบและคุณภาพการบริการ

5.1การคักกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผูปวยกลุมNCD ในทีม NCD BOARD
ต.ค.62-ก.ย

63
ธิดารัตน

กลุมเสี่ยงรวมกับ NCD ทีม NCD BOARD

5.2.คืนขอมูลและสงตอขอมูลผูปวย ACS ใหกับทีมมอค, FCT บรูณาการรวมกับ

ใหกับผานทางศูนย COC เพ่ือติดตามเยี่ยมผูปวยหลังทําหัตถการ ศูนย COC,FCT ธดิารัตน ,ศูนย COC

และดูแลผูปวยไดอยางตอเน่ือง(Intermediate Care )
mobile 

NCD

6.พัฒนาระบบขอมูล 

6.1 บันทึกและจัดทํารายงานตัวช้ีวัดโรคหลอดเลือดหัวใจประจําเดือน ตัวชี้วดั
ต.ค.62-ก.ย

63
ธิดารัตน

ใหถูกตองและรวดเร็ว

6.2 จัดใหมีการข้ึนทะเบียนผูปวย STEMI และ ACS ใหเปนปจจุบัน



ยุทธศาสตรที่ 2. ดานบริการเปนเลิศ ( Service  Excellence)

ประเด็น / งาน : แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service  Excellence) 

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง ( Intermediate  Care )

ตัวชี้วัด (KPI) :  

ขอมูลพ้ืนฐาน/สถานการณ: 1.จากขอมูลในปงบประมาณ 2562 พบวาโรงพยาบาลหางฉัตร ไดรับการสงผูปวยกลับเพ่ือการดูแลผูปวยระยะกลางทั้งหมด80ราย

                                     2.ระบบการสงตอผูปวยจากรพ.แมขายเพ่ือมาดูแลระยะกลางที่รพช. การเชื่อมโยงกับรพ.แมขายยังไมชัดเจน ยังไมมีคูมือการปฏิบัติงาน รูบแบบการดํา

                                     3.การเชื่อมโยงระบบการดูแลระยะกลางของอําเภอ ในรูปแบบของสหิชาชีพ ยังไมมีระบบที่ชัดเจน

จํานวน แหลงงบ

รหัสโครงการ 120205

โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง ( 

Intermediate  Care )

1 สร้างการมีส่วนร่วมของ

ภาคีเครือข่ายในการดูแล

ผูป่้วยระยะกลาง 

( Intermediate care )

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ 2563

คปสอ.หางฉัตร  จังหวัดลําปาง

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

1. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา 20 รพ.หางฉัตร คําสั่งแตงตั้งคณะ  -  -  ธ.ค.62 มยุรี

ระบบบริการสุขภาพ การดูแล กรรมการระดับ

ผูปวยระยะกลาง ระดับอําเภอ อําเภอ 1 คณะ

2. แตงตั้งคณะทํางานระดับ 10 รพ.หางฉัตร คําสั่งแตงตั้งคณะ  -  -  ธ.ค.62 มยุรี

โรงพยาบาลในการดูแลผูปวย ทํางานโรงพยาบาล

ระยะกลางโดยทีมสหวิชาชีพ หางฉัตร 1 คณะ

3.ประสานงานกับทีมงานพัฒนา  คปสอ. ผูปวยไดรบัการดูแล  ต.ค.62 - มยุรี

คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ) หางฉัตร และฟนฟูตอเน่ือง ก.ย.-63

เพื่อเตรียมความพรอมของ ที่บาน

ผูปวย  ผูดูแล และอุปกรณที่

จําเปน

2 การพฒันาระบบบริหาร

จดัการในการดูแลผูป่้วย

ระยะกลาง 

1. ประชุมเพ่ือคนหาปญหาและ  20 คน รพ.หางฉัตร  1 ครั้ง 500                    UC  ธ.ค.62 คณะกรรมการ

รวมจัดระบบการดูแลผูปวย  -คาอาหาร ระดับอําเภอ

Intermediate care วาง คนละ

25บาท

2. มอบหมายเจาหนาที่ผูรับ รพ.หางฉัตร  ธ.ค.62 คณะกรรมการ

ผิดชอบงานการดูแลผูปวยราย ระดับอําเภอ

โรค

3. ประชุมคณะกรรมการดูแล  20 คน รพ.หางฉัตร รายงานการประชุม 2,000                   ธ.ค.62,มี.ค., คณะกรรมการ



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

ผูปวย Intermediate care  4 ครั้ง/ป คณะกรรมการ ฯ คาอาหารวาง ม.ิย.,กย.63 ระดับอําเภอ

ระดับอําเภอ 25 บาทX20คน

X 4 ครั้ง

4. ประชุมคณะทํางานการดูแล 10 คน รพ.หางฉัตร รายงานการประชุม 1000  ธ.ค.62,มี.ค., คณะทํางาน

ผูปวย Intermediate care  4 ครั้ง/ป คณะกรรมการ ฯ คาอาหารวาง ม.ิย.,กย.63 Intermediate

 ระดับโรงพยาบาล 25 บาทX10คน โรงพยาบาล

X 4 ครั้ง

5.ประชุมเจาหนาท่ีงานผูปวยใน 15 งานผูปวยใน รายงานการประชุม 1,500 UC  ธ.ค.62,มี.ค., มยุรี

เรื่อง ระบบการดูแลผูปวย  4 ครั้ง/ป คาอาหารวาง ม.ิย.,กย.63

Intermediate care 25 บาทX15คน

X 4 ครั้ง

6.จัดทําแนวทาง/คูมือการดูแล อยางนอย งานผูปวยใน แนวทาง/คูมือการ  ธ.ค.62 - คณะทํางาน

ผูปวย Intermediate  care 3 เรื่อง ดูแลผูปวย  ม.ค.63 Intermediate

 - โรคหลอดเลือดสมอง care 

   (Stroke)

 - การบาดเจ็บที่ศีรษะ

 - การบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง 

7. จัดหาวัสดุอุปกรณที่จําเปน งานผูปวยใน  ต.ค.62 -

ในการดูแลผูปวยตอเนื่อง ก.ย.-63

 - ที่นอนลม 10ชุด บูรณาการแผน งานพัสดุ

 - ชุดเกจออกซิเจน Pipeline 15 ชุด บูรณาการแผน งานพัสดุ

 - เพิ่ม Oxygen Pipeline 12จุด บูรณาการแผน งานพัสดุ

 - ชุด tracheostomy mask 10 ชุด บูรณาการแผน งานพัสดุ

 -อุปกรณ on oxygen  T piece 10ชุด บูรณาการแผน งานพัสดุ



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

8.จัดระบบบริการผูปวยภายใน ผูปวยรับ อัตราการเขารับ  ต.ค.62 - เจาหนาที่

WARD กลับจาก รพ. บริการ Intermediate ก.ย.-63 งานผูปวยใน

ที่มีศักยภาพ Care รอยละ 70

สูงกวา

 8.1 จัดระบบการรับผูปวยลง งานผูปวยใน แนวทางการจัดเตียง  -  -  ต.ค.62 - เจาหนาที่

เตียง กําหนดเตียงตามเกณฑ รบัผูปวย ก.ย.-63 งานผูปวยใน

จําแนกประเภทผูปวยและความ

รุนแรง

 8.2 ประเมินและบันทึกฟอรม ผูปวย งานผูปวยใน การประเมิน  -  -  ต.ค.62 - เจาหนาที่

Bartheal Index เปนลายลักษณ Intermediate Bartheal Index ก.ย.-63 งานผูปวยใน

อักษรชัดเจน ทุกราย เพ่ิมขึ้นรอยละ 70 

8.3 ประเมิน Bartheal Index 1.แรกรับ งานผูปวยใน ผูปวยทุกรายไดรบั  ต.ค.62 - เจาหนาที่

อยางตอเนื่อง และพิจารณาตาม 2.อาทิตยละ ไดรับการประเมิน ก.ย.-63 งานผูปวยใน

 เกณฑ ดังนี้ 1 ครั้ง

 BI = 20 Discharge 3.กอนกลับบาน

 BI = 11-19  ติดตามโดยทีม

                   ดูแล / ฟนฟู

 BI <11 ประสานงาน COC.เพื่อ

วางแผนการดูแลตอเนื่องที่บาน

9. เฝาระวังภาวะแทรกซอน ลดภาวะแทรกซอน คณะทํางาน

ผูปวย Intermediate care/ ในผูปวยติดเตียง Intermediate

ผูปวยติดเตียง ( Bedridden ) ≤ care 

รอยละ 20



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

 9.1 ทบทวน CNPG. การดูแล Stroke,HI, งานผูปวยใน  ต.ค.62 - คณะทํางาน

ผูปวยติดเตียง ตามรายโรค spinal cord ก.ย.-63 Intermediate

injury care 

 9.2 ทบทวนการดูแลผูปวยท่ี ผูปวย งานผูปวยใน  ต.ค.62 - คณะทํางาน

คาสาย หรือทําหัตถการ เชน ก.ย.-63 Intermediate

 - การคาสายสวนปสสาวะ care 

 - ผูปวยท่ีตองดูดเสมหะ

 - ผูปวยท่ีใหอาหารทางสายยาง

 - การดูแลแผล

9.3 ประเมินภาวะแทรกซอนใน ผูปวย งานผูปวยใน  ต.ค.62 - คณะทํางาน

การดูแลผูปวย Intermediate Intermediate ก.ย.-63 Intermediate

care ดังน้ี Care ทุกราย care 

 - Preeure Sore

 - Pneumonia

 - UTI

3 พฒันาศกัยภาพบุคลากร

และผุดู้แลผูป่้วย ( Care

Giver )

1. สงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน เจาหนาที่ไดรับ UC  ต.ค.62 - งาน HRD

Intermediate Care และผูรับ ความรูในการดูแล ก.ย.-63

ผิดชอบรายโรค เขารวมประชุม ผุปวย

เพื่อพัฒนาศักยภาพ



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

2.เจาหนาที่คนหาปญหาของ ผูปวย งานผูปวยใน ผุปวยหรือผูดูแลไดรับ  ต.ค.62 - งาน HRD

ผูปวยแตละราย และใหความรู Intermediate การสอน/สาธิตการ ก.ย.-63

คําแนะนํา สอนและสาธิตแก Care ทุกราย ดุแลตอเนื่องที่บาน

ผูปวย / ผูดูแลในเรื่องการดูแล รอยละ 70

ตอเนื่องที่บาน

4 พฒันาระบบสารสนเทศ

การดูแลผูป่้วย Intermediate

Care

1. จัดแบบฟอรมในการประเมิน งานผูปวยใน  ต.ค.62 - คณะทํางาน

Bartheal Index ก.ย.-63 Intermediate

2. จัดทําแผนพับ/เอกสารให อยางนอย งานผูปวยใน  ต.ค.62 - care 

ความรูสําหรับการดูแลผุปวย  4 เรื่อง งานผูปวยใน ก.ย.-63

3. ประสานงานกับ IT.ในการ  ต.ค.62 -

เก็บขอมูลผูปวย Intermediate ก.ย.-63

Care ตั้งแตแรกรับ กลับบาน

และตอเนื่องชุมชน

4. จัดทําทะเบียนผูปวย  1 ครั้ง งานผูปวยใน  ต.ค.62 - ผูรับผิดชอบ

Intermediate Care ในงาน ก.ย.-63 รายโรค

ผูปวยใน

5. จัดทํารายงานและสรุปผล 1 ครั้ง/เดือน งานผูปวยใน  ต.ค.62 - ผูรับผิดชอบ

ดูแลผูปวย ก.ย.-63 รายโรค

6. สงคืนขอมูลการดูแลผูปวย ทุกราย ผูปวยติดเตียงทุกราย  ต.ค.62 - มยุร/ีณัฐธยาน



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

ที่ดูแลตอเนื่องที่บาน ใหงาน ผูปวยที่ชวยเหลือ ก.ย.-63

COC. ตนเองไมได

5 การควบคุมติดตามงาน

ต่อเนือง

1.ประเมินความพึงพอใจของ ความพึงพอใจของ  ต.ค.62 - คณะทํางาน

ผูปวยหรือผูดูแลผูปวย ผูปวย/ผูดูแล ≥ รอยละ80 ก.ย.-63 Intermediate

2. ประสานงาน COC ในการ ผูปวย care 

ติดตามผูปวย Intermediate ทุกราย

ทุกราย

3. รวบรวมขอมูล วิเคราะหและ  1 ครั้ง

ประเมินผลการปฏิบัติงานการ

ดูแลผูปวยIntermediate care 

4.ประชุมคณะกรรมการ ฯและ 1 ครั้ง กย.63 คณะกรรม

ทีมงาน รพ.เพื่อประเมินผลการ การ ฯ

ดูแลผูปวยIntermediate care 
รวมเงนิ 5000



ยุทธศาสตรที่ 2

ประเด็น / งาน : แพทยแผนไทย

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธท่ีตองการ

1. ประชาชนไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐาน รอยละ 19.5  

2. โรงพยาบาล และ รพ.สต. มีมูลคาการใชยาสมุนไพรเพ่ิมขึ้น รอยละ 10 

ขอมูลพื้นฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา

1. ประชาชนไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐาน (ป2562 โรงพยาบาล รอยละ 10.65 รวมท้ังอําเภอ รอยละ 32.46)

2. มูลคาการใชยาสมุนไพรเพ่ิมขึ้น รอยละ 10 (ป2562 โรงพยาบาล รอยละ 9.29 ทั้งอําเภอ รอยละ 8.40) 

จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ  120204

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

1.พัฒนาคุณภาพดานการบริการ รพ.สต.บานขวง

 สนับสนุนการจัดบริการนวด ประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร และการดูแลรพ.สต.สันหลวง  -งานแพทยแผนไทย 4800 UC ต.ค.62-ก.ย.63 นพคุณ

มารดาหลังคลอดใหไดตามมาตรฐาน รพ.สต.วอแกว มีการใหบริการ คมขํา

 -ลูกประคบสมุนไพร จํานวน 30ลูกๆละ 40บาท *4แหง = 4,800 บาท รพ.สต.บานเหลา ครบตามมาตรฐาน พนิดา

 -แพทยแผนไทยออกปฏิบัติงานประจํา รพ.สต.บานขวง และ รพ.สต.สันหลวง สัปดาหละ 1วัน ต.ค.62-ก.ย.63 นพคุณ,พนิดา

 -ใหบริการ OPD คูขนาน บริการโรคท่ัวไป และใหบริการคลินิกดูแล

ผูสูงอายุโรค

สัปดาหละ 2วัน รพ.หางฉัตร ต.ค.62-ก.ย.63 ธนาภรณ

ขอเขาเส่ือม รวมกับคลิกนิกสูงอายุ (พุธ/ศุกร)

 -บริการใหคําปรึกษากัญชาทางการแพทย(16ตํารับ) คลินิกแพทยแผนไทย ในรพ. รพ.หางฉัตร ต.ค.62-ก.ย.63 ธนาภรณ

โดยบูรณาการ รวมกับคลินิกจิตเวช นพคุณ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คปสอ.หางฉัตร จังหวัดลําปาง

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน
พ้ืนที่

ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน

พ้ืนที่

ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

2.บริการสรางเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดดวยศาสตรการแพทยแผนไทย

 -ประชาสัมพันธการใหบริการหญิงหลังคลอดในอําเภอหางฉัตร รพ.และรพ.สต.10แหง  -รอยละ50ของ 3600 UC ต.ค.62-ก.ย.63 นพคุณ

โบชัวรประชาสัมพันธ ขนาดA5สีหนา-หลัง 300แผน*12บาท หญิงหลังคลอด คมขํา

 -ลงเยี่ยม ติดตามการรับบรกิารหญิงหลังคลอดรวมกับทีม มอค.ประจําหมูบาน หญิงหลังคลอด รพ.หางฉัตร ไดรับการดูแลดวย ต.ค.62-ก.ย.63 พนิดา

ต.หางฉัตร แพทยแผนไทย

3.สงเสริมการใชยาสมุนไพรท้ังใน รพ. และรพ.สต.  

 -อบรมการใชยาสมุนไพรใหแกเจาหนาที่ รพ.และรพ.สต. ทุกแหง รพ. 5คน รพ.หางฉัตร  -ลดการใชยาที่ไม 3,000 UC ม.ีค.-63 นพคุณ

คาอาหาร 20คน*50บาท  = 1,000บาท รพ.สต.10คน,สสอ1คน สมเหตุผลและสง คมขํา

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 20คน*2มื้อ*25บาท = 1,000บาท สสจ.4 การใชยาสมุนไพร

คาเอกสารการอบรม 20ชุด*50บาท = 1,000บาท รวม 20 คน  -มูลคายาสมุนไพร

เพ่ิมขึ้นรอยละ10

 -ประชาชนมีความ

รูความเขาใจใน

การใชสมุนไพร

4.ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานแพทยแผนไทยอําเภอหางฉัตร

 -วางแผนการดําเนินงานแพทยแผนไทยในอําเภอ และพัฒนาระบบการบันทึก รพ. 4คน รพ.หางฉัตร  -การใหบริการ 4,500 UC ม.ค,เม.ย,ก.ค 63 นพคุณ

ขอมูล การจัดเก็บรายงาน แกเจาหนาที่ รพ.สต.และ รพ. จํานวน 3ครั้ง/ป รพ.สต.10คน,สสอ1คน มีมาตรฐาน คมขํา

คาอาหาร 15คน*50บาท*3ครั้ง  = 2,250บาท รวม 15 คน  -ขอมูลถูกตอง 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 15คน*2มื้อ*25บาท*3ครั้ง = 2,250บาท ครบถวน ทันเวลา

5.พัฒนาองคความรูและทักษะบุคลากรดานการแพทยแผนไทย



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน

พ้ืนที่

ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

 -อบรมทักษะฝมือผูชวยแพทยแผนไทยเรื่องการนวดรกัษาและนวดเพ่ือสุขภาพ รพ. 8 คน รพ.หางฉัตร ผูชวยแพทย 1,950 UC พ.ค.-63 ธนาภรณ

ใหไดมาตรฐาน รพ.สต.4คน,สสอ1คน แผนไทยไดรับ

คาอาหาร 13คน*50 บาท  = 650บาท รวม 13 คน การพัฒนาศักยภาพ

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 13คน*2มื้อ*25บาท  = 650บาท การรักษา ผูรับ

คาเอกสารคูมือ 13ชุด*50บาท = 650บาท บริการพึงพอใจ

17850 UC



ยุทธศาสตรที่  2  แผนงานที่ 6

ประเด็น / งาน :   การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  เพ่ือใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล  (Service  Plan : Rational  Drug  Use) 

ตัวชี้วัด (KPI) :     

1. โรงพยาบาลผานเกณฑการใชยาอยางสมเหตุผล (RDU)  ขั้นที่ 2  

2. โรงพยาบาลผานเกณฑการใชยาปฏิชีวนะใน 4 กลุมโรค (RI , AD , FTW , APL) 

3. โรงพยาบาลผานเกณฑการใชยาในผูปวยกลุมเส่ียง (CKD , เบาหวาน , สตรีตั้งครรภ)

4. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  ผานเกณฑการใชยาปฏิชีวนะใน 2 กลุมโรค (RI , AD)  ไมนอยกวา 60%

สถานการณ/ขอมูลพื้นฐาน  ในปงบประมาณ 2562

1. โรงพยาบาลหางฉัตร  ผานเกณฑการใชยาอยางสมเหตุผล (RDU)  ขั้นที่ 1 

2. โรงพยาบาลหางฉัตร  ผานเกณฑการใชยาปฏิชีวนะใน AD (12.52%) FTW (46.95%)  APL (0%)

3. โรงพยาบาลหางฉัตร ยังไมผานเกณฑการใชยาปฏิชีวนะใน 3 กลุมโรค ดังนี้  RI (22.38%) 

4. โรงพยาบาลหางฉัตร  ผานเกณฑการใชยาในผูปวยกลุมเสี่ยง (CKD , เบาหวาน , สตรีตั้งครรภ)

5. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  ในอําเภอหางฉัตร  ผานเกณฑการใชยาปฏิชีวนะใน 2 กลุมโรค ในป  2562  100%

จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ....120205........
โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพ และการใชยาอยางสม

เหตุผล (RDU)

I.การประกาศนโยบาย/การดําเนินงาน/การคืนขอมูล

1. ผูบริหาร (ผูอํานวยการ/สาธารณสุขอําเภอ) มอบนโยบายและสรางความ

เขาใจแกแพทยและบุคลากรผูสั่งใชยา ในการขับเคล่ือนการดําเนินงาน RDU .ให

ผานเกณฑ ขั้นที่ 2 -3

รพ/รพสต อ.หางฉัตร มีการแจงในที่ประชุมของหนวยงาน พ.ย.-62 PTC/สสอ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ 2563

คปสอ หางฉัตร   จังหวัดลําปาง

ลําดับ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
เปาหมายและ

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมายและ

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

2. ติดประกาศนโยบายการดําเนินงานสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล และ

นโยบายในการสงเสริมจริยธรรมในการสั่งใชยา และการสรางธรรมาภิบาลใน

ระบบบยา รวมท้ังคานิยมรวม" RDU  รูใช ปลอดภัย  ไมดื้อยา " เพ่ือสื่อสารให

บุคลากรรับทราบอยางท่ัวถึง

รพ/รพสต อ.หางฉัตร มีการติดประกาศนโยบาย ต.ค.62- ก.ย.63 PTC/สสอ

3 ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน RDU ในป 2563 รพสต. อ.หางฉัตร  - แนวทางการดําเนินงาน  RDU 750 UC พย.62 PTC/สสอ

  และติดตามผลการดําเนินงาน แกจนท.รพสต.ทุกระดับ ปละ 2 ครั้ง  ป 2563 กค 62

 - ติดตามผลการดําเนินงาน  RDU *คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 15x25x2 ครั้ง = 750 บาท

4. ดีงขอมูลและวิเคราะหขอมูลการสั่งใชยารายบุคคล  เพ่ือคืนขอมูลใหแก RDU 

 Doctor  ผูบริหาร  องคกรแพทย แพทย/พยาบาลผูสั่งใชยาเปนประจําทุกเดือน

รพ/รพสต อ.หางฉัตร มีเอกสารการวิเคราะหและคืนขอมูล

ตค62- กย62

PTC/สสอ

5 ติดตามกํากับผลการดําเนินงานในระดับโรงพยาบาลและ  รพ.สต. ในที่ประชุม

คณะกรรมการบริหาร และคปสอ.ทุกเดือน   รวมทั้งคณะกรรมการ PTC ทุก 3 

เดือน และมีการตรวจสอบขอมูลกอนสงเขาระบบ
ตค62- กย63 

PTC/สสอ

6. กํากับติดตามงานระดับตําบลโดยทีมอําเภอ รพ.สต. อ.หางฉัตร สรุปผลการลงพ้ืนท่ี ธ.ค.-62 PTC/สสอ

7. รายงานผลการวิเคราะหปญหาการดําเนินงาน  ตาม  GAP  Analysis  มายัง

สสจ. ทุกเดือน

รพช อ.หางฉัตร ผลการดําเนินงานและแกไขปญหา
ตค62- กย63 

PTC/สสอ

8. กิจกรรม RDU สัญจร เพ่ือใหความรู/สรางความเขาใจ และความตระหนักใน

การดําเนินงานRDU และการสั่งใชยาอยางสมเหตุผลเพ่ือชวยเหลือ/ติดตาม

กํากับ/สุมความถูกตองของการลงขอมูล และระบบรายงาน

รพ/รพสต อ.หางฉัตร สรุปผลการลงพ้ืนท่ี RDU สัญจร 3,500 UC เม.ย.-พ.ค.63 PTC/สสอ

*คาอาหารกลางวัน/อาหารวาง 35x100 = 3,500 บาท

II. การสรางความเขมแข็งของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด

1. ทบทวนคําสั่งคณะกรรมการ PTC  โรงพยาบาล/อําเภอ ใหมีสหวิชาชีพที่จะ

เปนทีมขับเคล่ือนการดําเนินงาน RDU รวมเปนคณะกรรมการ

        รพช       

  ปละ 1 ครั้ง

อ.หางฉัตร มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ PTC 

ของตละหนวยงาน

พ.ย.-62 PTC



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมายและ

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

2. ทบทวนคณะทํางานสหวิชาชีพไดแก RDU  Doctor/ Pharmacist/ Nurse /

IT/Lab  ในแตละโรงพยาบาล ที่จะดําเนินงานขับเคลื่อน   กํากับติดตามการ

ดําเนินงาน RDU ในระดับโรงพยาบาล และอําเภอ และมีคําสั่งแตงต้ังชัดเจน

        รพช       

  ปละ 1 ครั้ง

อ.หางฉัตร มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานที่มีทีมสห

วิชาชีพ

พ.ย.-62 PTC

3. จัดประชุมคณะกรรมการPTC ทุก 3 เดือน โดยมีการรายงานผลการ

ดําเนินงาน และติดตามกํากับการดําเนินงาน RDU และAMR ดวยทุกครั้ง จัดสง

รายงานการประชุมใหจังหวัดภายใน 2 สัปดาหหลังจากการประชุม

        รพช       

  ปละ 4 ครั้ง

อ.หางฉัตร รายงานการประชุม 1,900 UC ธ.ค.62/ม.ีค.

63/ม.ิย.63/

ก.ย.63

PTC

*คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 19x25x4 = 1,900 บาท

4. ทบทวนกรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ รวมท้ังสมุนไพรสถานบริการ

สาธารณสุขในแตละระดับ รวมทั้งระบบสงตอผูปวย

  รพช./รพสต.

ทุกแหง   1 ครั้ง

อ.หางฉัตร กรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ 

รวมท้ังสมุนไพร ระดับรพช. และ

รพ.สต.

375 UC กค.63 PTC/สสอ

*คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 15x25 = 375  บาท

III. การจัดทําฉลากยา, ฉลากยาเสริม และขอมูลยาสูประชาชน

1. จัดระบบการตรวจรักษาใหสั่งยาผานระบบคอมพิวเตอร โดยเชื่อมกับการ

พิมพฉลากยาในรูปแบบฉลากยา  RDU แบบเดียวกันท้ังจังหวัด ท้ังใน รพ.และ 

รพ.สต. ตรวจสอบและคงระบบใหมีการใชรูปแบบฉลากยา RDU ตลอด

รพช./  รพ.สต.

ทุกแหง

อ.หางฉัตร  รพ.และรพ.สต.มีการสั่งยาแบบ 

Real  Time และเชื่อมกับการพิมพ

ฉลากยา

ตค.62 - กย.63 PTC/สสอ

2. จัดพิมพฉลากยามาตรฐาน   ฉลากเสริมตามรูปแบบฉลาก RDU รูปแบบ

เดียวกันทั้งจังหวัด อาจทําในรูปแบบ QR  code (จัดทํารายละเอียดยา 13 กลุม 

ให รพช./รพ.สต.)

รพช./  รพ.สต. 

ทุกแหง

อ.หางฉัตร  - รพ.สต.สามารถพิมพฉลากยา

มาตรฐาน RDU ไดทุกแหง          -

 มีการใชฉลากเสริมในยา 13 กลุม

โรค

ตค.62 - กย.63 PTC/สสอ

3. จัดทําฉลากชวยสําหรับยาที่มีการใชยุงยาก ซับซอน เชน ยาหยอดตา ยาเหน็บ

 การผสมยาผงแหงสําหรับเด็ก

รพช./  รพ.สต. 

ทุกแหง

อ.หางฉัตร รพ.และรพ.สต.มีฉลากชวยบริการ

ผูปวย

ตค.62 - กย.63 PTC/สสอ



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมายและ

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

4. สงมอบยาดวยความถูกตอง มีขอมูลครบถวน โดยมีฉลากยาที่มีชื่อยา

ภาษาไทย  พรอมระบุชื่อสถานพยาบาล  ขื่อผูปวย วันท่ีจายยา ชื่อยา วิธีใช  ขอ

ควรระวังในการใชยา

รพช./  รพ.สต. 

ทุกแหง

อ.หางฉัตร ผูปวยไดรับยาที่มีขอมูลครบถวน ตค.62 - กย.63 PTC/สสอ

IV.การจัดทําหรือจัดหาเครื่องมือจําเปนท่ีชวยใหเกิดการสั่งใชยาอยางสม

เหตุผล

1. จัดระบบการสื่อสารทางไลนกลุมใหสามารถสงขาวสาร ติดตอสื่อสารกับผูท่ี

เกี่ยวของละเครือขาย ทั้งภายในรพ. ระดับอําเภอและตําบล และใหรายงานผล

การดําเนินงานแกปญหาผานทางชองทางนี้

รพช.  ทุกแหง อ.หางฉัตร มีการสื่อสารเพ่ือแกปญหาผานทาง

ไลนกลุม

ตค.62 - กย.63 PTC/สสอ

2. รายงานผลการดําเนินงานและปญหาในแตละพ้ืนที่ทุกเดือนผานชองทาง Line

 RDU lampang province โดย RDU doctor

รพช.ทุกแหง อ.หางฉัตร มีผลการดําเนินการและแนว

ทางการแกไขจาก RDU doctor

ตค.62 - กย.63 PTC/สสอ

3. จัดหา/สนับสนุนแนวทางการรักษา การสั่งใชยาปฏิชีวนะใน 4 กลุมโรค การ

ลงรหัสโรค ในรูปแบบเอกสาร/ไฟลอิเลคทรอนิคสใหแกผูสั่งใชยา

รพช.ทุกแหง อ.หางฉัตร มีสื่อประชาสัมพันธทุกรพ. พ.ย.62-ก.ค.63 PTC/สสอ

4. ทบทวนแนวทางการดําเนินงาน และมาตรฐานการรักษาในกลุมโรคที่

เกี่ยวของกับการดําเนินงานการใชยาอยางสมเหตุผลในโรค/กลุมผูปวยตอไปนี้    

 : แนวทางการใชยาปฏิชีวนะใน 4 กลุมโรค ไดแก โรคติดเชื้อระบบทางเดิน

หายใจสวนบน โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน บาดแผลสดจากอุบัติเหตุ  คลอดปกติ

ทางชองคลอด                                                                         : 

แนวทางการใชยาอยางสมเหตุผลในผูปวยกลุมโรค NCD                          : 

แนวทางการเฝาระวังการใชยาในสตรีตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร                    : 

แนวทางการเฝาระวังการใชยาในผูปวยไตเรื้อรังระดับ 3                          : 

แนวทางการเฝาระวังการใชยาในผูปวยสูงอายุท่ีใชยากลุม long acting 

benzodiazepine  (Chlordiazepoxide,  Diazepam, Dipotassium  

Chlorazepate)                                                                       -  

ตรวจรักษาโรคตามมาตรฐาน และแนวทางท่ีกําหนด

รพช.ทุกแหง อ.หางฉัตร แนวทางการดาํเนินงาน/มาตรฐาน

การรักษาที่ผานการทบทวนแลว

ธ.ค.-62 PTC/สสอ



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมายและ

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

5. ทบทวนแนวทางดูแลความปลอดภัยในการใชยาของผูปวย NCD  ผูสูงอายุ ผุ

ปวยโรคไตเรื้อรัง หญิงมีครรภ  ผูปวยระยะสุดทายทั้งในโรงพยาบาล รพ.สต.

และที่บาน

รพช.ทุกแหง แนวทางการดูแลการในกลุมโรค 

NCD   ผูสูงอายุ ผุปวยโรคไตเรื้อรัง 

หญิงมีครรภ  ผูปวยระยะสุดทาย

ธ.ค.-62 PTC/สสอ

6. ซักประวัติและบันทึกอาการใหครอบคลุมตามเกณฑการสั่งใชยาปฏิชีวนะใน

แตละโรค    กรณีบาดแผลสด ใหบันทึกรายละเอียดการเกิดแผล ไดแก 

ระยะเวลาการเกิดบาดแผล ลักษณะแผล ฯลฯ

รพช./  รพ.สต. 

 ทุกแหง

มีการบันทึกอาการครอบคลุมตาม

แนวทางท่ีกําหนด

ตค.62 - กย.63 PTC/สสอ

7. พัฒนาระบบเพ่ือใหมีการแจงเตือนผูส่ังใชยาเพ่ือใหจายยาไดอยางถูกตองตาม

แนวทาง   เชน มีการทํา Check  list อาการท่ีสําคัญในแตละโรคกอนจายยา

ปฏิชีวนะ ใหครบถวน สมบูรณ

รพช./  รพ.สต. 

 ทุกแหง

มีระบบการแจงเตือนการสั่งใชยาใน

รพ.และรพ.สต.

ตค.62 - กย.64 PTC/สสอ

8. ติดตามกํากับใหรพ.สต.มีระบบแจงเตือนชวยการสั่งใชยาใหครบถวน รพ.สต.  ทุกแหง มีระบบการแจงเตือนการสั่งใชยาใน

รพ.สต.ครบถวน

ม.ค.-ก.พ.63 PTC/สสอ

9. ตรวจรักษาตามมาตรฐานการรักษาที่กําหนด รพช./  รพ.สต. 

 ทุกแหง

รพ. และรพ.สต.มีการตรวจรักษา

ตามมาตรฐานการรักษา

ตค.62 - กย.63 PTC/สสอ

10.  ใหความรู/สรางความเขาใจในการดําเนินงาน RDU รวมท้ังแนวทางการ

รักษา การสั่งใชยาปฏิชีวนะใน 4 กลุมโรคและโรคอื่นๆที่เกี่ยวของ การ

วินิจฉัยโรค และการลงรหัสโรค (ICD-10)  เปนประจํา  โดยเนนการลง

ระยะเวลาที่เกิดบาดแผล  กอนมารพ.  และเนนการซักประวัตใิหครอบคลุมตาม

หลัก centor  criteria (กรณีผูปวยมาดวยอาการทาง URI)  รวมท้ังควรมีการสั่ง

เก็บ stool สงตรวจ  เพ่ือวินิจฉัยและประเมินอาการ กรณีที่ผูปวยมาดวยภาวะ 

acute  diarrhea

แพทย/พยาบาลผู

สั่งใชยา/พยาบาล

ER /พยาบาลหอง

คลอด รวมทั้งผูส่ัง

ใชยาในรพ.สต. ที่

ปฏิบัติงานทั้งใน

และนอกเวลา

ราชการครบทุกคน

มีการสั่งใชยาอยางถูกตองเหมาะสม

ทั้งใน รพ.และรพ.สต.

ต.ค.62-ก.ย.63 PTC/สสอ

11. สรางระบบให coder ตรวจสอบการลง ICD10 ของแพทย และใหเภสัชกร

ตรวจสอบรหัสยา 24 หลักใหถูกตองเปนประจํา

รพช.ทุกแหง มีการลง ICD10 ที่ถูกตอง ครบถวน ต.ค.62-ก.ย.63 PTC/สสอ

13. ลงรหัสยา 24 หลัก และรหัสโรคใหถูกตองและเปนปจจุบัน และมีการสุม

ตรวจสอบความถูกตองของการลงรหัสยาและรหัสโรคสมํ่าเสมอ

รพช./  รพ.สต. 

 ทุกแหง

รพ./รพ.สต.ลงรหัสยาและรหัสโรค

ไดถูกตอง

ต.ค.62-ก.ย.63 PTC/สสอ



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมายและ

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

14. บันทึกความคลาดเคลื่อนในการจายยา (Medication Error) ทั้งโรงพยาบาล

และ รพ.สต. และรายงานเขาคณะกรรมการ PTC เพ่ือแกปญหาอยางสม่ําเสมอ

รพช./  รพ.สต. 

ทุกแหง

บันทึกความคลาดเคลื่นจากการใชยา ต.ค.62-ก.ย.63 PTC/สสอ

15. จัดระบบการปองกันการผิดพลาดในการจายยา เชน กรณีผูปวยแพยา   ยา

ที่มีลักษณะภายนอกคลายกัน (LASA Drug)  หรือกรณียาที่อาจจะเกิดอันตร

กิริยาตอกัน (Drug  Interaction)

รพช./  รพ.สต. 

 ทุกแหง

ความผิดพลาดเกิดขึ้นไมเกินเกณฑท่ี

ระบบยากําหนด

ต.ค.62-ก.ย.63 PTC/สสอ

16. สรางระบบการปฐมนิเทศ งาน RDU แกเจาหนาที่ใหมทุกครั้ง โดยรพ.ลําปาง

 orientation ในแพทยท่ีจะลงรพช. และรพช. Orientation ทุกรอบการยาย

รพช.ทุกแหง เจาหนาที่ใหมตรวจรักษาตาม

แนวทางไดเหมาะสม

ต.ค.62-ก.ย.63 PTC/สสอ

17. ประสานงานแพทยแผนไทย รณรงคการใชยาสมุนไพรทดแทนเปนทางเลือก

แรก แทนการใชยาปฏิชีวนะ ในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบนและโรค

ทองรวงเฉียบพลัน

รพช.ทุกแหง ลดมูลคาการใชยาปฏิชีวนะ และ

เพ่ิมการใชสมุนไพรทดแทน

ตค.62 - กย.63 PTC/สสอ

19. ประเมินการสั่งใชยา ceftriaxone และ broad spectrum antibiotic ตาม

แนวทางจังหวัด

รพช.ทุกแหง มีการสั่งใชยา ceftriaxone ที่

เหมาะสมไมนอยกวา 80%

ตค.62 - กย.63 PTC/สสอ

V การสรางความตระหนักรูของบุคลากรทางการแพทยและผูรับ บริการตอ

การใชยาอยางสมเหตุผล

1. เผยแพรความรู  ประชาสัมพันธขอมูลที่เปนประโยชนแกผูปวยและประชาชน

ผานสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ ไลนกลุม เฟซบุค

รพช./รพ.สต.

ทุกแหง

ภาพกิจกรรม ตค.62 - กย.63 PTC/สสอ

2. จัดทําสื่อที่เหมาะกับบริบทพ้ืนท่ี และเผยแพรในชุมชน เพ่ือเพ่ิมความรอบรู

ดานสุขภาพใหแกประชาชน

รพช./รพ.สต.

ทุกแหง

มีสื่อที่เหมาะกับบริบทอําเภอ 4,500 UC ก.พ.63 PTC/สสอ

3. ประเมินความตระหนักในการใชยาอยางสมเหตุผลในกลุมบุคลากรแบบ 

online และประชาชนแบบเอกสาร

รพช./รพ.สต.

ทุกแหง  ปละ 2

 ครั้ง

แบบประเมินความตระหนักรู ตค.62 - กย.63 PTC/สสอ

4. จัดชองทางการสงขาวสารท่ีเปนประโยชน  เพ่ือสงใหถึงประชาชน รพ / รพสต อ.หางฉัตร ภาพกิจกรรม ตค 62 - กย 63 PTC/สสอ



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมายและ

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

 - เผยแพรความรู  ประชาสัมพันธขอมูลที่เปนประโยชน

แกผูปวยและประชาชน  ไดแก

  : เสียงตามสาย  1 ครั้ง/สัปดาห รพ.หางฉัตร ตค 62 - กย 63 PTC

  : สุขศึกษารายกลุม OPD/คลินิก NCD รพ.หางฉัตร ตค 62 - กย 63 PTC

  : จัดบอรดประชาสัมพันธ 1 ครั้ง/เดือน รพ/รพสต ตค 62 - กย 63 รพ/รพสต

5.จัดกิจกรรมรณรงคการใชยาอยางสมเหตุผล   ในชวงสัปดาหเภสัชกรรม รพ.หางฉัตร อ.หางฉัตร  - เจาหนาที่และ 4,500 UC มิย 63 PTC

1ครั้ง/ป ผูรับบริการมีความรู *คาวัสด/ุของรางวลั  4,500 บาท

ความเขาใจในเรื่อง

ของการใชยาอยาง

สมเหตุผล

6. จัดประชุมวิชาการดานยา ในเรื่องการใชยาอยางสมเหตุผล  ประจําป  2563     รพ. / รพสต. อ.หางฉัตร  - เจาหนาที่มีความรู 14,100 UC มีค 63 PTC/สสอ

1 ครั้ง/ป ความเขาใจในเรื่อง

ของการใชยาอยางสมเหตุผล * คาวัสดอุุปกรณ = 2,500 บาท

*คาวิทยากร 6 ชมๆละ 600 บาท = 3,600 บาท

VI การดูแลดานยาเพื่อความปลอดภัยของประชากรกลุมพิเศษและงานเภสัช

กรรมปฐมภูมิ

1. กําหนดแนวทางในการดูแลผูปวยแตละกลุม    และระบบการเก็บรวบรวม

ขอมูลการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพท่ีบาน

รพช./  รพ.สต. 

ทุกแหง

อ.หางฉัตร มีแนวทางการดูแลผูปวยท่ีบาน ตค.62 - กย.63 เภสัชปฐมภูมิ

2. ติดตามดูแลการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพที่บาน ไดแก ผูปวยโรคเรื้อรัง 

ผูสูงอายุ ผูปวยโรคไตเรื้อรัง ผูปวยระยะสุดทาย  ฯลฯ                               

 - บันทึกขอมูล เก็บรวบรวมขอมูล และนําเสนอปญหา

รพช./  รพ.สต. 

ทุกแหง

อ.หางฉัตร มีผลงานการเยี่ยมบานและการดูแล

การใชยาของผูปวย

ตค.62 - กย.63 เภสัชปฐมภูมิ

อ 3. จัดระบบการดูแลยาผูปวยในคลินิก  NCD  จากการเยี่ยมบาน และจัดเก็บ

ขอมูลยาเหลือใช ที่สามารถนํามาใชประโยชนได

รพช./  รพ.สต. 

ทุกแหง

อ.หางฉัตร มีผลงานการเยี่ยมบานและการดูแล

การใชยาของผูปวย

ตค.62 - กย.63 PTC/เภสัช

ปฐมภูมิ

* คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 80x100 =8,000



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมายและ

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

4.สรางระบบแจงเตือนผูปวยกลุมพิเศษ (ผูปวยแพยา  ผูปวย  G6PD  ผูปวยใช

ยา  warfarin  หญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร  ตับ/ไตบกพรอง) ในรพ.ใหครบถวน

รพช./  รพ.สต. 

ทุกแหง

อ.หางฉัตร ระบบการแจงเตือน พย.63 PTC

5 สงตอขอมูลผูปวยกลุมพิเศษ(ผูปวยแพยา ผูปวย G6PD ผูปวยใชยาwarfarin 

หญิงตั้งครรภ ใหนมบุตร ตับ/ไตบกพรอง) ใหใหหนวยบริการในเครือขายทุกเดือน

รพช./  รพ.สต. 

ทุกแหง

อ.หางฉัตร ระบบการสงตอขอมูล ตค.62 - กย.63 PTC

VII การสงเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทยในการสั่งใชยา

1. ดําเนินการตามเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและสงเสริมการขายยาของ

กระทรวงสาธารณสุข

รพช  ทุกแหง อ.หางฉัตร ผลจากการตอบแบบประเมิน ตค.62 - กย.63 PTC

2. ประเมินตามเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและสงเสริมการขายยาของ

กระทรวงสาธารณสุข

รพช  ทุกแหง อ.หางฉัตร ผลการประเมิน พ.ค.63 PTC

VIII. การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน

1. การเฝาระวังความปลอดภัยดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ อ.หางฉัตร ขอมูลผลติภัณฑสุขภาพที่กอใหเกิด ตค.62 - กย.63 RDU

(Proactive Hospital based surveillance) ความเสี่ยงในภาพรวมของอําเภอ

1.1 พัฒนาแนวทางการประเมินภาวะโรค หรืออาการไมพึงประสงคของผูเปวยท่ีมี

ความสัมพันธกับการใชยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมเหมาะสม เชน  Drug 

Allergy

Cushing's syndrome, APR สําหรับแพทยและพยาบาล

1.2 เภสัชกรประเมินอาการไมพึงประสงค ตามระบบ ADR นับทึกในระบบของ

โรงพยาบาล และรายงาน HPVC สอบถามถึงแหลงท่ีมาของผลิตภัณฑจากผูปวย

สงตอขอมูลใหเภสัชปฐมภูมิ หรือ คบส.

1.3 รวบรวมขอมูลเพ่ือเฝาระวังความเสี่ยงในพื้นท่ี ในดานผลิตภัณฑไมปลอดภัย



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมายและ

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

บูรณาการ การจัดการความเสี่ยงรวมกับทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอ

1.4 สื่อสารความเสี่ยง ใหกับ สสจ./โรงพยาบาล/รพ.สต./อสม./เครือขาย

 2. การสรางกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เพื่อการใชยาอยางสมเหตุผล 

(Community Participation)

2.1 สรางทีมทํางานระดับตําบล โดยมีทีม RDU และ คบส.อําเภอเปนพ่ีเลี้ยง 

กําหนดเปาหมายการดําเนินงานรวมกัน ประกอบดวย เภสัชปฐมภูมิ เภสัชกร 

คบส. เจาหนาที่ รพ.สต. อสม. ผูดูแลผูสูงอายุ ตัวแทนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ผูนําชุมชน ครู นักเรียนอย.นอย ตํารวจ แพทยประจําตําบล(ถาม)ี  

ผูประกอบการรานชํา ตัวแทนภาคประชาชน (ผูสูงอาย,ุ ผูปวย NCDs)

ต.หางฉัตร เกิดภาคีเครือขาย  ในขับเคลื่อนการ

ดําเนินงาน  รวมตรวจสอบ  เฝา

ระวัง  แกไขปญหา

ตค.62 - กย.63 ทีม RDU+ทีม

 คบส. อําเภอ

2.2 พัฒนาศักยภาพใหแกทีมทํางาน และภาคีเครือขาย ตค.62 - กย.63 ทีมคบส.อําเภอ

     : การเลือกซื้อ เลอืกใชผลิตภัณฑและบริการสุขภาพใหปลอดภัย

     : รูทันโฆษณา

     : อันตรายของผลิตภัณฑสุขภาพ

     : การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑสุขภาพ กับ website ของ อย.

     : การใชชุดทดสอบเบ้ืองตน (ยา อาหาร เครื่องสาํอาง)

     : ระบบการคนหา คัดกรอง สงตอขอมูลผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ

2.3.จัดประชุมบูรณาการในระดับชุมชนรวมกับภาคีเครือขาย  ไดแก ปศุสัตว รพช อ.หางฉัตร 1,500 UC มค.63 RDU+คบส

  เกษตร  ประมง  และเทศบาล  ในการเฝาระสังการใชยาปฏิชีวนะอยางไม *คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 20x25 = 500 บาท

เหมาะสม  และแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการดําเนินงานในชุมชน *วัสด/ุเอกสารการประชุม  1,000  บาท

3. การเฝาระวังความปลอดภัยดานยาเชิงรุกในชุมชน  (Active Community 

based  Surveillance)



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมายและ

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

3.1 สํารวจขอมูลจุดเส่ียงในชุมชน ที่อาจเปนแหลงกระจายยาและผลิตภัณฑ

สุขภาพ เชน รานยา สถานพยาบาล รานชํา รถเร ตลาดนัด สถานีวิทยุ

รพ/รพสต อ.หางฉัตร มีกลไกในการเฝาระวังและลดความ

เสี่ยงหรือภัยตอสุขภาพ เพ่ือใหเกิด

การใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพ

อยางสมเหตุผลในชุมชน

ตค.62 - กย.63  คบส

3.2 สํารวจการจําหนายยาปฏิชีวนะ Nsaids และสเตียรอยดในรานชํา รานชําในพ้ืนท่ี อ.หางฉัตร รายงานผลการสํารวจรานชําและ

ปญหาที่พบ

ตค.62 - กย.63 คบส

3.3 เยี่ยมบานดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ คนหาและแนะนําการใชผลิตภัณฑ

สุขภาพในครัวเรือน คดักรองและสงตอผูปวยท่ีไดรับผลกระทบจากผลิตภัณฑ

สุขภาพ

รพ/รพสต อ.หางฉัตร รายงานผลการเยี่ยมบาน คบส

3.4 ประเมินผลการดําเนินงาน และนําเสนอผูบริหารและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รพ/รพสต อ.หางฉัตร ผลการรายงาน ตค.62 - กย.63 คบส

4. การสรางความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผลของประชาชน (RDU 

Literacy)

4.1 จัดกิจกรรมใหความรูรวมกับการสรางเครือขาย RDU Participate เพ่ือให

คนในชุมชนสามารถชวยสงเสริมและสนับสนุน ในการสรางทักษะความรอบรู

ดานการใชยา  บูรณาการรวมกับ พชอ

อ.หางฉัตร ตค.62 - กย.63 คบส+RDU

4.2 จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรอบรูดานยา โดยรวมกับสัปดาหเภสัชกรรม อ.หางฉัตร มิย.63 คบส+RDU

4.3 ประเมินความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผล วิเคราะหขอมูล และคืน

ขอมูลแกชุมชน

อ.หางฉัตร คบส

4.4 คืนขอมูลและนําเสนอขอมูลการใชยาไมปลอดภัยแกชุมชน ประชาชนในพ้ืนท่ี อ.หางฉัตร ผลการดําเนินงานในชุมชน/ภาพ

กิจกรรม

พ.ค.-63 คบส

IX.การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ

9.1 ทบทวนและพัฒนาระบบการสั่งใชยา ผานโปรแกรม ซึ่งมีการแจงเตือน     รพ. / รพสต. อ.หางฉัตร  - เพ่ือสะดวกตอการปฏิบัติงาน ตค62- กย63 PTC/สสอ/IT

การใชยาที่ไมถูกตอง เหมาะสม ทั้งในระบบ HOSXP และ JHCIS   และลดความคลาดเคลื่อนทางยา

9.2 ทบทวนและพัฒนาระบบสารสนเทศ ในการแจงเตือนการสั่งใชยา     รพ. / รพสต. อ.หางฉัตร  - อัตราการแพยาซ้ํา  รอยละ 0 ตค62- กย63 PTC/สสอ/IT



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

เปาหมายและ

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

ที่ไมเหมาะสม  เชน กรณีผูปวยแพยา, ยาที่มี  drug  - ไมมีการสั่งใชยาซ้ําซอน

Interaction  ตอกัน  ยาที่ไมควรสั่งใชรวมกัน  เปนตน

9.3 ประสานงาน  IT  วิเคราะหและประเมินผลการ     รพ. / รพสต. อ.หางฉัตร  - เพ่ิมความสะดวกในการดําเนินงาน ตค62- กย63 PTC/สสอ/IT

ดําเนินงาน  รวมทั้งการเชื่อมโยง  IT  ในการเก็บรวบรวม  RDU  ในการวิเคราะหและ

ขอมูลความปลอดภัยดานยา  ประเมินผล

9.4 ปรับปรุงโปรแกรม Lampang  Pharm  NET (LPPN) รพช อ.หางฉัตร  - เพ่ิมความสะดวกในการดําเนินงาน ตค62- กย63 PTC/IT

สําหรับใชในโรงพยาบาลใหมีความเสถียร  มีการลงขอมูลใหเปนปจจุบัน                RDU ในการวิเคราะหและประเมินผล

และสามารถใชงานไดตลอดเวลา

X การควบคุมและปองกันการดื้อยาตานจุลชีพ

1. ทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติการ  เรื่อง การดื้อยาตานจุลชีพ (AMR) แนวทาง รพช อ.หางฉัตร  - มีแนวทางการจัดการเชื้อดื้อยาตาน ตค62- กย63 IC

การจัดการเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ  และระบบการสงตอเชื้อดื้อยา จุลชีพและระบบการสงตอเชื้อดื้อยา

2. ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อดื้อยา รพ/รพสต อ.หางฉัตร  - มีแนวปฏิบัติในการปองกันและ ธค. 62 IC

และแจงเวียนใหเจาหนาที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ ควบคุมการแพรระจายเชื้อดื้อยา

3. ทบทวนระบบการเฝาระวังการติดเชื้อดื้อยาในรพ. พรอม รพ.หางฉัตร อ.หางฉัตร  - มีระบบเฝาระวังการติดเช้ือดื้อยา ตค62- กย63 IC

พรอมสํารวจความชุกของการติดเชื้อใน รพ. (Prevalence  survey) ในรพ.

4. ทบทวนแนวทางในการรายงานผลทางหองปฏิบัติการ รพ.หางฉัตร อ.หางฉัตร  - มีระบบ  Lab  Alert ตค62- กย63 IC/Lab

(ระบบ Lab  alert) และระบบเตือนผูปวยเชื้อดื้อยา

5. มีการกํากับติดตามการใชยาตานจุลชีพที่ออกฤทธิ์กวาง  และมีการคืนขอมูล รพช อ.หางฉัตร  - การประเมินผลการดําเนินงาน ตค62- กย63 PTC/IC

ผลการกํากับติดตามและประเมินผลการใชยาในการประชุม PTC  ไดแก ในรายการยาท่ีตองทํา DUE

ceftazidime  inj. ,  Azithromycin  inj.

สรุปรวมเงิน UC  สําหรับใชในกิจกรรม RDU  ป  2563  เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น  31,125  บาท 31,125



ยุทธศาสตรที่ 2  ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence)

ประเด็น / งาน : การพัฒนาการดูแลตอเนื่อง (Continuity Of Care ) อยางมีคุณภาพ

ตัวชี้วัด (KPI) :

1. ไมนอยกวารอยละ 80 ของผูปวยที่ไดรับการวางแผนจําหนายออกจากโรงพยาบาล ไดรับการตอบกลับผลการเยี่ยมบานภายใน 1 เดือน

2.ไมนอยกวารอยละ 50 ของบานท่ีมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการเยี่ยมบาน

3.อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนท่ีปองกันไดในผูปวยที่บาน ไดแก แผลกดทับ ขอติด UTI Fall ภายใน 1 เดือน ไมเกินรอยละ 5 

4.อัตราการเยี่ยมครอบคลุม 12 กลุมเปาหมาย 

สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน :

1.ขอมูลกลุมเปาหมาย 12  กลุม (สีแดง)

กลุมเปาหมาย

จํานวน ไดรับการดูแล รอยละ

1. หญิงตั้งครรภเสี่ยง 9 9 100

2. เด็ก 0-5 ป ที่มีพัฒนาการลาชา 24 23 95.83

3. ผูสูงอายุติดบาน/ติดเตียง 141 141 100

4. ผูพิการท่ีมีภาวะพึ่งพิง 70 70 100

5. ผูปวยจิตเวช 34 34 100

6. ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ( COPD) 13 13 100

7. ผูปวยวณัโรค 6 6 100

8. ผูปวย CKD/CRF : ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย 135 131 97.04

9. ผูปวย DM       116 111 95.69

10. ผูปวย HT      8 8 100

11. ผูปวย Palliative  Care  ผูปวยแบบประคับประคอง 47 47 100

12. ผูปวยในพระบรมราชานุเคราะห 4 4 100

รวม 607 597 98.35

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ 2563

คปสอ.หางฉัตร.จังหวัดลําปาง

รวมท้ังหมด



จํานวน แหลงงบ

รหัสโครงการ.120209

1 โครงการการพัฒนาระบบการดูแลตอเนื่อง อยางมีคุณภาพ

 1.สรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย

1.สรางการมีสวนรวมของเครือขายในการคืนขอมูล อ.หางฉัตร ภาคีเครือขาย บุญลักษณ

ในเวที พชอ. เพ่ือรวมกันแกไขปญหา

2.สรรหาและสํารองอุปกรณทางการแพทยโดยให 1 รพ./ 10 รพ.สต. อ.หางฉัตร ธค.62

ภาคีเขามามีสวนรวมการจัดหาอุปกรณและการดําเนินงาน

3.ระบบการบริหารจัดการ

1.ศึกษาดูงานโปรแกรม COC lampang Link 1 ครั้ง/20 คน รพ.งาว มีการพัฒนา ระบบ คาอาหาร-อาหารวาง uc ธค.62 ณัฐธยาน

2.ทบทวนทีมหมอครอบครัว(FCT)และทบทวนการ 2 ครั้ง ฐานขอมูล ตอเนือง (20*100=2000) ธค.62 ณัฐธยาน

ดําเนินงานของทีมฯระดับอําเภอ ตําบล ชุมชน ในการดูแลผูปวย (คาวิทยากร 2400) บุญลักษณ

12 กลุมครอบคลุม ผลลัพธการดูแลเชิงคุณภาพ คาของสมนาคุณในการดูงาน (3000) 7400

ในกลุมปกติ  กลุมเส่ียง  กลุมปวย และระบบ

การสงตอ การเชื่อมโยงขอมูลผูปวย และการ

บริการจัดการศนูย COC ระดับอําเภอ

3.ทบทวนคณะกรรมการพัฒนาการดูแลตอเน่ือง 14  คน อ.หางฉัตร มีคณะกรรมการ คาอาหาร- uc พย.62 ณัฐธยาน

ระดับอําเภอ 
พัฒนาการดูแล

ตอเนื่อง อาหารวาง บุญลักษณ

4.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการดูแลตอเนื่อง 2 ครั้ง อ.หางฉัตร อําเภอ 1ทีม บูรณาการรวม กับ PCC พย.62

 ระดับอําเภอ พค.62

3.ระบบการดําเนินงาน

3.1.มีศนุย COC มีโครงสราง /ผังผูรับผิดชอบและ 1 รพ./ 10 รพ.สต. อ.หางฉัตร มีศูนย COC อําเภอ

กําหนดบทบาทหนาที่ของผูรับผิดชอบในศูนย COC 

และระดับตําบล

ครบทุกตําบล

รพ.หางฉัตร

อําเภอและระดับตําบล บาท

ผูรับ    

 ผิดชอบ
ลําดับ ชื่อโครงการ /รายละเอียดกิจกรรมรอง เปาหมาย/จํานวน

พ้ืนที่

ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ



จํานวน แหลงงบ

ผูรับ    

 ผิดชอบ
ลําดับ ชื่อโครงการ /รายละเอียดกิจกรรมรอง เปาหมาย/จํานวน

พ้ืนที่

ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

3.2 มีศนูยสํารองอุปกรณทางการแพทยระดับ/อําเภอ 11 แหง รพ.สต.ทุกแหง ครบทุกตําบล/อําเภอ ตค.-กย.62 จนท.รพ.สต.

 - สํารวจคลังอุปกรณ 

 - ทุกรพ.สต.จัดหาอุปกรณ ในการดูแลตอเน่ือง

   ตามบริบทของพ้ืนที่

 -จัดซื้ออุปกรณทางการแพทยไวในศูนย COC ระดับ 1 แหง รพ.หางฉัตร พ.ย.-62 ณัฐธยาน

    อําเภอ ดังรายการตอไปนี้

   1.เครื่องดูเสมหะ จํานวน 8 เครื่อง x4500 บาท

   2.ที่นอนลมจํานวน 7 ชุด x4000 บาท

   3.เครื่องผลิตออกซิเจน 5ลิตร 4 เครื่องx22000 บาท

3.3.มีระบบการใหคําปรึกษา ทั้งทางโทรศพัท อ.หางฉัตร ตค.-กย.62 ณัฐธยาน

และทางไลน แอพพิเคชั่น

3.4 ประชุมทีมผูรับผิดชอบCOC เพ่ือจัดทําฐานขอมูล ผูรับผิดชอบCOC ตําบล รพ.สต.  - มีผูรับผิดชอบCOC คาอาหาร-อาหารวาง uc พย.62, ณัฐธยาน

วางแผนการเยี่ยมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู จนท.รพ./สสอ /รพ.สต.ผูรับผิด 10 แหง ระดับตําบลพรอมมี  3,000บาท มค,มีค, บุญลักษณ

 ทุก 2 เดือน ชอบงาน และCM 12 กลุมปวย ทะเบียนฐานขอมูล ( 20 *25*6) พค.,กค. จนท. 3000

3.5 ประชุม CM 12 กลุม เพ่ือจัดทําฐานขอมูลผูปวย รวม 20 คน รพ.หางฉัตร  - มีการประชุมตาม กย.63 รพ.สต.

     เพื่อใชในการสงตอ และติดตามการดําเนินงาน  วาระทุก 2  เดือนและ

3.6 ติดตามผลการการเยียมบาน และจัดทํา มีผู เขารวมประชุมครบ

     Individual care plan ของ CM และ มอค.ในกลุม ทุกแหง

     ผูปวยสีแดง ที่ตองดูแลตอเนื่อง

3.ระบบขอมูลสารสนเทศ

1.การพัฒนาคุณภาพระบบขอมูลศนูย COC

1.1 พัฒนา โปรแกรม ITกลางในการรับ-สงขอมูล 12 ครั้ง อ.หางฉัตร มีและใชโปรแกรม IT  ตค.-กย.62 ณัฐธยาน

การดูแลกลุมเปาหมาย 12 กลุม กลางในการรับ-สง สนเทศ

ใหระดับตําบล รายงานผลการเยี่ยมท้ังเชิง ขอมูลทุกระดับ จังหวัดและ

ปริมาณและคุณภาพใหศูนย COC ทุกเดือนผาน สถานบริการ อําเภอ

ระบบ IT กลาง มีฐานขอมูลที่ชัดเจน



จํานวน แหลงงบ

ผูรับ    

 ผิดชอบ
ลําดับ ชื่อโครงการ /รายละเอียดกิจกรรมรอง เปาหมาย/จํานวน

พ้ืนที่

ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

1.2.ศูนยCOC จัดแบงกลุมผูปวย สงขอมูล 12 ครั้ง อ.หางฉัตร ผูปวยไดรับการเยี่ยม ตค.-กย.62 ณัฐธยาน

แจงใหทีม PCC ออกเยี่ยมติดตาม ตามเกณฑที่กําหนด ขนิษฐา

ตาม CPG และภายในเวลาที่กําหนด

1.3 ศูนยCOC รับผิดชอบกํากับติดตามให  4 ครั้ง อ.หางฉัตร ตค.-กย.62 ณัฐธยาน

กลุมเปาหมายไดรับการเยี่ยมครอบคลุม บุญลักษณ

และสรุปผลงานการเยี่ยมทั้งเชิงปริมาณ ขนิษฐา

คุณภาพ

1.4 จัดอบรมฟนฟูการใชโปรแกรม COC Lampang 1 ครั้ง

   Link แกผูรับผิดชอบงาน        20 คน อ.หางฉัตร    20*100

อาหารและอาหารวาง พย.62 ณัฐธยาน

2,000 บาท มีค.63 งานIT 2,000          

1.5 จัดซื้อ Tablet ในการจัดเก็บขอมูลการติดตาม จํานยน 1 รพ./10 รพ.สต. อ.หางฉัตร

ดูแลกลุมเปาหมายและขอมูลอื่นๆในชุมชน เชื่อมตอ

กับศูนย COC , Hosxp และ JHCIS

4.การควบคุมกํากับ บุญลักษณ

1.รายงานผลการดูแลตอเน่ือง 12 กลุมเปาหมาย 12 ครั้ง อ.หางฉัตร บุญลักษณ

และผูปวยอื่น ๆ 

2.นิเทศติดตามผสมผสาน  2 ครั้ง ทุก มีการนิเทศ กพ.,กค63 ณัฐธยาน

ทุกรพสต.และเขตโรงพยาบาล รพ.สต. ติดตามงาน บุญลักษณ 12,400         

3.ติดตามประเมินผลการดําเนินงานทั้งระบบ  2 ครั้ง คปสอ. มีการประเมินผล มีค,กย.63 ณัฐธยาน

หางฉัตร ติดตามงาน บุญลักษณ

รวมงบบริจาค

รวมงบประมาณ 12400บาท



ยุทธศาสตรที่ 2 ดานบริการเปนเลิศ

ประเด็น / งาน : การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเครือขาย หนวยบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.ติดดาว/PCC)

ตัวชี้วัด (KPI) :  รอยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปดดําเนินการในพื้นท่ี (Primary Care Cluster) 

                     รอยละของ รพ.สต. ท่ีผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว (รอยละ 90)                 

                    

สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน :

1. รพ.สต.อําเภอหางฉัตรแบงเขต Zoning รพ.สต. เปน 3 Zone (บานเหลา, บานปาเหียง, บานเวียงใต) (บานขวง, บานสันหลวง, บานยางออย, บานหวยเรียน) (บานวอแกว, บานปาไคร,

บานหนองหลม)  ซึ่งยังไมสามารถ Function เชิงระบบ PCC ได ไดวางแผนพัฒนา รพ.สต.บานเหลาเปน Node( Super รพ.สต.ติดดาว) ในป พ.ศ. 2565

2. ป พ.ศ.2562 รพ.สต ท่ีไดรับการคัดเลือกผานเกณฑ รพ.สต 5ดาว 6+2 แหง 2561 คือ  รพ.สต.บานสันหลวง และ รพ.สต. บานปาไคร คิดเปนรอยละ 80 และ รพ.สต ดีเดน 1 แหง คือ รพ.สต. บานยางออย

จากบทเรียนพบวา ผูปฏิบัติยังไมเขาใจในเปาหมายท่ีแทจริงในการประเมิน รพ.สต.ติดดาว มีการเปลี่ยนผูรับผิดชอบหลัก แผนยกะดับตาม GAP ในป 62 แผนติดตามยังไมครอบคลุมทุกมิติ แตมีการสนับสนุน

งบประมาณจาก กสต. 

