


UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
1 100101 โครงการพฒันางานอนามัยแม่และเด็ก อําเภอแม่ทะ จังหวดัลําปาง ป2ี564 14,500 14,500
2 100102 โครงการส่งเสริมโภชนาการ และพฒันาการ  กลุ่มเด็กปฐมวยั อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ป2ี564 5,000 5,000
3 100103 โครงการ สร้างและพฒันาแกนนําวยัรุ่น อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ป2ี564 4,000 25,000 29,000
4 100104 โครงการพฒันาและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มวยัทาํงานอ.แม่ทะ จ.ลําปาง ป ี2564 0 0
5 100105 โครงการส่งเสริมและพฒันาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ป ี2564 101,645 101,645
6 100106  โครงการบรูณาการอาหารและออกกําลังกาย กลุ่มวยัทาํงานอ.แม่ทะ จ.ลําปาง ป ี2564 13,000 13,000

138,145 0 0 25,000 0 163,145
1 100201 โครงการส่งเสริมการใชย้าอยา่งสมเหตุผล (Rational Drug Use : RDU ) อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ป2ี564 27,500 27,500
2 100202 โครงการ พฒันางานพทย์แผนไทย อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ป2ี564 (การพอกเข่า ในผู้สูงอาย)ุ 31,200 31,200
3 100203 โครงการปอูงกันและควบคุมโรควณัโรค อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ป ี2564 429,500 429,500
4 100204 โครงการพฒันาระบบการดูแลต่อเนื่องอย่างมีประสิทธภิาพ ( COC ) อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ป ี2564 8,300 8,300
5 100205 โครงการจดับริการเพิ่มคุณภาพและลดแออัดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ าเภอแม่ทะ  ปี 2564 3,000 240,000 243,000
6 100206 โครงการพฒันาระบบบริการสุขถาพสาขาไต.อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ป2ี564 0 0
7 100207 โครงการพฒันาคุณภาพมาตรฐาน รพ.สต.( รพ.สต.ติดดาว) อําเภอแม่ทะ จังหวดัลําปาง ป ี2564 50,000 50,000
8 100208 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติระดับอําเภอ (พชอ.) อําเภอแม่ทะ จังหวดัลําปาง ป ี2564 60,000 60,000
9 100209 โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพสาขาโรค Stroke อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ป ี2564 2,000 100,000 102,000
10 100210 โครงการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิและคลินิคหมอครอบครัว อําเภอแม่ทะ จงัหวัดลําปาง ปี 2564 52,000 52,000
11 100211 โครงการพฒันาระบบบริการกัญชาทางการแพทย์ 9,800 9,800

613,300 300,000 100,000 0 0 1,013,300
1 100301 โครงการผลิตและพัฒนากา่ลังคนด้านสุขภาพสู่ความ เป็นมืออาชีพ  อําเภอแม่ทะ จงัหวดัลําปาง ปี 2564 6,000 6,000
2 100302 โครงการพฒันางานวิจยั/นวัตกรรม ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยทีางการแพทย ์อ.แมท่ะ จ.ลําปาง ปี2564 71,250 71,250

สรปุโครงการตามแผนปฏบิตัิการสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2564

ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวม ย.1 ทั้งหมด .....6..... โครงการ เปน็เงิน

รวม ย.2 ทั้งหมด .............11...............  โครงการ เปน็เงิน



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

77,250 0 0 0 0 77,250
1 100401 โครงการ การบริหารจดัการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ รพ.แม่ทะ CFO : Chief Financial  Officer อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ปี 256417,514 17,514
2 100402 โครงการ การปอูงกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ป ี2564 15,750 4,000 19,750
3 100403 โครงการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลแม่ทะสู่การรับรอง HA รพ.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ป2ี564 74,100 74,100
4 100404 โครงการพฒันาคุณภาพด้านระบบสารสนเทศทางการแพทย์ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ป2ี564 18,000 18,000
5 100405 โครงการพฒันาองค์กรคุณภาพ PMQA อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ป ี2564 0 0

125,364 0 4,000 0 0 129,364
1 100501 โครงการพฒันาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ป2ี564 170,950 170,950

170,950 0 0 0 0 170,950
1 100601 โครงการ กํากับติดตามนิเทศงานคปสอ.แม่ทะ จ.ลําปาง ป ี2564 235,400 235,400
2 100602 โครงการ แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อําเภอแม่ทะ จังหวดัลําปาง  ป ี2564 52,500 52,500
3 100603 โครงการ..งานคลังและบริการ(งานเภสัชฯ ) อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ป ี2564 2,000 2,000
4 100604 โครงการ..คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ป2ี564 15,000 15,000
5 100605 โครงการพฒันางานทนัตสุขภาพ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ป ี2564 113,027 113,027
6 100606 โครงการ  พฒันาสมรรถนะบคุลากรพยาบาลกลุ่มงานการพยาบาล รพ .แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ป2ี564 125,050 125,050
7 100607 โครงการ พฒันางาน IC อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ป ี2564 24,100 24,100
8 100608 โครงการ  พฒันาศักยภาพและคุณภาพงานบริการฉกเฉิน ECS คุณภาพ อําเภอแม่ทะ จ.ลําปาง ป ี2564 29,750 29,750
9 100609 โครงการพฒันาระบบบริหารคุณภาพหอ้งปฏบิติัการ รพ.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ป2ี564 92,200 92,200
10 100610 โครงการ ธํารงมาตรฐานหอ้งปฏบิติัการทางรังสีวนิจิฉัยตามเกณฑ์มาตรฐาน กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รพ.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ป2ี564 18,500 18,500
11 100611 โครงการพฒันาและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มวยัทาํงานอ.แม่ทะ จ.ลําปาง ป ี2564 0 0
12 100612 โครงการพฒันาและระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ป ี2564 5,000 5,000 10,000
13 100613 โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อวางแผนพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดลําปาง  ปีงบประมาณ 2564 16,900 16,900
14 100614 โครงการเฝูาระวงัผู้ที่ความเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ปงีบประมาณ 2564 8,500 8,500
15 100615 โครงการ..ส่งเสริมสุขภาพวยัเรียนอําเภอแม่ทะ..จ.ลําปาง ป ี2564 15,700 15,700
16 100616 โครงการ..ส่งเสริมปูองกันและคุ้มครอง กลุ่มเส่ียงต่อการ ใช้ยาเสพติด บุหร่ีและแอลกอฮอล์ อําเภอแม่ทะ..จังหวัดลําปาง ปี 256417,000 17,000
17 100617 โครงการพฒันาบคุลากรสาธารณสุข อําเภอแม่ทะ..จังหวดัลําปาง ป ี2564 893,630 893,630
18 100618 โครงการบริหารจัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม และอาชีวอนามัย อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง ปีงบประมาณ 2564 120,800 120,800

รวม ย.3 ทั้งหมด ..............2................ โครงการ เปน็เงิน

รวม ย.4 ทั้งหมด ..............5................ โครงการ เปน็เงิน

รวม แก้ไขปญัหา ทั้งหมด .....1........ โครงการ เปน็เงิน



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

19 100619 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเคร่ืองเอกซเรย์เต้านมเคล่ือนที่(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเส่ียงและ 8,250 8,250
ด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก พ.ศ. 2562 1,793,307 0 5,000 0 0 1,798,307

1,793,307 0 5,000 0 0 1,798,307
2,918,316      300,000  109,000    25,000   -    3,352,316      

ประเด็น / งาน : งานอนามัยแม่และเด็ก
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ :   อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน / เปา้หมายจังหวัดล าปาง :  ไม่มีมารดาตาย 
ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา

           1. พบหญิงต้ังครรภเ์ส่ียง (ร้อยละ32)
               - อายุรกรรม ร้อยละ 25  /สูติกรรม ร้อยละ31.25 /  อาย>ุ 35 ป ีร้อยละ 15.62 / อาย<ุกวา่ 20 ป ีร้อยละ28.19
           2. ร้อยละ7 LBW    ผลงาน ร้อยละ 9.43 , ร้อยละ6.48 และ ร้อยละ 7.87 ป2ี561 , ป2ี562 และ ป ี2563 ตามลําดับ (Preterm = 23.4% (แฝด 3 ราย 17.64%)
           3. BA.  ไม่มี  (ร้อยละ25)
           4. หญิงต้ังครรภม์ีภาวะโลหติจาง  คร้ังที่1= 19.05% , คร้ังที่ 2=44.44% (ร้อยละ 20)
           5. ร้อยละ 75 ANC.ก่อน 12 Wks. ผลงาน ป ี2563 ร้อยละ  89.21
           6. ร้อยละ 75 หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการดูแลก่อนคลอดครบ 5 คร้ังตามเกณฑ์ ผลงาน ป ี2563 ร้อยละ 84.67% 
           7. ร้อยละ 100 หญิงต้ังครรภท์ไีด้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน  ผลงาน ป ี2563 ร้อยละ 98.32 
           8. ร้อยละ 60 เด็กแรกเกิด ตํ่ากวา่ 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว  ผลงาน ร้อยละ 88.69 , ร้อยละ75.53 และ ร้อยละ 82.73  ป2ี561 , ป2ี562 และ ป ี2563 ตามลําดับ
          9. การใช้แนวทาง ANC Version 2018 
               - U/S 2 คร้ังตามเกณฑ์ ทําได้ครบ (แต่มีปญัหาการลงรหสั)
              - การใช้ Individual care plan  ในเส่ียงสูงสีแดงทกุราย ( 13 ราย)
              - Couple counseling  4 คร้ัง (ทําได้ 2 คร้ัง คือ 1และ3)
              - การส่งเสริมโภชนาการในหญิงต้ังครรภ ์ลด LBW /ลดซีด

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คปสอ...แม่ทะ... จังหวัดล าปาง

ลําดับ
ชื่อโครงการ/
รายละเอียด

กิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)

รวม บริการ ทั้งหมด ......19........ โครงการ เปน็เงิน
รวมทั้งหมด ...........44............... โครงการ เปน็เงินทั้งหมด



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

จํานวน
แหล่ง
งบ

1

รหสัโครงการ
 100101

โครงการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ป2ี564
1. พัฒนา MCH Board อ าเภอ
1.1 ประชุมคณะกรรมการMCH BORD ระดับอําเภอ 4 คร้ัง/ปี อ.แม่ทะ  - รายงานการประชุม2,500 UCธ.ค.63, ก.พ., พ.ค., ส.ค.64ทองพรรณ
1.2 ทบทวนคณะกรรมการ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ 1 คร้ัง อ.แม่ทะ  - คําส่ังคณะกรรมการ MCH พ.ย.-63 เบญจวรรณ
1.3  คืนข้อมุล/ปญัหา /วชิาการ/case conference  ในเวท ีประชุมคณะกรรมการ 4 คร้ัง/ปี อ.แม่ทะ ธ.ค.63, ก.พ., พ.ค., ส.ค.64
MCH BORD ระดับอําเภอ

1.4 วเิคราะหส์ถานการณ์ ปญัหา และแนวทางการแก้ไขปญัหา
1.5 วางแผนพฒันาระบบข้อมูล/ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
1.6 ประชุมติดตามการดําเนินงานคณะกรรมการ ประเมินผล สรุปผลการดําเนินงาน 2 คร้ัง/ปี อ.แม่ทะ  - รายงานการประชุม เม.ย.-ส.ค.64 ทองพรรณ
MCH BORD ระดับอําเภอ เบญจวรรณ
1.7 นิเทศติดตามการดําเนินงาน MCH ในรพสต. (บรูณาการกับการนิเทศ cup) 3 คร้ัง/ปี อ.แม่ทะ  - ผลการนิเทศติดตาม เม.ย.-ส.ค.64
2. การพัฒนาและสรา้งเสรมิศักยภาพหญงิตั้งครรภ์
2.1 กิจกรรมตามหาหญงิตั้งครรภ์
  2.1.1 สร้างความเข้าใจผลดีการฝากครรภเ์ร็วในเวทปีระชุมประจําเดือนของหมู่บา้น 1 คร้ัง/เดือน อ.แม่ทะ ร้อยละ 90 ANC.ก่อน 12 Wks. ต.ค.63 - ก.ย. 64 ทองพรรณ
  2.1.2 เจ้าหน้าที่รพสต. และอสม.ดําเนินการออกสํารวจค้นหาหญิงต้ังครรภร์ายใหม่ เบญจวรรณ
 และรายที่ไม่เคยทราบมาก่อน
  2.1.3 เจ้าหน้าที่ติดตามและส่งตัวเพื่อไปฝากครรภค์ร้ังแรกที่แต่ละ PCU โดยเร็วที่สุด 5 PCU อ.แม่ทะ
  2.1.4 ติดตามใหอ้สม.คืนข้อมูลหญิงต้ังครรภท์ี่ค้นหาได้ในเวทปีระชุมอสม. 1 คร้ัง/เดือน อ.แม่ทะ  - รายงานการประชุม ต.ค.63 - ก.ย. 64 ทองพรรณ
  2.1.5 จัดทําทะเบยีนหญิงต้ังครรภร์ายใหม่ และรายที่ไม่เคยทราบมาก่อน อ.แม่ทะ  - มีทะเบยีนหญิงต้ังครรภใ์น รพ./PCU/รพ.สต.ต.ค.63 - ก.ย. 64 เบญจวรรณ
เพื่อการเฝูาระวงัและติดตาม
2.2 เพ่ิมความครอบคลุมการดูแล  หญงิตั้งครรภท์ี่ฝากครรภใ์น หญงิตั้งครรภท์ี่ฝาก
ครรภใ์นหญงิตั้งครรภท์ี่ฝากครรภใ์นคลินิกเอกชนเพ่ิมความครอบคลุม

ผู้รับผิดชอบลําดับ
ชื่อโครงการ/
รายละเอียด

กิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)
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  2.2.1 รพ.และรพสต.ติดตามหญิงต้ังครรภจ์ากคลินิกเอกชนในพื้นที่เพื่อให ้การดูแล และ 1 คร้ัง/เดือน อ.แม่ทะ  - แบบรายงานหญิงต้ังครรภ์ ต.ค.63 - ก.ย. 64 ทองพรรณ
รายงานข้อมูลตามแบบฟอร์ม เบญจวรรณ
  2.2.2 รพ.และรพสต.ออกติดตามดูแลที่บา้น  อย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง 1 คร้ัง/เดือน อ.แม่ทะ  - แบบบนัทกึเยี่ยมบา้น ต.ค.63 - ก.ย. 64
2.3 สนับสนุนใหห้ญงิวัยเจรญิพันธุ์  กลุ่มเสี่ยงมีการวางแผนก่อนตั้งครรภ์
2.3.1 ในสถานบริการ
 - พยาบาลที่รับผิดชอบ screenของคลินิก DM,HT และโรคที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการ PCU/รพ./รพ.สต.  - ข้อมูลการคุมกําเนิดของกลุ่มเส่ียง อายุ 15-50 ป ีต.ค.63 - ก.ย. 64 ทองพรรณ
ซักประวติั LMP และการคุมกําเนิดของกลุ่มเส่ียง อายุ 15-50ป ีทกุราย 11,081 คน PCU/รพ./รพ.สต.ทกุราย เบญจวรรณ
 *หากพบปญัหา LMP ไม่เปน็ปกติ ส่งตรวจ UPT ทกุราย
 *หากวธิกีารคุมกําเนิดไม่มีประสิทธภิาพไม่เหมาะสม ส่งต่อคลินิกวางแผนครอบครัวเพื่อ
  แนะนําวธิกีารวางแผน คุมกําเนิดที่เหมาะสม
 - กลุ่มเส่ียงสูงทกุรายพจิารณายาฝังคุมกําเนิด
2.3.2 ในชุมชน
 - อสม.ให ้ปชส.โดยใช้ชุดข้อมูลใหคํ้าแนะนํา หญิงวยัเจริญพนัธุอ์ายุ 15-50ปทีกุราย
และที่เปน็กลุ่มเส่ียงตามนิยาม 3 กลุ่มเพื่อวางแผนการต้ังครรภแ์ละฝากครรภเ์ร็ว
เมื่อพร้อม
 -การประชุมเชิงปฏบิติัการของอสม.ในการค้นหาหญิงต้ังครรภเ์ส่ียง และการดูแล หมู่บา้นละ 1 คน อ.แม่ทะ  - อสม.ได้รับการอบรม อสม.เชี่ยวชาญแม่และเด็ก กสต. ม.ค.-64 ทองพรรณ
หญิงต้ังครรภ์ ร้อยละ 100 เบญจวรรณ
3. เพ่ิมคุณภาพการฝากครรภ์
3.1 การปอ้งกันภาวะโลหติจาง หญิงต้ังครรภท์กุคน อ.แม่ทะ  - หญิงต้ังครรภม์ีภาวะโลหติจาง ไม่เกิน ร้อยละ 20ต.ค.63 - ก.ย. 64 ทองพรรณ
 - ดําเนินงานตามแนวทาง Lampang ANC 2018 เบญจวรรณ
 -.คัดกรองโรคเลือดจางธาลัสซีเมียและภาวะซีด
 - ใหย้าเม็ด โฟลิก ธาตุเหล็ก ไอโอดีน ตามเกณฑ์
 - จัดโปรแกรมโภชนาการรายบคุคลใหเ้หมาะสมโดยนักโภชนาการ
 - ติดตามความเข้มข้นของเลือด(Hct)หลังใหย้า
 - เน้น - U/S 3 คร้ังตามเกณฑ์
          * เพิ่มการประเมิน Anomaly ช่วง 18-20Wks
 - Individual care plan  ในหญิงต้ังครรภท์ี่มีภาวะโลหติจางทกุราย
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 - ส่งข้อมูลการติดตามเยี่ยม ใน PCU และ COC
3.2  การปอ้งกันทารกแรกคลอดน้ าหนักน้อย หญิงต้ังครรภท์กุคน อ.แม่ทะ  - ทารกแรกเกิดน้ําหนักน้อยกวา่ 2,500 กรัม ต.ค.63 - ก.ย. 64 ทองพรรณ
 - ดําเนินงานตามแนวทาง Lampang ANC 2018 น้อยกวา่ร้อยละ 7 เบญจวรรณ
 - ประเมินดัชนีมวลกายและภาวะโภชนาการหญิงต้ังครรภ์
 -พบสูติแพทย์ประเมินน้ําหนักทารกในครรภ์
 -จัดโปรแกรมโภชนาการรายบคุคลใหเ้หมาะสม โดยนักโภชนาการ
 -.จัดทํา Individudl care planหญิงต้ังครรภเ์ส่ียง preterm
 -. ทําcouple counsellingหญิงต้ังครรภแ์ละญาติ
 - ส่งข้อมูลการติดตามเยี่ยม ใน PCU และ COC
 -.กํากับติดตามดูแลหญิงต้ังครรภต์าม Individudl care plan
 - เน้น - U/S 3 คร้ังตามเกณฑ์
          * เพิ่มการประเมิน Anomaly ช่วง 18-20Wks
3.3 การปอ้งกันทารกคลอดก่อนก าหนด หญิงต้ังครรภท์ี่มีภาวะอ.แม่ทะ  - จํานวนหญิงต้ังครรภท์ี่มีภาวะส่ียงคลอดก่อนกําหนดต.ค.63 - ก.ย. 64 ทองพรรณ
 - ประเมินความเส่ียงการคลอดก่อนกําหนด เส่ียงคลอดก่อนกําหนด มีจํานวนลดลง ร้อยละ 50 เบญจวรรณ
 - refer รพ.เกาะคา พบสูติแพทย์เพื่อ Ultrasound ;วดั Cervical length ทกุราย
 -ใหย้า Progesterone ต้ังแต่อายุครรภ ์16 สัปดาห์
 -. ทําcouple counsellingหญิงต้ังครรภแ์ละญาติ
 - ส่งข้อมูลการติดตามเยี่ยม ใน PCU และ COC
4. พัฒนาระบบและคุณภาพ บรกิารใน PCU หญิงต้ังครรภ์ อ.แม่ทะ  - หญิงต้ังครรภท์กุราย ได้รับการดูแลตามแนวทางต.ค. 63-ก.ย. 64 ทองพรรณ
4.1 กําหนดให ้RN ทําหน้าที่ตรวจครรภใ์นคลินิก ANC ทกุราย Lampang ANC 2018 และ ได้ U/S 3 คร้ังตามเกณฑ์ เบญจวรรณ
4.2 กําหนดFlow และเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือที่ต้องใช้บริการใน PCU 13 รพ.สต/5 PCU   -5PCU มีแนวทางในการดูแลหญิงต้ังครรภ์ต.ค. 63-ก.ย. 64 ทองพรรณ
4.3 ใหบ้ริการฝากครรภต์ามแนวทางที่กําหนด  -หญิงต้ังครรภไ์ด้รับบริการในPCU ตามมาตรฐานการ เบญจวรรณ
      4.3.1 ANC คร้ังแรกทกุราย ฝากครรภ์
 * ฝากครรภค์ร้ังที่1 ใหบ้ริการ ดังนี้ Screening Risk , LAB ตามที่ระบ,ุ
   ตรวจช่องปากเบื้องต้น , ซักประวติั , ตรวจครรภ ์, ประเมินภาวะโภชนาการ
   ใหคํ้าแนะนําตามไตรมาส , ยา Triferdine
 * Screening Risk : ตามแนวทาง 18 ข้อในสมุดสีชมพ ู  ยกเวน้ PV OGTT. (หรือ DM)
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   Down syndrome  ธาลัสซีเมีย /คัดแยกความเส่ียงและส่งต่อตามเกณฑ์
   เขียว เหลือง แดง
 * ระบบ Lab : เจาะเลือดที่ PCU (VDRL,HIV ,HBsAg  Hct,blood gr. ,
   Urine dipstick(ถ้าม)ีตรวจวเิคราะห ์ที่รพ.นัดฟงัผลเลือดที่รพ. พร้อมรับบริการ U/S

   (ช่วงที่ยังไม่มีเคร่ือง), U/A (กรณีไม่ได้ทําUrine   dipstick ทีP่CU) 
   และตรวจคัดกรองที่ไม่ได้ทําในPCU. 
 * ระบบการบนัทกึข้อมูล --ตามที่ ย 4 กําหนด
      4.3.2 ANC 3  รับบริการ U/S ประเมิน Abnormally (ช่วงที่ยังไม่มีเคร่ือง ส่งไปรพช. )
      4.3.3 ANC4 PCU เจาะเลือดคร้ังที่ 2 (VDRL,HIV,HBsAg   Hct, blood gr. ,
Urine dipstick(ถ้าม)ี ตรวจวเิคราะหท์ี่รพ. นัดฟงัผลเลือดที่รพ. พร้อมเยี่ยมชมหอ้งคลอด 
และ U/A ถ้าไม่ได้ทํา Urine dipstick ที่ PCU
      4.3.4 ANC5 วางแผนการคลอดและการส่งต่อ