3.ป พ.ศ. 2563 เกณฑประเมิน รพ. สต.ติดดาว ประเมิน ตามขนาดจํานวนประชากรของ  รพ.สต.=  S, M L หางฉัตรมีระดับ S 3 แหง  ระดับ M 7 แหง บุคลากรยังขาดทักษะการเยี่ยมเสริมพลัง

4. FCTมี 3 ทีม โดยสหวิชาชีพแต Function นอย จากภาระงาน ,  10 กลุมสําคัญ จํานวน 929    ราย  อันดับ 1 คือ จิตเวช, 2 คือ ผูปวยติดบาน และ 3 คือผูปวย DM Uncontrol สีแดง ดํา ตามลําดับ

จํานวน แหลงงบ

รหัสโครงการ..120207

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเครือขายและ

หนวยบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.ติดดาว/PCC) 

1.พัฒนาทีมคณะทํางาน

1.1 ชี้แจงแนวทางประเมินตน รพ.สต.  สสอ.  รพ. หองประชุม สสอ. มีทีมพัฒนาฯ คาอาหารและ UC 20-พ.ย.-62 บุญลักษณ

เอง ตามเกณฑ รพ.สต.ติดดาว 15 คน เขาใจในการประเมินตน อาหารวาง 15 คน*100บาท= 1500 บาท คุณทรงศักดิ์

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คปสอ…หางฉัตร......จังหวัดลําปาง

ลําดับ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาหมาย/จํานวน พ้ืนที่ดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ
งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาหมาย/จํานวน พ้ืนที่ดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

วิเคราะห GAP  และทบทวน เอง และ วิเคราะห GAP ทีมพัฒนาฯ

เขียน Profile รพ.สต. และ R2R เขียน Profile และ R2R

1.1 ทบทวนทีมพี่เล้ียง ผูรับผิดชอบหลักในการ รพ.สต.  สสอ.  รพ. หองประชุม สสอ. มีผูรับผิดชอบหลัก 20-พ.ย.-62 บุญลักษณ

      พัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิ ระดับอําเภอ 15 คน คุณทรงศักดิ์

ทีมพัฒนาฯ

1.2 กําหนด รพ.สต. พัฒนา 2 แหง หองประชุม สสอ. 20-พ.ย.-62 บุญลักษณ

ใหผานเกณฑ รพ.สต. 5 ดาว คงสภาพ 8 แหง คุณทรงศักดิ์

1.3 ทําแผนพัฒนายกระดับ มี Action Plan คาอาหารและ UC 30-พ.ย.-62 บุญลักษณ

ใหผานเกณฑ รพ.สต. ติดดาว อาหารวาง 15 คน*100บาท= 1500 บาท คุณทรงศักดิ์

เอาเขา Action Plan รพ.สต. ทีมพัฒนาฯ

   - ตามจุดเนนที่ไดจาก GAP

ของแตละ รพ.สต. กสต.

 -มิติการเขาถึงบริการ 12กลุม 

จาก COC Link LP : แผนเชิงรุกเยี่ยมบาน

โดย FCT/ มอค.

คนหากลุมผูดอยโอกาส

“บานยากจน คนยากไร ไมมีคนดูแล”

แผนการคัดกรองที่ยังไมไดตามเปา

 -มิติการดูแล: การปรับปรุง/ใช CPG

 -มิติการเสริมพลัง : 

Self management ในกลุม

DM/HT,  CG/ญาติผูสูงอายุติดเตียง

Health Literacy ในกลุมเสี่ยง



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาหมาย/จํานวน พ้ืนที่ดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

หมูบานปรับเปลี่ยน

 -มิติการดูแลตอเนื่อง:รวมดูแล

กลุม Intermediete careระยะพักฟนท่ีบาน

ระบบสงตอ   ระบบConsult

ชองทางGreen Chennel

Chennel /Fast track

1.4 การทํา R To R รพ.สต. สสอ.15 คน หองประชุม สสอ. มีงานวิจัย R2R บูรณการ ใน UC 14-ธ.ค.-62 บุญลักษณ

 -อบรมการทํา R To R Gov. Ex คุณทรงศักดิ์

 -ติดตามงานโดยวิทยากร 2 ครั้ง (งานวจิัย)

2.พัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยม

ประเมินคุณภาพมาตรฐาน รพ.สต. 

ระดับอําเภอ 

2.1 แตงต้ังทีมเยี่ยมประเมิน รพ.สต.  สสอ.  รพ. หองประชุม สสอ. มีทีมเยี่ยมประเมินฯ UC 20-พ.ย.-62 บุญลักษณ

ระดับอําเภอแบงเปน Zone 15 คน คุณทรงศักดิ์

2.2 อบรมเรื่องการเยี่ยม รพ.สต.  สสอ.  รพ. หองประชุม สสอ. คาวิทยากร 1500บาท ธค 62 คุณกัญฐณา

เสริมพลังอิงมาตรฐาน 15 คน คาเอกสารอบรม 500บาท คณุทรงศกัดิ์

รพ.สต. ติดดาว คาอาหารและอาหารวาง 15 คน*100บาท= 1500 บาท

3. การควบคุม

กํากับติดตามการดําเนินงาน PCC

และ รพ.สต.ติดดาว

3.1 ติดตาม Site Visit ทีมละ5คน รพ.สต. มีแผนการเยี่ยม บุญลักษณ

รพ.สต เปาหมาย ระดับ S 2 รพ.สต /2ครั้ง รพ.สต บานหนองขาม ,เวียงใต ติดตามนิเทศงานประจําป ธค.  มีค. คุณทรงศักดิ์

รพ.สต เปาหมายระดับ M 8 รพ.สต/2ครั้ง รพ.สต. บานเหลา,ขวง,ยางออย, หวยเรียน, แหงละ500*20=10000บาท มค. กพ. พค. มิ.ย. ทีมพัฒนาฯ

ปาหียง,วอแกว,ปาไคร,สันหลวง



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาหมาย/จํานวน พ้ืนที่ดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

2.3 ประชุม กอนเยี่ยม 2ครั้งๆละ20คน หองประชุม สสอ. คาอาหารวาง 20*25บาท*2 =1000 บาท

2.3 ตั้ง Line กลุมในการสื่อสาร

2.4สรุปผลการเยี่ยมประเมิน   

 ปญหา อุปสรรค รพ.สต.ทุกแหง 

และความตองการสนับสนุน

จากระดับจังหวัดสง สสจ. 

2.5 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู รพ.สต.  สสอ.  รพ. หองประชุม สสอ. บูรณการ ใน  20 ก.ค. 63 บุญลักษณ

การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. 25คน Gov. Ex ทีมพัฒนาฯ

และคัดเลือกผลงานเดน ทุก รพ.สต.รวมท้ัง คุณทรงศักดิ์

นวตกรรม R to R ระดับอําเภอ รพ.สต.ที่คงสภาพ

รหัสโครงการ....................

โครงการพัฒนารูปแบบ โครงสราง

และการจัดบริการปฐมภูมิใหม

สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามรถ

ใหเอื้อตอการดูแลแบบองครวม

และตอเนื่อง

1.พัฒนารพ.สต.ตามเปาหมาย รพ.สต บานยางออย ตามนโยบาย น.พ. สสจ .ลําปาง ป 63

โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.สต.บานเหลา

รัชกาลที่ 10 1.รพ.สต.ปาเหียง ตามนโยบาย น.พ. สสจ .ลําปาง ป 63

เนนปรับโครงสราง อาคาร 2.รพ.สต.วอแกว

สถานที่  สิ่งแวดลอมใหเอ้ือและ 3.รพ.สต.บานขวง

สวยสะอาด สมศักดิ์ศรี

กระทรวงสาธารณสุข



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาหมาย/จํานวน พ้ืนที่ดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

2.พัฒนายกระดับคุณภาพมาตร รพ.สต.บานเหลา

ฐานและศักยภาพ ใหเปน เปาหมาย ป 2565

Node (Super รพ.สต.) 

สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพของ 

รพ.สต. เปาหมาย จัดระบบ

สนับสนุนในการดูแลประชากร

ในพื้นท่ีรับผิดชอบ  สนับสนุนยา

,LAB ที่จําเปน,ระบบขนสง

,ระบบสัญญาณอินเตอรเน็ต,

เครื่องมือ อุปกรณทางการแพทย ,

คุรุภัณฑที่จําเปน ในการเพ่ิมศักยภาพ



ยุทธศาสตรที่ 2ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

ประเด็น / งาน : พํฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธท่ีตองการ : รอยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปดดําเนินการในพ้ืนท่ี (Primary Care Cluster

โดยมุงเนนเปาหมายใน ๓ มิติรวมกัน ไดแก

มิติท่ี ๑ สุขภาวะของประชากร(Population’s Health)

มิติท่ี ๒ คุณภาพของบริการ(Service excellent & Patient’s experience of care ) เชน การเขาถึงบริการ, คุณภาพชีวิต และความนาเชื่อถือ เปนตน

มิติท่ี ๓ คาใชจายดานสุขภาพตอประชากร(Cost per capita) มีคาใชจายบริการท่ีเหมาะสม(ใชจายไดอยางสมเหตุ สมผล) ตนทุนบริการลดลงหรืออัตราการเพ่ิมของตนทุนลดลง เปนตน

ผลลัพธดานการบริการ 

การใชบริการผูปวยนอกที่คลินิกหมอครอบครัวทุกสิทธิ ( PCC Visit )  (Improve pt. Care) (satisfaction of provider)

1.       สัดสวนการเขาใชบริการระหวาง PCC : โรงพยาบาลแมขาย ทุกสิทธิ ความสุขเพ่ิม

2.       สถิติผูปวยเบาหวาน (DM) กลับมารักษาที่คลินิกหมอครอบครัว     •ความพึงพอใจ •สมรรถนะเพ่ิม

3.       สถิติผูปวยความดันโลหิตสูง (HT) กลับมารักษาที่คลินิกหมอครอบครัว      •ลดwalk in (Improve health of people)

4.       จํานวนการสงตอผูปวย (Value base health care)  - HL ในปชช.ดีขึ้น

5.       จํานวนผูปวยที่ไดรับการดูแลตอเนื่อง  Home Visit  - ลดการใชยาลง         - ลดคาใชจายในครอบครัว  - •ลดกลุมเสี่ยง NCD

ขอมูลพื้นฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา •  - •ลดปวยรายใหม

อําเภอหางฉัตรม5ี PCC ขึ้นทะเบียนกรกฎาคม2/2562ม2ีแหงคอืPCCรพหางฉัตรและPCCบานขวง-สันหลวงแผนลงทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิป2563จังหวัดลําปาง  

1ชื่อรพ.สต.แมขาย.รพ.สต.บานเหลา(1.รพ.สต.บานเหลา2.รพ.สต.บานเวยีงใต3.รพ.สต.บานปาเหียงประชากร=12,722คนชื่อแพทยนพ.ศรัณยู  ตาใจPlanlสงแพทยเขาอบรมระยะสั้น ป63

2.ชื่อรพ.สต.แมขายรพ.สต.บานปาไคร(1.รพ.สต.บานปาไคร2.รพ.สต.บานวอแกว3.รพ.สต.บานหนองขามประชากร=9,619คนชื่อแพทยนพ.นิลวัตร สุวรรณศรPlanlสงแพทยเขาอบรมระยะสั้น ป63)

3.ชื่อรพ.สต.แมขายรพ.สต.บานยางออย(1.รพ.สต.บานยางออย2.รพ.สต.บานหวยเรียนประชากร=9,009คนชื่อแพทยพญ.สุทัศนีย  สุวรรณศรPlanlสงแพทยเขาอบรมระยะสั้น ป63)

จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ 120208

โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิหางฉัตรใกลบานใกลใจ ไมทิ้งใครไวขางหลัง ผอก./สสอ

ผูรับผิดชอบ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คปสอ.....หางฉัตร.......จังหวัดลําปาง

.อัตราควบคุมโรค NCD ดีขึ้น

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

ปงบประมาณ2563 สมพิศ

1ทบทวนคําสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

2.พัฒนาทีมสหวิชาชีพ

  2.1ชี้แจงทีมและแผนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ คณะกรรมการPCC PCC5แหง

  2.2แพทยเขาอบรมระยะสั้น แพทย •สมรรถนะเพ่ิม 3คน uc มค-สค63 HRM

3*40000บาท=120,000บาท

  2.3 ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู PCC5แหง รพสต.ศรีหมวดเกลาความสุขเพ่ิม 20คน*100บาท=2,000บาท มค63 สมพิศ

•สมรรถนะเพ่ิม ของท่ีระลึก 500 บาท

3 ทบทวนการจัดตั้ง PCCใหสอดคลองกับ พรบ.

4.ประชุมทีมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพือพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง 40 คน*25*4 ครั้ง=4,000 บาทมค,มีค,มิย, สมพิศ

5.มีโครงสราง อาคารสถานท่ีและเครื่องมือที่จําเปนโดยประสานเครือขาย บูรณาการพชอ. สค63

6.พัฒนาระบบระบบขอมูลขาวสาร(IT) PCC5แหง บูรณาการย.4 คณะกรรมการIT

7.ประชุมทีมPRE-POST CONFERENCE/แลกเปลี่ยนเรียนรู/เสริมวิชาการ PCC5แหง เขตรพช. เพ่ิมสมรรถนะ 14ทีม*11ครั้ง*500 บาท= พย.-กย63 สมพิศ/อารีย

เพือพัฒนาการดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง ทีมหมอครอบครัว 10รพสต. ทีมดูแล 77,000 บาท

7.กํากับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผล PCC5แหง บูรณาการคปสอ.

8. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปบทเรียนการทํางานรวมกัน คณะกรรมการPCC PCC5แหง 20คน*100บาท=2,000บาท สค63 ผอก./สสอ

สมพิศ

 



 คะแนน ECS คุณภาพรพ.หางฉัตรป 2562 = 74.43 องคประกอบท่ีไมผานเกณมีดังนี้

  องคประกอบที1่  ดานอาคารสถานที่

           –ไมมีหองชะลาง

  องคประกอบที2่.  ดานบุคลากร

           -Head Nurse ไมผานการอบรมผูบริหาร 4 เดือน ,พยาบาลในหนวยงานไมผาน ENP/EP

  องคประกอบที3่. การรักษาพยาบาล

          - ไมมี Fast Track HI  ที่ชัดเจน 

  องคประกอบที5่. ดานการสงตอ(Referal System)

          -ไมมีคูมือแนวทาง Refer System ชัดเจน, ไมผาน 74.16% (เปา80)

  องคประกอบที8่. Pre Hospital System

           -ระบบ Pre Hospital ของรพ. Respontime ไมผาน 74.16%  เปาหมาย80%)

  องคประกอบทึ7่.ดานการพัฒนาคุณภาพ HA

           -รูปแบบงานพัฒนาคุณภาพ HA ไมตอเนื่อง

  องคประกอบที1่2. ดานการศึกษาและวิจัย

            -ไมมีการศึกษาวิจัยในหนวยงาน 

แผนพัฒนางาน ECS คุณภาพ โรงพยาบาลหางฉัตร ประจําป 2563



จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ ....120209 ร.พหางฉัตร ผานเกณทECSคุณภาพ

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ

1.พัฒนาระบบ ECS คุณภาพ

1.1.มีการประเมินตนเองตามเกณฑประเมินECSคุณภาพ จนท.ER12 คน หองฉุกเฉิน รอยละ70 ตค.62-กย.63 หน.ER

พัฒนาความสามารถขาด 12 องคประกอบ ดังน้ี จํานวน 2 ครั้ง/ป

 - ทําประเมินเกณฑ ECS คุณภาพปละ 2 ครั้ง

 - กําหนดประชุมคณะทํางานทุก 1 เดือน  -นายอําเภอและหัว มีคณะกรรมการPHER ต.ค62 คณะกรรม

 - การสรุปและประเมินผลการดําเนิน6เดือน, 1 ป หนาสวนอ.หางฉัตร อําเภอหางฉัตร PHEM

 - จัดสรางหองชะลางหนาหอง ER สสอ/รพ/รพสต50คน อ.หางฉัตร

 - สงแพทยและพยาบาลอบรม ENP 4 เดือนปละ 1คน จํานวน   50   คน อาหารและ uc ตค.62-กย.63 หัวหนา ER

 สง Head Nurse อบรมผูบริหาร 4 เดือน  อาหารวาง 

 - ประสานแมขายรพ.ลําปางจัดทํา Fast Track 

ชัดเจนเปนรูปธรรมมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

 - จัดทําแนวทาง Refer System คปสอ.หางฉัตรและรพ.ลําปาง/รพ.เกาะคา

 - สงบุคลากรอบรม Pre Hos Nurse ที่รพ.ขอนแกน

 - ประชุมคณะทํางานประสานบริหารแยกพขร.EMS+

พขร.Refer แยกออกจากกันชัดเจน

 - สนับสนุนสงเสริมจนท.ในหนวยงานทําR2Rคนละ1เรื่อง/ป

1.5.รวมจัดทําแผนปฏิบัติการสาธารณภัยและภัยพิบัต,ิโครงสรางICS,  3750บาท ตค.62-กย.63

บทบาทหนาที่ระบุบุคลากรใหชัดเจน/แผนประคองกิจการและแผนอพยพผัปวย

1.6.รวมเปนคณะทํางานMCATTงานจิตเวช

ลํา

ดับ
ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม เปาหมาย/จํานวน

พื้นท่ี

ดําเนินการ
ผลผลิตโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ



จํานวน แหลงงบ

ลํา

ดับ
ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม เปาหมาย/จํานวน

พื้นท่ี

ดําเนินการ
ผลผลิตโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

1.7จัดทําคําสั่งแตงตั้งทีมMini MERTรพหางฉัตร จํานวน2ทีม

1.8จัดทําซอมแผนรองรับสาธารณภัยและ

ภัยพิบัติโดยซอมแผนอุบัติเหตุจราจร

1.9.อบรมชี้แจงการซอมแผนอุบัติเหตุจราจร จํานวน      คน อ.หางฉัตร

โดยมี - การซอมแผนบนโตะ  -ปละ 1 ครั้ง 1,250 UC กพ-มีค63

 - การซอมแผนเสมือนจริง จํานวน 200 คน 20,000 UC

 - การช้ีแจงใหความรูเรื่องการเตรียมทีม

ในการตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณภัยและภัยพิบัติ

1.10.สรุปประเมินผลการซอมแผน จํานวน 50 คน มีแผนรองรับภัยพิบัติ

1.11. สงพยาบาลอบรมหลักสูตร จํานวน  2    คน 20,000 UC มีค.-เม.ย63 HRD

Pre-Hospitol Nurse จํานวน 2 คน/ป  -ปละ 1 ครั้ง รําพึง

1.12 สงบุคลากรทางการแพทยอบรมการ

เตรียมความพรอมรับภัยพิบัติหลักสูตรHops

1.13. มีระบบ Pre-hospitd กอนถึงรพ. ต.ค62 PCT รวม

1.14. จัดทําแนวทางการดูแล ผูปวยTrauma จํานวน 3 เรื่อง มีCPGรายโรคใชปฏิบัติ ต.ค62 กับงาน ER

HI, Blunt Trauma, Multiple Trauma ER ในหนวยงานER กย.63

1.15 จัดทําแนวทางใหมีการวนิิจฉัยและ PCT รวมกับ

ชวยเหลือผูปวยบาดเจ็บที่ศีรษะขั้นตนตามแนวทาง ATLS ER

คือ Fast Tarck Trama

1.17ทํา MCUรวมกับสถานประกอบการใน หัวหนาสวนอําเภอ อําเภอหางฉัตร ตค.62-กย.63 วราภรณ



จํานวน แหลงงบ

ลํา

ดับ
ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม เปาหมาย/จํานวน

พื้นท่ี

ดําเนินการ
ผลผลิตโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

การใหลูกจางในโรงงานสวมหมวกนิรภัย/ หางฉัตรเดือนละ1ครั้ง บูรณาการ

คาดเข็มขัดในการเขาออกโรงงาน รวมกลุมเวช

1.18. สงตอผูปวยบาดเจ็บศีรษะ(Sever HI, หองฉุกเฉิน ตค.62-กย.63 เพ็ญศร+ี

Blunt Trauma, Multiple Trauma) จนท.ER

ตามแนวทางการสงตอทุกราย

1.19.เก็บรวบรวมรายงาน/วิเคราะหจุดเส่ียง 12เดือน ตค.62-กย.63 วราภรณ

อุบัติเหตุทุกเดือนสงสสจและรพ.ลําปาง

1.20.รวบรวมรายงาน IS สงสสจ.ทุกเดือน หัวหนาสวนอําเภอ ตค.62-กย.63 รําพึงและจิรนารถ

และนํามาวืเคราะห/สถิติ เพื่อนําเสนอ หางฉัตรเดือนละ1ครั้ง ผอ.รพ.

คณะกรรมการเตรียมความพรอมรับอุบัติ

ทางถนนของอําเภอในที่ประชุมอําเภอทุก

วันที4่ของเดือน

1.21สงขอมูลศูนยcocเยี่ยมบานผูปวยบาด รพสตทุกแหง ตค.62-กย.63 ขนิษฐา

เจ็บศีรษะที่ตองไดรับการฟนฟูที่บานรวม และpcc2แหง Erรวมกับ

กับชุมชนและรพสต. บานเหลาและบานขวง COC

1.22สรุปผลการดําเนินงานพัฒนา ECS มีค.-กย63 รําพึง

คุณภาพประจําป2562 ปละ 2 ครั้ง

2.ดําเนินการพัฒนา ER คุณภาพ

1.วิเคราะหสถานะการณขอมูลเพ่ือจัดทํา จนท.ER 12 คน หองฉุกเฉิน ผานเกณทERคุณภาพ ตค.62 รําพึง

 Gap Analysis จํานวน 2 ครั้ง/ป รอยละ70 วิชาการหอง



จํานวน แหลงงบ

ลํา

ดับ
ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม เปาหมาย/จํานวน

พื้นท่ี

ดําเนินการ
ผลผลิตโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

2.1 มีการประเมินตนเอง ER คุณภาพ จนท.ER 12 คน มีค.-กย.63

ใน 3 มิติ 12 องคประกอบไมผานเกณท จํานวน 2 ครั้ง/ป

และนําสูแผนป2561

   2.1.1 อาคารสถานที่ หอง ER

 -ปรับปรุงโครงสรางโดยจัดสรางท่ีชะลางตวัผูปวย หนาหองer 1หอง  10000บาท ตค.62-กย.63

 -จัดใหมZีONE CPR พรอมอุปกรณชวยชีวติ

   2.1.2 บุคลากรไมผาน=41.58% หน.ER+

 -สงอบรมparamedic nurse จํานวน 2 คน  20,000บาท ตค.62-กย.63 หน.ER+HRD

 - อบรมพยาบาลผูชวยชันสูตรพลืกศพ จํานวน 2คน/ป  10,000บาท มีค.,กย.63 หน.ER+HRD

2.1.3 สามารถในการรองรับภัยภัยพิบัติ (ป62=83.08%)

 - สงแพทยพยาบาลอบรมหลักสูตร Mini MERT จํานวน 1 ทีม งบสสจ. ตค.62-กย.63 หน.ER+HRD

2.1.4 ระบบสนับสนุน(ป62=64.70 %)

 - จัดใหจนท.รปภ.มืออาชีพโดยกําหนด จนท.รปภ ตค.62-กย.63 หน.บริหาร

บทบาท/หนาที่ ความรับผิดชอบชัดเจน

 - มีระบบรายงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทันเวลา จนทERทุกคน ตค.62-กย.63 พวงเพ็ญ

 - จัดใหมีระบบเก็บเงินคาบริการนอกเวลา หน.บริหาร

 - จัดใหมีระบบการจายยานอกเวลาราชการตลอด 24 ชม. จนท.เภสัช หน.เภสัช

2.1.5 ขาวสาร/ขอมูล (ป62  =  83.75  %)

 -พัฒนาระบบมาตราฐานขอมูลในงานER จนทERทุกคน ตค.62-กย.63 วราภรณ

และจัดใหมีการลงขอมูลเวชาระเบียนในระบบ จนทER



จํานวน แหลงงบ

ลํา

ดับ
ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม เปาหมาย/จํานวน

พื้นท่ี

ดําเนินการ
ผลผลิตโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

ฐานขอมูล Hos-xp ใหครบถวนสมบูรณ

 - มีการวิเคราะหขอมูลฐานขอมูลHos-xp งานIM ของER ตค.62-กย.63 วราภรณ+

เพ่ือดึงขอมูลมาใชประโยชนในระบบโรค งาน IM รพ.

2.1.6 การพัฒนาคุณภาพ (ไมผาน=  60 %) หองฉุกเฉิน ตค.62-กย.63 คณะกรรมการ

(Quality Management) HA รพและER

 - ทบทวนคณะกรรมการตางๆเพ่ือใหมี แพทยประจําER รพ.หางฉัตร รําพึง+

การพัฒนาคุณภาพ HA อยางตอเน่ือง พยาบาลERทุกคน จนทER

 -ดูแลรักษาใหมีการใชระบบTelemedicinในผูปวยER

2.1.7 การศึกษาและการวิจัย ( ไมผาน= 0 %)

 - สงเสริม+สนับใหมีการพัฒนาและทําวิจัย ปละ 1 ครั้ง 1,000 uc ตค.62-กย.63 HRD

แลกเปลี่ยนเรียนรูในงานประจํา(R to R) จํานวน1เรื่อง รําพึง

2.1.8 ความพึงพอใจของบุคคลากรดาน 2ครั้ง/ป ขนิษฐา

การรักษาพยาบาลฉุกเฉินของงานER หน.ER

 - อบรม ESB ทั้งโรงพยาบาลเพ่ือ รวมกับHRD HRD

 สรางขวัญกําลังใจ/คาตอบแทนบุคลากร รําพึง

 - สวัสดิการอบรมตอบโควตา เพ่ือความ จํานวน 2 ครั้ง/คน/ป HRD

ตองการในดานความรูและวิชาชีพ รําพึง

2.2ลดภาวะหองฉุกเฉินแออัด โดย พยาบาลERทุกคน หองฉุกเฉิน ตค.62-กย.63 รําพึง

2.2.1 จัดใหมีพยาบาลวิชาชีพทําหนาทTีriage หนาหองฉุกเฉิน หนาหองฉุกเฉิน



จํานวน แหลงงบ

ลํา

ดับ
ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม เปาหมาย/จํานวน

พื้นท่ี

ดําเนินการ
ผลผลิตโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

 และบทบาท หนาทTีriageชัดเจนเปนลายลักษณ

และจัดใหมีโตะTriageใวหนาหองฉุกเฉิน

2.2.2มีนโยบาลโรงพยาบาลแจงท่ีประชุม อําเภอหางฉัตร ผอ.รพ.

อําเภอหางฉัตรและผูประกอบการโรงงาน รําพึง

กรณีมาตรวจนอกเวลาราชการถาไม

เจ็บปวยฉุกเฉินจะไมออกใบรับรองแพทยลางาน

2.2.3มีการประชาสัมพันธเสียงตามสายใน รพ.หางฉัตร รําพึง

โรงพยาบาลใหผูปวยทราบTriage Leval ธนิวรา

2.2.4จัดใหมH็OT LINEสายตรงปรึกษาโรค ประชาชนอ.หางฉัตร หองฉุกเฉิน รําพึง

2.3.มีการพัฒนาคุณภาพการรักษาโดยใช พยาบาลERทุกคน หองฉุกเฉิน ตค.62-กย.63 รําพึง

ER Safety Goal แพทยประจําER

2.3.1ER Safety(2P Safety) พยาบาลERทุกคน หองฉุกเฉิน รําพึง

ดูแลผูปวยโดยPatient Safety 5ประเด็น วิชาการหองER

 -จัดโชนTiage และโชนตางๆๆใหจัดเจน

 - มีแผนวจิัยและการรักษาโรคกลุมเสี่ยง

โดยใช Early Warning Score (NEWS)ใหถูกตอง

 - มีการสื่อสาร วิธีกรและแนวทางสําหรับ 

Crisis Sitnation

 - เปาหมายผูปวยตองจัดทํา Flow ดูแล

ผูปวยและมาตรการกําหนดระยะเวลาผูปวย



จํานวน แหลงงบ

ลํา

ดับ
ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม เปาหมาย/จํานวน

พื้นท่ี

ดําเนินการ
ผลผลิตโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

ฉุกเฉินวิกฤตอยูในหองฉุกเฉินไปเกิน 2-4 ชม.

 - มีการเรตียมความพรอมรับภาวะฉุกเฉิน รําพึง

และสาธารณภัย (Hospitol Prepanedness รวมกับคณะกรรมการ

far Emergencies : HOPE) PHRM

2.2 Persennel : 2 ประเด็น พยาบาลERทุกคน หองฉุกเฉิน

2.2.1 Ambeland Sefety รําพึง

  1. มีสงจนท.พนักงานขับรถอบรม งบสสจ

  2. ขับรถไมเกิน 80 กิโลเมตร หน.บริหาร

  3. ติด CCTV +GPS ในรถ Ambeland หน.บริหาร

  4.จัดทําประกันชีวิตจนท.ปฏิบัติงานEMS จํานวน 55 บาท 6,960 uc ต.ค.-62 โสพิศฏา

2.2.2 Warkplace Vidence รําพึง

โดยเปนนโยบายดานบุคลากรเพียงพอ

2.3 จัดใหมี ER Quality Improvement (Andit) ปละ 2 ครั้ง หองฉุกเฉิน มีค.,กย63 วราภรณ

3.พัฒนา EMS คุณภาพ 1.ระบบการแพทย

1. ทบทวนและแตงตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการ EMS อําเภอหางฉัตร ฉุกเฉินมีคุณภาพ ตค62-กย63 คณะกรรมการEMS

เครือขาย EMS ระดับอําเภอประชุมและนําเสนอขอมูล ระดับอําเภอปละ1ครั้ง ไดมาตราฐาน ระดับอําเภอ

2.คืนขอมูลผลการดําเนินงานEMSและ เดือนละ1 ครั้ง 2.เพ่ิมการเขาถึง ตค62-กย63 นพ.นพรัตน

เครือขายระดับอําเภอ ระบบการแพทยฉุกเฉิน รําพึง

3.ประชุมคณะกรรมการเครือขาย จํานวน2ครั้ง/ป 3.ลดอัตราการีเสยี คาอาหารวาง uc ตค62-กย63 รําพึง

EMSระดับอําเภอ ชีวติจากการเจ็บปวย  1000บาท โสพิศฏา



จํานวน แหลงงบ

ลํา

ดับ
ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม เปาหมาย/จํานวน

พื้นท่ี

ดําเนินการ
ผลผลิตโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

4. จัดตั้งศูนยฯรับ-สั่งการ ระบบบริการ ฉุกเฉิน ตค62-กย63 รําพึง

การแพทยฉุกเฉินโดยมีผูรับผิดชอบชัดเจน

(แยกจากเจาหนาที่ ER)

5.ทบทวนคูมือและแนวทางการปฏิบัติงาน จํานวน 10เลม ตค62-กย63 โสพิศฏา

และแนวทางการเบิกจายคาตอบแทนEMSและแจง รําพึง

ใหกับหนวยปฏิบัติงาน EMSและเครือขาย

6.สรางความผูกพันธEagagement โดยเยี่ยม ปละ2ครั้ง ตค62-กย63 โสพิศฎา

ใหกําลังใจหนวยปฏิบัติการภาคีเครือขายEMS

และนิเทศติดตามการดําเนินงาน/ปญหา

อุปสรรคตางๆของภาคีเครือขาย EMSและคืนขอมูล

7. จัดใหมีทีม Mini MERT ระดับอําเภอ จํานวน 2 ทีม รพ.หางฉัตร ตค62-กย63 จิรวรรณ+ชลธิชา

และโครงสรางบทบาทหนาที่แผนปฏิบัติ รําพึง+โสพิศฏา

การรองรับสาธารณภัยและภัยพิบัติ

8. จัดทําประกันชีวิตใหแกจนท.ในระบบบริการ ACLS จํานวน 55คน ก.ย.-63 รําพึง+โสพิศฏา

แพทยฉุกเฉิน (ACLS) และภาคีเครือขาย BLS, FR

9. อบรมโปรแกรม ITEMS รพ.ศูนย+สสจ. โสพิศฏา

10.เขารวมแขงขัน EMS Rally ระดับ ทีมEMR, BLS ,ACLS รอจากสสจ ตค.62-กย63 รําพึง

จังหวัด/เขต/ประเทศ อําเภอหางฉัตร โสพิศฏา

11.ลงเยี่ยมใหความรูแกจนท.EMR ในเขตอ.หางฉัตร ปละ 2 ครั้ง ม.ค.63-กย63 โสพิศฏา

12. ยกระดับ EMR เทศบาลหางฉัตรแมตาล 2 แหง ตค.62-กย63 โสพิศฏา



จํานวน แหลงงบ

ลํา

ดับ
ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม เปาหมาย/จํานวน

พื้นท่ี

ดําเนินการ
ผลผลิตโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

และอบต.เมืองยาวเปน BLS

13.ขึ้นทะเบียนหนวยปฏิบัติการ  EMR 1 แหง ตค.62-กย63 โสพิศฏา

ใหมคือเทศบาลหางฉัตร

14.รวมนําเสนอผลการดําเนินงาน EMSระดับจังหวัด ปละ 1 ครั้ง มีค.-กย63 รําพึง,โสพิศฏา

15. ประชมุคณะกรรมการภาคีเครือขาย EMS ปละ 2 ครั้ง มีค.-กย63 คกก.Pher

 ระดับอําเภอ ปละ2 ครั้งและ รําพึง

Conference case Dead/Interesting Case

16.อบรมใหความรูของเครือขาย อฉช. ประชาชนอ.หางฉัตร รอจากสสจ. ตค.62-กย63 รําพึง

เรื่องการแจงเหตุและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน ฯลฯ อสม.ลูกจางโรงพยาบาล โสพิศฏา

17.รวมสรุปประเมินผลการดาํเนินงาน 2ครั้ง/ป สสจ งบสสจ รําพึง

EMSทั้งจังหวัด โสพิศฏา

18. Ambulance Safety

18.1 ติดต้ังอุปกรณื CCTV และ GPS ในรถพยาบาล รถพยาบาล1คัน รพ.หางฉัตร ตค.62-กย63 รําพึง+หน.บริหาร

18.2 ทําประกันภัยชั้น1 รถพยาบาล รถพยาบาล2คัน รพ.หางฉัตร ตค.62-กย63 หน.บริหาร

18.3 เนนย้ําพนักงานขับรถรพ.ขับรถความ พขร4คน รพ.หางฉัตร ตค.62-กย63 หน.บริหาร

เร็วไมเกิน90กิโลเมตร/ชั่วโมง

18.4 มีผูรับผิดชอบโดยพนักงานขับรถรพ. ทุกวัน รพ.หางฉัตร ตค.62-กย63 หน.บริหาร

ทุกเชาตองมีการตรวจสอบสภาพความ  +พขร.รพ.ทุกคน

พรอมของรถและพนักงานขับรถกอน

ปฏิบัติงาน



จํานวน แหลงงบ

ลํา

ดับ
ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม เปาหมาย/จํานวน

พื้นท่ี

ดําเนินการ
ผลผลิตโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

18.5- สงเจาหนาที่ขับรถรพ.อบรม จํานวน 1 คน รพ.หางฉัตร 5000 ตค.62-กย63 รําพึง

พนักงานขับรถครบ 100%

18.6พนักงานขับรถผานการอบรมEMTB จํานวน 1 คน รพ.หางฉัตร 6000 ตค.62-กย63 รําพึง

19.ประชาสัมพันธการเรียกใชบริการ1669โดย อําเภอหางฉัตร ตค.62-กย63 รําพึง

เสียงตามสายหมูบานและวิทยุชุมชน ผอ.รพ.

และแจงกํานันผูใหญบานในที่ประชุมอําเภอ

และไลนหัวหนาสวนอําเภอ

20.สงพยาบาล ER อบรม ATLS ใหครบ 100 % พยาบาล ER 2 คน รพ.หางฉัตร 15000 ตค.61-กย62 รําพึง

21.สงพยาบาลER อบรมPre-Hospital หลักสูตร80ชม. จํานวนปละ 2 คน รพ.หางฉัตร ตค.61-กย62 รําพึง

22.สงพยาบาล ER อบรม Advance CPR จํานวนปละ 2 คน รพ.หางฉัตร 15000 ตค.61-กย62 รําพึง



ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

ประเด็น / งาน : แผนงานท่ี6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service planโรคหลอดเลือดสมอง Stroke)

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธท่ีตองการ : รอยละของการใหการรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง Stroke  ไดตามมาตรฐานเวลาที่กําหนด

                                       :  อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง Stroke            

สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน :

จํานวน แหลงงบ

รหัสโครงการ…………………………………….

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพสาขาโรคหลอดเลือดสมอง Stroke
1.ชุมชนในเขตรพ

สต.และรพ.หางฉัตร
13 ไวนิล

1.พัฒนาระยะ Pre-hospital
2.ที่ทําการอปท.

ในอําเภอหางฉัตร
8 ไวนิล

1.1 สราง STEMI,STROKE Alert/ STEMI,STROKE awareness ประชาชนท่ัวไป
3. รร.มัธยม

และรร.ขยายโอกาส
9 ไวนิล  UC ต.ค.62-ก.ย63 ธิดารัตน,บุญสนอง

 โดยประชาสัมพันธเม่ือมีอาการใหรีบมารพ.โดยเรียกใชระบบ EMS

 1669 ใหกับประชาชนแตละพื้นท่ี ผาน ไวนิล

นักเรียน 

นักศึกษา

และรร.วัดในเขต

อําเภอหางฉัตร

1.2 สงบทความรูเรื่องโรคหลอดเลือดสมองเผยแพรในเวทีประชุม ประชาชนท่ัวไป ชุมชนทั้งอําเภอ บรูณาการรวมกับงานพัสดุ ต.ค.62-ก.ย63 ธิดารัตน,บุญสนอง

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ 2563

คปสอ หางฉัตร อําเภอหางฉัตรจังหวัดลําปาง

งบประมาณ
ลําดับ  ชื่อโครงการ/รายะเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย

พื้นที่ดําเนินการ 

(ระบุ PCC)

ผลผลิต/

ผลลัพธ

ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ



จํานวน แหลงงบ

งบประมาณ
ลําดับ  ชื่อโครงการ/รายะเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย

พื้นที่ดําเนินการ 

(ระบุ PCC)

ผลผลิต/

ผลลัพธ

ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

ผูนําชุมชนประจําเดือนเพ่ือเผยแพรเสียงตามสายในชุมชน 

เพ่ือใหเกิด Alert / awareness ตอ Stroke

 1.3 แจก Alert card .ในผูปวย NCD ที่พบ BP สูงและ hyperglycemia กลุมเสี่ยง ต.ค.62-ก.ย63 บุญสนอง, งาน NCD

 ที่มารักษาER เพ่ือแกไขภาวะวิกฤตซึ่งเส่ียงตอการเกิด MI,Stroke Risk stroke

ทันทีโดยเรียกใชระบบ EMS 1669 ทุกระดับ

2.พัฒนาระบบบริการ

2.1 ทบทวน clinical practice guide line, ทีมการรักษา CPG stroke บรูณาการรวมกัน ทีมการรักษา

 CPG Stroke, CPG Stroke Fast  TracK ลงสูรพช และระดับรพ.สต และรพสต. ที่ใชในทีม ใน NCD board และรพสต

2.2 ทบทวน conference case   ที่มีปญหาการรักษา การรักษา องคกรแพทย

ลาชาในทีมการรักษาใน case Stroke เพ่ือหาแนวทางปฎิบัติที่ถูกตอง รพ.และรพสต.

และสงตออยางปลอดภัย ทันเวลา

2.3 รวมกันวเิคราะหผูปวยที่เปน Stroke และเสียชีวิต ในทีม NCD board 

3.พัฒนาระบบสงตอใหไดตามเวลา



จํานวน แหลงงบ

งบประมาณ
ลําดับ  ชื่อโครงการ/รายะเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย

พื้นที่ดําเนินการ 

(ระบุ PCC)

ผลผลิต/

ผลลัพธ

ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

3.1 ทบทวนแนวทางการรับและสงตอผูปวยที่คัดกรองเขาขาย stroke ทีมการรักษาทั้งรพช แนวทางการ บรูณาการรวมกัน ต.ค.62-ก.ย63 บุญสนอง, ทีม NCD

 ที่ใชเปนแนวทางปฏิบัติเดียวกันทั้งรพช/รพสตและรพ.แมขาย และรพสต. สงตอ ใน NCD board

3.2 มีระบบการปรึกษากับรพ.แมขาย เดียวกันทั้งรพช

 มีชองทางดวน fast track กอนนําสงตอรพ.แมขาย รพชและรพสต.

ผานทางLine , telephone

4.พัฒนาศักยภาพบุคคลากร

4.1จัดสงบุคคลากรท้ังรพช.และรพสต.อบรมความรู ทีมการรักษาทั้งรพช บรูณาการรวมกับงาน ต.ค.62-ก.ย63 บุญสนอง

แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง และรพสต. service planสาขา องคกรแพทย

 CPG stroke ,  stroke Fast Track โรคหลอดเลือดสมอง จังหวดัลําปาง ทีม NCD BOARD

4.2จัดทําแนวทางและทบทวน clinical practice บรูณาการรวมกัน

 guideline  stroke Fast Track ใหม ใหเปนปจจุบัน ในองคกรแพทย

5.พัฒนาเรื่องระบบและคุณภาพการบริการ

5.1 การคักกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผูปวยกลุมNCD ในทีม NCD BOARD ต.ค.62-ก.ย63 บุญสนอง

กลุมเสี่ยงรวมกับ NCD ทีม NCD BOARD



จํานวน แหลงงบ

งบประมาณ
ลําดับ  ชื่อโครงการ/รายะเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย

พื้นที่ดําเนินการ 

(ระบุ PCC)

ผลผลิต/

ผลลัพธ

ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

5.2.คืนขอมูลและสงตอขอมูลผูปวย stroke ใหกับทีมมอค, บรูณาการรวมกับ ต.ค.62-ก.ย63

ใหกับผานทางศนูย COC เพ่ือติดตามเยี่ยมผูปวยหลังทําหัตถการ ศูนย COC, บุญสนอง ,ศูนย COC

และดูแลผูปวยไดอยางตอเน่ือง(Intermediate Care ) mobile NCD

6.พัฒนาระบบขอมูล ต.ค.62-ก.ย63 บุญสนอง

6.1 บันทึกและจัดทํารายงานตัวชี้วัดโรคหลอดเลือดสมองประจําเดือน

ใหถูกตองและรวดเร็ว

6.2 จัดใหมีการขึ้นทะเบียนผูปวย Stroke ใหเปนปจจุบัน

 -



ยุทธศาสตรที่ 1.   ดานบริการเปนเลิศ (Service  Excellence )

ประเด็น / งาน :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( sepsis )

ตัวชี้วัด (KPI)  :

1. อัตราการเสียชีวิตของผูปวยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบชนิดรุนแรง Community acquried < รอยละ 30

2. อัตราผูปวยติดเช้ือในกระแสเลือดไดรับการเจาะ H/C กอนการให ABO > รอยละ 90

3. อัตราผูปวยติดเช้ือในกระแสเลือดไดรับ ABO ภายใน 1 ชม.หลังวินิจฉัย Sepsis/Septic shock > รอยละ 90

4. อัตราผูปวยติดเช้ือในกระแสเลือดชนิดรุนแรง (Septic shock) ไดรับสารน้ําอยางนอย 30 ml/kg.ภายใน 1.5 ชม > รอยละ 90

5. อัตราผูปวยติดเช้ือในกระแสเลือดชนิดรุนแรง (Septic shock) ไดรับยายเขา ICU ภายใน 3 ชม > รอยละ 30

6. อัตราผูปวยติดเช้ือในกระแสเลือดชนิดไมรุนแรง ไดรับการสงตอไปยังโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพสูงกวา < รอยละ 50

สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน :  อําเภอหางฉัตร  ขอมูล  ณ 30  กันยายน  2562

1. อัตราการเสียชีวิตผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบชนิดรุนแรง Community acquried ป2560 รอยละ 14.70, ป2561 รอยละ 9.87 และป2562 รอยละ13.86

2. อัตราผูปวยติดเช้ือในกระแสเลือดไดรับการเจาะ H/C กอนการให ABO  ป2560 พบรอยละ 89.21, ป2561 รอยละ 93.8และป 2562 รอยละ 94.89

3. อัตราผูปวยติดเช้ือในกระแสเลือดไดรับ ABOภายใน 1 ชม.หลังวินิจฉัย Sepsis/Septic shock ป2560 พบรอยละ  87.25 , ป2561 รอยละ 92.50 และป2562 รอยละ 93.43

4. อัตราผูปวยติดเช้ือในกระแสเลือดชนิดรุนแรง (Septic shock) ไดรับสารน้ําอยางนอย 30 ml/kg.ภายใน 1.5 ชม ป2560 พบรอยละ 93.54 , ป 2561 รอยละ100 และป2562 รอยละ 100

5. อัตราผูปวยติดเช้ือในกระแสเลือดชนิดรุนแรง (Septic shock) ไดรับยายเขา ICU ภายใน 3 ชม (ไมมีขอมูล)

6. อัตราผูปวยไดรับการสงตอไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกวา ป2560 รอยละ 59.80 , ป2561รอยละ 60.49 และป2562  รอยละ 55.47 (ไมไดแยกระดับความรุนแรง)

จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ....................

โครงการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ 5สาขาหลัก (Sepsis)

1.พัฒนาดานบุคลากร

1.1.จัดสงแพทยและบุคลากร รพช. 1 ครั้ง/ป NCD board บูรณาการรวม ตค.62-กย.63 Sepsis team

เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการดูแล ER , IPD กับงานSevice plan องคกรแพทย

รักษาผูปวยSepsis รวมกับเขตสุขภาพ สาขาSepsis จิรนารถ

โดยเนื้อหาครอบคลุมวิชาการเรื่อง จังหวัดลําปาง นิลรัตน

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คปสอ.  หางฉัตร  จังหวัดลําปาง

ลําดับ ชื่อโครงการ / รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นท่ีดําเนินการ
ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ / รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นท่ีดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

1.1.1เกณฑการวนิิจฉัย SEPSIS-3 วรรณดา

ใชเครื่องมือในการประเมิน qsofa

และ SOFA score

1.1.2นําMEWS มาใชในการประเมิน

เฝาระวังในผูปวยวกิฤติ

1.1.3การทําU/S IVC เพ่ือประเมิน

สารนํ้า ในการResuscitated fluid

1.1.4แนวทางการสงตอไปยัง

รพ.แมขาย และการสรุป chart

1.1.5การเก็บบันทึกขอมูลในระบบ

Sepnet1.

1.2 รวมทบทวนเวชระเบียน 6 เดือน/ครั้ง NCD board ตค.62-กย.63 Sepsis team

ผูปวยท่ีเสียชีวิตจากSepsis/Septic ER , IPD องคกรแพทย

shock ทุกราย เพ่ือหา GAP จิรนารถ

และพัฒนาแกไข นิลรัตน ,วรรณดา

1.3 จัดทําแนวทางการคัดกรอง,การ รพ.สต.ทุกแหง ตค.62-กย.63 องคกรแพทย

ประเมินและสงตอสําหรับรพ.สต. จิรนารถ

1.4 ทบทวนและจัดทําแนวทาง NCD board ตค.62-กย.63 องคกรแพทย

Guidline Sepsis ใหเปนปจจุบัน ER , IPD จิรนารถ

1.5 รพช.และรพสต. ไดรับการ 1 ครั้ง/ป ตค.62-กย.63

นิเทศภายในจากทีมService plan

จังหวัดลําปาง

2.พัฒนาดานยาและอุปกรณ

2.1จัดหาขวด Hemo culture. 100% งบประมาณ ตค.62-กย.63 หองLAB

ใหพรอมใช จากเงินบํารุง



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ / รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นท่ีดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

2.2จัดหาเครื่องมือและแผนตรวจ 100% ตค.62-กย.63 หอง LAB

Serum lactate ใหพรอมใช

3.พัฒนาดานระบบสงตอและ

เทคโนโลยี

3.1ทบทวนแนวทางการรับ-สงตอ NCD board

ผูปวยระหวางรพสต., รพช, และ ER , IPD

รพ.เกาะคา , รพ.ลําปาง

3.2พัฒนาระบบ Refer บรูณาการรวม Sepsis  team

 Sepsis fast  track  งานSevice plan จิรนารถ

โดยจัดทําแนวทางการสงตอและ สาขาSepsis

แนวทางการประสานงานผูปวยวิกฤติ จังหวัดลําปาง

Sepsis /Septic shock ไปยังรพ.แมขาย 

(รพ.เกาะคา , รพ.ลําปาง)

3.3พัฒนาการลงขอมุล ICD-10 และ บรูณาการรวม ตค.62-กย.63 จิรนารถ

การลง Sepsis register ในโปรแกรม งานSevice plan

Sepnet-1. ถูกตองเหมาะสม สาขาSepsis

มีประสิทธิภาพมากขึ้น จังหวัดลําปาง



ยุทธศาสตรที่ .....2

ประเด็น / งาน : คลินิกใหคําปรึกษาการใหบริการกัญชาทางการแพทย

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธท่ีตองการ  สามารถใหคําปรึกษาและงตอ การใหบริการกัญชาทางการแพทยได

ขอมูลพื้นฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา

จากการดําเนินงานคลินิกใหคําปรึกษาการใหบริการกัญชทางแพทยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคมท่ีผานมาพบวามีประชาชนใหความสนใจ โดยมีการเขารับการปรึกษาที่คลินิก และการสอบทางโทรศัพท  

รวมทั้งสิ้น 8 ราย มีผูท่ีใชกัญชาจากการขายออนไลนอยางตอเนื่องมาแลว 7 ราย เปนผูปวยมะเร็ง 2 ราย  ผูปวย ปวดกระดูกหลังผาตัด 1 ราย ผูปวยที่มีอาการโรคอื่นๆ ไมจําเพาะอีก 3 ราย และ

ผูปวยสวนใหญสนใจเขารวมงานวิจัยกัญชาทางการแพทย

จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ

โครงการ. การพัฒนาคลินิกใหคําปรึกษาการใหบริการกัญชาทางการแพทย  -มีแนวทางการให บูรณาการกับ UC   พย.62 กุหลาบทิพย

1.รายละเอียดกิจกรรม คําปรึกษากัญชา งานจิตเวช รับผิดชอบโครงการ

1.1ประชุมชี้แจงกิจกรรมท่ีปฏิบัติเดิมและพัฒนาแนวทางใหม แพทย เภสัชกรฯ ทางการแพทย ยาเสพติด นพ .นิลวตัร

เรื่องแนวทางการใหการเขาสูระบบบริการ  การใหคําแนะนํา  การสงในท้ังภายใน ทันตแพทย รพ.หางฉัตร เภสัชกร

และภายนอก  -ปชช.ไดรับ แพทยแผนไทย

คําแนะชวย

ชวยเหลือสงตอ

ไดถูกตอง

1.2จัดทําสือประชาสัมพันธ ผาน FB  และ Line เนนใหความรูโดยอางอิงจากศูนย

วิชาการ แพทยแผนไทย  - เจาหนาที่

  -  แจงแนวทางการใหบริการคลินิกใหคําปรึกษากัญชาทางการแพทยแกเจาหนาที่ นักกายภาพบําบัด สาธารณสุขมี

โรงพยาบาลทุกคน  ผานทางไลนเจาหนาที่โรงพยาบาล และชี้แจงเจาหนาที่ รพ.สต นักประชาสัมพันธ ความรูความเขาใจ

โดยประสานกับ ผูรับผิดชอบ สสอ, โดยจัดทําปายประชาสัมพันธรูปแบบ พยาบาล scree ในการใหบริการ

อินโฟกราฟฟก พยาบาลจิตเวช สามารถใหคํา

นักจิตวทิยา แนะนําแกประชา

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คปสอ................หางฉัตร.........................จังหวัดลําปาง

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

รวม 12 คน ชนที่ตองการรักษา

ดวยกัญชาทาง

การแพทยได

ถูกตอง

  -จัดเก็บรายงานสง สสจ .ทุก สัปดาห  - มีรายงานตาม

แนวทางสง สสจ

ทุกสัปดาห 



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ

1 120301 โครงการพัฒนาบุคลากร คปสอ.หางฉัตร 491,760 491,760

2 0

3 0

491,760 0 0 0 0 491,760

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

รวม ย.3 ทั้งหมด ..............1................ โครงการ เปนเงิน

รวมทั้งหมด .......................... โครงการ เปนเงินทั้งหมด

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใตประเด็นยุทธศาสตร คปสอ....................  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

รวมงบประมาณ



จํานวน
แหลง

งบ

1 รหัสโครงการ…120301

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
คปสอ.หางฉัตร

- มีการบริหารจัดการ

กําลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ

1.การบริหารจัดการอัตรากําลัง คปสอ.หางฉัตร

(Human Resource Management:HRM)

1.1 ทบทวนคณะกรรมการ CHRO คปสอ 1 คณะ คปสอ.หางฉัตร  มีคําสั่งแตงตั้ง

 ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพและทุกระดับ พ.ย.-62 ศรีไพร/ประจักษ

1.2 ประชุมคณะกรรมการ CHRO อําเภอรวมกับการประชุม คปสอ. คกก. CHRO คปสอ.หางฉัตร - รายงานการประชุม ตค.62 - กย63 ศรีไพร/ประจักษ

ครบองคประชุม/รายไตรมาส

1.3 วเิคราะหสภาพปญหาดานกําลังคน กําหนดผูรบัผิดชอบระดับอําเภอ 2 ครั้ง /ป คปสอ.หางฉัตร  ขอมูลบุคลากร  -  - ตค.62 ศรีไพร/ประจักษ

 วิเคราะหอัตรากําลังทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีความครบถวน

เชิงปริมาณ : กรอบ FTE ทุกวิชาชีพ/รายไตรมาส และเปนปจจุบัน

เชิงคณุภาพ : ความสอดคลองกับการจัดบรกิารและ Service Plan ทุก SP/รายไตรมาส

1.4 - การพัฒนาคุณภาพฐานขอมูลบุคลากร HROPS 
บุคลากรทุกประเภทการจาง/ราย

ไตรมาส
คปสอ.หางฉัตร

บริหารจัดการกําลังคนอยาง

มีประสิทธิภาพ

การลงขอมูลในระบบ HROPS

 - รายงานขอมูลอัตรากําลังตามแบบฟอรมที่ สสจ. กําหนด ทุกประเภทการจาง รายไตรมาส 1.ขอมูลบุคลากรมีความถูกตอง 5 ม.ค. 63 ศรีไพร/ประจักษ

 - รายงานความเคล่ือนไหวอัตรากําลัง ความครบถวนและ 5 เม.ย. 63 ศรีไพร/ประจักษ

 (บุคลากรออกหรือเขาใหม) หรือมีการจางผูพิการ เปนปจจุบัน 5 ก.ค. 63

2.สงขอมูลตามกําหนดเวลา 5 ต.ค. 63

พ.ย.62-ธ.ค.63

1.5 กรณีสูญเสียบุคลากร จัดทําหนังสือขอทดแทนตําแหนงวางไปที่สสจ. ใหเปนปจจุบัน คกก. CHRO คปสอ.หางฉัตร

ครบองคประชุม/รายไตรมาส

2.การวางแผนอัตรากําลัง

(Human Resource Planing)

2.1 จัดทําแผนอัตรากําลัง 1 ป และแผน 5 ป 1 คร้ัง
คปสอ.หางฉัตร

มีแผนอัตรากําลลัง

ปงบประมาณ 2563 - 2567

 ม.ค. 63
ศรีไพร/ประจักษ

สอดรบักับ Service Plan และ Service Blueprint 

แผนปฎบัิติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คปสอ....หางฉตัร.....จังหวัดลําปาง

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นท่ีดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

ผูรับผิดชอบ



จํานวน
แหลง

งบ

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นท่ีดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

ผูรับผิดชอบ

สายงาน แพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาลวชิาชีพ (Primary care

 Secondory & Tertiary care และ Excellence) และสหวิชาชีพ

ใหครอบคลุมทุกระดับทั้งในสวนของ

1.สมรรถนะบุคลากร คปสอ.หางฉัตร

1.กําหนดสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ   2 ครั้ง ผลการประเมินสมรรถนะ ไมใชงบ  พ.ย.62 ศรีไพร/ประจักษ

ทั้งสวนบริการและสนับสนุนบริการ หลัก และสมรรถนะตาม ม.ีค.-63

2.ประเมินสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ บทบาทหนาที่ของบุคลากร ศรีไพร/ประจักษ

ทั้งสวนบริการและสนับสนุนบริการ ทุกระดับมากกวารอยละ 80

2.เตรียมความพรอมบคุลากร คปสอ.หางฉัตร

1.ปฐมนิเทศบุคลากรใหม
5..คน

1.บุคลากรใหมผานการ

ปฐมนิเทศ 100% ไมใชงบ  ต.ค.62
ศรีไพร/ประจักษ

2.ขาราชการใหมผานการ

ทดลองงาน 100%  มิ.ย.63

2.เตรียมผูเกษียณอายรุาชการ
........3....คน

คปสอ.หางฉัตร
เกษียณอายุราชการอยางมี

คุณคา 30,000 UC  ก.ย.63
ศรีไพร/ประจักษ

2.2 วเิคราะหสภาพปญหาดานกําลังคน เพ่ือวางแผนการ 1 คร้ัง คปสอ.หางฉัตร 1. รายงาน  ม.ค. 63 ศรีไพร/ประจักษ

บริหารกําลังคน ทดแทนในสวนของการเกษียณอายรุาชการ และลาออก การวิเคราะห

จากราชการเพ่ือ 2. ตําแหนงวางลดลงตาม

* วางกําลังคนทดแทน
พยาบาลวชิาชีพ 1 คน รพ.หาง

ฉัตร
เปาหมายที่กําหนด

พขร. 1 คน รพ.หางฉัตร
นวก.สส.1คน รพ.สต.สันหลวง

สสอ.
จพ.ธุรการ 1 คน สสอ.

* บริหารตําแหนงวาง ผอ.รพ.สต.บานยางออย

2.3 การบริหารจัดการกําลังคนเปนแบบ One Province คปสอ.หางฉัตร 1. มีแผนบริหารกําลังคน

One Hospital One resource ในทุกวิชาชีพ 2. มีอัตรากําลังที่เพียงพอ

ตอการปฏิบัติงาน

1. จัดทําแผนกระจายอัตรากําลังหรือshare ทรัพยากรรวมกัน

จัดใหมีการหมุนเวยีนบุคลากรในสายสหวิชาชีพทั้ง 

* พยาบาล

- ระหวาง รพช. กับ รพช. รพ.เกาะคา 5 manday / วนั เทียนจรัส/ประจักษ

- ระหวางรพช.กับรพ.สต. รพ.หางฉัตร/รพ.สต.บานขวง 1 manday/วนั



จํานวน
แหลง

งบ

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นท่ีดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

ผูรับผิดชอบ

* เภสัช

* ทันตาภิบาล

* ฯลฯ

 - จัดทีมสหวิชาชีพ PCC FCT 1วนั/ สัปดาห  1 วนั/สัปดาห ต.หางฉัตร ต.ค.62-ก.ย.63 สมพิศ/ประจักษ

    เขตรับผิดชอบ ต.หางฉัตร

    รพ.สต. 10 แหง 1วนั/เดือน ทุก รพ.สต. FCT 1 ทีม/เดือน/1แหง   ตามเอกสารแนบทาย ธ.ค.62-ก.ย.63

2.3 สรุปรายงานปญหา อุปสรรคแก คปสอ/จังหวัด คปสอ.หางฉัตร - มีรายงานเสนอตอ ทุกไตรมาส สมพิศ/ประจักษ

ทุกไตรมาส  ผูบริหารเพ่ือชวยจัดการ

ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น

3.โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพสูความเปนมืออาชีพ

(Development : HRD)

รหัสโครงการ..............

1 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภณัฑสุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย คปสอ.หางฉัตร มีจํานวน 

รพ.สต.ละ 1 เร่ือง - งานวิจัย......11.....เร่ือง

- นวัตกรรม.....11....เร่ือง

- ผลิตภัณฑชุมชนที่คดิคนใหมหรือพัฒนาตอยอด

 - เทคโนโลยีทางการแพทยที่คิดคนใหมหรือพัฒนาตอยอด

1. ทบทวนคณะทํางานระดับอําเภอ คปสอ./รายไตรมาส 1.รพ.สต. สสอ. และ สมพิศ/ประจักษ

2. ประชุมคณะกรรมการ กลุมงาน รพ.มีผลงาน

3. ชี้แจง จนท.รพ.สต. ,สสอ.,รพช. 1 ครั้ง วจิัย/R2R/นวัตกรรม สมพิศ/ประจักษ

(บูรณาการประชุม คปสอ/ประชุมคณะบรหิารสาธารณสุขอําเภอ.....) อยางนอยหนวยงาน

4. อบรมเชิงปฏิบัติการการวจิัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพดูแลผูปวยในงานประจํา 6 ครั้ง ละ 1 เร่ือง งบฯ อยูใน สมพิศ/ประจักษ

(วิทยากรจาก..วพบ.ลําปาง.......) ......40....คน 2.คปสอ.มีผลงานวจิัย งานวจิัย ย. 4

 ระยะที่ 1 ตั้งคําถามวจิัย เคาโครงวิจัย เครื่องมือวิจัย&ฐานขอมูลวิจัย R2R ระดับจังหวดั

 ระยะที่ 2 การวเิคราะหทางสถิติเบื้องตนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรและตารางนําเสนอผลวิจัย ระดับเขต ระดับภาค

 ระยะที่ 3 ติดตามความกาวหนาของงาน และระดับประเทศ

 ระยะที่ 4 วเิคราะหขอมูล และแปลผลวิเคราะห 3.มีผลงานเขา

 ระยะที่ 5 เขียนรายงานวิจัยแบบเตรียมสงตีพิมพวารสารวิชาการ รวมนําเสนอใน

 ระยะที่ 6 นําเสนอผลการวจิัย การประชุมวชิาการ 
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5. ประชุมนําเสนอแลกเปลี่ยนเรยีนรูงานคุณภาพ, CQI, นวัตกรรมงานวจิัย/R2R ระดับอําเภอ 1 ครั้ง/คน ระดับ งบฯ อยูใน สมพิศ/บุญลักษณ

.....40.....คน - เขต....1...เร่ือง งานวจิัย ย. 4

130 เร่ือง

6. ประชุมนําเสนอแลกเปลี่ยนเรยีนรูผลงานวชิาการวิจัย/R2R ระดับจังหวดั เรื่อง..2.../..10...คน สค.63 สมพิศ/บุญลักษณ

7. สงผลงานที่ไดรับคัดเลือกนําเสนอระดับเขต,ภาคและประเทศ ปงปม. 63

2 พัฒนาบุคลากร โดยใหบุคลากรไดเรียนรูดวยตนเอง บุคลากรทุกคน คปสอ.หางฉัตร ตค62-กย63 สมพิศ/บุญลักษณ

 Individual self Learning ผานระบบ E-Learning

โดยใหบุคลกรเขารวมลงทะเบียน ในเวปไซดตาง ๆ จนท.ใน คปสอ. คปสอ.หางฉัตร - มีเอกสารรบัรองการ  ต.ค.62-ก.ย.63 สมพิศ/บุญลักษณ

1. http://http://ocsc.chulaonline.net/main/default52.asp ขรก. 89 คน / อื่นๆ 80 คน อบรมหลักสูตรตาง ๆ

เพ่ือเขารวมอบรบระบบ E-learning online ของ กพ. 100%  4 หลักสูตร/คน/ป

2. www,Application หรือ YouTube ตามความสนใจ

3 การพัฒนา  core competency ดาน digital competency จนท.คปสอ.หางฉัตร คปสอ.หางฉัตร  - บุคลากรมีทักษะดาน  ................ มค. - กย .63 สมพิศ/บุญลักษณ

Internet ,Cloud, Applications, Technology จํานวน....20.......คน Digital เพ่ิมขึ้น

3.1 กลุมผูบริหาร ผช สสอ หัวหนาฝาย  - เจาหนาที่กลุมเปา สมพิศ/บุญลักษณ

- เขารวมอบรมการใช SPSS ในการวเิคราะหขอมูลจากแบบตอบรบัของ Google Form จํานวน 10. คน หมายไดรับการอบรม

- เขารวมอบรมการทํา Pivot Table จากขอมูล Data Exchange ตามแผนมากกวา

- เขารวมประชุม การสรางสื่ออินโฟกราฟกดวยโปรแกรม powerpoint รอยละ80

3.2 กลุมผูปฏบิัติงานดานสารสนเทศ IT จํานวน 4. คน

- เขารวมประชุมหลักสูตร การวางระบบ Server

- เขารวม อมรม MySQL for Developer

- เขารวมอบรม PHP using Laravel FrameworkFramework

3.3 กลุมผูปฏบิัติงานบรกิาร

 - เขารวมอบรมเรื่องฐานขอมูลเบื้องตน เพ่ือใหผูปฏบิัติงานมีความรูความเขาใจในเร่ืองฐานขอมูล และนาไปพัฒนาการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานของงานไดอยางมีประสิทธิภาพจํานวน ….3.. คน (Itและ CM)

 - เขารวมอบรมการพัฒนาเวบ็ประชาสัมพันธดวย Google Site เพ่ือสรางทักษะในการสรางเวบ็ดวยเครื่องมือที่งายและสามารถใชประโยชนไดอยางสูงสุดจํานวน …5... คน (Itและ CM)

 - อบรมความเขาใจ และทักษะการใชเทคโนโลยดิีจิทัล (Digital Literacy) ตามหลักสูตร กพจํานวน …4.. ครั้ง ครั้งละ…5. คน

3.4 กลุมผูปฏบิัติงานอื่นๆ

- Digital Literacy Project สํานักงาน กพ.