4.4 MCH อําเภอประเมินและพฒันาทกัษะผู้ปฏบิติังาน 14 คน อ.แม่ทะ ผู้ปฏบิติังานมีทกัษะในการดูแลหญิงต้ังครรภท์ั้งกลุ่มปกติต.ค. 63-ก.ย. 64 ทองพรรณ
 - มาตรฐาน ANC 13 รพ.สต/5 PCU และหญิงต้ังครรภเ์ส่ียง  การดูแลหญิงหลังคลอดที่ได้
 - การดูแลหญิงต้ังครรภเ์ส่ียง มาตรฐาน
 - การดูแลหญิงหลังคลอด
4.5 ทมี MCH อําเภอร่วมกับทมี PCU.อําเภอประเมินผล และทบทวนระบบ 13 รพ.สต/5 PCU อ.แม่ทะ ต.ค. 63-ก.ย. 64 เบญจวรรณ
5. การส่งเสรมิและปอ้งกันโรคในช่องปากหญงิตั้งครรภ์
    จัดบริการส่งเสริมปอูงกันและรักษาโรคในช่องปากหญิงต้ังครรภท์ี่มาฝากครรภใ์นสถาน ทกุราย อ.แม่ทะบรูณาการงบฯ งานประจําทนัตะ UC ต.ค. 63-ก.ย. 64 บริหาร/จริยา
บริการของรัฐ(ANC.คุณภาพ)
1) ตรวจสุขภาพช่องปากและฝึกทกัษะการแปรงฟนัโดยการควบคุมแผ่นคราบจุลินทรีย์ ทกุราย อ.แม่ทะ
(ลดภาวะเหงือกอักเสบปอูงกัน preterm labor และ Low birth  weight)
2)ได้รับการฝึกทกัษะการแปรงฟนัแบบลงมือปฏบิติั ทกุราย อ.แม่ทะ
3)หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการบริการทางทนัตกรรมตามความจําเปน็
4) เยี่ยมหลังคลอด โดยจนท.หรือ อสม.ใหคํ้าแนะนําการดูแลอนามัยช่องปากทารก ทกุราย อ.แม่ทะบรูณาการงบฯ งานประจําทนัตะ UC ต.ค. 63-ก.ย. 64 บริหาร/จริยา
 - มอบถุงผ้าแม่ลูกฟนัดีใหแ้ก่ หญิงต้ังครรภท์ี่ร่วม โครงการ (ในถุงประกอบด้วยแปรงสีฟนั
สําหรับหญิงต้ังครรภ ์ยาสีฟนั เอกสารการดูแลสุขภาพช่องปากหญิงต้ังครรภ์)
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5) กํากับติดตามเน้นความครอบคลุมการใหบ้ริการ ทกุราย อ.แม่ทะ
6. หอ้งคลอดคุณภาพ สมสมร
6.1 การพัฒนาศักยภาพบคุลากร
6.1.1 มีพยาบาลรับผิดชอบ LR 1คน รพ.แม่ทะ ต.ค 63
6.1.2 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการเร่ืองการทําคลอดในภาวะฉุกเฉิน พยาบาลวชิาชีพหอ้งประชุมชั้น21.พยาบาลมีความพร้อมและทกัษะที่ถูกต้องในการ9,000  เงินบํารุง  พ.ย. 63  สมสมร
 รายละเอียดกิจกรรม 30 คน โรงพยาบาลแม่ทะช่วยเหลือมารดาจากภาวะคลอดฉุกเฉินรพ. แม่ทะ
  1) การทําคลอดปกติ 2. มารดาปลอดภยัจากการคลอดฉุกเฉิน
  2) การช่วยคลอดภาวะฉุกเฉิน (ซ้อมแผนในสถานการณ์คลอดฉุกเฉิน ) 3. ทารกแรกเกิดปลอดภยัจากการคลอด
   - ช่วยคลอดติดไหล่
   - ช่วยคลอดทา่ก้น
 3) การตรวจครรภท์างหน้าทอ้ง ( โดยการใช้หุ่น )
 4) การตรวจภายใน ( โดยการใช้หุ่น )
โดยทมีงานจากวทิยาลัยบรมราชชนนีลําปาง
6.1.3 การซ้อมแผนในสถานการณ์คลอดฉุกเฉิน พยาบาลER LR15คนรพ.แม่ทะ  - พยาบาลมีทกัษะในการช่วยเหลือมารดา

1คร้ัง/ปี จากภาวะคลอดฉุกเฉิน
6.1.4  บคุลากรพยาบาล ER,LR ได้รับการฝึกปฏบิติัหอ้งคลอดที่โรงพยาบาล พยาบาลER LR15คน  - พยาบาลER LR ได้รับการฝึกทกุคนต.ค.63-ก.ย.64 สมสมร
แม่ข่ายคนละ 1 คร้ัง (1สัปดาห)์/ปี 5วนั/คน/ปี
6.1.5 ประเมินสมรรถนะหลังการพฒันา พยาบาลวชิาชีพ รพ.แม่ทะ  - มารดาและทารก ปลอดภยัจากการคลอดต.ค.63-ก.ย.64 สมสมร

30 คน
6.2 พัฒนาหอ้งคลอด
6.2.1 ตรวจสอบความพร้อมใช้ของวสัดุอุปกรณ์ เวชภณัฑ์และความครบถ้วนของเคร่ืองมือในหอ้ง
คลอด LR

รพ.แม่ทะ
 ห้องคลอดคุณภาพ

ต.ค.63-ก.ย.64
สมสมร

6.2.2 จัดทําแผน จัดหาวสัดุครุภณัฑ์ที่ขาด LR รพ.แม่ทะ
 -เคร่ืองวดัสัญญาณชีพ NIBP  ราคา 20000 บาท   LR มีแผนจัดซ้ือครุภณัฑ์บรูณาการ งานบริหาร งบฯจัดซ้ือครุภณัฑ์เงินUC ต.ค.63-ก.ย.64 สมสมร
 -เคร่ืองช่วยชีวติเด็กขั้นสูงชนิดควบคุมแรงดัน ( Neopuff) ราคา 190000 บาท มีแผนจัดซ้ือครุภณัฑ์บรูณาการ งานบริหาร งบฯจัดซ้ือครุภณัฑ์เงินUC ต.ค.63-ก.ย.64 สมสมร
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6.2.3 ทบทวนเกณฑ์ประเมินความเส่ียงของหญิงมีครรภใ์นหอ้งคลอด เช่น LR
รพ.แม่ทะ

ไม่เกิด
อุบติัการณ์
ซํ้า

ต.ค.63-ก.ย.64
สมสมร

ภาวะตกเลือดหลังคลอด ภาวะช็อคจากการตกเลือดหลังคลอด
6.2.4 ทบทวนแนวทางปฏบิติัทั้งมารดาและทารก (รพ.สต./หอ้งคลอด/ LR รพ.แม่ทะ มีแนวทางการส่งต่อ ต.ค.63-ก.ย.64
การส่งต่อ) รพ.เกาะคา,รพศ
6.2.5  ทบทวนรายงานอุบติัการณ์ที่ไม่พงึประสงค์ และปญัหาจากระบบ LR รพ.แม่ทะ บันทึกการทบทวน ต.ค.63-ก.ย.64 สมสมร
ส่งต่อ ส่งผลการทบทวนทกุเดือน
6.2.6 พฒันามาตรฐานการส่งต่อหญิงต้ังครรภ์/หญิงคลอด/ทารกไปรับ LR รพ.แม่ทะ มีแนวทางการส่งต่อ ต.ค.63-ก.ย.64 สมสมร
บริการในสถานบริการที่มีศักยภาพสูงกวา่ รพ.เกาะคา,รพศ
6.2.7 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เครือข่ายมารดาและทารกแรกเกิดกับ LR/ANC รพ.แม่ทะ บนัทกึการประชุม ต.ค.63-ก.ย.64 สมสมร
รพ.ลําปางและ รพ.เกาะคา
6.2.8 เข้าร่วมประชุมวชิาการงานอนามัยแม่และเด็กและอบรมวชิาการ LR/ANC อ.แม่ทะ ต.ค.63-ก.ย.64 LR/ANC/แพทย์
6.2.9 นิเทศติดตามการดําเนินงาน MCH ในรพสต. (บรูณาการกับการนิเทศ cup) 2 คร้ัง/ปี 13 รพ.สต. ได้รับการเยี่ยม 100% ม.ค 64,มิย64 ทองพรรณ
6.2.10.เยี่ยมประเมินงานมาตรฐานแม่และเด็กจากจังหวดั 1คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ ได้รับการเยี่ยม 100%3,000 เงินUC มี.ค 64 ทองพรรณ
6.2.11 รพ.มีมาตรฐานหอ้งคลอดคุณภาพ โดยเพิ่มระบบ Consult รพ.แม่ทะ อ.แม่ทะ รพ.มีแนวทางระบบ consult ต.ค 64
และทมีที่ปรึกษา ดังนี้ สมสมร
 - เมื่อผู้มาคลอดเข้าสู่ระยะ Active phase , ruptured membranes หรือมีภาวะ LR รพ.แม่ทะ มีแนวทางการส่งต่อรพ.เกาะคา ต.ค.63-ก.ย.64 สมสมร
เส่ียงตามเกณฑ์คัดกรอง รายงานแพทย์เวร ประสานส่งเคส รพ เกาะคา

 - รพ. แม่ทะ ที่ต้องส่งมาทําคลอดที่ รพ.เกาะคา เมื่อมีเคสใหร้ายงาน รพ.เกาะคา ทกุคร้ัง

2.11 มีระบบใหคํ้าปรึกษาและการรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสูติกรรม รพ.แม่ทะ อ.แม่ทะ มีระบบรายงาน ฉุกเฉินทางสูติกรรม ต.ค.63-ก.ย.64 ทองพรรณ
6.เพ่ิมคุณภาพการดูแลต่อเน่ืองหลังคลอดในกลุ่มมารดาที่มีภาวะเสี่ยง หญิงหลังคลอด อ.แม่ทะ  -หญิงหลังคลอดได้รับการดูแล 100%ต.ค. 63-ก.ย. 64
6.1 ใหคํ้าปรึกษากลุ่มเส่ียงที่พบปญัหาเชิงสังคมเพื่อ  พจิารณาการคุมกําเนิดที่มี ทกุคน
ประสิทธภิาพหลังคลอด  เช่น Amphe,Unwanted
7. ระบบการนิเทศ ติดตาม และควบคุมก ากับ ทองพรรณ
7.1 แผนการออกเยี่ยม โดยพี่เล้ียงโซน (รพ.แม่ทะ โดย รพ.เกาะคา)  ตค - มีค.64 เบญจวรรณ
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7.2 แผนการสุ่มเยี่ยม โดยทมีจังหวดั

รวม -         UC

ประเด็น / งาน :  เด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ

1. รอ้ยละ 85 ของเด็กอายุ 0-5 ป ีพัฒนาการสมวัย
 - ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ป ีได้รับการคัดกรองพฒันาการ 1. ร้อยละเด็กสูงดีสมส่วน  ร้อยละ 62
 - ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ป ีที่ได้รับการคัดกรองพฒันาการ พบสงสัยล่าช้า - ร้อยละของเด็ก 0-5 ปมีีภาวะอ้วน ไม่เกินร้อยละ 9.5
 - ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ป ีที่มีพฒันาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม - ร้อยละของเด็ก 0-5 ปมีีภาวะผอม ไม่เกินร้อยละ 5.5

 - ร้อยละของเด็ก 0-5 ปมีีภาวะเต้ีย ไม่เกินร้อยละ 12
 - ส่วนสูงเฉล่ียที่อายุ 5 ป ีณ ป ี2565  - เด็กชาย  113 (เซนติเมตร)  - เด็กหญิง 112 (เซนติเมตร)

 - ร้อยละของเด็กอายุ 3 ป ีปราศจากฟนัผุ (Caries free) ไม่เกินร้อยละ 58

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา 
1.ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 0-5 ป ีทั้งหมดตามช่วงอายุที่กําหนดมีพฒันาการสมวยัผลงาน ร้อยละ  97.84 , 96.18 และ 91.86  ป ี2561 , 2562 และ 2563 ตามลําดับ
2. ร้อยละ90 ของเด็กอาย0ุ – 5ป ีได้รับการคัดกรองพฒันาการผลงาน ร้อยละ  92.53 , 94 และ 96.69 ป ี2561 , 2562 และ 2563 ตามลําดับ
3. ร้อยละ25ของเด็กอาย0ุ – 5ป ีได้รับการคัดกรองพฒันาการพบสงสัยล่าช้าผลงาน ร้อยละ  23.39 , 33.39 และ 33.16 ป2ี561 , 2562 และ 2563 ตามลําดับ
4. ร้อยละ90ของเด็กอาย0ุ – 5ป ีที่มีพฒันาการพบสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามผลงาน ร้อยละ  93.86 , 100 และ 87.90  ป2ี561 , 2562 และ 2563 ตามลําดับ
5. ร้อยละ60ของเด็กพฒันาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพฒันาการด้วยTEDA4Iผลงาน ร้อยละ  47.69 , 54.89 และ 60.0 ป2ี561 , 2562 และ 2563 ตามลําดับ
6.ร้อยละ 60 ของเด็กอายุ 0-5 ป ีสูงดีสมส่วน (ป ี2563)ผลงาน ร้อยละ 51.75 
  - ภาวะอ้วน ผลงาน ร้อยละ 15.62
  - ภาวะผอม ผลงาน ร้อยละ 7.09

แผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คปสอ....แม่ทะ....... จังหวัดล าปาง

2. รอ้ยละของเด็กอายุ 0-5 ป ีสูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
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  - ภาวะเต้ีย ผลงาน ร้อยละ 15.47
  - ส่วนสูงเฉล่ียที่อายุ 5 ป ีเด็กชาย (เซนติเมตร)ผลงาน ร้อยละ 109.11
  - ส่วนสูงเฉล่ียที่อายุ 5 ป ีเด็กหญิง (เซนติเมตร)ผลงาน ร้อยละ 110.74

จํานวน
แหล่ง
งบ

1

รหสัโครงการ
 100102

โครงการ
ส่งเสรมิ 1. ปอ้งกันและส่งเสรมิสุขภาพเด็กปฐมวัย

1.1 บรกิาร WCC คุณภาพ รพ.แม่ทะ /รพ.
สต. 13 แหง่

อ.แม่ทะ เด็ก0-5 ป ี
ได้รับ

ต.ค.63-ก.ย.64 ทองพรรณ
  1.1.1 ประเมิน/เฝูาระวงั/ติดตามภาวะโภชนาการ สอนผู้ปกครองการบนัทกึและ เด็ก0-5 ป/ี

ผู้ปกครอง
การคัด
กรอง

ต.ค.63-ก.ย.64 เบญจวรรณ

ประเมินกราฟโภชนาการ

  1.1.2 ประเมินพฒันาการเด็กโดยใชD้SPM/DIAM รพ.แม่ทะ /รพ.
สต. 13 แหง่

อ.แม่ทะ ร้อยละของ
เด็ก 0-5 ป ี

ต.ค.63-ก.ย.64 ทองพรรณ
  1.1.3 ฟื้นฟทูกัษะการประเมินพฒันาการเด็กโดยใชD้SPM/DIAM ในศูนย์เด็ก/ครูอนุบาล ศูนย์เด็ก 10 แหง่ อ.แม่ทะ ครูศูนย์

เด็ก/รร.
ต.ค.63-ก.ย.64 เบญจวรรณ

รร.อนุบาล 23 แหง่ โดยใช้
DSPM ร้อยรร.เอกชน 1 แหง่

  1.1.4 สอน/สาธติการประเมินพฒันาการตามวยัตามคู่มือDSPM/DAIM ใหผู้้ปกครอง ผู้ปกครอง เด็ก 
0-5 ปี

อ.แม่ทะ ผู้ปกครอง
สามารถใช้

ต.ค.63-ก.ย.64 ทองพรรณ
  1.1.5 สอน/สาธติอาหารที่เหมาะสมตามวยัใหผู้้ปกครอง ผู้ปกครอง เด็ก 

0-5 ปี
อ.แม่ทะ ผู้ปกครอง

ได้รับ
ต.ค.63-ก.ย.64 เบญจวรรณ

  1.1.6 อายุ 9 เดือนตรวจ Hct รพ./PCU อ.แม่ทะ ร้อยละ 100 ของเด็ก 9 เดือน ได้คัดกรองภาวะโลหติจางต.ค.63-ก.ย.64

  1.1.7 ใหย้าธาตุเหล็กเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไปทกุราย รพ.แม่ทะ /รพ.
สต. 13 แหง่

อ.แม่ทะ ร้อยละ 100 ของเด็ก 6ด-5 ป ีได้กินยาน้ําเสริมธาตุเหล็กต.ค.63-ก.ย.64

  1.1.8 ใหว้คัซีนตามเกณฑ์อายุ รพ.แม่ทะ /รพ.
สต. 13 แหง่

อ.แม่ทะ ร้อยละ 100 เด็กได้รับวคัซีนตามเกณฑ์อายุต.ค.63-ก.ย.64

ลําดับ
ชื่อโครงการ/
รายละเอียด

กิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ
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  1.1.9 นัดมาตรวจพฒันาการซํ้า 1 เดือนในรายที่สงสัยล่าช้า เด็กพฒันาการ
สงสัยล่าช้า

อ.แม่ทะ ร้อยละ 100 เด็กได้รับการตรวจพฒันาการซํ้า 1 เดือนต.ค.63-ก.ย.64

  1.1.10 กรณีพฒันาการล่าช้าหลังกระตุ้น 1 เดือน ส่งต่อ รพ.แม่ทะ ทกุราย อ.แม่ทะ ร้อยละ 100 เด็กพฒันาการล่าช้าได้รับส่งต่อ รพ.แม่ทะต.ค.63-ก.ย.64

  1.1.11 ส่งต่อข้อมูล/ติดตามเยี่ยม ดูแลเด็กทาง Line /ศูนยC์OC/PCU ทกุสัปดาห์ อ.แม่ทะ ต.ค.63-ก.ย.64

1.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพช่องปากคลินิก WCC

1.2.1 เด็กปฐมวยัในคลินิกเด็กดี

เฝูาระวงัภาวะสุขภาพช่องปากและจัดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้เล้ียงดูเด็กตามความเส่ียง

(อนามัยช่องปาก และพฤติกรรมการดูแลในเด็ก 2 6 9 12 18 24 30 และ

36 เดือนหรือทกุ 6 เดือนที่มารับวคัซีนที่คลินิกเด็กดี

  1)ตรวจสุขภาพช่องปาก-บนัทกึจํานวนซ่ีฟนัที่ขึ้น,คราบจุลินทรีย,์รอยผุเร่ิมแรก และ ร้อยละ 100 รายงาน

และพฤติกรรม 18 เดือน

 -เด็ก 9 เดือน-3 ป ีได้รับการประเมินความเส่ียงต่อโรคฟนัผุจัดทํา Oral care plan ตามระ ทกุส้ินเดือน

ระดับความเส่ียง และดําเนินการติดตามปรับเปล่ียนพฤติกรรมดําเนินการเยี่ยมบา้นโดยทนัต

บคุลากร/อสม./มอค.) ตามguildline เพื่อลดระดับความเส่ียงกลับมาเปน็เด็กกลุ่มปกติ

  2)ฝึกทกัษะใหก้ับผู้ปกครองการดูแลความสะอาดช่องปากเด็กเพื่อลดคราบจุลินทรีย์ บรูณา
การงบฯ 

UC ต.ค.63-ก.ย.64 บริหาร/
กรรณิกาโดยการลงมือฝึกปฏบิติัจริง มีการสอนผู้ปกครองใหใ้ช้ไหมขัดฟนัใหแ้ก่ผู้ปกครองใหใ้ช้ ร้อยละ 100

ไหมขัดฟนัใหแ้ก่เด็กเพื่อปอูงกันฟนัผุด้านประชิดฝึกทกัษะผู้ปกครองเด็กในการ

ดูแลอนามัยช่องปากเด็กโดยการใช้แปรงสีฟนัและมอบ แปรงสีฟนั

ใช้แปรงสีฟนัและมอบ แปรงสีฟนั

3)ใหบ้ริการทนัตกรรมตามความจําเปน็ เน้นการ early detection ได้รับการทา ร้อยละ 100 บรูณา
การงบฯ 

UC ต.ค.63-ก.ย.64 บริหาร/
กรรณิกาฟลูออไรด์วานิชเพื่อปอูงกันฟนัผุ

1.2.2 เด็กอายุ 3-5 ป ี(ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก คุณภาพ),อนุบาล

1) ตรวจสุขภาพช่องปากและสํารวจพฤติกรรมทนัตสุขภาพเด็กทกุคนในศพด.ในช่วงเดือน ร้อยละ 100 ธ.ค.63-มี.ย.64

ธ.ค.63-กพ.64 นําข้อมูลบนัทกึในโปรแกรมสถานบริการ(ส่งออก HDC)
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 -ตรวจฟนัเด็กโดยทนัตบคุลากรภาคเรียนละ 1คร้ัง เพื่อประเมินความเส่ียงต่อฟนัผุ

ละ 1คร้ัง เพื่อประเมินความเส่ียงต่อฟนัผุ

2) สนับสนุนศพด.มีการจัดกิจกรรมการแปรงฟนัหลังอาหารกลางวนัทกุวนัแบบแปรงแหง้ ร้อยละ 100 ต.ค.63-ก.ย.64

 -ศพด.มีการจัดผลไม้เปน็อาหารวา่งอย่างน้อย 3 ใน 5 วนั/ สัปดาห(์แหง่)

 -เน้นการด่ืมนมจืด ส่งเสริมใหด่ื้มนมจากกล่อง/แก้ว

 -พฒันานโยบายสาธารณะ/มาตรการศูนย์เด็กอ่อนหวานปลอดน้ําอัดลม ลูกอม ขนม

 กรุบกรอบ

3) ใหบ้ริการทนัตกรรมตาม ความจําเปน็เน้นการ early detection ทาฟลูออไรด์วานิช ร้อยละ 100 บรูณา
การงบฯ 

UC ต.ค.63-ก.ย.64 บริหาร/
อภนัตรี ในเด็กที่มีความเส่ียง

4)ประเมินสภาวะช่องปากและพฤติกรรม จัดระดับความเส่ียงและดําเนินการเยี่ยมบา้นเพื่อ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยเฉพาะ การทําความสะอาดช่องปากโดยผู้ปกครอง

5) พฒันาศักยภาพผู้ปกครองใหส้ามารถใช้ไหมขัดฟนั เพื่อปอูงกัน 99 คน บรูณา
การงบฯ 

UC เม.ย. บริหาร/
อภนัตรีฟนักรามน้ํานมผุด้านประชิดโดยดําเนินการใหม้ีการฝึกแปรงฟนัแบบไม่ใช้น้ํา (แปรงแหง้) กนกพร/
มนัสและฝึกใช้ไหมขัดฟนัในศูนย์พฒันาเด็กเล็กนําร่องศพด.แม่ทะและศพด.หวัเสือ

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้คู่มือ DSPM ของผู้ปกครอง/ผู้เลี้ยงด/ูอสม.