- สื่อความรู Digital Competency สสจ.ลําปาง
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4 การจัดทํา KMในองคกร,conference คลินิกวิชาการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ จนท.คปสอ.หางฉัตร คปสอ.หางฉัตร เจาหนาที่เขารวม ......... UC ม.ค.63-กย.63 สมพิศ/บุญลักษณ

ดานความรู ทักษะ ภายในหนวยงาน โดยจัดทํา เวทีวิชาการทุกเดือน จํานวน .....40...คน เวทีวชิาการอยาง

นอยรอยละ 80

(เดือนละ 1 ครั้ง)

5 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร

3.1 กลุมผูบริหาร

1.1 อบรมหลักสูตรผบต. สสอ. 2 รพ. 1 คปสอ.หางฉัตร 1. บุคลากรมีทักษะใน 90,000 UC ตค.-62-กย.63 ศรีไพร/ประจักษ

การวางแผน กํากับ ติดตาม

2.บุคลากรมีความ

1.2 อบรมหลักสูตรผบก. สสอ. 1 คปสอ.หางฉัตร สามารถในการวางแผน 30,000 UC ศรีไพร/ประจักษ

บริหารจัดการทรัพยากร

3. เตรยีมบุคลากรเขา

สูตําแหนงผูบริหาร

1.3 อบรมmini MBA สสอ.1 ผอ.รพ.1 คปสอ.หางฉัตร ผูบริหารมีทักษะการบริหารงาน ศรีไพร/ประจักษ

1.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหารทางการพยาบาล หน.พยาบาล, คปสอ.หางฉัตร

ผูชวยหน.พยาบาล

จํานวน......2.....คน

1.5

1.6

3.2 การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะดาน คปสอ.หางฉัตร

(Functional  Competency)

 - พัฒนาบุคลากรตามโควตา เพ่ือพัฒนาบริการตามวิชาชีพตนเอง ทั้งนี้ตองไดรบัความ

1 ครั้ง / ป รพ.หางฉัตร เพ่ือใหเกิดการ UC  พย.62 - กค. 63 ศรีไพร

เห็นชอบจาก HRD กอนอนุมัติเขารวมประชุม อบรม นั้นๆ โดยกําหนดอัตรา ให 1 

ครั้ง/ป และ สนับสนุนคาใชจาย 3,000 บาท/คน เหมาจายทุกหมวด 160 คน พัฒนาตามวิชาชีพ

  - พัฒนาสมรรถนะตามสายวชิาชีพโดย 

   อบรมระยะสั้นแพทย อว. 3 คน

พยาบาล................

1. งานประชมุวิชาการ
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1.1 ประชุมวชิาการระดับประเทศ เทียนจรัส/ประจักษ

1.2 ประชุมองคกรพยาบาลระดับอําเภอเพ่ือทบทวนอัตรากําลัง บทบาท ภารกิจ

      ใหสอดคลองกับนโยบาย และควบคุมกํากับมาตรฐานวิชาชีพ

1.3 รวมประชุมชมรมผูบริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนระดับประเทศ

2. อบรมหลักสูตร 4 เดือน

2.1 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 2 คน รพ.สต.บานเหลา 60,000 UC เทียนจรัส/ประจักษ

     (การรักษาโรคเบื้องตน) หลักสูตร 4 เดือน รพ.สต.บานขวง

5.งานอุบตัเิหตุฉกุเฉิน

5.1 อบรม Advance CPR 2 คน ER เทียนจรัส/ประจักษ

5.2 อบรม Pre-hospital หลักสูตร 80 ชม. 2 คน ER เทียนจรัส/ประจักษ

5.2 อบรม ATLS 2 คน ER เทียนจรัส/ประจักษ

5.3 จัดบุคลากรเขารับการอบรม หลักสูตร EMT-B 1 คน ER เทียนจรัส/ประจักษ

7.งานผูปวยนอก

จัดบุคคลเขารับการอบรมความรูรายโรค

 1. COPD

 2. Advance ICD 10

 3. Thalassemia

 4. Warfarin Clinic

 5. ตา

 6. มะเร็ง

 7. TB

 8. NCD

8.การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรระหวางประจําการตามแผนการพัฒนาบุคลากร (ฝกปฏิบติั รพ.ลําปาง และ รพ.เกาะคา)

8.1 การอบรมฟนฟูวชิาการดานหองผาตัด

8.2 สงพยาบาลฝกทักษะการสงเคร่ืองมือผาตัด

8.3 สงพยาบาลฝกทักษะ งาน ICU

8.4 สงพยาบาลฝกทักษะ งาน ER

8.5 สงพยาบาลฝกทักษะ หองคลอด

9.การพัฒนาวิชาการและศักยภาพบุคลากรดาน วิชาการ
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9.1 การฟนฟูดานสุขภาพจิตและจิตเวช

9.2 การประชุมวิชาการดานยาเสพติด ประจําป

9.3 อบรมจิตเวชเด็กและวยัรุน

9.4 อบรมสมาคมโรคเอดส แหงประเทศไทย

9.5 ประชุมวชิาการ Nurse case manager

9.6 อบรมวชิาการโรคไตเรื้อรัง

9.7 อบรมวชิาการผูปวยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

9.8 อบรมหลักสูตรการพัฒนาการลงรหัสโรค ICD 10 (Advance)

9.9 ฟนฟูการไกลเกลี่ยทางการแพทย

9.10 อบรมฟนฟูวิชาการโรคหลอดเลือดสมอง

9.11 จัดบุคลากรเขารับการอบรมตามหนาที่ที่ไดรบัมอบหมาย service plan ตางๆ

       เชน stroke, MI, trauma, sepsis และงานในหนาที่รบัผิดชอบ IS,

       Head injury, UGIH, ระบาด, พิษสุนัขบา

0 10.งานคุณภาพ

หลักสูตร HA201:HA พื้นฐาน สําหรับการพัฒนาคุณภาพ ทีม (FA) 7 คน  3 วนั อ. หางฉัตร โรงพยาบาลมีตัวแทน 12-14 กพ.63 ทีมพัฒนาคุณภาพ

ทีม (QMT,FA) ผูประสานงานและ

หลักสูตร HA303: การพัฒนาการปฏิบัตการพยาบาลเพื่อคุณภาพ 4 คน 3 วนั อ. หางฉัตร ผูนําทีมเฉพาะดาน 13-15 พย.62 ทีมพัฒนาคุณภาพ

ทีม คกก.MRA ที่มีความรูความเขาใจ

หลักสูตร HA304: HA กับการบริหารการพยาบาล 5 คน 3 วนั อ. หางฉัตร SA 2018 29-31 มค.63 ทีมพัฒนาคุณภาพ

หัวหนากลุมการพยาบาล ER WARD OPD LR

หลักสูตร HA305: HA การพัฒนาคุณภาพสําหรับงานสนับสนุนบริการ 2 คน 3 วนั อ. หางฉัตร 11-13 ธ.ค.62 ทีมพัฒนาคุณภาพ

คกก.ENV ทีมบริหาร

หลักสูตร HA501: HA การนํามาตรฐานสูการปฏิบัติ 2 คน 3 วนั อ. หางฉัตร 22-24 มค.63 ทีมพัฒนาคุณภาพ

แพทยประธาน FA ประธานระบบยา

หลักสูตร HA503: SAR writing 6 คน 2 วนั อ. หางฉัตร 22-23 สค .63 ทีมพัฒนาคุณภาพ

หัวหนางานทุกงานในโรงพยาบาล

หลักสูตร HA601: ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ 2 คน 3 วนั อ. หางฉัตร 13-15 พย 62 ทีมพัฒนาคุณภาพ

ประธาน และ แลขา RM

หลักสูตร HA602: คุณภาพและความปลอดภยัทางคลินิก 2 คน 3 วนั อ. หางฉัตร 18-20 ธค 62 ทีมพัฒนาคุณภาพ

ประธาน และ เลขา PCT
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4.โครงการ HAPPY MOPH กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแหงความสุข

1) นําแบบประเมินความสุขของบุคลากรสาธารณสุข (Happinometor) บุคลากรใน คปสอ.หางฉัตร คปสอ.หางฉัตร ศรีไพร/ประจักษ

   1. วิเคราะหขอมูล/ปญหา

   2. วางแผนแกไขปญหา

   3. จัดกิจกรรมสงเสรมิการสรางสุขในองคกร

2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ Happy MOPH : สุขสรางได

1. ทุกหนวยงานมีการนําเอาดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happy Work Life Index) 

ไปใช

2. ทุกหนวยงานมีการจัดทําแผนงานสรางสุขในหนวยงาน

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานสราง

สุขในองคกรทุก คปสอ.

คปสอ.หางฉัตร 1. เจาหนาที่สรางสุขใน

หนวยงานเขารวมประชุมทุก

แหง           2. ทุก

หนวยงานมีกิจกรรมการ

สรางสุขในหนวยงาน

3) สาธารณสุขสรางสุข บุคลากรใน คปสอ.หางฉัตร คปสอ.หางฉัตร เจาหนาที่เลือกชุดออกกําลัง

กายและดําเนินกิจกรรม

ตามที่ไดเลือก

1. เดิน-วิ่ง

2. Fitness

3. แอโรบิก            4. อื่นๆ

 - กิจกรรมเสริมสรางจริยธรรมและคุณธรรม มีศีลธรรมในการดํารงชีวิต 226 คน วัดในอําเภอ คาอาหาร+อาหารวาง 29,380 UC เมย.63 ศรีไพร/บุญลักษณ

   Happy Soul/Happy Society หางฉัตร 130 บาท/คน

คาวัสดุ 5,000

 - กิจกรรมสรางความสามัคคีและความสัมพันธในองคกร 226 คน  คปสอ.หางฉัตร คาอาหารวาง 10,000 UC ธค.62 ศรีไพร/บุญลักษณ

   ขยับนิด ชีวิตเปลี่ยน Happy Body/Happy Relax 100 คน/4 ครั้ง

คาวัสดุ 8,000 UC มค.63

คาอาหาร+อาหารวาง 29,380 ศรีไพร/บุญลักษณ

130 บาท/คน

1. บุคลากรทุกคนสรางเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกาย

2. ตรวจสุขภาพประจําป

226 คน  คปสอ.หางฉัตร คาตรวจสุขภาพ 200,000 UC กค.  -สค.63 ศรีไพร/บุญลักษณ

4.บุคลากรทุกคนสามารถบริหารจัดการการรับ จาย และออมในแตละเดือน แยกตามกลุมอายุ

1. บุคลากรในองคกร มี

ความสัมพันธที่ดีตอกัน

บรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดที่

 58 ของกระทรวงสาธารณสุข



จํานวน
แหลง

งบ

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นท่ีดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

ผูรับผิดชอบ

2. สรางความรกัความผูกพัน

 และภาคภูมิใจ

3. เปนองคกรคุณธรรม

กิจกรรมจิตอาสา

1.บุคลากรสาธารณสุขสมัครเปนจิตอาสาในโครงการ "เราทําดีดวยหัวใจ"

2.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบําเพ็ญสาธารณประโยชน

3.การพัฒนาคานิยมสูวัฒนธรรมที่ดี

 3.1 งานรดน้ําดําหัว

 3.2 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

 3.3 การทําบุญประจําปโรงพยาบาล.................หนวยงาน......................

 3.4 ทําบุญสืบชะตาหนวยงาน

 3.5 ทําบุญตักบาตรวันสําคัญ

บุคลากรใน คปสอ.หางฉัตร คปสอ.หางฉัตร

 - Happy Work Life

จัดทําบันไดวชิาชีพ ใหครอบคลุมทุกวิชาชีพและติดตามความกาวหนาในการพัฒนาแต

ละวิชาชีพ ทั้งดานวชิาการและการปรับเลื่อนตําแหนง

บุคลากรใน คปสอ.หางฉัตร ทุก คปสอ.

บุคลากรทราบ Career path

 ทําใหมีความรูสึก มั่นใจใน

อาชีพ ,รายไดของตน

กิจกรรมตาม ITA : การพัฒนาชมรมจริยธรรม ขับเคลื่อนชมรม จริยธรรม

 - แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน มีชมรมจริยธรรม หนก.

 - ลงทะเบียนชมรมจริยธรรม ลงทะเบียนเรียบรอยใน... บริหารทั่วไป

 - จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสรมิคุณธรรมของชมรมจริยธรรม มีแผนปฏิบัติการ......

491,760   

ตลอดทั้งป
สสอ. 1 ชมรม + รพช. 1 ชมรม ทุก คปสอ.



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ

1 120104 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล 559,700 559,700

2 คปสอ.หางฉัตร 0

3 0

559,700 0 0 0 0 559,700

1 0

2 0

3 0

0 0 0 0 0 0

1 0

2 0

3 0

0 0 0 0 0 0

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

รวม บริการ ทั้งหมด .............. โครงการ เปนเงิน

รวมทั้งหมด .......................... โครงการ เปนเงินทั้งหมด

รวม ย.4 ทั้งหมด ..............1................ โครงการ เปนเงิน

รวม แกไขปญหา ทั้งหมด ............. โครงการ เปนเงิน

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใตประเด็นยุทธศาสตร คปสอ....................  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

รวมงบประมาณ



ยุทธศาสตรที่ ...บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล Good Governance Excellence

ประเด็น / งาน :  พัฒนาระบบกํากับ ติดตาม และประเมินผลงาน

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธที่ตองการ  1. รอยละของแผนงานโครงการไดรับการดําเนินการรอยละ 100

                                  2. มีแผนงานโครงการที่สอดคลองกับนโยบายตามบริทของแตละอําเภอ และมีกิจกรรม งบประมาณที่เหมาะสม

ขอมูลพื้นฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา

 1. โครงการในป 62 ดําเนินการเสร็จสิ้นคิดเปนรอยละ 94

 2. โครงการมากกวารอยละ 30 ดําเนินการในชวงไตรมาสที่ 3 และ 4

จํานวนเงิน

(บาท)
แหลงงบ

1 รหัสโครงการ 120401

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล

คปสอ.หางฉัตร

 1. ผูบริหารฯถายทอดแผนยุทธศาสตร 1.ผูรับผิดชอบแตละ คาอาหารวางฯ UC  ตค. 62 นพ.นพรัตน

ลงสูระดับตําบลทุกแหง 20 คน คปสอ.หางฉัตร ยุทธฯ สามารถ 20 คน*25 บาท อนุพงษ

 2. จัดทําแผน ระดับ CUP และ ระดับ ถายทอดแผนฯ *2 ครั้ง บุญลักษณ

รพ.สต.ทุกแหง ลงสูผูปฏิบัติได 1,000.-

 และมีแผนปฏิบัติ

การ คปสอ.

3. บันทึกโครงการในโปรแกรมระบบบริหาร  2. ตัวชี้วัด และ  พย. 62 อนุพงษ

 และ ความกาวหนาในการดําเนินงาน ผลลัพธตามยุทธฯ บุญลักษณ

ของ สสจ. ผานเกณฑ ไมนอย

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คปสอ..........หางฉัตร............จังหวัดลําปาง

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ



จํานวนเงิน

(บาท)
แหลงงบ

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

4. ติดตามความกาวหนาของโครงการใน กวา รอยละ 90 ทุกเดือน อนุพงษ

กลุม line ยุทธศาสตรหางฉัตร และในที่ประชุม คปสอ. บุญลักษณ

5. ออกนิเทศติดตาม รพ.สต. ปละ 2 ครั้ง

ตามโครงสราง provider board ประจํา

อําเภอ ดังนี้

 - PP&P Board (สมพิศ)

 - SP. Board (เทียนจรัส)

 - Pepple Board (ศรีไพร/ประจักษ)

 - Good Gov. Board (อนุพงษ/บุญลักษณ)

โดยเนนประเด็นหลักตามยุทธศาสตร

ที่เปนปญหาในพื้นที่ ดังนี้

 รอบท่ี 1 15 คน ทุก รพ.สต. คาเบี้ยเลี้ยง 18,000.- UC  มีค. 63 อนุพงษ

 - การคนหาหญิงต้ังครรภกลุมเสี่ยง 120 บาท * 15 คน บุญลักษณ

 - คลินิกเด็กเตี้ย เด็กอวน * 10 แหง

 - ระบบสงตอเด็กที่มีพัฒนาการลาชา

 - การใช Thai school lunch

 - ระบบใหคําปรึกษาระดับอําเภอ กลุมline

 - กิจกรรม "ลดหวาน ลดเค็ม ออกกําลังกาย"

 - การจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอผูสูงอาย/ุพิการ

 Univesal desing ( รพ.สต. / วัด / ตลาด )



จํานวนเงิน

(บาท)
แหลงงบ

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

 - ขอมูล 43 แฟม เชื่อมโยง ขอมูลพื้นฐาน ใน JHCIS 

ขอมูลแมและเด็ก ขอมูล NCD

 - รพ.สต. ติดดาว และ พชอ.

รอบที่ 2 15 คน ทุก รพ.สต. คาเบี้ยเลี้ยง 18,000.- UC  กค. 63 อนุพงษ

 - ติดตามตัวชี้วัด และผลลัพธ ตามยุทธศาสตร 120 บาท * 15 คน บุญลักษณ

ทุกตัว * 10 แหง

 - สรุปปญหา พรอมทั้งแนวทางแกไข

คืนขอมูลกลับ รพ.สต. รายงานสง สสจ.

และนํามาจัดทําแผนในปถัดไป

6. ประเมินผลงานประจําป 2563 60 คน  ทุก รพ.สต. คาอาหาร  พค. 63 อนุพงษ

  ครั้งที่ 1(ในโรงพยาบาล) (1วัน) สสอ. และ ทุก 60 คน*50 บาท 3,000.- UC บุญลักษณ

   กลุมงานฯ ใน คาอาหารวางฯเชาบาย

รพ. 60 คน*25 บาท

*2 มื้อ 3,000.- UC

 ครั้งท่ี 2  + Pre-Plan 64(นอกโรงพยาบาล) 120 คน  ทุก รพ.สต. คาอาหาร  กย. 63

(2วัน) สสอ. และ ทุก 120 คน*100 บาท*2 24,000.- UC อนุพงษ



จํานวนเงิน

(บาท)
แหลงงบ

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

กลุมงานฯ ใน คาอาหารวางฯเชาบาย บุญลักษณ

รพ. 120 คน*50 บาท 24,000.- UC

*4 มื้อ

คาเชาสถานที่ 2วัน 4,000.- UC



ยุทธศาสตรที่ ...บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล Good Governance Excellence

ประเด็น / งาน :  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธท่ีตองการ  

ขอมูลพื้นฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา

1. บทบาทหนาที่ของศูนยขอมูลขาวสารระดับอําเภอยังไมชัดเจน

2. Type area 1 ,2 ,3 ในอําเภอหางฉัตร มากกวา ทะเบียนราษฎร รอยละ 3

3. รอยละขอมูลของสาเหตุการตาย(ill define) รอยละ 31

4. คุณภาพเวชระเบียนและการวนิิจฉัยโรค IPD รอยละ 78  OPD รอยละ 81

จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ 120401

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล

คปสอ.หางฉัตร

 การพฒันาคุณภาพขอมูล อนุพงษ

 1. ตรวจสอบรายงานขอมูลเทียบกับทะเบียนราษฎร คืนขอมูลใหหนวยบริการ 2 ครั้ง / ป ทุก รพ.สต. / รพ.  - เพ่ือใหไดมาซึ่ง  ม.ค. / ก.ค. 63 บุญลักษณ

 2. สุมตรวจประชากรขอมูล HIS หนวยบริการ เทียบกับ ปชก. ในหมูบาน 2 ครั้ง / ป ทุก รพ.สต. / รพ. ขอมูลคุณภาพ  พ.ค. / ส.ค. 63

 3. รายงานผลตรวจสอบขอมูลการซ้ําซอนของประชากร ในท่ีประชุม คปสอ. ทุกเดือน ทุก รพ.สต. / รพ. ครบถวน ถูกตอง  ต.ค. - กย.63

 4. กํากับติดตามการบันทึกขอมูล การตรวจสอบขอมูล การแกไขขอมูล สํารองขอมูล 

HIS รายสัปดาห/เดือน นําเสนอผลปฏิบัติงานที่ประชุม คปสอ. ทุกเดือน ทุก รพ.สต. / รพ. นํามาใชประโยชน  ต.ค. - กย.63

 5. IM+IT ตรวจสอบขอมูล 43 แฟม หนวยบริการทุกวันพฤหัสบดี รายงานผลการ

ตรวจสอบให CIO อําเภอ และสงขอมูล 43 แฟม ให HDC 20 คน / 12 ครั้ง ทุก รพ.สต. / รพ. ไดอยางเหมาะสม 20,000 UC  ต.ค. - กย.63

 6. ติดตามขอมูล Data Exchange, ขอมูลการตาย จากสํานักทะเบียนราษฎร จาก

จังหวัด และสงคนืใหพื้นท่ีตามเขตรับผิดชอบ ทุกเดือน ทุก รพ.สต. / รพ.  ต.ค. - กย.63

 7. Update ขอมูลผานโปรแกรม Hosxp และ JHCIS ทั้ง Type area ขอมูลการตาย ทุกเดือน ทุก รพ.สต. / รพ.  ต.ค. - กย.63

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คปสอ..........หางฉัตร............จังหวัดลําปาง

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

ทั้งจากทะเบียนราษฎร และจากการสํารวจ พรอมสงกลับเขา HCD

 - การตรวจสอบคุณภาพขอมูลเวชระเบียน และขอมูลสาเหตุการตาย ทุก รพ.สต. / รพ.  -เพ่ือทบทวนขอ ทุกเดือน อนุพงษ

1. ผูรับผิดขอบ MRA ทําการ Audit ขอมูลผูปวยนอก/ใน และสงผลการ Audit ให

อําเภอ ไตรมาสละ 1 ครั้ง มูล ill defind บุญลักษณ

 2. สํารวจและรายงานขอมูลการเสียชีวิตของบุคคลในเขตรับผิดชอบใหอําเภอทุกเดอืน ใหไดตามเปาหมาย

 3. กรณีเสียชีวิตในหนวยบริการ จุดทําทะเบียนใบรับรองการตาย ทร. 4/1 สอบทวน

การวนิิจฉัยสาเหตุการตายของแพทย กอนใหญาตินําไปสํานักทะเบียนเพ่ือออกใบมรณ

บัตร

 4. กรณีเสียชีวิตตามธรรมชาติ นอกสถานพยาบาล ใหญาติผูเสียชีวติมาพบเจาหนาท่ี

สาธารณสุข/แพทย ในเขตรับผิดชอบ เพื่อใหความเห็นการเสียชีวติในเอกสารรับรองการ

ตาย

 - การจัดการขอมูลแมและเด็ก ทุก รพ.สต. / รพ.  - ขอมูลแมและเด็ก

1. ผูรับผิดชอบงาน (หนางานแตละจุด) บันทึกขอมูลใหถูกตอง ครบถวน ตามระบบการ

บันทึกขอมูล PM ประสาน IT ตรวจสอบการบันทึกขอมูล (ครบตามโครงสราง Item, 

ไมมีคาวาง, ชุดขอมูล/รหัสถูกตอง, จํานวนตัวเลขสามารถแปรผลได) ไมมีขอมูล error

2. IT ตรวจสอบการบันทึกขอมูลผูปวยนอกที่วินิจฉัยการฝากครรภ Z34 – Z35 เทียบ

กับจํานวนการฝากครรภ (ANC) ในระบบ HIS แจงผลให PM ทราบ เพ่ือใหผูรับผิดชอบ

แกไขใหถูกตอง (เทา หรือใกลเคยีงกัน ในกรณีใหบริการฝากครรภ) สามารถนํามา

 3.IT ตรวจสอบการบันทึกขอมูลผูปวยใน วินิจฉัย O80 – O84 เปรียบเทียมกับการ

บันทึกขอมูลการคลอด ตรวจสอบความเชื่อมโยง ความสัมพันธ (แฟมแม, แฟมลูก) กอน

สงขอมูลใหจังหวัด รูปแบบ 43 แฟม เขาสูระบบ HDC วิเคราะหภาพรวม

4. ตรวจสอบการลง Ultrasound ใหสัมพันธการฝากครรภ ครั้งที่ 1 กอน 24 สัปดาห 

ครั้งที่ 2 อายุครรภ 34 - 36 สัปดาห การลงรหัส หัตถการ ICD 9 = 8878 อําเภอได



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

5. ติดตามขอมูล Data Exchange จาก HDC ปรับปรุงขอมูลตามสวนขาด หรือ Error 

หรือขอมูลการตั้งครรภท่ีไมตรงกัน แกไขในระบบ HIS หนวยบริการ และสงขอมูลเขา

ระบบ HDC

6. ติดตามตรวจสอบขอมูลหญิงต้ังครรภที่ใกลคลอด (36 wks+) เพ่ือการวางแผนการ

คลอด และติดตามขอมูลหญิงตั้งครรภที่มีอายุครรภเกิน 42 wks

7. สงขอมูลการคลอดในโรงพยาบาล ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง และการ

คืนขอมูลใหหนวยบริการเครือขาย

การพัฒนาขอมูลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง NCD ทุก รพ.สต. / รพ.

1. ผูรับผิดชอบงานปรับปรุงขอมูลกลุมแฟม NCD ใหเปนปจจุบัน ขอมูลNCD เชื่อม ทุกเดือน อาร/ี สาธิต

2. ผูรับผิดชอบงาน (หนางานแตละจุด) บันทึกขอมูลใหถูกตอง ครบถวน ตามระบบการ

บันทึกขอมูล PM ประสาน IT ตรวจสอบการบันทึกขอมูล เชน แฟมทะเบียน แฟม

บริการ แฟมความครอบคลุม (ครบตามโครงสราง Item, ไมมีคาวาง, ชุดขอมูล/รหัส

ถูกตอง, จํานวนตัวเลขสามารถแปรผลได) ทุกวัน ทุกจุดบริการ ทุกจุดบริการ โยงกันไดอยางถูกตอง

3. IT, PM ตรวจสอบการบันทึกขอมูลผูปวยนอกที่วินิจฉัย NCD ที่ยังไมขึ้นทะเบียน

ผูปวยโรคเรื้อรัง ทุกสัปดาห และสามารถนํามา

4. ตรวจสอบขอมูลแฟม Death เชื่อมโยงแฟม Person, Chronic และแฟมบริการอื่นๆ

 ทุกสัปดาห วิเคราะหภาพรวม

5.IT ตรวจสอบความสัมพันธของชุดขอมูลกอนสงขอมูลใหจังหวัด รูปแบบ 43 แฟม มา

ที่ระบบ HDC ทุกวัน ระดับอําเภอได

6. ติดตามขอมูล Data Exchange จาก HDC ปรับปรุงขอมูลตามสวนขาด หรือ Error 

หรือขอมูลไมสัมพันธ หรือไมตรงกัน แกไขในระบบ HIS หนวยบริการ และสงขอมูลมาที่

ระบบ HDC ทุกวัน

การพัฒนา Information Center เกิดศูนยขอมูล  ธค. 62 อนุพงษ

 - ผูรับผิดชอบงานสารสนเทศระดับอําเภอ ระดับอําภอ พรอม บุญลักษณ

 1. ทบทวนคณะกรรมการสารสนเทศระดับอําเภอ (CIO) นําเสนอขอมูลใน



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

   - ควบคุม กํากับ ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา จัดทําแผนงานโครงการ พัฒนา และการ

ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับอําเภอ ระดับอําเภอ ตําบล

 2. กําหนดผูรับผิดชอบสารสนเทศระดับอําเภอ (IM)

    - วิเคราะห รวบรวม รายงานผล กํากับตัวชี้วัด ประเมินผล นําเสนอ Health profile

 อําเภอ

    - ตรวจสอบคุณภาพชุดขอมูล ความครบถวน ถูกตองขอมูล 43 แฟม ที่ไดรับจาก

หนวยบริการ สงขอมูลที่ผิดพลาดใหหนวยบริการแกไข สงขอมูลที่ถูกตองเขาสูระบบ 

HDC รายงานให CIO อําเภอ

    - ตรวจสอบขอมูลตัวชี้วดัในเว็บไซตสวนกลาง (HDC)

ไดอยางถูกตอง

3. กําหนดผูรับผิดชอบขอมูลระดับงาน/กลุมงาน/หนวยบริการ (CM, PM)

    - ตรวจสอบขอมูลหนางาน การคืนขอมูล Data Exchange การแกไขขอมูล 

ตรวจสอบขอมูลรายงานในระบบ HDC

นาเชื่อถือ

4. กําหนดผูรับผิดชอบงาน Admin IT หนวยบริการ

    - การอัพเดท ปรับปรุงระบบโปรแกรม HIS

    - การสํารองขอมูลทุกสัปดาห

    - ปรับโครงสราง รหัส ตามมาตรฐาน เปนปจจุบัน

    - เขียนชุดคําสั่ง คิวรี รายงานขอมูลตามการรองขอ (Requirement)

    - ตรวจสอบ บํารุงรักษา และซอมทําระบบคอมพิวเตอรและเครือขายสารสนเทศ

ของหนวยงาน ใหพรอมใช และรองรับการทํางานอยางตอเนื่อง รวมถึงบํารุงรักษาและ

เก็บสํารองขอมูลตาง ๆ ไมใหเกิดการสูญหายหรือชํารุด

การพัฒนา Smart Hospital  1 แหง รพ.หางฉัตร  - เกิดระบบSmart hopital พย. - มค. 63 อนุพงษ

ระบบ Queue ลดระยะเวลาการรอคอย และลดความแออัด ธีรพันธ



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

1. จัดระบบ Queue online และเฉพาะจุดเพ่ิมเติม คาจางเหมา 20,000

 - Queue Online จุดบริการ NCD / LAB / ทันตฯ

 - โปรแกรม smart OPD พรอมอุปกรณ เครื่องวัดความดัน เครื่องวดัสวนสูง เชื่อมตอ

เขาโปรแกรม HosXP 180,000

 - ตู Kiosk เชื่อมตอโปรแกรมHosxp

     -เชื่อมตอโดยใช smart card หรือกรอกหมายเลขบัตร ปชช.เชื่อมตอเชคสิทธิ สปสช. 159,000

     - สามารถลงทะเบียนผูปวยใหมได คาอบรม 10,700

     - สามารถเลือกจุดบริการ และสงตวจผูปวย ทั้งนัดหมาย และปกติได คาขนสง 2,000

     - สามารถออกคิวบริการได

     - มีระบบเสียงใหคําแนะนํา ชณะใชงานเครื่อง

 - Access point เชื่อมตอระบบinternet ใชงานในการเชื่อมตอ HosXP ในการออก อุปกรณเชื่อมตอ 5000

 PPC

 - รวม MOU กับบริษัท QueQ ประเทศไทยจํากัด ทําระบบ Start Up สําหรับคิวใน

หนวยงาน รพ.ของรัฐ ตามจุดบริการ และระบบนัดหมายonline โดยใหประชาชนเชื่อม

ตอระบบดวยการ Download โปรแกรมใน PlayStote และ App Store

2. HIS Gateway

 - สื่อสารประชาสัมพันธการใชสมุดสุขภาพประชาชน Health for yon ในเวปไซด รพ.

และ Facebook

 - สรางระบบ consent form เขารวมโครงการ PHRs และยินยอมใหสถานพยาบาล

เปดเผยขอมูล และสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส

 - เตรียมความพรอม เพ่ือการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสารสนแทศสุขภาพ API for Health

 Information Exchange

3. Paper less

 - ลดการใชกระดาษในการปริ้น OPD Card รับระบบโดยใช คิว และใบนําทาง



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ
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ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

 - กําชับใหบุคลากรบันทึกกิจกรรมทุกอยางใน Hosxp

 - จัดทําโปรแกรม back office และสนับสนุนการใชงานใหครอบคลมุทุกกลุมงาน ดังนี้

      - จองหองประชุม

       - แจงซอมบํารุง

       - ขอมูลบุคลากร  แบบฟอรมตาง

       - งานยานพาหนะ

       - หนังสือเวียนตางๆ

396700



ยุทธศาสตรที่ ...บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล

ประเด็น / งาน :  การบริหารการเงินการคลัง

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธท่ีตองการ  

ขอมูลพื้นฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา

1. สถานการณการเงิน ระดับ 1  / 7 plus ไมผานเกณฑ ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชําระหนี้ และ การบริหารวัสดุคงคลงัฯ

2. การติดตามสถานการณทางการเงินโดย planfin+actual plan ยังไมคลอบคลุมทุกหมวด

3. แผนควบคมุการจัดซื้อยังไมเกินเปาหมายตั้งไว

4. การกํากับการติดตาม ชําระหน้ี ยังไมชัดเจน  

จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ 120401

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล

คปสอ.หางฉัตร

1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรายไดของหนวยบริการ 

- ทบทวนคณะทํางานพัฒนาประสิทธิภาพระบบจัดเก็บรายได

- ประชุมติดตาม/แนะนําพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรายไดของหนวย

บริการ  โดย คณะทํางานฯและรพทุกแหง หมุนเวียนแตละโรงพยาบาล เพ่ือ

ติดตามประสิทธิภาพระบบเจาหนี้ ลูกหนี้ โดยใชเครื่องมือทางการเงินการคลัง 

และโปรแกรม RCM
15 คน รพ.หางฉัตร มีคณะทํางานพัฒนาประสิทธิภาพจัดเก็บรายได ทุกเดือน ศรีไพร/อนุพงษ

2. พัฒนาประสิทธิภาพเรียกเก็บประกันสังคม

 - รวมประชุมคณะทํางานระบบบริการประกันสังคมระดับจังหวัด 2 คน สสจ.ลําปาง พย.62, มีค.63 อนุพงษ

 - ติดตามรายการเคลมประกันสังคมทุกเดือน เพ่ือรายงานตอ กกบ. 12 ครั้ง รพ.หางฉัตร ทุกเดือน ปยาพร

 - ติดตามรายเคส ใน RCM พิจารณา รายรับ-รายจาย ที่เกิดขึ้น รายสัปดาห

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คปสอ..........หางฉัตร............จังหวัดลําปาง

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

พรอมประสานการเงิน รับรูรายได-รายจาย

3. จัดทํา planfin โดยคณะกรรมการฯ สง  - จัดสงแผน planfin  ตค. 62 ศรีไพร/อนุพงษ

ภายในเดือน ตค. 62 สงขึ้น website ทันเวลา

4. กําหนดผูรับผิดชอบแผน 7 แผนเพ่ือ  - มีผูรับผิดชอบ กํากับคาอาหารวาง

ทําหนาที่ กํากับแผน วิเคราะห รายงาน ติดตาม ทั้ง 7 แผน 25*10*12

ผลตอผูบริหาร รายสัปดาห รายเดือน(ในการประชุม กกบ.) 3,000.-

ตามรายชื่อดังน้ี

 - งบทดลอง (ยุพิน/ประคองศร)ี

 - ยา และเวชภัณฑ (รุจิรา)

 - วัสดอุื่นๆ (นิบภา)

 - แผนเจาหนี้ (ศรีไพร, อรอนงค)

 - แผนลูกหนี้ (ศรีไพร/อรอนงค)

 - แผนงบลงทุน (ศรีไพร/นิบภา)

 - แผนสนับสนุน รพ.สต. (ศรีไพร/ประจักษ)

5. กําหนดผูตรวจสอบคุณภาพบัญขี  - มีทีมตรวจสอบคุณภาพ ทุกเดือน ศรีไพร/ยุพิน

พรอมท้ังรายงาน ใหผูบริหารฯ ทราบ ทางบัญชี

ทุกเดือน

6. กําหนดผูรับผิดชอบการเรียกเก็บทุกสิทธิ  - มีผูรับผิดขอบการเรียก ทุกเดือน อนุพงษ

เพ่ือทําหนาที่ รายงานผลการclaim ราย เก็บทุกกองทุน

สัปดาห รายเดือน ตอ กกบ. และ CFO

7. พัฒนาการ Audit chart โดย MRA  - มีทีม MRA audit ทุกเดือน นฤมล

กอนสง Claim เปนรายสัปดาห  - Claim ทันเวลา 100% นพมาศ

8. Claim Center จัดเก็บระบบรายรับ  - บันทึกบัญชีตรงกัน ทุกเดือน ศรีไพร/อนุพงษ

จากสปสช. เปนรายกองทุน พรอมประสาน และเปนปจจุบัน

การเงินและบัญชี เพื่อการลงบัญชีที่ถูก



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

ตองและตรงกัน โดยมีผูรับผิดชอบตาม CM ดังนี้ นฤมล

 - กองทุนIPD (นฤมล)

 - กองทุนวัณโรค  (ธีรพันธ)

 - กองทุนเอดส (จันจิรา)

 - กองทุนโรคไมติดตอ (อารี)

 - OPAE มาตรา7 CAREFER (นพมาศ)

 - ประกันสังคมไมครบ 3 เดือนปวย ,สงเงิน

ไมครบ 5 เดือนคลอด (ปยาพร)

 - Strok Fast Track (ธิดารัตน)

 - รองเทาเบาหวาน (อารี)

 - ฟนเทียมพระราชทาน (รณชัช)

 - ไมค้ํายัน , arm sling (นพมาศ)

 - ยาบัญชี จ. (อังคณา)

 - ธาลาสซเีมีย ในหญิงตั้งครรภ (รมิดาภัทร)

 - Paliative Care (ณัฐญา)

 - กองทุน PP (อนุพงษ)

 - FP ในหญิงตั้งครรภวัยรุน (กุหลาบทิพย)

 - QOF ป62 (อนุพงษ,ประจักษ)

 - งบฟนฟูสมรรถภาพฯ (ปทุมทิพย)

โดยเริ่มตั้งแตการเช็คสิทธิทุกรายจากหอง

บัตร และ วิเคราะห STM UC ดวย โปร

แกรม Quick view รวมกับ RCM นําเสนอแนวทางแกไข

one page ทุกเดือน

9. ประชุมทีม claim center+ CM +  - มี one page เสนอ คาอาหารวาง  พ.ย. - ต.ค. 63 ศรีไพร/อนุพงษ

การเงินและบัญชี เพื่อวิเคราะหสวนขาด (IP ขาดทุน / กองทุนยอย / เงินสอย) กกบ. พรอมแนวทางแก 25*20*10 ครั้ง



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

แนวทางแกไข ทั้งในเรื่องการบันทึกขอมูล ไข ใหพิจราณาดําเนิน 5,000.- UC

การเคลม  การวเิคราะหกําไร ขาดทุน การ

จาก IPD เสนอตอ MRA

10. บริหารเจาหนี้ ตามมาตรฐานการจาย  - บริหารหนี้ ไปตาม ทุกเดือน ศรีไพร

หน้ี และสถานการณการเงินในแตละชวง เกณฑมาตรฐาน

 - กําหนดผูรับผิดชอบ (ศรีไพร)

 - รายงานการบริหารเจาหนี้ และผลกระทบ  - มีรายงานบริหาร

ของการจายหนี้ แตละเดือนตาม planfin+ เจาหนี้

actual plan ตอ กกบ+CFO  ทุกเดือน

 - เสนอแนวทางแกไขในการบริหารลูกหนี้  - มFีlow แนวทาง

เพ่ือปองกันภาวะวิกฤตทางดานการเงิน แกไข



ยุทธศาสตรที่ ...บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล

ประเด็น / งาน :  ควบคุมภายใน

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธท่ีตองการ

ขอมูลพื้นฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา

จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ..120401....

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

และธรรมมาภิบาล คปสอ.หางฉัตร

 1. ทบทวนคณะกรรมการฯ โดยเพ่ิม  1 คณะ คปสอ.หางฉัตร  - จัดทําแบบควบคุมภาย พย. 62 ศรีไพร

หน.กลุมงาน และ หน. หนวยงานยอย ใน และบริหารความเสี่ยง

เพ่ือใหการควบคุมภายใน และบริหาร ครบทุกหนวยงานยอย

ความเสี่ยงครอบคลุมทุกหนวย

งานยอย

 2. กําหนดผูรับผิดชอบดานบริหารความ ทุกหนวยงาน คปสอ.หางฉัตร  - มีผูรับผิดชอบแตละ  พย. 62 ศรีไพร

เสี่ยงของหนวยงานยอย ครอบคลุม หนวยงานครบทั้ง 4 

ทั้ง ดานกลยุทธ  ดานการเงิน ดานโครง ดาน

การ  ดานบริหารและบริการ  - สงรายงานควบคุม หน.กลุมงาน

ภายในและบริหารความ ทุกลุม

เสี่ยง ทุก 6 เดือน

 3. ออกตรวจสอบภายใน รพ.สต. ป คปสอ.หางฉัตร  - มีกิจกรรมตรวจสอบ คาเบ้ียเล้ียง  UC กพ. 63 ศรีไพร

ละ  2 ครั้ง ครอบคลุมทั้ง 4 ดาน ภายใน รพ.สต. ครบทุก 120บาท* ก.ค.-63 ประจักษ

ทั้ง การเงินบัญชี  พัสดุ บริหารยาเวชภัณฑ แหง พรอมท้ังรายงาน 5คน*10 แหง

และการจัดเก็บรายได ผลให สสจ. ทราบ * 2ครั้ง

12,000.-

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คปสอ..........หางฉัตร............จังหวัดลําปาง

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ



ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

ประเด็น / งาน : ประเมินคุณธรรม ความโปรงใส

ตัวชี้วัด (KPI) : รอยละของหนวยงานผานเกณฑการประเมิน ITA

สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน :

1.  ผานเกณฑ การประเมินระดับคุณธรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน รอยละ 100 

2.คณะทํางานแตละดานขาดความเขาใจ ในการจัดทํา/รวบรวมเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ/การเผยแพรผลการดําเนินงาน  

จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ 120401

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล คปสอ.

หางฉัตร

 1.1 ทบทวนคําสั่งคณะกรรมการ ITA พรอมกําหนด 15 คน รพ.หางฉัตร/  มีคณะทํางานดําเนินงาน ต.ค.-62 ศรีไพร / ประจักษ

รายละเอียดและผูรับผิดชอบงาน ITA ดานตางๆ สสอ.หางฉัตร  มีผูรบัผิดชอบหลัก

 งานภารกิจหลัก/พัสดุ/ระบบคุณธรรมโปรงใส/  2 คณะ (แยก รพ. / สสอ.)

เครือขาย

 1.2 ประชุมคณะกรรมการ ITA ทบทวนบทบาท คกก.ITA รพ.หางฉัตร/ มีการดําเนินการและ พ.ย.-62 ศรีไพร / ประจักษ

หนาที่กําหนดแนวทางการดําเนินงาน  ITA หนวยงาน 3 ครั้ง สสอ.หางฉัตร ติดตามแผน

 1.3 .ดําเนินการประเมินโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ คกก.ITA

Evidence Base Integrity Assessment :EBIT  2 คณะ

1.4 ติดตามประเมินผลการประเมินคุณธรรม เพื่อติดตามความกาวหนา ธ.ค.62, มี.ค.63 ศรีไพร / ประจักษ

และความโปรงใสภาครัฐ ITA การดําเนินการ ม.ิย.63,ก.ย.63

1.5. กิจกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อน ระบบงาน ITA คกก.ITA ต.ค.62-ก.ย.63

แผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คปสอ...หางฉัตร........จังหวัดลําปาง

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

ผูรับผิดชอบ



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

ผูรับผิดชอบ

(1) ระบบจัดซื้อจัดจาง(EB1-EB4) รพ. 1 แหง

 - วิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางของปที่ผานมา มีการเผยแพรขอมูลการจัดซื้อ ธ.ค.-62 หัวหนากลุมงาน

  - จัดทํา/เผยแพรแผนซื้อจัดจางประจําป สสอ. 1 แหง จัดจางผานเวบไซด และบอรด ธ.ค.-62 การจัดการ

 - แตงตั้งเจาหนาที่ปด-ปลดประกาศ ประชาสัมพันธ หนวยงาน ธ.ค.-62 / หัวหนาพัสดุ

 - เวียนหนังสือแสดงความบริสุทธิ์ใจ รพ.สต. 10 แหง มีรายงานผลการวิเคราะห ธ.ค.-62 คกก.ITA

 - จัดทําเอกสารซื้อ/จางตามระเบียบ

 - สรุปรายงานผลซื้อ/จางสขร.รายเดือนweb. ต.ค.62-ก.ย63

(2) การมีสวนรวมของบุคคลภายนอกดําเนิน 1 โครงการ รพ.หางฉัตร/ รายงานการประชุมของ ต.ค.62-ก.ย63 ผูรับผิดชอบ

การตามภารกิจหลักแผนงาน/โครงการ……… สสอ.หางฉัตร โครงการ แผนงาน

……..(EB5-EB7) โครงการ

 - จัดทําโครงการตามภารกิจหลัก(ที่มีผูมี

สวนไดสวนเสียรวมดําเนินการ)

 - การจัดประชุมรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย

(ประชุมรวมแสดงความคิดเห็น/รวมจัด

ทําแผนงาน/โครงการ/รวมดําเนินการ)

 - การจัดทําคูมือการดําเนินการ มี flow

การทํางานและทบทวน

 - สรุปผลการประชุม/เผยแพรผลการดําเนินงาน

(3) กําหนดมาตรการ กลไก หรือเผยแพรขอมูลสาธารณะผาน คกก.IM

เว็บไซตของหนวยงาน (EB8-12)

   - ทบทวนคําสั่ง ขอสั่งการของผูบังคับบัญชา 1 ครั้ง คปสอ.หางฉัตร มีมาตรการ แนวทาง ธ.ค.-62

 - บันทึกขอมูลท่ีกําหนดในเว็บไซต ในการเผยแพรขอมูล ต.ค.62-ก.ย63

(4)การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2563 ต.ค.62-ก.ย63 ผูรับผิดชอบ



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

ผูรับผิดชอบ

 - จัดทําแผน/อนุมัติแผนปฎิบัติราชการ (แผนยุทธศาสตร) 1 ครั้ง คปสอ.หางฉัตร มีการจัดทําแผน ต.ค.-62 แผนงาน

  - การกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน มีการดําเนินการตามแผน ต.ค.62-ก.ย63 โครงการ

  - สรุปผลการดําเนินการตามปฎิบัติราชการประจําป สรุปผลการดําเนินงาน ก.ย63

 -  เผยแพรผลการดําเนินงานแผนปฎิบัติงานตามยุทธศาสตร เผยแพรผลการดําเนินงาน ก.ย63

(5) ระบบรายงานการประเมินผลเก่ียวกับการ เม.ย.-63 หัวหนากลุมงาน

ปฏิบัติราชการประจําปของบุคคลากร (EB13-EB14) 1 ครั้ง คปสอ.หางฉัตร สรุปผลการปฏิบัติงาน ก.ย.-63 คกก.HR

 -จัดทํากรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดําเนินการกับผูท่ีมี

การดําเนินการกับเจาหนาที่ผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา

 -ประกาศรายผูมีผลการประเมินดีเดน และดีมาก

  - ประชุมชี้แจงทําความเขาใจใหทราบทั้งองคกร

(6) การเผยแพรเจตจํานงสุจริตของผูบริหารตอสาธารณะ 1 ครั้ง คปสอ.หางฉัตร มีการประกาศเจตจํานงสุจริต ธ.ค.-62 ศรีไพร

 -ดําเนินการประกาศเจตจํานงสุจริตโดยผูบริหาร 

 และมีการเผยแพรบนเว็บไซต

 - เผยแพรเจตจํานงฯและภาพกิจกรรม

(7) จัดทํามาตรการ กลไก เก่ียวกับการ

รองเรียนฯ (EB16)

  - ทบทวนคําสั่งผูรับผิดชอบการดําเนินการเกี่ยวกับรองเรียน 1 ครั้ง คปสอ.หางฉัตร ต.ค.61-ก.ย.62 คณะกรรมการ

 - ชองทางการรับเรื่องรองเรียน ทางโทรศัพท อินเตอรเน็ต จัดการเรื่องรองเรียน

 ไปรษณีย แอพลิเคชั่นหรืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ธ.ค.-61

  -ทบทวนคูมือปฎิบัติงานการรับเรื่องรองเรียน

   -ทบทวนแผนผังข้ันตอนการรองเรียน

 - รายงานสรุปผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน  -มีสรุปผลการดําเนินการ ม.ีค.63, ก.ค. 63 เลขาคณะกรรมการ

รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เรื่องการรองเรยีน จัดการเรื่องรองเรียน



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

ผูรับผิดชอบ

  - มีการเผยพรขอมูลตอสาธารณะทางเวบไซด

(8) การกําหนดมาตรการกําหนดมาตรการ ต.ค.62-ก.ย.63 ศรีไพร / ประจักษ

กลไก เก่ียวกับการรับสินบน (EB17)

  - ประกาศมาตรการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ธ.ค.-62

   -  กํากับติดตามผลการดําเนินงาน

  - รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการปองกันการรับสินบน

(9 ) การสรางวัฒนธรรมองคกรคานิยมสุจริตและตอตานการทุจริต ต.ค.62-ก.ย.63 คกก.ITA

   - ดําเนินโครงการที่มีวัตถุประสงคสราง ทั้ง 2 คณะ

วัฒนธรรมในองคการ(คุณธรรมนําไทย (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา)

(10) การดําเนินการกลุมบริหารที่โปรงใส

   - แผนการดําเนินงานของกลุมทีความพยายามที่จะปรับปรุง คปสอ.หางฉัตร  -มีการจัดตั้งกลุมและ ต.ค.62-ก.ย.63 คกก.ITA

การบริหารงานของหนวยใหมีความโปรงใสมากขึ้น รพ. 1 แหง กิจกรรมกลุม ท้ัง 2 คณะ

 -  กํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผน สสอ. 1 แหง

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมและแผนงานของชมรมจริยธรรม รพ.สต. 10 แหง

การบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม จํานวน 20 คน หนวยงานมี 2,000 UC ธ.ค.62 - ก.ย.63 ศรีไพร

ความซื่อสัตยสุจริต ความถูกตองชอบธรรม คุณธรรมและความโปรงใส

 - รายงานสรุปผลของกลุม รพ.สต. 10 แหง คกก.ITA

 11.ใหความรูความเขาใจดานผลประโยชนทับซอน คปสอ.หางฉัตร  -เจาหนาที่มีความรู ม.ค.-63 ศรีไพร / ประจักษ

จรรยาขาราชการ/จรรยาขรก.วินัย/ความรับผิดทางละเมิดให รพ. 1 แหง ความเขาใจในเรื่องของ

เจาหนาที่ในการประชุมประจําเดือน สสอ. 1 แหง ผลประโยชนทับซอน

 -วิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด รพ.สต. 10 แหง

ผลประโยชนทับซอน คปสอ.หางฉัตร  -มีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือ ม.ีค.-63 คกก.ITA



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

ผูรับผิดชอบ

 -ทบทวนคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันอาจเกิด ปองกันผลประโยชน ทั้ง 2 คณะ

ผลประโยชนทับซอน ทับซอน

(12) จัดทําแผนการปฏิบัติการปองกันปราบปรามทุจริตมิชอบ คกก.ITA

และสงเสริมคุณธรรม (EB23-24) ทั้ง 2 คณะ

(1) แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน 1 ครั้ง คปสอ.หางฉัตร มีคณะกรรมการขับเคลื่อน ต.ค.62-ก.ย.63 ศรีไพร / ประจักษ

 1.1จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

โรงพยาบาลแจหม

1.2 รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม

ของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแจหม

1.3 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ

สงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแจหม

(13) การกําหนดมาตรการ&ระบบตรวจสอบการปฎิบัติงาน ต.ค.62-ก.ย.63 หัวหนากลุมงาน

   (1) จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ข้ันตอน Flow การปฏิบัติงาน / หัวหนางาน

   (2) จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน สสอ.

   (3) จัดทําแนวทางการตราวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ผอ.รพ.สต

ตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  (4) ทบทวนความสี่ยงแตลละข้ันตอนและนําไปปรับปรุง

(14)การอํานวยความสะดวกประชาชน 

   (1) จัดทําคูมือ  การอํานวยความสะดวกแกประชาชน ม.ค.-63 หัวหนากลุมงาน

   (2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน การอํานวย ก.พ.-63 / หัวหนางาน

ความสะดวกประชาชน สสอ.

   (3) มีหลักฐานการเผยแพรตอสาธารณชน ผอ.รพ.สต



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

ผูรับผิดชอบ

รวมเปนเงิน 2,000                                       



ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมมาภิบาล (Good Governance)

ประเด็น / งาน :  พัฒนางาวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ

ตัวชี้วัด (KPI) :  1) จํานวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยสีุขภาพที่คิดคนใหมหรือที่พัฒนาตอยอด

สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน :บุคลากรสุขภาพระดับปฏิบัติการมีผลงานแตขาดการจัดหมวดหมูและรวบรวมเปนชุดความรูและแลกเปลี่ยนกัน

จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ

โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม

ผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยี

การแพทยคปสอ.หางฉัตร

 1. กําหนดนโยบาย ตามแผนยุทธ พ.ย.-62 สมพิศ

ศาสตรท่ีจังหวัดกําหนด คณะกรรมการ

2.ทบทวนคณะกรรมการKMของ พ.ย.-62 KM

คปสอ.หางฉัตร ของ

3.ควบคุม ติดตาม กํากับ 130 เรื่อง รพ.หางฉัตร  - มCีQI อยางนอย1เรื่อง คปสอ.หางฉัตร

กําหนดเปนKPIในสมรรถนะหลัก สสอ.หางฉัตร ในงานและนวัตกรรมหรือ

ของบุคลากรทุกคน รพสต. งานวจิัย1เรื่องตอรพสต.

4.จัดประชุมวิชาการใหความรูเรื่อง 40 คน รพ.หางฉัตร คาอาหาร+อาหารวาง*3ครั้ง 12,000 UC 23มค63 สมพิศ

การทําวิจัยเบื้องตน R2R นวัตกรรม รพช. คาวิทยากร6ชม.*3ครั้ง 10800 UC กพ63 คณะกรรมการ

CQI สสอ. คาวัสดุเพ่ือจัดทําคูมือ 4,000 UC มีค63 KM

รพ.สต. และรูปเลม ของ

3 วัน คปสอ.หางฉัตร

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คปสอ....หางฉัตร..จังหวัดลําปาง

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

 

5.จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู 40 คน รพ.หางฉัตร คาอาหาร+อาหารวาง 12,000 UC เมย63 สมพิศ

(มหกรรมKM) รพช. คาวทิยากร6ชม.*2คน 7,200 UC คณะกรรมการ

สสอ. KM

รพ.สต. ของ

คปสอ.หางฉัตร

46,000



ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมมาภิบาล (Good Governance)

ประเด็น / งาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

ตัวชี้วัด (KPI) :  1. รอยละความสาเร็จในการดําเนินการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑที่กําหนด

สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน :

สานักงานสาธารณสุขอําเภอหางฉัตรไดนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั (PMQA) มาใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคการ เพื่อยกระดับการปฏิบัติ

ราชการใหเทียบเทามาตรฐานสากลมาตั้งแตปพ.ศ. 2558 โดยกําหนดนโยบายให รพ.สต.10 แหง รพช.1 แหง ดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 ปละ

ปละ 2 หมวดโดยป พ.ศ.2560 ดําเนินการหมวด 1 การนําองคการ และหมวด 5 การมุงเนนบุคลากร ป พ.ศ.2561 ดําเนินการหมวด 2 การวางแผนเชิงยทุธศาสตร และหมวด 4 

การวัดการวิเคราะหและการจัดการความรู โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้

ขอมูลพื้นฐาน : ขอมูล ณ 30 กันยายน 2562

1. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นํา PMQA มาดําเนินการรอยละ 95

2. รพ.สต.ผานเกณฑมาตราฐาน รพ.สต.ติดดาว 8 แหง รอยะ 80

จํานวน
แหลง

งบ

1 รหัสโครงการ..120401

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

และธรรมมาภิบาล คปสอ.หางฉัตร

 1. ผูบริหารฯถายถอดแผนยุทธศาสตร พ.ย.-62 อนุพงษ

แผนปฎบิัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ 2563

คปสอ หางฉัตร   จังหวัดลําปาง

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมา

ย/จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

ผูรับผิดชอ

บ
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งบ

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
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ย/จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

ผูรับผิดชอ

บ

ลงสูระดับตําบลทุกแหง บุญลักษณ

 2. จัดทําแผน ระดับ CUP และ ระดับ 20 เลม รพ.หางฉัตร  - มีแผนปฏบัติการระดับ พ.ย.-62

รพ.สต.ทุกแหง สสอ.หางฉัตร CUP และ รพ.สต.ทุก  m&e 

 แหง บริหารแผน

3. บันทึกโครงการในโปรแกรมระบบบริหาร  ทุกเดือน รพ.หางฉัตร  - มีการบันทึกโครงการ ม.ค.63- สค.63 อนุพงษ

 และ ความกาวหนาในการดําเนินงาน และรายงานกิจกรรมครบ

ของ สสจ.

4. ติดตามความกาวหนาของโครงการใน ทุกเดือน อนุพงษ

กลุม line ยุทธศาสตรหางฉัตร บุญลักษณ

5. ออกนิเทศติดตาม รพ.สต. ปละ 2 ครั้ง อนุพงษ

ตามโครงสราง provider board ประจํา บุญลักษณ

อําเภอ ดังนี้ สมพิศ

 - PP&P Board (สมพิศ)

 - SP. Board (เทียนจรัส)

 - Pepple Board (ศรีไพร/ประจักษ/)

 - Good Gov. Board (อนุพงษ/บุญลักษณ)

โดยเนนประเด็นหลักตามยุทธศาสตร

ที่เปนปญหาในพื้นที่ ดังนี้

 รอบที่ 1 15 คน ทุก รพ.สต.  กพ. 62 อนุพงษ

 - กระบวนการจัดการแมกลุมเสี่ยง  m&e กัณฐนา

 - การติดตามเด็กอวนในโรงเรียน บริหารแผน

 - กระบวนการควบคุมระดับน้ําตาลใน

บูรณาการแผน

บูรณาการแผน



จํานวน
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บ

เลือด ความดันโลหิตในกลุมปวย

 - กระบวนการคนหาหญิงตั้งครรภใน

พื้นที่แตละ รพ.สต.

 - RDU มีการจัด Stock หรือไม

 - COC link กับการคนหา palliative Care

ในระดับตําบล

 - กิจกรรมบานปลอยของในแตละพื้นที่

 - การดําเนินการ รพ.สต.ติดดาว

รอบที่ 2 15 คน ทุก รพ.สต. ก.ค.-63 อนุพงษ

 - ติดตามตัวชี้วัด และผลลัพธ ตามยุทธศาสตร  m&e บุญลักษณ

ทุกตัว บริหารแผน

 - สรุปปญหา พรอมทั้งแนวทางแกไข

คืนขอมูลกลับ รพ.สต. รายงานสง สสจ.

และนํามาจัดทําแผนในปถัดไป

6. ประเมินผลงานประจําป 2563 2 ครั้ง เม.ย.-63 อนุพงษ

  ครั้งที่ 1 60 คน บุญลักษณ

    m&e 

บริหารแผน

คาวัสดุ

 ครั้งท่ี 2  + Ple-Plan 63 คาอาหาร+อาหารวาง ก.ค.-62

คาเชาสถานที่  m&e 

คาวัสดุ บริหารแผน

บูรณาการแผน

บูรณาการแผน

บูรณาการแผน
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2 การพฒันามาตรฐานPMQA

1. แตงตั้งคณะทํางาน PMQA 8 คน สสอ.หางฉัตร มีคณะกรรมการฯ  -  -  พ.ย.62 บุญลักษณ

2. จัดระบบการพัฒนา PMQA

 2.1 จัดทําลักษณะสําคัญขององคกร  จํานวน 13 8 คน สสอ.หางฉัตร มีลักษณะสําคัญของ  -  -  ธ.ค.62 บุญลักษณ

ขอคําถาม ไดครบถวน องคกร 13 ขอคําถาม

 2.2 ดําเนินการภาคบังคับ ปละ 2 หมวด ( หมวด 1 , มีการดําเนินการตามหมวด

หมวด 5 )  1,5

 2.3 ประเมินองคกรดวยตนเองเทียบกับเกณฑ 8 คน สสอ.หางฉัตร มีผลการประเมินตนเอง  -  -  ธ.ค.62 บุญลักษณ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 ตามหมวด 1,5

ภาคบังคบั 2 หมวด  (หมวด 1,หมวด 5)

 2.4 นําผลการประเมินองคกรดวยตนเอง (OFI) 8 คน สสอ.หางฉัตร มีแผนพัฒนาองคกรใน  -  -  ธ.ค.62 บุญลักษณ

หมวดที่ดําเนินการมาจัดทําแผนพัฒนาองคกรของ หมวด 1,5

หมวดที่ดําเนินการไดครบถวน (หมวดละ 1 แผน) หมวดละ 1 แผน

 2.5 จัดทําตัวชี้วัดที่สะทอนผลลัพธใน 8 คน สสอ.หางฉัตร  มีตัวชี้วัดที่สะทอน  -  -  ธ.ค.62 บุญลักษณ

หมวดที่ดําเนินการไดครบถวน ผลลัพธ

 (ตามเกณฑ  หมวด 7)

 2.6 ดําเนินการตามแผนพัฒนาองคกร 8 คน สสอ.หางฉัตร มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ  -  -  ธค.62 - กย.63 บุญลักษณ

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 8 คน สสอ.หางฉัตร มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  -  -  ธ.ค.2562 - บุญลักษณ

ม.ค.-63

4. ติดตามประเมินผลความสําเร็จของ  3 เดือน/ครั้ง สสอ.หางฉัตร มีการติดตามประเมินผล  -  - ค.62 - มี.ค.,มิ บุญลักษณ
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   การพัฒนาองคกรในหมวดที่ดําเนินการ ความสําเร็จ ก.ย.-63

5.การบริหารจัดการตามเกณฑคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) บุญลักษณ

  - จัดทําลักษณะสําคัญขององคกร  จํานวน 13 ขอคําถามไดครบถวน

  - ดําเนินการพัฒนาคุณภาพมุงเนนหมวดที3่ ,6 

คงสภาพหมวดที1่, 2 ,4,5

  - ประเมินองคกรหมวดที3่,6เทียบกับเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ

   - นําผลการประเมินองคกร (OFI) หมวด 3,6 

มาจัดทําแผนพัฒนาฯ หมวดละ 1 แผน

     พรอมทั้งจัดทําตัวชี้วัดที่สะทอนผลลัพธดําเนินการหมวด3,6

    หมวดละ 3 ตัวชี้วัดตามเกณฑของหมวด7

 - ดําเนินการตามแผนพัฒนาองคกร

5.1ประเมินผลการพัฒนาองคกรตามเกณฑPMQA 4 รอบ/ป มีการติดตามประเมิ บุญลักษณ

ในหมวดที่ดําเนินการ 4 รอบ/ป นผลการดําเนินงาน

          -ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด (3ด.,6ด.,9ด.,12ด.) พัฒนาคุณภาพฯ

          -ประเมินการบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่

กําหนด

5.2รายงานผลการดําเนินงานผาน ระบบการพัฒนาองคการ4 รอบ/ป มีการรายงานผล บุญลักษณ

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กพร(3ด.,6ด.,9ด.,12ด.) การดําเนินงานตาม

รอบที่ระบบรายงานฯกําหนด

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 0 0



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ

1 120501 โครงการพัฒนางานแมและเด็กในชุมชน 58,320 58,320

2 120502 โครงการเด็กหางฉัตร สูงดี สมสวน  (Hangchat Smart Child) 48,280 48,280

3 120503 โครงการพัฒนาเพ่ือการเขาถึงบริการศูนยบริการท่ีเปนมิตรกับเยาวชนและวัยรุนอําเภอหางฉัตร 29,200 29,200

4 120504 โครงการชุมชนรวมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดหวาน ลดเค็มเติมเตม็การออกกําลังกาย 53,000 53,000

5 120505 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพคนไทยกลุมวัยผูสูงอายุ 5,000 179,439 184,439

6 120506 โครงการพัฒนาคุณภาพชมรมคนพิการ 7,025 7,025

7 120507 โครงการสงเสริมสุขภาพพระสงฆ 7,200 7,200

8 120508 โครงการพัฒนาเครือขายกําลังคนดานสุขภาพ 53,000 53,000

9 120509 โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมอําเภอหางฉัตรใหมีประสิทธิภาพและยั่งยนื 230,700 230,700

10 120510 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพคปสอ.หางฉัตร 68,645 68,645

11 120511 โครงการ.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานพยาบาล 15,200 15,200

12 120512 โครงการงานควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง 9,500 9,500

13 120513 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 106,004 106,004

14 120514 โครงการการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพหองปฏิบัติการ 105,800 105,800

15 120515 โครงการ พัฒนามาตราฐานการบริการของเครือขายสถานบริการสุขภาพ 2,375 2,375

16 120516 โครงการพัฒนาระบบบริหารแผนงานประจํา 62,000 62,000

861,249 0 0 0 179,439 1,040,688

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!รวมทั้งหมด .......................... โครงการ เปนเงินทั้งหมด

รวม บริการ ทั้งหมด .......16....... โครงการ เปนเงิน

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใตแผนงานประจํา คปสอ.หางฉัตร ประจําปรงบประมาณ 2563

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

รวมงบประมาณ



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร งานประจํา

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธท่ีตองการ :  

1.คลินิก ฝากครรภ งานหองคลอดและทารกแรกเกิด คลินิกสุขภาพเด็กดี ผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 80

2.อัตราสวนการตายมารดาไทย ไมเกิน 17 ตอการเกิดมีชีพแสนคน

3.รอยละ0-5 ปพัฒนาการสมวัย รอยละ90

4.รอยละ0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อาย5ุป รอยละ60

ขอมูลพื้นฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา

1.อัตราสวนการตายมารดาไทย ไมเกิน (17 ตอการเกิดมีชีพแสนคน) 0

2.รอยละหญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรก กอนหรือเทากับ 12สัปดาห (รอยละ 70) 83.82

3.รอยละหญิงตั้งครรภไดรับการดูแลกอนคลอด 5ครั้งตามเกณฑคุณภาพ (รอยละ 70) 77.46

4.รอยละหญิงตั้งครรภทุกรายไดรับการคดักรองภาวะเสี่ยงและพบภาวะเสี่ยง ไมนอยกวารอยละ 25รอยละ 42.85

5.เด็กแรกคลอดน้ําหนักต่ํากวา 2,500 กรัม (นอยกวารอยละ7 ) 9.09      

6.เด็กแรกเกิด - ต่ํากวา 6 เดือน กินนมแมอยางเดียว (รอยละ 50)  รอยละ 52.52

7.เด็ก0-5ป ไดรับการคดักรองพัฒนาการ(รอยละ90 )  96.94

8.เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคดักรองพัฒนาการ พบสงสัยลาชา (รอยละ25)  32.29 

9.เด็กอายุ 0-5 ป ที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม (รอยละ90)  90.32

10.เด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการดวยTEDA4I(รอยละ60 ) 58.70

11.เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน (รอยละ63) และสวนสูงเฉลี่ยท่ีอาย5ุป (ชาย113ซม.หญิง112ซม.)รอยละ 55.99

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจํา)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

คปสอ. หางฉัตร จังหวัดลําปาง

งาน…กลุมวัยแมและเด็ก...



จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ 120501

1. โครงการพัฒนางานแมและเด็ก ในชุมชน

1.1โครงการสาวไทยแกมแดง หญิงวัยเจริญพันธุ โรงงานท่ี หญิงวัยเจริญพันธุ   -  - มค.-พค63 ผูรับผิดชอบงาน

การเตรียมความพรอมกอนตั้งครรภ ในหญิงวัยเจริญพนัธุท่ีพรอมมีบุตร 50คน เขารวมโครงการ ไมมีภาวะซีด รพสต./รพ.

1.ทํากลุมการเตรียมความพรอมกอนแตงในโรงงาน อาย2ุ0-34ป พรอมตั้งครรภ

2.เจาะเลือดประเมินภาวะซีด /จายยาเสริมธาตุเหล็ก

3.ประเมินผล/ติดตามการต้ังครรภ

1.2โครงการ การตั้งครรภคุณภาพ

2.1 จัดบริการANC. คูขนาน หญิงตั้งครรภ รพสต.ทุกแหง  -หญิงตั้งครรภ  -  - ตค.21-กย.63 ผูรับผิดชอบงาน

 -คนหาหญิงตั้งครรภ ตั้งแตเริ่มตั้งครรภและที่ฝากครรภคลินิกโดยอสม. ทุกคน รพ. ทุกคนไดรับการ รพสต./รพ.

 -จัดทําทะเบียนหญิงตั้งครรภทุกราย ยืมสมุดสีชมพูมาลงทะเบียนทางLine ดูแล

 -แยกกลุมเสี่ยง วางแผนการดูแล รายเดือน

 -เยี่ยมใหการดูแลท่ีบาน โดยมอค. หรืออสม. 1ครั้ง/ เดือน กํากับติดตามโดย

ผูรับผิดชองาน

 -หญิงตั้งครรภเสี่ยง จัดทําIndividual Care Plan รวมกับCM เยี่ยมตามแผน

โดยผูรับผิดชอบงาน รวมกับมอค. และอสม. กํากับติดตามโดยCM

  -ติดตามแผนการดูแลของแพทยจากการซักถามหญิงตั้งครรภ /สมุดสีชมพู

 2.2 เยี่ยมบานหญิงตั้งครรภตามแนวทางANC Version 2018 

 -คัดกรองประเมินความเสี่ยง18ขอ/ซึมเศรา ในสมุดสีชมพ/ูใหการชวยเหลือ

 -ติดตามการตรวจU/A ครั้งที1่ กอน24 สัปดาห  ครั้งท่ี2/ 32 สัปดาห

 -ปรับปรุงคูมือCouple Couselling  และทําCouple Couselling 4ครั้งที่บาน

และติดตามผลการทําโดยผูรับผิดชอบงาน

ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ



จํานวน แหลงงบ

ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ

  -ติดตามการไดรับการUltrasound เมื่อฝากครรภครั้งแรกหรืออายุครรภ

ไมเกิน24สัปดาห และอายุครรภ 34-36 สัปดาห จากสมุดสีชมพู

  -นํา Individual Care Plan ไปใชกับหญิงต้ังครรภเสี่ยงทุกราย/ประเมินผลการใช

  -ติดตามVallop Curveในสมุดสีชมพู /สงเสริมภาวะโภชนาการ

  -ติดตามการกินยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ในหญิงตั้งครรภ

  -ติดตามหญิงต้ังครรภมาANCครั้งแรก กอน12 สัปดาห และมาตามนัดทุกครั้ง

  -สอนใหหญิงต้ังครรภใชQR Code หลังสมุดสีชมพู

1.3โครงการเด็กแรกเกิดน้ําหนักตัวดี

3.1การเฝาระวังและสงเสริมภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรภ หญิงตั้งครรภ รพสต.ทุกแหง LBW.< รอยละ  -  - ตค.62-กย.63 CM แม

   -คัดกรองหญิงตั้งครรภน้ําหนักตัวนอย และจัดทําทะเบียน ทุกราย รพ. ผูรับผิดชอบงาน

   -ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารและสงเสริมภาวะโภชนาการ รพสต.

   -สนับสนุนใหหญิงต้ังครรภ กินนมและไข มอค.

   -กํากับติดตามภาวะโภชนาการทุกเดือน โดยอสมและผูรับผิดชอบงาน

3.2.การเฝาระวังกลุมเสี่ยง previous Preterm หญิงตั้งครรภ CM แม

 -ติดตามประวัตPิretermในหญิงตั้งครรภ จากสมุดสีชมพู previousPreterm PMอําเภอ

 -ติดตามใหหญิงตั้งครรภ ไดรับการปองกันภาวะprevious Preterm ทุกราย มอค.

ตามแผนการดูแล และ Individual Care Plan เดือนละ1ครั้ง

 -ติดตามการพบสูติแพทยตามนัด 

 -ติดตามการวางแผนการคลอด

1.4โครงการเยี่ยม สนับสนุนใหศูนยเด็ก และโรงเรียนอนุบาล จัดกิจกรรม 14ศูนยเด็ก ศูนยเด็ก เด็ก3-5ป   -  - ตค.62-กย.63 ผูรับผิดชอบงาน

สงเสริมเด็กไทย สูงดีสมสวน ไมมีฟนผุ พัฒนาการสมวัยดังนี้ 15โรงเรียน โรงเรียนประถม สูงดีสมสวน รพสต./รพ.

1.4.1การสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการ เด็ก3-5ป ไมมีฟนผุ



จํานวน แหลงงบ

ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)
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พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ
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  -จัดทําFlow Chart การสงเสริมภาวะโภชนาการ/การสงตอ รพสต. พัฒนาการสมวัย

   -มีการทดสอบมาตรฐานเครื่องชั่งน้ําหนัก เดือนละ1ครั้ง

   -มีคูมือวิธกีารวัดสวนสูง/ทามาตรฐานในการวัด

   -มีการประเมินภาวะโภชนาการ

   -จัดทําทะเบียน และจัดสงรายงานทุกเดือน ทางLine

   -แจงและอธิบายผลการประเมินภาวะโภชนาการใหผูปกครองทราบ

   -มีแผนการแกไขปญหาเด็ก เรื่องภาวะโภชนาการ มีการติดตามและสงตอรพสต.

   -มีการใช Program Thai School Lunch

1.4.2การสงเสริมสุขภาพดานทันตกรรม

  1.มีการตรวจสุขภาพชองปากและสํารวจพฤติกรรมทันตสุขภาพโดยครู

  2.ครูสนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพชองปาก ดังน้ี

 - แปรงฟนหลังอาหารกลางวัน แบบแปรงแหง

 - จัดอาหารวางดวยผลไม 3-5 วัน/สัปดาห

 - เนนการดื่มนมจืด

 - พัฒนานโยบายสาธารณะ/มาตรการศูนยเด็กออนหวาน ปลอดน้ําอัดลม 

 ลูกอม ขนมกรุบกรอบ

1.4.3การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

  -จัดทําFlow Chart การคัดกรองพัฒนาการเด็กและสงตอ

  -มีการสงเสริมและคัดกรองพัฒนาการเด็ก

  -มีการแจงและอธิบายผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กใหผูปกครองทราบ

  -มีการสงเสริมผูปกครองใช DSPMประเมิน/สงเสริมพัฒนาการเด็ก

  -มีการสงเสริมผูปกครองใช QR Code การใชคูมือDSPM/ 9ยางเพ่ือสรางลูก



จํานวน แหลงงบ

ระยะเวลา

ดําเนินการ
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และApp.คุณลูก

  -มีแผนการกระตุนเด็กสงสัยพัฒนาการลาชา และสงตอเด็กสงสยัพัฒนาการลาชา

  หลังกระตุน1 เดือนไมดีขึ้น ไปยังรพสต.

  -มีการจัดทําทะเบียน และสงรายงานการคัดกรอง/การสงตอทุกเดือนทางLine

1.4.4 ประสานและสนับสนุน เครือขายจัดทําโครงการเด็กไทย สูงดีสมสวน พย.-ธค.62 ภรณี

 ไมมีฟนผุ พัฒนาการสมวัย ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตําบล พรศริิ

1.4.5เยี่ยมเสริมพลังเครือขาย เพื่อติดตาม คุณภาพการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 14ศูนยเด็ก ศูนยเด็ก ครูมีทักษะตรวจ 7,500       UC มค.-กพ.63 ภรณี

พัฒนาศักยภาพ/Trainning  ครูพ่ีเลี้ยง ศพด.และรร.อนุบาล 15โรงเรียน โรงเรียนประถม พัฒนาการเด็ก พรศริิ

และติดตาม สนับสนุนการใช Program Thai School Lunch

เยี่ยมศูนยเด็ก คาอาหาร7ครั้ง*5คน*100บาท = 3,500 บาท

เยี่ยมโรงเรียน คาอาหาร 8ครั้ง*5คน*100บาท =4,000 บาท

1.4.6เยี่ยมประเมินมาตรฐานศูนยเด็กเล็ก รวมกับ4 กระทรวงหลัก 14ศูนยเด็ก ศูนยเด็กเล็กผานเกณฑ3,500       UC ตค.62-กย.63 ภรณี

ในการดําเนินงาน ศพด.มาตรฐานแหงชาติ มาตรฐาน พรศริิ

เยี่ยมศูนยเด็ก คาอาหาร7ครั้ง*5คน*100บาท = 3,500 บาท

2. โครงการพัฒนาระบบบริการ แมและเด็ก 

2.1การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ คลินิกฝากครรภ เจาหนาที่ ANC รพ./ทุกรพสต.   -ANC.ผานมาตรฐาน   -  - ตค.62-กย.63 รมิดาพัทธ

   1.ใหบริการคลินิกฝากครรภ ตามแนวทางANC Version 2018   -ฝากครรภครั้งแรกกอน ผูรับผิดชอบงาน

 1.ปรับปรุงCPG การดูแลหญิงตั้งครรภ และ หญิงตั้งครรภกลุมเสี่ยง  12 สัปดาห รพสต.

Preterm,PPH,DM , HT , Thyroid ,Anemia  -ฝากครรภ5ครั้งคุณภาพ 

 2.ควบคุมกํากับติดตามการใชCPGโดยPCT  -มีระบบการเฝาระวัง

 3.รับบริการฝากครรภรายใหมทุกวัน และคัดกรองความเสี่ยง   หญิงตั้งครรภ



จํานวน แหลงงบ
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 4.จัดทําทะเบียนหญิงต้ังครรภกลุมเสี่ยง  และIndividual Care Plan  -มีระบบสงตอหญิงต้ังครรภ

  5.สงตอ หญิงต้ังครรภกลุมเสี่ยง ไปพบสูติแพทย ท่ีรพ.แมขาย ตามCPG

 6. สงตอ หญิงตั้งครรภกลุมเส่ียง ใหรพสต.พรอมIndividual Care Plan 1ครั้ง/ เดือน ตั้งครรภเสี่ยง รมิดาพัทธ

 7.ตดิตามกํากับและตรวจสอบการใช Individual Care Plan ทุกราย

  2.การเฝาระวังและสงเสริมภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรภ หญิงตั้งครรภทุกราย ANC LBW.< รอยละ   -  - ตค.62-กย.63 รมิดาพัทธ

 - เฝาระวังติดตามนํ้าหนักโดยสอนใหหญิงต้ังครรภลงบันทึก รพ./ทุกรพสต. ผูรับผิดชอบงาน

 กราฟโภชนาการ และแปลผล (Vallop Curve) รพสต.

 - ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารและใหคําแนะนําและเพ่ิมกิจกรรม

ทางกายตามชวงอายุครรภ

 - หญิงต้ังครรภไดรับ ยาเม็ดไอโอดีน เหล็ก โฟลิก ทุกครั้งที่มารับบริการ หญิงตั้งครรภ

ไดรับยารอยละ100

  3.การปองกันภาวะคลอดกอนกําหนด LBW.< รอยละ 7

 1.ตรวจปสสาวะ (U/A) เพ่ือคัดกรองหาภาวะ UTI  ท่ีทําใหเสี่ยงตอการ หญิงตั้งครรภทุกราย 

 คลอดกอนกําหนด

 2. จัดทําทะเบียน และเฝาระวังกลุมเสี่ยงตามCPG หญิงตั้งครรภ ทุกราย

 - previous Preterm  ที่มีประวัติ Preterm

  -มีภาวะทุพโภชนาการ มีภาวะทุพโภชนาการ 

 - มีภาวะโลหิตจาง  มีภาวะโลหิตจาง

 3.สงตอพบสูติแพทยรพ.แมขาย ตามCPG

 4.ตดิตามผลและแผนการรักษา ตามCPG

 5.ตดิตามหญิงตั้งครรภพบแพทยตามนัด

 6.สงตอรพสต.พรอม Individual Care Plan



จํานวน แหลงงบ

ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ

  4.การบริการทันตกรรม ANC

1. สงตอหญิงตั้งครรภเขาคลินิกทันตกรรม เพ่ือสงเสริมสุขภาพชองปาก หญิงตั้งครรภทุกราย รพ. รอยละ100 2250 UC ตค.62-กย.63 รพีพรรณ

2. ตรวจสุขภาพชองปากและฝกทักษะการแปรงฟนโดยการควบคมุแผน หญิงตั้งครรภ ทุกรพสต. รอยละ80 ผูรับผิดชอบงาน

     คราบจุลินทรีย  แปรงสีฟนผูใหญ 150อันx15บาท รายใหม รพสต.

3.รับบริการทันตกรรมตามความจําเปน รายท่ีมีปญหา รอยละ 20

4.ใหความรูเรื่องการดูแลสุขภาพชองปากขณะตั้งครรภ หญิงตั้งครรภ รอยละ100

5.เยี่ยมหลังคลอดโดยจนท.หรืออสม.เชี่ยวชาญใหคําแนะนําการดูแล ทุกราย รอยละ 20

   อนามัยชองปากทารก

  5.การจัดกิจกรรมโรงเรียนพอแม

    จัดใหคูสาม-ีภรรยา เขากิจกรรมในโรงเรียนพอแม  อยางนอย 4 ครั้ง

ตามชวงการฝากครรภคณุภาพ

ครั้งที1่ แรกรับ -การใชสมุดสีชมพู   การเปลี่ยนแปลงของรางกายและจิตใจ

สมาธ(ิจิตประภัสสร)  อาหาร การทํางาน การออกกําลังกาย

ครั้งที่ 2 GA 16-19 สัปดาห -กราฟและโภชนาการในหญิงตั้งครรภ

ครั้งที่ 3 GA 24-25 สัปดาห -การนับและการบันทึกลูกดิ้น

ครั้งที่ 4 GA 36 สัปดาห- ทัวรหองคลอด DSPM นมแม

  6.การบริหารจัดการขอมูล

 1.จัดทําทะเบียนหญิงตั้งครรภปกติ และหญิงตงครรภเสี่ยง

 2.บันทึกและตรวจสอบขอมูล ทุกสัปดาห 1ครั้ง/ สัปดาห

 3.กํากับขอมูลตามตัวชี้วัด งานฝากครรภ 1ครั้ง/ เดือน

2. การพัฒนาระบบบริการ งานหองคลอดและทารกแรกเกิด หญิงตั้งครรภ ตค.62-กย.63 ณษมา

 2.1จัดกิจกรรมโรงเรียนพอแมหลังคลอดทุกราย และทวนสอบความเขาใจ ทุกราย



จํานวน แหลงงบ

ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ

กอนกลับบาน เรื่อง การพักผอน การออกกําลังกาย สมาธ(ิจิตประภัสสร)

ประเมินความเครียด พัฒนาการ นมแม อาหาร พัฒนาการ

การคุมกําเนิด การอาบน้ําทารก การใชคูมือ DSPM

 2.2จัดนมและไขใหแมหลังคลอดในโรงพยาบาลไข3ฟอง นม3กลอง แมหลังคลอด 1000 UC

 คานมและไข 20คน*50บาท =1,000บาท

3.พัฒนาระบบบริการ คลินิกสุขภาพเด็กดี รพ./ทุกรพสต.  มาตรฐานคลินิก ตค.62-กย.63 ภรณี

3.1การจัดระบบบริการ สุขภาพเด็กดี

 -จัดทําFlow Chart ระบบบริการ คลินิกสุขภาพเด็กดี และการสงตอ

 -จัดทําทะเบียนเด็ก 0-5 ป ที่มารับบริการ

 -จัดทําทะเบียนเด็กที่สงสัยพัฒนาการลาชา 

 -ติดตามเด็กที่สงสัยพัฒนาการลาชาภายใน 3 สัปดาห/บันทึกขอมูลภายใน1เดือน

 -จัดทําทะเบียนสงตอ เด็กที่สงสัยพัฒนาการลาชา 

 -ประสานความรวมมือในการสงตอเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาทุกราย เด็กสงสัยลาชา เด็กสงสัยลาชา

 ใหไดรับบริการตามนัด (รพ.ศูนย, M2) และติดตามผลการดูแล ทุกราย ทุกรายไดรับ

การดูแล

 -จัดคลินิกบริการวคัซีน/ตรวจพัฒนาการDSPM พฤหัสที1่และ3  เด็กกลุม

 -จัดคลินิกตรวจพัฒนาการเด็กDAIM พฤหัสที2่และ4 เปาหมายไดรับ

เด็ก 0-5 ป การคัดกรอง

 -คัดกรองพัฒนาการเด็กกลุมเปาหมายดวยDSPM/DAIM เด็ก9,18,30,42และ

60เดือน ทุกราย

3.2การสงเสริมภาวะโภชนาการ(คลินิก เด็ก อวน เตี้ย ผอม)  WCC. ตค.62-กย.63 กุลธิดา

 -จัดทําFlow Chart การสงเสริมภาวะโภชนาการ/การรับและสงตอ



จํานวน แหลงงบ

ระยะเวลา

ดําเนินการ
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 -การประเมินภาวะโภชนาการ/แจงและอธิบายผล เด็กทุกคน

 -สนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม เด็กแรกเกิด-6เดือน

 -การประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร/แจงและอธิบายผล ใหคําแนะนํา เด็กอวน/เตี้ย/ผอม

 ปรึกษาโภชนาการ เปนรายบุคคล และสงตอ

 -มีการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องชั่งน้ําหนัก ทุกเดือน

 -มีคูมือวิธกีารวัดสวนสูง/ทามาตรฐานในการวัด

3.3การปองกันภาวะโลหิตจางในเด็ก เด็ก6,9และ12เดือน

 -ทํากลุมใหความรู ภาวะโลหิตจางในเด็ก กอนเจาะเลือด

 -แจงและอธิบายผลการประเมินภาวะโลหิตจาง

 -จายยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก ในเด็ก6เดือน - 5ป เด็ก6เดือน - 5ป

 -ใหความรูดานโภชนาการอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง

 -จายยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก ในเด็ก6เดือน - 5ป

 -นัดหมายเดือนละ 1ครั้ง เด็กทีมีปญหาเรื่องภาวะโภชนาการ และซีด เด็กเปาหมาย

 -จัดทําทะเบียน ติดตามประเมินผล/ปดCase เด็กเปาหมายทุกคน

3.4การพัฒนาคุณภาพ การตรวจพัฒนาการ /การลงขอมูล

 -ประเมินคุณภาพ การตรวจพัฒนาการ เยี่ยมเสริมพลังผูรับผิดชอบงาน ผูรับผิดชอบงาน 10รพสต. 5000 UC

และTrainning ผูรับผิดชอบงานใหม การลงบันทึกขอมูล

คาอาหาร5คน*100บาท*10ครั้ง =5,000บาท

3.5การสงเสริมใหผูปกครองมีและใชคูมือเฝาระวังและสงเสริม ผูปกครองเด็กทุกคน

พัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) ที่มารับบริการ

 -ผูปกครองใช DSPMประเมิน/สงเสริมพัฒนาการเด็ก ในหมูบาน

 -ผูปกครองใช DSPM ตรวจพัฒนาการเด็กพบวาสงสัยลาชา
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 -ผูปกครองนําDSPMมาตรวจตามนัดทุกครั้ง

3.6โรงเรียนพอแม(กลุม3-5คน) และสนับสนุนใหผูปกครองใช สื่อสาธารณะ เด็กรายใหม

ในการเลี้ยงดูเด็ก ที่มารับบริการ

 -นมแม/โภชนาการเด็ก/อาหารสมอง และเด็ก6,12เดือน

 -พัฒนาการเด็ก

 -การสงเสริมผูปกครองใช DSPMประเมิน/สงเสริมพัฒนาการเด็ก

 -การสงเสริมผูปกครองใช QR Code การใชคูมือDSPM/ 9ยางเพ่ือสรางลูก

และApp.คุณลูก

3.7การจัดระบบบริการ ทันตกรรม

 -จัดทําทะเบียนเด็กที่มารับบริการ  เด็กwcc.ทุกราย ทุกรพสต.  รอยละ 100 ตค.62-กย.63 รพีพรรณ

 -ตรวจชองปากเด็ก 9 เดือน - 3ปและประเมินความเสี่ยง 1096 คน  รพ.  รอยละ 100

   ตอฟนผุ จัดเปนกลุมปกติ กลุมเสี่ยงต่ํา กลุมเสี่ยงสูง

 -เด็กอายุ 6 เดือน (เช็ดทําความสะอาดชองปาก/ลิ้น)     271 คน รอยละ 80

 -เด็กอายุ 9-12 เดือน (ผูปกครองแปรงฟน)   264 คน รอยละ 80

 -เด็กอายุ 18 เดือน    (ผูปกครองแปรงฟน)   279 คน รอยละ 80

 -เด็กอายุ 9- 12 -18เดือน ท่ีมีความเสี่ยง (มPีlaque, เด็ก 9,12,18เดือน รอยละ85

   White spot)ไดทาฟลูออไรดวานิชโดยทันตฯบุคลากร  มPีlaque,

คาแปรงสีฟนเด็ก 500อัน*10บาท=5,000บาท   White spot 14150   UC

คาฟลูออไรดวานิช  5หอ*1500บาท=5,000บาท

คาแปรงทาฟลูออไรด  11กลอง*150บาท=1,650 บาท

 -เด็กอายุ 18เดือน ตรวจประเมินพฤติกรรม  เด็ก18เดือนทุกราย รอยละ100

   และความเสี่ยงในชองปาก  สงรายงานทางออนไลน
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 - ออกติดตามเยี่ยมบานเด็กกลุมเสี่ยงที่ตองเฝาติดตามจนถึงชวงอาย3ุป เด็กกลุมเสี่ยง รอยละ100

   โดยทันตบุคลากร/อสม.เชี่ยวชาญ

3.8การสงเสริมทันตสุขภาพกลุมเด็กอายุ 3-5ปในศูนยด็ก และรร.อนุบาล 1022 คน เด็ก 3-5 ปใน ต.ค62-ก.ย 63 จิราพร 

1.ตรวจสุขภาพชองปากและสํารวจพฤติกรรมทันตสุขภาพ อําเภอหางฉัตร

เด็กทุกคนในศนูยพัฒนาเด็กเล็ก และรร.อนุบาล 14 ศพด. ศพด.ทุกแหง ธ.ค62-ก.พ 63 จิราพร

2.สนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพชองปาก 540 คน

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และรร.อนุบาล 14 ศพด. ศพด.ทุกแหง

 - แปรงฟนหลังอาหารกลางวัน แบบแปรงแหง 540คน

 - จัดอาหารวางดวยผลไม 3-5 วัน/สัปดาห

 - เนนการดื่มนมจืด

 - พัฒนานโยบายสาธารณะ/มาตรการศนูยเด็กออนหวาน

ปลอดน้ําอัดลม ลูกอม ขนมกรุบกรอบ

3.ใหบริการทันตกรรมตามความจําเปน เนนการ early ทุกรายที่พบ ศพด.ทุกแหง ต.ค62-ก.ย 63 จิราพร 

detection ทาฟลูออไรดวานิช ในเด็กที่มีความเสี่ยง และ ปญหา

อุดฟนแบบ SMART technic (เพ่ิม cavity free)

4.ประเมินสภาวะชองปากและพฤติกรรม จัดระดับความ- 14 ศพด. ศพด.ทุกแหง ต.ค62-ก.ย 63 จิราพร 

เสี่ยง และดําเนินการฝกทักษะในการแปรงฟนโดยผูปกครอง 540คน

5.พัฒนาศักยภาพผูปกครองใหสามารถใชไหมขัดฟนเพ่ือปองกัน 2 ศพด.นํารอง ศพด.วอแกว ต.ค62-ก.ย 63 จุรีรัตน 

ฟนกรามนํ้านมผุดานประชิด โดยดําเนินการในศนูยพัฒนาเดก็ ศพด.เทศบาลหางฉัตร จิราพร 

เล็กนํารอง

6.ดําเนินการตอเนื่องในศพด.ที่ดําเนินการในป 2562 1 ศพด. ศพด.วอแกว

7.ขยายพื้นท่ีในการดําเนินการ ป 2563 1 ศพด. ศพด.เทศบาลหางฉัตร
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 คาฟลูออไรดวานิช 6 แพ็ค*1,600บาท =9,600บาท 24,920 uc

 คาแปรงทาฟลูออไรดวานิช 10 แพ็ค*200บาท =2,000บาท

 คาแปรงสีฟนเด็ก  540 อัน*10บาท =5,400บาท

 คาไหมขัดฟน 110 คน*3ชุด*22.56บาท =7500บาท

 คาสียอมฟน 6 ขวด * 70 บาท = 420 บาท

  -เด็กอายุ 18เดือน ตรวจประเมินพฤติกรรม  เด็ก18เดือนทุกราย รอยละ100

   และความเสี่ยงในชองปาก  สงรายงานทางออนไลน

 - ออกติดตามเยี่ยมบานเด็กกลุมเสี่ยงที่ตองเฝาติดตามจนถึงชวงอาย3ุป เด็กกลุมเสี่ยง รอยละ100

   โดยทันตบุคลากร/อสม.เชี่ยวชาญ

58,320     



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร งานประจํา

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธที่ตองการ

เปาหมายรอยละ 66 ของเด็กอายุ 6-14 ป  สูงดี สมสวน

สวนสูงเฉลี่ย อายุ 12 ป  ชาย 154 ซม  หญิง 155 ป

สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม            เริ่มอวน/อวนลดลง อยางนอย รอยละ 10

   ผอม ลดลง อยางนอย รอยละ 10

เตี้ย  ลดลง อยางนอย รอยละ 5

ขอมูลพื้นฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา

สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน :

1เด็กวัยเรียน  สูงดี สมสวน  รอยละ 72.47

2.เด็กวัยเรียนมีภาวะเริ่มอวนและอวน รอยละ 10.13

3.เด็กวัยเรียนที่มีภาวะเตี้ย รอยละ 2.01

4. เด็กวัยเรียนที่มีภาวะผอม รอยละ 3.36

5. สวนสูงเฉลี่ยชายอายุ 12 ป 152.09 ซม หญิงอายุ 12 ป 152.13 ซม

6. เด็กอายุ 12 ป ปราศจากฟนผุ (Caries free ) รอยละ82.69

7.เด็กชั้นป.1 มีผล Hct ซีดเกินเกณฑรอยละ 9.35 (เกณฑไมเกิน 10 %) 

จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ  120502

โครงการเด็กหางฉัตร สูงดี สมสวน  (Hangchat Smart Child)

1. ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาระบบการเฝาระวังสารสนเทศและ

เฝาระวังการเจริญเติบโตของนักเรียน ของเครือขายภาคการศึกษา

  1.1 ประสานเครือขายการศึกษาในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ และควบคุมโรค รร.24 แหง รร.24 แหง มีระบบการจัดการ ธค62,กค63 พรศิร,ิกุลธิดา

 1.2 จัดทําแนวทางและระบบการจัดการภาวะทุพโภชนาการ รพสต.10แหง รพสต.10แหง ภาวะทุพโภชนาการ

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏบิัติการสาธารณสุข (งานประจํา)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

คปสอ.........หางฉตัร.............จังหวัดลําปาง

งาน.......อนามัยวัยเรียน.........................................................

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นท่ีดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)



จํานวน แหลงงบ
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กลุมเปาหมาย/
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พื้นท่ีดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ
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ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

     การเฝาระวังภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน

(นน/สส/อวน/เตี้ย/ผอม/สวนสูงเฉลี่ย/Obesity Sign)

    - กํากับคุณภาพและเทคนิคการชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูง 

    - มาตรฐานเครื่องช่ัง/ที่วัดสวนสูง

    - การคัดกรองและการสงตอเด็กกลุมเสี่ยง

 1.3  สงเสริมและพัฒนาโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ(HLS)

   1.3.1 การพัฒนาศักยภาพเครือขาย โรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ รุนท่ี 1 รร.ประถม13 แหง เครือขายมีทักษะ อาหารวาง UC มีค 63 พรศิริ

โดยแบงเปน 2 รุน  (โรงเรียนประถม และ โรงเรียนมัธยม+มัธยมขยายโอกาส) ครูรร.ประถม 13 รร.ประถม13 แหง และศักยภาพ และเครื่องดื่ม กุหลาบทิพย

 -  แนวคิด หลักการเก่ียวกับโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ  กระบวนการพัฒนา จนท รพสต 10 จนท รพสต 10 ในการขับเคลื่อน 25*33 คน*2 กุลธิดา

 และ การสื่อสารความรอบรูดานสุขภาพ สสอ 3 คน สสอ,รพ สต. โรงเรียนรอบรู 1650

 - รวมกําหนดแผน ตามประเด็นโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ HIS/Key Massages รพ 7 คน รพ ดานสุขภาพ อาหารกลางวนั

 - การจัดการเมนูอาหารกลางวนัโดยใช (Thai School Lunch) รวม 33 คน 50*33 คน

 - การแกไขปญหาโภชนาการเพ่ือเด็กสูงดีสมสวน ประเด็น อาหาร ผลิตภัณฑที่ปลอดภยั 1650

ออกกําลัง(Physical Activity) การนอน คาเอกสาร

 - การคัดกรองเด็ก Obesity Signและการสงตอ 50*33 คน 

 - การตรวจคัดกรองสายตา ป.1 1650

 - การคัดกรองภาวะโลหิตจาง คาวิทยากร 

3 ช่ัวโมง*600

1,800

6,750

รุนท่ี 2 รร.มัธยม 4  แหง อาหารวาง UC มีค 63 พรศิริ

ครูอนามัย 9 รร.ขยายโอกาส 5 แหง และเครื่องดื่ม กุหลาบทิพย

ครูใหคําปรึกษา 9 สสอ,รพ สต. 25*33 คน*2 กุลธิดา

จนท รพสต. 7 รพ 1650

สสอ.2  อาหารกลางวัน

รพ.6 50*33 คน



จํานวน แหลงงบ
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ใหชัดเจน)

1650

คาเอกสาร

50*33 คน 

1650

คาวิทยากร 

3 ช่ัวโมง*600

1,800

6,750

   1.3.2 การพัฒนาโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ(HLS) รร.ประถม10 แหงรร.ทุงหนองขาม มีโรงเรยีนรอบรู มิย 63 พรศิร,ิกุลธิดา

           โดยการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ(HPS) เปน รร.เมืองยาววทิยา ดานสุขภาพ

โรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ (HLS) จากโครงงานดานสุขภาพในองคประกอบที่ 2 รร.ชุมชนสันกําแพง จํานวน 10 แหง/อําเภอ

ของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ รร.ปงยางคก

ติดตามและสนับสนุนใหความรวมมือ ในการจัดกิจกรรมในโรงเรียน รร.บานหมอศึกษา

 - โรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ เนนเด็กวัยเรียน สูงดี สมสวน รร.บานยางออย

ฉลาด กิน นอน เลน แปรง สะอาด(Smart Child 4.0) รร.แมตาลนอยปางปง-ปางทราย

 - โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ รร.บานโปงขวาก

 - โรงเรียนออนหวาน ปลอดน้ําอัดลม ลูกอม ขนมกรุบกรอบ รร.บานทุงหก

 - การใหความรูผานสื่อตางๆในโรงเรยีน โดย รร.อนุบาลหางฉัตร

บูรณาการความรูดานอาหารและโภชนาการสู 8 กลุมสาระ

 - การจัดสิ่งแวดลอมในรร. ดานโภชนาการ และการออกกําลังกาย

2. พัฒนาระบบการจัดการอาหารและการคัดกรอง (Obesity Signs)

และการสงตอ  การจัดการภาวะโภชนาการ สนับสนุนเครือขาย

   2.1 การจัดการดานอาหารกลางวนัในโรงเรียน (Thai School Lunch) รร.24 แหง ธค62,กค63 พรศิร,ิกุลธิดา

  - ประสานงาน/สงเสริมการใชและพัฒนา เมนู Thai School Lunch

ของโรงเรียนใหสอดคลองกับอาหารในทองถ่ิน ผลผลิตทางการเกษตร

ของโรงเรียน หรือชุมชนโดยกรุตน ผปค./นร.คิดเมนูอาหาร
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  - ประสานความรวมมือชุมชน(ภายนอก รอบรั้วโรงเรียน)

เพ่ือควบคุมมาตรฐานการจัด/จําหนายอาหารวาง

นม/ขนม/เครื่องดื่ม ใหมีคุณคาทางโภชนาการ 

รวมไปถึงรสชาติตองไมหวาน ไมมัน และไมเค็ม

  2.2 การจัดการแกไขปญหาทุพโภชนาการนักเรียน

  - การคัดกรองความเสี่ยงเด็กที่มีภาวะอวน(Obesity Sign) รร.24 แหง รร.24 แหง มีระบบการคัดกรอง ธค62,กค63 พรศิร,ิกุลธิดา

    ประเมินความเสี่ยง Obesity Sign 4 ขอ รพสต.10แหง รพสต.10แหง สุขภาพ Obesity Sign

      1.สังเกต:รอยปนดําที่คอและรอบรักแร และสงตอสถาน

      2.สังเกต/สอบถาม:นั่งหลับในเวลาเรียนเปนประจํา บริการเครือขาย

      3.สอบถามผูปกครอง:การนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ

      4. ความเจ็บปวยบุคคลในครอบครัว   (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ)

   ** พบความเสี่ยง 1 ขอขึ้นไปสงตอพบเจาหนาที่สาธารณสุข 

เพ่ือใหคําปรึกษา 2 อ.(อาหาร/ออกกําลังกาย) 2น.(ดื่มนม/นอน)

   2.3 ประเมินพฤติกรรมสุขภาพเด็กโดยใชแบบบันทึกประจําตัวเด็ก

(พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ออกกําลังกาย การดื่มนม การนอน)

และแจงผลการประเมินใหกับนักเรียน/ผูปกครอง 

เพ่ือหาสาเหตุและขอรวมมือในการดูแล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก

   2.4 สรางความรอบรู 2อ. 2น.ในเด็กกลุมเสี่ยง อวน เตี้ย ผอม เวยีงใต=10 รร.ประถม เด็กกลุมเสี่ยง อาหารวาง UC มิย 63 พรศิร,ิกุลธิดา

 เพ่ือใหเกิด เขาถึง เขาใจ แลกเปลี่ยนซักถาม ตัดสินใจ เปลี่ยน บานเหลา=20 10 แหง อวน เตี้ย ผอม และเครื่องดื่ม

 พฤติกรรม/บอกตอ  ดังนี้ สันหลวง=10 มีความรอบรู 25*125 คน*2

      - 2 อ. (อาหาร = ออกกําลังกาย เพ่ิมกิจกรรมทางกาย ยางออย=10 ดานสุขภาพ 6250

ลดการเนือยน่ิงและเลนเกมสในเด็กนักเรียน) หวยเรยีน=5 รอยละ 80 อาหารกลางวัน

      - 2 น.( ดื่มนม/นอนใหเพียงพอ เพื่อใหรางกายหลั่งโกรทฮอรโมน วอแกว=10 เด็กกลุมเสี่ยงมี 50*125 คน

กระตุนเซลลกระดูกออนเพิ่มจํานวนและขยายขนาดเพ่ิมข้ึน) ปาเหียง=10 พฤติกรรมสุขภาพ 6250

 เด็กเริ่มอวนและอวน รพ=50 ที่พึงประสงค คาเอกสาร

 • ลดปริมาณอาหารที ใหพลังงานสูง รวม 125 คน ในดานโภชนาการ 25*125 คน 
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 • ลดหรืองด ขนมขบเคี้ยวและเครื่อดื่มรสหวานจัด **แบง2รุน รุนท่ี 1= 65 คน รอยละ 80 3125

 • เพ่ิมผัก ผลไม (เนนรสหวานนอย)  รุนที่ 2 =60 คน** เด็กวัยเรียนมีภาวะ 15625

 • ดื่มนมจืด (ไขมันต่ํา) เริ่มอวนและอวน

 - กระตุนการออกกําลังกายทุกวันๆละ 60นาที(แบง 10-20-30 นาที) เนนการกระแทกขอตอ ไมเกินรอยละ 10

 -  นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ 9-11ชม./วัน เด็กวัยเรียนมีภาวะ

เด็กเตี้ย ผอม เตี้ย ไมเกินรอยละ 10

 - เนนอาหารที่เพ่ิมพลังงานโปรตีนท่ีมีคุณภาพ เด็กวัยเรียนมีภาวะ

 - เด็กเตี้ย ใหเพ่ิมอาหารที่มีแคลเซียมสูง เชน ผอม ไมเกินรอยละ 5

 - นม วันละ 2กลอง /อาหารหลากหลายครบ 5 หมู

 - กระตุนการออกกําลังกายทุกวันๆละ 60นาที(แบง 10-20-30 นาที) เนนการกระแทกขอตอ

 -  นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ 9-11ชม./วัน

 2.5  ประเมินความรอบรูดานสุขภาพของเด็ก โดยใชแบบประเมินความรอบรูดานสุขภาพ แบบประเมิน UC มิย 63 พรศิร,ิกุลธิดา

และพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ (ฉบับปรับปรุงป 2561) ความรอบรูดาน

 2.6 สงเสริมชมรม/กลุมในโรงเรียน นําขอมูลขาวสาร ความรูดานสุขภาพ สุขภาพ

เขาไปอยูในกิจกรรมของชมรม/กลุมเพื่อใหมีการปรึกษาหารือ ชวยเหลือกัน 5*125 คน

ในการดูแลสุขภาพรวมกัน 625

 2.7สงเสริมใหมีการเผยแพรความรอบรูดานโภชนาการและความปลอดภัยของอาหาร 

โดยอาศัยชองทางสื่อสารตางๆ อยางตอเน่ือง เชน เสียงตามสาย มุมความรู

ขาวสารดานอาหารและโภชนาการ บอรดแสดงรายการและคุณคาอาหารประจําวัน

  2.8 ติดตามเยี่ยมบานโดยครูและเจาหนาท่ีสาธารณสุข 

เพ่ือติดตามประเมินภาวะทุพโภชนาการ

 - การเฝาระวังนํ้าหนักทุก 3 เดือน

 - การติดตามพฤติกรรมสุขภาพเด็กทุก 1 เดือน

3.สงเสริมภาวะปองกันโลหิตจางในเด็กวัยเรียน

การสงเสริมและปองกันภาวะโลหิตจางในเด็กวัยเรยีน รร.ประถม 13 รร. 18 แหง เด็กวัยเรียนไดรับการ ธค62,กค63 พรศิร,ิกุลธิดา

    - การเจาะ Hct. เด็กนักเรียน ป1 ทุกคน รร.ขยายโอกาส 5 สงเสริมและปองกัน



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นท่ีดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

    -  กรณีเด็กที่พบภาวะโลหิตจาง (HCT) ต่ํากวา 34 % รวม 18 โรง ภาวะโลหิตจาง กค 63 พรศิร,ิกุลธิดา

สงพบแพทยเพ่ือยืนยันผลและสงตอรักษาตอเน่ือง

   (โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก /Thailassmia/หนอนพยาธ)ิ

    - การสนับสนุนเสริมยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก เด็ก 6-14 ป สัปดาหละ 1 เม็ด รร.ประถม 13 รร. 18 แหง ธค62,กค63 พรศิร,ิกุลธิดา

(ยกเวนเด็ก Thailassmia) รร.ขยายโอกาส 5

**กํากับติดตามการทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กโดยคร*ู* รวม 18 โรง

 - สงเสริมและสนับสนุนการใชProgram Thai School Lunch 

(เมนูอาหารที่แสดงคุณคาอาหาร)และมีการเมนู ที่มีอาหารธาตุเหล็กอาทิตยละครั้ง)

4. โครงการตามพระราชดําริภายใตโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขอนามัยเด็ก วัดบานหมอศึกษารร.พระปริยัติธรรม ** บูรณาการงานรวมกับสสจ.** พค 63- มิย 63 พรศิร,ิกุลธิดา

และเยาวชนในถิ่นทุรกัรดาร(กพด.) ขยายการพัฒนาสุขาภิบาล สุขอนามัยสามเณรใน 1 แหง

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

  4.1 การประเมินคัดกรองสุขภาพสามเณร และตรวจสุขภาพดวยตนเอง/สมรรถนะทางกาย 

คืนขอมูลปญหาสุขภาพโดยรวมใหกับผูอํานวยการโรงเรียนวัดปริยัติธรรม/เจาอาวาส

  4.2 สรางการรอบรูดานสุขภาพการเลือกฉันภัตตาหารที่ถูกหลักโภชนาการ(ลดหวาน

มัน เค็ม เติมเต็มผักผลไม)

  4.3 สรางการรอบรูดานสุขภาพดานกิจกรรมทางกายแกสามเณรใหเหมาะสมกับสมณะสารูป

  4.4 สนับสนุน พัฒนาสภาพแวดลอท น้ําบริโภค สวมของโรงเรียน และสถานที่จําวัด

ใหสะอาดและถูกสุขลักษณะ

  4.5 การเสริมสรางความตระหนัก รู เขาใจ ใหแกพระภิกษุสงฆ สามเณร แมครัว

แกนนําชุมชน และประชาชนที่เกี่ยวกับความสําคัญของการสงเสริมสุขภาพของสามเณร 

และหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ

  4.6 ติดตามเฝาระวังภาวะสุขภาพของสามเณร การคัดกรอง ภาวะทุพโภชนาการ 

และการสงตอ

  4.7 การพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

5.การกํากับติดตามงาน โดย PM อําเภอ

  5.1 ควบคุมกํากับ การบันทึกขอมูล HDC สถานบริการ ตามปฏิทินของ ร.ร มีระบบขอมูล ตค-กย63 พรศิร,ิกุลธิดา



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นท่ีดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

เทอม 1 พค-ก.ย 63 บันทึก HDC ก.ค 63  เทอม 2 พ.ย63-กพ. 64 บันทึก HDC ธ.ค 63 ดานโภชนาการ ธค62,กค63 พรศิร,ิกุลธิดา

 ที่ครอบคลุม

  5.2 การกํากับติดตามขอมูล และมีคุณภาพ

     - ขอมูลการเฝาระวังภาวะโภชนาการรายโรงเรียน ตค-กย63 พรศิร,ิกุลธิดา

      -การบันทึกขอมูลHDCสถานบริการ 

      -การวิเคราะหและคืนขอมูลใหกับ ร.ร เพื่อรวมกัน แกไขปญหา

  5.3 การเยี่ยมเสริมพลัง ประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โดยการประเมินซ้ําทุก 3 ป มค63,สค63 พรศิร,ิกุลธิดา

    - ทุงหนองขามวิทยา,วอแกววิทยา,บานเหลา

    -  หัวทุง, บานสัน,ปงยางคก

     - จังหวัด สุม ประเมิน โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง

 6.  การสงเสริมทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน

   6.1  ตรวจสุขภาพชองปากและใหบริการทันตกรรมตามความจําเปน ตค-กย63 เคลือวัน

   - ตรวจสภาวะชองปากเด็กนร.ป1-6 โดยทันตบุคลากร รร.ประถม17แหง รร.ประถม17แหง ตค-กย63

   - ตรวจสภาวะชองปากเด็กนร.ป1,3,6 และลงบันทึกตามแบบฟอรมของจังหวัด ป1,3,6 รร.ประถม17แหง ตค-กย63

  6.2 เคลือบหลุมรองฟนกรามแทซี่ที่ 1 ตามTeatment Need ตรวจสอบการยึดติด อนุบาล 2 ป.1,2,6 รร.ประถม17แหง

  - ลงบันทึกขอมูลการใหบริการผาน Goole drive ( คียออนไลน ) ทุกสถานบริการที่ใหบริการ

  6.3 ตรวจสุขภาพชองปากและสํารวจพฤติกรรมเด็ก ป.6และบันทึกขอมูลผาน รร.ประถม17แหง รร.ประถม17แหง เด็ก12ป มี caries free รอยละ 58

    ระบบขอมูลของสถานบริการ

  6.4 พัฒนาคุณภาพกิจกรรมแปรงฟนคุณภาพและใชไหมขัดฟนทุกโรงเรียนในเขต อาหารกลางวนั+อาหารวาง2ม้ือ UC ตค-กย63 รัฐนันท

  - ประชุมชี้แจงครูอนามัย คณะกรรมการ เจาหนาที่ 30คน รร.ประถม17แหง (100*2*30คน) เคลือวัน

  -ดําเนินกิจกรรมตามแนวทางกิจกรรมแปรงฟนคุณภาพและใขไหมขัดฟน ป.4,5,6 จํานวนที่เขารวมกิจกรรมแปรงฟนคุณภาพ 3000บาท

  - คัดเลือกโรงเรียน 1 โรงเปนตัวแทนในการประกวดกิจกรรมแปรงฟนคุณภาพ 180 คน  คาวัสดุ สียอมฟน 

  - แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานกิจกรรม แปรงฟนคุณภาพ โดยรร.แมขายของ  (70บาท*15ขวด)

   (รร.ปนงาว,รร.บานเหลา,รร.วอแกววิทยา รร.บานยางออย,รร.บานสัน) 1,050บาท

  (รร.บานโปงขวาก ปาเหียง) คาไหมขัดฟน

180 คน  x 80.4 บาท



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นท่ีดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

14,480บาท

18,530 

 6.5 สงเสริมกิจกรรมทันตสุขภาพในโรงเรยีน รร.ประถม17แหง รร.ประถม17แหง ตค-กย63 เคลือวัน

  - พัฒนานโยบายสาธารณะ/มาตรการโรงเรยีนออนหวาน ปลอดนํ้าอัดลม ลูกอม ขนมกรุบกรอบ

  - กิจกรรมแปรงฟนหลังอาหารกลางวนั

48,280          



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ท ี1 ( กลุ่มวัยรุ่น)             √ งานประจาํ

ตัวชีวัด (KPI) /ผลลพัธ์ทีต้องการ

1.ศูนยบริการที่เปนมิตรสําหรับเยาวชนและวัยรุนมีมาตรฐาน และไดรับการเตรียมเพื่อผานการรับรองในป 2564

ขอมูลพื้นฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา

จากขอมูลการประเมินผลงานป 2562 พบวา กลุมวัยรุนที่มารับบริการทั้งในคลินิก  ในชุมชนโดยผานชองทางจากเจาหนาที่สาธารณสุข กลุมเพื่อนชวยเพื่อน และทางอินเตอรเนตพบปญหาของวัยรุนเปนรอยละดังนี้

ปญหา  -มีความเครียดจากการเรียน  จากกลุมเพื่อน จากครอบครัว รอยละ 47.00

 - ขอรับการประเมินทางจิต รอยละ23.06

 - ใชสารเสพติดรอยละ 19.89

 - ตองการตรวจเลือดหาเชื้อเอดส 4.47

 - อ่ืนๆ ไดแก มีเพศสัมพันธที่ไมไดปองกัน  ยาฝงคุมกําเนิด  การตั้งครรภ และโรคทางเพศสัมพันธ รอยละ 5.60

จํานวน แหลงงบ

รหัสโครงการ 120503

1 โครงการพัฒนาเพื่อการเขาถึงบริการศูนยบริการที่เปนมิตรกับเยาวชน

และวัยรุนอําเภอหางฉัตร

1.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพบริการศูนยบริการที่เปนมิตรสําหรับเยาวชนและวัยรุน
กลุมตัวแทนเยาวชน สภาเด็ก กลุมตัวแทน  - คาอาหาร UC มค .63 กุหลาบทิพย

(มิตรวัยรุนหางฉัตร) อําเภอหางฉัตร กลุมเปราะบาง ที่เขารับการ และอาหารวาง พรศิริ

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจํา)  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คปสอ....................ห้างฉัตร.........................จังหวัดลาํปาง

งาน…วัยรุ่น

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

30 คน กลุม TG ประชุมอบรม คนละ 130 บาท ฉัตรธิดา

ในเชตอําเภอ เผยแพรการ รวม อุรัสยา

หางฉัตร ศูนยบริการ 3,900 บาท

มิตรวยัรุนได

ถูกตอง

เหมาะสม

2.กิจกรรม หนุมสาวมหาลัยหัวใจแข็งแรง

(รายละเอียดกิจกรรมใชกระบวนการสงเสริมความเขมแข็งทางใจ ของวัยรุน นักศึกษา มหาวิทยาลัย   -นักศึกษา  - คาอาหาร UC มค .63 กุหลาบทิพย

เนนกิจกรรมการมีสวนรวม ) จํานวน 50 คน ธรรมศาสตรลําปาง ไดรับการเสริม อาหารวาง พรศิริ

ขั้นตอน พลังบวกในการ 6500 บาท ฉัตรธิดา

1.ประสานงานกับมหาวิทยาลัยชี้แจงโครงการ ดําเนินชีวติได  - คาวัสดุ อุรัสยา

2.ตั้งคณะทํางานโดยนิสิตนักศึกษาเขารวมเปนคณะทํางาน  - นักศึกษามี สือในการ

3.ประชาสัมพันธผานโครงการผานเพจของมหาวิทยาลัย ความเขมแข็ง อบรม

4.กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม ทางใจ สามารถ 1000 บาท

4.1 คณะกรรมการ coping ได  - คาตอบแทน

4.2 การสมัครเขารวมโครงการดวยตัวเอง เหมาะสม วทิยากร

4.3 จัดกิจกรรมการมีสวนรวมโดยใชหลักสูตรความเขมแข็งทางใจของ นพ.

ประเวศ 4,800

ตันติพิพัฒนสกุล  รวมกับหลักสูตร การพัฒนาศํกยภาพวัยรุนของกรมอนามัย รวม 12,300

4.4 สนับสนุนกลุมเฝาระวังและเพื่อนชวยเพื่อน  และมิตรวัยรุนในมหาวิทยาลัย บาท

3.กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณงานวัยรุนอําเภอหางฉัตร  -ตัวแทนวัยรน โรงเรียนมัธยม ตัวแทนวัยรน  - คาอาหาร UC มิย 63 กุหลาบทิพย



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

 - เตรียมความพรอมในการชี้แจงครู เพื่อกําหนดแผนเตรียมประเด็นรวกัน ในโรงเรียน และมัธยมขยาย ในโรงเรียน และอาหารวาง พรศิริ

 - จัดเตรียมกลุมเปาหมายรวมกัน ในมหาวิทยาลัย โอกาส 8 แหง ในมหาวิทยาลัย คนละ 130 บาท ฉัตรธิดา

 - จัดใหมีใบประกาศฯ สําหรับผูนําเสนอทุกแหง จากกลุมภาคี มหาวิทยาลัย1แหง จากกลุมภาคี 100 คน อุรัสยา

*การนําเสนอ เนน กิจกรรมที่เดกและวัยรุนไดทําในโรงรียนของตนเองในการ

ปองกัน นอกระบบ สภาเยาวชน นอกระบบ 13,000 บาท

และแกไขปญหา ใน รร และในชุมชน และครู อาจารย หางฉัตร มีผลงานมาแลก  - ใบประกาศ

ผูดูแล รวม 100 เปลี่ยน สําหรับทุกแหง

คน แหงละ 1 เรื่อง ที่รวมนําเสนอ

รวม 10 เรื่อง

นําเสนอโดยการ

พูด



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร / งานประจํา

ตัวชี้วัด (KPI)

1. ผูปวยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ําตาลได ≥รอยละ 40  

2. ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได ≥รอยละ 50  

3. ผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ข้ึนทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ≥รอยละ 85  

4. ผูปวยโรคเบาหวานท่ีมีคา FBS ≤ 130 mg% ติดตอกัน 2 ครั้ง ไดรับการเจาะ HbA1C รอยละ 70 

5. ผูปวย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีความดรอบรูดานสุขภาพเพ่ิมข้ึนจากการประเมินครั้งท่ี 1 รอยละ  20

6.ประชาชนอายุ 35 ปข้ึนไปไดรับการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิต เพิ่มข้ึนจากปที่ผานมารอยละ 16

7.ประชากรหญิงอายุ 30-70 ป ไดรับการคัดกรองมะเร็งเตานม อยางนอยรอยละ 80

8.ประชากรหญิงอายุ 30-60 ป ไดรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก อยางนอยรอยละ 50

9.ผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรก ไดรับการรักษาภายในระยะเวลาที่กําหนด

10. ตรวจคัดกรองสุขภาพชองปากในผูปวยเบาหวาน (รายใหม) รอยละ 100

11. ผูปวยเบาหวานไดรับบริการทันตกรรม รอยละ 20

12. ตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งในชองปากประชาชนอายุ 35 ป ขึ้นไป รอยละ 60

ผลลัพธที่ตองการ

1. ผูปวยโรคเบาหวาน/ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง สามารถควบคุมโรคไดดีขึ้น

2. อัตราการเกิดภาวะแทรกซอน ตา ไต เทา ในผุปวยเบาหวานลดลง

3. อัตราการเกิดภาวะแทรกซอน ไต ในผุปวยความดันโลหิตสูงลดลง

4. อัตราปวยดวยโรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูงลดลงกวาปที่ผานมา

5. อัตราตายดวยมะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูกลดลง

ขอมูลพื้นฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา

1. ผูปวยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ําตาลได รอยละ 15.33

2. ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได รอยละ 45.22

3. ผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ข้ึนทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)  รอยละ 91.40

4. ผูปวยโรคเบาหวานท่ีมีคา FBS ≤ 130 mg% ติดตอกัน 2 ครั้ง ไดรับการเจาะ HbA1C รอยละ 59.70  

แผนปฏบิัติการสาธารณสุข (งานประจํา)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

คปสอ  หางฉัตร จังหวัดลําปาง

งาน ประจําโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ( DM ,HT )/งานคัดกรองมะเร็ง



5.ผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงมีจํานวนเพิ่มขึ้นทําใหไมมีเวลาในการใหบริการอยางเหมาะสม

6.กลุมเสี่ยงจากการคัดกรองเบาหวานรอยละ 6.24

7.กลุมเสี่ยงจากการคัดกรองความดันโลหิตรอยละ 24.9

8.พบผูปวยเบาหวานรายใหมจาก Pre-DM รอยละ 2.63

9.พบผูปวยความดันรายใหมจาก Pre-HT รอยละ 3.59

10.อัตราตายดวยมะเร็งเตานมรอยละ  7.55 และ อัตราตายมะเร็งปากมดลูกรอยละ 3.77

จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ 120504

โครงการชุมชนรวมใจปรับเปล่ียนพฤติกรรม ลดหวาน ลดเค็ม

เติมเต็มการออกกําลังกาย

1. จัดทําทะเบียนฐานขอมูลการคัดกรองของประชากร ผูที่ไมปวย DM รพช 1  แหง มีทะเบียนการ ตค-พ.ย 62 อารีย

อาย3ุ5ปข้ึนไป 22,411 คน รพ.สต. 10 แหง คัดกรองที่เปน คมขํา

ผูที่ไมปวย HT ปจจุบัน ธัญญลักษณ

17,807 คน ผูรับผิดชอบ

งานทุกรพสต

2. การคัดกรองโรคเบาหวานในกลุมประชากร 22,411 รพช 1  แหง ประชากรไดรับการ งบอยูในแผนงบ UC ตค. -ธค.62 อารีย

อายุ 35 ปข้ึนไปที่ไมปวย โดยการเจาะ DTX ทุกราย คน รพ.สต. 10 แหง คัดกรองDM สนับสนุนรพสต คมขํา

บุหรี/่สุรา/2Q        ตามเปาหมาย ดังน้ี HTรอยละ 90 แผน 7 ธัญญลักษณ

ปค  1248 คน  ,   ยางออย  2576  คน  รายการอ่ืนๆ ผูรับผิดชอบ

นข  960 คน  ,    หวยเรยีน  1425   คน งานทุก

เวยีงใต  1468 คน ,  ปาเหียง  1985   คน รพสต.

บานเหลา  2147  คน , วอแกว  1931   คน

สันหลวง 2181   คน  ,  รพ.หางฉัตร  4335   คน

บานขวง  2155   คน

3. การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในกลุม 17,807 รพช 1  แหง ประชากรไดรับ รวมกับคัดกรอง ตค. -ธค.62 อารีย

ประชากรอายุ 35 ปข้ึนไปที่ไมปวยโดยการวัด คน รพ.สต. 10 แหง การคัดกรองDM DM/HT คมขํา

ผูรับผิดชอบลําดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นท่ี

ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นท่ี

ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
วัดความดันโลหิต ทุกราย  และ HT ธัญญลักษณ

บุหรี/่สุรา/2Q อยางนอยรอยละ ผูรับผิดชอบ

90 งานทุกรพสต

4. การคัดกรองโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตในกลุมพระสงฆ 257 รูป รพช 1  แหง พระสงฆและ รวมกับคัดกรอง ตค. -ธค.62 สมพิศ

และสามเณร ทุกรูป รพ.สต. 10 แหง สามเณรไดรับ DM/HT ชัยยภัทร

การคัดกรอง ผูรับผิดชอบ 

รอยละ90 งานรพ.สต.

5.พบผลการคัดกรองภาวะฉุกเฉิน(สีแดง)BP≥180/110 ทุกแหง

และคาน้ําตาล FCG ≥ 126 มก.ดล  ใหสงพบแพทยเพื่อตรวจ

ยืนยันคาน้ําตาล FPG และคาความดันโลหิตท่ี รพช.

งานคัดกรอง CVD

6. คัดกรอง CVD  risk ในประชาชน อายุ 3,750 คน รพช 1  แหง รอยละ  85 คัดกรองผาน  ตค62-กย63 อารีย

35 - 59 ป โดยใชโปรแกรม Thai CV risk รพ.สต. 10 แหง โปรแกรม คมขํา

Thai CV risk ผูรับผิดชอบ 

งานรพ.สต.

ทุกแหง

กลุมเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง

7. จัดทําทะเบียนกลุมเสี่ยงเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 1,395 ราย รพช 1  แหง กลุมเสี่ยงไดรับ  ตค62-กย63 ธัญญลักษณ

8. ติดตามกลุมเสี่ยงDM  โดยการเจาะ  DTXและใหความรู ทุกราย รพ.สต. 10 แหง ความรูในการ ชัยยภัทร

ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางเปนระบบ ปรับพฤติกรรม ผูรับผิดชอบ 

9. ติดตามกลุมเสี่ยง โดยการวัดความดันโลหิตท่ีบาน กลุมเสี่ยง HT รพช 1  แหง ใหดีข้ึน งานรพ.สต.

และใหความรูในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางเปนระบบ 4,475 ราย รพ.สต. 10 แหง ทุกแหง

 - ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงและดําเนินการปรับเปลี่ยนตามปญหา 11 แหง ทุกสถานบริการ งบประมาณบูรณาการในงานปรับเปลี่ยนฯ

จัดทําแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ กอนและหลังดําเนินงาน(ตนเตือนตน)

 - ดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งแบบวงกวาง 

(โดยเลือกลดหวาน ลดเค็ม การออกกําลังกาย) และ รายบุคคล



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นท่ี

ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
 - การติดตามประเมิน ผล DTX และ BP ทุก 3เดือน,6เดือน

กลุมเสี่ยงท่ีมีปจจัยเสี่ยง (สีแดง) กลุมเสี่ยง บูรณาการในแผนงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ธญัญลักษณ

 - ทําทะเบียนกลุมเสี่ยง เสี่ยงเบาหวาน ชัยยภัทร

 - ทําการคัดแยกกลุมเสี่ยงท่ีตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคล สีแดง  279 คน ผูรับผิดชอบ 

 - ทําทะเบียนกลุมเสี่ยงและ Buddy (อสค./อสม.) เสี่ยงความดัน งานรพ.สต.

สีแดง 895 คน ทุกแหง

รวม 1174 คน

 - อบรมใหความรูแกแกนนําอสม. Buddy เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการให หมูบานละ 5 คน อสม.มีความรู บูรณาการในงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ธัญญลักษณ

ความรูและติดตามกลุมเปาหมาย 365 คน ความสามารถใน uc ม.ค.- ม.ีค.63 ชัยยภัทร

 - ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงและดําเนินการปรับเปลี่ยนตามปญหา การดําเนินงานติดตาม คณะกรรมการ

(โดยเลือกลดหวาน ลดเค็ม การออกกําลังกาย) ผูปวย ปรับเปลี่ยน

 - จัดทําแบบติดตามพฤติกรรมสุขภาพ ทุก 3 เดือน ธ.ค.62-ม.ิย.63 พฤติกรรม

 - การติดตามประเมินพฤติกรรม BMI,เสนรอบเอว ผล DTX และ BP มีขอมูลพฤติกรรม ม.ค.,เม.ย. ผูรับผิดชอบ 

ทุก 1 เดือน,3เดือน,6เดือน สุขภาพที่เปนปญหา ,ม.ิย.63 งานรพ.สต.

 - อัตรากลุมเสี่ยงปวย ทุกแหง

รายใหมความดันโลหิต

นอยกวารอยละ 4

10.กลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงไดรับการวัดความดันโลหิตที่บาน 1,232 ราย รพช 1  แหง กลุมสงสัยปวย  ตค62-กย63 ผูรับผิดชอบ 

(กลุมสงสัยปวยHT คือมีคาระดับความดันโลหิต ≥140/90mmHg. รพ.สต. 10 แหง HT ไดรับการวัด งานรพ.สต.

ความดันที่บาน ทุกแหง

≥ รอยละ 40

หมายเหตุ กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเค็ม ลดหวาน ออกกําลังกาย อยูในแผนยุทธศาสตร

2 กลุมปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงผูปวยรายใหมและรายเกา

1. ข้ึนทะเบียนตรวจสอบยืนยันความถูกตองการวินิจฉัยตามเกณฑ ทุกราย รพช ผูปวยเบาหวาน ต.ค-ก.ย.63 คลินิกพิเศษ

2. ตรวจคนหาภาวะแทรกซอน รอยละ 60 รพสต.10แหง ความดันโลหิตสูง คลินิกพิเศษ

2.1 ตรวจทางหองปฏิบัตการในผูปวยเบาหวาน FBS , Cr. , Lipid , A1c  ไดรับการขึ้นทะเบียน ผูรับผิดชอบงาน



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นท่ี

ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
Urine Alb / Sugar .Strip  และ ตรวจ  Micro Albumin  ในรายท่ีมีผล ดูแลทุกราย NCD

Urine Albumin  Strip  = negative  และเจาะ  HbA1c  ในกลุมผูปวยเบาหวาน หองปฎิบัติการ

รายเกา ที่มีระดับ  FBS = 70 - 130 mg%  2  Visit

2.2  ตรวจ Fundus Camera  และตรวจเทาในผูปวยเบาหวาน ผูปวยเบาหวาน ต.ค-ก.ย.63 ผูรับผิดชอบ 

ความดันโลหิตสูง งานรพ.สต.

ไดรับการดูแลทุกราย ทุกแหง

2.3 ตรวจทางหองปฏิบัติการในผูปวยความดันโลหิตสูง FBS , Cr. , Lipid ,UA ต.ค-ก.ย.63 คลินิกพิเศษ

2.4 ตรวจ  Elyte , Uric  ในกลุมผูปวยท่ีมียา  ACEI ,ARB, Diuretic หองปฎิบัติการ

3. โรงเรียนผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง รายใหม  ใหความรูเรื่องโรค DM รายใหม สมุดคูมือผูปวย ต.ค-ก.ย.63 อารีย

ภาวะแทรกซอน และการปฏิบัติตัวท่ีถูกตอง 273 ราย คลินิกพิเศษ

HT รายใหม

865 ราย

4.จัดระดับสีกลุมผูปวยโดยแยกเปน  สีเขียว  สีเหลือง   สีแดง ทุกราย รพช ต.ค-ก.ย.63 อารีย

4.1 สีเขียว  FBS =  70 - 130 mg% ไดรับการติดตามดูแลโดย  มอค  นัดติดตามทุก   3  เดือน รพสต.10แหง ธ.ค,ม.ีค,ม.ิย คลินิกพิเศษ

4.2 สีเหลือง  FBS = 131 - 200  mg%  ไดรับการประเมินพฤติกรรมเสี่ยง และติดตาม ก.ย 63 มอค.ทุก

การรักษาโดย  มอค ทุก 1-2 เดือน รพสต.