2.1 ส่งเสรมิการใช้คู่มือ DSPM ในพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครพ่ีูเลี้ยงศูนย์เด็กและ

ประเมินส่งต่อเข้าระบบบรกิารได้

2.1.1 PCU สร้าง Line Group “ลูกสมองใส พอ่แม่ใช้DSPM” แลกเปล่ียนระหวา่งพอ่แม่ พอ่แม่/ ผู้ปกครอง อําเภอแม่ทะ  - พอ่แม่ผู้ปกครอง /รพ.สต./รพ. ทกุแหง่ ต.ค.-63 ทองพรรณ
มอค.ผู้รับผิดชอบงานทกุ รพ.สต./แพทย์หวัหน้าทมีPCU/CPM อําเภอเปน็ที่ปรึกษาและ
สนับสนุนความรู้

PCU 5 แหง่/ เข้าร่วม Line Group “ลูกสมองใส เบญจวรรณ

สนับสนุนความรู้ 13 รพ.สต./รพ. พอ่แม่ใชD้SPM”
2.1.2 พฒันาศักยภาพ พอ่แม่ ผู้ปกครอง พอ่แม่/ ผู้ปกครอง อําเภอแม่ทะ ต.ค. 63-ก.ย. 64 ทองพรรณ
1) พอ่แม่ ผู้ปกครองที่พร้อม ประเมินพฒันาการโดยใช้ DSPM ผ่าน APPLICATION  - พอ่แม่ผู้ปกครอง ประเมินพฒันาการ เบญจวรรณ
Khunlook กรณีต้องการปรึกษา สามารถส่งผลในกลุ่ม Line เพื่อเกิดการแลกเปล่ียน โดยใช้ DSPM ผ่าน APP  Khunlook
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2) ส่งเสริมการใช้คู่มือ DSPM ในพอ่แม่ผู้ปกครอง ที่ใช้สมุดคู่มือ DSPM พอ่แม่ผู้ปกครอง อําเภอแม่ทะ

ที่ใช้สมุดคู่มือทกุราย
2.1.3 พฒันาศักยภาพ อสม.เพื่อส่งเสริมกระตุ้น ติดตามการใช้ DSPM ในพอ่แม่ 1 คน/1หมู่บา้น อําเภอแม่ทะ  - มีอสม. เชี่ยวชาญแม่และเด็กทกุหมู่บา้น กสต. มี.ค.-64
หมู่บา้นละ 1 คน (บรูณาการกับประชุมเชิงปฏบิติัการของอสม.ในการค้นหาหญิงต้ังครรภเ์ส่ียง) จํานวน 95 คน จํานวน 95 คน
 - เปน็ อสม.เชี่ยวชาญแม่และเด็ก (100%)  - อสม.ได้พฒันาความรู้/อบรม หลักสูตร 
 - อสม.ที่มีอายุระหวา่ง 35-45 ป ีที่มีบตุร  อ่านออกเขียนได้  ใช้ IT ได้ อสมเชี่ยวชาญด้านอนามัยแม่และเด็ก
2.1.4 รพ.สต.จัด Class "พฒันาการเด็กสร้างได้"เพื่อติดตามและแลกเปล่ียนเรียนรู้ สําหรับ 13 รพ.สต./รพ. อําเภอแม่ทะ  - เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และนําผลสรุปม.ค. พ.ค. ส.ค. 64 ผู้รับผิดชอบงานพฒันาการเด็ก
ผู้ปกครองเด็ก ก่อนช่วงอายุ 9  18  30  42  60เดือน (บรูณาการกับคลินิกพฒันาการ) มาประกอบการดําเนินงานคร้ังต่อไป 13 รพ.สต./รพ.
2.1.5 รพ.สต.ประเมินการใช้ DSPM ของพอ่แม่ผู้ปกครอง ผ่าน Google form ทกุเดือน 13 รพ.สต./รพ. อําเภอแม่ทะ  - รายงานผลการประเมินการใช้ DSPM ของพอ่แม่ผู้ปกครอง
2.2 ส่งเสรมิการใช้คู่มือ DSPM ในครพ่ีูเลี้ยงศูนย์เด็กและประเมินส่งต่อเข้าระบบบรกิาร PCU 5 แหง่/ อําเภอแม่ทะ
2.2.1 PCU สร้าง Line Group ครูผู้ดูแลเด็กในการส่งเสริมและกระตุ้นพฒันาการเด็ก โดย 13 รพ.สต./รพ.  - ครูศูนย์เด็ก/รร.อนุบาล/ รพ.สต./รพ.ทกุแหง่ต.ค.-63
มีมอค.ผู้รับผิดชอบงานทกุ รพ.สต./แพทย์หวัหน้าทมีPCU/CPMอําเภอเปน็ที่ปรึกษาและ เข้าร่วม Line Group ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนความรู้ กระตุ้นพฒันาการเด็ก
2.2.2 มีช่องทางในการส่งต่อเด็กเข้าสู่ระบบบริการ (กําหนดเกณฑ์การส่งต่อเด็กปฐมวยั

เข้าสู่ระบบบริการและทะเบยีนในศูนย์เด็ก/รร.อนุบาล)

2.2.3 พฒันาศักยภาพครูพี่เล้ียง โดยผู้รับผิดชอบพฒันาการเด็กในแต่ละ รพ.สต. ศูนย์เด็ก 10 แหง่อําเภอแม่ทะ  - ครูศูนย์เด็ก/รร.อนุบาล สามารถใช้ DSPM ร้อยละ 100ต.ค. 63 - มี.ค. 64 ผู้รับผิดชอบงานพฒันาการเด็ก
 (On the job training) ในการประเมินพฒันาการด้วยเคร่ืองมือ DSPM และใช้ รร.อนุบาล 23 แหง่ 13 รพ.สต./รพ.
กราฟประเมินโภชนาการตามโปรแกรมโภชนาการเด็ก ติดตามการดําเนินงานตาม รร.เอกชน 1 แหง่
มาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยั

2.2.4 อําเภอจัด แลกเปล่ียนเรียนรู้/นวตักรรม สําหรับครูอนุบาล/ศูนย์เด็ก ในการประเมิน 40 คน  - เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และนําผลสรุป4,000 UC มี.ค.-64
พฒันาการด้วย DSPM (ครูพี่เล้ียงเด็กเชี่ยวชาญ) อําเภอแม่ทะมาประกอบการดําเนินงานคร้ังต่อไป
3. โภชนาการเด็กปฐมวัย แก้ปญัหาเด็กเตี้ย
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3.1. ภาวะซีด โลหติจาง ต.ค. 63-ก.ย. 64 ทองพรรณ
3.1.1 เด็กได้รับนมแม่ไม่น้อยกวา่ 6 เดือน หญิงหลังคลอด อําเภอแม่ทะ  - ร้อยละ 60 ของเด็ก 0-5 ป ีได้รับนมแม่ เบญจวรรณ

ไม่น้อยกวา่ 6 เดือน
3.1.2 รพ.สต.มีมาตรการติดตามการกินยาน้ําเสริมธาตุเหล็กในเด็ก   6ด- 5 ปี เด็ก 6ด-5 ป ีทกุรายอําเภอแม่ทะ  - ร้อยละ 100 ของเด็ก 6ด-5 ป ีได้กินยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก
3.1.3 รพช.ตรวจคัดกรองภาวะโลหติจางเด็ก 9 เดือน ทกุราย เด็ก 9 เดือนทกุรายอําเภอแม่ทะ  - ร้อยละ 100 ของเด็ก 9 เดือน ได้คัดกรองภาวะโลหติจาง1,000 UC

(420 ราย) (ชุดตรวจ HCT 500 ชุดๆละ 2 บาท)
3.2. ส่งเสรมิการเจรญิเติบโตของเด็กโดยพ่อแม่ผู้ปกครอง
 - พอ่แม่ผู้ปกครองประเมินโภชนาการทกุ 2 เดือน  ผ่าน APPLICATION Khunlook พอ่แม่ผู้ปกครอง อําเภอแม่ทะ  - พอ่แม่ผู้ปกครองมีความรอบรู้ในการประเมินต.ค. 63-ก.ย. 64 ทองพรรณ
/สมุดสีชมพู เด็ก 0-5 ป ีทกุราย โภชนาการเด็ก และการใช้แอพลิเคชั่น ในการ เบญจวรรณ

เข้าถึงข้อมูล
3.3 แก้ไขปญัหาเด็กที่มีภาวะทพุโภชนาการ ต.ค. 63-ก.ย. 64 ทองพรรณ
3.3.1 รพ.สต.แบง่ระดับภาวะโภชนาการเด็ก (เหลือง ส้ม แดง) PCU 5 แหง่/ อําเภอแม่ทะ  - เด็ก 0-5 ปทีกุราย ได้รับการคัดกรองภาวะเส่ียง เบญจวรรณ

13 รพ.สต./รพ. ทางโภชนาการ และได้รับการดูแลตามระดับสี
3.3.2 ทมี PCU ร่วมในการวเิคราะห ์วางแผนและออกแบบการแก้ไขปญัหาเด็กเต้ีย

3.3.3 มีแผนการดูแลเด็กเต้ียรายบคุคล และทะเบยีนเด็กเต้ียเพื่อใช้ประกอบการกํากับ PCU 5 แหง่/ อําเภอแม่ทะ  - เด็ก 0-5 ป ีทกุรายที่มีภาวะเต้ีย ได้รับการดูแล
ติดตาม ทกุ 2 เดือน 13 รพ.สต./รพ. ภาวะโภชนาการรายบคุคล และมีภาวะเต้ียลดลงร้อยละ 20
3.3.4 จัดต้ังกลุ่ม line  ผู้ปกครองเด็กเพื่อส่ือสาร ใหคํ้าปรึกษาแก้ไขปญัหาเด็กที่มี

ภาวะทพุโภชนาการ

3.3.5 ประสานภาคีเครือข่ายเพื่อใหเ้ด็กที่มีภาวะทพุโภชนาการ ได้รับ เด็กที่มีภาวะทพุโภชนาการ อําเภอแม่ทะ  - ร้อยละ 100 รพ.สต./รพ. ได้รับสนับสนุนนมกสต. / อปท.ต.ค. 63-ก.ย. 64 ทองพรรณ
นม 2 กล่อง ไข่ 1 ฟอง ทกุคน

ม 3.3.6 รพ.สต.เสนอโครงการขอสนับสนุนนมและไข่สําหรับเด็กจาก กสต. / อปท. 13 รพ.สต./รพ. อําเภอแม่ทะและไข่จาก กสต. / อปท. ม.ค.-64 เบญจวรรณ
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3.3.7 รพ.สต.ประสานศูนย์เด็กเล็กในเขตรับผิดชอบเพิ่มคุณภาพเมนูอาหารในศูนย์เด็ก 13 รพ.สต./รพ. อําเภอแม่ทะ  - เด็ก 0-5 ป ีได้รับประทานเมนูไข่ทกุวนัต.ค.-63
เล็กใหม้ีเมนูไข่ทกุวนั และจัดเมนูใหเ้หมาะสมกับภาวะโภชนาการเด็ก(รพ.สต.ละ 1 ศูนย)์  และเมนูเหมาะสมกับภาวะโภชนาการเด็ก

3.3.8 พฒันาศูนย์เด็กเล็กเปน็ศูนย์สาธติอาหารสําหรับผู้ปกครอง 12 แหง่ อําเภอแม่ทะ  - มีศูนย์สาธติอาหารสําหรับผู้ปกครอง 12 แหง่ต.ค. 63-ก.ย. 64
4. ควบคุมก ากับ

4.1. ออกนิเทศประเมินศูนย์เด็กในชุมชนโดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินศูนย์เด็ก
ปลีะ1คร้ัง

13รพสต/
รพ ศูนยฺเด็กได้รับการประเมิน กสต. มี.ค-เม.ย.63

เบญจวรรณ

ระดับอําเภอ (สาธารณสุข/พม./ศึกษาธกิาร/อปท.) นิเทศครบ100% ทองพรรณ
  -การสุ่มกํากับติดตามคุณภาพการคัดกรองพฒันาการเด็กใหเ้จ้าหน้าที่รพสต. และครูศูนย์เด็ก
4.2. เยี่ยมเสริมพลังนิเทศงานทกุ รพ.สต.ร่วมกับทมี นิเทศ คปสอ.ระดับอําเภอ 13 รพ.สต./รพ. อ.แม่ทะ บนัทกึผลการนิเทศงาน ต.ค.62-ก.ย.63 ทองพรรณ
4.3. ทมี MCH จังหวดัเยี่ยมประเมินนิเทศงานเสริมพลัง จํานวน 30 คน รพแม่ทะ บนัทกึผลการนิเทศงาน ม.ค.-มี.ค.63 เบญจวรรณ
งานแม่และเด็ก1คร้ัง/ป(ีบรูณาการกับงานแม่และเด็ก)

รวม -       



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

ประเด็น / งาน :  วัยรุน่
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ :  อ าเภอแม่ทะ มีแกนน าวัยรุน่ ในโรงเรยีน และในชุมชน รอ้ยละ 100 
ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหาปญัหาอัตราการคลอดในหญิงอายุ15-19ปมีีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอําเภอแม่ทะ

อัตราการคลอดหญิงอายุ15-19ป ี 10.61,6.29 และ 7.98 ป ี2561,2562 และ2563ตามลําดับ

มีอัตราการต้ังครรภซํ้์าในหญิงอายุ15-19ป ีร้อยละ 33.33, 0 และ 0  ป2ี561,2562 และ 2563 ตามลําดับ

พบหญิงต้ังครรภเ์ส่ียง  อายุ<กวา่ 20 ป ีร้อยละ28.19

การด่ืมแอลกอฮอล์ในวยัรุ่น1.02 และ 0.67 ใน  ปี2561  และ 2562  ตามลําดับ

จํานวน
แหล่ง
งบ

1 รหสัโครงการ
 100103 โครงการ สรา้งและพัฒนาแกนน าวัยรุน่ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง ป2ี564

1. ผู้รบัผิดชอบงานวัยรุน่ ระดับอ าเภอ ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรง์าน
วัยรุน่ ป ี2564 5 PCC อ.แม่ทะ ได้รับแนวทางการดําเนินงานยุทธศาสตร์ 2,000 เงินบํารุง ต.ค.-63 ธริาภรณ์

(13 รพ.สต./รพ.) วยัรุ่น ปี2564 เบญจวรรณ
2. สรา้งและพัฒนาแกนน าวัยรุน่ เชื่อมโยงเครอืข่าย “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” ในพ้ืนที่
(Teenage-Social-Network) อ.แม่ทะ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คปสอ.....แม่ทะ...... จังหวัดล าปาง

ลําดับ
ชื่อโครงการ/
รายละเอียด

กิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

 - ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน ผ่านSocial Media (FB, Line Group)  - มีแกนนําวยัรุ่นที่ใหคํ้าปรึกษาได้
 - ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่น TO BE NUMBER1 ในชุมชน  - แกนนําสามารถช่วยเหลือและส่งต่อได้
 2.1ประชุมคณะทํางานวางแผนในการจัดการอบรมแกนนํา 2,000 เงินบํารุง ต.ค.-63 ธริาภรณ์
 2.2ประสานวทิยากรจัดเตรียมหลักสูตรวสัดุอุปกรณ์ในการ เบญจวรรณ
อบรมเชิงปฏบิติัการ 2 วนั
 2.3ประสานงานผู้เกี่ยวข้องวางแผนเตรียมกลุ่มเปาูหมาย
สถานที่ กําหนดวนัอบรม
2.4 ดําเนินการอบรมแกนนําวยัรุ่นตามแผน 130 คน  - แกนนําวยัรุ่นทกุคน ที่ผ่านการอบรมPPA ต.ค. 63 - ธ.ค.63 ธริาภรณ์
 ในเร่ืองดังนี้ ร.ร.ขนาดใหญ่ 3 โรงโรงเรียนใน มีความรอบรู้/ทกัษะ การสร้างเสริมสสจ. เบญจวรรณ
   - สร้างภมูิคุ้มกันทางใจ RQ (Resilience Quotient)  รร.เอกชน 3โรงเรียนอําเภอแม่ทะพฤติกรรมที่พงึประสงค์
   - เทคนิคการใหคํ้าปรึกษา ฝึกทกัษะการช่วยเหลือเพื่อนวยัรุ่น เช่น การถูกBully แกนนําในชุมชน  - แกนนําวยัรุ่นทกุคน ที่ผ่านการอบรม
   - ทกัษะชีวติ 10 ตําบล อ.แม่ทะ สามารถเปน็ที่ปรึกษา และเผยแพร่
   - การปอูงกันพฤติกรรมเส่ียงวยัรุ่น องค์ความรู้ใหเ้พื่อนวยัรุ่นคนอื่นๆได้ 
   - รอบรู้เทา่ทนั Social Media
   - รอบรู้เร่ืองเพศ
2.4 มอค. จัดทําทะเบยีนแกนนําวยัรุ่นที่ผ่านหลักสูตร

3. แกนน าวัยรุน่ใหค้วามรูกั้บกลุ่มวัยรุน่/ ใหค้ าปรกึษาเบื้องต้น/ ใหค้วามรูป้ระชาสัมพันธ์ ใน
โรงเรยีน, ชุมชน เดือนละ 1 คร้ัง เบญจวรรณ
   - สร้างภมูิคุ้มกันทางใจ RQ (Resilience Quotient)  รพสต.
   - เทคนิคการใหคํ้าปรึกษา ฝึกทกัษะการช่วยเหลือเพื่อนวยัรุ่น เช่น การถูกBully
   - ทกัษะชีวติ
   - การปอูงกันพฤติกรรมเส่ียงวยัรุ่น
   - รอบรู้เทา่ทนั Social Media

   - รอบรู้เร่ืองเพศ
4. ติดตามการด าเนินงาน (ติดตามทกุ 3 เดือน) ธริาภรณ์
4.1 การอบรมแกนนําวยัรุ่น  - อําเภอแม่ทะ มีแกนนําวยัรุ่นที่ผ่านต.ค. 63 - มิ.ย.64 เบญจวรรณ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

  - ทะเบยีนแกนน าวัยรุน่ที่ผ่านหลักสูตร การอบรมจํานวน 250 คน
4.2 แบบติดตามการดําเนินงานอบรมแกนนําวยัรุ่น มิ.ย.-64
4.3 เวทนีําเสนอผลงานระดับจังหวดั นําเสนอโดยตัวแทนแกนนําวยัรุ่น ก.ค. - ส.ค.64

รวม 4,000
4000 UC

25000 ppa



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

ประเด็น / งาน : กลุ่มวัยท างาน
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ

1.อัตราผู้ปวุยรายใหม่โรคเบาหวานลดลง≥ ร้อยละ5

2.อัตราผู้ปวุยรายใหม่โรคความดันโลหติสูงลดลงจากปทีี่ผ่านมาร้อยละ 2.5
3.อัตราผู้ปวุยโรคเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงไม่เกิน 1.85
4.กลุ่มสงสัยปวุยโรคความดันโลหติสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวดัความดันโลหติที่บา้น≥ร้อยละ 52
5.ร้อยละผู้ปวุยเบาหวานและความดันโลหติสูง ที่ควบคุมได้

     5.1 โรคเบาหวานคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้≥ร้อยละ40
        5.1.1 ผู้ปวุยเบาหวานที่ไม่มีโรคร่วม HbA1c‹7 %
        5.1.2 ผู้ปวุยเบาหวานที่มีโรคร่วม HbA1c % ‹8 %
               โรคร่วมคือ โรคหวัใจขาดเลือด ,โรคหวัใจล้มเหลว,โรคหลอดเลือดสมอง,
               โรคไตเร้ือรังระยะที่ 4-5 ,โรคลมชักและลมชักชนิดต่อเนื่อง

     5.2 โรคความดันโลหติสูงคุมระดับความดันโลหติในเลือดได้ BP‹140/90 mmHg ≥ร้อยละ 50

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา
จํานวนผู้ปวุยเบาหวานและความดันโลหติสูงเพิ่มสูงขึ้น  ประชากรอายุ 35 ปขีึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน ร้อยละ 97.58 คัดกรองโรคความดันโลหติสูง ร้อยละ 97.7 
พบอัตราผู้ปวุยรายใหม่เบาหวานและอัตราผู้ปวุยรายใหม่ความดันโลหติสูงลดลงจากปทีี่ผ่านมา แต่อัตราผู้ปวุยรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวานยังสูงกวา่ค่าเปาูหมาย คือ ร้อยละ 2.83
ซ่ึงเกินเกณฑ์ตัวชี้วดัที่ ร้อยละ 1.95 ส่วน ผู้ปวุยโรคเบาหวานยังคุมระดับน้ําตาลในเลือดไม่ได้ตามเกณฑ์ จาก HbA1c <7 mg% คือ ร้อยละ 9.32 เกณฑ์ตัวชี้วดัเทา่กับ  ร้อยละ 40

ส่วนผู้ปวุยโรคความดันโลหติสูงสามารถคุมระดับความดันโดหติได้ดี BP <140/90 mmHg คือร้อยละ51.52 ในด้านการค้นหาภาวะแทรกซ้อนทางไตทั้งสองโรคยังไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วดั

แผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คปสอ.แมท่ะ อ.แมท่ะ จังหวัดล าปาง



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

คือ ร้อยละ 45.5 เกณฑ์ตัวชี้วดั มากกวา่ร้อยละ 80 และการค้นหาภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ปวุยเบาหวาน ยังไม่ถึงเกณฑ์เปาูหมายคือร้อยละ 60
จากการดําเนินงานปงีบประมาณป ี2563 กลุ่มเส่ียงเบาหวานและผู้ปวุยเบาหวานยังจัดการตัวเองไม่ได้ในด้านการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ทําใหม้ีจํานวนผู้ปวุยเบาหวานรายใหม่
จากกลุ่มเส่ียงเพิ่มสูงขึ้นเกินค่าเปาูหมาย และยังส่งผลใหแ้นวโน้มการเกิดภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นได้ ซ่ึงเปน็ปญัหาสาธารณสุขที่สําคัญที่ต้องดําเนินการควบคุมโรคในป ี2564 

GAP Analysis
1.	ด้านส่งเสริมปอูงกัน : กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูงมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
2.ด้านการรักษา : การควบคุมโรคเบาหวานไม่ได้ตามเกณฑ์
3.ด้านระบบข้อมูล : พฒันาความถูกต้องและสมบรูณ์ของข้อมูล 

จํานวน
แหล่ง
งบ

1 รหัส
 โครงการพัฒนาและส่งเสริมพฤตกิรรมสุขภาพ กลุ่มวัยท างานอ.แมท่ะ จ.ล าปาง ปี 2564

 NCD (กลุ่มเสี่ยง เน้นอาหารและออกก าลังกาย)  
และ New Service in PCU
ลดผู้ปว่ยรายใหม่
1.รพ./รพสต. ทําทะเบยีนกลุ่มเปาูหมายที่จะคัดกรอง ประชาชนที่อายุ 35 ปี DM=28,123 คนอําเภอแม่ทะกลุ่มเปูาหมายได้รับการคัดกรอง บรูณาการ ตค.-ธค.63 บรรเจิดพร
ขึ้นไปที่ไม่ปวุยเปน็เบาหวานและความดันโลหติสูง HT=22,805 คน ≥ร้อยละ90 งาน lab กชกร
2.ขึ้นทะเบยีนกลุ่มเส่ียงรายหมู่บา้น
3.ประเมินความเพยีงพอเคร่ืองมือและศักยภาพอสม.ในการเจาะ FBS
4. ผู้มีความเส่ียง DM และสงสัยปวุย DM ที่มีระดับน้ําตาลในเลือด
ตามเกณฑ์CPG ส่งต่อ รพช.แม่ทะเพื่อการดูแลและวนิิจฉัยโรค
5.ผู้มีความเส่ียง HT ที่มีค่าความดันในเลือด ตามเกณฑ์CPG ส่งต่อ รพช.แม่ทะ

             หรือ พบแพทย์ ณ PCU เพื่อการดูแลและวนิิจฉัยโรค
6.รพ.แม่ทะคืนข้อมูลให ้PCU
7.PCU วเิคราะหข์้อมูลกลุ่มเส่ียงและร่วมออกแบบกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ส่งต่อ รพช.แม่ทะหรือ พบแพทย์ ณ PCC เพื่อการดูแลและวนิิจฉัยโรค

ลําดับ
ชื่อโครงการ/
รายละเอียด
กิจกรรม

กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน
พื้นที่

ดําเนินการ
ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

8.กํากับติดตามผ่าน HDC ทกุเดือน
9. ดําเนินการปรับพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง 3อ 2ส 1ฟ จากเกณฑ์ดังนี้ กลุ่มเส่ียงDM,HTอําเภอแม่ทะ1.ร้อยละ 50 ของกลุ่มเส่ียง DM,HT มค.-กค.64 บรรเจิดพร
-กลุ่มเส่ียง DM ค่า FBS 100-125 mg% ทกุคน  สามารถกลับเปน็กลุ่มปกติ กชกร
-กลุ่มเส่ียง HT BP 130-139/80-89 mmHg 2. ครัวเรือนของกลุ่มเส่ียง
เน้น 2ประเด็นคือ อาหารและออกกาลังกาย + การผ่านเกณฑ์ลดเค็มในครัวเรือน ผ่านเกณฑ์การตรวจเค็ม 100%
ของกลุ่มเส่ียง 3. ผป.รายใหม่ DM,HTลดลง

 3.1.อัตราผู้ปวุยรายใหมD่M
     ลดลง≥ ร้อยละ5
 3.2.อัตราผู้ปวุยรายใหม่ HTลดลง
       จากปทีี่ผ่านมาร้อยละ 2.5