4.3 สีแดง FBS > 200  mg%  ไดรับการประเมินพฤติกรรมเสี่ยง และติดตามการดูแลรักษา ต.ค-ก.ย.63 ทีมFCT

โดยทีม  FCT  ทุก  2  สัปดาห ทีมงาน รพสต

5. การติดตามโดย  SMBG  ในกลุมผูปวย รายใหมและรายเกา ตามเกณฑ ดังน้ี ผูปวยท่ีสมัครใจ รพช สนับสนุนเครื่องตรวจ DTX ต.ค-ก.ย.63 อารีย

    1. อายุ < 60 ป หรือถา > 60 ป ที่มี Care Giver ดูแล รพสต.10แหง พรอม Glucostrip คมขํา

    2. ยินยอมเขารวมในเรื่องการทํา SMBG ตามคําแนะนําของแพทยหรือ ใหกับ รพ.สต. และ FCT คลินิกพิเศษ

จนท.สาธารณสุข และผานเกณฑการประเมินเรื่องการทํา SMBG ต.หางฉัตรจํานวนแหงละ ผูรับผิดชอบงาน

    3. ผูปวยเบาหวานท่ีมีภาวะน้ําตาลต่ําในเลือด (hypoglycemia) บอยๆ 5กลอง*50 Strip *800*11 ชุด ต.ค-ก.ย.63 NCD



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นท่ี

ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
หรือ รุนแรง หรือ hypoglycemia unawareness 44,000 UC ทุก รพสต.

   4. ผูปวยเบาหวานท่ีมีระดับน้ําตาล FBS ≥ 180 mg/dl ติดตอกัน 2 Visits ต.ค-ก.ย.63 มอค.ทุกคน

   5. ติดตามประเมินพฤติกรรมเสี่ยง และติดตามการดูแลรักษา โดย มอค.และทีม  FCT

ทุก  2  สัปดาห

6. กิจกรรมดําเนินการ  SMBG

   6.1 คัดเลือกผุปวยท่ีสมัครใจตามเกณฑท่ีกําหนด ทุกรายที่สมัครใจ ต.ค-ก.ย.63 มอค.ทุกคน

   6.2  ใหคําแนะนําผูปวยพรอมท้ังให อสม.หรือ Care Giver ทําการเจาะเลือดท่ี

ปลายนิ้วโดยเจาะใน 1 สัปดาหเจาะกอนอาหารเชา 1 ครั้งหลังอาหารเชา 1 ครั้ง 

และกอนอาหารเย็น 1 ครั้ง

   6.3 มอค.ประเมินเม่ือพบผลน้ําตาลมากกวา 200 mg% 2 ครั้งติดตอกัน 

ใหสงตอทีม FCT  และใหคําแนะนํา ติดตามประเมินพฤติกรรมเสี่ยง

และติดตามการดูแลรักษา

  6.4 สงตอทีม FCT เพ่ือใหเกิดการดูแลอยางเปนระบบ ต.ค-ก.ย.63 ทีมFCT

  6.5 มี Line Group ติดตามการรักษา ทั้งของมอค. และ ทีม FCT ต.ค-ก.ย.63 มอค.ทุกรพสต.

และ Line Group ของมอค.ทุกพื้นที่ กับ อสม. และ Care Giver

7. การติดตามโดย  SMBP  ในกลุมผูปวย รายใหมและรายเกา ตามเกณฑ ดังน้ี ผูปวยท่ีสมัครใจ รพช บูรณาการใน ต.ค-ก.ย.63 ผูรับผิดชอบงาน

    1. อายุ < 60 ป หรือถา > 60 ป ที่มี Care Giver ดูแล รพสต.10แหง งาน  สสม. NCD

    2.ยินยอมเขารวมในเรื่องการวัดความดันที่บาน ตามคําแนะนําของแพทยหรือ ทุก รพสต.

             จนท.สาธารณสุข    มอค.

   3. ผานเกณฑการประเมินเรื่องการทํา SMBG

   4.ผูปวยความดันโลหิตที่มี BP ≥ 160/100 mmHg ติดตอกัน2ครั้ง

8. กิจกรรมดําเนินงาน  SMBP

  8.1 การคัดเลือกผูปวยท่ีสมัครใจตามเกณฑ

  8.2 อธิบายใหผูปวยเตรียมตัวกอนถูกวัดความดันโลหิตโดยไมสวมเสื้อผา

 ที่รัดแนนเกินไป ไมดื่มชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มผสมคาเฟอีน



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นท่ี

ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
  8.3 ถายปสสาวะใหเรียบรอย

  8.4 ทําการวัดความดันอยางนอย 2 ครั้งหางกันครั้งละ 1 นาที

จากแขนเดียวกันและทาเดียวกัน

  8.5 ใหวัดความดันโลหิตวนัละ 2 ครั้งในชวงเชา และ ชวง เย็น 2 ครั้ง

รวมเปน 4 ครั้ง เปนเวลา 3-7 วัน

  8.6 เม่ือพบวา BP ≥135/85 mmHg ใหสงตอ มอค

  8.7 มอค.สงตอทีม FCT เพ่ือใหการดูแลอยางเปนระบบตอไป

  8.8 มี Line Group ติดตามการรักษา ทั้งของมอค. และ ทีม FCT

และ Line Group ของมอค.ทุกพื้นที่ กับ อสม. และ Care Giver

9. จัดทํา  Individlual care Plan  ในกลุมสีเขียว สีเหลืองโดย  มอค. ทุกราย รพช ต.ค-ก.ย.63 อารีย

 ในกลุมสีแดงโดยทีม FCT รพสต.10แหง ผูรับผิดชอบงาน

NCD

ทุก รพสต.

10. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบขอมูล

  10.1.ทบทวนคณะกรรมการNCD boardใหเปนปจจุบันโดย  ผูอํานวยการ รพ.

เปนประธานคณะกรรมการ  และ สาธารณสุขอําเภอ เปนรองประธาน 1 ครั้ง

มีแพทยดูแลท้ังระบบ

  10.2. ประชุมคณะกรรมการ  NCD board และติดตามผลการดําเนินงานในที่ประชุม

ทุก 2 เดือน คาอาหารวาง 25*25*6 ครั้ง ตค. ธค.,กพ. เม.ย อารีย , คมขํา

3,750 UC มิย. สค. ทีม NCD board

  10.3. สรุปและวิเคราะหผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน 1 ปในที่ประชุม NCD board

2 ครั้ง คาอาหารวาง 25*25*2 ครั้ง มีค. , กย. 63 อารีย , คมขํา

  10.4. ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง ใน รพ.สต. / ชุมชน 1,250 UC ทีม NCD board



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นท่ี

ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ
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ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
2 ครั้ง บูรณาการกับแผนงานนิเทศ มีค , กค 63

  10.5. รวมเปนคณะอนุกรรมการงาน  พชอ. นําเสนอขอมูล เรื่องพิษภัยสุขภาพ รพ.สต. อารีย , คมขํา

 และขับเคลื่อนใหเกิดนโยบาย สาธารณะ ตามนโยบาย 661 บูรณาการกับงาน  พชอ. ทีม NCD board

  10.6. ทบทวนคําสั่งตรวจแทนแพทยโดยพยาบาลใน คลินิก NCD ,  รพ.สต. อารีย , คมขํา

  10.7. พัฒนา NCD Clinic Plus ทั้งใน รพช. รพ.สต. ตาม 6 องคประกอบ 1 ครั้ง  กค 63 ทีม NCD board

       10.7.1 การประเมินตนเอง 2 ครั้ง มีค , กค 63

       10.7.2 พัฒนาสวนขาด

11. พัฒนาระบบฐานขอมูลทั้ง ใน รพช. และ รพ.สต.บูรณาการกับการประชุม JHCIS

Hos - xp  ทุกเดือน 12 ครั้ง บูรณาการกับงาน  IT ต.ค-ก.ย.63 อารีย , คมขํา

      11.1 ติดตามขอมูล ทุกสัปดาห ตามระบบ HDC เม่ือพบปญหาแกไขในที่ประชุมไดทันที ทีม NCD board

      11.2 วิเคราะหขอมูล ทุก  3  เดือน บุญลักษณ

      11.3 ตรวจสอบ / ปรับปรุงฐานขอมูลผูปวยใหเปนปจจุบัน ทุก 6 เดือน , 1 ป อนุพงษ

2 ครั้ง 

12. เขารวมโครงการ  DSME โดยคัดเลือกผูปวยเบาหวานรายใหม ป  2562  และผูปวย

เบาหวานที่วินิจฉัยมาแลว  3  ป ( 2559 )ที่มีระดับ  HbA1c > 7   ตามสมัครใจ ผูปวยทุกราย รพช โครงการวจิัย ต.ค-ก.ย.63 อารีย

โซนที่ 1 รพ.สต.บานเหลา 15 คน รพสต.10แหง รวมของ มช. คลินิกพิเศษ

          รพ.สต.เวยีงใต 5 คน ผูรับผิดชอบงาน

          รพ.สต.ปาเหียง 20 คน NCD

โซนที่ 2 รพ.สต.บานขวง 20 คน ทุก รพสต.

          รพ.สต.สันหลวง 20 คน

โซนที่ 3 รพ.สต.ปาไคร 15 คน

          รพ.สต.หนองขาม 7 คน

          รพ.สต.วอแกว 18 ตน

โซนที่ 4 รพ.หางฉัตร 32 คน



จํานวน แหลงงบ
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ใหชัดเจน)
โซนที่ 5 รพ.สต.ยางออย 20 คน

          รพ.สต.หวยเรยีน 13 คน

13 .ทันตสุขภาพในกลุมผูปวยโรคเรื้อรัง

13.1. ตรวจคัดกรองสุขภาพชองปากในผูปวยเบาหวาน (รายใหม) 274 คน รพช เพื่อใหผูปวยเบาหวาน ต.ค-ก.ย.63 รณชชัช

 - ตรวจชองปากผูปวยที่คลินิกเบาหวาน รายใหมไดรับการ

 - ทํา plaque control สอนการทําความสะอาดชองปากแกผูปวยที่คลินิกทันตกรรม ดูแลชองปาก

 - มอบเอกสารแนวทางการดูแลสุขภาพชองปาก

13.2 ผูปวยเบาหวานไดรับบริการทันตกรรม 720 คน รพสต.10แหง เพื่อใหผูปวยเบาหวาน ต.ค-ก.ย.63 รณชชัช

 - นัดผูปวยมารับการรักษาทางทันตกรรมที่จําเปน 720 คน ไดรับการดูแล กลุมงานทันตฯ

ชองปากรอยละ 20

13.3ตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งในชองปากประชาชนอายุ 35 ปข้ึนไป 24,943 รพช ประชาชนไดรับการ ต.ค-ก.ย.63 รณชชัช

 - ตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งชองปากของประชาชนที่มารับบริการที่ คน รพสต.10แหง ดูแลสุขภาพชองปาก กลุมงานทันตฯ

คลินิกทันตกรรมและคลินิกโรคเรื้อรัง รอยละ 60

 - มอบเอกสารการตรวจมะเร็งชองปากดวยตัวเองแกประชาชน

 - สงตอผูปวยที่พบรอยโรคกอนมะเร็ง (PMD) หรือรอยโรคมะเร็งเพื่อ ทุกราย

รับการวินิจฉัยและรักษาตอ

13.4 ตรวจพบสงตอเพ่ือรักษา ทุกราย รพช ต.ค-ก.ย.63 รณชชัช

13.5 อบรมเจาหนาที่ รพสต.ในการใหความรูดานทันตสุขภาพแกผูปวยเรื้อรัง พยาบาลในรพ.สต. รพช 1 คาอาหารกลางวัน1 มื้อ UC ม.ค-ก.ค 63 กลุมงานทันตฯ

ทันตภิบาล รพสต.10แหง และอาหารวาง 2 มื้อ

20 คน 20*100 = 2,000

3  งานคัดกรองมะเร็งเตานม

 1.คัดกรองมะเร็งเตานมในสตรีอายุ 30-70 ป ดังน้ี 12,812 คน รพช 1  แหง สตรีในกลุมเปา  ตค62-กย63 คมขํา
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ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

ปค  740   คน  ,  ยอ  1399    คน รพ.สต. 10 แหง หมายไดรับ ธญัญลักษณ

นข   556  คน ,   หร  782   คน การคัดกรอง ผูรับผิดชอบ 

วต    820  คน ,  ปห  1128  คน อยางนอย งานรพ.สต.

บล   1244   คน   ,  วก  1028    คน รอยละ 80 ทุกแหง

สล   1285   คน  ,  รพ.  2571    คน มอค

บข   1259   คน

 2.ใหความรูในการตรวจเตานมดวยตนเองแกสตรีกลุมเปาหมาย 12,812 คน รพช 1  แหง สตรีกลุมเปา  ตค62-กย63 ผูรับผิดชอบ 

รพ.สต. 10 แหง หมายไดรับ งานรพ.สต.

ความรูอยางนอย ทุกแหง

รอยละ 80 มอค

 3.พบผลการคัดกรองผิดปกติสงพบแพทยตามระบบ ทุกราย รพช 1  แหง ผูท่ีมีผลผิดปกติ  ตค62-กย63 ผูรับผิดชอบ 

ที่ผิดปกติ รพ.สต. 10 แหง ไดรับการสง งานรพ.สต.

พบแพทยทุกราย ทุกแหง

มอค

4 งานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

 1คัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30-60 ป ดังน้ี 9,478  คน รพช 1  แหง สตรีในกลุมเปา งบอยูในแผนงบ UC  ตค62-กย63 คมขํา

ปค  553   คน  ,  ยอ  1060    คน รอยละ 50เทากับรพ.สต. 10 แหง หมายไดรับ สนับสนุนรพสต ธัญญลักษณ

นข   422  คน ,   หร  608   คน 4,739  คน การคัดกรอง แผน 7 ผูรับผิดชอบ 

วต    635  คน ,  ปห  838  คน อยางนอย รายการอื่นๆ งานรพ.สต.

บล   937   คน   ,  วก  720    คน รอยละ 50 ทุกแหง

สล   906   คน  ,  รพ.  1875    คน มอค

บข   924   คน

หมายเหตุ  ประมาณการคางบประมาณการตรวจ PAP



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นท่ี

ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
รอยละ 50 เทากับจํานวน  4,739 คน

คาตรวจ CASE ละ 50 บาท

 2.ใหความรูเรื่องโรคท่ีเก่ียวของแกสตรีกลุมเปาหมาย 9,478  คน รพช 1  แหง สตรีกลุมเปา  ตค62-กย63 ผูรับผิดชอบ 

รพ.สต. 10 แหง หมายไดรับ งานรพ.สต.

 3.พบผลการคัดกรองผิดปกติสงพบแพทยตามระบบ ทุกราย รพช 1  แหง ความรูในเรื่อง  ตค62-กย63 ทุกแหง

ที่ผิดปกติ รพ.สต. 10 แหง โรคมะเร็ง มอค

ปากมดลูก

อยางนอย

รอยละ 80

5 คัดกรองมะเร็งลําไสดวยการตรวจ Colonoscope

1.คัดกรองมะเร็งลําไสดวยการตรวจ Colonoscope จากกลุม 130 ราย รพช 1  แหง  ตค62-กย63 ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย FIT TEST ที่มีผลเปนบวกของป 2562 ที่รอตรวจ รพ.สต. 10 แหง งานรพ.สต.

2.ใหความรูและการปองกันโรคมะเร็ง กลุมเปาหมาย  ตค62-กย63 ทุกแหง

ไดรับความรู

เรื่องโรคมะเรง็

ลําไสใหญและ

ลําไสตรง

3.ลงขอมูลใน 43 แฟม 1550 คน รพ.สต. 10 แหง  ตค62-กย63 คมขํา

4.ติดตามการตรวจคัดกรองดวยการทํา Colonoscope 130 ราย รพช 1  แหง  ตค62-กย63 ธัญญลักษณ

รพ.สต. 10 แหง ผูรับผิดชอบ 

5.พบผลผิดปกติสงตอเพ่ือรักษา 130 ราย รพช 1  แหง  ตค62-กย63 งานรพ.สต.

รพ.สต. 10 แหง ทุกแหง

6.วิเคราะหขอมูล ควบคุมกํากับติดตามงานรายงานขอมูลทุก รพช 1  แหง ธ.ค,ม.ีค,ม.ิย, CM.CA

ไตรมาศ รพ.สต. 10 แหง ก.ย คมขํา



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นท่ี

ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ธัญญลักษณ

6 งานคัดกรองมะเร็งตับและทอน้ําดีดวยอัลตราซาวด

1.ดําเนินการตรวจกลุมเปาหมาย OV ที่มีผลตรวจ Positive ทุกคนที่ผลPositiveรพช 1  แหง  ตค62-กย63 CM.CA

 ( เปาหมายทุกคนที่มีผล POSITIVE) รพ.สต. 10 แหง ธัชชัย

2.จัดประชุมรวมกับทีมงาน ในการชี้แจงโครงการ 500 UC ต.ค. -พ.ย.62 บุญลักษณ

20*25 CM.CA

ธัชชัย

3.จัดประชุมวิชาการในการตรวจอัลตราซาวนโดยแพทย และ รพช 1  แหง 1,500 UC  ตค62-กย63 บุญลักษณ

เจาหนาที่ดําเนินงาน รพ.สต. 10 แหง 15*100

4.รวบรวมขอมูลรายงานผลการดําเนินงาน วิเคราะหปญหา รพช 1  แหง ธ.ค,ม.ีค,ม.ิย, CM.CA

รายไตรมาศ รพ.สต. 10 แหง ก.ย ธัชชัย

บุญลักษณ

5.จัดประชุมถอดบทเรียน รพช 1  แหง 1,500 UC ก.ค.-63 ธัชชัย

รพ.สต. 10 แหง 15*100 บุญลักษณ

6.ติดตามการลงขอมูลใน 43 แฟมและโปรแกรม ISAN COHORT รพช 1  แหง  ตค62-กย63 CM.CA

รพ.สต. 10 แหง ธัชชัย

บุญลักษณ

7.พบผลผิดปกติสงตอรพช.และ รพ.ลําปาง ทุกราย รพช 1  แหง  ตค62-กย63 CM.CA

รพ.สต. 10 แหง ธัชชัย



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นท่ี

ดําเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
บุญลักษณ

รวมเงิน 53000



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร งานประจํา

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธที่ตองการ

1) รอยละของตําบลที่มีระบบสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ 1. ระบบบริการ  

2) รอยละของ Healthy Ageing     - PP&P กิจกรรมลดพฤติกรรมเสี่ยงยัง  ทําไดไมตอเนื่อง

3) ผูสูงอายุท่ีมีฟนแทใชงานไมนอยกวา  20  ซี่ และมีฟนหลัง  4 คูสบ (แทกับแท) ไมต่ํากวารอยละ 60        - การจัดระบบดูแลในคลินิก สว. และระบบสงตอ/COC. 

4)การจัดสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอผูสูงอาย/ุพิการ (universal design) ยังไมครอบคลุม

ขอมูลพื้นฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา  - สิ่งแวดลอม 5 ดาน ยังไมครอบคลุมถึง ระดับ รพสต.

1. อําเภอหางฉตัร กาวเขาสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged society)         -  LTC. : ปญหา/ระเบียบการใชเงิน 

 ป 62รอยละ24.08 ป 61   รอยละ 22.41       ป 60   รอยละ 21.08    ป 59   รอยละ 19.34                                                      - ตําบล LTC.ที่พบไมผานเกณฑคือ ประเด็นชมรมผูสูงอายุ

 Healthy Ageing  รอยละ98.74 /  ติดบาน0.87/ ติดเตียง0.39 ไมผานเกณฑ

2. ตําบลที่มีระบบสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ผานเกณฑจํานวน 4 ตําบล  ยังไมผานเกณฑ2. การมีสวนรวมในภาคีเครือขายในการทํางาน

   บางสถานบริการที่ยังไมมี CM /ยาย/เปลี่ยนผูรับผิดชอบงานทําใหขาด Care Manager ในการทํางาน      - ชมรมผูสูงอายุดําเนินกิจกรรมไมตอเนื่อง

3.การจัดสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอผูสูงอาย/ุพิการ (universal design) ยังไมครอบคลุม       - ความรวมมือการทํางานระหวางกระทรวงยังเกิดนอย

          - จากการประเมินตนเองของสถานบริการ  11แหง ผานการประเมิน1 แหง   หมวดที่ไมผานเกณฑ         -  เวทีคืนขอมูล /ชองทางการสื่อสารระหวางสวนราชการยังมีนอย

          หมวด 1  ที่จอดรถ 3.  การกํากับตดิตามระดับอําเภอ และจังหวัด ยังไมเปนไปตามแผน 

          หมวด 2  ทางลาด  (ระบบรายงาน)

          หมวด 3 หองน้ํา           

          หมวด 4 ปายและสัญลักษณ

          หมวด 5 การใหบริการขอมูล  

4. Healthy Ageing  รอยละ 98.74  ติดบาน0.87 ติดเตียง0.39

แผนปฏบิตักิารสาธารณสุข (งานประจํา)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

คปสอ....หางฉัตร.........จังหวัดลําปาง

งาน..กลุมวัยสูงอายุ



จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ 120506

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพคนไทยกลุมวัยผูสูงอายุ

1.การจัดระบบบริการ(Medical service)การดูแล  ผูสูงอายุเขาถึง

ผูสูงอายุที่มีคุณภาพ/ ระบบสงตอ/LTC บริการสุขภาพ

1.1จัดระบบการดูแลผูสูงอายุที่มีคุณภาพ/ระบบสงตอ

1.1.1 คัดกรองสุขภาพ/ประเมินสมรรถนะในผูสูงอายุ

1.1.2 ประชุมรวมกับสหวิชาชีพเพ่ือทบทวน/ปรับปรุง ผูรับผิดชอบงาน รพ.หางฉัตร CPG เชิงระบบ คาอาหารวาง LTC กพ.,มีค. 63 สมพิศ

ระบบการดูแลผูสูงอายุในชุมชนและในโรงพยาบาล  30 คน /GSทุกงาน 3,000 บาท พค. 63 ชัยยภัทร

การประเมิน การสงตอ การ consult การดูแลรักษา FCT/COC/LTC ที่เก่ียวของ (4*30*25) สค63 คณะกรรมการ

 สรางเสริมสุขภาพและกลวิธีการประเมินผลแตละระบบ รพสต/งาน IT/ชมรม- รวมบูรณาการ พัฒนาระบบ

รร ผูสูงอายุ/ทันตกรรม สูงอายุอหางฉัตร

แพทย/แพทยแผนไทย

กายภาพบําบัด/TB

กลุมการพยาบาล

สสอ./คลินิกสูงอายุ

1.1.3 ทํา Ageing Screening HangChat Model 

  1.1.3.1.ทบทวนแนวปฏิบัติการคัดกรองผูสูงอายุ อ หางฉัตร ผูรับผิดชอบ รพ.สต.10 คน ได Model คาอาหารวาง LTC  พย. 62 คุณสดศรี

  1.1.3.2.การติดตามและสรปุผลรายบุคคล การคัดกรองผูสูงอายุ รพ./สสอ.10 คน  1000 บาท  มีค 63 ชัยยภัทร

ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

  1.1.3.3.การสงรายงาน และแบบฟอรมรายงาน 20 คน * 2 ครั้ง (2*20*25 ) ผูรับผิดชอบ

1.1.4 กิจกรรมการคัดกรองในชุมชน รพสต.

 1.1.4.1.Verbal screening โดย อสม. อสม.1,353คน อสม.อ.หางฉัตร ผูสูงอายุ แบบคัดกรองสูงอายุงบกองทุน พย.62 - คุณสดศรี

 1.1.4.2.มอค./ทันตบุคลากร เยี่ยมติดตามประเมินซ้ํา ใน ไดรับคัดกรองและ 1,353*5บาท LTC กพ.63 ชัยยภัทร

    รายที่ผิดปกติใชแบบฟอรมของ สสจ./กรมการแพทย การเยี่ยมบานตาม  =6,765 ชัยยภัทร

    กลุม 1 ประเมินซ้ําในชมรม/ รร. ผูสูงอาย/ุ เกณฑ CPG รพสต.

    เยี่ยมบาน การสรางเสริมสุข

  กลุม 2-3 เยี่ยมติดตามประเมินซ้ําที่บาน ภาพตามประเด็น

  (บูรณาการรวมกับงาน TB/ทันตกรรม) ปญหา

1.2 .จัดกิจกรรมลดภาวะเสี่ยงจากผลการประเมิน ผูสูงอายุไดรบั มค.-มีค.63 สดศร/ีขนิษฐา

สุขภาพ โดยการสรางเสริมสุขภาพในกลุม GS ในชุมชน การคัดกรอง/ CMรายรพสต.

และดูแลผูสูงอายุท่ีมีปญหารายบุคคลรวมกับ กลุมเสี่ยง geriatric synd ผูรับผิดชอบ

หนวยงานที่เก่ียวของโดยมIีndividual careplan ./ติดบาน ติดเตียง รพสต.

  -กลุมที่ตองดูแลเปนพิเศษ ติดบานติดเตียงสงเขา COC ไดรับการูแลราย ขนิษฐา/ชัยยภทร

ติดตามเยี่ยมบานผูสูงอายุ ติดบาน ติดเตียงโดยทีม FCT/มอค. บุคคลตาม ทีมFCT/

Individual careplan .มอค

 - ภาวะสมองเสื่อม



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

  1.ประชุมทบทวนแนวทางการปฏิบัติการ ในการแกปญหา ผูรับผิดชอบ รพ.สต.10 คน ได Model คาอาหารวาง งบกองทุน  ธค. 62 คุณสดศรี

  2.การติดตามและสรุปผลรายบุคคล 20 คน 1 ครั้ง รพ./สสอ.10 คน  500 บาท LTC ชัยยภัทร

  3.การสงรายงาน และแบบฟอรมรายงาน (1*20*25 ) ผูรับผิดชอบ

 - ภาวะขอเขาเสื่อม

  1.ประชุมทบทวนแนวทางการปฏิบัติการ ในการแกปญหา ผูรับผิดชอบ รพ.สต.10 คน ได Model คาอาหารวาง งบกองทุน  มค. 63 คุณสดศรี

  2.การติดตามและสรุปผลรายบุคคล 20 คน 1 ครั้ง รพ./สสอ.10 คน  500 บาท LTC ชัยยภัทร

  3.การสงรายงาน และแบบฟอรมรายงาน (1*20*25 ) นพคุณ,ธนาพร

 - ภาวะตาตอกระจก

  1.ประชุมทบทวนแนวทางการปฏิบัติการ ในการแกปญหา ผูรับผิดชอบ รพ.สต.10 คน ได Model คาอาหารวาง งบกองทุน  กพ. 63 คุณสดศรี

  2.การติดตามและสรุปผลรายบุคคล 20 คน 1 ครั้ง รพ./สสอ.10 คน  500 บาท LTC ชัยยภัทร

  3.การสงรายงาน และแบบฟอรมรายงาน (1*20*25 ) ผูรับผิดชอบ

1.2.1 งานทันตกรรม 

   ตรวจสุขภาพชองปาก ฝกแปรงฟน/แปรงฟนรวมกัน พย.62 -กพ.63 คุณฤทธิ์ฉวี

แปรงฟนรวมกัน จิราพร

 -จัดทํารายชื่อผูสูงอายุ และสุขภาพชองปาก นัทธมน

 -สงตอผูสูงอายุที่ปญหาชองปากไปรักษาที่ รพ. รพีพรรณ

หางฉัตร เคลือวัน

จุรีรัตน

 1.2.2 คลินิกสูงอายุ



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

  -กลุม Geriatric Syndromes สงเขาคลินิกสูงอายุ ตค.62-กย 63 คุณสดศรี

  -ประเมิน GS ซ้ํา  การใหความรูแก Care giver

  ในการดูแลผูสูงอายุในชุมชน ตามการประสานจาก

   รพสต. /ชมรม/รร. ผูสูงอาย/ุมอค.

 - รพ.หางฉัตร จัดบริการคลินิกสูงอายุตามเกณฑ รพ.หางฉัตร อ.หางฉัตร ตค.62-กย 63 คุณสดศรี

     คลินิกสูงอายุคณุภาพ  

     (ประเมินตนเองหาสวนขาด - วางแผน - พัฒนา)

  - ทบทวนสวนขาดในระบบบริการคลินิกผูสูงอายุ

    เทียบกับมาตรฐานและการดําเนินงานคลินิก

    สูงอายุคณุภาพ (สถาบันเวชศาสตรฯ กรมการ

    แพทย) และปรับปรุงตามบริบท 

  -จัดทําขอมูลการดูแลแกไขปญหาของผูสูงอายุรายคน รพ.หางฉัตร คลินิกพิเศษ/ มีผลลัพธการดูแล มีค,กย.63 สดศรี

    เชื่อมโยงกับคลินิกพิเศษ/แผนกผูปวยใน/COC แผนกผูปวยใน/ รวบรวมอยางนอย อารีย

    ทันต/แพทยแพทยแผนไทยและคืนขอมูลให รพสต. COC ปละ2ครั้ง มยุรี

  - สรุปผลการติดตามคณุภาพการเยี่ยมติดตาม/ ณัฐธยาน

   ดูแลสุขภาพผูสูงอายุรายคน และคืนขอมูลให รพสต. ขนิษฐา

 -  หลังพัฒนาสวนขาดประเมินซ้ําและขอรับการประเมินจาก รพ.หางฉัตร อ.หางฉัตร ผานเกณฑ คาอาหารและอาหารวางUC ตค.62-กย 63 สมพิศ 

จังหวัดและกรมการแพทย มาตรฐานLTC/ =100*20คน=2000บาท สดศรี



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

คลินิกสูงอายุ คณะกรรมการฯ

1.2.3 งานกายภาพบําบัด

   -สอนการ Strengthen exercise ตาม ตค.62-กย 63 คุณสดศรี

การประสานจากรพสต. /ชมรม/รร. ผูสูงอาย/ุมอค. คุณปทุมทิพย

ในการเยี่ยมผูสูงอายุกลุม 1 

1.2.4 งานแพทยแผนไทย 

 - จัดทํานวัตกรรมการดูแลตนเองโดยใชแพทยแผนไทย มีนวัตกรรมการใชแพทยแผนไทย กสต ตค.62-กย 63 คุณนพคุณ

 -สอนการใชสมุนไพรในการดูแลรักษาตนเอง  -ผูสูงอายุท่ีมีปญหา ธณาภรณ

 -ทําคลินิกโรคขอเขาเสื่อมเชื่อมโยงการดูแล โรคเรื้อรังสําคัญ คุณสดศรี

ระหวาง แพทย คลินิกสูงอายุและแพทยแผนไทย สามารถดูแล

1.2.5 งานคลินิกพิเศษ ตนเองไดรวมกับ 

 - ทํากิจกรรม Individual self management care giver ตค.62-กย 63 คุณอารีย

 ในผูสูงอายUุncontrolled DM (จันทร-อังคาร),  -มีขอมูลการดูแล คุณสดศรี

 CKD stage 4-5 (ศุกร) แกไขปญหา

1.2.6 ผูสูงอายุที่ admit ของผูสูงอายุรายคน

 -งาน IPD ทบทวนประเมิน GS ในผูสูงอายุ

1.2.7ระบบ Intermediate Care รวมกับ COC สมพิศ

•ประเมิน ADL ผูสูงอายุที่เขามารักษาตัว ในรพ.และแยกประเภทแตละกลุม ณัฐะยาน

•แจงผูรับผิดชอบ รพสต.เพ่ือเตรียมชุมชนและผูดูแลกรณีผูปวยมานอน รพ. ขนิษฐา



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

•ประเมิน ADL กอนจําหนาย เพ่ือสงเขาคลินิกสูงอายุและศูนย HHC คณมยุรี

 เพ่ือวางแผนเยี่ยมบานพรอม สหวิชาชีพและเครือขาย คุณบุญลัษณ

•ยี่ยมบานรวมกับทีมสหวิชาชีพ, อสม, อผส. และเครือขาย เพื่อติดตามการ ชัยยภัทร

ดูแลผูสูงอายุในประเด็นปญหาตางๆ,และประเมินผูดูแลในดานตางๆแบบองครวม สดศรี

โดยใชหลัก INHOMESS

•ประสานหนวยงาน อปท.ในพื้นที่เพื่อการดูแลผูสูงอายุและสนับสนุน

ชวยเหลือเพ่ือใหคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดีข้ึน

•จัดตั้งศูนยกายอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับผูสูงอายุท่ี รพ.และ รพสต.เพ่ือเปน

ศูนยชวยเหลือผูสูงอายุ  เชน ชุดออกซิเจน,Cain, Walker, รอก  เปนตน

•รวมทีมเยี่ยมดูแลสุขภาพชองปาก

ผูปวยติดเตียงและใหความรูแกผูดูแลในการดูแลชองปากผูปวยติดเตียง

•การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคองตอเนื่อง

ถึงบานในผูสูงอายุ 

•ติดตามเยี่ยมผูปวยโดยทีมสหวิชาชีพ ประสาน อปท.ในการสนับสนุนอุปกรณ

•จัดระบบการสงตอใหเครือขาย รพสต.โดยทางโทรศัพทและใชแบบประเมิน

PPS-Palliative  Performant  Scale ในการดูแลผูปวยตอเนื่อง

•ประสานทีม รพสต.,จิตอาสา, อสม และเครือขายในการดูแลผูปวย

ตอเนื่องที่บาน



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

1.3 บันทึกขอมูล การตรวจสอบขอมูล ใน บูรณาการ DHDC สดศรี

โปรแกรมhos xp,jhcis ชัยยภัทร

1.4 รพ.ลําปางออกหนวยของจักษุแพทย 20 คน อ.หางฉัตร ผูปวยโรคตาตอ คาอาหารกลางวนัและLTC 27 มีค. 63 ชัยยภัทร

       Cataract จนท.จากรพสต., กระจก ไดรับการ คาอาหารวาง คุณสดศรี

 สสอ,รพศ รักษาอยางถูกตอง 20*100 บาท จนท.รพสต.

 2000 บาท

1.5  การจัดระบบบริการการดูแลผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง สมพิศ

 ใหผานเกณฑ LTC. 7  องคประกอบโดย ชัยยภัทร

ขับเคลื่อนผานกลไก พชอ.( DHB)

   - คืนขอมูลปญหาผูสูงอายุใน พชอ.( DHB) 1 ครั้ง อ.หางฉัตร ตค.62-กย 63 คุณสดศรี

   - ผลักดันจัดสรรงบประมาณจากทองถิ่น ไดรับการสนับสนุน ชัยยภัทร

     เกิดโครงการการแกไขปญหา GS ในตําบล การดํานินงานจาก

  - สนับสนุนตําบลพัฒนาตามเกณฑตําบล LTC ทองถ่ิน สมพิศ

    โดยใหรพ./รพ.สต. ทบทวนสวนขาดตาม ชัยยภัทร

    เกณฑตําบล LTCและพัฒนาสวนที่ขาด ผอรพสต.

  - เรงรัดการดําเนินงานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต  5  แหง ต.ปงยางคก มีศูนยพัฒนาคุณภาพ กสต. ตค.62-กย 63 คุณสมพิศ

    ผูสูงอายุ ต.เวียงตาล ชีวิตผูสงอายLTC ชัยยภัทร



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

ต.เมืองยาว ครบ8แหง

ต.หางฉัตร(2)

  - เรงรัดการจัดตั้งศนูยพัฒนาคุณภาพชีวิต  3  แหง ต.แมสัน กสต. ตค.62-กย 63 คุณสมพิศ

    ผูสูงอายุ ต.วอแกว ชัยยภัทร

ต.หนองหลม

  - จัดหาอุปกรณทางการแพทยที่จําเปนสําหรับผูสูงอายุ ผูปวยสูงอายุ โรงพยาบาล อุปกรณืท่ีจําเปน 97,806 LTC ตค.62-กย 63 คุณสมพิศ

  (ตามระเบียบพัสด)ุ

 -สนับสนุน Case Manager จัดทํา Care Plan อ.หางฉัตร อ.หางฉัตร ผูสูงอายุท่ีอยูในเกณฑ ตค.62-กย 63 คุณสมพิศ

  ผูสูงอายุท่ีอยูในเกณฑตองดูแลที่บาน ทุกราย ตองดูแลที่บาน ไดรับการ ชัยยภัทร

  และ ติดตามผลการดูแลผูสูงอายุ ของ สงตอและมีCG 

   Care giver และ อสค. และ CPทุกราย

 -ประสาน COCและออกเยี่ยมบานผูสูงอายุ ผูสูงอายุ ที่บาน ผูสูงอายุ   - กิจกรรมสาธิตการแปรงฟนในการเยี่ยมบานงบกองทุน ตค.62-กย 63 ฤทธิ์ฉวี

 ติดบาน-ติดเตียงพรอมทั้งสอน care giver  ติดบาน-ติดเตียงผูสงอายุ  ติดบาน-ติดเตียง ผูปวยติดบานติดเตียงLTC จิราพร

  และทํา care plan รวมกัน 184 ติดบาน ไดรับการเยี่ยมบานแปรงสีฟนผูใหญ10x184คน = 1,840 นัทธมน

(ติดบาน 127 คน  ติดเตียง ติดเตียง โดยมcีare plan ผาขนหนู 10 x 184คน =  1,840   บาทรพีพรรณ

และไดรับการสอน ยาสีฟน  7 หลอดx 50 บาท= 350 บาท เคลือวัน

สาธิตการแปรงฟน รวม 4,030 บาท



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

2.กิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน 

(Public health)

ภายใต theme : Aging Health 

Promotion Campaign 

 "ไมลม ไมลืม ไมซึมเศรา กิน

 ขาวอรอย ตาดีตายดี สิ่งแวดลอมด"ี

  -จัดกิจกรรมลดภาวะเสี่ยงจากผลการ ประเมินสุขภาพ

โดยใหครอบคลุม ประเด็นดังนี้

2.1  จัดกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุตลอดจน
โรงเรียน

ผูสูงอายุ
อ.หางฉัตร Healthy 

กสต
ธค.62 ผูรับผิดชอบ

จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพในชมรมผูสูงอาย/ุ
8 แหง Aging ตค.62-กย 63

ชมรม/รพ

สต.

  โรงเรียนผูสูงอายุ ในประเด็น ที่เปนปญหาสุขภาพ ผานเกณฑชมรม กศน/ทองถิ่น/

      - สมองเสื่อม สูงอายคุณภาพ วัฒนธรรมอําเภอ

      -ขอเขาเสื่อม

      -ซึมเศรา

      -โภชนาการ

      -ตา

      -ฟน  (สงเสริมการแปรงฟน)



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

2.2 จัดกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค 5 ดาน
โรงเรียน

ผูสูงอายุ
อ.หางฉัตร Healthy 

กสต
ธค.62 ผูรับผิดชอบ

 - ออกกําลังกาย/การดื่มน้ํา/การรับประทานผัก/ผลไม
8 แหง Aging ตค.62-กย 63

ชมรม/รพ

สต.

 - ไมสูบบุหรี่  ไมดื่มสุรา ผานเกณฑชมรม กศน/ทองถิ่น/

2.3พัฒนาระบบการสื่อสารสาธารณะ และความรอบรู สูงอายคุณภาพ วัฒนธรรมอําเภอ

ดานสุขภาพดานอนามัยผูสูงอายุแกประชาชน ผานชองทางตาง ๆ

สื่อสาร ขาวสารดานสุขภาพและผลิตภัณฑสุขภาพในผูสูงอายุ เชน

การออกกําลังกาย,การรับประทานอาหาร,การนอนหลับ 

และการฝกทักษะทางสมอง (4 smart) รวมทั้งสิทธิและพรบ.สูงอายุ

2.4 ประสานความรวมมือในการจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อ ธัชชัย

ตอสุขภาพดี ภายใตแนวคิด : งานที่เปนมิตร/บาน ชยยภทร

อัจฉริยะ/สิ่งแวดลอมในสถานบริการ(อารยะสถาปตย  ) สมพิศ

2.4.1 จัดทําฐานขอมูลชุมชนเขมแข็งใน 7 ตําบล อ.หางฉัตร ตําบลเปาหมายมี บูรณาการกับมค.63 ชยยภทร

การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชน อปท. 8 แหง การจัดสิ่งแวดลอม งานอนามัยสิ่งแวดลอม

 -พัฒนาสถานบริการทุกระดับใหผานเกณฑ สวล. 5 ดาน ที่เอ้ือตอสุขภาพ

ผูสูงอายุ

2.4.2 สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา 7 ตําบล มค.63 ชยยภทร

    - คัดเลือกพื้นที่เปาหมายดําเนินการ  ธัชชัย



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

สมพิศ

    - ดําเนินการพัฒนาตามแนวทาง ใหครบตาม

เกณฑ ตามบริบทปญหาพื้นที่ ดังนี้

1) ชี้แจงทําความเขาใจ สงเสริมองคความรูและ  1 ครั้ง 7 ตําบล ภาคีเครือขาย กพ.63 ชยยภทร

พัฒนาศักยภาพดานอนามัยสิ่งแวดลอมใหกับ รวมจัดการสวล. ธัชชัย

คณะกรรมการตําบลจัดการสุขภาพ  อปท./ เพื่อความสะดวก สมพิศ

แกนนําชุมชน (ผูใหญบาน,กํานัน) และ อสม. แกผูสูงอายุ

2) ภาคีเครือขาย รวมกันชี้แจงรณรงค กระตุน 7 ตําบล กพ.63

สรางความตระหนักใหชุมชนมีบทบาทในการ ธัชชัย

มีสวนรวม และรวมวิเคราะหสถานการณสุขภาพ สมพิศ

และอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่ ชยยภทร

3) สนับสนุนใหชุมชนรวมกันประเมินความเสี่ยงดาน 7 ตําบล กพ.63

อนามัยสิ่งแวดลอมในประเด็นผูสูงอายุและจัดลําดับ ธัชชัย

ความสําคัญของการจัดการปญหา สมพิศ

4)สนับสนุนใหชุมชนรวมกันจัดทําแผนงานกิจกรรม กพ.63 ชยยภทร

สําหรับจัดการความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม

ดานอาคารสถานท่ีและบริเวณภายนอก

 1.รพ.สต., ทต./อบต.,วัด ควรมี 11 แหงรพ./รพ.สต วัดหลิ่งกานรพสต.ปาไคร



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

  -หองน้ํา มีปายสัญลักษณรูปผูสูงอายุ และ 8 แหงทต./อบต./วัดวัดงาวพิชัยรพสต.หนองขาม ธัชชัย

   มีราวจับ 11วัด วัดบานเหลารพสต.บานเหลา สมพิศ

  -ทางลาด สําหรับรถเข็น 1ตลาด วัดเวียงใตรพสต.เวียงใต ชยยภทร

  -บันไดควรมีราวจับมีลักษณะกลม วัดทุงบอแปนรพสต.สันหลวง

  -ที่จอดรถตองมีผิวเรียบเสมอกัน มีสัญลักษณ วัดบานจํารพสต.บานขวง

    รปูผูพิการที่พื้นและรูปผูสูงอายุท่ีพื้น วัดยางออยเหนือรพสต.ยางออย

 -อางลางมือ วัดหวยเรียนรพสต.หวยเรยีน

 -บันไดควรมีราวจับทั้ง 2 ขาง และควรมีพื้นผิวตาง วัดหัวทุงรพสต.แมสัน

  สัมผัสเตือน อยูบริเวณกอนและสิ  นสุดทางบันได วัดวอแกวรพสต.วอแกว

 -ทางเดิน ทางเชื่อมบริเวณทางแยกตองมีพ้ืนผิว วัดหางฉัตรรพ.หางฉัตร

  ตางสัมผัส โดยพ้ืนผิวตางสัมผัสเตือน

 -พ้ืนภายในอาคาร ตองไมมีพ้ืนตางระดับ และ

สามารถสวมใสรองเทาเขาภายในอาคารไดเพ่ือ

ความสะดวกสําหรับผูสูงอาย

5) ประเมินตนเองถึงระดับความสําเร็จ โดยใชแบบ 1 แหง  รพช. ชุมชนผานเกณฑ บูรณาการกับEHA ธค.62 ธัชชัย

ประเมินการพัฒนาชุมชนเขมแข็งในการจัดการ 10 แหง รพ.สต. การจัดการอนามัย และUNIVERSAL DESIGN มีค.63 ชยยภทร

อนามัยสิ่งแวดลอมชุมชน 8 แหง ทต./อบต. สวล.อยางนอยระดับ มิย.63 สมพิศ



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

11แหง วัด พ้ืนฐาน-ดีเยี่ยม กย.63

2.5 การดูแลสุขภาพชองปากผูสูงอายุ

1.บริการทันตกรรม

 -ตรวจชองปากผูสูงอายุ และคัดกรองภาวะ 5,770 อ.หางฉัตร ผูสูงอายุไดรบัการดูแลกระดาษการด LTC ตค.62-กย 63 ฤทธิ์ฉวี

น้ําลายแหงจากโรคทางระบบ ทุกตําบลรอยละ 60 ชองปากและไดรับ A4  2  หอ =200  บาท จิราพร

 -ใหบริการทันตกรรมตามชุดสิทธิประโยชน การสงตอ สมุด NO 2 นัทธมน

      - ขูด  อุด  ถอน  14 เลมx30=420 บาท รพีพรรณ

      - ทาฟลูออไรดเฉพาะที่รากฟน 280 ผูสูงอายุมีความรู  ทาฟูลออไรดรากฟนเฉพาะที่ปองกันรากฟนผุเคลือวัน

การดูแลตนเองใน ฟูลออไรด จุรีรตัน

เรื่องสุขภาพ 1,600บาทx 7 แพ็ค =  11,200 บาท

ชองปากและ แปรงทาฟูลออไรด 

และการแปรงฟน 10 แพ็ค x 200 บาท =2,000 บาท

ที่ถูกวิธี  รวม  13820 บาท

 -บริการฟนเทียม ใหผูสูงอาย(ุ50ปขึ้นไป)ตําบล LTC 40 คน ตค.62-กย 63 ทันตฯรพ,

2.สงเสริมสุขภาพชองปากในชมรมผูสูงอายุ 280 คน ทุกตําบล กิจกรรมสงเสริมLTC ตค.61-กย 62 ฤทธิ์ฉวี

 -ใหความรูสงเสริมการแปรงฟนในชมรม 8 แหง อ,หางฉัตร การแปรงฟนในชมรม จิราพร

แปรงสีฟนผูใหญ วรรณนิภา

10x280 คน = 2,800 บาท รพีพรรณ



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

แกวน้ํา10x280=2,800 บาท เคลือวัน

สียอมฟน 2กลอง ตค.62-กย 63 จุรีรัตน

กลองละ 1,284 บาท=2,568บาท

ยาสีฟน 7 หลอดx 50 บาท= 350 บาท

 รวม 8,518 บาท

2.6อําเภอประเมินชมรมผูสูงอายุคุณภาพหลังจากพัฒนาสวนขาด 7 ชมรม หางฉัตร ทุกตําบลผานเกณฑบูรณาการการประชมุ มค62/มีค63/ สมพิศ

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของ ปงยางคก ชมรมสูงอายุคุณภาพสูงอายุระดับอําเภอ มิย63 ชยยภทร

 - สื่อสาร ประสานความรวมมือกับเครือขายท่ีเก่ียวของ วอแกว สดศรี

  - CM/CG/อสค.
แมสัน รวมกับคณะ

  - ทักษะวิชาการเฉพาะดาน เมืองยาว กรรมการ

เวียงตาล
ชมรม

อําเภอ

หนองหลม

1.จัดสงCM เขารับการอบรม การดูแลผูปวย ของ สปสช. 4 คน วอแกว CM/CG (แผนยุทธศาสตร) กพ-มีค63 สมพิศ

บูรณาการกับSERVICE PLAN ปาไคร ไดรับการพัฒนา ชยยภทร

และระบบสุขภาพภาคประชาชน หนองขาม ศักยภาพ

เวียงใต อยางตอเนื่อง

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีสวนรวม มีการพัฒนา



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

(Social health)

  4.1 นําปญหา GS/LTC ในผูสูงอายุ เขาที่ประชุม 2 ครั้ง อ.หางฉัตร คุณภาพชีวิตอยาง มค.63 สมพิศ

กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ตอเนื่องและอยาง  -มีค63
ขนิษฐา

,สดศรี
 การคืนขอมูลใหทองถ่ิน /คณะกรรมการตําบล และสวนที่เก่ียวของ

  4.2 ติดตามกํากับผานระบบรายงาน/ 12 ครั้ง อ.หางฉัตร ยั่งยืนสูงอายุ ตค.-กย.63 ชยยภทร

การประเมินตนเอง สุขภาพดี

  4.3 สรุปผลการติดตามคณุภาพการเยี่ยม  ติดตาม/ บูรณาการ อ.หางฉัตร โดยทีมพชอ. กค.63 สมพิศ

   ดูแลสุขภาพผูสูงอายุรายคนและคืนขอมูลให พชอ. ชยยภทร

     รพสต.และกรรมการคุณภาพชีวิต ระดับอําเภอ 
ผูรับผิดชอบ 

LTC
,ขนิษฐา

4.4 ประชุมวางแผนชมรมผูสูงอายุระดับอําเภอ 4ครั้ง/ป 30คน เปนชมรมสูงอายุ คาอาหารวาง30คน*25มค62/มีค63/ สมพิศ

      / ประเมินผล คุณภาพ  = 750 บาท*4ครั้ง มิย63/สค63 ชยยภทร

 = 3,000 บาท uc

4.5 ประชุมCM วางแผนการดําเนินงาน/วิเคราะห 2ครั้ง/ป 10คน ผูปวยติดบานติดเตียง คาอาหารและกองทุนLTC มค62/ สมพิศ

     งาน/แกปญหางาน ไดรับการดูแล อาหารวาง สปสช. สค63 ชยยภทร

10คน*100บาท ,ขนิษฐา

1000 บาท

4.6 ประชุมวางแผนCMรวมกับCG/จัดทําCare plan 4 ครั้ง/ป CG92 คน ตามแผน คาอาหารและกองทุนLTC ธค62/มีค63/ ,ขนิษฐา

บูรณาการการประชุมพชอ



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน

พื้นที่

ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

CM8คน อาหารวาง100คน* มิย63/สค63 CM

100บาท*4ครั้ง = 40,000บาท

4.7 จัดประชุมติดตามประเมินผลโดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 1ครั้ง CG92 คน ไดเรียนรูรวมกัน คาอาหารและกองทุนLTC สค63 สมพิศ

การทําCase Conferenceเพ่ือเรียนรูการดูแลผูสูงอายุรายCaseและ CM8คน และจัดทําแผน อาหารวาง100คน* ชยยภทร

ใชเปนขอมูลในการทําแผนเพ่ือดูแลผสูงอายุในปตอไป รวมกัน CM

OK

100บาท= 40,000บาท



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร งานประจํา

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธที่ตองการ

ชมรมคนพิการผานเกณฑชมรมคุณภาพ

จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ 120506

โครงการ....การพัฒนาคุณภาพชมรมคนพกิาร..............................

1.รายละเอียดกิจกรรม

1.ประชุมชี้แจงจนท.ผูรับผิดชอบงานชมรมคนพิการ และชมรม 35  คน อําเภอหางฉัตร มีชมรมคน คาอาหารวาง UC ธค.62 สมพิศ

 คนพิการ เครือขายที่เกี่ยวของ เก่ียวกับการดําเนินงาน จนท.รพ.สต. 13 คน พิการคุณภาพ 875 ขนิษฐา

   - ทบทวนคําสั่งคณะกรรมการชมรมคนพิการระดับอําเภอ ชมรมคนพิการ 14 คน (35*25) ชัยยภัทร

   - วางแผนพัฒนาระบบ จนท.ทองถ่ิน 8 คน

   - การติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน

2. ประชุมคณะกรรมการชมรมคนพิการระดับอําเภอ 27 คน / 2 ครั้ง อําเภอหางฉัตร คาอาหารวาง UC มค.63 สมพิศ

จนท.รพ.สต. 13 คน 1350 มิย.63 ขนิษฐา

ชมรมคนพิการ 14 คน (27*25*2) ชัยยภัทร

การดําเนินงานกิจกรรมชมรมคนพิการ

1.การดําเนินงานตามมาตรฐานชมรมคนพิการ

1.1 ทบทวนคณะกรรมการชมรมคนพิการระดับตําบล 1ครั้ง อําเภอหางฉัตร กสต. มค.63 สมพิศ

1.2 ประชุมคณะกรรมการชมรมฯ 3 ครั้ง อําเภอหางฉัตร พค.63 ขนิษฐา

1.3 จัดทําขอมูลทั่วไป เก่ียวกับชมรมฯ 1ครั้ง อําเภอหางฉัตร กย.63 ชัยยภัทร

1.4 จัดทําระเบียบขอบังคับ กฎ กติกา ของชมรม 1ครั้ง อําเภอหางฉัตร จนท.รพ.สต.

ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

แผนปฏบิัติการสาธารณสุข (งานประจํา)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

คปสอ............คปสอ.หางฉตัร...........................................จังหวัดลําปาง

งาน.....คนพิการ

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ
ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ



จํานวน แหลงงบ

ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ

1.5 การระดมทุนสําหรับใชในกิจกรรมชมรม ทุกชมรม อําเภอหางฉัตร คณะกรรมการ

1.6 กิจกรรมอ่ืน ๆ เชน ทุกชมรม อําเภอหางฉัตร ชมรม

-การออกกําลังกาย ทุกตําบล

- การตรวจสุขภาพ

- การเยี่ยมเยียนสมาชิก

- การดําเนินกิจกรรมตามประเพณี

- การดําเนินการกิจกรรมชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชนดานการเงนิ สิ่งของ

3.จัดกิจกรรมงานวันคนพิการ มีกิจกรรม ดังน้ี 1  ครั้ง อําเภอหางฉัตร กสต. สมพิศ

  -ลงทะเบียน ผูมารวมงาน ขนิษฐา

  -ทําบุญตักบาตร ชัยยภัทร

  -กิจกรรม สันทนาการ เชน ประกวดรองเพลง จนท.รพ.สต.

   การแสดง ของชมรมคนพิการ คณะกรรมการ

ชมรมฯ

แมสัน

4.เยี่ยมนิเทศ ติดตามสนับสนุนการทํางานของชมรมคนพิการ 6 คน / 8 ครั้ง อําเภอหางฉัตร คาอาหารวาง UC มีค.-พค.63 สมพิศ

รวมกับชมรมคนพิการพ่ีเลี้ยง (ชมรมคนพิการตําบลหางฉัตร) คาอาหารกลางวัน ขนิษฐา

(1 ครั้ง / ชมรม) 4800 ชัยยภัทร

(6*100*8) คณะกรรมการ

ชมรม

ตําบล

หางฉัตร

(ชมรม

ตนแบบ)

5.การควบคุมกํากับ

 -รายงานผลการประเมินชมรมคนพิการคุณภาพ 1 ครั้ง อําเภอหางฉัตร กย.63 สมพิศ



จํานวน แหลงงบ

ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ

ขนิษฐา

ชัยยภัทร



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร งานประจํา

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธที่ตองการ

1.วัดทุกวัดผานเกณฑวดัสงเสริมสุขภาพ

2.พระภิกษุสงฆไดรับการตรวจสุขภาพ รอยละ 80

ขอมูลพื้นฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา

จํานวนวัด  72 แหง  

จํานวนพระภิกษุ     126  รูป  จํานวนสามเณร      131 รูป รวมทั้งหมด   257  รูป

จํานวนพระ อสว.   9 รูป

จํานวนพระอาย>ุ=60ป    14  รูป

จํานวนพระอาย>ุ=60ป ที่อาพาธ จํานวน  7  รูป 

จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ 120507

โครงการสงเสริมสุขภาพพระสงฆ

การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพพระสงฆ

1.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสงเสริมสุขภาพพระสงฆระดับอําเภอ

  ระดับตําบล

2.ตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ กลุมเปาหมาย

 -จัดทําทะเบียนพระสงฆในเขตรับผิดชอบ พระ 126 รูป อําเภอหางฉัตร ดรับการคัดกรอง ตค62 สมพิศ

 -ตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆใชแนวทางการดําเนินการตามแตละกลุมวัย สามเณร  131  รูป สุขภาพและดูแล ต.ค. - ธ.ค. 62 ชัยยภทัร

 -จัดอบรมเรื่องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพพระสงฆ กลุมเสี่ยงและ อําเภอหางฉัตร ตามสิทธิ คาอาหารวาง  uc ม.ค. 63-พ.ค. 63 สมพิศ

ระยะเวลาดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

แผนปฏบิัติการสาธารณสุข (งานประจํา)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

คปสอ...หางฉัตร......จังหวัดลําปาง

งาน...ประเด็น พระสงฆกับการพัฒนาวัดสงเสริมสุขภาพสูวัดรอบรูดานสุขภาพ

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ



จํานวน แหลงงบ

ระยะเวลาดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ

  กลุมเสี่ยง สงเสริมจัดการความรู ดานสุขภาพ (3อ2ส1ฟ) ใหมีความ กลุมปวย ประโยชน อาหารเพล = 7200(72*100) ชัยยภทัร

  รอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) ดูแลตนเองไดตามหลักพระธรรมวินัย ไดรับการตรวจสุขภาพ

3. สงเสริมถวายความรูแกพระสงฆ  รอยละ 80

3.1.อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.พระ) พระสงฆมีความรอบ

 -จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.พระ) สามเณรและพระ อําเภอหางฉัตร รูดานสุขภาพเพิ่มขึ้น กสต. ม.ค. 63-พ.ค. 63 สมพิศ

  (หลักสูตร 70 ชม.)ใหเปนอาสาสมัครสาธารณสุข ประจําวัด (อสว.) ทุกรูปในพื้นที่รับผิดชอบทุกวัด สามารถดูแลสุขภาพ ชัยยภัทร

 3.2 ขอความรวมมือให อสว.เทศนสอดแทรกเรื่อง จํานวน  72  วัด อําเภอหางฉัตร ของตนเองไดอยาง ม.ค. 63-พ.ค. 63 สมพิศ

  สุขภาพใหญาติโยมตระหนักการเลือกอาหาร/สังฆทานสุขภาพ ถูกตอง ชัยยภัทร

 3.3สงเสริมใหประชาชนตระหนักในการถวายอาหารและเครื่องดื่มที่ไมเปนโทษ 73 หมูบาน อําเภอหางฉัตร ตค.62-กย.63 สมพิศ

  ตอรางกายพระสงฆ ชัยยภัทร

  

4.การสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อน

 -ประชาคม/คืนขอมูล/สื่อสารแนวทางการ 1ครั้ง อําเภอหางฉัตร บูรณาการ ทุกไตรมาส สมพิศ

  ดําเนินงานในที่ประชุมคณะสงฆ ผูนําชุมชน  สวนราชการที่เก่ียวของ ที่ประชุม พชอ. (ธ.ค. 62,มี.ค.63 ชัยยภทัร

พชต. ,มิ.ย. 63,ก.ย. 63)

 -ทบทวนคณะกรรมการในการขับเคลื่อน 1ครั้ง รพ./รพ.สต. สมพิศ

    วางแผน สงเสริม สนับสนุน ติดตามงานในระดับอําเภอ ชัยยภัทร

 - มหกรรมวัดรอบรูสุขภาพ ไดแก พระ อสว.ตนแบบ และวัดรอบรู วัดตนแบบ อําเภอหางฉัตร ม.ิย.-63

สุขภาพ ประกวดอาหารเพื่อสุขภาพถวายพระสงฆ (1 อําเภอ 1 วัด)

5.ประเมินมาตรฐานวัดสงเสริมสุขภาพ ทุกวัดในเขตพื้นที่ วัดทุกวัดผาน ก.พ. และส.ค. 63สมพิศ

 -จัดสิ่งแวดลอมในวัดใหเหมาะสมตาม รับผิดชอบ อําเภอหางฉัตร เกณฑวัดสงเสริม ม.ค. -พ.ค. 63 ชัยยภทัร



จํานวน แหลงงบ

ระยะเวลาดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ

  ประเมินมาตรฐานวัดสงเสริมสุขภาพ สุขภาพม3ีระดับ ธัชชัย

 -มีการประเมินวัดทุกวัดในเขตรับผิดชอบตาม จํานวน  72  วัด พื้นฐาน,กาวหนา

  แบบประเมินมาตรฐานวัดสงเสริมสุขภาพ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556) และยั่งยนื

6.นิเทศติดตามงาน

 -นิเทศติดตามงานผสมผสาน 2 ครั้ง อําเภอหางฉัตร บูรณาการ มีค.,มิย.63 สมพิศ

รวมกับการ ชัยยภทัร

นิเทศงานผสมผสาน

7.การควบคมุกํากับ

 -รายงานผลตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ 1 ครั้ง อําเภอหางฉัตร มีกิจกรรม ม.ค.-63 สมพิศ

 -รายงานผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พระสงฆ 1 ครั้ง อําเภอหางฉัตร ครอบคลุม ม.ิย.-63 ชัยยภทัร

 -รายงานผลการจัดอบรมอาสาสมัคร สาธารณสุข (อสม.พระ) 1 ครั้ง อําเภอหางฉัตร ตามแผน ม.ิย.-63

 -รายงานประเมินมาตรฐานวัดสงเสริมสุขภาพ    1 ครั้ง อําเภอหางฉัตร พ.ค.-63



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร / งานประจํา

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธท่ีตองการ

Lead : 1)รอยละของเครือขายกําลังคนดานสุขภาพที่มีความเขมแข็ง(ระยะยาว)

Lag : 1) รอยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองไดตามเกณฑที่กําหนด

1.  ครัวเรือนไดรับการสํารวจแนะนําและติดตามผล รอยละ 100

2. ครัวเรือนผานเกณฑการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ไมนอยกวารอยละ 50

ขอมูลพื้นฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา

1.กลุมเส่ียง DM,HT เพิ่มสูงขึ้น

2.กลุมปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลและความดันโลหิตไดตามเกณฑ

จํานวน แหลงงบ

รหัสโครงการ

โครงการ..พัฒนาเครือขายกําลังคนดานสุขภาพ

.รายละเอียดกิจกรรม

1 งาน สุขภาพภาคประชาชน (สช. )

1.งานสงเสริมสุขภาพชุมชนโดย อสม.

1. 1สงเสริมพฤติกรรมการบรืโภคเค็ม โดยการให อสม.สุมวัดตวามเค็ม

(เกลือและ อสม.ทุกคน รพ.สต.ทุกแหง  - ครัวเรือนที่ตรวจ บูรณาการ พย.62 - มิย.63สมพิศ

โซเดียม)ของอาหารทุกครัวเรือนเดิอนละ 1 ครั้ง (เดือน พย.62เปนตน

ไป) โดยใช รพ.หางฉัตร วัดพบไมเค็ม SERVICE พรศิริ

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏบิัติการสาธารณสุข (งานประจํา)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

คปสอ....หางฉัตร.......จังหวัดลําปาง

งานสุขภาพภาคประชาชน

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

เครื่องตรวจวัดความเค็ม (salt meter) (ไมเกิน 0.6 % ) plan

ตอเนื่องติดตอ

กัน 3 คร้ัง ถือวา

ผานเปนครัวเรือน

วัดเค็ม

 - ครัวเรือนที่ตรวจ

แลวพบวาเค็มเกิน

(0.6 %) ใหตรวจ

ซ้ําไปทุกเดือน หาก

ผลการตรวจวัดไม

เค็มตอเนื่องกัน 3

คร้ังถือวาผานเปน

ครัวเรือนลดเค็ม

โดย 1)อสม.จะเปน

ผุใหขอมูล/คําแนะ

นํา ในการตรวขฯ

คร้ังแรก และครัว

เรือนที่ไมพบความ พย.62 - มิย.63สมพิศ

เค็ม 2) มอค.จะเปน พรศิริ

ผุใหขอมูล/คําแนะ

นํา ในครัวเรือนที่

ตรวจพบความเค็ม



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

ในครั้งท่ี 2 เปนตน

1.2 สงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย โดยการให อสม. อสม.แกนนํา ตค.62-กย.63 สมพิศ

เปนแกนนําการออกกําลังกายในขุมชน เชนการเดิ -วิ่ง ฯลฯ และ - ผูรวมโครงการรอยละ 50 มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นจากเดิม พรศิริ

การรวมกลุม/ชมรมออกกําลังกายในขุมขน (บูรณาการรวมกับงานสงเสรมิ) -รอยละ 30 ผูรวมโครงการมี BMI ลดลงจากเดิม

2. การพัฒนาศักยภาพ อสม. เปน อสม.ประจําบาน ครอบครัวมีศักย

2.1 จัดอบรมหลักสูตร อสม.หมอครอบครัว 3 วัน ประธาน อสม ม. ทุกหมูบาน ภาพในการดูแลสุขภาพ สสจ.ลําปาง มค.-กพ.63 สมพิศ

2.2 จัดอบรมหลักสูตร อสม.หมอครอบครัว 1 วัน ประธาน อสม ต. ทุกตําบล ตนเองไดตามเกณฑที่กําหนดสสจ.ลําปาง มีค.63 พรศิริ

2.3 ติดตามผลการปฏิบัติงาน ประธาน อสม ต. ทุกตําบล เมย.-กย.63

2.4 ประชุมจิดตามสรุปผลงาน อสม. ทุกคน ทุกเดือน

3. พัฒนาศักยภาพ อสม. สู อสม.4.0

 3.1 พัฒนาศักยภาพ อสม..4.0 รอยละ 30 406 คน รพ.สต.ทุกแหง สสจ.ลําปาง มค.-มิย.63 สมพิศ

 3.2 ขับเคลื่อนโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ทั่วไทย อสม.1/ประชาชน รพ.หางฉัตร มีค.63 พรศิริ

 3.3 พัฒนา อสม.นักจัดการสุขภาพ 100 คน รพ.สต.ทุกแหง สสจ.ลําปาง มค. -พค.63

 3.4 อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ใหม 80 คน รพ.หางฉัตร 10,000 UC มีค. และ สค.63

 3.5 สงเสริมทุกสถานบริการปดใชงาน แอปพลิเคช่ัน อสม. AIS ออนไลนสถานบริการ รพ.สต.ทุกแหง มค.63

11 แหง รพ.หางฉัตร

4. สนับสนุนตําบลจัดการคุณภาพชีวิต

 - พัฒนาตําบลจัดการคุณภาพชีวิต สูเปาหมาย ชุมชนสรางสุข 7 แหง บูรณาการพชอ. พย.62 - มิย.63สมพิศ

   สุขกาย สุขใจ สุขเงิน (รอยละ 50) พรศิริ



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

การพัฒนาคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับตําบล

1. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล คณะกรรมการ มีคําสั่งคณะ พ.ย.-62 ประจักษ

 พชต.7ชุดๆละ

 15 คน

กรรมการ

พัฒนาคุณภาพรูและเขาใจ

2. ประชุมชี้แจงบทบาท ภาระหนาที่ของคณะกรรมการพชต. บทบาทและ

พรอม

3. เปาหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตจํานวน 7 ประเด็นหลัก ดําเนินงานตาม

ประกอบดวย ภาระกิจ

3.1 ประเด็นดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม(การกําจัดขยะ) พชต.ปงยางคก จํานวน 15 คน ตําบลปงยางคก พ.ย.-62 ทองถิ่น

3.2 ประเด็นการดูแลผูปวยโรคความดันฯ/เบาหวาน พชต.เมืองยาว จํานวน 15 คน ตําบลเมืองยาว พ.ย.-62 สาธารณสุข

3.3 ประเด็นการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว พชต.หางฉัตร จํานวน 15 คน ตําบลหางฉัตร พ.ย.-62 ทองถิ่น

3.4 ประเด็นการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุในระดับตําบล พชต.หนองหลม จํานวน 15 คน ตําบลหนองหลม พ.ย.-62 สาธารณสุข

3.5 ประเด็นอุบัติเหตุจราจรทางบก พชต.เวียงตาล จํานวน 15 คน ตําบลเวียงตาล พ.ย.-62 ตํารวจ

3.6 ประเด็นเกษตรปลอดภัยมุงสูเกษตรอินทรีย พชต.วอแกว จํานวน 15 คน ตําบลวอแกว พ.ย.-62 เกษตร

3.7 ประเด็นยาเสพติด พชต.แมสัน จํานวน 15 คน ตําบลแมสัน พ.ย.-62 ปกครอง

4.กําหนดแผนปฏบิัติการเพื่อสูการปฏิบัติในระดับ แผนปฏิบัตากร 7 ตําบล อําเภอหางฉัตร พ.ย.62-ก.ย.63พชต.7 ตําบล

ตําบล/หมูบาน

 5.พัฒนาความเปนเลิศ เสริมสรางแรงจูงใจของ อสม.