รวม 0



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที ่1    การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทุกกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (ดา้นสุขภาพ) 
ประเดน็ / งาน    กลุ่มงานผู้สูงอายุ
ตวัชี้วัดและเป้าหมายของ กสธ. :   - ร้อยละต าบลทีม่รีะบบส่งเสริมสุขภาพดแูลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)ในชมุชนผ่านเกณฑ์ 

                        ป6ี1= ร้อยละ 60   ป6ี2= ร้อยละ 70  ป6ี3=ร้อยละ 80   ป6ี4=ร้อยละ 95 
                                               - ผู้สูงอายุไดร้ับการประเมนิและจัดท าแผนการดแูลรายบุคคล(Care Plan) 

                        ป6ี1= ร้อยละ 60   ป6ี2= ร้อยละ 70  ป6ี3=ร้อยละ 80   ป6ี4=ร้อยละ 100  
เป้าหมายจังหวัดล าปาง :  ส่งเสริมสุขภาพ เน้นป้องกันพลัดตกหกล้ม  ขอ้เขา่เสื่อม และฟัน       
เป้าหมายอ าเภอแมท่ะ 1. ชมรมผู้สูงอายุทุกแห่ง มกิีจกรรมของชมรมอย่างตอ่เน่ือง

2. รพสต.ทุกแห่งมกิีจกรรมส่งเสริมการป้องกันการพลัดตกหกล้มและขอ้เขา่เสื่อม
3. ผู้สูงอายุเบาหวานไดร้ับการเคลือบฟลูออไรด ์ร้อยละ 20 
4. ผู้สูงอายุตดิเตยีงไดร้ับการตรวจสุขภาพชอ่งปาก ร้อยละ 100

สถานการณ์ / ขอ้มลูพ้ืนฐาน 
      อําเภอแม่ทะ ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) โดยมีประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปทัง้หมด  13772 คน คิดเป็นร้อยละ 30.82 
ของประชากรรวม (ในป ี2559 ,2560  2561  2562 2563 ร้อยละ 25.41 ,26.84 28.04  29.33 และ 28.12 ตามลําดับ)  พบ รพสต. 9 แหง่   รพสต.ที่มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ

มากกว่าร้อยละ 30  รพสต.ทีม่ีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ รพสต.นาคต บ้านอ้วน  และบ้านนากวาง ร้อยละ 33.27, 32.74  และ  32.24 ตามลําดับ
 ปี 2563  จากการประเมิน ADL. แบ่งเป็น กลุ่ม1 ร้อยละ 96.99 ,กลุ่ม 2  ร้อยละ 2.72 ,กลุ่ม 3 ร้อยละ 0.28 ผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง มีจํานวน 115 คน)

แผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2564
คปสอ.................แมท่ะ.....................จังหวัดล าปาง
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   -  การคัดกรองภาวะเส่ือม หรือกลุ่มอาการ Geriatric Syndromes พบทีม่ีความเส่ียง/ผิดปกติ 5 อันดับแรก ได้แก่ 
       ข้อเข่าเส่ือม = 3.12  % ภาวะหกล้ม = 2.47   %  สุขภาพช่องปาก = 3.1 %   สมองเส่ือม = 0.44 %  ซึมเศร้า = 0.34  % อ้วน = 14.94 %
    -  ตําบลเข้าร่วม LTC  6  ตําบล ปี 59  นาครัว น้ําโจ้ ปี 60  หัวเสือ ปุาตัน-นาครัว ปี 61  แม่ทะ ดอนไฟ  คิดเป็นร้อยละ 60    
 จํานวน Care manager ทัง้หมด 14  คน   จํานวน  Care giver จํานวน 151  คน  จํานวนผู้สูงอายุพึง่พิงทีไ่ด้รับการจัดสรรจากงบ สปสช. จํานวน 115 คน
    - กลุ่มผู้สูงอายุทีเ่ปล่ียนแปลงกลุ่มติดบ้านเปล่ียนเป็นติดสังคมจํานวน 6 คน   กลุ่มติดเตียงเปล่ียนเป็นติดบ้าน  จํานวน 13 คน 
    - ผู้สูงอายุได้รับการประเมินและจัดทําแผนการดูแลราย บุคคล 100 % จํานวน Care plan ทีไ่ด้รับอนุมัติ โอนเงินเพือ่ซ้ือบริการ 77.97 %
ปี 2563 รพ.สต.ทุกแห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินสภาพแวดล้อมและส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุและคนพิการ(universal design) 
    แต่บางด้านยังไม่ได้ตรงตามมาตรฐาน ส่วนวัดผ่านเกณฑ์การประเมิน 1 แห่ง ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน อีกจํานวน 12 แห่ง

จ านวน
แหล่ง
งบ

โครงการพัฒนา รหสัโครงการ 100105

และสรา้งเสรมิ โครงการส่งเสรมิและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  อ.แม่ทะ จ.ล าปาง ป ี2564

ศักยภาพกลุ่ม 1.การส่งเสรมิสุขภาพผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุอ.แม่ทะ 1.1 กลุ่ม Pre-aging(อายุ 55 ป)ี

 ป2ี564 ปอ้งกันข้อเข่าเสื่อม

1. การส่งเสริมสุขภาพในการปอูงกัน และการดูแลข้อเข่าเส่ือมด้วยการพอกเข่า ร้อยละ 50 
5 NPCU ผู้มีอาย5ุ5 ปขีึ้นไปที่

กสต. ตค.63-กย.64 บรรเจิดพร

ในกลุ่มอาย5ุ5ปขีึ้นไป ที่มีปญัหาปวดเข่า

อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี (13รพ
สต.+pcu

รพ.)

1.ผู้มีอาย5ุ5ปขีึ้นไปที่ปวดเข่า

ปญุชรัสมิ์

1.1 รพสต.จัดทําโครงการร่วมกับอปท.ในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมดังนี้ ได้รับบริการพอกเข่าร้อยละ50 พมิพา

*ใหค้วามรู้เร่ืองข้อเข่าเส่ือม 2.น้ําหนักลดลงร้อยละ10

เปา้หมายและ
จ านวน

พ้ืนที่
ด าเนินการ

ผลผลิต/
ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รบัผิดชอ
บชุดโครงการจังหวัด

โครงการ / กิจกรรมหลัก
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*สมุนไพรพื้นบา้นที่ใช้ในการพอกเข่า ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรพื้นบา้น

*กิจกรรมพอกเข่าด้วยตัวเอง 

*การบริหารกล้ามเนื้อขาและเข่า
1.2รพ.จัดซ้ือสมุนไพรพอกเข่า สูตรแม่มอกและสมุนไพรพ้ืนบา้น

สนับสนุนทกุรพสต.อย่างน้อยรอ้ยละ 50 ของกลุ่มอายุ 55 ปขีึ้นไป       รวม 2,186 คน ร้อยละ50 = 1,094 คน 32,820 บรรเจิดพร
1.NPCU นากวาง จ านวน 1,231 คน ร้อยละ50 =  616 คน งบกสต. ปญุชรัสมิ์
2.NPCU ก่ิว จ านวน 278 คน ร้อยละ50 = 139 คน พมิพา
3.NPCU หนอง จ านวน 336 คน ร้อยละ50 = 168 คน

4.NPCU  อ้วน จ านวน 195 คน ร้อยละ50 = 98 คน

5.NPCU รพ.แม่ทะ จ านวน 146  คน ร้อยละ50 = 73 คน

พลัดตกหกล้ม บรรเจิดพร
1. การส่งเสริมสุขภาพเพื่อปอูงกันการพลัดตกหกล้มในกลุ่มอายุ 55ปขีึ้นไปที่มีนน.เกิน NPCU 5 แหง่ 3,463 คน5 NPCU 1.ผู้มีอาย5ุ5 ปขีึ้นไปที่ กสต. ตค.63-กย.64 ปญุชรัสมิ์
1.NPCU นากวาง  770 คน ที่มีน้ําหนักเกินได้ร่วม

2.NPCU ก่ิว 363 คน กิจกรรมร้อยละ 20

3.NPCU หนอง 434  คน 2.กลุ่มเปาูหมายมีน้ําหนัก

4.NPCU อ้วน 991 คน ลดลงจากเดิมร้อยละ 10

5.NPCU รพ.แม่ทะ 905  คน

1.1 รพสต.จัดทําโครงการร่วมกับอปท.ในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมดังนี้

(13รพ
สต.+pcu

รพ.) เสาวคนธ์
*การใหค้วามรู้เร่ืองอาหารและโภชนาการ เสาวคนธ์

*ใหค้วามรู้เร่ืองข้อเข่าเส่ือม

*การบริหารกล้ามเนื้อขาและเข่า
*การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวยั
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2.จัดกิจกรรมเพ่ือใหล้ดน ้าหนักและมีการบรหิารข้อเข่าของกลุ่มเปา้หมาย

การออกก าลังกาย
1. รพสต.สนับสนุนการจัดกิจกรรมออกกําลังกายรําวง 2 วนั/สัปดาห์ 13รพสต.+pcu

รพ.
13รพ

สต.+pcu
รพ. กสต. บรรเจิดพร

2. ชมรมผู้สูงอายุ มีการดําเนินกิจกรรมของชมรมอย่างต่อเนื่อง ชมรมผู้สูงอาย1ุ0ตําบล5อบต.+5ทต. กสต. ตค.63-กย.64 ปญุชรัสมิ์

3. สนับสนุนและจัดใหผู้้สูงอายุมีออกก าลังกายโดยร าวง 2 วนั/สัปดาห ์
13รพสต.+pcu

รพ.

สถานที่ ที่ทําการชมรมผู้สูงอาย/ุศูนย์ผู้สูงอายุหรือลานออกกําลังของรพสต.   

4. ทกุรพ.สต./ชมรมผู้สูงอายุ ก าหนดผู้รับผิดชอบ ในการจัดเวร 
13รพสต.+pcu

รพ.

เพื่อเตรียมเคร่ืองเสียง เพลงในการออกก าลังกาย และเปดิเพลง

 สัปดาหล์ะ 2 วนัๆละ 30 นาท ี        

ฟัน บรรเจิดพร
1.ผู้สูงอายุได้รับการทาฟลูออไรด์เพื่อปอูงกันรากฟนัผุ ร้อยละ 20 

ของผู้สูงอายุที่
ปวุยเบาหวาน 
จํานวน 2,015 

คน

5 NPCU

ตค.63-กย.64 ปญุชรัสมิ์
1.NPCU นากวาง  523 คน

2.NPCU ก่ิว 425 คน

3.NPCU หนอง 225  คน

4.NPCU อ้วน 455 คน

5.NPCU รพ.แม่ทะ 387  คน
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2.ผู้สูงอายุติดบา้นติดเตียงได้รับการดูแลสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 100 (13รพ
สต.+pcu

รพ.) ณัฐพร

3. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ (บรูณาการกับ ผู้สูงอายุทกุคน=14,493 คน

งานตําบล long term care)  ร้อยละ 50  = 7,247 คน

2. จัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุ (universal design)
 2.1  สถานบรกิาร นมัสการ

1. สถานบริการทกุแหง่ปรับปรุงสถานบริการใหผ่้านเกณฑ์ universal design ร้อยละ 100 13รพสต. บรรเจิดพร

1.1 จัดต้ังทมีระดับอําเภอเพื่อประเมินอารยสถาปตัย์สถานบริการ 20 คน ปญุชรัสมิ์
1.2 จัดประชุมทมีระดับอําเภอเพื่อกําหนดตารางประเมินอารยสถาปตัย์ 2,000 UC พย.63
ทกุสถานบริการสุขภาพ

1.3 ทมีอําเภอลงประเมินอารยสถาปตัย์ในสถานบริการและวดั 6,000 UC ธค.63
1.4 รวบรวมข้อมูลหลังการประเมินสถานบริการเพื่อนําเสนอข้อมูลใหค้ปสอ.

 2.2  วัด

วัดส่งเสรมิสุขภาพ
1. รพสต.และพระอสว.ร่วมกันประเมินวดัส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่รวมทั้งเกณฑ์ universal design 1 วดั 1 รพ./

รพสต.
นมัสการ

2.ทมีระดับอําเภอประเมินอารยสถาปตัย์วดัส่งเสริมสุขภาพ 14วดั UC พย.63 บรรเจิดพร

3. นําเสนอข้อมูลผลการประเมินวดัส่งเสริมสุขภาพ ใหก้ับคปสอ.และพชอ. ปญุชรัสมิ์
เพื่อวางแผนแก้ไขปญัหาร่วมกันทกุภาคส่วน

4. จัดประชุมทบทวนและคืนข้อมูลผลการประเมินวดัส่งเสริมสุขภาพ 13รพสต.14วดั1รพ. 3,000 UC กค.63
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การคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ ต.ค.- ธ.ค.63 บรรเจิดพร

2.1 การตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ 76วดั ในอ.แม่ทะ ปญุชรัสมิ์
   2.2.1.รพสต.จัดทําทะเบยีนพระสงฆ์ในเขตรับผิดชอบ สามเณรและพระทกุรูป

  2.2.2.รพสต.ตรวจคัดกรองสุขภาพโดยใช้แนวทางการดําเนินการตาม ในพื้นที่รับผิดชอบทกุวดั

     แต่ละกลุ่มวยั (ปกติ/เส่ียง/ปวุย) กลุ่มเส่ียงและกลุ่มปวุย

2.2 การส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านสุขภาพพระสงฆ์ (3อ2ส1ฟ)
และการดําเนินงานของพระอสว.

2.2.1 รพสต.จัดทําโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพพระสงฆ์กลุ่มเส่ียง รพสต.มีทะเบยีนพระเส่ียง/ปวุยกสต. บรรเจิดพร

2.2.2 รพสต.จัดทําแผนการติดตามเยี่ยมกลุ่มผู้ปวุย ปญุชรัสมิ์

   ได้แก่ พระสงฆ์ที่อาพาธ ผู้ปวุยติดบา้น/ผู้ปวุยติดเตียง 

2.3 ประเมินมาตรฐานวดัส่งเสริมสุขภาพ

    2.3.1. รพสต.ประเมินวดัส่งเสริมสุขภาพเขตพื้นที่รับผิดชอบ 14วดั/14รพสต. อ.แม่ทะ

2.4 อบรมพระอสว.ใหค้รบทกุวดัทั้งอําเภอแม่ทะ35 ชม.ตามหลักสูตรกรมอนามัย 62วดั จํานวน62 รูป PPAจังหวดั บรรเจิดพร

ปญุชรัสมิ์
 2.3  ครวัเรอืน

1. รพสต.สํารวจและเลือกหลังคาเรือนที่มีความเส่ียงดังนี้ Npcu.ละ 30 
หลังคาเรือน

   - มีผู้สูงอายุที่อ้วน /เส่ียงต่อการพลัดตกหกล้ม จํานวน 150 หลังคาเรือน

    -มีสภาพแวดล้อมเส่ียงต่อการหกล้ม

2. รพสต.ส่งข้อมูลใหท้มี NPCU5 แหง่ นําข้อมุลเสนอใหส้สอ.รับรอง

 เพื่อรวบรวมข้อมูลนําเสนอพชอ.

3. ติดตามแผนการพฒันาปรับปรุงสภาพแวดล้อมของอปท.แต่ละแหง่

ในการช่วยเหลือหลังคาเรือนที่มีความเส่ียงในเวทพีชอ.

4. รายงานความก้าวหน้า ให ้สสจ.ทกุ 3 เดือน
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3. การดูแลผู้สูงอายุติดบา้นติดเตียง

 1.1 Care giver สนับสนุนใหม้ีครบทกุต าบล

 1.1.1 สนับสนุนให ้CG : ฟื้นฟคูวามรู้ ก่อนหมดอายุ 4 ปตีามหลักสูตรกรมอนามัย(4 วนั) 

 -  จัดทะเบยีนการสํารวจผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ที่ได้รับการอบรมแล้ว CG LTC ป ี59-61 น้ําโจ้ นาครัวมี CGครบทุกตําบล
สปสช มิย.64 ปญุชรัสมิ์

 -  แผนการจัดอบรมฟื้นฟ ูCG ในระดับอําเภอ จํานวน  43 คน 4  วนัปาุตัน ดอนไฟ 17,200 พย. 63 บรรเจิดพร

 -  อําเภอจัดอบรมตามหลักสูตร กรมอนามัย  ( 4 วนั) แม่ทะ ดอนไฟ ธค.-มค.64

1.1.2 สนับสนุนให ้ Care Giver หลักสูตร 70 ชม. (7 วนั)

    -  จัดทะเบยีนการสํารวจผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ที่ได้รับการ  แม่วะ 18 คนบอม 12 คน บอม 32,000 สปสช มิย.64 ปญุชรัสมิ์

       อบรมแล้ว ลาออก 10 คน  รวม 40 คน สันดอนแก้ว บรรเจิดพร

    -  แผนการจัดอบรมฟื้นฟ ูCG ในระดับอําเภอ วทิยากร 5 คน

    -  อําเภอจัดอบรมตามหลักสูตร กรมอนามัย  70 ชั่วโมง 

4. กิจกรรมการคัดกรอง senile cataract  เพ่ือผ่าตัดตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่มีผลVA10/100รพสต./รพ.แม่ทะ มค.64 ปญุชรัสมิ์
4.1 รพสต.คัดกรองผู้สูงอายุที่มีปญัหาVA<15/200 13รพสต.+1รพ. บรรเจิดพร
4.2 การฟื้นฟคูวามรู้เร่ืองการวดัสายตาและการคัดกรองผู้มีปญัหาในการมองเหน็  20 คน 2,000 UC 2ธค.63

4.3 โครงการจักษแุพทย์เคล่ือนที่เพื่อการคัดกรองผู้ที่มีความเส่ียง 1,625 UC มีค.64

Blinding cataract ทีมตรวจคัดกรอง 15คน

ผู้สูงอายทุีมVีA<15/200จํานวน 50 คน
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2.4 การควบคุมติดตาม

1. จัดต้ังคณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงอายุระดับอําเภอ คณะกรรมการ ฯ อ.แม่ทะ การดําเนินงานชมรม พย.63 ปญุชรัสมิ์

เพื่อติดตามการดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(LTC)  จํานวน 50คน มีประสิทธภิาพ บรรเจิดพร

2. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงอายุระดับอําเภอ 5,000 UC ธค.63

เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้การดําเนินงานผู้สูงอายุในอําเภอแม่ทะ

3. การรายงานผลการดําเนินงานผู้สูงอายุในเวทคีปสอ.แม่ทะ และพชอ.ทกุ6เดือน

รวม 101,645   
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ยุทธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์ดา้นส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( Promotiom,Prevention & Protection Excellence 
ประเดน็ / งาน    กลุ่มงานวัยท างาน
ตวัชี้วัดและเป้าหมายของ กสธ. :       ร้อยละของวัยท างานอายุ 30-44 ปี มค่ีาดชันีมวลกายปกต ิร้อยละ 55

                         น้ าหนักหนักเหมาะสมกับส่วนสูง โดยมค่ีาดชันีมวลกายอยู่ในชว่ง 18.5-22.9 กก./ตรม. 
เป้าหมายจังหวัดล าปาง :  1. ครัวเรือนได้รับการสํารวจแนะนําและติดตามผล ร้อยละ 100
และอ าเภอแมท่ะ            2. ครัวเรือนผ่านเกณฑ์การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3. มีรายชื่อร้านก๋วยเต๋ียวและร้านอาหารทีร่่วมโครงการ (ร้านอาหาร/แผงลอยจําหน่ายอาหาร/ร้านก๋วยเต๋ียว ทีผ่่านClean Food  Good Taste เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 50%  
โดยได้รับการรับรองเมนูลดเค็ม ร้อยละ 80% 
4. ร้านอาหารทีร่่วมโครงการ ได้รับมอบปูาย/เมนู(ผ่านเกณฑ์) และตลาดสดได้รับ ปูายตลาดจําหน่ายอาหารปลอดภัย Healthy Market ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5. มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 30
6.ร้านเคร่ืองด่ืมทีร่่วมโครงการ ให้ความร่วมมือไม่น้อยกว่าร้อยละ  100
7. หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งมีการจัด coffee break  ตามมาตรการทีก่ําหนดทุกมื้อ
8. หน่วยงานราชการอื่นๆ ร่วมดําเนินงานตามมาตรการอย่างน้อย 1 แห่ง
9. มีนโยบายสาธารณะหมู่บ้านงดน้ําอัดลมในงานบุญ ร้อยละ 100 
10.หน่วยงานในสังกัด สธ.ทุกแห่ง จัดเคร่ืองด่ืมระหว่างประชุมทีม่ีลักษณะ Healthy Break หวานน้อย ร้อยละ 100 
11. องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจอื่น/เอกชน จัดเคร่ืองด่ืมระหว่างระชุมทีม่ีลักษณะ Healthy Break หวานน้อย เพิม่ขึ้นจากปี 63  อําเภอละ 2 แห่ง 

                                     แผนปฏิบัตกิารภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร์ คปสอ.แมท่ะ จ.ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2564
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12.. ร้านอาหารผ่านเกณฑ์ลดเค็ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
13.. แผงจําหน่ายอาหารปรุงสุกในตลาดผ่านเกณฑ์ลดเค็มร้อยละ 100 
14. ตลาดสดผ่านเกณฑ์ Healthy Market อําเภอละ 1 แห่ง 
15. โรงเรียน Thai school lunch ตรวจเค็มผ่านเกณฑ์ติดต่อกัน 3 คร้ัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
16.. โรงเรียนปริยัติธรรม ตรวจเค็มผ่านเกณฑ์ติดต่อกัน 3 คร้ัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
17. โรงเรียนมัธยมผ่านเกณฑ์การตรวจความเค็มในอาหาร ร้อยละ 80 
18. ร้อยละของอาหารสดและอาหารแปรรูปทีไ่ด้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทีก่ฎหมายกําหนด ร้อยละ 90
19. ร้อยละของโรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์ โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ร้อยละ 100
20. ร้อยละของโรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์ Plus ตามเกณฑ์ประเมิน Green and Clean Hospital ร้อยละ 100
21.ร้อยละ 25 ประชาชนทีม่ีค่า BMI เกินมาตรฐาน(ในช่วง 23-24.99 กก./ตรม.) สามารถลดค่าBMI ลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติ  (ต่อ 1 PCU)
22.ร้อยละ100 รพสต. มีลานออกกําลังกาย 3วัน/สัปดาห์

สถานการณ์ / ขอ้มลูพ้ืนฐาน :
สถานการณ์ลดเค็ม ปี 2563 ร้านอาหาร 22 ร้าน ผ่านการตรวจลดเค็ม 3 คร้ังติดต่อกัน ทุกร้าน
แผงลอยจําหน่ายอาหาร 4 แห่ง ผ่านการตรวจลดเค็ม 3 คร้ังติดต่อกัน ทุกแห่ง  ร้านก๋วยเต๋ียว 18 ร้าน ผ่านการตรวจลดเค็ม 3 คร้ังติดต่อกัน ทุกร้าน 

ร้านเคร่ืองด่ืมทีเ่ข้าร่วมโครงการ จํานวน 30 ร้าน

จํานวน
แหล่ง
งบ

โครงการส่งเสริม รหัสโครงการ. 100106
พฤตกิรรมสุขภาพ  โครงการบูรณาการอาหารและออกก าลังกาย กลุ่มวัยท างานอ.แมท่ะ จ.ล าปาง ปี 2564
วัยท างาน
ปี 2564 ปรับพฤตกิรรม เพ่ือ ลดหวาน ลดเค็ม ออกก าลังกายลดเค็ม

ชุดโครงการจังหวัด
โครงการ / กิจกรรมหลัก

เปูาหมาย
และจํานวน

พืน้ที่
ดําเนินกา

ร

ผลผลิต/
ผลลัพธ์

งบประมาณ
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอ
บ
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ลดเค็ม
1.ครัวเรือน
 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องลดเค็มของแตล่ะอ าเภอ รพ.  พัชรินทร์