 - คัดเลิอก อสม.ดีเดนระดับอําเภอ ป 2564 11 แหง อสม.ดีเดน 12 สาขา 12,000 uc มีค.-มิย.63 สมพิศ

 - จัดกิจกรรมรณรงควัน อสม.แหงชาติประจําป 2563 11 แหง รพ.หางฉัตร 30,000 uc มีค.63 พรศิริ

รพ.สต.ทุกแหง

 6.รายงานขอมูลผลการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน

มีแนวทางการดําเนินงานแกไขปญหาตามประเด็น

มีแนวทางการดําเนินงานแกไขปญหาตามประเด็น

มีแนวทางการดําเนินงานแกไขปญหาตามประเด็น

มีแนวทางการดําเนินงานแกไขปญหาตามประเด็น

มีแนวทางการดําเนินงานแกไขปญหาตามประเด็น

มีแนวทางการดําเนินงานแกไขปญหาตามประเด็น

มีแนวทางการดําเนินงานแกไขปญหาตามประเด็น

มีแนวทางการดําเนินงานแกไขปญหาตามประเด็น

บูรณาการพชอ.



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

   ผานโปรแกรม  thaiphc.net  ดังนี้

 6.1 ตําบลจัดการคุณภาพชีวิต ผานเกณตําบลจัดการคุณภาพชีวิต เมย.63

 6.2 สํารวจการไมมีสมารทโฟน อสม. สูเปาหมาย ชุมชนสรางสุข สุขกาย สุขใจมค.63

 6.3 นักจัดการสุขภาพ และ สม. 4.0 สุขเงิน (รอยละ 50 สค.63

 6.4 โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ทั่วไทย ทุกเดิอน

 6.5 ปรับปรุงฐานขอมูล อสม. ใหตรงกับบานขอมูลในโปรแกรม e-socail ทุกเดิอน

 7. การจายเงินคาปวยการ อสม.ผานโปรแกรมระบบบูรณาการ

ฐานสวัสดิการสังคม  (e-socailwelfareป

 7.1 ติดตามและตรวจสอบรายการขอเบิกเงินคาปวยการ อสม. รพ.สต./ 11 แหง สถานบริการ ทุกเดือน

 7.2 กดสงอนุมัติขอเบิกเงินคาปวยการ อสม..ผานโปรแกรมระบบบูรณาการ11 แหง สถานบริการ ทึกเดือน

      ฐานสวัสดิการสังคม  (e-socailwelfare) มายัง สสจ.ลําปาง

 7.3 ติดตามนิเทศงาน รพ.สต./ รพ. 11 แหง สถานบริการ บูรณาการยทุธ4 พย.62

กพ.63

พค.63

สค.63

 8. เลือกตั้งประธาน อสม.

8.1 สนับสนุน อํานวยความสะดวกในการไดมาของ ประธาน 11 แหง ตค.62

อสม. ทุกระดับ

8.2 จัดการเลือกตั้ง ประธานชมรม อสม.ระดับอําเภอ 7 แหง 1000 uc พย.62

อาหารวาง30x25/เอกสาร250บาท

8.3 บันทึกขอมูลประธาน อสม.ระดับอําเภอ ในฐานขอมูลใน 1 แหง พย.62 สมพิศ



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

โปรแกรมระบบ thaiphc.net

8.4 ออกหนังสือรับรอง ประธานชมรม อสม.ระดับอําเภอ 1 แหง พย.62 พรศิริ

8.5 รวบรวมและรายงาน ขอมูล ประธาน อสม.ระดับหมูบาน/ชุมชน 11 แหง 73 หมูบานรพ.สต.ทุกแหง พย.62

                                          ประธาน อสม.ระดับตําบล 7 แหง รพ.หางฉัตร พย.62

              /ประธาน อสม.ระดับอําเภอ แก สสจ.ลําปาง 1 แหง อําเภอ พย.62

 9.งานภาคีเครือขาย

 - สนับสนุน/การมีสวนรวม การสรางทีมงานภาคีเครอืขาย 11 แหง 73 หมูบานรพช. การมีสวนรวม บูรณาการ ตค.62-กย.63 กลุมปฐมภูมิฯ

สุขภาพภาคประชาชน รพ.สต.ทุกแหง ทุกภาคสวน งานพชอ. ผอรพสต.

 - การประชาสัมพันธ การสรางความเขาใจ การกําหนดบทบาทและ และPCC

การมอบหมายแบงปนหนาที่โดยการมีสวนรวมในการจัดการทุกระดับ

มีทุกภาคสวนมีสวนรวมคิดรวมตัดสินใจเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชน

2  งานจิตอาสาสาธารณสุขภาคประชาฃน สมพิศ

2.1 จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม พรศิริ

    2.1.1 กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม  ( แมน้ํา ลําคลอง  ถนน ที่สาธารณป

           - งานพิธีสําคัญ ตามมติฯ ครม.  6 แหง พื้นที่ รพ. /รพ.สต. ตค.62 2 คร้ัง

อนันตยศ/แมตาล ธค.62

แมสัน/แมยาว มิย.63

ปงยางคก/แมไพ กค.63

สค.63

    2.1.2 กิจกรรม อสม.จิตอาสาพัฒนา กําจัดแหลงเพาะพันธลูกน้ํายุงลาย        11 แหง รพ.สต.ทุกแหง ตค.62-กย.63

           - อําเภอยิ้มเคลื่อนที่ รวมกับ ที่วาการอําเภอ รพ.หางฉัตร



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

73 หมูบาน รพ.สต.ทุกแหง ตค.62-กย.63

รพ.หางฉัตร

2.2 จิตอาสาภัยพิบัติ 11 แหง รพ.สต.ทุกแหง ตค.62-กย.63

รพ.หางฉัตร

10.งานกองทุนสุขภาพตําบล (กสต.)

 -การประเมิน/พัฒนากองทุนฯ กสต.ตามสวนขาด 8กองทุน อปท.ทุกแหง กองทุนทุกกองทุน กสต ตค.62-กย.63 ประจักษ

 -การจัดทําแผนงาน/โครงการ รวม กสต.(หมวดที่1) รพ.หางฉัตร ยกระดับ สมพิศ

ผอ.รพสต.



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร งานประจํา

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธท่ีตองการ  อําเภอหางฉัตรมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพอยางบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ขอมูลพื้นฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา

1.โรงพยาบาลหางฉัตรผานเกณฑประเมินมาตรฐาน Green clean hospital ระดับดีมากพลัสในป 2562 แตตองรักษามาตรฐานใหคงสภาพตอเนื่อง และขยายงานลงสู รพสต.ตอไป

2.ทองถิ่นมีการจัดระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมยังไมผานเกณฑฺมาตรฐาน (EHA) 

3.ตําบลท่ีมีชุมชนเขมแข็งดานอนามัยสิ่งแวดลอม (Active Communities)ยังมีนอย

จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ 120509

โครงการ พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมอําเภอหางฉัตรใหมีประสิทธิภาพและ

ยั่งยืน
1.การพัฒนาระบบฐานขอมูลสถานการณและการเฝาระวังดานส่ิงแวดลอม อปท.มีการ ธัชชัย/ประจักษ

และสุขภาพ บันทึกขอมูล

   1.1 สสอ./รพช.แจง อปท.ทุกแหงในเขตรับผิดชอบ (เทศบาลตําบล/อบต.) อปท.8 แหง อปท.ทุกแหง ออนไลนดาน พ.ย. - ธ.ค.62 ธัชชัย/ประจักษ

สํารวจและบันทึกขอมูลออนไลนดานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสงกระทรวง การจัดการ

สาธารณสุข อนามัย

   1.2 มอค.ติดตามการบันทึกและสงขอมูลออนไลนของ อปท. (ขอ 1) ในเขต สิ่งแวดลอม ม.ค 63 ธัชชัย/ประจักษ

รับผิดชอบใหครบทุกแหงและดําเนินการ ดังน้ี ทุกแหง

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจํา)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

คปสอ.หางฉัตร  จังหวัดลําปาง

งานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย

/จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย

/จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

       - รพ.สต.รายงานสรุปผลการบันทึกขอมูลออนไลนของ อปท. สง ให สสอ. อปท.6 แหง อปท.6 แหง

ประจักษ/รพสต

สําหรับ สสอ.ใหสรุปรายงานภาพรวม อปท.ในเขตรับผิดชอบสง สสจ.

       - รพช. รายงานสรุปการบันทึกขอมูลออนไลนของ อปท. สง สสจ. อปท.2 แหง หางฉัตร, ธัชชัย

 หางฉัตร-แม

ตาล

  1.3 สรุปประเมินผลการดําเนินงาน สสอ./รพช. รพช./รพสต. ก.ย.-63 ธัชชัย/ประจักษ

2.การสงเสริมใหทองถิ่นมีการจัดระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีได

มาตรฐาน

เทศบาล 4 แหง ปงยางคก เทศบาลทุกแหง
ธัชชัย/ประจักษ

(EHA) ,เมืองยาว,หางฉัตร, สงแบบสมัคร

หางฉัตรแมตาล ขอรับการ

ประเมิน

   2.1 สสอ./รพช.ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานใหแกอปท.ในเขต จนท.รพช.    

 จนท.

ปงยางคก,เมือง รับรอง และผาน
1500 UC ธ.ค.-62

ธัชชัย/ประจักษ

รับผิดชอบ เพ่ือสมัครเขารวมโครงการ รพสต.จนท.

อปท

ยาว,หางฉัตร, เกณฑมาตรฐาน

จนท.สสอรวม

 15 คน

หางฉัตรแมตาล การจัดระบบ

   2.2 อปท.ประเมินตนเองตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (EHA SOP) เทศบาล 4 แหง ปงยางคก,เมือง บริการอนามัย ม.ค 63 ธัชชัย/ประจักษ

ยาว,หางฉัตร, สิ่งแวดลอม

หางฉัตรแมตาล (EHA)

  2.3 สสอ./รพช. เปนพ่ีเลี้ยงสนับสนุน อปท. พัฒนายกระดับไดมาตรฐาน เทศบาล 4 แหง ปงยางคก,เมือง

ยาว
ม.ค–มี.ค. 63

ธัชชัย/ประจักษ



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย

/จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

ตามเกณฑ EHA ,หางฉัตร,

หางฉัตรแมตาล

   2.4 สสอ./รพช.ประสานงานอปท. เตรียมความพรอมรับการประเมินรับรอง

เทศบาล 4 แหง ปงยางคก,
เม.ย.– พ.ค.63

ธัชชัย/ประจักษ

 จากคณะกรรมการฯ เมืองยาว,หาง

      - ระดับเกียรติบัตร คณะกรรมการฯ จากศูนยอนามัยท่ี 1 ฉัตร,หางฉัตรแมตาล ธัชชัย/ประจักษ

       - ระดับพื้นฐาน คณะกรรมการฯ จังหวัด ธัชชัย/ประจักษ

    2.5 มอบประกาศเกียรติคุณ เทศบาล 4 แหงปงยางคก,เมืองยาว,
ส.ค–ก.ย 63

ธัชชัย/ประจักษ

หางฉัตร,

หางฉัตรแมตาล

    2.6สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน ก.ย 63 ธัชชัย/ประจักษ

3.การดําเนินงานเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเกิดตําบลท่ีมีชุมชนเขมแข็งดาน ตําบลมีชุมชน ธัชชัย/ประจักษ

อนามัยสิ่งแวดลอม (Active Communities) เขมแข็ง

    3.1 สสอ./รพช.ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานใหแก มอค.   มอค. 46  คน สสอ/รพช.หางฉัตร ดานการจัด ต.ค 62 ธัชชัย/ประจักษ

การอนามัย

    3.2 มอค.แจงรายชื่อหมูบานและประเด็นการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมใน 73 หมู ทุกหมูบาน สิ่งแวดลอม พ.ย.-62 มอค.ทุกคน

เขตรับผิดชอบ อยางนอย

    3.3 มอค. ชี้แจงและสนับสนุนการดําเนินงานชุมชนเขมแข็งดานอนามัย 73 หมู ทุกหมูบาน 1 หมู พ.ย.62- มอค.ทุกคน

สิ่งแวดลอมแก อสม./กม./ประชาชนเพื่อใหชุมชนดําเนินการ ดังน้ี ก.ค.-63

       1)วิเคราะหปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน มอค.ทุกคน



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย

/จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

       2) ประชุมและประชาคมจัดลําดับและคัดเลือกปญหาสิ่งแวดลอม มอค.ทุกคน

       3) จัดทําแผนงาน โครงการแกไขปญหา มอค.ทุกคน

       4)มีกระบวนการทํากิจกรรมการดําเนินงานตามโครงการรวมกันของประชาชน มอค.ทุกคน

       5) เกิดตนแบบนวัตกรรมตนแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในชุมชน ไดแก มอค.ทุกคน

           - นวัตกรรมผลิตภัณฑ เชน ไซดักยุง มอค.ทุกคน

           - นวัตกรรมกระบวนการ เชน ธนาคารขยะ มอค.ทุกคน

           - นวัตกรรมตนแบบ เชน ตนแบบบานสะอาด มอค.ทุกคน

       6) เฝาระวังความเสี่ยงสิ่งแวดลอมในชุมชน มอค.ทุกคน

       7) ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม และสรุปผลการดําเนินงานใหประชาชน มอค.ทุกคน

       8) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูนวตักรรมในชุมชน มอค.ทุกคน

       9) การประกวดและมอบรางวัลนวัตกรรมหมูบาน/ชุมชน มอค.ทุกคน

     3.4 มอค.แจงรายชื่อหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งดานอนามัยสิ่งแวดลอม และมี       อยางนอย หมูบานท่ีผาน
ก.ค 63

ธัชชัย/

 นวัตกรรมในชุมชน ให สสอ./รพช. เพื่อแจงให สสจ. รพสต.ละ1หมู เกณฑประเมิน ประจักษ/มอค.

     3.5 สสอ./รพช.สนับสนุนการทํางาน มอค.   มอค. 46  คนสสอ/รพช.หางฉัตร ต.ค. – ก.ค.63 ธัชชัย/ประจักษ

     3..6 มอบประกาศเกียรติคุณหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งดานอนามัยสิ่งแวดลอม

ทุกหมูบานที่

ผาน หมูบานท่ีผาน ส.ค.-63 ธัชชัย/ประจักษ

และมีนวัตกรรมในชุมชน เกณฑประเมิน เกณฑประเมิน

     3.7 สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน 11 แหง รพช./รพสต. ก.ย.-63 ธัชชัย/ประจักษ

4. ระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลสังกัด

11 แหง รพช./รพสต. รพสต.ติดดาว



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย

/จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

กระทรวงสาธารณสุขใหถูกตองตามกฎหมาย ผานเกณฑ

    4.1.ประเมินตนเองเกณฑประเมิน GREEN & CLEAN hospital และ รพสต.10 แหง รพสต.ทุกแหง ประเมิน ธ.ค. 62 – ประจักษ

 ปรับปรุงตามเกณฑ   (บูรณาการ รพ.สต.ติดดาว) Green and  

clean hospital 

ส.ค.-63

5.การจัดระบบเฝาระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษ

สิ่งแวดลอม ต.ค. – ก.ย.63 เรียงสอน/ประจักษ

ไดมาตรฐาน

5.1 เฝาระวังโรค (ICD 10) ประชาชนเขต รพสต.ทุกแหง คปสอ.หางฉัตร มีการดําเนินการ

5.2 แตงต้ัง Mr.P.M.2.5 อ. หางฉัตร ดําเนินการเฝาระวังผลกระทบ

5.3 จัดทําทะเบียนกลุมเสี่ยง ตอสุขภาพจากปญหาฝุน

5.4 ติดตามสถานกรณ PM. 2.5 ละอองขนาดเล็ก

5.5 รายงานสถานการณผูปวย 4 กลุมโรคในโปรแกรมสคร.1 ทุกวันกอน10.00น. และโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม

5.6 ประสานองคกรสวนทองถิ่น ผูนําชุมชนจัดเตรียมหนากากอนามัยและ

หอง Clean Room 

5.7 สื่อสารความเสี่ยงแจงเตือนประชาชน เพ่ือเฝาระวังผลกระทบจากภาวะ

หมอกควัน การใชหนากากอนามัย

5.8 ประสานอสม.ออกเยี่ยมบานติดตามอาการประชากรกลุมเสี่ยง ใหคําแนะนํา มอค./อสม

5.7 สนับสนุนสื่อความรู แกโรงเรียน อสม. แกประชาชน 

5.8 สนับสนุนหนากากอนามัยแกกลุมเส่ียง 

5.9 คืนขอมูลแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

5.10 จัดทําคลินิกเกษตรกร 7 ตําบล ๆ ละ 7 ตําบล คปสอ.หางฉัตร มีการดําเนินการ พค- สค 63 เรียงสอน/ประจักษ

5.11 จัดทําทะเบียน/ฐานขอมูลกลุมอาชีพเกษตรกรในพื้นท่ี 50 คน/ 350 คน เฝาระวังอาชีวอนามัยภาค



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย

/จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

5.12 คัดกรองสุขภาพเกษตรกร เกษตกรรม รอยละ 50 

5.13 คืนขอมูลใหความรู คําแนะนํา

6. การจัดการขยะ

    6.1. การจัดการขยะทุกประเภท ถูกตองตามหลักวิชาการและกฎหมายที่กําหนด ปริมาณมูลฝอย ธัชชัย

         - การคัดแยกขยะตามหลัก 3 Rs อยางตอเน่ือง  เชน การลดปริมาณขยะ 11 แหง รพ./รพสต. ทั่วไปลดลง ตค.- กย.63 ธัชชัย

           ใชกระดาษ 2 ดาน ยกเลิกการใชแกวพลาสติก ใชวัสดุธรรมชาติ กระดาษ 5%ตอป

           แกว ลดการใชถุงในการจัดอาหารวาง  ฯลฯ ธัชชัย

         - มีจุดสาธิตการคัดแยกขยะ   11 แหง รพ./รพสต. ตค.- กย.63 ธัชชัย

         - รณรงคเลิกการใชโฟม  “องคกรปลอดโฟม” 11 แหง รพ./รพสต. ตค.- กย.63 ธัชชัย

         - การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ใชถุงแดงและกลองถูกตองตามกฎหมาย  11 แหง รพ./รพสต. ตค.- กย.63 ธัชชัย

         - จัดซื้อถังขยะทั่วไป/รีไซเคิล/อันตราย/ติดเชื้อไวบริการแกผูปวญและญาติ 6 จุด รพ.หางฉัตร 6,000 UC กพ. - เมย.63 ธัชชัย

         - เก็บรวบรวมและขนยายมูลฝอยติดเชื้อ ไปกําจัด โดยเอกชน (ส.เรืองโรจนอาทิตยละ 1 ครั้ง รพ.หางฉัตร 120,000 UC กพ. - เมย.63 ธัชชัย

         - เก็บรวบรวมและขนยายมูลฝอยทั่วไปกําจัด โดยรถเทศบาล  (หฉ.แมตาลอาทิตยละ 2 ครั้ง รพ.หางฉัตร 24,000 UC กพ. - เมย.63 ธัชชัย

7.การจัดการสวมสาธารณะ

         - จัดทําบันทึกตรวจตราหองสวมทุกวัน 11 แหง รพ./รพสต. ผานเกณฑ ตค.- กย.63 ธัชชัย

         - จัดทําแนวทางเงื่อนไขในบันทึกขอตกลงจางเหมา 1 แหง รพ.หางฉัตร. มาตรฐาน HAS ตค.62 ศรีไพร/นิพภา

         - บํารุงรักษาและรักษามาตรฐาน HAS 11 แหง รพ./รพสต. ตค.- กย.63 ธัชชัย

         - ปรับปรุงสวมผูปวยนอกและผูปวยในผานเกณฑ HAS อยางตอเน่ือง 11 แหง รพ./รพสต. งบคาเสื่อม มค. - เมย.63 ธัชชัย

         - ใชวัสดุธรรมชาต/ิสมุนไพร (หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีในหองสวม) 11 แหง รพ./รพสต. ตค.- กย.63 ธัชชัย

         - กําจัดสิ่งปฏิกูลอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล ( คาดูดสวม) 4 ครั้ง รพ.หางฉัตร 4000 UC ตค.- กย.63 ธัชชัย

8.การจัดการดานพลังงาน

          - จัดทําฐานขอมูลการใชไฟฟา น้ําประปา น้ํามันเชื้อเพลิง 11 แหง รพ./รพสต. ปริมาณการใช ตค.- กย.63 ศรีไพร



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย

/จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

          - บํารุงรักษา/เปลี่ยนอุปกรณที่เสื่อมสภาพ/ไมมีประสิทธิภาพ 11 แหง รพ./รพสต. ไฟฟาและน้ํา ตค.- กย.63 ศรีไพร/กรกต

          - เตรียมขอมูลและวางแผนงบประมาณเพ่ือเขารวมโครงการ 11 แหง รพ./รพสต. ประปาลดลง ตค.- กย.63 ไพฑูรย/ศรีไพร

            ประหยัดพลังงาน 5 % ตอป ตค.- กย.63 ไพฑูรย/ศรีไพร

          - ลดปริมาณการใชพลังงานใชหลอดประหยัดไฟ  ทุกแผนก รพ./รพสต. ตค.- กย.63 ไพฑูรย/ศรีไพร

9.การจัดการสิ่งแวดลอม

     1.จัดการสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกอาคารดําเนินการตามแนวทาง ผานเกณฑ

 สถานท่ีทํางานนาอยูนาทํางานโดยบูรณาการกับงานอาชีวอนามัยใน มาตรฐาน

 โรงพยาบาล ขับเคลื่อนโดยคณะทํางานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมและ Green&clean

ความปลอดภัย(ทีม Env.)  hospital

      - ปรับปรุงภูมิทัศนทั้งภายในและภายนอกอาคาร บริเวณโดยรอบ สนง. 11 แหง รพ./รพสต. ตค.- กย.63 ไพฑูรย/ศรีไพร

      - บํารุงรักษา สภาพแวดลอม สนง. ภูมิทัศน / สวนสมุนไพร 11 แหง รพ./รพสต. ตค.- กย.63 ศรีไพร

      - จัดกิจกรรม 5 ส.และประกวดหนวยงาน 5 ส. 11 แหง รพ./รพสต. ตค.- กย.63 ไพฑูรย/ศรีไพร

      - ปรับปรุงสิ่งแวดลอม /ควบคุมความเสี่ยงฯ 11 แหง รพ./รพสต. ตค.- กย.63 ไพฑูรย/ศรีไพร

      - ปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบประปา/ บําบัดนํ้าเสีย และการเฝาระวัง 1 แหง รพ.หางฉัตร มค..- กย.63 ธัชชัย

        คุณภาพน้ําประปา น้ําเสีย  ทั้งภาคสนามและสงตรวจหองปฏิบัติการ

      - สงตัวอยางนํ้าประปาเพ่ือตรวจวิเคราะหและทดสอบทางหองปฏิบัติการ ปละ 2 ครั้ง   ประปา รพช.   5000 UC มค.63 ,กค.63 ธัชชัย

      - สงตัวอยางนํ้าเสียเพ่ือตรวจวิเคราะหและทดสอบทางหองปฏิบัติการ ปละ 2 ครั้ง   บอบําบัด รพช. 1300 UC มค.63 ,กค.63 ธัชชัย

       - การซอมแผนอัคคีภัยในหนวยงาน จนท.คปสอ.150 คน รพ./รพสต. 7,750 UC ก.ค 63 ทีม ENV.

   -  อาหารวาง 2 รุน

  - 150 คน X 25 บาท  = 3,750 บ

 - คาวิทยากร 1,800 X 2 ครั้ง= 3,600 บ.



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย

/จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

2.จัดทําแผน ชี้แจงแนวทางการดําเนินการนโยบายการดําเนินงานอาชีวอนามัย คณะกรรมการ รพ.หางฉัตร  - อัตราการลาปวยจากงาน กพ 63 เรียงสอน/ประจักษ

อาชีวอนามัยใน เกิน 3 วัน นอยกวารอยละ 10

โรงพยาบาล 15 คน  - อัตราการเกิด

   อุบัติเหตุจากการทํางาน

   นอยกวา รอยละ 3

3.อบรมฟนฟูความรูเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัย และโรคจากการทํางาน บุคลากร คปสอ. คปสอ.หางฉัตร UC เรียงสอน/ประจักษ

ประเมินความเสี่ยงในการทํางาน หางฉัตร 210  คน มีค 63 เรียงสอน/ประจักษ

 - คาวิทยากร 2 คน x 3 ชม.ๆละ 600บาท x 2 วัน = 3,600บาท

 - คาอาหารวาง 210 คน x 25 บาท  x 2 มื้อ = 10,500 บาท

 - คาวัสด ุ/เอกสารประกอบการอบรม 4200 บาท

4.ประเมินความเสี่ยงในการทํางาน คปสอ.หางฉัตร รพ.หางฉัตร มีค.63 เรียงสอน/ไพฑูรย

ความเสี่ยงในการทํางาน

5. ตรวจวัดสภาพแวดลอมการทํางานโดยเครื่องมืออาชีวสุขศาสตร รพ.หางฉัตร รพ.หางฉัตร  -ทุกหนวยงานไดรับการตรวจ   - ตค-พย 62 เรียงสอน/ธัชชัย

(แสง เสียง ฝุน ความรอน) วัดสิ่งแวดลอม ,ม.ธรรมศาสตร

6.สํารวจความเสี่ยงดานสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน ทุกแผนกในรพ. รพ.หางฉัตร ความเสี่ยงในการทํางาน ตค 62 - กย 63 เรียงสอน/ไพฑูรย

เดือนละ 1 ครั้ง ไดรับการสํารวจ และแกไขอยาง รวมกับENV IC 

มีสวนรวมของสหวิชาชีพ

7. ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง (การมองเห็น การไดยิน ปอด สมรรถภาพกาย บุคลากร คปสอ. คปสอ.หางฉัตร บุคลากรทุกหนวยงานไดรับ UC กพ - พค  63 เรียงสอน/ประจักษ

 และการตรวจหาสารเคมี  ไดแก สารปรอทในงานทันตกรรม หางฉัตร 240  คน การตรวจสุขภาพตามรวมเปนเงิน 9,000 บาท

และสารตะกั่วในกลุมชางซอมบํารุง) ความเสี่ยงอยางนอย - คาเจาะสารตะกั่วในกระแสเลือดจนท.

 มอบอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล รอยละ 90 งานชาง 500 บาท x 4 คน= 2,000บาท เรียงสอน/ไพฑูรย

 - คาปายไวนิล 1 ผืน= 400 บ

รวมเปนเงิน 18,300 บาท

 -ทุกหนวยงานมีการประเมิน



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย

/จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

 - คาเจาะสารปรอทในเจาหนาที่แผนกทันตกรรม

 500 บาท x 14 คน = 7,000 บาท

8. สรุปผลการดําเนินงาน อาชีวอนามัยเสนอตอผูบริหาร 2 ครั้ง รพ.หางฉัตร  - มีค., สค.63 เรียงสอน/ไพฑูรย

สสอ.,รพสต.

9. คืนขอมูลดานอาชีวอนามัยแกหนวยงานและใหขอเสนอแนะ  - สค.63 เรียงสอน/ไพฑูรย

การแกไขปญหาตามความเสี่ยง

10. จัดกิจกรรมแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยตามปญหา 100 คน รพ.หางฉัตร  -บุคลากรกลุมเสี่ยงเขารวม UC มค.63-สค.63 เรียงสอน/ไพฑูรย

 - กิจกรรมยืดเหยียดกลามเนื้อ สสอ.,รพสต. กิจกรรมทุกคน รวมเปนเงิน 6,300 บาท

 - อบรมใหความรูเรื่องการแกไข  -คาวิทยากร 2 คน x 3 ชม.ๆละ 600 บาท = 1,800 บาท

โรคและอุบัติเหตุจากการทํางาน  -คาเอกสารในการจัดอบรม 100 ชุดๆ20 บาท= 2,000 บาท

 - จัดกิจกรรมสัปดาหความปลอดภัย  -คาอาหารวางผูอบรม 25 บาท x 100 คน= 2,500 บาท

บูรณาการรวมกับ

งาน IC ,เภสัชฯ

คณะกรรมการกีฬา

และคณะกรรมการ

ปรับเปลี่ยนฯ

10.การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ํา

      1.ดําเนินการบูรณาการอาหารปลอดภัย/โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ผานเกณฑ

 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป 2563 มาตรฐาน

         - เฝาระวัง.คุณภาพน้ําดื่มดวย  อ.11 11 แหง รพ./รพสต. clean food    มค.63, ธัชชัย

  good test กค.63



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย

/จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

         - พัฒนาโรงครัว  รานอาหารในรพช.ตามเกณฑ CFGT. 1 แหง รพช.หางฉัตร ผาน CFGT มีค..63 ธัชชัย/วิชชุดา

         - สงเสริมการใชเมนูอาหาร/อาหารวางเพ่ือสุขภาพ  ใชผักปลอดภัย ธัชชัย/วิชชุดา

เมนูลดเค็ม ในสถานบริการ สาธารณสุข  ทุกแหง

         - จัดใหมีสถานที่จําหนายผักปลอดภัย/ปลอดสารพิษ ในโรงพยาบาล 1 แหง รพ.หางฉัตร มีราน Q-shop ธค.62 วชิชุดา

 ( Q-Shop)

         - สงเสริมให รพช. / รพ.สต.เปนองคกรปลอดโฟม 11 แหง รพ./รพสต. มีนโยบาย  กพ.63 ธัชชัย/วิชชุดา

         - สงเสริมบุคคล ครอบครัว ใชผักปลอดสารพิษ 11 แหง รพ./รพสต. มีแปลงผัก  กพ.63 ธัชชัย/วิชชุดา

       2.การพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร ปลอดสารพิษ

         2.1.ประสานภาคีเครือขายการทํางานระดับอําเภอ(อปท./รพช./รพ.สต./  1 เครือขาย รพ./รพสต. มีภาคีเครือขาย ธค.62 วิชชุดา

    เครือขายอาหารฯ) /ประจักษ

        2.2. อัพเดทฐานขอมูลและสารสนเทศ(ปรับปรุงทะเบียนสถาน ทุกราน รพ./รพสต. มีฐานขอมูล ธัชชัย

ประกอบการอาหาร โรงอาหารในโรงงาน  รานท่ีรับจัดทําขาวกลอง

โตะจีน,ตลาดสด,ตลาดนัด

        2.3 ประชุมภาคีเครือขายอาหารปลอดภัยและภาคีท่ีเกี่ยวของในอําเภอ       4 ครั้ง/ป คณะกรรมการ

อาหาร
มีรายงาน 2000 UC กพ.63 วิชชุดา/

อําเภอห.ฉ. การประชุม ประจักษ

        2.3 อบรมผูประกอบการดานอาหาร รานอาหาร โรงอาหาร โรงอาหาร 50 คน   เจาของรานคา มีการจัดอบรม 5500 UC  อาหาร+

เครื่องดื่ม 5000
มีค..63 ธัชชัย

 โรงงานผูรับจัดทําขาวกลองงานเลี้ยง โตะจีน ตลาดสดและตลาดนัด รานอาหารแผง ปายชื่อผาน

ลอยอ.หฉ. การอบรม 500



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย

/จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)

        2.4 ออกตรวจแนะนําและเฝาระวังสุขาภิบาลอาหาร เพ่ือรับรอง

มาตรฐาน

       44 ราน รพช./รพสต. รานผาน 7,500  UC ซื้อชุด มค.63-เมย.63 ทีมสุขาภิบาล

สถานประกอบการรานอาหารแผงลอยโรงอาหารโรงงาน ผูรับจัดทําอุปกรณ 

ดวย

เกณฑCFGT ทดสอบ(SI-2) อาหารอ.หาง

ฉัตร
SI-2 ขาวกลองงานเลี้ยง โตะจีน ตลาดสด และ ตลาดนัด (เก็บตย.อาหาร

น้ํา  น้ําแข็ง/ มือผูสัมผัสอาหาร /และภาชนะอุปกรณ ดวย SI-2

         2.5 ออกตรวจแนะนําและเฝาระวังสุขาภิบาลอาหาร ในงานเทศกาล ทุกงาน

เทศกาล

รพ./รพสต. ไมมีรายงาน 4800      UC   คาOt. ตค.62 - กย.63 ทีมสุขาภิบาล

โรงทานงานบุญ งานกีฬาสี ฯลฯ ผูปวยFP การปฏิบัติงาน อาหาร

นอกเวลา อ.หางฉัตร

         2.6 สื่อสารความเสี่ยงและเตือนภัยความปลอดภัยดานอาหารและน้ํา ให รพ./รพสต. มีการ ตค.62 - วิชชุดา/ธัชชัย

 ประชาชนและหนวยงาน และคืนขอมูลใหผูเกี่ยวของ ประชาสัมพันธ  กย.63 ประจักษ

               - จัดทําสื่อสุขศึกษา รพ./รพสต. ตค.62 - กย.63 ธัชชัย/ประจักษ

               - ประชาสัมพันธผานสื่อชองทางตางๆ (บอรดประชาสัมพันธ/เสียง รพ./รพสต. ตค.62 - ธัชชัย/ประจักษ

ตามสาย/วิทยุชุมชน/เอกสาร แผนพับ การประชุมประจําเดือน กย.63

อสม./กํานัน ผญบ.ฯลฯ )

          2.7. ยกยองและเผยแพรประชาสัมพันธสถานประกอบการท่ีได   รานท่ีไดปาย รพ./รพสต. มีการมอบปาย กย.63 ธัชชัย/ประจักษ

มาตรฐานการมอบปาย CFGT  CFGT 44  ราน

          2.8 รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส รพ./รพสต. มีรายงาน ตค.62 - กย.63 ธัชชัย/ประจักษ

          2.9 สรุปวิเคราะหประเมินผลการดําเนินงาน รพ./รพสต. กย.63 ธัชชัย/ประจักษ



ประเด็น / งาน : สุขศึกษา ประชาสัมพันธและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธที่ตองการ

1. มีหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับดีมากเพ่ิมข้ึนจากเดิม รอยละ10

2. มีโรงเรียนผานเกณฑโรงเรียนสุขบัญญัติระดับดีมากเพ่ิมข้ึนรอยละ 20

3. ประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาพเพ่ิมข้ึนจากป 2562

4. นักเรียนมีความรอบรูดานสุขภาพไมนอยกวารอยละ 50

5. ลดอัตราปวยรายใหมดวยโรงเบาหวาน/ความดันโลหิตลงจากป2562

6.เจาหนาที่กลุมเสี่ยงท่ีมีดัชนีมวลกายเกินมีคาดัชนีมวลกายลดลง

***ขอมูลพื้นฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา

1. กลุมเสี่ยง DM  เพ่ิมสูงข้ึน รอยละ 6.31

2. อัตราความดันโลหิตสูงรายใหมจากกลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูง รอยละ 4.55

3. ความรอบรูดานสุขภาพ โดยรวมนอยกวารอยละ 50

4. หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดีถึงดีมากนอยกวารอยละ 30

จํานวน แหลงงบ

รหัสโครงการ 120510

โครงการ..ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพคปสอ.หางฉัตร..

1 การพัฒนากําลังคนและการสนับสนุน

 - กระดาษพื้นหลัง 20 รพ.หางฉัตร  - มีการเผยแพร 400                      uc ม.ค.62-พ.ค.63 ธัญญลักษณ

ประชาสัมพันธใน ชัยยภัทร

 - กระดาษขอบบอรด 10 แผน หนวยงาน 100                      uc ม.ค.62-พ.ค.63 คณะกรรมการ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นงานประจําสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คปสอ..........หางฉัตร.......จังหวัดลําปาง

ลํา

ดั

บ

ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นท่ีดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุให

ชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ



จํานวน แหลงงบ

ลํา

ดั

บ

ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นท่ีดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุให

ชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

 - กระดาษชาดสี สม/เขียว/เหลือง/ฟา 96                        uc ม.ค.62-พ.ค.63

8 แผน

 - หมุดปกบอรด 2 กลอง 80                        uc ม.ค.62-พ.ค.63

 - จัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธตามปฎิทินในสวนขาด 5 ผืน 1 จุด  - คาปายประชาสัมพันธ

ประชาสัมพันธ ผืนละ200บาทเปนเงิน

1,000บาท

 - ประชุมคณะกรรมการสุขศึกษาประชาสัมพันธและ 15 คน ทุก 2 เดือน  - มีแผนงานและ  - คาอาหารวางและ uc ม.ค.,มี.ค.,พ.ค.

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในบุคลากรสาธารณสุข 5 ครั้ง กิจกรรมดําเนินงาน เครื่องดื่ม15คนๆละ25บ. ก.ค.,ก.ย.63

ปรับเปลี่ยน 1,875 บาท

พฤติกรรมสุขภาพ

เจาหนาที่

 - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเจาหนาที่  2 ครั้ง จนท.กลุมเสี่ยง  - คาอาหารวางและ uc ม.ค. - ส.ค.63

กลุมเสี่ยง/กลุมปวย ทุกคน เครื่องดื่ม120คนๆละ

 - จัดกิจกรรมออกกําลังกายในเจาหนาที่ทุกวันพฤหัสบดี 12 หนวยงาน ทุกหนวยงาน  - มีกิจกรรม ธ.ค.-ก.ย.63

 - คัดเลือกบุคคลตนแบบการออกกําลังกายที่สามารถรอบเอว 12 คน จนท.ทุกคน ออกกําลังกาย

หรือBMIลดลงจากเดิม ทุกอาทิตย

 - ลูกขนไกแบตมินตัน หลอด 350 uc ม.ค.62-พ.ค.63

 - ตาขายแบตบินตั้น เสน 700 uc ม.ค.62-พ.ค.63

 - ลูกฟุตซอล FBT ลูก 300 uc ม.ค.62-พ.ค.63

 - เรงรัดการจัดอาหารวางเพ่ือสุขภาพในหนวยงาน 12 หนวยงาน ทุกหนวยงาน  - มีการจัด ธ.ค.-ก.ย.63

25บาทx2ครั้ง เปนเงิน6,000บ.



จํานวน แหลงงบ

ลํา

ดั

บ

ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นท่ีดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุให

ชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

อาหารวางเพื่อ

สุขภาพทุกกิจกรรม

ที่จัดในหนวยงาน

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน

 - ทําทะเบียนกลุมเสี่ยง กลุมเสี่ยงเบาหวาน ทุกสถานบริการ มีทะเบียนกลุมเสี่ยง คาแบบฟอรม uc พ.ย.-62 ธัญญลักษณ

 - ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงและดําเนินการปรับเปลี่ยนตามปญหา 1395 คน ทุกสถานบริการ มีขอมูลพฤติกรรม ตนเตือนตนฉบับๆละ ธ.ค.62-ม.ค.63 ชัยยภัทร

จัดทําแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ กอนและหลังดําเนินงาน(ตนเตือนตนกลุมเสียงความดัน สุขภาพที่เปนปญหา 1 บาทx5870คน= คณะกรรมการ

4,475 คน 5,870 บาท

 - ดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งแบบวงกวาง ธ.ค.62-ม.ิย.63 ปรับเปลี่ยน

(โดยเลือกลดหวาน ลดเค็ม การออกกําลังกาย) และ รายบุคคล พฤติกรรม

มอค.

 - การติดตามประเมิน ผล DTX และ BP ทุก 3เดือน,6เดือน

กลุมเสี่ยงท่ีมีปจจัยเสี่ยง (สีแดง)

 - ทําทะเบียนกลุมเสี่ยง พ.ย.-62 ธัญญลักษณ

 - ทําการคัดแยกกลุมเสี่ยงท่ีตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคล ม.ค.,เม.ย.,ม.ิย. ชัยยภัทร

 - ทําทะเบียนกลุมเสี่ยงและ Buddy (อสค./อสม.) 11 แหง ทุกสถานบริการ มีทะเบียนกลุมเสี่ยง พ.ย.-62 คณะกรรมการ

เสี่ยงเบาหวาน มีแผนงานการดําเนิน ปรับเปลี่ยน

สีแดง  279 คน งานทุกสถานบริการการ พฤติกรรม

เสี่ยงความดัน มีการติดตามกลุมเสี่ยง มอค.

สีแดง 895 คน และbuddy อสม.

รวม 1174 คน มีพฤติกรรมสุขภาพ



จํานวน แหลงงบ

ลํา

ดั

บ

ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นท่ีดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุให

ชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

กลุมเสี่ยง

 - ประชุมคณะกรรมการปรับเปลี่ยนนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อวางแผน  30 คน ทุกๆ2เดือน  - มีการดําเนินงานปรับ - คาอาหารวางและ uc พ.ย,62 ธัญญลักษณ

การดําเนินงาน 6 ครั้ง เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเครื่องดื่ม30คนๆละ ม.ค.,ม.ีค., ชัยยภัทร

และการติดตามงาน 25บาท 6ครั้ง พ.ค.,ก.ค., คณะกรรมการ

4,500 บาท ก.ย.-63 ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม

 - อบรมใหความรูแกแกนนําอสม. Buddy เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการให หมูบานละ 5 คน อสม.มีความรู  - คาอาหารและ uc ม.ค.- ม.ีค.63 ธัญญลักษณ

ความรูและติดตามกลุมเปาหมาย 365 คน ความสามารถใน อาหารวาง ชัยยภัทร

 - ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงและดําเนินการปรับเปลี่ยนตามปญหา การดําเนินงานติดตาม เครื่องดื่ม 365 คนๆ คณะกรรมการ

(โดยเลือกลดหวาน ลดเค็ม การออกกําลังกาย) ผูปวย ละ100 บาท ปรับเปลี่ยน

เปนเงิน 36,500 พฤติกรรม

 - จัดทําแบบติดตามพฤติกรรมสุขภาพ ทุก 3 เดือน กลุมเสี่ยง 1174 คน มีขอมูลพฤติกรรม  - คาแบบฟอรมติอตาม uc ธ.ค.62-ม.ิย.63 ธัญญลักษณ

สุขภาพที่เปนปญหา พฤติกรรมสุขภาพฉบับละ ชัยยภัทร

 - อัตรากลุมเสี่ยงปวย 1 บาท= 1,174บาท ม.ค.,เม.ย. คณะกรรมการ

รายใหมความดันโลหิต ,ม.ิย.63 ปรับเปลี่ยน

 - ใหความรูและตั้งเปาหมายในการปรับเปลี่ยน กลุมเสี่ยง 1174 คน นอยกวารอยละ 4 ธ.ค.62-ม.ิย.63 พฤติกรรม

 - จัดทําเมนูชูสุขภาพ อาหารพ้ืนบานท่ีเหมาะสมกับบริบท กลุมเสี่ยง 1174 คน  - อัตรากลุมเสี่ยงปวย ธ.ค.62-ม.ิย.63

 - การติดตามเยี่ยมบาน โดย มอค.และอสม. ทุก 1 เดือน กลุมเสี่ยง 1174 คน รายใหมโรคเบาหวาน ม.ค.,เม.ย.



จํานวน แหลงงบ

ลํา

ดั

บ

ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นท่ีดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุให

ชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

 - การติดตามประเมินพฤติกรรม BMI,เสนรอบเอว ผล DTX และ กลุมเสี่ยง 1174 คน นอยกวารอยละ 4 ,ม.ิย.63

BP ทุก 1 เดือน,3เดือน,6เดือน  - กลุมเสี่ยงมีพฤติกรรม

ที่ดีขึ้นรอยละ 10

 - เรงรัดการดําเนินงานหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 73 หมูบาน ทุกหมูบานใน  - มีหมูบาน  - คาแบบฟอรมประเมิน uc ธัญญลักษณ

อําเภอหางฉัตร ปรับเปลี่ยน ความรอบรูดานสุขภาพ ชัยยภัทร

พฤติกรรมสุขภาพ หมูบานละ20ชุดๆละ คณะกรรมการ

ระดับดีมาก 5บาทx73=7,300บาท ปรับเปลี่ยน

สถานบริการละ พฤติกรรม

 1 หมูบาน

 - เรงรัดการดําเนินงานโรงเรยีนสุขบัญญัติ 24 โรงเรียน ทุกโรงเรยีนใน มีโรงเรียนสุขบัญญัต ิ- คาแบบฟอรมประเมิน uc ธัญญลักษณ

พื้นที่อําเภอ ระดับดีมากเพิ่มข้ึน ความรอบรูดานสุขภาพ ชัยยภัทร

จากป2562 โรงเรียนละ20ชุดๆละ จนท.งานอนามัย

5บาทx24ร.ร=2,400บาท โรงเรียน



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร / งานประจํา

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธท่ีตองการ

รอยละของ  รพ.ที่มีกําลังคนดานการพยาบาลตามเกณฑมาตรฐาน

มี Job Description ของเจาหนาที่พยาบาลทุกคน

อัตราความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลรอยละ  70

ขอมูลพื้นฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา

จํานวน แหลงงบ

รหัสโครงการ 120511

โครงการ.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานพยาบาล

รายละเอียดกิจกรรม

1 1.จัดทําแผนอัตรากําลังคนทางการพยาบาล รพ.หางฉัตร ทุกงานของกลุม  ธค.62 หัวหนากลุมการ

1.1 สํารวจจํานวนบุคลากรทางการพยาบาล ทุกงานของกลุม การพยาบาล หัวหนางาน

1.2 วิเตราะหภาระงานและความตองการ การพยาบาล กลุมการพยาบาล

1.3 วางแผนอัตรากําลัง

1.4 รายงานสถานการณกําลังคนและ

productivity ทางการพยาบาลไปยัง

สํานักการพยาบาล

2 พัฒนาระบบสารสนเทศดานกําลังคนทาง ทุกงานของกลุม รพ.หางฉัตร ทุกงานของกลุม  ธค.62 หัวหนากลุมการ

การพยาบาลโรงพยาบาลหางฉัตร การพยาบาล การพยาบาล หัวหนางาน

2.1 กําหนดฐานขอมูลดานกําลังคนทางการ กลุมการพยาบาล

พยาบาลโรงพยาบาลหางฉัตร

2.2 พัฒนาระบบการรายงานขอมูลสารสนเทศ

ทางการพยาบาล

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจํา)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

คปสอ  หางฉัตร จังหวัดลําปาง

งาน  กลุมการพยาบาล

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พ้ืนท่ีดําเนินการ
ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พ้ืนท่ีดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

2.3 รายงานขอมูลโดยใชเท๕โนดลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย

3 จัดทําและพัฒนาบทบาทหนาที่ พยาบาลทุกคน  ธค.62 หัวหนากลุมการ

ความรับผิดชอบของบุคลากรทางการพยาบาล หัวหนางาน

3.1 ทบทวน Job Description กลุมการพยาบาล

3.2 กําหนด JD ทางการพยาบาลใหสอดคลอง

เหมาะสมกับบริยทของแตละงาน

3.3 ประกาศใช  JD

3.4 ควบคุม นิเทศ ใหบุคลากรปฏิบัติงานตาม JD

4 เสริมสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน ตค.62 - กย.63หัวหนากลุมการ

4.1 สงเสริมและสนับสนุนการบริหารแบบมี หัวหนางาน

สวนรวม กลุมการพยาบาล

4.2 จัดอัตรากําลังท่ีเหมาะสมกับภาระงาน

4.3 สงเสริมบุคลากรใหมีความกาวหนาทางวิชาชีพ

4.4 จัดสวัสดกิารแกบุคลากร

4.5 ประเมินความพึงพอใจในงานและความสุข

ในชีวิตของบุคลากรทางการพยาบาล

4.6 พัฒนาสวนขาดจากผลการประเมินความ

พึงพอใจในงานและความสุขในชีวิตของบุคลากร

ทางการพยาบาล

5 ประเมินสมรรถนะบุคลากรทางการพยาบาล พยาบาลทุกคน ตค.62 - กย.63หัวหนากลุมการ

5.1  กําหนดสมรรถนะของบุคลากร หัวหนางาน

5.2  จัดทําแบบประเมินสมรรถนะ กลุมการพยาบาล

5.3  ประเมินสมรรถนะ

5.4  วิเคราะห สรุปผล

6 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามสวนขาด หัวหนากลุมการ



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พ้ืนท่ีดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

6.1  สนับสนุนการประชุมวิชาการท้ังภายใน หัวหนางาน

และภายนอกโรงพยาบาล กลุมการพยาบาล

6.2 ประชุมวิชาการพยาบาลเขตบริการ คณะกรรมการ 50,000 UC กค. - กย. 63

ชมรมผูบริหารการพยาบาล  รพ.ชุมชน กลุมการ  10 คน คาพาหนะ , ที่พัก

6.3 วิชาการวันพยาบาลแหงชาติ คณะกรรมการ 1600 UC 21-ต.ค.-62

6.4 ประชุมวิชาการเครือขายสภาการพยาบาล กลุมการ  10 คน คาพาหนะ

เขต บริการสุขภาพที่ 1 คณะกรรมการ 20,000 UC กค. - กย. 63

7 พัฒนาคุณภาพบรากรพยาบาลตามมาตรฐาน กลุมการ  10 คน คาพาหนะ , ที่พัก หัวหนากลุมการ

สํานักการพยาบาล หัวหนางาน

7.1  กําหนดแนวทาง / รูปแบบารประเมิน 10 งานในกลุมการพยาบาล มีค.63 - กย.63กลุมการพยาบาล

คุณภาพบริการพยาบาลตามเกณฑมาตรฐาน (OPD,IPD,ANC,Counselling,LR,

บริการพยาบาล ER, จายกลาง, OR,NCD, กลุม

7.2  ประเมินคุณภาพบริการภายใน การพยาบาล

7.3  รวบรวมผลการประเมินสงเขตและสงสํานัก

การพยาบาล

7.4  กําหนดแผนการพัฒนาคุณภาพบริการ ธค.62

พยาบาลตามเกณฑมาตรฐานบริการพยาบาล

ในแตละหนวยงาน

7.5  ประเมินคุณภาพบริการพยาบาลจากภายนอก กย.63

8 พัฒนาระบบการสํารวจความพึงพอใจของ ธค.62 หัวหนากลุมการ

 ประชาชนและผูใชบริการตอการบริการพยาบาล หัวหนางาน

8.2 จัดทีมนําดําเนินงาน กลุมการพยาบาล

8.3  กําหนดวธิกีารสํารวจความพึงพอใจ 10 งานในกลุมการพยาบาล

8.4 สํารวจความพึงพอใจ 2 ครั้ง/ป (OPD,IPD,ANC,Counselling,LR, มีค.63, กย.63



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พ้ืนท่ีดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

8.5 วิเคราะหและรายงานผล ER, จายกลาง, OR,NCD, กลุม มีค.63, กย.63

9 พัฒนานักวิจัยทางการพยาบาล การพยาบาล ตค.62 - กย.63หัวหนากลุมการ

9.1  สนับสนุนประชุมวิชาการการพัฒนา หัวหนางาน

งานประจําสูการวจิัย (R2R) กลุมการพยาบาล

9.2  สนับสนุนการจัดทํางานวิจัย 10 งานในกลุมการพยาบาล

9.3  ใหความรวมมืองานวิจัยจากหนวยงานอื่นๆ (OPD,IPD,ANC,Counselling,LR,

9.4  สนับสนุนการตีพิมพผลงานของบุคลากร ER, จายกลาง, OR,NCD, กลุม

ทางการพยาบาล การพยาบาล

9.5จัดเวทีประกวดผลงานทางวชิาการ เม.ย.-63

(วิจัย/นวัตกรรม)

10 โครงการพัฒนาบริการพยาบาลใน รพ.สต.                           หัวหนากลุมการ

 - ออกติดตาม รวมพัฒนา รพ.สต.ดานบริการพยาบาล ตค.62 - กย.63หัวหนางาน

11 เตรียมความพรอมรับมือกับสาธารณภัย โรค กลุมการพยาบาล

อุบัติใหม /อุบัติซ้ํา

1  จัดทําแผนรับสาธารณภัยโรคอุบัติใหม/อุบัติซ้ํา 2 ครั้ง / ป

2  จัดระบบ / เตรียมความพรอมระบบการแพทยฉุกเฉิน 10 งานในกลุมการพยาบาล

3  เสริมสรางความรู และทักษะใหกับบุคลากรทางการ (OPD,IPD,ANC,Counselling,LR,

พยาบาลทุกระดับในการปองกัน และควบคุมโรคอุบัติใหม/ ER, จายกลาง, OR,NCD, กลุม

อุบัติซ้ํา การพยาบาล

12 กําหนดนโยบายของกลุมการพยาบาลที่สอดคลองกับ ตค.62 - กย.63หัวหนากลุมการ

วิสัยทัศน และคานิยมหลักรวมของวิชาชีพพยาบาล หัวหนางาน

1.  เนนการมีสวนรวมของบุคลากรพยาบาลทุกระดับ 10 งานในกลุมการพยาบาล กลุมการพยาบาล

2.ฝกอบรมผูบริหารทางการพยาบาลทุกระดับ เรื่องการ (OPD,IPD,ANC,Counselling,LR,



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พ้ืนท่ีดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

นิเทศทางการพยาบาลและการคิดภาระงาน ER, จายกลาง, OR,NCD, กลุม

3.  สงเสริมทักษะการสื่อสารของบุคลากรทางการ การพยาบาล

พยาบาลทุกระดับ

4.  สนับสนุนผูบริหารทางการพยาบาลเขาอบรมการ

พยาบาลโดยมีสวนรวม และมาตรฐานประเทศ

13 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการพยาบาล ตค.62 - กย.63หัวหนากลุมการ

-  ทบทวนคณะกรรมการ 10 งานในกลุมการพยาบาล คาอาหาร 8,000 บาท หัวหนางาน

-  ประชุมวิชาการบันทึกทางการพยาบาล (OPD,IPD,ANC,Counselling,LR, คาวิทยากร 600*2*6 ชม. กลุมการพยาบาล

 - ประเมินและวิเคราะหงาน การพัฒนางาน อยางตอเนื่อง ER, จายกลาง, OR,NCD, กลุม 7200 บาท

 -  การนิเทศทางการพยาบาล การพยาบาล

14 จัดทําผังโครงสรางกลุมการพยาบาล พยาบาลทุกคน ธค.62- มค.63 หัวหนากลุมการ

หัวหนางาน

กลุมการพยาบาล



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร งานประจํา

ตัวชี้วัด ลดอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก ไมเกิน 50 ตอแสนปะชากร

ขอมูลพื้นฐาน ป 2562 พบผูปวยดวยโรคไขเลือดออก จํานวน 13 ราย คิดเปนอัตราปวย 21.79 /แสนประชากร

จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ 120512

โครงการ....งานควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง

1.การปองกันโรคไขเลือดออกระยะกอนการระบาด

 1.1 การวิเคราะหขอมูลผูปวยเพื่อปองกันและควบคุม 1 ครั้ง พ.ย.62-ธ.ค.62 ธชัชัย/บุญลักษณ

โรคไขเลือดออกในหมูบานที่เกินเกณฑ

     - แจงพื้นที่เสี่ยงในการระบาดป 63 แก รพ.สต / รพ. 11 แหง รพ.และรพ.สต. ม.ค.-63 ธชัชัย/บุญลักษณ

  1.1.1 จัดทําศูนยขอมูลโรคไขเลือดออก  

 - จัดทําศูนยขอมูลโรคไขเลือดออกระดับอําเภอ 1 ศุนย พ.ย.62-ธ.ค.62 ธชัชัย/บุญลักษณ

 (บอรดขอมูล)

 - จัดทําศูนยขอมูลโรคไขเลือดออกระดับสถาน 11 ศุนย พ.ย.62-ธ.ค.62 ธชัชัย/บุญลักษณ

บริการ (บอรดขอมูล)

1.1.2 จัดทํากระบวนการประชาคมเพื่อหามาตรการ 73 หมู รพ.และรพ.สต. มีการประชาคม ต.ค.62-ธ.ค.62 ธชัชัย/บุญลักษณ

       ทางสังคมในการปองกันและควบคุมโรค ขณะเกิดโรค

1.2 สํารวจและทําลายแหลงเพาะธยุงลายในหมูบาน 11 แหง มีการสุมสํารวจ คาอาหารและ uc ม.ค.63-เม.ย.63 ธชัชัย/บุญลักษณ

      เสี่ยงสูง โดย SRRT ระดับอําเภอรวมกับ SRRT ในพื้นที่ พื้นที่เสี่ยงทุก อาหารวางในการสรุปและ

1.3 สุมสํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายโดย 2 ครั้ง/73หมู แหง 11 แหง war room (20*100*2)=4000 ต.ค.62-ก.ย.63 ธชัชัย/บุญลักษณ

      อสม.ทุกสัปดาห

1.4 สุมสํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายโดย 4 ครั้ง/ป ต.ค.62-ก.ย.63 ธชัชัย/บุญลักษณ

      เจาหนาที่ทุกเดือน

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบตัิการสาธารณสุข (งานประจํา)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

คปสอ.หางฉัตร   จังหวัดลําปาง

งานควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

ฝ



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

1.5 วเิคราะหและชี้เปาพื้นที่เสี่ยง นําเขาที่ประชุม คปสอ.ทุกเดือน 1 ครั้ง ต.ค.62-ก.ย.63 ธชัชัย/บุญลักษณ

1.6 รณรงคทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายรวมกับ อปท., จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม

      อสม. ,โรงเรียน , ศูนยเด็ก และองคกรในชุมชน

1.7 จัดประกวดหมูบานและชุมชนปลอดลูกน้ํายุงลาย 2 ครั้ง รพ.และรพ.สต. คาจัดใบทําประ uc ต.ค.62-ก.ย.63 ธชัชัย/บุญลักษณ

      ระดับตําบล/อําเภอ กาศพรอมกรอบ

1.8 พนหมอกควันในโรงเรียนและศูนยเด็กกอน 8 แหง 8*200=1600 บ ต.ค.62,พ.ค.63 ธชัชัย/บุญลักษณ

      เปดเทอม

1.9 ประสานทองถ่ินสนับสนุนวัสดุปองกันควบคุมโรค 8 แหง

   (เตรียมความพรอม 2 เทาของการระบาดในป 2563)

 - จัดซื้อวัสดุเคมีกําจัดลูกน้ํายุงลาย/น้ํามัน/คาจางเหมาพนเคมี ต.ค.62-พ.ย.62 ธชัชัย/บุญลักษณ

1.10 เตรียมความพรอมดานควบคุมโรค

 - อบรมใหความรูเรื่องเทคนิกการพนหมอกควันแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 30 คน ม.ค.63-มี.ค.63 ธชัชัย/บุญลักษณ

 - เครื่องพน สงตรวจสอบที่ ศตม.1.2 ลําปาง ทุกเครื่อง ทุกเครื่อง ม.ค.63-มี.ค.63 ธชัชัย/บุญลักษณ

1.11 ประชุมผูประกอบการคาของเกา 20 คน

2.การควบคุมโรคไขเลือดออกระยะการระบาด

2.1 แจกยาทากันยุงแกผูปวยไขเลือดออกทุกราย ทุกหมู ต.ค.62-ก.ย.63 ธชัชัย/บุญลักษณ

2.2 ทีมSRRTออกควบคุมปองกัน/สอบสวนโรค ในหมูบานที่ 2 ครั้ง/ราย ต.ค.62-ก.ย.63 ธชัชัย/บุญลักษณ

    พบผูปวยและรณรงครวมกับ อสม. ภายใน 24 ชั่วโมง ( HI = 0 )

2.3 ประชุมชาวบาน เนนการประชาคมและใชบทสรุปของประชาคม ทุกหลัง ต.ค.62-ก.ย.63 ธชัชัย/บุญลักษณ

 ในการปองกันควบคุมโรคกรณีเกิดผูปวยในพื้นที่ตั้งแต2 คนข้ึนไป

2.4 ประสานอปท.ในการพนหมอกควนัเคมีฆายุงลายตัวแก ทุกราย ต.ค.62-ก.ย.63 ธชัชัย/บุญลักษณ

2.5 ทําหนังสือขอความรวมมือเจาของบานในการ ทุกสัปดาห ต.ค.62-ก.ย.63 ธชัชัย/บุญลักษณ

ทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย

2.6  SRRTอําเภอ ประสานพนสารเคมีกําจัดยุงลาย ทุกราย ต.ค.62-ก.ย.63 ธชัชัย/บุญลักษณ

กรณีฉุกเฉิน รวมถึงการพน ULV.กรณี อปท. สนับสนุนไมเพียงพอ

2.7 จัดทํา War room วเิคราะหสถานการณทุกสัปดาหกรณีเกิดการระบาด ทุกราย ต.ค.62-ก.ย.63 ธชัชัย/บุญลักษณ



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

2.8 ทีม SRRT สามารถควบคุมโรคไดตามมาตรการ 3 3 1 ไมต่ํากวารอยละ 90 ทุกเหตุการณ ต.ค.62-ก.ย.63 ธชัชัย/บุญลักษณ

ของเหตุการณ

3. ระยะหลังการระบาด

3.1 มีการสอบสวน โรคและทํารายงานการสอบสวน ทุกราย ต.ค.62-ก.ย.63 ศิริญญา/บุญลักษณ

โรค สงสสจ. ภายใน 72 ชม.