สสอ.บรรเจิดพร
    - อสม.ดําเนินการ ตรวจความเค็มทุกครัวเรือน salt meter ในเขต 17,421 ให้ข้อมูล/คําแนะนําและ บรรเจิดพร
      รับผิดชอบ หลังคาเรือน การปรับเปล่ียนพฤติกรรม พัชรินทร์
   -   อาหารทีค่รัวเรือนประกอบอาหารเอง อย่างน้อย 1 เมนู/เดือน
    - มอค.ติดตามให้คําปรึกษาแนะนํา อสม.ดําเนินอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ลดบริโภคเค็มแก่สมาชิก
   -  มอค.ประเมินการใช้เคร่ืองมือ salt meter ของอสม. ในครัวเรือนได้
  1.5 อสม. สุ่มวัดความเค็มของอาหารทุกครัวเรือน และให้คําแนะนําการ 17,421 หลังคาเรือนอ.แม่ทะ 1.ครัวเรือนได้รับการสํารวจ พย.63–มค.64 บรรเจิดพร
การลดปริมาณโซเดียมในอาหาร อสม.1767  คน แนะนําและติดตามผล พัชรินทร์
    - ตรวจวัดความเค็มในอาหาร เดือนละ 1 คร้ัง ติดต่อกัน 3 คร้ัง ร้อยละ 100
    - รพสต. ลงข้อมูลรายงานผลการสํารวจผ่านโปรแกรมทุกวันที ่  ครัวเรือนผ่านเกณฑ์ลดเค็ม 25ของทุกเดือน
    25 ของทุกเดือน  ร้อยละ 80  25ของทุกเดือน
    - ครัวเรือนทีต่รวจวัดพบไม่เค็มต่อเนื่องติดต่อกัน 3 คร้ัง ถือว่า พย..63,สค.64
      ผ่านเป็นครัวเรือนลดเค็ม สุ่มตรวจอีก2 คร้ัง 
    - ครัวเรือนทีต่รวจแล้วพบว่าเค็มให้ตรวจซํ้าไปทุกเดือน พย.63-สค.64
      หากผลการตรวจวัดพบไม่เค็มต่อเนื่องกัน 3 คร้ังถือว่าผ่าน
      เป็นครัวเรือนลดเค็ม 
    - กรณีไม่ผ่าน 2 คร้ังติดต่อกัน ให้ อสม. ส่งต่อ มอค. พย.63-สค.64
      โดย อสม.จะเป็นผู้ให้ข้อมูล/คําแนะนํา ในการตรวจฯ คร้ังแรก 
      และครัวเรือนทีไ่ม่พบความเค็ม
      มอค.จะเป็นผู้ให้ข้อมูล/คําแนะนํา ในครัวเรือนทีก่ารตรวจฯ พบ
      ความเค็ม ในคร้ังที ่2 เป็นต้นไป
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   -   ผู้รับผิดชอบลดเค็มของอําเภอตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล อ.แม่ทะ ตค.63-กย.64 คปสอ.แม่ทะ
      เพือ่กํากับติดตามงาน ผ่านการประชุม คปสอ.
2.ร้านก๋วยเตี๋ยว/ร้านอาหาร
  2.1 สํารวจและจัดทําทะเบียน.ร้านก๋วยเต๋ียว/ร้านอาหาร ร้านก๋วยเต๋ียว 89 แห่งอ.แม่ทะ 1.ร้านก๋วยเต๋ียวได้รับการ ตค.63-กย.64 นมัสการ
ร้านก๋วยเต๋ียว (ตรวจน้ําซุป) หมายเหตุเฉพาะร้านทีข่ายก๋วยเต๋ียวเพียง ร้านอาหาร  71 แห่ง ตรวจร้อยละ 100% ตค.63-กย.64 อธิชา
อย่างเดียวหรือร้านอาหารตามส่ังทีม่ีก๋วยเต๋ียว 2.ร้านก๋วยเต๋ียวผ่านเกณฑ์ลดเค็มตค.63-กย.64

ร้อยละ 80 
2.2 มอค.ตรวจวัดวามเค็มและให้ความรู้ในการปรับลดความเค็มให้อยู่
ในระดับปกติ
ร้านอาหาร (ร้านแบบตักหรือใส่ถุง ตรวจ 3 ประเภทอาหาร คือ ต้ม แกง ยํา) ร้านอาหาร 71 แห่ง 1.ร้านก๋วยเต๋ียวได้รับการ ตค.63-กย.64
หมายเหตุ กรณีขายทัง้อาหารและก๋วยเต๋ียวให้นับเป็นร้านอาหาร ตรวจร้อยละ 100%
2.2 มอค.ตรวจวัดวามเค็มและให้ความรู้ในการปรับลดความเค็มให้อยู่ 2.ร้านก๋วยเต๋ียวผ่านเกณฑ์ลดเค็ม
ในระดับปกติ ร้อยละ 80 
2.3 .แจ้งแนวทางการดําเนินงานให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น อปท. 10 แห่ง ลดเค็ม ร้อยละ 80% ตค.63
        ในการประชุมท้องถิ่นอําเภอแม่ทะ 2. ร้านอาหารทีร่่วมโครงการ   
2.4  มอค.ประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร แผงลอยจําหน่ายอาหาร ได้รับมอบปูาย/เมนู(ผ่านเกณฑ์) พย.63
       ร้านก๋วยเต๋ียว เข้าร่วมโครงการ และตลาดสดได้รับ ปูายตลาด
2.5  มอค.ให้ความรู้แก่เจ้าของร้าน/ผู้ประกอบการ(รายกลุ่ม/รายบุคคล) จําหน่ายอาหารปลอดภัย
2.6  มอค.ตรวจวัดความเค็มในเมนูอาหารด้วยชุดทดสอบ Salt meter Healthy Market พย.,ธค.64 นมัสการ
      โดยผลการตรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อธิชา
      - ตรวจวัดพบไม่เค็ม ต่อเนื่องติดต่อกัน 3 คร้ัง พย.63-มค.64 นมัสการ
       ถือว่าผ่านเป็นร้านอาหารแผงลอย ร้านก๋วยเต๋ียว ทีม่ีเมนูลดเค็ม อธิชา
    - ตรวจแล้วพบว่าเค็ม ให้ตรวจซํ้าไปทุกเดือน หากผลการตรวจ พย.63-สค.64 นมัสการ
       วัดพบไม่เค็มต่อเนื่องกัน 3 คร้ัง (เดือนละ 1 คร้ัง)ถือว่าผ่าน อธิชา



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

       เป็นร้านอาหาร แผงลอย ร้านก๋วยเต๋ียว ทีม่ีเมนูลดเค็ม 
  2.7 มอค.ส่ือสารความเส่ียงผลเสียต่อสุขภาพจากการบริโภคอาหาร พย.63-กย.64 นมัสการ
    รสเค็มแก่เจ้าของร้าน/ผู้ประกอบการทีป่รุงอาหารเค็มและหวาน อธิชา
    เกินมาตรฐาน
  2.8.มอค.ประชาสัมพันธ์ร้านจําหน่ายอาหาร แผงลอย ร้านก๋วยเต๋ียว ตค.63-กย.64 นมัสการ
       ในตลาดเปูาหมาย และดําเนินการตาม   ข้อ 2.1 –2.6 อธิชา
  2.8.การมอบประกาศเกียรติคุณ
    - มอบปูายร้านอาหาร แผงลอยจําหน่ายอาหาร  ร้านก๋วยเต๋ียว 
       CFGT ลดเค็ม(ติดสต๊ิกเกอร์สัญลักษณ์ลดเค็มในปูายCFGT)
   2.9 ประเมินรับรองเมนูลดเค็ม/มอบปูาย Clean Food  Good ร้อยละ 100 ของร้านที่ สค.64 ทีมประเมิน
   Taste Plus ซํ้าปีละคร้ัง (กําหนดปูายหมดอายุการรับรอง 1 ป)ี ผ่านเกณฑ์ อําเภอ
   2.10 สุ่มประเมินสถานประกอบการอาหาร ร้านอาหาร แผงลอย  ร้อยละ 30 ของตําบล ธค.63,มีค.64, ทีมประเมิน
จําหน่ายอาหาร  ร้านก๋วยเต๋ียว มิย.64,กย.64 อําเภอ
    2.12 การรายงานผลการดําเนินงาน รพช./รพ.สต. อ.แม่ทะ วนัที่ 5 ของเดือน -สสอ./รพช.
    2.13 สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน รพช./รพ.สต. อ.แม่ทะ ม.ีค 64, กย.64 -สสอ./รพช.
2.ตลาดสด
2.1 ตลาดสดดําเนินการพัฒนาเป็นตลาดเพือ่สุขภาพ Healthy Market ตลาดสด 1 แห่งอ.แม่ทะ ตลาดสดประเภทที ่1 ตค.63-กย.64 นมัสการ

บ้านท่าแหน อย่างน้อย อําเภอละ 1 แห่ง อธิชา
 2.5  มอค.ตรวจวัดความเค็มในเมนูอาหารด้วยชุดทดสอบ Salt meter
      โดยผลการตรวจ
    - ตรวจวัดพบไม่เค็ม ต่อเนื่องติดต่อกัน 3 คร้ัง รพช./รพ.สต. อ.แม่ทะ พย.63-มค.64
       ถือว่าผ่านเป็นตล่าดสด ทีม่ีเมนูลดเค็ม
   - ตรวจแล้วพบว่าเค็ม ให้ตรวจซํ้าไปทุกเดือน หากผลการตรวจ รพช./รพ.สต. อ.แม่ทะ พย.63-สค.64
       วัดพบไม่เค็มต่อเนื่องกัน 3 คร้ัง (เดือนละ 1 คร้ัง)ถือว่าผ่าน
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       เป็นตลาด ทีม่ีเมนูลดเค็ม 
  2.7.มอค.ประชาสัมพันธ์ในตลาดเปูาหมาย และดําเนินการตาม  รพช./รพ.สต. อ.แม่ทะ พย.63-มค.64
      ข้อ 2.1 –2.6
  2.8.มอค.ร่วมกับภาคีเครือข่าย รณรงค์ตลาดให้ผู้ประกอบการ มค.-สค.64
    จําหน่ายอาหาร ลดเค็ม ลดหวาน ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหารและ
    มีจุดจําหน่ายผักปลอดสารพิษ
  2.9.อําเภอประเมินรับรองเมนูลดเค็ม/มอบปูายClean Food  Good สค.64 นมัสการ
   Taste Plus ซํ้าปีละคร้ัง (กําหนดปูายหมดอายุการรับรอง 1 ป)ี อธิชา
   ส่งผลประเมินให้จังหวัด
2.10คณะทํางานอาหารปลอดภัยจังหวัดประเมินรับรองตลาดตามเกณฑ์
ตลาดจําหน่ายอาหารปลอดภัย  Healthy Market และมอบปูาย 
Healthy Market 
2.11 ถวายความรู้พระสงฆ ์และพระอสว./พระในเขตรับผิดชอบ วัดส่งเสริมสุขภาพ 14 แห่งอ.แม่ทะ พย.63-มค.64 บรรเจิดพร
3.โรงเรียน
1.โรงเรียนประถม และ  ร.ร. ปริยัตธิรรม
  ผู้รับผิดชอบงานระดับอําเภอ วางแผนร่วมกับ ทีม PCU โดยให้บูรณาการ
กับงานวัยเรียน
 1.1 มอค.ประสานงาน ในเขต ร.ร ทีรั่บผิดชอบ แจ้งแนวทางการดําเนิน
งานในโรงเรียน และรอบร้ัวโรงเรียน 
 1.2 มอค. สุ่มตรวจวัดความเค็มในเมนูอาหาร และให้ความรู้กับครู ร.ร ประถม  23 แห่งอ.แม่ทะ  - ร้อยละ 80 ร.ร Thai school lunchตค.63 เบญจวรรณ
และให้ปรับปรุง ทุก 4 คร้ัง/ปี  ร.ร. ปริยัติธรรม 2 แห่ง  ตรวจเค็มผ่านเกณฑ์ติดต่อกัน 3 คร้ังกพ.64 กชกร
 1.3 มอค. ตรวจสอบและให้คําแนะนําในการจัดเมนูอาหารทีเ่หมาะสม รวม 25 แห่ง  - ร้อยละ 100  ร.ร. ปริยัติธรรม มิย.64
 1.4 มอค. ร่วมกับ ครูจัดกิจกรรม เชิงปฏิบัติ เพือ่ให้เด็กมีความรู้เร่ืองการ  ตรวจเค็มผ่านเกณฑ์ติดต่อกัน 3 คร้ังสค.64
บริโภคทีอ่าหาร
อย่างเหมาะสม 
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 - อ่านฉลากโภชนาการเป็น บริโภคหวาน (น้ําตาลไม่เกิน 6 ช้อนชา เค็ม
 (วันละไม่เกิน 2000มก.)อย่างเหมาะสม
 - ส่งเสริมการกินผักผลไม้ (ปลอดสารฯ)แทนขนม เลือกขนมทีม่ีประโยชน์ 
กรณีน้ําหวาน/ไอศกรีม ปริมาณน้ําตาลไม่เกิน 5%
 - ขอความร่วมมือให้นักเรียนงดการนําน้ําหวาน ลูกอม ขนมกรุบกรอบ 
มากินในโรงเรียน
 - รณรงค์อาหารปลอดภัยรอบร้ัวโรงเรียน ได้แก่ งดการจําหน่ายเคร่ืองด่ืม ร.ร ประถม  23 แห่งอ.แม่ทะ ตค.-กย.64 เบญจวรรณ
มีปริมาณน้ําตาลสูง อาหารทีใ่ช้น้ํามันทอดซํ้า และอาหารทีม่ีความเค็ม  ร.ร. ปริยัติธรรม 2 แห่ง กชกร
1.5 โรงเรียนใช้วัตถุดิบในการปรุงอาหารทีส่ะอาดและปลอดภัย เช่น รวม 25 แห่ง
ผักปลอดสารพิษ ผักพืน้บ้าน กรณีทีจ่ําเป็นต้องใช้ผักตามท้องตลาดให้มี
การล้างทีถู่กต้องตามหลักโดยใช้น้ําส้มสายชู ผงฟู 
1.6 มอค. ตรวจสุขาภิบาลอาหารและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน ร.ร. ประถม และ  อ.แม่ทะ ร้อยละ 100 ร.ร. ประถม และ  

ร.ร. ปริยัติธรรม ร.ร. ปริยัติธรรม ได้รับการตรวจอาหาร
25 ร.ร. ปลอดภัยเทอมละ 1 คร้ัง

2. ร.ร มธัยม
2.1 มอค.ประสานงาน แจ้งแนวทางการดําเนินงานในโรงเรียน 
และรอบร้ัวโรงเรียน
2.2 มอค. สุ่มตรวจวัดความเค็มในเมนูอาหาร และให้ความรู้กับครู ร.ร มัธยม  ทุกร้าน อ.แม่ทะ  ร้อยละ 80 ร.ร มัธยมผ่านเกณฑ์การตรวจตค.63 เบญจวรรณ
และให้ปรับปรุง ทุก 4 คร้ัง/ปี รร.มัธยม 3 แห่ง ความเค็มในอาหาร กพ.64 กชกร
2.3 จัดส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างเสริมพฤติกรรม เช่น มุมให้ความรู้ รร.มัธยมขยายโอกาส8 แห่ง มิย.64
ลดเค็มบริเวณโรงอาหาร ,และวางส่ือมดน้อยหน่อยช่วยลดหวานบริเวณโต๊ะ รวม 11 แห่ง
เคร่ืองปรุง สค.64
 - เพิม่เมนูทางเลือกร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงเรียน โดยเพิม่เมนูไม่ใส่
ผงชูรส และเพิม่เมนูเคร่ืองด่ืมหวานน้อย
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 - อ่านฉลากโภชนาการเป็น บริโภคหวาน (น้ําตาลไม่เกิน 6 ช้อนชา
 และเค็ม (วันละไม่เกิน 2000มก.)อย่างเหมาะสม และสามารถเลือกบริโภค
อาหารทีเ่หมาะสมได้
 - รณรงค์อาหารปลอดภัยรอบร้ัวโรงเรียน ได้แก่ งดการจําหน่ายเคร่ืองด่ืม
มีปริมาณน้ําตาลสูง อาหารทีใ่ช้น้ํามันทอดซํ้า และอาหารทีม่ีความเค็ม
2.4 โรงเรียนใช้วัตถุดิบในการปรุงอาหารทีส่ะอาดและปลอดภัย เช่น 
ผักปลอดสารพิษ ผักพืน้บ้าน กรณีทีจ่ําเป็นต้องใช้ผักตามท้องตลาดให้มีการ
ล้างทีถู่กต้องตามหลักโดยใช้น้ําส้มสายชู ผงฟู
2.5 มอค. ตรวจสุขาภิบาลอาหารและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน
2.6 คณะทํางานอาหารปลอดภัยระดับอําเภอตรวจสุขาภิบาลอาหาร  ร.ร. มัธยมทุกแห่งอ.แม่ทะ ร้อยละ 100 โรงเรียนมัธยม เบญจวรรณ
2.7 มอค.บันทึกและส่งข้อมูล การตรวจวัดความเค็มในอาหาร ได้รับการตรวจอาหารปลอดภัยเทอมละ 1 คร้ัง กชกร
ตามระยะเวลาทีต่รวจ
ลดหวาน
1 ส่งเสริมให้มีการจัดส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการลดหวาน 
สํารวจร้านกลุ่มเปูาหมาย
  - ร้านทีม่ีเคร่ืองด่ืมชงจําหน่าย  (ร้านอาหาร+เคร่ืองด่ืม)สํารวจร้า 44 แห่ง อ.แม่ทะ
  - ร้านแบบ Stand-Alone (เป็นร้านเคร่ืองด่ืมโดยเฉพาะ) 30 แห่ง
  - ร้านแบบเคล่ือนที ่(รถเข็น/แผงลอย) ขายเฉพาะแบบนํากลับบ้าน 9  แห่ง
    ไม่มีนั่งด่ืมทีร้่าน
 - ร้านทีม่ีเคร่ืองด่ืมชงจําหน่ายแต่ไม่อยู่ใน3ข้อแรก 0
 2. อสม. ส่ือสารความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการร้านเคร่ืองด่ืม อสม.1767 คน อ.แม่ทะ ตค.63-กย.64 นมัสการ
เพือ่ให้ติดสัญลักษณ์เตือนให้ผู้บริโภคส่ังเคร่ืองด่ืมทีม่ีปริมาณน้ําตาลน้อย ศิริพร
 (ร้านเคร่ืองด่ืมอ่อนหวาน)

1.1.เชิญชวนร้านเคร่ืองด่ืมเข้าร่วมโครงการ/ร้านทีข่ึ้นทะเบียนกับท้องถิ่น ร้านเคร่ืองด่ืม 83 แห่งอ.แม่ทะ 1.มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ ตค.63-กย.64 นมัสการ
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    กําหนดระดับการผ่านเกณฑ์ 2 ระดับ ได้แก่ อย่างน้อยร้อยละ 30 ศิริพร
      1) ปูายประกาศหวานน้อยเลือกได้ ร้อยละ 100 
    2) เมนู/ปูายบอกระดับความหวานให้เลือก รับรองเมนูโดยนักโภชนากร ร้อยละ 30
  1.2 ให้ข้อมูล คําแนะนํา ขอความร่วมมือในการดําเนินงาน 2.ร้านเคร่ืองด่ืมทีร่่วมโครงการ 
      (เปูาหมาย : เชิญชวน มีสัญลักษณ์ร้านหวานน้อยส่ังได้  มีปูาย ให้ความร่วมมือ
    เพือ่ประกาศ/แจ้งเมนูหวานน้อย ไม่หวานสําหรับบริการลูกค้า) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
  1.3 ติดตามผลทุก 3 เดือน ธค.มีค.มิย.กย.64
2. หน่วยงานสาธารณสุข/หน่วยงานราชการ
  2.1  หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งมีการจัด coffee break   โดย
   
 รพสต.13 แห่ง อ.แม่ทะ หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่ง ตค.- กย.64 นมัสการ
    *ไมใ่ชเ้ครื่องดื่ม 3 in 1 /ชงส าเร็จ /น้ าผลไมห้วานน้อย รพช. 1 แห่ง มีการจัด coffee break  ศิริพร
    *ใชน้้ าตาล 4 gm ตามมาตรการทีก่ําหนดทุกมื้อ
    *ไมใ่ช/้ไมม่คีรีมเทียม จํานวน 14 แห่ง
  ตามมาตรการทีก่ําหนดทุกมื้อ
  2.2 ขอความร่วมมือหน่วยราชการอ่ืนเข้าร่วมโครงการcoffee break รร.ประถม 27  แห่งอ.แม่ทะ หน่วยงานราชการอื่นๆ ร่วม ตค.- กย.64 นมัสการ
    *ไมใ่ชเ้ครื่องดื่ม 3 in 1 /ชงส าเร็จ /น้ าผลไมห้วานน้อย รร.มัธยม 3 แห่ง ดําเนินงานตามมาตรการ ศิริพร
    *ใชน้้ าตาล 4 gm อปท.10 แห่ง อย่างน้อย 40 แห่ง
    *ไมใ่ช/้ไมม่คีรีมเทียม
   2.3. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการดําเนินงานเวทีประชุม พชอ. คกก.พชอ.อําเภอแม่ทะอ.แม่ทะ ตค.63-กย.64 นมัสการ
        ให้ข้อมูล คําแนะนํา  ประโยชน์ในการลดหวาน ศิริพร
    2.4  กิจกรรมหวานน้อยส่ังได้ (ร้านเคร่ืองด่ืม) มีขั้นตอน

 - การให้ความรู้กับมอค./ร้านค้า ในเร่ืองของปริมาณน้ําตาลทีเ่หมาะสม รพช./รพ.สต. อ.แม่ทะ ตค.63-กย.64 นมัสการ
   ในเคร่ืองด่ืมแต่ละประเภท ศิริพร
 - การส่ือสารในประเด็นการลดหวานในเคร่ืองด่ืมให้กับประชาชน รพช./รพ.สต. อ.แม่ทะ ตค.63-กย.64 นมัสการ
   ทางเสียงตามสาย โดยกํานัน/ ผญบ. ศิริพร
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   2.5 การรณรงค์ในหน่วยงาน นมัสการ
 - มีการส่ือสารให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานเพือ่เตือน/ทําให้ทราบ รพช./รพ.สต. อ.แม่ทะ ศิริพร
   วัตถุประสงค์์ในการจัดcoffee break
 - น้ําผลไม้ใช้ได้ แต่ควรเป็นหวานน้อย และไม่ใช้น้ําผลไม้สังเคราะห์

  2.6 ติดตามผลทุก 3 เดือน รพช./รพ.สต. อ.แม่ทะ ธค.63,มีค.64, นมัสการ
มิย.64,กย.64 ศิริพร

3.ลดหวานในชุมชน
3.1 ประเด็นงดน้ําอัดลมในงานบุญ เข้าสู่ พชอ. 95 หมู่บ้าน อ.แม่ทะ มีนโยบายสาธารณะงดน้ําอัดลมในชุมชน ตค.63-กย.64 นมัสการ
3.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะงดน้ําอัดลมในงานบุญ       รพช./รพ.สต. ร้อยละ 100 หมู่บ้านงดน้ําอัดลมในงานบุญ ศิริพร
3.3 คณะกรรมการกองทุนสุขาภาพตําบลมีวาระในประชุมเพือ่ขอความร่วมมือ 10 ตําบล
ในการสร้างมาตรการนโยบายสาธารณะงดน้ําอัดลมในชุมชน

UC นุชนภางค์
1. จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางาน อาหารปลอดภัยระดับอําเภอ วิเคราะห์
ส่วนขาดในการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพือ่คืนข้อมูลหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา 9 คน/ 4 คร้ัง