3.2 มีการเฝาระวังพื้นที่เสี่ยงในการระบาดของโรค 1ครั้ง/เดือน ต.ค.62-ก.ย.63 ศิริญญา/บุญลักษณ

4. สุขศึกษาประชาสัมพันธ

1.ทีมสุขศึกษาของ คปสอ.หางฉัตร จัดทําสื่อสนับสนุน

 - ปายไวนิลขอความรวมมือประชาชนทําลายแหลง 13 ปาย รพ.และรพ.สต. ประชาสัมพันธ  =13*300=3900บาท ต.ค.62-ก.ย.63 ธชัชัย/บุญลักษณ

    เพาะพันธยุงลายติดที่สถานบริการสาธารณสุข และยานรวมของประชาชน สสอ. กฏหมายโรค UC

ระบาด



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร งานประจํา

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธท่ีตองการ

1. ประชาชนไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐาน รอยละ 19.5  

2. โรงพยาบาล และ รพ.สต. มีมูลคาการใชยาสมุนไพรเพ่ิมขึ้น รอยละ 10 

3. โรงพยาบาลทุกแหง มีการทําวิจัย หรือ R2R

4. จัดบริการ คลิกนิกเขาเสื่อม LP Model ในโรงพยาบาล รอยละ 20 ของจํานวนผูมารับบริการคลินิกเขาเส่ือม

5. จัดบริการ ทับหมอเกลือ ในโรงพยาบาล รอยละ 80 ของจํานวนหญิงหลังคลอดที่โรงพยาบาล

ขอมูลพื้นฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา

1. ประชาชนไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐาน (ป2562 โรงพยาบาล รอยละ 10.65 รวมท้ังอําเภอ รอยละ 32.46)

2. มูลคาการใชยาสมุนไพรเพ่ิมขึ้น รอยละ 10 (ป2562 โรงพยาบาล รอยละ 9.29 ทั้งอําเภอ รอยละ 8.40) 

จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ120513

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

1.พัฒนาพัฒนามาตรฐาน ดานสถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใช และส่ิงแวดลอม

1.1 พัฒนาหองอบสมุนไพรใหไดมาตรฐาน รพ.หางฉัตร ต.ค.62-ก.ย.63 นพคุณ

 -เครื่องวัดอุณหภูมิในหองอบสมุนไพร (ชาย-หญิง) 2 เครื่อง 1,000 UC

 -กระติกน้ํารอน ขนาด3.3ลิตร 1 เครื่อง 1,000 UC

 -กริ่งฉุกเฉินในหองอบสมุนไพร (ชาย-หญิง) 2 เครื่อง 3,000 UC

 -หมอกระทะไฟฟา 1 หมอ 1,000 UC

ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจํา)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

คปสอ.หางฉัตร จังหวัดลําปาง

งานแพทยแผนไทย

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ

/



จํานวน แหลงงบ

ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ

1.2 พัฒนาจุดใหบริการ รพ.หางฉัตร ต.ค.62-ก.ย.63 นพคุณ

 -เกาอี้เลื่อนสํานักงาน 1 ตัว 4,000 UC

 -ตูล็อคเกอรแฟมเอกสาร 1 ตู 4,000 UC

 -โตะทํางาน 1 ตัว 4,000 UC

 -ชุดคอมตั้งโตะ 1 ชุด 20,000 UC

 -เครื่องวัดความดันดิจิตอล 1 เครื่อง 2,500     UC

2.พัฒนามาตรฐาน ดานบุคลากร

 -อบรมการใชยาสมุนไพรใหแกเจาหนาที่ รพ.และรพ.สต. ทุกแหง รพ. 5คน รพ.หางฉัตร  -ลดการใชยาที่ไม ย.2 ม.ีค.-63 นพคุณ

คาอาหาร 20คน*50บาท  = 1,000บาท รพ.สต.10คน,สสอ1คน สมเหตุผลและสง คมขํา

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 20คน*2มื้อ*25บาท = 1,000บาท สสจ.4 การใชยาสมุนไพร

คาเอกสารการอบรม 20ชุด*50บาท = 1,000บาท รวม 20 คน  -มูลคายาสมุนไพร

เพ่ิมขึ้นรอยละ10

 -ประชาชนมีความ

รูความเขาใจใน

การใชสมุนไพร

 -อบรมทักษะฝมือผูชวยแพทยแผนไทยเรื่องการนวดรักษาและนวดเพ่ือสุขภาพ รพ. 8 คน รพ.หางฉัตร  -ผูชวยแพทย ย.2 พ.ค.-63 ธนาภรณ

ใหไดมาตรฐาน รพ.สต.4คน,สสอ1คน แผนไทยไดรับ

คาอาหาร 13คน*50 บาท  = 650บาท รวม 13 คน การพัฒนาศักยภาพ

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 13คน*2มื้อ*25บาท  = 650บาท การรักษา ผูรับ

คาเอกสารคูมือ 13ชุด*50บาท = 650บาท บริการพึงพอใจ

 -อบรมความรูเพ่ือเสริมทักษะการรักษาดวยการแพทยแผนไทยและการแพทย แพทยแผนไทย3คน รพ.หางฉัตร ต.ค.62-ก.ย.63 ธนาภรณ



จํานวน แหลงงบ

ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ

ทางเลือกแกแพทยแผนไทย นพคุณ

พนิดา

 -อบรมความรูเพ่ือเสริมทักษะการรักษาดวยการแพทยแผนไทยและการแพทย แพทยแผนไทย3คน รพ.หางฉัตร เขาแผนพัฒนาบุคลากรต.ค.62-ก.ย.63 ธนาภรณ

ทางเลือกแกแพทยแผนไทย 3,000บาท*3คน นพคุณ

พนิดา

 -วางแผนการดําเนินงานแพทยแผนไทยในอําเภอ และพัฒนาระบบการบันทึก รพ. 4คน รพ.หางฉัตร  -การใหบริการ ย.2 ม.ค,เม.ย,ก.ค 63นพคุณ

ขอมูล การจัดเก็บรายงาน แกเจาหนาที่ รพ.สต.และ รพ. จํานวน 3ครั้ง/ป รพ.สต.10คน,สสอ1คน มีมาตรฐาน คมขํา

คาอาหาร 15คน*50บาท*3ครั้ง  = 2,250บาท รวม 15 คน  -ขอมูลถูกตอง 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 15คน*2มื้อ*25บาท*3ครั้ง = 2,250บาท ครบถวน ทันเวลา

3.พัฒนามาตรฐาน ดานควบคุมคุณภาพ

3.1มีแบบรายงานการทบทวนเหตุการณอันอันไมพึงประสงคจาการรับบริการ รพ.หางฉัตร ต.ค.62-ก.ย.63 ธนาภรณ

3.2ดําเนินการทบทวนเหตุการณอันไมพึงประสงคจากการมารับบริการ รพ.หางฉัตร ต.ค.62-ก.ย.63 ธนาภรณ

4.พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ดานจัดการบริการแพทยแผนไทยในสถานพยาบาล

4.1 จัดเตรียมสถานที่และเครื่องมือ เครื่องใช ใหเพียงพอสําหรับผูรับบริการทุกราย รพ.หางฉัตร ต.ค.62-ก.ย.63 ธนาภรณ

4.2 จัดทําทะเบียนผูมารับบริการทุกราย รพ.หางฉัตร ต.ค.62-ก.ย.63 ธนาภรณ

4.3 ใหบริการในดานการแพทยแผนไทยแกผูมารับบริการทุกราย รพ.หางฉัตร ต.ค.62-ก.ย.63 ธนาภรณ

 - ซักประวัติตรวจรางกาย และ ประเมินอาการตามแนวทางการแพทยแผนไทย

 - ใหบริการทางการแพทยแผนไทย

                  1. การนวดแผนไทย



จํานวน แหลงงบ

ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ

                  2. การประคบสมุนไพร

                  3. การอบสมุนไพร

                  4. การบริบาลหญิงหลังคลอด

                  5. ยาสมุนไพร

                  6. ใหคําปรึกษาดานการแพทยแผนไทย

 - ใหบริการ OPD คูขนาน บริการโรคท่ัวไป และใหบริการคลินิกดูแลผูสูงอายุโรค สัปดาหละ 2วัน รพ.หางฉัตร  - รอยละ 20 ต.ค.62-ก.ย.63 ธนาภรณ

ขอเขาเส่ือม (คลิกนิกเขาเสื่อม LP Model)  รวมกับคลิกนิกสูงอายุ (พุธ/ศุกร) ของจํานวนผูมา นพคุณ

 - บริการใหคําปรึกษากัญชาทางการแพทย(16ตํารับ) คลินิกแพทยแผนไทย ในรพ. รพ.หางฉัตร รับบริการคลินิก ต.ค.62-ก.ย.63 ธนาภรณ

โดยบูรณาการ รวมกับคลินิกจิตเวช ขอเขาเส่ือม นพคุณ

4.4 ประเมินอาการและความพึงพอใจผูมารับบริการ รพ.หางฉัตร

4.5 จัดซื้อแกสหุงตมขนาด  14  กก. 4ถัง*12เดือน*1,248บาท สําหรับเปดให 4ถังตอเดือน รพ.หางฉัตร 59,904 เขาแผนวัสดุ ต.ค.62-ก.ย.63 นพคุณ

บริการอบสมุนไพร ทุกวันจันทร-วันศุกร ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ

4.6 รวบรวมรายงานประจําเดือนและสรุปประเมินผลงานทุกไตรมาส อําเภอหางฉัตร ต.ค.62-ก.ย.63 นพคุณ

4.7 ดูแลสวนสมุนไพรและเพาะปลูกพืชสมุนไพรในบริเวณรอบ ๆอาคาร รพ.หางฉัตร ต.ค.62-ก.ย.63 นพคุณ

4.8 แพทยแผนไทยออกปฏิบัติงานประจํา รพ.สต.บานขวง และ รพ.สต.สันหลวง สัปดาหละ 1วัน ต.ค.62-ก.ย.63 นพคุณ

,พนิดา

5.จัดบริการสรางเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดดวยศาสตรการแพทยแผนไทย

 -ใหบริการดูแลมารดาหลังคลอดดวยการทับหมอเกลือทั้งในและนอกสถานที่ หญิงหลังคลอดทุกราย รพ.หางฉัตร หญิงหลังคลอดได ต.ค.62-ก.ย.63 พนิดา

คาอุปกรณการทับหมอเกลือ ในเขต ต.หางฉัตร รับการดูแลดวยศาสตร

หมอดิน 12 ใบๆละ 50 บาท = 600 บาท การแพทยแผนไทย 600 UC

เตา Hot Plate สําหรับตั้งหมอเกลือ  - รอยละ 80 ของ 5000 UC



จํานวน แหลงงบ

ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ

 -ประชาสัมพันธการใหบริการหญิงหลังคลอดในอําเภอหางฉัตร รพ.และรพ.สต.10แหง จํานวนหญิงหลัง ย.2

โบชัวรประชาสัมพันธ ขนาดA5สีหนา-หลัง 300แผน*12บาท คลอดที่โรงพยาบาล

 -ลงเยี่ยม ติดตามการรับบริการหญิงหลังคลอดรวมกับทีม มอค.ประจําหมูบาน หญิงหลังคลอด รพ.หางฉัตร ต.ค.62-ก.ย.63 พนิดา

ต.หางฉัตร

 -พัฒนาวิจัย R2R /นวัตกรรม เก่ียวกับหญิงหลังคลอด 1ชิ้นงาน รพ.หางฉัตร ต.ค.62-ก.ย.63 พนิดา

 -ใหบริการประคบเตานม ในหองคลอด รพ.หางฉัตร

 -ใหบริการดูแลมารดาหลังคลอดในคลินิกแพทยแผนไทย ทุก จันทร-อังคาร รพ.หางฉัตร

6.พัฒนา/ขยายบริการในกลุมเปาหมาย ผูสูงอายุ กลุมติดบานติดเตียง ใน

ชุมชน ต.ค.62-ก.ย.63 ธนาภรณ

6.1ออกเยี่ยมบานใหความรูและดูแลผูสูงอายุ กลุมติดบานติดเตียง กลุมผูพิการ อําเภอหางฉัตร นพคุณ

รวมกับทีม HHC พนิดา

6.2การเผยแพรความรูการแพทยแผนไทยในกลุมผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุ อําเภอหางฉัตร

 - สงเสริมการปลูกสมุนไพรพ้ืนบานพืชผักสมุนไพร

 - ใหความรูในเรื่องสมุนไพรใกลตัว

 - การสาธิตและสอนการออกกําลังกายในชมรมผูสูงอายุ

6.3ออกใหบริการผูสูงอายุท่ีมีภาวะขอเขาเสื่อมในชุมชนเขต ต.หางฉัตร ทุกวันพุธ ต.หางฉัตร ต.ค.62-ก.ย.63 ธนาภรณ

6.4ออกFCT ใหบริการแพทยแผนไทย สงเสริมสุขภาพในชุมชน

PCC โซน1 บานเหลา,เวียงใต,ปาเหียง วันจันทร ต.ค.62-ก.ย.63 นพคุณ

PCC โซน2 บานขวง,สันหลวง วันอังคาร ต.ค.62-ก.ย.63 พนิดา

PCC โซน3 ปาไคร,หนองขาม,วอแกว วันพฤหัสบดี ต.ค.62-ก.ย.63 นพคุณ

PCC โซน4 โรงพยาบาลหางฉัตร หมู1-หมู9 วันพุธ ต.ค.62-ก.ย.63 ธนาภรณ



จํานวน แหลงงบ

ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ

PCC โซน5 ยางออย,หวยเรียน วันศุกร ต.ค.62-ก.ย.63 ธนาภรณ

7.ขยายองคความรูดานแพทยแผนไทยในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

ในผูปวยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง

 - สงเสริมการใหความรูการใชสมุนไพร ,การออกกําลังกายดวยฤาษีดัดตน รพ.หางฉัตร ต.ค.62-ก.ย.63 ธนาภรณ

และสมาธิบําบัด ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผูปวยรวมกับคลินิกพิเศษ

นพคุณ

พนิดา

8.สงเสริมการใชยาสมุนไพรท้ังใน รพ. ,รพ.สต. และชุมชน  -ลดการใชยาที่ไม

 - สงเสริมสนับสนุนการใชสมุนไพร ทดแทนยาแผนปจจุบัน 5 รายการ  ไดแก  สมเหตุผลและสง ต.ค.62-ก.ย.63 ธนาภรณ

(1.)ยาขี้ผึ้งไพล ทดแทนยา Methyl Salicylate Cream การใชยาสมุนไพร นพคุณ

(2.)ยามะขามแขกทดแทนยาBisacodyl, Milk of Magnesia (MOM)  -มูลคายาสมุนไพร พนิดา

(3.)ครีมพญายอ ทดแทนยา Acyclovia Cream เพิ่มขึ้นรอยละ10

(4.)กลีเซอรีนพญายอ ทดแทนยา TA Oral Paste

(5.)เพชรสังฆาต ทดแทนยา Daflon

 - สงเสริมสมุนไพรใหใชเปนลําดับแรก(First Line Drug) ฟาทะลายโจรและขมิ้นชัน  - มูลคาการใชยา

ทําคูมือยาสมุนไพรที่สามารถทดแทนยาแผนปจจุบันไดใหแกแพทยแผนไทนปจจุบัน frist line drug 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 20

106,004 UC



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร พัฒนาและจัดระบบบริการท่ีมีคุณภาพมาตราฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเขาถึงบริการได งานประจํา

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธท่ีตองการ หองปฏิบัติการผานการประมินรับรอง RE -2

ขอมูลพื้นฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา

หองปฏิบัติการ กลุมงานเทคนิคการแพทย ไดรับการรับรองคณุภาพตามมาตรฐานหองหฏิบัติการทางการแพทย (Re-2) จากสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย

และจะหมดอายุการรับรองในเดือนสิงหาคม 2563

จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ 120514

โครงการ .การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพหองปฏิบัติการ หองปฏิบัติการ

ผานการประมิน

รับรอง (Re -3)

 1.การสอบเทียบเครื่องมือและคุรภัณทางหองปฏิบัติการ
1 เครื่อง หองปฏิบัติการ เครื่องมือและ 45,000 UC ม.ค 63 สารสนิ

 - ตูเย็นเก็บน้ํายา 2 หลัง กลุมงานเทคนิค ครุภัณฑืไดรับการ

 - ตูเย็นเก็บเลือด 1 หลัง การแพทย สอบเทียบรอยละ

 - ตูปลอดเช้ือ (Biological Safety Cabinet:BSC) 1 ตู 100

 - เครื่องcentrifuge
4 เครื่อง

 - เครื่องปน Hematocrit
2 เครื่อง

 - เครื่องหมุนสาย (rotater)  1 เครื่อง

 - ปรอทวัดอุณหูมิ 4 อัน

 - Hygrothermometer 1 อัน

 - นาฬิกาตั้งเวลา 4 อัน

2 การประกันคณุภาพหองปฏิบัติการ หองปฏิบัติการ หองปฏิบัติการ 25,000 UC ต.ค.62 - วรรณิดา

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจํา)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

คปสอ.........หางฉัตร................จังหวัดลําปาง

งาน.....กลุมงานเทคนิคการแพทย........................

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นท่ีดําเนินการ
ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นท่ีดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

   การทดสอบความชํานาญกับหองปฏิบัติการภายนอก (EQA) กลุมงานเทคนิค มีการทําEQA ก.ย.-63

   - งานเคมีคลินิก 14 รายการ การแพทย ครอบคลุมราย

  -  งานลิตวทิยา 4 รายการ การตรวจท่ีสําคัญ

 - งานภูมิคุมกัน 6 รายการ

 - งานจุลทรรศนศาสตร  4 รายการ

 - งานจุลชีววิทยา 2 รายการ

 - งานธนาคารเลือด  4 รายการ

3. การตรวจติดตามภายใน 10 คน หองปฏิบัติการ หองปฏิบัติการ 4,600 UC ม.ีค.-63 ทรงศักดิ์

กลุมงานเทคนิค ไดรับการตรวจ คาอาหาร+

การแพทย ติดตามระบบคุณ อาหารวาง

ภาพจากเครือขาย1000 บาท

คาวิทยากร

6 ชม *600

3600 บาท

4. การตรวจประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพ( Re-accreditaion 3 ) 10 คน หองปฏิบัติการ หองปฏิบัติการ 31,200 UC ส.ค.-63 ทรงศักดิ์

     - คาตรวจประเมิน LA 12,000 บาท (สภาเทคนิคฯ) กลุมงานเทคนิค ไดรับการตรวจ

     - คาที่พัก+คาเดินทางผูตรวจประเมิน  6400 บาท การแพทย ประเมินเพื่อรับรอง

     - คาอาหาร+อาหารวาง  2000 บาท คุณภาพ

     - คาตรวจประเมิน Re-acc-3   6,000 บาท  (กระทรวงฯ)

     - คาที่พัก+คาเดินทางผูตรวจประเมิน  4800 บาท

   



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตราฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเขาถึงบริการได งานประจํา

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธที่ตองการ ผานเกณฑการประเมิน dental safety goal ไมนอยกวา 2.5 คะแนน

ขอมูลพื้นฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา

จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ 120515

โครงการ พัฒนามาตราฐานการบริการของเครือขายสถานบริการสุขภาพ ผานเกณฑการ

1.การพฒันาระบบบริการทันตกรรมเพื่อใหบรรลุมาตราฐาน ประเมิน

dental safety goal Dental safety

Safe Dental Treatment goal ลําปาง

 1.1.เพิ่มคอมพิวเตอรบริเวณจุดซกัประวัติดานหนาหองทันตกรรม
1 เครื่อง หองทันตกรรม ทั้ง4ดาน UC ธค 62 ทญ.พิมพปรางค

 เพื่อ

 1.2. จัดซื้อ ambubag สําหรับเด็ก เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินในผูปวยเด็ก ให 1 ตัว หองทันตกรรม UC ธค 62 ทญ.พิมพปรางค

เปนไปตามเกณฑมาตราฐานสถานพยาบาลของสํานักงานพยาบาลกองประกอบ

โรคศิลปและตามเกณฑพัฒนาระบบบริการทันตกรรม Dental safety goal ของ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง

 1.3 จัดซอมแผนฉุกเฉินทางทันตกรรมในเวลาราชการรวมกับงานอุบัติเหตุและ เจาหนาที่ทันตกรรม หองทันตกรรม คาอาหาร+ 25*15=375 UC ตค62-มิย63 ทญ.พิมพปรางค

ฉุกเฉิน ปละ1ครั้ง เพื่อรองรับเหตุการณฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้น และอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หองฉุกเฉิน อาหารวาง

ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบ

แผนปฏบิัติการสาธารณสุข (งานประจํา)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

คปสอ.........หางฉัตร................จังหวัดลําปาง

งาน.......ทันตกรรม.................................

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ
ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ



จํานวน แหลงงบ

ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ

จํานวน 15 คน

2. รับการตรวจประเมินคลินิกทันตกรรมคณุภาพจากคณะกรรมการจังหวัด เจาหนาที่ทันตกรรมและ หองทันตกรรม คาอาหาร+ 100*20=2000 UC ตค62-มิย63 ทญ.พิมพปรางค

คณะกรรมการจังหวัด อาหารวาง

จํานวน 20คน

3.ออกตรวจประเมินคลินิกทันตกรรมคุณภาพใน รพ.สต ที่ใหการรักษาทาง 4 รพ.สต 4 รพ.สต ผานเกณฑการ ตค62-มิย63 ทญ.พิมพปรางค

ทันตกรรม ประเมิน



งาน   บริหารแผน 

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร งานประจํา

ประเด็น / งาน :   ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด (KPI)/ ผลลัพทธที่ตองการ   1.  รอยละของการดําเนินงานตามแผนปฏิบติการ

                                               2. รอยละของผลสําเร็จตามตัวชี้วัดทุกระดับ

ขิ้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา  :  มีการประชุม คปสอ.หางฉัตรทุกเดิอน การนิเทศงาน รพ.สต.  2 ครั้ง/ป   และการประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุขทุก  6 เดือน

                                        การจัดทําแผนงาน งบประมาณ  การเบิกจาย รอยละ  

จํานวน แหลงงบ

2 รหัสโครงการ 120516

โครงการพัฒนาระบบบริหารแผนงานประจํา

1. คณะกรรมการ คปสอ.หางฉัตร

 - แตงต้ังคณะทํางาน คปสอ.หางฉัตร คณะทํางาน 20 คน คปสอ.หางฉัตร มีคณะกรรมการ

 - ประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดทําแผน คณะทํางานแผนฯ มีแผนฯคปสอ.หางฉัตร  ต.ค.62 ทีม ยุทธฯ

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน คปสอ.หางฉัตร

 - ระดับ คปสอ. หางฉัตร คณะทํางานแผนฯ คปสอ.หางฉัตร มีแผนฯคปสอ.หางฉัตร UC

 - ระดับ รพ./รพ.สต. (แผนสุขภาพตําบล) 20 คน * 2 ครั้ง  ต.ค.62

- ประชุมชี้แจงการจัดทําแผนยุทธศาสตร พย.-ธค. 62 คปสอ.หางฉัตร

และการจัดทําแผนงบประมาณป 2563

2. ระบบการบริหารแผน คปสอ.หางฉัตร

- การจัดทําโครงการ เสนอขออนุมัติ โครงการที่ไดรับ รายงานการสงแผนฯ ต.ค.- ธ.ค.62 บุญลักษณ/อนุพงษ

สสจ.ลําปาง อนุมัติจาก สสจ.

แผนปฎิบัติการสาธารณสุข (งานประจํา)  ประจําปงบประมาณ 2563

คปสอ. หางฉัตร จังหวัดลําปาง

ลําดับ ชื่อโครงการ / รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ





จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ / รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

- จัดทําทะเบียนโครงการ ระดับอําเภอ มีทะเบียนโครงการฯ ต.ค.- ธ.ค.62 บุญลักษณ/อนุพงษ

- ติดตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสสจ.ลําปาง มค.- กย. 63 บุญลักษณ/อนุพงษ

- บันทึกโครงการ/กิจกรรม/ผลการ ดําเนินงาน มีรายงานผลการบันทึก มค.- กย. 63 บุญลักษณ/อนุพงษ

- การติดตามและสรุปความกาวหนาโดย 1 ครั้ง / เดือน มีสรุปผลการดําเนิน มค.- กย. 623 บุญลักษณ/อนุพงษ

ผูบริหารแผน งานยุทธศาสตรฯ

- สรุปผลดําเนินงานโครงการ เสนอที่ประชุม 1 ครั้ง / เดือน มีรายงานสรุปผลการ ต.ค.62-ก.ย.63 คปสอ.หางฉัตร

คปสอ.หางฉัตร ติดตามโครงการฯ

3.การนิเทศและติดตามงาน

3.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารหนวยงาน
12 ครั้ง/ป รายงานประชุม คปสอ.

 คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม ต.ค.62-ก.ย.63 คปสอ.หางฉัตร

 เพ่ือติดตาม ประเมินผลงานของกลุมงาน 25 คน x30บาท x 12 ครั้ง

  -  ระดับโรงพยาบาล 9,000 UC

   - สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 12 ครั้ง/ป

3.2 ประชุม คปสอ.หางฉัตร

 ติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร

แผนแกไขปญหาและตัวช้ีวัด ป 2563

3.3 รับการนิเทศติดตามงานทีม สสจ.ลําปาง 2 ครั้ง/ป 

3.3.1 รับการนิเทศติตามงานทีม สสจ.ลําปาง คปสอ.,สสจ.40 คน
คปสอ.ไดรับการนิเทศ

 คาอาหาร อาหารวาง

และเครื่องดื่ม  ม.ค.63 ทีมนิเทศ

ครั้งที่ 1 จากทีม สสจ.ลําปาง 40 คน x100 บาท x 1 ครั้ง สสจ.ลําปาง

4,000 UC



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ / รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

3.3.2 รับการนิเทศติตามงานทีม สสจ.ลําปาง
คปสอ.ไดรับการนิเทศ

 คาอาหาร อาหารวาง

และเครื่องดื่ม ม.ิย.-63 ทีมนิเทศ

ครั้งที่ 2 จากทีม สสจ.ลําปาง 40 คน x100 บาท x 1 ครั้ง สสจ.ลําปาง

4,000 UC

4.4 นิเทศติดตามงานตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง/ป คปสอ.

 คาอาหาร อาหารวาง

และเครื่องดื่ม ม.ีค.-63 คปสอ.หางฉัตร

(ทีม สสจ.ลําปาง) หางฉัตร 35คน x100บาท x1 ครั้ง

3,500 UC

4.5 ทีมนิเทศงานจากศูนยวิศวกรรม ฯ 1 ครั้ง/ป รพ.หางฉัตร

 คาอาหาร อาหารวาง

และเครื่องดื่ม ม.ีค.-63 รพ.หางฉัตร

 25คน x100 บาท x1

 ครั้ง

2,500 UC

4.6รับการประเมินมาตรฐาน ECS 1 ครั้ง/ป รพ.หางฉัตร

 คาอาหาร อาหารวาง

และเครื่องดื่ม เม.ย.-63 รพ.หางฉัตร

20คน x100 บาท x1 ครั้ง

2,000 UC

4.7 รับการประเมินมาตรฐานสิงแวดลอมฯ 1 ครั้ง/ป รพ.หางฉัตร

 คาอาหาร อาหารวาง

และเครื่องดื่ม เม.ย.-63 รพ.หางฉัตร

20คน x100 บาท x1 ครั้ง

2,000 UC



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ / รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

4.8 รับการประเมินมาตรฐาน SRRT 1 ครั้ง/ป รพ.หางฉัตร

 คาอาหาร อาหารวาง

และเครื่องดื่ม เม.ย.-63 รพ.หางฉัตร

20คน x100 บาท x1 ครั้ง

2,000 UC

4.12 ประชุมประจําเดือน ผอ.รพ.สต. 12 ครั้ง/ป รพ.สต.

 คาอาหาร อาหารวาง

และเครื่องดื่ม ต.ค.62-ก.ย.63 ประจักษ

15คน x100 บาท x12 คร้ัง UC

18,000 รพ.สต.

4.13 ประชุมประจําเดือนผูปฏิบัติงาน.รพ.สต. 6 ครั้ง/ป รพ.สต.

 คาอาหาร อาหารวาง

และเครื่องดื่ม UC ตค.62-กย.63 ประจักษ

25คน x100 บาท x6 ครั้ง รพ.สต.

15,000 

UC รพ. 29,000.00

UC  รพ.สต. 33,000                  

รวมงบประมาณ UC



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร งานประจํา

ตัวชี้วัด ลดอัตราปวยดวยโรคอุจาระรวงและโรคอาหารเปนพิษ>คามัธยฐาน 5 ป ยอนหลัง

ขอมูลพื้นฐาน ป 2562 อัตราปวยดวยโรคอาหารเปนพิษ 5 ปยอนหลัง 

จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ

โครงการปองกันและควบคุมอาหารเปนพษิ  

1.กอนเกิดโรค

1.1สงเสริมคณะกรรมการ"กินรอน ชอนกลาง ลางมือ 4 ครั้ง/ป บูรณาการกับคณะกรรมการ ต.ค62-กย.63 ธัชชัย /ชัยยภัทร

สวมหนากากอนามัย" รวมกับอําเภอหางฉัตร ใหมี

มาตรการทางสังคมในการงดอาหารดิบ แอลกอฮอลล

ในงานบุญ งานศพ มอบเปนนโยบายสาธารณะแก

กํานันผูใหญบานและผูนําชุมชน

1.2.สงเสริมชุมชนตัวอยางในการ"กินรอน ชอนกลาง 3 ชุมชน บูรณาการรวมกับ ต.ค62-กย.63 ธัชชัย /ชัยยภัทร

ลางมือ งดอาหารดิบ แอลกอฮอลในงานบุญ งานศพ งานสุขศึกษา

(ใหรางวลัชุมชนตัวอยาง 3 อันดับ )

1.3.ประชาสัมพันธ มาตรการ " สุก รอน สะอาด " 4 ครั้ง/ป ต.ค62-กย.63 ธัชชัย /ชัยยภัทร

1.4.สนับสนุนใหมีจุดลางมือที่สะดวกตอการลาง ในวดั ทุกหมู ต.ค62-กย.63 ธัชชัย /ชัยยภัทร

โรงเรียน ศูนยเด็ก ที่สาธารณะในหมูบาน

1.5เฝาระวังในชุมชน

 -ปรับปรุงสุขาภิบาลอาหาร รานอาหารตาม CFGT ทุกราน บูรณาการกับงานสุขาภิบาล ต.ค62-ธ.ค.62 ธัชชัย /ชัยยภัทร

   ตลาดสด ตลาดนัดตามเกณฑ ตลาดสดนาซื้อ  อาหารและตลาดสดนาซื้อ  

 - เก็บตัวอยางนํ้า อาหาร เขียง สงตรวจเฝาระวังSI2 ทุกราน ต.ค62-ธ.ค.62 ธัชชัย /ชัยยภัทร

ผูรับผิดชอบ

งานสุขาภิบาลอาหาร

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจํา)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

คปสอ.หางฉัตร   จังหวัดลําปาง

งานควบคุมโรคทางเดินอาหารและน้ํา

ลําดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นท่ีดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นท่ีดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

1.6 จัดทําสื่อ ดานเอกสารแผนพับ สื่อปายไวนิล ต.ค62-ธ.ค.62 ธัชชัย /ชัยยภัทร

สื่อเสียงตามสาย ในรพ./หมูบาน วิทยุชุมชน ทุกหมู      บูรณาการกับ งานสุขศึกษา

1.6.1รณรงค การปองกันและควบคุมโรคอาหารเปนพิษ 4  ครั้ง ต.ค62-ธ.ค.62 ธัชชัย /ชัยยภัทร

1.6.2อบรมใหความรูแกภาคีเครือขายในการปองกันโรค

         - อบรมผูดูแลเด็กและผูปกครองเด็ก0- 4ป 350 คน บูรณาการกับงานสุขาภิบาล ต.ค62-ธ.ค.62 ธัชชัย /ชัยยภัทร

         -อบรมแมครัวผูปรุงอาหารในงานบุญงานศพ 100 คน ต.ค62-ธ.ค.62 ธัชชัย /ชัยยภัทร

         -อบรมผูประกอบการรานอาหาร ทุกราน ต.ค62-ธ.ค.62 ธัชชัย /ชัยยภัทร

1.6.3 จัดกิจกรรมลางมือเน่ืองในวันลางมือโลก 1 ครั้ง ธัชชัย 

1.7 วิเคราะหสถานการณ การเกิดโรคอาหารเปนพิษทุกเดือน 1ครั้ง/เดือน ต.ค62-กย.63 ศิริญญา/บุญลักษณ

2.ขณะเกิดโรค

2.1สอบสวนโรคตามมาตรฐาน SRRT

   - สอบสวนโรคอาหารเปนพิษกรณีเปนกลุมกอนทุกเหตุการณ ทุกราย ต.ค62-กย.63 ศิริญญา/บุญลักษณ

   - ดําเนินการควบคุมโรคตามมาตรฐาน SRRT ทุกราย ต.ค62-กย.63 ศิริญญา/บุญลักษณ

  - ทํา war room ในกรณ ีสถานการณรุนแรง ทุกสัปดาห ต.ค62-กย.63 ศิริญญา/บุญลักษณ

  - สงตรวจตัวอยางทางหองปฏิบัติการ ทุกราย ต.ค62-กย.63 ศิริญญา/บุญลักษณ

3.หลังเกิดโรค

3.1.เฝาระวังอยางตอเน่ืองในกลุมผูปวย/ผูสัมผัส ทุกราย ต.ค62-กย.63 ศิริญญา/บุญลักษณ

เปน 2 เทาของระยะฟกตัวของเช้ือ

3.2.มีรายงานการสอบสวนโรคฉบับสมบูรณทุกเหตุการณ ทุกราย ต.ค62-กย.63 ศิริญญา/บุญลักษณ

บูรณาการกับงานสุขาภิบาล

อาหารและตลาดสดนาซื้อ



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร งานประจํา

ตัวชี้วัด 

ขอมูลพื้นฐาน 

จํานวน แหลงงบ

รหัสโครงการ

โครงการ.....งานโรคเรื้อน

 1. การคนหาผูปวยรายใหม

  -  การสํารวจหาผูปวยในหมูบานแบบ Rapid Survey 73 หมู 1.อัตราปวยไมเกิน  1 ตอ ตค.62- ก.ย.63 ธชัชัย/บุญลักษณ

  -  การตรวจรางกายนักเรียน ป.1-6 ทุกโรง หมื่นประชากร ตค.62- ก.ย.63 ธชัชัย/บุญลักษณ

  - การตรวจรางกายผูสัมผัสโรครวมบานผูปวย ผูสัมผัสทุกราย 2. ไมพบผูปวยใหม ตค.62- ก.ย.63 ธชัชัย/บุญลักษณ

  -  รายงานกิจกรรมคลินิกโรคผิวหนัง ทุกเดือน อายุ < 15 ป ตค.62- ก.ย.63 ธชัชัย/บุญลักษณ

 2. การรักษา / ประเมินผล 3. ไมพบผูปวยใหมที่มีความ

  2.1 การติดตามการกินยาของผูปวย ผูปวยทุกราย พิการระดับ 2 ( มองเห็น ตค.62- ก.ย.63 ธชัชัย/บุญลักษณ

  2.2 การตรวจรางกายผูปวยเพื่อประเมินความพิการ ผูปวยทุกราย ความพิการไดดวยตาเปลา ) ตค.62- ก.ย.63 ธชัชัย/บุญลักษณ

  2.3 สรุปการคนหาผูปวยรายใหม ผูสัมผัสโรคเรื้อนและการรักษาเขาที่ คปสอ.ทุกเดือน ทุกเดือน ตค.62- ก.ย.63 ธชัชัย/บุญลักษณ

 3. การรณรงคสัปดาหราชประชาสมาสัย

  3.1 รณรงคใหความรูและตรวจโรคผิวหนัง 73 หมู มค.63- ก.ย.63 ธชัชัย/บุญลักษณ

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบตัิการสาธารณสุข (งานประจํา)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

คปสอ.หางฉัตร   จังหวัดลําปาง

งานโรคเรื้อน

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร งานประจํา

ตัวชี้วัด ลดอัตราปวยดวยโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

ขอมูลพื้นฐาน

จํานวน แหลงงบ

1 รหัสโครงการ

โครงการ.......งานควบคุมโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ..

งานควบคุมและปองกันโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  

 1.  สํารวจเฝาระวังกลุมเยาวชนในสถานศึกษา

 -คัดเลือกแตงตั้งคณะทํางานตัวแทนเยาวชน 11 แหง ต.ค62-กย.63 ธัชชัย/บุญลักษณ

 - จัดกรรมประชุมอบรมใหความรูในกลุมเด็กเยาวชนในสถานศึกษา 200 คน/1 แหง ต.ค62-กย.63 ธัชชัย/บุญลักษณ

 - จัดกิจกรรมเยาวชนใหความรูทางวิทยุชุมชน  1 ครั้ง / ป ต.ค62-กย.63 ธัชชัย/บุญลักษณ

 -กิจกรรม ตอบปญหาชิงรางวัล  1 ครั้ง / ป ต.ค62-กย.63 ธัชชัย/บุญลักษณ

 - รณรงคเนื่องในวัน เอดสโลก

  - ใหความรูเรื่องโรคทางเพศสัมพันธ/รณรงคการใชถุงยางอนามัย  1 ครั้ง / ป ต.ค62-กย.63 ธัชชัย/บุญลักษณ

2.จัดทําปายประชาสัมพันเรื่องโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  1 ครั้ง / ป กพ 62 - มีค.63 ธัชชัย/บุญลักษณ

3. รายงานการเฝาระวังโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 1/ เดือน/ครั้ง ต.ค62-กย.63 ศิริญญา

4. สรุปผลการดําเนินงาน วิเคราะห สงคนืขอมูลแกชุมชน   2 ครั้ง /ป ธค.62- กค 63 ธัชชัย

   ขอมูลจาก สสจ. กพ.63-กค 63 ธัชชัย

ผูรับผิดชอบ

บรูณาการกับงานอนามัยโรงเรียน

บรูณาการกับงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ

บรูณาการกับงานอนามัยโรงเรียน

บรูณาการกับงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ

บรูณาการกับงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ

เ

คปสอ.หางฉัตร   จังหวัดลําปาง

งานควบคุมโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบใุหชัดเจน)



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร งานประจํา

ตัวชี้วัด 

ขอมูลพื้นฐาน ป 2562 

จํานวน
แหลง

งบ

รหัสโครงการ

โครงการ...งานควบคุมโรคที่ปองกนัดวยวัคซีน

1. ใหบริการวัคซีน

1.1 วัคซีนเด็ก 0-5 ป  - เด็ก 0-5 ป สถานบริการทุกแหง ต.ค.62-ก.ย.63

 - ใหบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในคลินิกสุขภาพเด็กดี

1.2 วัคซีนนักเรียน

   - HPV  - นักเรียนหญิง ช้ัน ป.5 รร.ทุกแหง
ภาคเรียนที่ 1 ของปการศกึษา

   - dT  - นักเรียนชั้น ป.6 ทุกคน รร.ทุกแหง
ภาคเรียนที่ 1 ของปการศกึษา

1.3 วัคซีนผูใหญ

 - ดําเนินการจัดต้ังคลินิกวัคซีนในผูใหญ

 - ประชาสัมพันธการใหบริการในคลินิกวัคซีนผูใหญ

 - ดําเนินการใหบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในคินิกวัคซีนผูใหญ

   1.วัคซีนไขหวัดใหญ  - บุคคลท่ีไดรับบริการวัคซีนไขหวัดใหญตามแนวทาง (7 กลุมเส่ียง) 3,000 คน ม.ิย.63-ส.ค.63

 - เจาหนาที่สาธารณสุข,ทีมกําจัดสัตวปก,ปศุสัตว

   2.dT  - บุคคลท่ีอายุลงทายดวย 0 ทุกคน ต.ค.62-ก.ย.63

   3.MR  - นักศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุขทุกคน ทุกคน ต.ค.62-ก.ย.63

* อัตราความครอบคลุมทุกวัคซีน≥รอยละ 90

ยกเวน MMR1 และ MMR2 ≥รอยละ 95

และวัคซีนใน นร. ≥รอยละ 95 เปนราย

โรงเรียน

2. การเฝาระวัง

2.1 เฝาระวังผูปวย AEFI ภายหลังการไดรับวัคซีน ประชากรทุกกลุมเปาหมายท่ีไดรับวัคซีน ทุกราย ต.ค.62-ก.ย.63

ผูรับผิด

ชอบ

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจํา)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

คปสอ.หางฉัตร   จังหวัดลําปาง

งานควบคุมโรคที่ปองกนัดวยวัคซีน

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นท่ีดําเนินการ

ผลผลิต

ของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ     

(ระบุใหชัดเจน)



จํานวน
แหลง

งบ

ผูรับผิด

ชอบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นท่ีดําเนินการ

ผลผลิต

ของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ     

(ระบุใหชัดเจน)

2.2 เฝาระวังผูปวยกลามเนื้อออนแรงแบบปวกเปยกเฉียบพลัน (Acute flaccid paralysis

 : AFP)

- มีรายงานผูปวย AFP ไมนอยกวา 2 รายตอประชากรแสนคนอายุ

ต่ํากวา 15 ปตอป (รายจังหวัด) ทุกราย
ต.ค.62-ก.ย.63

 - ดําเนินการสอบสวนโรคในผูปวย AFP ภายใน 48 ชั่วโมงหลังพบผูปวย ทุกราย ต.ค.62-ก.ย.63

 - เก็บตัวอยางอุจจาระสงตรวจจากผูปวย AFP จํานวน 2 ตัวอยาง หางกันอยางนอย 24 

ช่ัวโมง ภายใน 14 วันหลังเริ่มมีอัมพาต ไดไมตํ่ากวารอยละ 80 ของผูปวย AFP ทั้งหมด
 -ผูปวยสงสัย AFP ทุกราย

ทุกราย

ต.ค.62-ก.ย.63

 - ดําเนินการควบคมุโรคภายใน 72 ชั่วโมง หลังพบผูปวย AFP (พิจารณาจากผลการ

ตรวจสอบความครอบคลุมการไดรับวัคซีนในพื้นท่ีที่พบผูปวยหรือพื้นท่ีใกลเคียง)
 -ผูปวยยืนยัน AFP ทุกราย

ทุกราย
ต.ค.62-ก.ย.63

 - ความครอบคลุมการไดรับวัคซีนโปลิโอครบตามเกณฑในเด็กอายุครบ 1 ป ไมต่ํากวารอย

ละ 90
 -เด็กอายุครบ 1 ป

>รอยละ90
ต.ค.62-ก.ย.63

 - ความครอบคลุมการไดรับวัคซีนโปลิโอชวงรณรงคไมต่ํากวารอยละ 90 โดยตองผาน

เกณฑท้ัง 2 รอบ
 - เด็ก 0-5 ป ใชชวงรณรงคทุกราย

>รอยละ90
ต.ค.62-ก.ย.63

2.3 เรงรัดการเฝาระวังโรคหัดและการตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการ
มีรายงานผูปวยไขออกผื่นหรือผูปวยสงสัยโรคหัดหรือหัดเยอรมัน ไม

นอยกวา 2 รายตอประชากรแสนคนตอป ทุกราย
ต.ค.62-ก.ย.63

 - ความครอบคลุมการไดรับวัคซีนโรคหัดท้ัง 2 เข็ม คือ MMR1 และ MMR2 ไมต่ํากวา

รอยละ 95
(รายจังหวัด)

>รอยละ95
ตค.62 –  ก.ย.63

 - มีการสอบสวนโรคเฉพาะรายในผูปวยไขออกผื่นหรือผูปวยสงสัยโรคหัดหรือหัดเยอรมัน

 ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากพบผูปวย ไมนอยกวารอยละ 80 ของผูปวย

 - ผูปวยสงสัยทุกราย

ทุกราย
ต.ค.62-ก.ย.63

 - มีการเก็บตัวอยางซีรั่มสงตรวจ ไมนอยกวารอยละ 80 ของผูปวยท่ีรายงานเขาสูระบบ

เฝาระวัง (ไมนับผูปวยในการสอบสวนเหตุการณการระบาด)

 - ผูปวยสงสัยทุกราย

ทุกราย
ต.ค.62-ก.ย.63

 - มีการเก็บส่ิงสงตรวจเพื่อวิเคราะหหาสายพันธุไวรัสโรคหัดไมนอยกวารอยละ 80 ของ

เหตุการณการระบาด

 - ผูปวยสงสัยทุกราย

ทุกราย
ต.ค.62-ก.ย.63

 - ดําเนินการใหวัคซีนเพื่อควบคมุการระบาดของโรคหัดใหแลวเสร็จภายใน 72 ช่ัวโมง 

หลังพบผูปวยสงสัยโรคหัดรายแรก (พิจารณาจากผลการตรวจสอบความครอบคลุมการ

ไดรับวัคซีน/ประวัตกิารไดรับวัคซีน/ลักษณะทางระบาดวิทยา ในพื้นที)่

 - ผูปวยสงสัย/ผูปวยยืนยันทุกราย

ทุกราย

ต.ค.62-ก.ย.63

 - ประชากรกลุมเปาหมายไดรับวัคซีนโรคหัด โดยมีความครอบคลุมการไดรับวัคซีนชวง

รณรงคไมต่ํากวารอยละ 95

  -กลุมเปาหมายในชวงรณรงค

>รอยละ 95
ต.ค.62-ก.ย.63

3. การควบคุมและตดิตาม ต.ค.62-ก.ย.63

 - ติดตามผลการดาํเนินงานของสถานบริการ  - สถานบริการทุกแหง 11 แหง ต.ค.62-ก.ย.63

 - ประเมินคุณภาพการลงขมูลในระบบ 43 แฟม  - สถานบริการทุกแหง 11 แหง ต.ค.62-ก.ย.63

 - วิเคราะหขอมูลความครอบคลุมการไดรับวัคซีนในพื้นที่ทุกเดือน  - สถานบริการทุกแหง 11 แหง ต.ค.62-ก.ย.63



จํานวน
แหลง

งบ

ผูรับผิด

ชอบ
ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นท่ีดําเนินการ

ผลผลิต

ของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ     

(ระบุใหชัดเจน)

 - เรงรัดการดําเนินงานของสถานบริการ  - สถานบริการทุกแหง 11 แหง ต.ค.62-ก.ย.63



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร งานประจํา

ตัวชี้วัด 

ขอมูลพื้นฐาน ป 2562 

จํานวน แหลงงบ

งานควบคุมโรคไขหวัดใหญ

 1. การปองกันโรค

 1.1 การใหความรูแกประชาชนในการปองกันและการเฝาระวังโรค

       - เอกสารแผนพับสนับสนุนรพ.สต. รพ.สต./รพ 11 แหง ตค.62-เม.ย.63 ศิริญญา/บุญลักษณ

     - เสียงตามสายในโรงพยาบาล/หมูบาน รพ.สต./รพ 11 แหง ตค.62-เม.ย.63 ศิริญญา/บุญลักษณ

     - ประชาสัมพันธการใหบริการฉีดวคัซีนไขหวดัใหญ ใน กลุมเส่ียง  73 หมูบาน จํานวน 3,500 คน ม.ิย.63-กย.63 ศิริญญา/บุญลักษณ

 1.2 บูรณาการการจัดกิจกรรมรวมกับโครงการ

     -  ดําเนินการฉีดวคัซีน แกกลุมเปาหมาย (กําหนดโดย สปสช.) 73 หมูบาน จํานวน 3,000 คน ม.ิย.63 -สค.63 ศิริญญา/บุญลักษณ

     -  ดําเนินการฉีดวคัซีน แกกลุมเปาหมาย (เจาหนาที่สาธารณสุข) จํานวน 300 คน

 - บันทึกผลการฉีดวคัซีนไขหวดัใหญ ลงในโปรแกรม Hos Xp จํานวน 3,000 ชุด ชุดละ 3 บาท 9000  UC กค.63 -สค.63 ศิริญญา

 2. การเฝาระวังโรค

 2.1 การคนหาผูปวย

   - แจงสถานการณโรคแกSRRT ,คปสอ.กกบ.,หัวหนาสวนราชการ SRRT ,คปสอ.กกบ.,หัวหนาสวนราชการ ตค.62-กย.63 ศิริญญา

  - คัดกรองผูที่มารับบริการในสถานพยาบาล 11 แหง  เมย.63-กย.63 ณปภัทร/ธชัชัย/ศิริญญา

 2.2 สงวัตถุตัวอยางสงตรวจทางหองปฏิบัติการ รายที่สงสยัทุกราย ต.ค.62-ก.ย.63 ทรงศักดิ/์ศิริญญา

 3. การควบคุมโรค

 3.1  ทีม ( SRRT ) ดําเนินการสอบสวนและควบคุมโรค ทุกราย ต.ค.62-ก.ย.63 ธชัชัย/ศิริญญา/บุญลักษณ

   โรคในพื้นที่และรายงานผลการดําเนินงานภายใน 72 ชม.(เกิดการระบาด)

ผูรับผิดชอบ

บูรณการงานสุขศึกษา ประชาสัมพันธ

แผนปฏบิัตกิารสาธารณสุข (งานประจํา)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

คปสอ.หางฉตัร   จังหวัดลําปาง

งานควบคุมโรคไขหวัดใหญ

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน
พื้นที่

ดําเนินการ

ผลผลิต

ของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุให

ชัดเจน)



งาน คลินิกพิเศษ

ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย 1. ผานการประเมิน NCD Clinic Plus  2. ผานการประเมิน CKD  Clinic  คุณภาพ

                         3. อัตราผูปวยเอดสมีคา  OI  ลดลงจากปที่ผานมา  รอยละ 10    4. อัตราการติดเชื้อจากมารดาสูทารก เทากับ 0

                 5. อัตราการเขาถึงยาตานไวรัส  รอยละ  100     6. อัตราตายลดลงจากปที่ผานมารอยละ  5 

                         7. รอยละความพึงพอใจผูรับบริการ > รอยละ  75   8. อัตราการเขาถึงยา ICS/LABA รอยละ 100

                         9. อัตราการเขารับการรกัษาแบบผูปวยในดวย AE นอยกวา130 ตอ100 ผูปวย

ขอมูลพื้นฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา

จํานวน แหลงงบ

1 โครงการพัฒนาคลินิกพิเศษ คลินิกพิเศษ 1.คลินิกโรคเบาหวาน อารีย

ปรับปรุงระบบโครงสราง / พื้นที่บริการ รพ.หางฉัตร โรคความดันโลหิตสูง ทีม NCD Clinic

1. พัดลมติดผนังสําหรบัผูปวยท่ีมารับบริการ คลินิกโรคไต  ธค.62

ทดแทนของเดิม 4  ตัว ผานการ NCD clinic plus 12000 UC

2. เกาอี้บุฟองน้ําสีน้ําเงินมีพนักผิงหลัง 5 ตัว ทดแทนที่ชํารุด 2.ผูปวยมีความพึงพอใจ 5000 UC

3. ปรับมุมใหความรูแกผูมารับบริการ มากกวารอยละ 75 15,000 UC

4. โทรศัพทไรสายสําหรบัแพทย Consult 1 เครื่อง 5,000 UC

5. พัดลมตั้งพื้นขนาดใหญ 2 เครื่อง 3,000 UC

6. เกาอี้หัวโลนปรับระดับความสูงไดสําหรับ 1 ตัว 3,000 UC

เครื่องวัดความดันดิจิตอลเครื่องใหญ

ระบบบริการในคลินิก

1. จัดทําแบบคัดกรองคนหาภาวะแทรกซอนทางตา 5 ริม บูรณาการกับงานพัสดุ  ธค.62 อารีย

2. จัดทําแบบคัดกรองคนหาภาวะแทรกซอนทางเทา 10 ริม บูรณาการกับงานพัสดุ  ธค.62 ทีม NCD Clinic

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข (งานประจํา)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

คปสอ  หางฉัตร จังหวัดลําปาง

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ

ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
3. จัดทําแบบคัดกรองคนหาภาวะแทรกซอนทาง 10 ริม บูรณาการกับงานพัสดุ  ธค.62

หองปฏิบัติการ

4. หูฟง 3 M 5 อัน  ธค.62

5. ชุดคอมพิวเตอรพรอมจอขนาด  17  นิ้ว 3 ชุด บูรณาการงาน IT  ธค.62

120,000 UC

5. เครื่องวัดความดันปรอทแบบตั้งโตะ 2 ตัว 10000 UC  ธค.62

6. หมึกปริ้นเตอรสี 3 =ชุด / 4 สี บูรณาการงานพัสดุ  ธค.62

7. จัดทําเอกสารแผนพับเร่ืองอาหารสําหรับ 9000 แผน แผนละ 3 บาทUC ตค. 62 - มีค.63 อารีย  

ผูปวยโรคเบาหวาน โรคความดันไขมันในเลือด กระดาษสี 27,000  บาท

8. รองเทาเบาหวานสําหรับผูปวยเบาหวาน 410 คู 1200*410 คูUC ส.ค.-62 อารีย , งานพัสดุ

ที่มีความเสี่ยงสูง 492,000 สปสช.

9. จัดทํากระดานความรูเคล่ือนที่ขนาด1 เมตร 2 ชุด 10,000 บาทUC ตค. 62 - มีค.63 อารีย

คูณ 1.2 เมตร โดยใชกระดานชานออย ทีม NCD Clinic

2 พัฒนาการบริการโรคเอดส

1. กิจกรรมบริการ คลินิก AIDS ตค. 62 - มีค.63 เทียนจรัส

 - การบันทึกลงทะเบียนผูปวยรายใหม ปราณี

 - ประเมินอาการ วรรณิดา

 -ใหความรูเก่ียวกับโรค อาการปจจัยเสี่ยง เจนจิรา

 ใหความรูเก่ียวกับการใชยา



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ใหความรูเก่ียวกับการปฏิบัติตัว โภชนาการ

 การปองกันการติดเชื้อที่ถูกตอง

 การแพรกระจายเชื้อที่ถูกตอง

 -พูดคยุใหกําลังใจ  (EMPOWERMENT)

 -สงเจาะเลือด V/L และติตามทุก 1ป

 -สงเจาะเลือด Blood  chem  

และติดตามตอทุก 6 เดือน

สงเจาะเลือด CD4, CBC  

และติดตามตอทุก 6 เดือน

 -ใหการรักษาตาม  GUIDLINE

ลงบันทึกติดตามการรักษา และการสง  LAB

ในฐานขอมูล  สปสช.ทุก VISIT

ติดตามผูปวย กรณีที่ขาดนัดโดยทางโทรศัพท

งานบริการเชิงรุก

2. ใหบริการเคลื่อนที่ผูตองขังในทัณฑสถานบําบัด ตค. 62 - มีค.63

พิเศษ จ.ลําปาง

1. คัดกรอง DM , HT อารีย

2. คัดกรอง  TB , AIDS ธีระพันธ,เจนจิรา

3. ใหความรูเรื่องโรค  DM ,HT , TB , AIDS

4.จัดกิจกรรมโครงการปฏิบัติการเรงรัดการยุติ

ปญหาเอดส  ในกลุม  MSM , FW 

3 คลินิก  COPD 1ตค.62-30กย.63

 -  ตรวจคัดกรองผูที่มีภาวะเสี่ยงตอ

การเกิดโรค COPD เชน ผูสูบบุหรี่  ผูที่อยู



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
ในสภาวะแวดลอมที่เปนฝุน  ควัน 

โดยใหบริการตรวจวินิจฉัยโรค    ดวยการเปา

  SPIROMETRY โดยใชMouth  peach ชิ้นละ 6 บาทUC ทิพยศุภางค

 -  สงเขารับบริการคลินิกอดบุหรี่ 3,000 บาท ฉัตรธิดา

 - บริการรักษาตามมาตรฐานแนวปฏิบัติ COPD อังคณา

 - การฟนฟูสมรรถภาพปอด ดวงพร

 -  ติดตามการไดรบั CXR,วัคซีนไขหวัดใหญ

 - รายงานการสงตอ

 -  ลงขอมูลในโปรแกรม  Easy COPD

 - รายงานประจําเดือนสงจังหวัด



งาน ผูปวยนอก

ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย 

1. หนวยงานบริการ มีความปลอดภัย ไดมาตรฐาน พึงพอใจสําหรับผูรับและผูใหบริการ

2.ผลิตภาพ (Productivity ) ของหนวยงานผูปวยนอกอยูในเกณฑมาตรฐาน เทากับ 90-110 %

3. จํานวนอุบัติการณผูปวยโรคติดตอไดรับการคดักรองและสงตรวจรักษาไมถูกตอง

4. จํานวนอุบัติการณการสงผูปวยเขาหองตรวจผิดคน /ผิดเวชระเบียน เทากับ 0

5. จํานวนอุบัติการณการตรวจรักษาผิดคน เทากับ 0

6. จํานวนอุบัติการณผูปวยเกิดภาวะวิกฤติฉุกเฉินขณะรอตรวจ

7.จํานวนผูปวยไดรับอุบัติเหตุ พลัดตกหกลมระหวางรอตรวจ

8. รอยละความสมบูรณของการบันทึกเวชระเบียนผูปวยนอก ≥ 85

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                9. รอยละความพึงพอใจผูรับบริการ ≥ รอยละ  85

10.จํานวนขอรองเรียนดานพฤติกรรม/ดานระบบการบริการ

ขอมูลพื้นฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา

จํานวน แหลงงบ

โครงการพัฒนาปรับปรุงหนวยงานบริการ ให งานผูป่้วยนอก รพ.หางฉัตร อารีย์

เหมาะสม  ปลอดภัย นาอยู ทีม NCD Clinic

 - ปรับพ้ืนท่ีจุดทํางานของพยาบาลคัดกรอง และ  2 ห้อง UC  ธค.62 งาน ENV

   หองพักเจาหนาที่

 - จัดทําระบบระบายอากาศของหนวยงาน ระบบระบาย UC  ธค.62 งาน ENV

   หรือติดตั้งพัดลมเพดานขนาดใหญ อากาศ/ พดัลม

 - เกาอี้ทํางานของเจาหนาที่ เปนเกาอี้บุฟองนํ้า 5 ตวั 15,000.00    UC  ธค.62 งานพสัดุ

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจํา)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

คปสอ  หางฉัตร จังหวัดลําปาง

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นท่ีดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ

ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นท่ีดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
   มีพนักพิงปรับระดับสูง - ต่ํา

 - ปรับจอคอมพิวเตอรใหเปนจอ ขนาดใหญ  3 เครือง 15,000.00    UC  ธค.62 IT.

 - ซื้อตู/ลิ้นชักเก็บอุปกรณ ในหองตรวจ 6 หลงั 18,000.00    UC  ธค.62 งานพสัดุ

   สําหรับแพทย และเจาหนาที่

ปรับระบบบริการผูปวย  Smart OPD และ งานผูป่้วยนอก 170,000.00  UC  ธค.62 IT

Smart queue

 - ปรับระบบคอมพิวเตอรเชื่อมโยงโปรแกรม 50,000.00    UC

  Hos XP

 -เครื่องวดัความดันโลหิต ชนิด OMRON  1 เครือง 60,000.00    UC สุดารัตน์

 - เครื่องชั่งนํ้าหนัก - วัดความสูง  1 เครือง 60,000.00    UC สุดารัตน์

 - Stetoscope 5 อนั UC สุดารัตน์

 - เครื่องวดัความดันโลหิตแบบ Digital 4 อนั UC สุดารัตน์

 - เครื่องวดัความดันโลหิต O2Sat 2 อนั UC  ธค.62 สุดารัตน์

 - Opthalmoscope 2 ตวั  ธค.62 ณปภชั

 - เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน แบบเคลื่อน  1 ชุด 10000.00 UC  ธค.62 ณปภชั

   ยายได

 - โทรศัพทไรสาย 1 อนั 5000.00 UC ธ.ค.-62 ณปภชั

การนําองคกร กําหนดทิศทางดานการพัฒนา

คุณภาพ



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นท่ีดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
 - มอบหมายผูรับผิดชอบงานคณุภาพ เชน  ต.ค.62 ณปภชั

ทีมงานสําคัญ

 - ดําเนินกิจกรรมงานคณุภาพ

 *ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน  1 ครัง  ต.ค.62 ณปภชั

 *ตรวจสอบความสมบูรณของเวชระเบียน 3 ครัง/ปี ณปภชั

 *ตรวจสอบความสมบูรณของเการบันทึก 3 ครัง/ปี ณปภชั

 * พัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล 3 ครัง/ปี ณปภชั

 - การทํา  Quality  round ทุกวนั  ต.ค.62 - ก.ย.63 ณปภชั

 - ประเมินตนเองตามแนวทางการพัฒนา

 -ดําเนินการพัฒนาตามสวนขาด

 -

403,000.00   



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร งานประจํา

ประเด็น / งาน :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan )

ตัวชี้วัด (KPI) :

1) รอยละ 50 ผูปวยยาเสพติดเขารับบําบัดรักษา และติดตามดูแลตอเน่ือง 1 ป(Retention Rate 1 ป)

2) รอยละ 60 ของผูปวยยาเสพติดกลุมเสี่ยงกอความรุนแรงไดรับการประเมินบําบัดรักษาและติดตามดูแลชวยเหลือตามระดับความรุนแรง อยางตอเนื่อง

สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน :

1.อําเภอหางฉัตรมีผูจํานวนผูปวยยาเสพติดแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากขอมูลสรุปผลการดําเนินงานป 2560-2562พบวามีจํานวนผูปวยท่ีเขารับการบําบัดmatrix program จํานวน 144,195 และ 213 คน

ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบจํานวนผูปวยท่ีมีอาการรุนแรงจากการใชยาเสพติด ทั้งอาการทางรางกายและอาการทางจิต ที่เขามารับการรักษาในโรงพยาบาลเพ่ิมจํานวนขึ้นโดยเฉพาะกลุมที่มีอาการ

ทางจิต และมีพฤติกรรมรุนแรง  โดยศักยภาพของหนวยงานยังไมสามารถดูแลผูปวยกลุมน้ีไดอยางตอเนือง 

2.ผูปวยยาเสพติดในระบบสมัครใจ drop out ระหวางการบําบัด  รอยละ 14.48

3.ผูปวยโรคตดิสุราเพ่ิมมากขึ้น

4.การใหคาํปรึกษารายบุคคลและรายครอบครัวขาดความเปนสัดสวน 

5.บุคลากรขาดความรูและทักษะเฉพาะทางในการใหคําปรึกษาเชิงลึก  การทําจิตบําบัด  

จํานวน แหลงงบ

รหัสโครงการ 

โครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขายาเสพติด

รายละเอียดกิจกรรม

1.ระบบบริการ

1.1ประสานคณะทํางาน ศปปส.อ.หางฉัตร 10 คน ที่วาการฯ การทํางานรวมกับเครือขาย บูรณาการ ตค 62-กย63 งานจิตเวชและยาเสพติด

 -ประชุมทบทวนการทํางานในป 2563 กับศอปส

 -ทบทวนคณะกรรมการการบําบัดรักษา คปสอ.หางฉัตร .หางฉัตร

1.2 รวมทีม ศปปส.อ.หางฉัตรทําประชาคม 5 ตําบล 5 ตําบล

หมูบาน(ฝายปองกัน บําบัด ปราบปราม)

ผูรับผิดชอ

บ

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจํา)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

คปสอ. หางฉัตร จังหวัดลําปาง

งาน      ยาเสพติด

ลําดับ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
เปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ



จํานวน แหลงงบ

ผูรับผิดชอ

บ
ลําดับ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

1.3มีการคนหาคัดกรองผูเสพผูติดเขาสูกระบวนการบําบัด กลุมเสี่ยง พ้ืนท่ีเส่ียง

อําเภอหางฉัตร

1.4เขาสูกระบวนการบําบัด แบงเปน ผูใชผูเสพและผูติดตามกระบวน

 - บําบัดในสถานบริการ (สมัครใจ)  (จํานวน 4 เดือน = 16 ครั้ง/คน)  จํานวน 50 ราย รพ หางฉัตร จํานวนผูเขารับการบําบัด 125,000 สสจ ตค 62-กย63

 - บําบัดในสถานบริการ(พรบ.ฟนฟู) (จํานวน 4 เดือน = 16 ครั้ง/คน) 200 ราย รพ หางฉัตร ทุกระบบ 500,000 สสจ ตค 62-กย63

 - บําบัดแบบคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  (จํานวน 12 วัน ) 5ราย วัดบรรพตฯ บูรณาการ ศอปส.

  -บําบัดรูปแบบCBT (community  based  therapy) บูรณาการ ศป.สอ อ.หางฉัตร 26,020 สสจ ตค 62-กย63

            ( รูปแบบการบําบัดโดยใชชุมชนบําบัด) จํานวน 10 ราย

1.5 การติดตามผูผานการบําบัดในสถานบริการและในชุมชน การติตาม 30ราย รพ หางฉัตร จํานวนผูเขารับการติดตาม 14,400 สสจ ตค 62-กย63

1.6 การพัฒนารูปแบบบําบัดในโรงพยาบาล

1.ดา้นสถานที

1.1 เปลียนบานประตูทางเขา้ให้กวา้งเพียงพอต่อการช่วยเหลือเมือเกิด

ภาวะ 1 บาน ประตูทางเขา้  -เปลนอน 60,000 งานจิตเวชและยาเสพติด

วกิฤตฉุกฉินทางจิตเวชและยาเสพติด ห้องใหค้าํปรึกษาสามารถเขน็

จิตเวชและ เขา้ไดส้ะดวก

ยาเสพติด ผูป่้วยปลอดภยั

1.2 ติดตงัแผงกนัแบบกระจกหอ้งให้คาํปรึกษารายบุคคลและราย

ครอบครัว 2 แผน่  -มีหอ้งให้ 7,500 งานจิตเวชและยาเสพติด

ตามมาตรฐานการรักษาความลบัผูป่้วย  เนน้ ลบัหูไม่ลบัตา กระจก คาํปรึกษาราย

เดียวและครอบ

ครัวในผูป่้วยคดี

ผูป่้วยลบัอืนๆ

1.3 จดัซือเกา้อีนงับาํบดัรายกลุ่มให้เพียงพอ 15 ตวั 3,750



จํานวน แหลงงบ

ผูรับผิดชอ

บ
ลําดับ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

1.4 จดัให้มีเกา้อีสาํนกังานแก่เจา้หนา้ทีบาํบดัทดแทนของเดิมชาํรุด 2 ตวั 3,980

2.ดา้นรูปแบบการบาํบดั

2.1,1 พฒันาระบบการบาํบดั 16 ครัง ผูป่้วยทีเขา้รับ งานจิตเวชและ มีรายงานคู่มือ

และทบทวนเนือหาการบาํบดั แบบ Resilience  with matrix program การบาํบดัทุกราย ยาเสพติด ผูป่้วย่บาํบดั

ทุกราย

2..2 พฒันาระบบการประสานขอ้มูลจากหน่วยงานเครือข่ายโดยสามารถปรึกษา ห้องบาํบดั มีโทรศพัท์ 1,500

กรณีฉุกเฉินเร่งด่วนทางโทรศพัท์ สายนอกใช้

ในการขอ

consult 

 refer ฉุกเฉิน

การขอประวติั

2.3พฒันาระบบการจดัส่งรายงานและการจดัส่งขอ้มูล  และเพมิประสิทธิภาพ ห้องบาํบดั มีปรินเตอร์ใช้ ปรินเตอร์ชนิด

การใหบ้ริการแก่ผูป่้วย งานเหมาะสม Laser

กบังาน

คอมพิวเตอร์ 40,000 บาท

(วสัดุคอมฯ)

2. การสงเสริมปองกันสุขภาพจิตเชิงรุกและเชิงรับ

2.1 การบําบัดบุหรี่ในสถานบริการ -กลุมผูปวย NCD  individual จํานวน 100 คน บูรณาการงบ วัยรุน ตค 62-กย63

 -กลุมผูปวยท่ัวไป   individual

 -กลุมผูปวยท่ีใชยาเสพติดใชกระบวนการกลุม

2.2.จัดอบรมแกนนํานักเรียนทักษะชีวิต โรงเรียนหางฉัตรวิทยาต.หางฉัตร  -เด็กวัยรุนหางฉัตรไดรับการบูรณาการงบ วัยรุน พค-กย 63 จิตเวช/PCU

โรงเรียนขยายโอกาสจํานวน 3 โรงๆละ 40คน โรงเรียนเวียงตาลวิทยาคมต.เวียงตาล สงเสริมสุขภาพทั้งดานรางกาย รพสต.