โรงพยาบา
ลผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐาน 1,000.00    UC

 พ.ย./ธ.ค.63/
    ก.พ./ส.ค 

64

2.ประกาศนโยบายการดําเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
3. ทบทวน SOP การส่ือสารระดับอําเภอ กรณีพบเหตุการณ์อาหารไม่ปลอดภัย พ.ย.-63
4. จัดระบบการบริหารจัดการการจ้างเหมาอาหารผู้ปุวย ให้สามารถตรวจรับวัตถุดิบ
ได้ตามทีก่ําหนดใน TOR พ.ย.-63
5. จัดทําทําเนียบแหล่งวัตถุดิบทีโ่รงพยาบาลจัดซ้ือประจํา ม.ค.-64

ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานตามเกณฑ์โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยและโภชนาการจังหวัดล าปาง (เกณฑ์ 5 ดา้น)
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6. จัดหาผัก/ผลไม้ และวัตถุดิบทีป่ลอดภัย เข้าสู่โรงพยาบาลเพือ่เป็นวัตถุดิบในการ
ปรุงประกอบอาหารในโรงครัวโรงพยาบาล โดยการทํา TOR สําหรับกําหนดเง่ือนไข
การจ้างเหมา ต.ค.63-ก.ย.64
7.จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ( MOU) กับกลุ่มเกษตรกร 2,000.00    UC ม.ิย.-64
8. จัดจุดจําหน่ายผักปลอดสารพิษ และวัตถุดิบปลอดภัยในโรงพยาบาลซ่ึงมีการ
จําหน่ายอย่างน้อยเป็นประจํา อย่างน้อยสัปดาห์ละ  1 คร้ัง 5,000.00    UC ต.ค.63-ก.ย.64
9.ตรวจวัตถุดิบอาหารสด อาหารแปรรูปทีใ่ช้ปรุงประกอบอาหารด้วยชุดทดสอบ
เบือ้งต้น

เดือนละ 1 
คร้ัง 5,000.00    UC ต.ค.63-ก.ย.64

10. สุ่มเก็บตัวอย่างเพือ่ส่งตรวจสารฆา่แมลง 4 สาร ในผักสด/ผลไม้สด  โดยส่งทีก่ลุ่ม
งานคุ้มครองบริโภค สสจ.ลําปาง ในวันอังคารที ่3 ของเดือน

เดือนละ 2 
ตัวอย่าง ต.ค.63-ก.ย.64

11.กําหนดเมนูอาหารล่วงหน้า 2 เดือน โดยพยายามให้เน้นเมนูทีใ่ช้ผักผลไม้พืน้บ้าน ต.ค.63-ก.ย.64
12.ดําเนินการตามเกณฑ์ประเมินโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดลําปาง(เกณฑ์ 5
 ด้าน) ต.ค.63-ก.ย.64
13.บูรณาการร่วมกับทีม Green and Clean Hospital ของโรงพยาบาล ดําเนินการ
ตามเกณฑ์ Plus ตามเกณฑ์ประเมิน Green and Clean Hospital ระดับ Plus

ต.ค.63-ก.ย.64
14.ขยายผลการดําเนินการในกลุ่มบุคลากรและเครือข่ายอาหารปลอดภัยในพืน้ที่ ต.ค.63-ก.ย.64
15.ติดปูายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าโรงพยาบาลมีการใช้ผักปลอดสารพิษ 
และวัตถุดิบปลอดภัยทีท่างเข้าออก โรงพยาบาล ต.ค.63-ก.ย.64
16.สรุปผลการดําเนินงาน ก.ย.-64
ออกก าลังกาย
โครงการ ส่งเสริมการออกก าลังกายในกลุ่มทีม่ ีBMI เกินมาตรฐาน
  ส่งเสริมการออกกําลังกายในกลุ่มทีม่ี BMI เกินมาตรฐาน ประชาชน BMI เกินอ.แม่ทะ ร้อยละ 25 ประชาชนทีม่ีค่า BMI ตค.63 - กย 64 เบญจวรรณ
(ในช่วง 23-24.99 กก./ตรม.) มาตรฐานทุกราย เกินมาตรฐาน(ในช่วง 23-24.99 กก./ตรม.) พัชรินทร์
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1. กําหนดผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการออกกําลังกายในประชาชน PCU/รพ.สต./รพ.อ.แม่ทะ สามารถลดค่าBMI ลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติ  
ใน PCU และ รพ.สต. (ต่อ 1 PCU)
2.รพสต.คัดกรองประชาชนทีม่ี BMIเกินมาตรฐาน(ในช่วง 23-24.99กก./ตรม.) 
 - ทะเบียนรายชื่อ ราย รพ.สต./PCU
3 มอค. และ อสม. ส่ือสารการออกกําลังกายกับประชาชน ต.ค.63 - ก.ย 64
ควรออกกําลังกายแบบแอโรบิก เช่น เต้นแอโรบิก วิง่ เดินเร็ว บาสโลบ 
 เป็นต้น อย่างน้อย 3วัน/สัปดาห์ และอย่างน้อย 30นาท/ีคร้ัง
4 กําหนดผู้รับผิดชอบเปิดลานออกกําลังกายทีร่พสต อย่างน้อย3วัน/สัปดาห์ ร้อยละ100 รพสต. มีลานออกกําลังกาย 3วัน/สัปดาห์ต.ค.63 - ก.ย 64
6 อสม. ประเมินความต่อเนื่องของพฤติกรรมออกกําลังกาย วัดBMI ทุกเดือน
 - ทะเบียนรายชื่อ ผลการวัด BMI ทุกเดือน
7 จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ วิทยากรในการออกกําลังกาย ของแต่ละ รพสต. กสต.
ตามความเหมาะสม 
8. PCU ประเมินผล BMI หลังเข้าร่วมปรับเปล่ียนพฤติกรรมออกกําลังกาย
9  PCU สรุปและวิเคราะห์ นําเสนอข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบระดับอําเภอ

รวม 13,000    
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ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดบั
ประเดน็ / งาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพ่ือให้มกีารใชย้าอย่างสมเหตผุล (Service  Plan : Rational  Drug  Use ; RDU)
ตวัชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ทีต่อ้งการ

1.ระดบัการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตผุล ผ่านเกณฑ์RDU ขั้นที ่3
1.1 อัตราการส่ังใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติผ่านเกณฑ์ทีก่ําหนดการดําเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
1.2 รายการยาทีค่วรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซ่ึงยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลไม่เกิน 1 รายการ
1.3 จัดทําฉลากยามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3
1.4 การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซ้ือจัดหายาและการส่งเสริมการขายยา ผ่านระดับ 3
1.5 อัตราการใช้ยาปฏชิีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน ≤ 20 % โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน  ≤ 20 % แผลสดอุบติัเหตุ ≤ 40 %และสตรีคลอดปกติครบกําหนดคลอดทางช่องคลอด  ≤ 10 %

1.6 ผู้ปุวยเบาหวานทีใ่ช้ยา metformin โดยไม่มีข้อห้ามใช้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1.7 ผู้ปุวยนอกโรคหืดเร้ือรังได้รับยา inhaled corticosteroid ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1.8 การใช้ยา NSAIDsผู้ปุวยโรคไตเร้ือรังระดับ 3 ขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ10 
1.9 การไม่ใช้ยาทีห่้ามใช้ในสตรีต้ังครรภ์ ได้แก่ warfarin*, statins, ergots (* ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve)
1.10 จํานวน รพ.สต.ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายมีอัตราการใช้ยาปฏชิีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เปาูหมายทั้ง 2 โรค

แผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คปสอ. แมท่ะ     จังหวัดล าปาง
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2.ระดบัความส าเร็จในการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตผุลในชมุชน ผ่านเกณฑ์ระดบั 3 
ขอ้มลูพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

ปงีบประมาณ 2563 ทั้ง รพ.สต.และโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การใช้ยาปฏชิีวนะใน 4 กลุ่มโรคตามเปาูหมายจากการดําเนินกิจกรรมและประเมินผลจากข้อมูลHDC   ส่วนตัวชี้วดัระดับโรงพยาบาลที่สําคัญ

ที่ผ่านตามเกณฑ์RDUขั้นที3่  แต่ยังต้องมีการกํากับติดตามและกรองข้อมูล ได้แก่ การใช้ยา inhaled corticosteroid ในผู้ปวุยโรคหดืเร้ือรัง และการใช้ยาปฏชิีวนะในแผลสดอุบติัเหตุ ส่วนกระบวนการส่งเสริม  

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหน่วยบริการสุขภาพเอกชน (Private Sector)  เช่น ร้านยา คลินิก ยังไม่ได้ดําเนินการอย่างเปน็ระบบ และยังขาดระบบการเฝูาระวงัความปลอดภยัด้านยาที่เชื่อมโยงระหวา่ง

โรงพยาบาล/รพ.สต หน่วยบริการสุขภาพภาคเอกชน และชุมชนรวมถึงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ยังขาดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ (RDU Participation) 

ผู้รับผิดชอบ
 จํานวน แหล่งงบ

1

รหัส
โครงการ  .
100201

โครงการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตผุล (Rational Drug Use : RDU ) อ.แม่
ทะ จ.ล าปาง ป2ี564

ก. โรงพยาบาลส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU Hospital)
1.การสร้างความเขม้แขง็ของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด รายงาน/มติของ PTC

1.1 ทบทวนคําส่ังคณะกรรมการPTC อําเภอ รพช. พย.63 สายรุ้ง
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ PTC อําเภอ ทุก 3 เดือน โดยมีเวทีให้ผู้บริหารมอบ
นโยบายในการขับเคล่ือน RDU ให้ผ่านเกณฑ์ขั้นที ่3

รพช. 1,500.00     UC
ธ.ค./ก.พ./พ.ค./ส.ค.

สายรุ้ง

1.3 กําหนดทีมงานผู้รับผิดชอบ RDU สหวิชาชีพและมีคําส่ังแต่งต้ังชัดเจน รพช. พย.63 นุชนภางค์
1.4 รายงานผลการดําเนินงานและปัญหาในแต่ละพืน้ทีทุ่กเดือนผ่านช่องทาง Line 
RDU lampang province โดย RDU doctor

รพช. ต.ค.63-ก.ย.64 สุภาภรณ์

1.6 คืนข้อมูลให้รพ.ผ่านการประชุม กกบ./คปสอ. รพช. ต.ค.63-ก.ย.64 สายรุ้ง
2.การจัดท าฉลากยา, ฉลากยาเสริม และขอ้มลูยาสู่ประชาชน

ผลผลิต
ของ

โครงการ

งบประมาณ
ระยะเ
วลา

ดําเนิน
ลําดับ

ชื่อ
โครงการ/

รายละเอียด
กลุ่มเปูาหมาย/จํานวน

พืน้ที่
ดําเนินการ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

2.1 ทบทวนกรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ รวมทัง้สมุนไพรสถานบริการ
สาธารณสุขในแต่ละระดับ รวมทัง้ระบบส่งต่อผู้ปุวย

รพช. กรอบ
บัญชี

ธค.63 นันธิดา

2.2 จัดระบบการตรวจรักษาให้ส่ังยาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยเชื่อมกับการพิมพ์
ฉลากยาในรูปแบบฉลากยา  RDU แบบเดียวกันทัง้จังหวัด ทัง้ใน รพ.และ รพ.สต. 
ตรวจสอบและคงระบบให้มีการใช้รูปแบบฉลากยา RDU ตลอด

รพช./รพ.สต. การส่ัง
ยาแบบ 
Real  
Time 
และ

เชื่อมกับ
การ
พิมพ์

ฉลากยา

ต.ค.63-ก.ย.64 ขวัญเดือน

2.3 จัดพิมพ์ฉลากยามาตรฐาน   ฉลากเสริม ฉลากช่วย ตามรูปแบบฉลาก RDU 
รูปแบบเดียวกันทัง้จังหวัด (จัดทํารายละเอียดยา 13 กลุ่ม ให้ รพช./รพ.สต.)

รพช./รพ.สต. ฉลากยา
มาตรฐาน
 RDU 
และ
ฉลาก

เสริมใน
ยา 13 
กลุ่มโรค

10,000 UC ต.ค.63-ก.ย.64 ขวัญเดือน

2.4 เพิม่ข้อมูลยาเสริมในรูปแบบ QR code ในฉลากยา รพช./รพ.สต.QR Codeในฉลากยา ต.ค.63-ก.ย.64 ขวัญเดือน
3.การจัดท าหรือจัดหาเครื่องมอืจ าเป็นทีช่ว่ยให้เกิดการสั่งใชย้าอย่างสมเหตผุล
3.1 จัดระบบการส่ือสารทางไลน์กลุ่มให้สามารถส่งข่าวสาร ติดต่อส่ือสารกับผู้ที่
เกี่ยวข้องและเครือข่าย ทัง้ภายในรพ. ระดับอําเภอและตําบล

รพช. ไลน์กลุ่ม ต.ค.63-ก.ย.64 สายรุ้ง



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

3.2 ทบทวนแนวทางการดําเนินงาน มาตรฐานการรักษา และแนวทางดูแลความ
ปลอดภัยในการใช้ยาของผู้ปุวยในกลุ่มโรคทีเ่กี่ยวข้องกับการดําเนินงานการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลในโรค/กลุ่มผู้ปุวยต่อไปนี้

รพช./รพ.สต. แนวทาง
ทีผ่่าน
การ

ทบทวน
แล้ว

ต.ค.63-ก.ย.64 เพียงหทัย

 : แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะใน 4 กลุ่มโรค
 : แนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ปุวยกลุ่มโรค NCD
 : แนวทางการเฝูาระวังการใช้ยาในสตรีต้ังครรภ์ หญิงให้นมบุตร
 : แนวทางการเฝูาระวังการใช้ยาในผู้ปุวยไตเร้ือรังระดับ 3
 : แนวทางการเฝูาระวังการใช้ยาในผู้ปุวยสูงอายุทีใ่ช้ยากลุ่ม long acting 
benzodiazepine  (Chlordiazepoxide,  Diazepam, Dipotassium  
Chlorazepate)

: แนวทางการเฝูาระวังการใช้ยาผู้ปุวยระยะสุดท้าย
3.5 พัฒนาระบบเพือ่ให้มีการแจ้งเตือนผู้ส่ังใช้ยาเพือ่ให้จ่ายยาได้อย่างถูกต้องตาม
แนวทาง   เช่น มีการทํา Check  list อาการทีสํ่าคัญในแต่ละโรคก่อนจ่ายยา
ปฏิชีวนะ ให้ครบถ้วน สมบูรณ์

รพช./รพ.สต. มีระบบ
การแจ้ง
เตือน
การส่ัง
ใช้ยาใน
รพ.และ
รพ.สต.

ต.ค.63-ก.ย.64 ขวัญเดือน

3.6 ติดตามกํากับให้รพ./รพ.สต.มีระบบแจ้งเตือนช่วยการส่ังใช้ยาให้ครบถ้วน รพช./รพ.สต. ต.ค.63-ก.ย.64 เภสัชกร
ประจําNPCU



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

3.7 สร้างระบบให้ coder ตรวจสอบการลง ICD10 ของแพทย์ และให้เภสัชกร
ตรวจสอบรหัสยา 24 หลักให้ถูกต้องเป็นประจํา

รพช. มีการลง 
ICD10 
ทีถู่กต้อง
 ครบถ้วน

ต.ค.63-ก.ย.64 ขวัญเดือน

3.8 บันทึกรหัสยา 24 หลัก และรหัสโรคให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และมีการสุ่ม
ตรวจสอบความถูกต้องของการลงรหัสยาและรหัสโรคสม่ําเสมอ

รพช./รพ.สต. รพ./รพ.
สต.ลง
รหัสยา
และรหัส
โรคได้
ถูกต้อง

ต.ค.63-ก.ย.64 เภสัชกร
ประจําNPCU

3.9 บันทึกความคลาดเคล่ือนในการจ่ายยา (Medication Error) ทัง้โรงพยาบาลและ
 รพ.สต. และรายงานเข้าคณะกรรมการ PTC เพือ่แก้ปัญหาอย่างสม่ําเสมอ

รพช./รพ.สต. บันทึก
ความคลา
ดเคล่ือน
จากการ
ใช้ยา

ต.ค.63-ก.ย.64 เภสัชกรทุกคน

3.10 จัดระบบการปูองกันการผิดพลาดในการจ่ายยา เช่น กรณีผู้ปุวยแพ้ยา   ยาทีม่ี
ลักษณะภายนอกคล้ายกัน (LASA Drug)  หรือกรณียาทีอ่าจจะเกิดอันตรกิริยาต่อกัน 
(Drug  Interaction)

รพช./รพ.สต. ความ
ผิดพลาด
เกิดขึ้นไม่

เกิน
เกณฑ์ที่
ระบบยา
กําหนด

ต.ค.63-ก.ย.64 เพียงหทัย



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

3.11 สร้างระบบการปฐมนิเทศ งาน RDU แก่เจ้าหน้าทีใ่หม่ทุกคร้ัง โดย Orientation
 ทุกรอบการย้าย

รพช./รพ.สต. เจ้าหน้าที่
ใหม่
ตรวจ
รักษา
ตาม

แนวทาง
ได้

เหมาะสม

ต.ค.63-ก.ย.64 ขวัญเดือน

3.12 ประสานงานแพทย์แผนไทย รณรงค์การใช้ยาสมุนไพรทดแทนเป็นทางเลือกแรก
 แทนการใช้ยาปฏิชีวนะ และ NSAIDs

รพช./รพ.สต. ลด
มูลค่า
การใช้

ยา
ปฏิชีวนะ
NSAIDs
 และ

เพิม่การ
ใช้

สมุนไพร
ทดแทน

ต.ค.63-ก.ย.64 เภสัชกรทุกคน

3.13 รายงานผลการวิเคราะห์ปัญหาการดําเนินงานตาม GAP Analysisทุกเดือน
ให้กับ สสจ. ในกรณีทีก่ารดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ผ่าน RDU ขั้น 3

รพช. รายงาน
ผล

ดําเนินกา
ร/ปัญหา

ต.ค.63-ก.ย.64 สุภาภรณ์



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

3.15 ส่งข้อมูลเข้าโปรแกรม LPPN อย่างสม่ําเสมอ รพช. ข้อมูล
ครบถ้วน
 ถูกต้อง
 ทันเวลา

ต.ค.63-ก.ย.64 สุภาภรณ์

4.การสร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการตอ่การใช้
ยาอย่างสมเหตผุล
(รายละเอียดตาม RDU Community)
5.การดแูลดา้นยาเพ่ือความปลอดภัยของประชากรกลุ่มพิเศษ
(รายละเอียดตาม RDU Community)
6.การส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทย์ในการสั่งใชย้า
ประเมินตามเกณฑ์จริยธรรม ส่งจังหวัดปีละ 1 คร้ัง รพช. ผลการประเมิน มีค 63 นันธิดา
ข. การควบคุมและป้องกันการดื้อยาตา้นจุลชพี
1. ทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติการเร่ืองการด้ือยาต้านจุลชีพ (AMR) แนวทางการ
จัดการเชื้อด้ือยาต้านจุลชีพ และระบบส่งต่อผู้ปุวยติดเชื้อด้ือยาในโรงพยาบล

รพช. PTC 

2. การกํากับติดตามการใช้ยาต้านจุลชีพทีอ่อกฤทธิก์ว้าง/ทีค่วบคุม (DUE)และมีการ
คืนข้อมูลผลการกํากับติดตามและประเมินการใช้ยาในการประชุม PTC

รพช. ต.ค.63-ก.ย.64 เพียงหทัย

ค. การส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตผุลในชมุชน (RDU Community)
 1. การสร้างกระบวนการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือการใชย้าอย่างสมเหตผุล
 (Community Participation) มีเครือข่ายดําเนินงาน

1.1 สร้างภาคีเครือข่ายขับเคล่ือน RDU Community ระดับอําเภอ  ผ่านการ
ดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)

คปสอ. พ.ย.-63 นุชนภางค์

1.2 สร้างทีมทํางานระดับตําบล NPCU ต.ค.63-ก.ย.64 เภสัชกร
ประจําNPCU

     : กําหนดเปูาหมายระดับความสําเร็จ และความร่วมมือของชุมชน NPCU



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

     : วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสถานการณ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน NPCU
     : คืนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาสู่ชุมชน ข้อมูลจาก Active Surveillance และ 
Passive Surveillance ผลกระทบของยาและผลิตภัณฑ์กลุ่มเส่ียงต่อคนในชุมชน 
แหล่งกระจายยา ทีม่า ประเภทของยา

NPCU

     : พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาในครัวเรือนแก่ชุมชน และโรงเรียนโดยทีม
แกนนําในชุมชน

NPCU

     : จัดทําโครงการเพือ่แก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงตามบริบทของชุมชน NPCU 10,000.00    UC
1.3 พัฒนาศักยภาพให้แก่ทีมทํางาน และภาคีเครือข่าย 60 คน (คร้ังละ 30 คน) รพช./NPCU      6,000.00 UC กพ.63 นชุนภางค์/สุภาภรณ์

     : การเลือกซ้ือ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพให้ปลอดภัย
     : รู้ทันโฆษณา
     : อันตรายของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
     : การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์สุขภาพ กับ website ของ อย.
     : การใช้ชุดทดสอบเบือ้งต้น (ยา อาหาร เคร่ืองสําอาง)
     : ระบบการค้นหา คัดกรอง ส่งต่อข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
     : เทคนิคและกลวิธีในการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเน้น
การส่ือสารแลกเปล่ียนระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน

1.4 สร้างแนวทางปฏิบัติการเฝูาระวังและควบคุมแหล่งกระจายยาในชุมชน รพช. กพ.63 นุชนภางค์
     : เยี่ยมบ้านดูการใช้ยาของผู้ปุวยกลุ่มเส่ียง
     :  สุ่มตรวจร้านชํา
     : การเฝูาระวังรถเร่/ตลาดนัด
1.5 สร้างข้อตกลงการจัดการตนเองด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของชุมชน NPCU กพ.63 นชุนภางค์/สุภาภรณ์

1.6 เตรียมการรองรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลของทีมจังหวัด รพช./NPCU ต.ค.63-ก.ย.64 นชุนภางค์/สุภาภรณ์



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

2. ออกแบบระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นยาในหน่วยบริการสุขภาพและ
การส่งตอ่เชื่อมโยงขอ้มลู (Proactive Hospital based surveillance)

ระบบ
และ

แนวทาง
ในการ

ดําเนินงา
น

2.1 พัฒนาแนวทางการประเมินภาวะโรค หรืออาการไม่พึงประสงค์ของผู้เปุวยทีม่ี
ความสัมพันธ์กับการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไ่ม่เหมาะสม เช่น  Drug Allergy 
Cushing's syndrome, APR สําหรับแพทย์และพยาบาล

รพช. พ.ย.-63 เพียงหทัย

2.2 เภสัชกรประเมินอาการไม่พึงประสงค์ ตามระบบ ADR นับทึกในระบบของ
โรงพยาบาล และรายงาน HPVC สอบถามถึงแหล่งทีม่าของผลิตภัณฑ์จากผู้ปุวยส่ง
ต่อข้อมูลให้เภสัชปฐมภูมิ หรือ คบส.