จํานวน แหลงงบ

ผูรับผิดชอ

บ
ลําดับ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

40 คน (เพศ สุขภาพจิต ยาเสพติด) โรงเรียนแมสันวิทยาต.แมสัน และจิตใจมีทักษะในการดูแล

2.3 ใหความรูเรื่องสุขภาพจิต ยาเสพติด โรงเรียนทุงหนองขามวิทยาต.หนองหลม ตัวเอง เขาใจตัวเอง เขาใจผูอื่นบูรณาการงบ วัยรุน พค-กย 63 จิตเวช/PCU

 แกนักเรียน ป 5-6  จํานวน 3 โรง โรงเรียนบานบงยางคกต.ปงยางคก  เม่ือเกิดปญหาสามารถดูแลตัว รพสต.

2.4 สํารวจพฤติกรรมวัยรุนอายุ พฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องเพศ

10-24 ป จํานวน1500 คนแยกรายตําบล วัยรุนอําเภอหางฉัตร1500 ราย สุขภาพจิตและยาเสพติด บูรณาการงบ วัยรุน พค-กย 63 จิตเวช/PCU

 *

3.พัฒนาบุคลากร

2.1 อบรมการบําบัดแบบ  CBTx 4 คน รพ/รพสต รองรับการบําบัดรูปแบบใหม บูรณาการ สสจ ตค 62-กย63

2.2รวมประชุมวิชาการยาเสพติด  2 คน รพ ของพ้ืนท่ี 10,200 UC กค63

2.3แพทย ์อบรมหลกัสูตรระยะสัน  3-5 วนั  แลว้แต่หลกัสูตร

2.1 พฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ทีใน่หน่วยงานจิตเวชและยาเสพติด

   -พยาบาลวชิาชีพไดรั้บรับการอบรมหลกัสูตรระยะสนัทางยาเสพติด พว. 2 คน งานจิตเวชและ เจา้หนา้ทีใน แลว้แต่หลกัสูตรคาดการณ์ค่าใชจ่้ายรวม 12000 ต่อคน

   -นกัจิตวทิยาไดรั้บการอบรมการให้คาํปรึกษา หรือการดูแลช่วยเหลือผูป่้วยนกัจิต ฯ 1 คน ยาเสพติด หน่วยงานได้ 5,000

ยาเสพติดและครอบครัว รับการอบรมพฒั

2.2 ใหเ้จา้หน้าทีเขา้รับการอบรมตามนโยบายของหน่วยงานผูจ้ดัดา้น นาศกํยภาพและ

จิตเวชและยาเสพติด  

4.ระบบขอมูลสารสนเทศ

3.1 อบรม ระบบขอมูล บสต รพ.2 คน รพ ลงขอมูลถูกตองทันเวลา บูรณาการ สสจ ตค 62-กย63

3.2 ลงขอมูลและตรวจสอบขอมูลใหมีความถูกตองและครอบคลุม

3.3.ติดตามขอมูลผลการดําเนินงานจาก HDC/บสต

3.4 คืนขอมูลในเวทีและติดตามกํากับผลการดําเนินงานในเวทีประชุมคปสอ.

3.5 ควบคุมกํากับการดําเนินงานเปนไปตามแผน

5 ยาและเวชภัณฑ



จํานวน แหลงงบ

ผูรับผิดชอ

บ
ลําดับ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

4.1 ชุดตรวจปสาวะ(สสจ สนับสนุน) 4,500 ชุด รพ หางฉัตร มีเวชภัณฑเพียงพอในการใช บูรณาการ สสจ ตค 62-กย63

4.2 ตรวจปสสาวะในสถานบริการ 250 ราย รพ หางฉัตร 12,500 สสจ ตค 62-กย63

4.3 ยาจิตเวชตามบัญชียาหลัก

6.งบประมาณ

 -ปรับปรุง/ขยายหองบําบัด/ยายหองใหม 3 หอง รพ หางฉัตร รองรับจํานวนผูปวยท่ีเพ่ิมขึ้น งบคาเสื่อม สค 63

  (หองใหคําปรึกษา 2 หองเล็ก หองทํากลุม 1 หองใหญ) พรอมใหบริการ

 -จัดซื้อคอมพิวเตอร 1 เครื่อง งานจิตเวช บูรณาการงาน IT มค 63

7.ธรรมภิบาลและการมีสวนรวม

  -การมีสวนรวมของครอบครัว(การบําบัด) ผูเขารับการ รพ/รพสต/ชุมชน เสริมพลังครอบครัวและชุมชนบูรณาการ ตค 62-กย63

  -การฟนฟูสงเสริมอาชีพผูผานการบําบัด ผูผานการบําบัด ศสปปส.อ.

  -การมีสวนรวมของชุมชนในการเฝาระวัง(การประชุมชี้แจง ทําความเขาใจ แกนนําชุมชน 5 ตําบล

 -การเฝาระวังกลุมเสี่ยงในสถานศึกษา นร.กลุมเสี่ยง 8 โรง บูรณาการ ตค 2562

 -การเฝาระวังใน รพ (2 ครั้ง/ป) จนท ชาย 30 คน รพ หางฉัตร ศสปปส.อ. ตค 2562

 -การเฝาระวังกลุมเสี่ยงและแหลงมั่วสุมในชุมชน กลุมเสี่ยง 5 ตําบล บูรณาการ

 -การเฝาระวังกลุมเสี่ยงในสถานประกอบการ (การสุมตรวจปสสาวะ/และมาตรการพนักงานบริษัท ควอลิดี,้ มาเจสติก ศอปส.อ.

 -การกํากับติดตามประเมินผล

รวม #REF!

#REF! สสจ.(ปปส)

#REF! UC



งาน สงตอ

ประเด็น   Service Plan การพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ระบบการสงตอ

ตัวชี้วัดหลักและคาเปาหมาย

1. รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง

2. มีระบบการสงตอผูปวยโดยใชโปรแกรม Thai refer ครอบคลุมท้ังภายในอําเภอและจังหวัด รอยละ 100

3. การรับและการสงตอผูปวยถูกตอง ตามการจําแนกประเภทผูปวย

4. ความพึงพอใจของผูมารับบริการ มากกวา รอยละ 85

สถานการณ/ขอมูลพื้นฐาน

1. ระบบการสงตอภายในจังหวัดยังไมชัดเจน ไมมีคูมือหรือแนวทางปฏิบัติในการสงตอแตละโรค/แผนก ทําใหมีขอผิดพลาดในการสงตอ ผูปวนรอนาน

2. รพ.สต.ลูกขาย ยังใชโปรแกรม Thai Refer ไมครอบคลุม 

3. ศูนยประสานงานระบบการสงตอยังขาดความพรอมในเรื่อง อุปกรณ อัตรากําลังคน 

จํานวน แหลงงบ

1 พัฒนาระบบการรับและสงตอโดยใชโปรแกรม

Thai Refer 

 1. ทบทวนคณะกรรมการ/คณะทํางาน 1 คณะ คปสอ.หางฉัตร  -  -  ต.ค.62 ณปภัช

 - คณะกรรมการระบบการรับและสงตอระดับ กัญภร

อําเภอครอบคลุมทุกสาขาของ  Service Plan 

 - คณะทํางานเครือขาย การรับและสงตอ คปสอ.หางฉัตร  -  -  ต.ค.62 ณปภัช

  ระดับอําเภอ 1 คณะ กัญภร

2. พัฒนาระบบการรับและสงตอ ระหวาง

  รพ.และรพ.สต.ทุกแหง

 - เขารวมประชุมการพัฒนาระบบการ  3 ครั้ง/ป จังหวัด โปรแกรม นพ.นิลวตัร

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจํา)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

คปสอ  หางฉัตร จังหวัดลําปาง

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พ้ืนที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ

ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุให

ชัดเจน)



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พ้ืนที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุให

ชัดเจน)
สงตอเครือขายจังหวัด เพ่ือนําเสนอปญหา จังหวัด กัญภร

และพัฒนาระบบ

 - ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานสงตอ  3 ครั้ง/ป  รพ.หางฉัตร UC พย.62 คณะ

อําเภอหางฉัตร มีค.63 กรรมการ

สค.63 สงตอ อําเภอ

 - ประชุมผูรับผิดชอบระบบการสงตอของ  3 ครั้ง/ป รพ.หางฉัตร  UC พย.62 คณะ

รพ.สต.ทุกแหง เพ่ือติดตามงาน มีค.63 กรรมการ

สค.63 สงตอ อําเภอ

 -จัดเก็บรายงานและจัดทําฐานขอมูลสงตอ 2 ครั้ง/ป ศูนย Refer  ม.ีค.63 กัญภร

และสรุปผลการดําเนินงาน นํามา  ส.ค.63

วิเคราะหขอมูล  เสนอผูบริหารเพ่ือพัฒนา

งาน

3. พัฒนาศูนยประสานการสงตอ ระดับ  1 แหง กัญภร

หนวยบริการทุกแหง งาน IT

 - จัดสถานท่ีทํางานของศนูยสงตอ งาน ENV.

   ใหเปนสัดสวน

 - จัดหาอุปกรณที่จําเปน เทคโนโลยีท่ี

  เหมาะสมในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี

  * เครื่อง Printer สี พรอม Scan  1 เครื่อง ศูนย Refer 5000 UC  พ.ย.62 งาน IT.

  *เกาอี้บุฟองนํ้ามีพนักพิงหลังปรับระดับ  2 ตัว ศนูย Refer 5000 UC  ธ.ค.62 งานพัสดุ

   สูง-ต่ําได

 *โทรศัพทไรสายสําหรับแพทย Consult 1 เครื่อง ศูนย Refer 5000 UC  ธ.ค.62 งานพัสดุ



ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

1. สิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน มีความปลอดภัย ไดมาตรฐาน พึงพอใจสําหรับผูรับและผูใหบริการ

   1.1 หนวยงานมีการจัดโซนพ้ืนท่ีบริการไดมาตรฐาน

   1.2. ขอรองเรียนดานอาคารสถานท่ี ไดรับการปรับปรุงแกไข เทากับ 100

2. ตัวชี้วัดตามมาตรฐานทางการพยาบาล

มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ

1. รอยละของแผนงาน/โครงการท่ีบรรลุเปาหมาย เทากับ 100

มิติท่ี 2  ดานคุณภาพการใหบริการพยาบาล

1. ความปลอดภัยของผูปวย

1.1 จํานวนอุบัติการณรักษาผิดคน เทากับ 0

1.2 จํานวนอุบัติการณความผิดพลาดในการบริหารยา (Drug Administration Error) เทากับ 0

1.3 จํานวนอุบัติการณความผิดพลาดในการใหเลือด และ/หรือ สวนประกอบของเลือด เทากับ 0

1.4 จํานวนอุบัติการณพลัดตกหกลม เทากับ 0

1.5 จํานวนอุบัติการณผูปวยบาดเจ็บจากการจัดทา การผูกยึด การใชอุปกรณและเครื่องมือ เทากับ 0

1.6 รอยละของการเกิดแผลกดทับของผูปวยท่ีนอนรักษาในโรงพยาบาล  ≤ 3

1.7 อัตราการติดเช้ือในทางเดินปสสาวะจากการคาสายสวนปสสาวะ ตอ 1000 วันคาสายฯ  ≤ 3 

1.8 อัตราการเกิดหลอดเลือดดําอักเสบจากการใหสารนํ้าทางหลอดเลือดดํา (Phebitis) ตอ 1000 วันคาสาย ฯ ≤ 3

3. อัตราการกลับเขารักษาซ้ําในโรงพยาบาล ภายใน 28 วัน โดยไมไดวางแผนลวงหนา ลดลงปละ 10%

4. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  Intermediate   care

4.1 อัตราการเขาถึงระบบบริการ  Intermediate  care  รอยละ 70

4.2 การประเมิน Bartheal  Index  เพ่ิมขึ้นรอยละ 70

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจํา)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

คปสอ  หางฉัตร จังหวัดลําปาง

หนวยงาน  ผูปวยใน  กลุมการพยาบาล  โรงพยาบาลหางฉัตร  จังหวัดลําปาง 



4.3 เกิดภาวะแทรกซอน(ใหม)ในผูปวยติดเตียง ( Bedridden ) นอยกวารอยละ 20

4.4 ผูปวยหรือผูดูแลไดรับคําแนะนําการดูแลตามปญหาที่พบ และสามารถปฏิบัติตอเนื่องท่ีบาน รอยละ 70

5. การรองเรียนของผูใชบริการ

5.1 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับพฤติกรรมบริการของบุคลากรทางการพยาบาล เทากับ 0

5.2 รอยละของการแกไขและ/หรือ ตอบกลับขอรองเรียนของผูใชบริการ เทากับ 100

6. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการตอบริการพยาบาล  > 85

มิติท่ี 3  ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล

1. ผลิตภาพ (Productivity) ของหนวยงานอยูในเกณฑมาตรฐาน เทากับ 90-110 %

2. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาลปฏิบัติการพยาบาล โดยใชกระบวนการพยาบาลถูกตอง เทากับ 100

มิติท่ี 4  ดานพัฒนาองคกร

1. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาลมีสมรรถนะตามเกณฑที่กําหนด  > 80

2. จํานวนอุบัติการณเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานจากการสัมผัสสารคัดหลั่งหรือของมีคมทิ่มตําของบุคลากรทางการพยาบาล เทากับ 0

จํานวน แหลงงบ

1 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ

พัฒนาปรับปรุงหนวยงาน งานผูปวยใน รพ.หางฉัตร

บริการเหมาะสม  ปลอดภัย 

ตามมาตรฐาน ต.ค.-62 มยุรี

1. ปรับปรุงสถานท่ีเหมาะสม  ปลอดภัย  

ไดมาตรฐาน

1.1 ทบทวนแผนผังการจัดเตียงผูปวยให มีแผนผังการ ต.ค.62-ก.ย.63 มยุรี

      เหมาะสมโดยพิจารณาตามความรุนแรง จัดเตียง รวมกับงานบริหาร

      และความปลอดภัย และงาน IC.

1.2 ตอเติมหองแยกเฉพาะ แผนกชาย - หญิง   ผูปวยรวม ลดการแพร ต.ค.62-ก.ย.63

     เพื่อรองรับ ผูปวย ติดเชื้อ-เชื้อดื้อยา เชน ชาย-หญิง เชื้อโรค ต.ค.62-ก.ย.63

ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พ้ืนที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ

ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พ้ืนที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
    TB , CRE,VRE ต.ค.62-ก.ย.63

  - กั้นหองแยกเฉพาะผูปวย แผนก ชาย /หญิง ผูปวยรวม 2 50,000 UC ต.ค.62-ก.ย.63 รวมกับงานบริหาร

  - ติดต้ังพัดลม , พัดลมดูดอากาศ ชาย/หญิง 2 , 2 5,000 UC

  - จัดซื้อตูเก็บอุปกรณ และวางเครื่องมือ ผูปวยรวม-พิเศษ 2 อัน 5,000 UC ต.ค.62-ก.ย.63 รวมกับงานบริหาร

1.3 ติดต้ังอางซิ้งคสําหรับลางมือและลางอุปกรณ ผูปวยรวม 2ชุด 5,000 UC ต.ค.62-ก.ย.63

    ถวยจานสําหรับผูปวยและญาติ หองทํางาน ต.ค.62-ก.ย.63 รวมกับงานบริหาร

1.4-จัดซื้อตูขางเตียงใหมทดแทนของเดิมที่ชํารุด 31 150,000 UC

      -ซอมแซมปายทายเตียงที่ชํารุด 30 3,000 UC ต.ค.62-ก.ย.63

1.5 ปรับปรุงหองพักเจาหนาที่และหองปฏิบัติ

   การพยาบาล ต.ค.62-ก.ย.63

  -ตอเติมหองปฏิบัติการพยาบาลพรอมตดิตั้งอาง 1หอง 500,000 UC ต.ค.62-ก.ย.63

   ซิ้งคและหองพักเจาหนาที่พรอมหองนํ้า1 หอง หองTreatment รวมกับงานบริหาร

  -ติดต้ังเครื่องปรับอากาศในหองพักเจาหนาที่ และหองยา 2 เครื่อง 60,000 UC ต.ค.62-ก.ย.63

  -ซอมอางลางมือเจาหนาที่ในหองพักพยาบาล 1ตัว 5,000 UC

1.6 ปรับปรุงหองปฏิบัติการพยาบาล ต.ค.62-ก.ย.63

  -ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ(เนื่องจากเปนสตอก 1เครื่อง 30,000 UC ต.ค.62-ก.ย.63

   เก็บยาและวัสดุทางการแพทย)

  -ปรับปรุงอางลางมือและตูเก็บอุปกรณ(ชํารุด) 1ชุด 5,000 UC ต.ค.62-ก.ย.63

  -จัดซื้อตูเก็บวัสดุและครุภัณฑทางการแพทย 1ชุด 20,000 UC ต.ค.62-ก.ย.63

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (ของเดิมชํารุด) รวมกับงานบริหาร

  -ติดต้ังเครื่องดูดอากาศ 1 เครื่อง 2,000 UC ต.ค.62-ก.ย.63

  -ติดต้ังเครื่องทําน้ํารอนในหอง Treatment 1 เครื่อง 5,000 UC ต.ค.62-ก.ย.63

 1.7ปรับปรุงหองน้ําเจาหนาที(่เดิม) ต.ค.62-ก.ย.63 มยุรี



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พ้ืนที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
  -ซอมแซมหองน้ํา/ประตู 1หอง 10,000 UC

  -เครื่องทําน้ําอุน 1 เครื่อง 5,000 UC

1.8 ติดตาม ควบคุม กํากับงานดานความ ต.ค.-62 มยุรี

     สะอาด ต.ค.-62 รัตติกาล

2 บริหารทรัพยากรใหมี ต.ค.-62 มยุรี

คุณภาพและ เพียงพอ

2. การบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ต.ค.62-ก.ย.63 รวมกับงานบริหาร

 2.1 มีแผนการจัดซื้อประจําป ต.ค.62-ก.ย.63 รวมกับงานบริหาร

 2.2 จัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑเครื่องมือแพทย

 2.3 จัดทําแผนสํารวจความเพียงพอของ ต.ค.62-ก.ย.65

   เครื่องมือ ปละครั้ง ต.ค.62-ก.ย.66

 2.4 สอบเทียบเครื่องมือ ต.ค.62-ก.ย.63

 2.5 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑการแพทยใหเพียงพอ ต.ค.62-ก.ย.63

 2.5.1วัสดคุรุภัณฑการแพทย ต.ค.62-ก.ย.63

  - ติดต้ังออกซิเจนไปทไลนเพ่ิม 12 จุด 12จุด 180,000 UC ต.ค.62-ก.ย.63

  - เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร 4 เครื่อง 100,000 UC ต.ค.62-ก.ย.63

  - เครื่องวดัความดันโลหิต 10 เครื่อง 20,000 UC ต.ค.62-ก.ย.63

  -เครื่องวดัออกซิเจนแบบพกพา 4 เครื่อง 30,000 UC ต.ค.62-ก.ย.63

  -ปรอทวัดไข(ดิจิตอล) 30อัน 10,000 UC ต.ค.62-ก.ย.63

  -stethoscope (3M) 4 อัน 12,000 UC ต.ค.62-ก.ย.63

  - Laryngoscope  1 เครื่อง 20,000 UC

  - เกยและกระเปาะออกซิเจน(ตอจากถัง) 5 ชุด 17,500 UC ต.ค.62-ก.ย.63 มยุรี

  - เกยและกระเปาะออกซิเจน(pipe line) 15 ชุด 75,000 UC ต.ค.62-ก.ย.63



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พ้ืนที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
  - ที่นอนลม 10ชุด 100,000 UC ต.ค.62-ก.ย.63

  - เครื่องดูดเสมหะ 5 ชุด 100,000 UC

 2.5.2 วัสดสํุานักงาน

  - เครื่อง Printerสีและถายเอกสาร(แยกกระดาษได) 1 เครื่อง 5,000 UC ต.ค.-62 มยุรี

  -จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ 1 ชุด 6,000 UC

 - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรชนิดต้ังโตะ 1เครื่อง 15,000 UC ต.ค.62-ก.ย.63 มยุรี

3 3. การนําองคกรดานการ

 พัฒนาคุณภาพ ต.ค.62-ก.ย.63 มยุรี

3. การนําองคกรและทิศทางนโยบายดาน

   การพัฒนาคุณภาพ ต.ค.62-ก.ย.63 ประภัสสร

3.1 จัดใหมีผูรับผิดชอบกิจกรรมคุณภาพและ ต.ค.62-ก.ย.63 ประภัสสร

   กลุมโรคสําคัญ

3.2 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ต.ค.62-ก.ย.63 ประภัสสร

   ในหนวยงาน

 - ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติ

  งาน

 - ตรวจสอบความสมบูรณของเวชระเบียน

 - ตรวจสอบความสมบูรณของการบันทึกทาง ต.ค.62-ก.ย.63 มยุรี

   การพยาบาล

 - พัฒนาการเขียนบันทึกทางการพยาบาล

4 พัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ

ตามมาตรฐาน  เพื่อใหผูรับ

บริการไดรับบริการได



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พ้ืนที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
มาตรฐาน ประชาชนพึงพอใจ มยุรี

4.1 1. พัฒนามาตรฐานบริการ

1.1. Quality  Round

1.2. ประเมินตนเองตามแนวทางการพัฒนา มยุรี

    คุณภาพ

1.3. ดําเนินการพัฒนาตามสวนขาด

1.4. ทบทวนการนํามาตรฐานสูการปฏิบัติ อัมพร

1.5. สงเสริมการใชกระบวนการพยาบาล

1.6. ประเมินการใชกระบวนการพยาบาลใน มยุรี

   การทํางาน 2 ครั้ง/ป

1.7. นิเทศทางการพยาบาล

1.8. จัดใหมีชองทางการรับฟงความคิดเห็น/

    ตูรับความคดิเห็น มีกระดาษพรอมปากกา ต.ค.62-ก.ย.63 CM รายโรค

1.9. ประเมินความพึงพอใจผูรับบริการเดือนละ

   30 รายตามเกณฑการประเมิน

1.10. วิเคราะหและนําผลการประเมินมาแกไข

    ปรับปรุง หรือกําหนดเปนแนวทางหรือ

   มาตรฐาน

4.2  พัฒนาระบบการดูแลผูปวย

  โรคเรื้อรัง

2. พัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง เชน 

  COPD,CKD,DM,HT,Stroke 

 2.1 ประเมินผูปวยครอบคลุม ครบถวนตาม



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พ้ืนที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
  มาตรฐาน

2.2 วางแผนใหการดูแลผูปวย

2.3 ดูแลใหการรักษาพยาบาลตามแผนการ

  รักษาและแผนการพยาบาลอยางครบถวน

 2.4 วางแผนการจําหนายผูปวย เพ่ือให มยุรี

  สามารถดูแลตนเองที่บานรวมถึงการนัด

  เพ่ือรับการรักษาอยางตอเนื่อง

 2.5 ประสานงานกับทีมเยี่ยมบานในราย

 ที่พบปญหาซับซอน  ผูปวยขาดผูดูแล  

 ผูปวยติดเตียง หรือผูปวยรักษาแบบประคับ 20คน ต.ค.62-ก.ย.63 มยุรี

  ประคอง ( Palliative care )

4.3  การพัฒนาระบบบริการ 10 คน บูรณาการใน SP.IMC ต.ค.62-ก.ย.63 มยุรี

สุขภาพ  Intermediate   care

3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ   รพ.หางฉัตร ต.ค.62-ก.ย.63 มยุรี

   Intermediate   care

3.1.  แตงต้ังคณะกรรมการการพัฒนาระบบ ต.ค.62-ก.ย.63 มยุรี

     บริการสุขภาพ  Intermediate care ระดับ ต.ค.62-ก.ย.63 มยุรี

     อําเภอ ต.ค.62-ก.ย.63 มยุรี

  -แตงต้ังคณะกรรมการIntermediate   care ต.ค.62-ก.ย.63 มยุรี

       ระดับอําเภอ ต.ค.62-ก.ย.63 มยุรี

 -แตงต้ังทีมทํางาน Intermediate   care

    ระดับโรงพยาบาล 1 คน/โรค ต.ค.62-ก.ย.63 HRD

 -ประชุมเพ่ือคนหาปญหาและจัดระบบการ



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พ้ืนที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
  ดูแลผูปวย Intermediate care  

  -มอบหมายผูรับผิดชอบแตละโรค ต.ค.62-ก.ย.63

  -จัดทําแนวทาง/คูมือการการดูแลผูปวย งานผูปวยใน มยุรี

  -ประชุมคณะกรรมการระดับอําเภอ

  - ประชุมคณะทํางานระดับโรงพยาบาล

  - จัดประชุมเจาหนาที่งานผูปวยในเรื่อง

  ระบบการดูแลผูปวย Intermediate care  

 - สงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน 

  Intermediate care แตละกลุมเปาหมาย

  เขารวมประชุมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

3.2.ประเมิน Bartheal  Index  ผูปวยทุกราย

 - ประชุมเจาหนาที่ทุกคนในการประเมิน 

     Bartheal  Index ผูปวยทุกรายและบันทึก ต.ค.62-ก.ย.63 คณะทํางาน

     ในแบบฟอรม Intermediate

 - ประเมิน Bartheal  Index  ตั้งแตแรกรับ , care 

     อาทิตยละ 1 ครั้ง หรือกอนกลับบาน 

    BI  =  20            Discharge

    BI   11 - 19        ติดตามทีมดูแล/ฟนฟู

    BI   <  11            ประสานงาน COC. เพ่ือ

                                  วางแผนการดูแลตอเน่ืองผูปวยIntermediate ต.ค.62-ก.ย.63 คณะทํางาน

                                  ที่บาน ทุกราย Intermediate

3.3.เฝาระวังภาวะแทรกซอนในผูปวยติดเตียง care 

 - ทบทวน CNPG การดูแลผูปวยติดเตียง



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พ้ืนที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
 - ประเมินภาวะแทรกซอนในการดูแล

       ผูปวย Intermediate   care ดังนี้

        - Pressure  sore

        - Pneumonia

        - UTI

3.4.ผูปวยหรือผูดูแลไดรับคําแนะนําการดูแล ต.ค.62-ก.ย.63 มยุรี

    ตามปญหาที่พบและสามารถปฏิบัติตอเน่ือง

    ที่บาน เชน แผล ,การทําอาหารและให ต.ค.62-ก.ย.63 ทัศรา

    อาหารทางสายยาง และอื่นๆ

   - ประเมินปญหาผูปวย บันทึกลงในเวช

   ระเบียน สงตอขอมูลเวรถัดไป

    - สอนและสาธิตการดูแลผูปวยตามปญหา ต.ค.62-ก.ย.63 ทัศรา

   ที่พบ

    - ประเมินหลังการสอน ต.ค.62-ก.ย.63 มยุรี

    - จัดทําแผนพับ/เอกสารใหความรูสําหรับ

   ผูดูแลผูปวย ต.ค.62-ก.ย.63 มยุรี

4.4 การพัฒนาระบบการดูแล

ผูปวยระยะสุดทาย ต.ค.62-ก.ย.63 อรวี

4. การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะ

   สุดทาย

 4.1กําหนดสถานที,่หองแยกเปน unit ต.ค.62-ก.ย.63 วรรณดา

   palliative care

4.2ประเมิน PPS ตามแนวทางการดูแลผูปวย



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พ้ืนที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
    palliative care ต.ค.62-ก.ย.63 วรรณดา

4.3 มีการประสานงานกับทีม HHC ดูแล

      ตอเน่ืองโดยใชแบบฟอรมเยี่ยมบาน ต.ค.62-ก.ย.63 วรรณดา

5  พัฒนาระบบการเฝาระวัง

  การติดเชื้อในหนวยงาน

5.1. การเฝาระวังผูปวยแผลกดทับปฏิบัติตาม

    แนวทางการดูแลแผลกดทับ

5.2 การเฝาระวังการติดเช้ือจากการใหสารนํ้า

   ทางหลอดเลือด

5.3 การเฝาระวังการติดเช้ือจากการใสสาย

    สวนปสสาวะ ต.ค.62-ก.ย.63 อัมพร

5.4 กระตุนและติดตามเจาหนาที่เรื่องการ

    ลางมือ

 - จัดทําปายลางมือบริเวณอางลางมือ

 - จัดหาอุปกรณใหเพียงพอ น้ํายาลางมือ 

   ผาเช็ดมือ alcohal handrub

 - รณรงคการลางมือ

 - สุมการลางมือที่ถูกตองและประเมินผล

 - รณรงคการคดัแยกขยะ

 - สุมการตรวจสอบการคัดแยกขยะใน ต.ค.62-ก.ย.63 อรวี

   หนวยงาน ควบคุมกํากับ และประเมินผล



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พ้ืนที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
6 6. พัฒนาระบบสําคัญ

6.1 ความปลอดภัยจากการใชยากับผูปวย กลุมเปาหมาย/ ระยะเวลา ผูรับ

 1 ทบทวนแนวทางการใชยาผูปวย และ พื้นท่ีเปาหมาย ดําเนินการ ผิดชอบ

   บัญชียากลุมเส่ียง

2 พัฒนาการใชระบบบริหารยาแบบ 

  Real time

 3 ประเมินการปฏิบัติตามแนวทาง ต.ค.62-ก.ย.63 มยุรี

 4 ติดตามตัวชี้วัด

 5 นําปญหาที่พบมาวิเคราะหหาสาเหตุ

  และแนวทางการแกไขอยางตอเนื่อง

 6.2 คนหาและจัดการความเสี่ยง

.1  บันทึกเหตุการณสําคัญ และนํามาวาง

   มาตรการปองกัน

กิจกรรมหลัก

2 ประเมินจัดระดับความรุนแรง

3 ดําเนินการแกไขความเสี่ยงตามลําดับ ต.ค.62-ก.ย.63 มยุรี

  ความสาํคญั

7 7.พัฒนาพฤติกรรมบริการ

 7.1 ประเมินความพึงพอใจผูรับบริการ

 7.2 พัฒนาระบบขอรองเรียน

 7.3 คนหาความเสี่ยงขอรองเรียน

 7.4 จัดทําแนวทางการปรับปรุงแกไขขอ



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พ้ืนที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ(ระบุ

ใหชัดเจน)
 รองเรียน และดําเนินการแกไข

 7.5 ประเมินพฤติกรรมบริการ

 7.6 ติดตามตัวชี้วัด

78.7 นําปญหาที่พบมาวิเคราะหหาสาเหตุ

และแนวทางแกไขอยางตอเนื่อง

8 8.พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของ

   บุคลากร

 8.1 วิเคราะหอัตรากําลังและจัดอัตรากําลัง

เจาหนาที่ใหเหมาะสมกับงาน

8.2 จัดทําแนวทางสํารองกรณีคนไมเพียงพอ

 8.3 .วิเคราะห training Need

 8.4 .ปรับปรุงคูมือ ปฐมนิเทศ คูมือปฏิบัติงาน

8.5 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

 8.6 ประเมินความพึงพอใจของเจาหนาที่

ในหนวยงาน

 -ฟนฟูวิชาการ CPR และการซอมแผน

  อุบัติเหตุหมู

 -ฟนฟูความรูเรื่อง IC .

 -ฟนฟูความรูเรื่อง NCPR  

นอกหนวยงาน

 - ฟนฟูความรู วิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

  ในหนวยงาน 1,550,500



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร √ งานประจํา

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธท่ีตองการ

มิติท่ี1 ตนประสิทธิผลตามพันธกิจ

1. รอยละของแผนงาน/โครงการท่ีบรรลุเปาหมาย 100%

2. ผานการประเมินมาตราฐาน ER / EMS คุณภาพรอยละ60

3. .การแกไขและตอบสนองขอรองเรียนของผูใชบริการ = 100 %

มิติท่ี2 ดานคุณภาพการใหบริการพยาบาล

1 อุบัติการณผูปวยเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางศีรษะ = 0

2 ลดอัตรากรบาดเจ็บตาย ในกลุมผูปวยที่ไดรับอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน : Trauma (Head injury Fracture) Non-Trauma (appendietitis)

3 รอยละของผูปวยไดรับการคดักรองจําแนกประเภทผูปวย (Tricger)ถูกตอง 100%

4 อัตราการประเมินผิดพลาดในกลุม MI,Stroke  ไมเกินรอยละ 2

5 อุบัติการณความคลาดเคลื่อนทางยา = 3 (เปาหมายตอพันใบสั่งยา)

6 ผูปวยฉุกเฉินมากไดรับการคดักรองภายใน 4 นาทีรอยละ 100

7 อัตราการติดเช้ือที่แผลเย็บจากหองอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน ≤ รอยละ3

8 ผูปวยฉุกเฉิน (Resuscitatin) ไดรับการคัดกรองภายใน 4 นาที รอยละ 100

9 .ระยะเวลารอคอยที่ ER ในผูปวย Resusctiatin ≤ 4 นาที

มิติท่ี3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล

1. ผลติภาพ Producitity ของหนวยงานอยูในเกณฑมาตราฐานเทากัน90-110 %

2.รอยละของบุคลากรทางการพยาบาลปฏิบัติงานพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาลถูกตองรอยละ100

3.อัตราการประเมินผิดพลาดในกลุม MI,Stroke , DHF, Appendic ไมเกินรอยละ 2

4.อัตราความพึงพอใจของผูรับบริการงานอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 85%

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจํา)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

คปสอ.หางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน



5. อัตราความสมบูรณของเวชระเบียนตาม ADPTE สภาการพยาบาลรอยละ 100

6. อุบัติการณขอรองเรียนพฤติกรรมบริการของพยาบาล = 0

มิติท่ี4 ดานพัฒนาองคกร

1. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาลมีสมรรถนะตามเกณฑที่กําหนด  > 80

2. จํานวนอุบัติการณเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานจากการสัมผัสสารคัดหลั่งหรือของมีคมทิ่มตําของบุคลากรทางการพยาบาล เทากับ 0

ขอมูลพื้นฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา

จํานวน แหลงงบ

รหัสโครงการ

โครงการการนําองคกรและทิศทางนโยบายดานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

1  แผนพัฒนาคุณภาพ (HA) ในหนวยงาน

1.1.ทบทวนและแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ (HA)ในหนวยงาน จนท.ER ทุกคน ER งบอยูในแผน 1-ต.ค.-62 คุณรําพึง

1.2 ประกาศนโยบายคุณภาพและสื่อสารให จนท.ทุกคนรับทราบและถือ หัวหนา ER HA รพ. 1-ต.ค.-62

ปฏิบัติในประชุมประจําเดือน

1.3 รวมทําแผน/ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล หัวหนา ER

1.4 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการในหนวยงาน หัวหนา ERและจนท.ทุกคน

1.5 เขารวมประชุมดณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับจังหวัด/ อําเภอ หัวหนา ER

1.6  รวมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ( HA ER) หัวหนา ER

และสรุปวาระการประชุมสงศนูยพัฒนาคุณภาพ และจนท.ทุกคน

12ครั้ง/ป

1.7รวมกิจกรรมพัฒนาองคความรูตามแผนพัฒนางาน HA ของศูนยประสานงาน

ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

2 การนําองคกรดานการพัฒนาคุณภาพ (HA)

1.การนําองคกรอลทิศทางนโยบายดานการพัฒนาคุณภาพ HA โดยหนวยงานจัดทํา หัวหนา ER และจนท.ทุกคน

เขียนแบบ ประเมิน Service Profile หนวยงาน ER 1 ครั้ง/คน/ป

2.ทํากิจกรรมหัวหนาพาทําคุณภาพ

  2.1.ทํากิจกรรมหัวหนาพาทําคุณภาพ

  2.2 หนวยงานและทีมเฉพาะดานทํากิจกรรม 12 ทบทวน

  2.3 หนวยงานมีการพัฒนาคุณภาพ(CQI) โดยใช 3P ,PDSA .ในเรื่อง

        1 การติดเชื้อของแผลเย็บ

 .      2. การดูแลผูปวยกอน-ขณะสงตออยางมีประสิทธิภาพ

  .     3 การพัฒนาระบบการดูแลผูปวย AMI 

  .     4. การพัฒนาระบบการดูแลผูปวย STROKE FAST TACK 

        5. การ CPR อยางมีประสิทธิภาพ

        6..การพัฒนาระบบ EMS อยางมีประสิทธิภาพ

        7.การพัฒนาความคลาดเคล่ือนทางยาเรี่องการแพยาช้ํา

        8. Succeed triage For Saft Life

        9.การพัฒนาการบันทึกเวชระเบียน

       10.การพัฒนาการดูแลผูปวย Head injury 

       11.การพัฒนาระบบครุภาพการเบิกจายวัคชีนในER

       12.การพัฒนางาน 5ส. ในงานอุบัติเหต-ุฉุกฉิน

       13.การพัฒนาการสงของนึ่ง( Re-sterile ER)



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

       14.ERรวมใจตานภัยความเสี่ยง

2.4 ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SP,WI) และ CPG 1 ครั้ง/ป

2.5 ทบทวนและกําหนดติดตามตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน 2 ครั้ง/ป

2.6 จัดทําแบบประเมินตนเองตาม HA2011และ service  profile  ของหนวยงาน 1 ครั้ง/ป

2.7 รวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและKM ,มหกรรมคุณภาพของโรงพยาบาล 1 ครั้ง/ป

1 ครั้ง/ป

3  แผนพัฒนาระบบบริการในหนวยงาน

การพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน (ER) ,IC, IPD หนวยจายกลาง 1 ครั้ง/ป

รวมกับสสจ. (ER+EMS คุณภาพ) 2 ครั้ง/ป

   3.1 แผนพัฒนาระบบสงตอ

1 รวมเปนคณะกรรมการพัฒนาการสงตอระดับอําเภอ คปสอ.หางฉัตร/2คน

2.รวมเปนคณะกรรมการระบบสอตอระดับจังหวัด 1 คน

3รวมประชุมกับคณะกรรมการระบบสอตอระดับอําเภอ 2 ครั้ง/ป

4.เขารวมประชุมกับคณะกรรมการระบบสอตอระดับจังหวัด 2 ครั้ง/ป

6. พัฒนาสารสนเทศระบบ Thai Refer Lingรวมกับศุนยปรสานงานโรงพยาบาลลําปาง 1 ครั้ง/ป

7. รวมจัดทําแนวทาง(SP)การดูแลผูปวยกอนสงตอ/ระหวางสงตอ 5 กลุมโรค 1 ครั้ง/ป

8. มีการทบทวนคูมือระบบสงตอรวมกับศูนยประสานงานการสงตอระดับอําเภอ 1 ครั้ง/ป

9.รวมทบทวนConfereneกรณCีase Dead and Interesting caseในระบบสงตอ 2 ครั้ง/ป

รวมกับศูนยประสานงานการสงตอรพ.หางฉัตร คณะกรรมการระบบสงตอ

10 .มีการรวบรวมรายงานประจําเดือน และสรุปผลงานทุก6เดือน 12ครั้ง/ป,2ครั้ง/ป

11.เตรียมความพรอมรถสงตอ โดยการตรวจเช็คอุปกรณและ ทุกวัน/พยาบาลER

ลงบันทึกในสมุด OK ของเปนลายลักษณอักษร



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

12.จัดซื้ออุปกรณบนรถ Refer คือ BP Digital 1 เครื่อง

SPO2 1 เครื่อง

13.พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ใหบริการสงตอผูปวยในเรี่องการพยาบาลผูปวยวิกฤติ Pre+Hospital 1 ครั้ง/คน/ป

14.ประสานการสงตอผูปวยผานศนูยประสานงาน (Refer link) รพ.หางฉัตร ทุกราย

ในการสงตอผูปวยเขาระบบ Refer link/ Fast Track

3.2แผนพัฒนาคุณภาพระบบบริการการแพทยฉุกเฉินและภาคีเครือขายระดับอําเภอ

งานคุณภาพการดูแลรักษากลุมโรคอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน(Trauma) Head Injury,Fracture

(Non-trauma)Acut Apendicitisละการบาดเจ็บในโรงงาน

3.2.1แตงต้ังคณะกรรมการแบบบูรณาการการทํางานความปลอดภัย
หนวยราชการท่ี

เกี่ยวของ

อุบัติเหตุจราจร , EMS.และ Refer ระดับอําเภอ(EMS and  จนท.รพ.,หนวยกูชีพ

Refer Safety Travel at Hangchat)  FR ,ACLS และ รพ.สต30คน

การบริการท่ีมีประสิทธิภาพ

1.ER+EMS คุณภาพ ปรับปรุงสถานท่ีเหมาะสมปลอดภัยไดมาตราฐาน

 1.1 ตอเติมสรางหองชะลาง 50,000 ต.ค.62-ก.ย.63

2.บริหารทรัพยากรที่มีคุณภาพและเพียงพอ

 2.1 จัดทําแผนจัดซื้อคุรุภัณฑการแพทย

 2.2 ทบทวนทะเบียนคุรุภัณฑเครื่องมือทางการแพทย

 2.3 จัดทําแผนสํารวจความเพียงพอของเครื่องมือ ปละ 1 ครั้ง

 2.4 จัดซ้ือครุุภัณฑการแพทย



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

  - เครื่อง Ultrasound (1 เครื่อง) 930,000

  - เครื่องวดัความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ (สําหรับ Refer) (2 เครื่อง) 2,500 5,000

  - ปรอทดิจิตอล (10 อัน) 450 4,500

  - แบตเตอรี่เครื่องวัดแบบลอลาด (ยี่หอ Nonin) (1 กอน) 25,000

  - Lareyngoscope (Riester) (1ชุด) 6,600

  - SPO2 (2 อัน) 25,000 50,000

  - Infusion Pumg (ขนาดเล็กไรสาย) (2 อัน) 5,500 11,000

  - ถัง O2 0.5 คิว  (4 ถัง) 3,600 14,400

  - รถ Treatment (2อัน) 10,000 20,000

  - Ambu bag (3อัน) 3,600 10,800

  - Hard collar (5 อัน) 1,200 6,000

  - Long spinal board (1 ชุด) 15,000

  - ที่รัดเด็กฉีดยา (1ชุด) 5,000

  - STETHOSCOPE 3M (2อัน) 4,500 9,000

2.5 จัดซื้อพัสดุสํานักงาน

  - เกาอี้นั่งบุนวมหมุนไดสีดํา (2 ตัว) 6,000

  - โทรศัพทไรสาย (1 เครื่อง) 5,000

  - แผนฉากกั้น 2X2 เมตร (2 แผน) 13,400



สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร  

ตัวชี้วัด /คาเปาหมาย   : เครื่องมือทุกชิ้นผานการทําใหปราศจากเชื้อมีผลการตรวจสอบประสิทธิภาพการทําใหปราศจากเชื้อเปนลบเทากับ 100 %

                           : -อัตราการ Re - Sterile นอยกวารอยละ 2  :  อัตราความพึงพอใจมากกวารอยละ 85

                           : น้ํามีคุณภาพอยูในเกณฑที่ควบคุม  เครื่องมือไมเปนสนิม

                           : น้ําที่ใชในการลางอุปกรณ เครื่องมือตองผาน การกรองแบบระบบ  RO

                           : รอยละการลางเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณการแพทยสะอาด 100 %  

                           : รอยละการจัดชุดอุปกรณปราศจากเชื้อครบถวนถูกตอง  100 %

                           : รอยละการตรวจสอบประสิทธิภาพการทําใหปราศจากเชื้อ ผล Spore test ผานเกณฑ  100 %

                           : รอยละการจายชุดอุปกรณปราศจากเชื้อถูกตอง  100 %

สถานการณและขอมูลพื้นฐาน   -น้ํายังไมผานมาตรฐาน มีปญหาน้ําขุน  มีธาตุเหล็กเกินเกณฑ             - อุณหภูมิหองเก็บของ Sterile เกินเกณฑมาตรฐาน

                                        
 

1 พัฒนากระบวนการทําลายเชื้อ / ปราศจากเชื้อ จนท.Supply ตค.62-กย63

 -สวม PPE กอนลางทําความสะอาดอุปกรณทุกครั้ง 15ชุด 10,000 UC

 -ตะกราแยกระเภทอุปกรณทางการแพทยเปนหมวดหมู 6,000 UC

 -เครื่องกรองนํ้าระบบ RO บริเวณที่ลาง 1 เครื่อง 40,000 UC

 -ลางทําความสะอาดอุปกรณอยางถูกวิธีและเหมาะสมกับชนิดของอุปกรณ  

ดวยนํ้ายา Enzymatic detergen 80,000      UC

 -เครื่องลางอุปกณระบบคลื่นเสียง สําหรับเครื่องมือทันตกรรม 1 เครื่อง 380,000    UC

 -แปรงลางเครื่องมือ 2 ชุด 1,200 UC

 -หออุปกรณดวยผา / ซองสเตอรไรด 50,000      UC

 -เครื่อง ซลีซองอัตโนมัติ 1 เครื่อง 65,000 UC

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจํา)  ประจําปงบประมาณ 2563

คปสอ..................หางฉัตร...........................จังหวัดลําปาง

งาน…จายกลาง

                   

ลําดับ โครงการและกิจกรรมหลัก
กลุมเปาหมายและ

จํานวน

 
ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการ จํานวน

(บาท)
แหลงงบฯ

Supply



 -เครื่องปรับอากาศใหหองทํางานและหอง sterile 1200BTU 3 เครื่อง 70,000 UC

 -รถเข็นไฟฟาแบบนั่งขับ 1 คัน 160,000 UC

  -ตรวจสอบประสิทธิภาพการทําใหปราศจากเชื้อทางกลไก จนท.Supply  

  -ตรวจสอบประสิทธิภาพการทําใหปราศจากเชื้อทางกลไก จนท.Supply ตค.62-กย63

 -ตรวจสอบการผานการทําใหปราศจากเชื้อ โดยติด autoclave tape 20,000 UC

 ทุกหออุปกรณ

 -ตรวจสอบประสิทธิภาพทางชีวภาพ โดยทํา Spore test สัปดาหละ 1 ครั้ง 62,500 UC

 ดวยเครื่องอุนท่ีอานคาไดภายใน 3 ชั่วโมง และ 48 ชั่วโมง (ของรพ.สต.)

 -ตรวจสอบประสิทธิภาพทางกายภาพ โดยทํา Bowiedic test ทุกวัน วันละครั้ง 45,000 UC

 -ตรวจสอบประสิทธิภาพทางเคมี  class 4 และ class 5 ในหออุปกรณ 20,000 UC

  ที่มีความเสี่ยงการติดเชื้อสูง

 -ตรวจเช็คและบํารุงรักษาเครื่องนึ่งฆาเชื้อดวยแรงดันไอน้ําเปนประจํา 4 เดือน/ครั้ง 15,000 UC

 

2 พัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานพรอมทั้งประเมิณแนวทาง  

กระบวนการหลัก

 -จัดซื้อเอกสารวชิาการท่ีเกี่ยวของ

 -จัดประชุมในหนวยงาน 3 เดือน/ครั้ง

 -เขารวมประชุมวิชาการงานจายกลาง/ศึกษาดูงาน 2-3 คน 9,000 UC

3 พัฒนาดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน จนท.Supply  

 -สํารวจความตองการอุปกรณ เครื่องมือแพทยของหนวยบริการตางๆ และจัดซื้อ 30,000 UC

 -สํารวจความพึงพอใจของบุคลากร/หนวยงาน มากกวา 80%

 -CQI ลดการRe-Sterile อุปกรณ/เครื่องมือทางการแพทย นอยกวา 2 %

4 พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีทันสมัย จนท.Supply  

งาน............................หนวยจายกลาง

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการ จํานวน

(บาท)
แหลงงบฯ

ลําดับ โครงการและกิจกรรมหลัก เปาหมายและจํานวน

 
ผลผลิตของ

โครงการ

Supply

Supply

Supply

Supply



 -มี โปรแกรม Supply พรอมสติกเกอรติด set เพ่ือเก็บขอมูลพัฒนา 30,000 UC

ระบบงานตอไป

ตัวชี้วัด /คาเปาหมาย   : เพื่อลดขอรองเรียนผาไมเพียงพอใช

                           : เพ่ือความพึงพอใจแกผูใชบริการและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน

                   : ลดอุบัติการณอุปกรณทางการแพทยปนมากับผาเปอนที่สงซกั

สถานการณและขอมูลพื้นฐาน   น้ํายังไมผานมาตรฐาน มีปญหาน้ําขุน ,ชุดผูปวย เครื่องนอนไมเพียงพอ, การแยก Zone ยังไมชัดเจน และที่ชําระลางผาสกปรกยังไมเหมาะสม

1 พัฒนาดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน จนท.ซักฟอก ตค.62-กย63

 -สํารวจความตองการเครื่องผาของหนวยบริการตางๆ และจัดซื้อ 100,000 UC

 -มีผลิตภัณฑซักผาที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพน้ํา 90,000 UC

 -สํารวจความพึงพอใจของบุคลากร/หนวยงาน มากกวา 80 %

 -มีการคัดแยกผาในการเก็บ/ซักตามขบวนการ

 -แตละหนวยงานมีการแยกถุงผาเปอน/ถุงผาธรรมดา 5,000 UC

 -จัดแบง Zone สะอาดและสกปรกใหชัดเจนยิ่งขึ้น 10,000 UC

  -มีระบบการดูแลนํ้าใหไดคณุภาพ และวิเคราะหคุณภาพน้ํา ปละครั้ง 50,000      UC

 -มีบอชะลางสิ่งปฏิกูลที่ปนมากับผา 5,000       UC

 

2 พัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการ จํานวน

(บาท)
แหลงงบฯ

ลําดับ โครงการและกิจกรรมหลัก เปาหมายและจํานวน

 
ผลผลิตของ

โครงการ

ซักฟอก

ซักฟอก

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจํา)  ประจําปงบประมาณ 2563

คปสอ........................หางฉัตร........................จังหวัดลําปาง

งาน..............................ซักฟอก

ลําดับ โครงการและกิจกรรมหลัก เปาหมายและจํานวน

 
ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการ จํานวน

(บาท)
แหลงงบฯ

ซักฟอก



 -จัดซื้อเอกสารวชิาการท่ีเกี่ยวของ 500 UC  

 -จัดประชุมในหนวยงาน

 -ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางกระบวนการหลัก  

3  การบาํรุงรักษาเครื่องซักผาและเครื่องอบผา 4 เครื่อง ตค.61-กย62 50,000      

 -จัดทํากันสาดบริเวณท่ีไวเครื่อง  UC

 -ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางกระบวนการหลัก ตค.62-กย63

 -ปฏิบัติตามแนวทางการบํารุงรักษาเครื่อง

   

4 CQI โครงการแยกผากอนซัก ทุกหนวยงาน ตค.61-กย62

 -แตละหนวยงานมีการแยกถุงผาเปอน/ถุงผาธรรมดา

 -เจาหนาที่ในหนวยงานมีการท้ิงผาใหถูกตอง

 -มีการคัดแยกผาในการเก็บ/ซักตามขบวนการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการ จํานวน

(บาท)
แหลงงบฯ

ทุกหนวยงาน

ซักฟอก

งาน..............................ซักฟอก

ลําดับ โครงการและกิจกรรมหลัก เปาหมายและจํานวน

 



งาน   บริหารแผน 

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร งานประจํา

ประเด็น / งาน :   ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด (KPI)/ ผลลัพทธที่ตองการ   1.  รอยละของการดําเนินงานตามแผนปฏิบติการ

                                               2. รอยละของผลสําเร็จตามตัวชี้วัดทุกระดับ

ขิ้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา  :  มีการประชุม คปสอ.หางฉัตรทุกเดิอน การนิเทศงาน รพ.สต.  2 ครั้ง/ป   และการประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุขทุก  6 เดือน

                                        การจัดทําแผนงาน งบประมาณ  การเบิกจาย รอยละ  

จํานวน แหลงงบ

2 รหัสโครงการ …………..

โครงการพัฒนาระบบบริหารแผน

1. คณะกรรมการ คปสอ.หางฉัตร

 - แตงต้ังคณะทํางาน คปสอ.หางฉัตร คณะทํางาน 20 คน คปสอ.หางฉัตร มีคณะกรรมการ

 - ประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดทําแผน คณะทํางานแผนฯ มีแผนฯคปสอ.หางฉัตร

 คาอาหาร อาหารวาง

และเครื่องดื่ม
 ต.ค.62

ทีม ยุทธฯ

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน 30 คนx100 บาท x 1 ครั้ง คปสอ.หางฉัตร

 - ระดับ คปสอ. หางฉัตร คณะทํางานแผนฯ คปสอ.หางฉัตร มีแผนฯคปสอ.หางฉัตร 3,000 uc

 - ระดับ รพ./รพ.สต. (แผนสุขภาพตําบล) 20 คน * 2 ครั้ง  ต.ค.62

- ประชุมชี้แจงการจัดทําแผนยุทธศาสตร พย.-ธค. 62 คปสอ.หางฉัตร

และการจัดทําแผนงบประมาณป 2563

2. ระบบการบริหารแผน คปสอ.หางฉัตร

- การจัดทําโครงการ เสนอขออนุมัติ โครงการที่ไดรับ รายงานการสงแผนฯ ต.ค.- ธ.ค.62 บุญลักษณ/อนุพงษ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุข (งานประจํา)  ประจําปงบประมาณ 2563

คปสอ. หางฉัตร จังหวัดลําปาง

ลําดับ ชื่อโครงการ / รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ





จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ / รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

สสจ.ลําปาง อนุมัติจาก สสจ.

- จัดทําทะเบียนโครงการ ระดับอําเภอ มีทะเบียนโครงการฯ ต.ค.- ธ.ค.62 บุญลักษณ/อนุพงษ

- ติดตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสสจ.ลําปาง มค.- กย. 63 บุญลักษณ/อนุพงษ

- บันทึกโครงการ/กิจกรรม/ผลการ ดําเนินงาน มีรายงานผลการบันทึก มค.- กย. 63 บุญลักษณ/อนุพงษ

- การติดตามและสรุปความกาวหนาโดย 1 ครั้ง / เดือน มีสรุปผลการดําเนิน มค.- กย. 623 บุญลักษณ/อนุพงษ

ผูบริหารแผน งานยุทธศาสตรฯ

- สรุปผลดําเนินงานโครงการ เสนอที่ประชุม 1 ครั้ง / เดือน มีรายงานสรุปผลการ ต.ค.62-ก.ย.63 คปสอ.หางฉัตร

คปสอ.หางฉัตร ติดตามโครงการฯ

3.การนิเทศและติดตามงาน

3.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารหนวยงาน
12 ครั้ง/ป รายงานประชุม คปสอ.

 คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม ต.ค.62-ก.ย.63 คปสอ.หางฉัตร

 เพ่ือติดตาม ประเมินผลงานของกลุมงาน 25 คน x30บาท x 12 ครั้ง

  -  ระดับโรงพยาบาล 9,000 UC

   - สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 12 ครั้ง/ป

3.2 ประชุม คปสอ.หางฉัตร

 ติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร

แผนแกไขปญหาและตัวช้ีวัด ป 2563

3.3 รับการนิเทศติดตามงานทีม สสจ.ลําปาง 2 ครั้ง/ป 

3.3.1 รับการนิเทศติตามงานทีม สสจ.ลําปาง คปสอ.,สสจ.40 คน
คปสอ.ไดรับการนิเทศ

 คาอาหาร อาหารวาง

และเครื่องดื่ม  ม.ค.63 ทีมนิเทศ

ครั้งที่ 1 จากทีม สสจ.ลําปาง 40 คน x100 บาท x 1 ครั้ง สสจ.ลําปาง

4,000 UC



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ / รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

3.3.2 รับการนิเทศติตามงานทีม สสจ.ลําปาง
คปสอ.ไดรับการนิเทศ

 คาอาหาร อาหารวาง

และเครื่องดื่ม ม.ิย.-63 ทีมนิเทศ

ครั้งที่ 2 จากทีม สสจ.ลําปาง 40 คน x100 บาท x 1 ครั้ง สสจ.ลําปาง

4,000 UC

4.4 นิเทศติดตามงานตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง/ป คปสอ.

 คาอาหาร อาหารวาง

และเครื่องดื่ม ม.ีค.-63 คปสอ.หางฉัตร

(ทีม สสจ.ลําปาง) หางฉัตร 35คน x100บาท x1 ครั้ง

3,500 UC

4.5 ทีมนิเทศงานจากศูนยวิศวกรรม ฯ 1 ครั้ง/ป รพ.หางฉัตร

 คาอาหาร อาหารวาง

และเครื่องดื่ม ม.ีค.-63 รพ.หางฉัตร

 25คน x100 บาท x1

 ครั้ง

2,500 UC

4.6รับการประเมินมาตรฐาน ECS 1 ครั้ง/ป รพ.หางฉัตร

 คาอาหาร อาหารวาง

และเครื่องดื่ม เม.ย.-63 รพ.หางฉัตร

20คน x100 บาท x1 ครั้ง

2,000 UC

4.7 รับการประเมินมาตรฐานสิงแวดลอมฯ 1 ครั้ง/ป รพ.หางฉัตร

 คาอาหาร อาหารวาง

และเครื่องดื่ม เม.ย.-63 รพ.หางฉัตร

20คน x100 บาท x1 ครั้ง



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ / รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

2,000 UC

4.8 รับการประเมินมาตรฐาน SRRT 1 ครั้ง/ป รพ.หางฉัตร

 คาอาหาร อาหารวาง

และเครื่องดื่ม เม.ย.-63 รพ.หางฉัตร

20คน x100 บาท x1 ครั้ง

2,000 UC

4.9  รับการประเมินมาตรฐานหองรังสีวินิจฉัย 1 ครั้ง/ป รพ.หางฉัตร

 คาอาหาร อาหารวาง

และเครื่องดื่ม เม.ย.-63 รพ.หางฉัตร

20คน x100 บาท x1 ครั้ง

2,000 UC

4.10  รับการประเมินมาตรฐานหองกายภาพบําบัด 1ครั้ง/ป รพ.หางฉัตร

 คาอาหาร อาหารวาง

และเครื่องดื่ม เม.ย.-63 รพ.หางฉัตร

20คน x100 บาท x1 ครั้ง

2,000 UC

4.11  รับการประเมินมาตรฐานงานควบคมุ 1 ครั้ง/ป รพ.หางฉัตร

 คาอาหาร อาหารวาง

และเครื่องดื่ม เม.ย.-63 รพ.หางฉัตร

ปองกันการติดเชื้อใน รพ. 20คน x100 บาท x1 ครั้ง

2,000 UC

4.12 ประชุมประจําเดือน ผอ.รพ.สต. 12 ครั้ง/ป รพ.สต.

 คาอาหาร อาหารวาง

และเครื่องดื่ม ต.ค.62-ก.ย.63 ประจักษ

15คน x100 บาท x12 คร้ัง เงินบํารุง

18,000 รพ.สต.



จํานวน แหลงงบ
ลําดับ ชื่อโครงการ / รายละเอียดกิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

4.13 ประชุมประจําเดือนผูปฏิบัติงาน.รพ.สต. 6 ครั้ง/ป รพ.สต.

 คาอาหาร อาหารวาง

และเครื่องดื่ม ตค.62-กย.63 ประจักษ

25คน x100 บาท x6 ครั้ง

15,000 เงินบํารุง

รพ.สต.

71,000.00รวมงบประมาณ UC



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ที่ 2 ( SP จิตเวช)             √ งานประจํา

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธท่ีตองการ

อัตรการเขาถึงบริการโรคจิต ในผูปวยซมึเศรา รอยละ 65

อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ ไมเกิน 6.3 ตอแสนประชากร

อัตราการพยายามฆาตัวตายไมเกิน 33 ตอแสนประชากร

ผูปวยท่ีพยายามฆาตัวตายไดรับการติดตามเยี่ยมและไมมีการพยายามฆาตัวตัวตายซ้ําในชวง 1 ป รอยละ 85

ผูปวยจิตเวชอาการซับซอนรุนแรงไดรับการติดตามดูแล

ขอมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหสถานการณปญหา

อัตราการเขาถึงบริการโรคจิตในผูปวยซมึเศรา อําเภอหางฉัตร รอยละ 68

อัตราการฆาตัวตายสําเร็จและอัตราการพยายามฆาตัวตาย รอยละ  ตอแสนประชากรตามลําดับ

ผูปวยท่ีพยายามฆาตัวตายไดรับการติดตามเยี่ยมและไมมีการพยายามฆาตัวตัวตายซ้ําในชวง 1 ป รอยละ 100

ผูปวยจิตเวชอาการซับซอนรุนแรงไดรับการติดตามดูแล จากโครงการ SMIV  รอยละ 34.28  

จํานวน แหลงงบ

1 โครงการ การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยจิตเวชท่ีมีอาการทางจิตซับซอน

กิจกรรมที1่  ประชุมคณะกรรมสุขภาพจิตระดับอําเภอเพ่ือชี้แจงแนวทาง คณะกรรมสุข รพ หางฉัตร รับทราบแนวทาง คาอาหารวาง UC  ธค  63 กุหลาบทิพย 

และคืนขอมูล  รวมถึงทบทวนคณะทํางาน ภาพจิตจํานวน ประกอบดวย และวางแผน 1มือ ฉัตรธิดา

20 คน แพทย เภสชั ลงมือปฏิบัติ มือละ 30 บาท

พยาบาล รวมกันได รวม600 บาท

และ พยาบาล 

รพ สต 

กลุมงานปฐมภูมิ

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเสริมพลังใจในผูปวยจิตเวชและครอบครัว

 - คัดเลือกผูปวยซบัซอน .ในแตละ รพ สต ผูปวยจิตเวชซับซอนรพ สต 10 แหง ผูปวยและญาติ คาอาหารวาง เงินในโครงการ มี ค  63 กุหลาบทิพย 

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจํา)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

คปสอ....................หางฉัตร.........................จังหวัดลําปาง

งาน…จิตเวช

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

 - ทํากลุม ใหความรูและ empowerment ในผูปวยและญาติ  แยก ราย รพ สต

และญาติ ในเขตอําเภอ ไดรับการติดตาม คนละ 30บาท SMIV หรือตามการแจงจากโครงการฉัตรธิดา

และ   กลุมในเขต พ้ืนที่ รพ .หางฉัตร รวม 275 คน หางฉัตร ดูแลชวยเหลือ จํานวน275 คน

รพ.หางฉัตร ประเมินอาการ เปนเงิน

ทางจิต 8,250 บาท

รวมถึงไดรับ

การเสิรมพลังใจ

การปรับทัศนคติ

ตอผูปวย 

สามารถใหการ

ดูแลชวยเหลือ

ผูปวยจิตเวช

ไดอยางเหมาะสม

กิจกรรมที่ 3 การสรางความเขาใจในชุมชนแกผูปวยที่มีอาการทางจิต แกนนําในชุมชน อําเภอหางฉัตร ชุมชนมีทัศน คาอาหารและ เงินในโครงการ ม.ีค.-63 กุหลาบทิพย 

รุนแรงและการเจรจาตอรอง และภาคีเครือขาย คติท่ีดีตอผูปวย อาหารวาง SMIV หรือการแจงจากโครงการฉัตรธิดา

อําเภอหางฉัตร จิตเวชซับซอน 100 บาท

50 คน และใหการชวย ตอคนตอวัน

เหลือไดอยาง รวม 5,000

เหมาะสมตาม คาตอบแทนวิทยา

มาตรฐาน จํานวน 3600 บาท

รวม 8,600บาท

2 พัฒนาบุคลากร

2.1แพทยเขารับการอบรมดานการวนิิจฉัยรักษาผูปวยจิตเวช แพทย 1 ราย รพ หางฉัตร แพทยสามารถ แลวแตหลักสูตร แลวแตหลักสูตรUC แพทย

วินิจฉัยรักษา



จํานวน แหลงงบ
ผูรับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/

จํานวน
พ้ืนที่ดําเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ระบุใหชัดเจน)

ผูปวยจิตเวช

10 โรคหลักตาม

มาตรฐานเพือ

ใหสอดคลองกับ

ตัวชี้วดัการเขา

ถึงบริการได

2.2 พยาบาลเขารับการอบรมหลักสูตร เฉพาะทางฯ (4 เดือน)  โดยไมมี พยาบาลวิชาชีพ งานจิตเวชฯ สามารถประเมินคาพาหนะ 8,000 บาท UC ฉัตรธิดา

คาลงทะเบียน 1 ราย สภาพจิต คาที่พัก

ตรวจรักษาเบ้ืองตนคาเบี้ยเลี้ยง

ทางจิตเวช

ใหการดูแลผูปวย

ซับซอนได

2.3 นักจิตวทิยากเขารับการอบรมหลักสูตรทางจิตวิทยาอยางนอย นักจิตวทิยา งานจิตเวชฯ สามารถให คาพาหนะ ไมเกิน Uc อุรัสยา

1 หลักสูตร 1 ราย คําปรึกษาเชิงลึกคาที่พัก 10000 บาท

และทําจิต คาเบ้ียเล้ียง

บําบัดadvaceไดคาลงทะเบียน

แลวแตหลักสูตร