รพช. ต.ค.63-ก.ย.64 เพียงหทัย

2.3 รวบรวมข้อมูลเพือ่เฝูาระวังความเส่ียงในพืน้ที ่ในด้านผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัย 
บูรณาการ การจัดการความเส่ียงร่วมกับทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอ

รพช./รพ.สต. ต.ค.63-ก.ย.64 นุชนภางค์

2.4 ส่ือสารความเส่ียง ให้กับ สสจ./ภายในโรงพยาบาล/รพ.สต./อสม./เครือข่าย รพช. ต.ค.63-ก.ย.64 นุชนภางค์
2.5 จัดระบบการดูแลยาผู้ปุวยใน NCD Clinic จากการเยี่ยมบ้านและจัดเก็บข้อมูลยา
เหลือใช้ทีส่ามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้

รพช./รพ.สต. ต.ค.63-ก.ย.64 เภสัชกรทุกคน
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3. การเฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นยาเชงิรุกในชมุชน  (Active Community 
based  Surveillance)

มีกลไก
ในการ

เฝูาระวัง
และลด
ความ
เส่ียง

หรือภัย
ต่อ

สุขภาพ
3.1 สํารวจข้อมูลจุดเส่ียงในชุมชน ทีอ่าจเป็นแหล่งกระจายยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
เช่น ร้านยา สถานพยาบาล ร้านชํา รถเร่ ตลาดนัด สถานีวิทยุ 400 แห่ง

รพช./รพ.สต. พ.ย.-ธ.ค.63 นุชนภางค์

3.2 เยี่ยมบ้านด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ค้นหาและแนะนําการใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพในครัวเรือน คัดกรองและส่งต่อผู้ปุวยทีไ่ด้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ

รพช./รพ.สต. ต.ค.63-ก.ย.64 เภสัชกรทุกคน

3.3 จัดทําทําเนียบข้อมูลพืน้ฐาน และ mapping แหล่งกระจายยาในอําเภอที่
ประชาชนมีโอกาสเข้าไปรับบริการด้านยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

รพช./รพ.สต. พ.ย.-ธ.ค.63 นุชนภางค์

3.4 สํารวจพืน้ที ่ให้ความรู้กับผู้ประกอบการ และดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน 400 
แห่ง

รพช./รพ.สต. ต.ค.63-ก.ย.64 นุชนภางค์

     : ร้านขายยา (พนักงานเจ้าหน้าที)่
     : สถานพยาบาล (พนักงานเจ้าหน้าที)่
     : ร้านชํา (ภาคีเครือข่าย หรือพนักงานเจ้าหน้าที)่
     : สถานีวิทยุ (ภาคีเครือข่าย หรือพนักงานเจ้าหน้าที)่
     : รถเร่ (ภาคีเครือข่าย หรือพนักงานเจ้าหน้าที)่
     : ตลาดนัด (ภาคีเครือข่าย หรือพนักงานเจ้าหน้าที)่
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3.5 รับเร่ืองร้องเรียน แจ้งเบาะแสเมื่อพบผู้ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพจากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือพบผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องสงสัย

รพช./รพ.สต. ต.ค.63-ก.ย.64 นุชนภางค์

3.6 การเฝูาระวัง/ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายโดยเจ้าหน้าทีแ่ละ
ภาคีเครือข่ายในชุมชน  และส่งต่อผลการเฝูาระวังให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ดําเนินการตามกฎหมาย

รพช./รพ.สต. ต.ค.63-ก.ย.64 นุชนภางค์

4. การสร้างความรอบรู้ดา้นการใชย้าอย่างสมเหตผุลของประชาชน (RDU 
Literacy)

การ
แก้ไข
ปัญหา

ของพืน้ที่

4.1 วิเคราะห์ปัญหาการใช้ยาในชุมชนของพืน้ที ่และจัดลําดับความสําคัญของปัญหา
เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะ ผลิตภัณฑ์สุขภาพทีป่ลอมปนสเตียรอยด์ เพือ่จัดทําหลักสูตร
ความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตามบริบทของพืน้ที่

NPCU พ.ย.-63 เภสัชกร
ประจําNPCU

4.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้ร่วมกับการสร้างเครือข่าย RDU Participanrt เพือ่ให้คนใน
ชุมชนสามารถช่วยส่งเสริมและสนับสนุน ในการสร้างทักษะความรอบรู้ด้านการใช้ยา

NPCU ต.ค.63-ก.ย.64 เภสัชกร
ประจําNPCU

4.3 ประเมินความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล วิเคราะห์ข้อมูล และคืนข้อมูล
แก่ชุมชน

รพช./รพ.สต. ม.ิย.64-ส.ค.64 เภสัชกรทุกคน

5. การส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตผุลในภาคเอกชน (Good Private Sector)
5.1 สร้างเครือข่ายส่งเสริมให้ร้านยา คลินิก รวมทัง้ร้านชํา เข้าร่วมการดําเนินงาน 
เพือ่ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตามกุญแจ PLEASEอย่างสมเหตุผล ให้มีการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง20 แห่ง

รพช. รายชื่อ
เครือข่าย

ต.ค.63-ก.ย.64 นุชนภางค์

5.2 ส่งเสริม สนับสนุน  เข่น ส่ือ ข้อมูลวิชาการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
การสร้างแรงจูงใจหรือเชิดชูผู้ประกอบการทีม่ีการดําเนินงานการใช้ยา

รพช. ต.ค.63-ก.ย.64 นุชนภางค์

รวมทัง้สิ้น 27,500.00   UC
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ยุทธศาสตร ์ที่ 2 
ประเด็น / งาน : แพทย์แผนไทย
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ

1. เพิ่มการเข้าถึงบริการแผนไทยทั้งด้านหตัถการและยาสมุนไพร ร้อยละ 20.5 
2. โรงพยาบาลและรพ.สต มีมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ10

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา
1. ปงีบประมาณ 2563 ประชาชนได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ในโรงพยาบาลคิดเปน็ ร้อยละ 7.76  ภาพรวมทั้งอําเภอคิด เปน็ร้อยละ 30 

2.  ปงีบประมาณ2563 มีมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร ในโรงพยาบาล คิดเปน็ร้อยละ 0.44  ภาพรวมทั้งอําเภอคิดเปน็ร้อยละ 0.97

จํานวน แหล่งงบ
1 รหสัโครงการ

 100202โครงการ 
พัฒนา

ตค.63 - กย. 64พมิภา/ฐิตาภา
1. ผู้มีอาย5ุ5
ปขีึ้นไปมี

ประชาชนที่มีอาย5ุ5ปขีึ้นไป รพ.แม่ทะผู้ปวุยอาย5ุ5ปขีึ้นไป27,000 UC
 (สูตร 
Lampang 

มีอาการปวดเข่า มารับบริการ /รพ.สต.นากวางที่มีกาการปวดเข่า
- ค่ายา
สมุนไพรพอก

ผู้ปวุยนอก จํานวน 300 คน ได้รับการพอกเข่า
2. การ
ส่งเสริม

ร้อยละ 50 ของประชาชน รพ.แม่ทะ 1 คร้ัง/ปี 0 กสต.
 ด้วยการพอก
เข่าด้วยตนเอง

 อายุ 55 ปขีึ้นไป ที่มีอาการปวดเข่า รพ.สตทกุแหง่
- รพ.สต.ทกุ
แหง่จัดทํา3. จัดบริการ
แพทย์ผนไทย3.1จัดบริการ
คลินิกผู้ปวุย

ประชาชนที่มารับบริการผู้ปวุยนอก ประชาชนที่มารับ ตค.63 - กย. 64 ฐิตาภา
โรคข้อเข่า
เส่ือม/โรคไม

กลุ่มโรค/อาการ4 โรคหลักเข้าถึง รพ.แม่ทะ บริการกลุ่มโรค/
โรคภมูิแพ้
ทางเดิน

บริการแพทย์แผนไทยร้อยละ 50 อาการ4โรคหลัก
ผู้ปวุยนอก
ได้รับการ

เข้าถึงบริการแพทย์
- รพ.แม่ทะ 
เปดิใหบ้ริการ

แผนไทยร้อยละ50
- แพทย์แผน
ไทยออก

รพ.สตนากวาง

งบประมาณ ระยะเวล
าดําเนินก
าร(ระบุ

ผู้รับผิดชอบลําดับ
ชื่อโครงการ/
รายละเอียด

กิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

ผลผลิต
ของ

โครงการ

แผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คปสอ แม่ทะ  จังหวัดล าปาง
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3.2 
จัดบริการ

หญิงหลังคลอด อ.แม่ทะ ร้อยละ 50 ตค.63 - กย. 64พมิภา/ฐิตาภา
แผนไทย 
(บริการทบั

รพ.แม่ทะ ของหญิง
- การ
ใหบ้ริการ 

หลังคลอด
- การให้
ความรู้เร่ือง

สิทธ ิUC
3.2 
โรงพยาบาลใน
โรงพยาบาล 

รพ.สต 10รายการ รพ.สตทกุแหง่ มียาสมุนไพร ตค.63 - กย. 64พมิภา/ฐิตาภา
-  กําหนด
กรอบบญัชี

รพ.แม่ทะ 49 รายการ รพ.แม่ทะ ในสถานบริการ
 หลัก
แหง่ชาติที่ใช้

มีมูลค่าการใช้ยา
 ได้แก่ ยา
เด่ียว 18 

สมุนไพรเพิ่มขึ้น
3.2.1 มีการ
ใช้ยาสมุนไพร

อย่างน้อยร้อยละ 10
 ( ยาฟาู
ทะลายโจร/ 3.2.2 
สนับสนุนการ- ยาผสม
เพชรสังฆาต - ยาขี้ผ้ึงไพล
หรือครีมไพล- ยามะขามแขกทดแทน Bisacodyl,Milk of  Magnesia ( MOM )
- ครีมพญายอ ทดแทน Acyclovir Cream
- กลีเซอรีนพญายอ ทดแทน TA Oral Paste
3.2.3 จัดใหม้ียาสมุนไพรทดแทนNSAIDs ได้แก่
ยาผสมเถาวลัย์เปรียง ,ยาสหศัธารา
4. การพฒันาบคุลาการ
4.1โครงการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การใช้ยาสมุนจนท.ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย รพ.แม่ทะ 1 คร้ัง 4,200 UC กพ.64 พมิภา/ฐิตาภา
ไพรในสถานบริการ 30 คน
- ค่าอาหารกลางวนั 30 คน x 50 บาท รวมเปน็เงิน 1500 บาท
- ค่าอาหารวา่ง 30 คน x 50 บาท(2มื้อ) รวมเปน็เงิน 1500 บาท
-  ค่า ตอบแทนวทิยากร ชั่วโมงละ 600 บาท (2ชม.) 1200 บาท

รวมเงนิ 31200 UC
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ประเด็น / งาน : วัณโรค
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ

1. อัตราความสําเร็จการรักษาผู้ปวุยวณัโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 85
2. ความครอบคลุมการรักษาผู้ปวุยวณัโรครายใหม่และกลับเปน็ซํ้า ร้อยละ 82.5

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา
        สถานการณ์วัณโรคปี2563  มีอัตราปุวยวัณโรค = 110.68 ต่อแสนประชากร   ในปี 2562  มีอัตราความสําเร็จในการรักษาผู้ปุวยวัณโรค=80.56 % เสียชีวิต 16.67 %  ไม่พบผู้ปุวยวัณโรคขาดการรักษาและด้ือยาวัณโรค

ในปี 2563   มีอัตราความสําเร็จในการรักษาผู้ปุวยวัณโรค=23.33 % เสียชีวิต 5 % กําลังรักษาวัณโรค 53.33 % และTransfer out ไปโรงพยาบาลอื่น 18.33 % 

จากปัญหาวัณโรคอําเภอแม่ทะในรอบ 10 ปี พบว่ามีอัตราความสําเร็จในการรักษาผู้ปุวยวัณโรคตํ่ากว่าร้อยละ 90  มีอัตราการเสีขชีวิตสูงมากกว่าร้อยละ 5 และพบผู้ปุวยรักษาวัณโรคล้มเหลว (Failure )และด้ือยา (MDR-TB) 

ในกลุ่มผู้ปุวยวัณโรคที่เสียชีวิตพบว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคเร้ือรังร่วม  ผู้สูงอายุที่มีน้ําหนักตัวน้อย มีภาวะพร่องโภชนาการ และมีอาการเจ็บปุวยวัณโรคที่รุนแรง รวมถึงมีอาการแทรกซ้อนจากการรักษาและยังพบผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ที่ไม่ได้มาจากการคัดกรอง  

จากข้อมูลทะเบียนผู้ปุวยวัณโรคปี 2563 พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 เป็นผู้ปุวยวัณโรคที่มีอาการและอาการแสดงของวัณโรค และwalk in เข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยตนเอง  และพบในกลุ่มที่ Activer case finding เพียงร้อยละ 30 

ผลงานการคัดกรองวัณโรคอําเภอแม่ทะปี 2563 มีการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเส่ียงด้วยการCXR  ร้อยละ  91.50 

       เพื่อมุ่งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ยุติวัณโรคตามองค์การอนามัยโลก โดยลดอัตราอุบัติการณ์ของวัณโรคลงร้อยละ 12.5 ต่อปี จาก 171 ต่อประชากร 100,000 คน ในปี 2557  ให้เหลือ 88 ต่อประชากร 100,000 คน เมื่อส้ินปี พ.ศ. 2564

อําเภอแม่ทะควรเร่งรัดการค้นหา-คัดกรองวัณโรคให้ครอบคลุม  โดยให้กลุ่มเส่ียงได้รับการคัดกรอง และได้รับการวินิจฉัยด้วยด้วยวิธีการตรวจที่รวดเร็ว โดยการคัดกรองด้วยภาพรังสีทรวงอกร่วมกับเทคโนโลยีอณูชีววิทยา

รวมทั้งการเข้าถึงการดูแลรักษาที่เป็นมาตรฐาน มีการปูองกันการแพร่กระจายเชื้อที่ดี 

จํานวน
แหล่ง
งบ

1

รหสัโครงการ
 100203

โครงการปอ้งกันและควบคุมโรควัณโรค อ.แม่ทะ จ.ล าปาง ป ี2564
1.เร่งรัดค้นหาผู้ปวุยวณัโรคและวณัโรคด้ือยา
1.1 ระบบข้อมูลคัดกรอง
 - ทบทวนกลุ่มเส่ียง (ความถูกต้อง รหสั ICD-10, type person) รพ.แม่ทะได้กลุ่มเปาูหมายที่คัดกรองตรงตามกลุ่มเปาูหมายของสสจ.   ก.ย. 63 นัยนันทร์
1.2 แผนการคัดกรอง

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบลําดับ

ชื่อโครงการ/
รายละเอียด

กิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ

แผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คปสอ.แม่ทะ จังหวัดล าปาง
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1.2.1 ส่ือสารและประชาสัมพนัธใ์หก้ลุ่มเส่ียง+ชุมชนเหน็ความสําคัญการคัดกรอง ทกุหมู่บา้นในอําเภอแม่ทะกลุ่มเปาูหมายรับทราบ ตระหนัก และเหน็ความสําคัญ  ส.ค.-ก.ย. 63 นัยนันทร์
โดยขอความร่วมมือกํานัน ผู้ใหญ่บา้น ในเวทปีระชุมกํานันผู้ใหญ่ อําเภอแม่ทะ ช่วย ของการคัดกรอง นมัสการ
ประชาสัมพนัธท์างหอกระจายข่าวของหมู่บา้น ทางคปสอ.จัดทําสคลิปประชาสัมพนัธใ์ห้
และประชาสัมพนัธท์างสถานีวทิยุชุมชน 2 สถานี ในอําเภอแม่ทะ
1.2.2 คัดกรองตามแผนและบนัทกึข้อมูลในฐานข้อมูล HosXPและ NTIP เร่ิม 1 ตค.63  80% ใน ธ.ค.63
1.2.2.1 การค้นหาผู้ปวุยวณัโรค การคัดกรองกลุ่มเส่ียงโดยการCXR ทกุราย ในรพ แม่ทะ 280 รพ.แม่ทะกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวไีด้รับการคัดกรอง ร้อยละ 100 ต.ค.-ธ.ค. 63 นัยนันทร์
คัดกรองด้วย CXR ปลีะ 1 คร้ัง และคัดกรองโดย Verbal ทกุ visit ในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี
1.2.2.2 คัดกรองโดยการทํา mobile x-ray ในชุมชน ในกลุ่มเปาูหมายและเจ้าหน้าที่ 7,000 รพ.สต.ใน อําเภอแม่ทะกลุ่มเปาูหมายได้รับการคัดกรองร้อยละ 100407,600 UC นัยนันทร์
 รพ.สต.
     - กลุ่มเปาูหมายในรพสต. น้ําโทก 600 รพสต น้ําโทก 6 พย. 2563 นมัสการ
     - กลุ่มเปาูหมายในรพสต. บา้นหวัเสือ 500 รพสต. บา้นหวัเสือ 7 พย. 2563
     - กลุ่มเปาูหมายในรพสต. บา้นสามขา 400 รพสต. บา้นสามขา 8 พย. 2563
     - กลุ่มเปาูหมายในรพสต. บา้นกิ่ว 500 รพสต. บา้นกิ่ว 9 พย. 2563
     - กลุ่มเปาูหมายในรพสต. บา้นบอม 450 รพสต. บา้นบอม 10 พย. 2563
     - กลุ่มเปาูหมายในรพสต. บา้นแม่วะ 400 รพสต. บา้นแม่วะ 10 พย. 2563
     - กลุ่มเปาูหมายในรพสต. บา้นหนอง 600 รพสต. บา้นหนอง 11 พย. 2563
     - กลุ่มเปาูหมายในรพสต. บา้นอ้วน 600รพสต. บา้นอ้วนและตลาดน้ําโทง้กลุ่มเปาูหมายมารับบริการร้อยละ 100 12 พย. 2563
     - กลุ่มเปาูหมายในรพสต. บา้นนาคต 600 รพสต. บา้นนาคต 13 พย. 2563
     - กลุ่มเปาูหมายในรพสต. บา้นนากวาง 550 รพสต. บา้นนากวาง 14 พย. 2563
     - กลุ่มเปาูหมายในรพสต. บา้นแพะใหม่ 400 รพสต. บา้นแพะใหม่ 15 พย. 2563
     - กลุ่มเปาูหมายในรพสต. บา้นใหม่ 400 วดับา้นใหม่ 15 พย. 2563
     - กลุ่มเปาูหมายในรพสต. บา้นฮ่องหา้ 400รพสต. บา้นฮ่องหา้และวดับา้นม่อนแสนศรี 16 พย. 2563
     - กลุ่มเปาูหมายในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลแม่ทะ 600วดับา้นหลุกและตลาดบา้นทา่แหน 17 พย. 2563
 - รวบรวมข้อมูลจากรายงานของจุด  mobile x ray ส่งภายหลังจากวนัทําการ รายงานความก้าวหน้าทกุวนั 6- 17 พ.ย. 63 นัยนันทร์
 Mobie X-Ray ภายในเวลา 12.00 น. ทางไลน์ TB Maetha นมัสการ
 1.2.2.3 การดําเนินการคัดกรองสําหรับผู้ปวุยที่ตกค้าง ยังไม่ได้ไปคัดกรอง mobile x-ray โรงพยาบาลแม่ทะ
 - จัดทําผังและแนวทางการคัดกรองใน รพ. กรณีกลุ่มเส่ียง มีผังการคัดกรองติดทกุจุดที่เกี่ยวข้องในรพ ต.ค.-63 นัยนันทร์
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มารับบริการที่ OPD ER และคลินิกต่างๆ
 - ชี้แจงแนวทางแก่เจ้าหน้าที่ใน รพ หน่วยที่เกี่ยวข้อง รับทราบแนวทาง เจ้าหน้าที่รับทราบ 100 % ต.ค.-63 นัยนันทร์
 - ดําเนินการคัดกรองในโรงพยาบาลโดยเปดิใหบ้ริการ CXR นอกเวลาราชการ สําหรับกลุ่ม
เส่ียงที่ยังไม่ได้ไปคัดกรอง mobile x-ray ในชุมชน โรงพยาบาลแม่ทะกลุ่มเปาูหมายได้รับการคัดกรองร้อยละ 100 ต.ค.-ธ.ค. 63 นัยนันทร์
 - จัดทํา pop-up ในเปาูหมายที่ต้องได้รับการคัดกรองที่มารับการรักษาที่รพ. แต่ไม่ได้ไป
คัดกรอง mobile x-ray ในชุมชน โรงพยาบาลแม่ทะกลุ่มเปาูหมายได้รับการคัดกรองร้อยละ 100 ต.ค.-ธ.ค. 63 นัยนันทร์
1.2.2.4 คัดกรอง CXR เจ้าหน้าที่รพ.แม่ทะ และเจ้าหน้าที่รพ.สต.ที่ไม่ได้คัดกรอง 153 โรงพยาบาลแม่ทะเจ้าหน้าที่สธ.ได้รับการคัดกรองร้อยละ 100 ต.ค.-ธ.ค. 63 นัยนันทร์
mobile x-ray 
 - รวบรวมข้อมูลประเมินสถานการณ์คัดกรองจาก HDC ทกุวนัจันทร์ รายงานความก้าวหน้าทกุสัปดาห์ ต.ค.-ธ.ค. 62 อิศราพงษ์
 - ทบทวนแผนการคัดกรองและปรับแผนทกุสัปดาห์
 - ทําทะเบยีนผู้ที่ CXR ผิดปกติแต่ผลเสมหะลบในป ี64 และส่งรายชื่อพร้อม ID No.ใหจ้ังหวดั ตค 63-กย 64 นัยนันทร์
 - ทําแผนติดตามกลุ่มผิดปกติป ี64  (Verbal ทกุ 3 เดือน CXR ทกุ 6 เดือน) ติดตามโดย
ผู้รับผิดชอบงานวณัโรคโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล ตค 63-กย 64 นัยนันทร์
1.3 กลุ่มเปาูหมายที่ผล CXR ผิดปกติเข้าได้กับ TB  ส่งตรวจ Sputum AFB  และ Gene โรงพยาบาลแม่ทะกลุ่มเปาูหมายที่ผล CXR ผิดปกติเข้าได้กับ TB ทกุราย9,400 UC ต.ค.-ธ.ค. 63 วนิดา
Xpert (ภายใน 7 วนั) ได้รับการส่งตรวจ Sputum AFB  และ Gene Xpert
 - ทําทะเบยีนบนัทกึคุณภาพเสมหะราย รพ.สต. และคืนข้อมูลทกุสัปดาห์ วนิดา
 - ขึ้นทะเบยีนรักษา/ส่งต่อผู้ปวุยวณัโรค และบนัทกึข้อมูลใน NTIP ใหเ้ปน็ปจัจุบนั ตค 63-กย 64 นัยนันทร์
 - จัดทําทะเบยีนผู้ปวุยจําแนกความเส่ียง และแนวทางการติดตาม ตค 63-กย 64 นัยนันทร์
1.4 การกํากับติดตาม
 - TB case management Team ประสานทมี PCC ในการดูแลผู้ปวุยในชุมชน ผู้ปวุยทกุรายได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่ในชุมชน
  - รายงานและติดตามผล ในที่ประชุม คปสอ ทกุเดือน ตค 63-กย 64 นัยนันทร์
  - สรุปรายงานส่งจังหวดัทกุสัปดาหท์ี่ 2 ของเดือน ตค 63-กย 64 นัยนันทร์
2. การดูแลรักษาผู้ปวุยวณัโรคและวณัโรคด้ือยา
2.1 ระบบข้อมูลการรักษา
 - ขึ้นทะเบยีนรักษา/ส่งต่อผู้ปวุยวณัโรค และบนัทกึข้อมูลใน NTIP ใหเ้ปน็ปจัจุบนั
 - ทะเบยีนผู้ปวุยจําแนกความเส่ียง และแนวทางการติดตาม



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

 - บนัทกึข้อมูลผู้สัมผัสร่วมบา้น และใกล้ชิด ลงใน NTIP ทกุราย
2.2 ระบบการรักษา
กําหนดบคุลากรที่รับผิดชอบ
    - การอ่านฟลิม์ พญ.ฤดีรัตน์
    - การดูแลคุณภาพการตรวจ AFB /Gene Xpert/TB Culture วนิดา
   -  การเคาะปอด/เก็บเสมหะ วชิรา
 - ใช้แบบประเมิน Dead Risk Score ทกุราย เพื่อประเมินกลุ่มเส่ียงเสียชีวติ Dead rate < 5%
 - การรักษาทกุรายต้องลงลายมือชื่อกํากับโดยทมี ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร
ผู้รับผิดชอบงาน และผอ.รพ
 - ดําเนินการมาตรการด้านการรักษาในกลุ่ม High & Intermediate Risk ทกุราย ดังนี้
1) ปรึกษาอายุรแพทย์     2) Standard Lab (LFT ทกุสัปดาห ์ใน 1 เดือนแรก
และเดือนที2่ ทกุ2 สัปดาหสั์ปดาห,์ Cr./ Cr.Cl.)
 - Close Monitor กลุ่มเส่ียงเสียชีวติโดย จนท.สาธารณสุข(พยาบาล) ในระยะเข้มข้น
ทกุวนั หรือจนกวา่จะคงที่
  -  ทบทวนวเิคราะหส์าเหตุการตายของผู้ปวุยทกุราย สรุปส่งจังหวดัภายใน 2 สัปดาห์ รพ.แม่ทะ รพ.แม่ทะมีรายงานการทบทวนระบบการดูแล
หลังเสียชีวติ รพ.สต.13แหง่ ผู้ปวุยที่เสียชีวติด้วยวณัโรค
  - ส่ือสารความเส่ียง/นัดกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด ใหม้า verbal ทกุ 3 เดือน
และ CXR ทกุ 6 เดือน
3. กิจกรรมพฒันาสมรรถนะทมีวณัโรคระดับอําเภอ
3.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการผู้ปวุยวณัโรครายบคุคล ผู้รับผิดชอบงาน รพ.แม่ทะเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการ7,500 UC ตค 63-กย 64 นมัสการ
TB Management Team จํานวน 12 คร้ัง จํานวน 25 คน รพ.สต.13แหง่ ดําเนินงาน นัยนันทร์
4. กิจกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลงานอําเภอ
4.1 พฒันาระบบการรายงานข้อมูล
 - กําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนของรพ.สต.การบนัทกึและการ คปสอ.แม่ทะ รพ.แม่ทะ จนท. รพ.สต.ละ 1 คน รวม 27 คน ตค 63-กย 64 นมัสการ
รายงานในระบบโปรแกรม JHCIS รพ.สต.13 แหง่บนัทกึข้อมูลในระบบ JHCIS 
4.2 ตรวจสอบการลงข้อมูลการคัดกรองวณัโรคในโปรแกรมHOS-XP ตรวจสอบข้อมูลทกุสัปดาห์ ตค 63- กย 64 นัยนันทร์
ตรวจสอบรหสัโรค คือ Z016 และICDM - 8744
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4.3 บนัทกึข้อมูล Verbal screening และบนัทกึข้อมูลการคัดกรอง บนัทกึและ
ติดตาม

ข้อมูลการ
ตค 63- กย 64 นัยนันทร์

วณัโรคด้วยการ CXR ในโปรแกรม NTIP คัดกรองทกุสัปดาห์
4.4 ติดตามการคัดกรองรายสัปดาหผ่์าน HDC /Dash board ตค 63- กย 64 นัยนันทร์
4.5 ติดตามการดําเนินตามมาตรการด้านการรักษา ตค 63- กย 64 นัยนันทร์
4.6 ผู้รับผิดชอบงานอําเภอมีการคืนข้อมูลและนําเสนอผลการติดตาม ตค 63- กย 64 นัยนันทร์
การดําเนินงานในเวทคีปสอ. นมัสการ
4.7 รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินมาตรฐานการดําเนินงาน TB จาก สสจ. จํานวน 50 คน รพ.แม่ทะ การดําเนินงาน TB เปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ5000 UC นัยนันทร์

รพ.สต.13 แหง่ นมัสการ

รวม -         UC
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรด์้านบรกิารเปน็เลิศ
ประเด็น / งาน : การดูแลต่อเน่ือง (COC)
ตัวชี้วัด (KPI) : 

 1. ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่องครอบคลุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
 2. อัตราการตอบกลับข้อมูลผลการเยี่ยมบ้าน ไม่ร้อยกว่า ร้อยละ 80
 3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา

       ระบบการดูแลต่อเนื่อง(Continuity Of Care ) ปี 2563 ได้พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Lampang COC เพือ่ส่ือสารในระบบ
ส่งต่อผู้ปุวยทีบ่้าน เนื่องจากรพ.ลําปาง มีการพัฒนาโปรแกรมในการส่งข้อมูลให้กับรพช.โดยใช้โปรแกรม Coclink2020 เพือ่ใช้ติดตามผล
การเยี่ยมบ้าน ทําให้การจัดเก็บและการประมวลผลติดตามไม่ต่อเนื่อง ทางรพช.และรพสต.จึงได้ใช้วิธีการส่งข้อมูลโดยใช้แบบฟอร์ม HHC 
  และใช้การส่ือสารผ่านทางระบบ Line    จากผลการดําเนินงานการดูแลต่อเนื่องในรอบปี 2563 ทีผ่่านมา อัตราการติดตามเยี่ยมผู้ปุวย 12 กลุ่ม 
ในกลุ่มสีแดงทีต้่องจัดทํา Care plan กลุ่ม Intermediate care ได้รับการเยี่ยม ร้อยละ 73.99 กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง 18.56 กลุ่มผู้ปุวยpalliative 
 care ร้อยละ 59.38   ส่วนภาวะแทรกซ้อนด้าน Medical ทีพ่บในการติดตามเยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน พบข้อติดและกล้ามเนื้อลีบ ร้อยละ 7.55
 ผู้สูงอายุติดเตียง ร้อยละ 30.59 ผู้พิการพึง่พิง ร้อยละ 7.21แผลกดทับร้อยละ 17.65  อัตราการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ในกลุ่มผู้สูงอายุ
ติดเตียง ร้อยละ 3.53 ตามลําดับ 

จ านวน แหล่งงบ

1 รหสัโครงการ 100204
 โครงการพัฒนาระบบการดูแลต่อเน่ืองอย่างมีประสิทธิภาพ ( COC ) อ.แม่ทะ จ.ล าปาง ป ี2564

1. การบริหารจัดการ
1.1 ทบทวนคณะกรรมการการดูแลต่อเนื่องระดับอ าเภอ รพ.แม่ทะ/รพสต. อ.แม่ทะ มีคําส่ังกําหนด 8,300 UC ตค.-พย.63 ปญุชรัสมิ์
1.2. ทบทวนผู้รับผิดชอบงานการดูแลต่อเนื่องของอ าเภอ รวม 35 คน บทบาทชัดเจน บรรเจิดพร

ผลผลิต/
ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบล าดับ
ชุดโครงการ

จังหวัด
โครงการ / กิจกรรมหลัก

เป้าหมายและ
จ านวน

พ้ืนที่
ด าเนินการ

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ 2564
คปสอ........แม่ทะ................จังหวัดล าปาง
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1.3. ทบทวนระบบศูนย์การดูแลต่อเนื่องระดับอ าเภอ ทีด่ าเนินงานครอบคลุมทุกมิติ 
เชื่อมประสานกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง (บริการ  รับ-ส่งต่อ  อุปกรณ์ ข้อมูล) มีแนวทางปฏบิติั ปญุชรัสมิ์
1.4. วิเคราะห์ และคืนข้อมูล ในเวที พชอ. ที่ชัดเจน บรรเจิดพร
1.5 จัดอบรมการให้ความรู้ในการบันทึกการใช้โปรแกรมการดูแล
ต่อเนื่อง COC ให้แก่บุคคลากรและเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้อง
2. คุณภาพการบริการ
2.1. การติดตามเยี่ยมผู้ป่วย ภายในสัปดาห์ที ่๑ หลังได้รับการส่งต่อ  โดยทีมสห
วิชาชีพ รพสต./NPCU/รพช.อ.แม่ทะ 1.ผู้เยี่ยมลงบนัทกึ ตค.63-กย..64 ปญุชรัสมิ์
2.2. การติดตามเยี่ยมบ้านดูแลตามประเภทผู้ป่วย ในโปรแกรม บรรเจิดพร
เกณฑ์COC 12 กลุ่ม/โรคตามservice plan COC 2020 ปญุชรัสมิ์
2.4. ทีมเยี่ยมบ้าน(FCT)น า Care plan ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย 2.รพช./สสอ.ตรวจสอบอัตรา
ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด ทุกราย การตอบกลับในโปรแกรม
2.5 การบันทึกผลการเยี่ยมในโปรแกรม COClink 2020
3. การก ากับตดิตาม
3.1. วิเคราะห์ ผลการด าเนินงานและคุณภาพข้อมูล ทุกเดือน สสอ./รพช. อ.แม่ทะ รพสต. ตค.63-กย..64 ปญุชรัสมิ์
3.2. นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน โดย ผ่านเวทีคปสอ. ทุกเดือน บรรเจิดพร
3.3. ศูนย์ดูแลต่อเนื่องส่งรายงานผลการด าเนินงาน COC จังหวัดล าปาง (รายงาน
แยก) ให้จังหวัด(ตามแนวทางของสสจ)

3.4. ประชุมน าเสนอผลการด าเนินงานการดูแลต่อเนื่อง เม.ย ,ส.ค.64

ระดับอําเภอ บรูณาการในเวทปีระเมินผลงานรอบ 6,12 เดือน
รวม 8,300 UC
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ประเด็น / งาน : Service plan สาขา  DM,HT
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ

1.อัตราผู้ปวุยรายใหม่โรคเบาหวานลดลง≥ ร้อยละ5

2.อัตราผู้ปวุยรายใหม่โรคความดันโลหติสูงลดลงจากปทีี่ผ่านมาร้อยละ 2.5
3.อัตราผู้ปวุยโรคเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงไม่เกิน 1.85
4.กลุ่มสงสัยปวุยโรคความดันโลหติสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวดัความดันโลหติที่บา้น≥ร้อยละ 52
5.ร้อยละผู้ปวุยเบาหวานและความดันโลหติสูง ที่ควบคุมได้

     5.1 โรคเบาหวานคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้≥ร้อยละ40
        5.1.1 ผู้ปวุยเบาหวานที่ไม่มีโรคร่วม HbA1c‹7 %
        5.1.2 ผู้ปวุยเบาหวานที่มีโรคร่วม HbA1c % ‹8 %
               โรคร่วมคือ โรคหวัใจขาดเลือด ,โรคหวัใจล้มเหลว,โรคหลอดเลือดสมอง,
               โรคไตเร้ือรังระยะที่ 4-5 ,โรคลมชักและลมชักชนิดต่อเนื่อง

     5.2 โรคความดันโลหติสูงคุมระดับความดันโลหติในเลือดได้ BP‹140/90 mmHg ≥ร้อยละ 50
6.ร้อยละของผู้ปวุย DM/HT ที่ขึ้นทะเบยีนได้รับการประเมินโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือด (CVD Risk)≥ ร้อยละ 90
7.อัตราการเกิดผู้ปวุย CKD ในผู้ปวุยเบาหวานและความดันโลหติสูงลดลงจากป ี2563 น้อยกวา่ร้อยละ 2.25

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา
จํานวนผู้ปวุยเบาหวานและความดันโลหติสูงเพิ่มสูงขึ้น  ประชากรอายุ 35 ปขีึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน ร้อยละ 97.58 คัดกรองโรคความดันโลหติสูง ร้อยละ 97.7 

พบอัตราผู้ปวุยรายใหม่เบาหวานและอัตราผู้ปวุยรายใหม่ความดันโลหติสูงลดลงจากปทีี่ผ่านมา แต่อัตราผู้ปวุยรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวานยังสูงกวา่ค่าเปาูหมาย คือ ร้อยละ 2.83

ซ่ึงเกินเกณฑ์ตัวชี้วดัที่ ร้อยละ 1.95 ส่วน ผู้ปวุยโรคเบาหวานยังคุมระดับน้ําตาลในเลือดไม่ได้ตามเกณฑ์ จาก HbA1c <7 mg% คือ ร้อยละ 9.32 เกณฑ์ตัวชี้วดัเทา่กับ  ร้อยละ 40

ส่วนผู้ปวุยโรคความดันโลหติสูงสามารถคุมระดับความดันโดหติได้ดี BP <140/90 mmHg คือร้อยละ51.52 ในด้านการค้นหาภาวะแทรกซ้อนทางไตทั้งสองโรคยังไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วดั

คือ ร้อยละ 45.5 เกณฑ์ตัวชี้วดั มากกวา่ร้อยละ 80 และการค้นหาภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ปวุยเบาหวาน ยังไม่ถึงเกณฑ์เปาูหมายคือร้อยละ 60

จากการดําเนินงานปงีบประมาณป ี2563 กลุ่มเส่ียงเบาหวานและผู้ปวุยเบาหวานยังจัดการตัวเองไม่ได้ในด้านการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ทําใหม้ีจํานวนผู้ปวุยเบาหวานรายใหม่

คปสอ.แมท่ะ อ.แมท่ะ จังหวัดล าปาง
แผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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จากกลุ่มเส่ียงเพิ่มสูงขึ้นเกินค่าเปาูหมาย และยังส่งผลใหแ้นวโน้มการเกิดภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นได้ ซ่ึงเปน็ปญัหาสาธารณสุขที่สําคัญที่ต้องดําเนินการควบคุมโรคในป ี2564 

GAP Analysis

1.	ด้านส่งเสริมปอูงกัน : กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูงมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น

2.ด้านการรักษา : การควบคุมโรคเบาหวานไม่ได้ตามเกณฑ์

3.ด้านระบบข้อมูล : พฒันาความถูกต้องและสมบรูณ์ของข้อมูล 

จํานวน
แหล่ง
งบ

1

รหสัโครงการ
 100205

โครงการจัดบรกิารเพ่ิมคุณภาพและลดแออัดโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง อ.แม่ทะ จ.
ล าปาง ป2ี564

จัดบรกิารเพ่ิมคุณภาพและลดแออัดผู้ปว่ยโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง

อ าเภอแม่ทะ จ.ล าปาง ป ี2564
1.ทบทวนและประชุมคณะกรรมการ NCD Boad  อ.แม่ทะ ทมีสหสาขาวชิาชีพ รพช./สสอ มีหนังสือแต่งต้ังคณะ 3,000 UC พย.63, กพ64 บรรเจิดพร

จากรพ. รพสต. ./รพสต. กรรมการ NCD  board พค.64, สค 64 แพรวพรรณ
30 คน 4 คร้ัง อ.แม่ทะ

   1.1 ทบทวนและนํา CPG DM,HT  ไปใช้ใหเ้ปน็ไปในทางเดียวกันทั้งอําเภอ ทมีสหสาขาวชิาชีพโรงพยาบาลแม่ทะ1.ผู้ปวุย DMควบคุม บรูณาการ พย.63, กพ64 บรรเจิดพร
 และประเมินเปน็ระยะๆ โดยบรูณาการกับการ ประชุม NCD Board และ PCT จากรพ. รพสต. อําเภอแม่ทะ ระดับน้ําตาลได้ตามเกณฑ์ PCT พค.64, สค 64 แพรวพรรณ
 30 คน 4 คร้ัง ที่กําหนด(HbA1c<7,8 mg%)NCD Board

 ≥ ร้อยละ 40
ผู้ปวุย HT ควบคุมระดับ
ความดันโลหติได้ตามเกณฑ์
( BP<140/90 mmHg)

ลําดับ
ชื่อโครงการ/
รายละเอียด

กิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

 ≥ร้อยละ 50
2.จัดการข้อมูล

   2.1 จัดทําฐานข้อมูลกลุ่มเปาูหมาย ใหเ้ปน็ปจัจุบนัและเชื่อมโยงข้อมูล งาน NCD,ทมีFCTอําเภอแม่ทะ มีข้อมูลทกุกลุ่มเปาูหมายเปน็ ทกุเดือน บรรเจิดพร
ในทกุระดับโดยการจัดทําระบบรายงานประจําเดือนและประสาน สสอ.,PCU,NPCU ปจัจุบนัถูกต้อง ครบถ้วน และ แพรวพรรณ
งานกับคณะกรรมการงานสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดทําข้อมูลโรคเร้ือรัง รวม 15 แหง่ มีความเชื่อมโยงกันทกุระดับ
ใหถู้กต้องเปน็ปจัจุบนัโดยบรูณาการกับงานเวชศาสตร์ครอบครัว ปฐมภมูิ  ซ่ึง

มีแม่ข่าย PCU ดูฐานข้อมูลภายในเครือข่าย ติดตามอย่างต่อเนื่อง
และรายงาน คปสอ.
   2.2 วเิคราะหแ์ละกํากับข้อมูลจาก HDC ทกุเดือน โดยบรูณาการกับ
การประชุม คปสอ.
   2.3  รับส่งข้อมูลจาก รพศ.ลําปาง
   2.4 ประเมินสถานการณ์โรคและคืนข้อมูลใหผู้้เกี่ยวข้อง
         (บรูณาการกับทมี พชต.และพชอ.)  
3. จัดระบบคุณภาพยาใหเ้พยีงพอกับผู้ปวุย สหสาขาวชิาชีพ อําเภอแม่ทะ มียาเพยีงพอใช้กับผู้ปวุยกลุ่ม ทกุ 2 เดือน บรรเจิดพร
   (บรูณาการกับทมี PTC โรงพยาบาลแม่ทะ) ในโรงพยาบาลแม่ทะ โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง แพรวพรรณ

PCU,NPCU
รวม 15 แหง่

 4.จัดบริการเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ปวุย DM,HT
   4.1 ขึ้นทะเบยีนผู้ปวุยรายใหม่ รพ.แม่ทะ,PCU, อําเภอแม่ทะ มีทะเบยีนผู้ปวุยรายใหม่ ทกุเดือน บรรเจิดพร
      -ใน รพ.แม่ทะ ทกุแผนกที่แพทย์ Dx.DM,HT รายใหม่ ส่งข้อมูลผู้ปวุยให้ NPCU แพรวพรรณ
       งาน NCD OPD ขึ้นทะเบยีนผู้ปวุยรายใหม่ รวม 15 แหง่
      -ใน PCU/NPCU เมื่อแพทย์ Dx.DM,HT รายใหม่ ขึ้นทะเบยีนรายใหม่
      ในหน่วยงาน และส่งข้อมูลผู้ปวุยให ้งาน NCD รพ.แม่ทะขึ้นทะเบยีน
      ผู้ปวุยรายใหม่อําเภอแม่ทะ
      -งาน NCD รพ.แม่ทะ คืนข้อมูลรายใหม่ DM,HT ให ้PCU,NPCU 
  4.2 จําแนกผู้ปวุยแต่ละกลุ่มสีตามปงิปองจราจร 7 สี : ใหบ้ริการผู้ปวุย รพ.แม่ทะ,PCU, อําเภอแม่ทะ มีการจําแนกผู้ปวุยออกเปน็กลุ่มสี ตค.63-กย.64 บรรเจิดพร
กลุ่มสีแดงและดํา ที่มีภาวะแทรกซ้อน , On warfarin รูปแบบบริการ ดังนี้ คือ NPCU ตามปงิปอิง 7 สี แพรวพรรณ
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   4.2.1. ประเมินอาการผิดปกติ/พฤติกรรม/โรคร่วมและภาวะแทรกซ้อน รวม 15 แหง่
   4.2.2 ใหก้ารรักษาโดยแพทย์
   4.2.3.การปรับเปล่ียนพฤติกรรมรายบคุคลโดย CM DM,HT/Mini CM/ 1.ผู้ปวุยทกุราย ภายในกันยายน ตค.63-กย.64 บรรเจิดพร

สหสาขาวชิาชีพ โดยใช้  Self Management Support  เทคนิค 2.ผู้ปวุยเปาูหมายทกุรายมี  แพรวพรรณ
           Health Coaching ,MI Individual Care Plan
          -FBS >183 mg% ติดต่อกัน 2 คร้ัง 3.ผู้ปวุยเปาูหมายร้อยละ 50 
          -BP >180 /110 mmHg ติดต่อกัน 2 คร้ัง มีการใช้ SMBG SMBP
   4.2.4. ทํา Care plan รายบคุคล สีแดง DM : FBS >183mg%  ติดต่อกัน 4.ผู้ปวุยเปาูหมายมีค่าFBS,BP  
          2 คร้ัง,ผู้ปวุยที่ Admit ด้วย Hypo-Hyperglycemia ลดลงจากเดิมต่อเนื่องทกุเดือน
         HT :BP > 180/110mmHg ติดต่อกัน 2 คร้ัง  ร้อยละ 50
         ส่งต่อการดูแลต่อเนื่องผ่านระบบ COC 5.ผู้ปวุยเปาูหมายมีการปรับระดับสี
   4.2.5. ทํา SMBG, SMBP ตามเกณฑ์ ที่ลดลงจากเดิม 1ระดับ ร้อยละ50

(ประเมินทกุ 6เดือน)
   4.2.6. ตรวจสุขภาพประจําป ี(ตา,ไต,เทา้,หวัใจ,ฟนั) 1 คร้ัง/ปี DM=3,745 คน อําเภอแม่ทะ ผู้ปวุยDM,HT ได้รับการตรวจ ตค.63-กย.64 บรรเจิดพร
         DM = ตา ไต ไขมันในเลือด เทา้ ฟนั CXR EKG(รายใหม)่ HT=9,063 คน สุขภาพประจําป ี1คร้ัง/คน/ปี แพรวพรรณ
         HT  = FBS ไต ไขมันในเลือด CXR
   4.2.7. นัดติดตามอาการทกุ 1 เดือน/ตาม order แพทย์ โดย CM DM,HT/
Mini CM/สหสาขาวชิาชีพ
   4.2.8. เยี่ยมบา้นโดยทมี FCT/สหสาขาวชิาชีพ

  4.3.คัดกรอง CVD Risk โดยโปรแกรมThai CV Risk ในผู้ปวุย DM,HT รพ.แม่ทะ,PCU, อําเภอแม่ทะ ผู้ปวุยDM,HT อาย3ุ5-60 ป ี ตค.63-กย.64 บรรเจิดพร
       อายุ 35-60ป ี เพื่อประเมินความเส่ียงต่อหลอดเลือดหวัใจใน10ปขี้างหน้า NPCU ได้รับการคัดกรองCVD Risk แพรวพรรณ

รวม 15 แหง่  ≥ร้อยละ 90
  4.4 New Service in PCU รพ.แม่ทะ,PCU, อําเภอแม่ทะ 1.มีทะเบยีนผู้ปวุยทั้ง4กลุ่ม ตค.63-กย.64 บรรเจิดพร
      จัดแบง่กลุ่มผป.ตามปงิปองจราจร 7สี แบง่ 4กลุ่มตามแนวทางที่ต้อง NPCU แยกรายหน่วยบริการ แพรวพรรณ
ปรับระบบบริการและตามเปา้หมายที่กาหนด และจัดบริการคือ รวม 15 แหง่ คือ รพ./PCU /รพสต.
     4.4.1 กลุ่มสีเขียว ได้รับการดูแลที่บา้น โดยอสม.หรือ มอค. 2.เปาูหมายที่ได้รับบริการ
     4.4.2 กลุ่มสีส้ม เหลืองที่มีภาวะแทรกซ้อน ,สีแดง ได้รับการดูแลโดย PCU ร้อยละ 30 ภายในธค.63
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     4.4.3 ผู้ปวุยที่มีโรคร่วม(CKD4-5) ,on warfarin)ได้รับการดูแลโดยรพ. ร้อยละ 50ภายในมีค.64
     4.4.4 กลุ่มสีส้ม เหลืองที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ได้รับการดูแลโดยรพสต. ร้อยละ 90ภายในกย.64
   4.5 จัดระบบติดตามผู้ปวุยขาดนัด รพ.แม่ทะ,PCU, อําเภอแม่ทะ ผู้ปวุยที่ขาดนัดได้รับการติดตาม ตค.63-กย.64 บรรเจิดพร

NPCU ทกุคน แพรวพรรณ
รวม 15 แหง่

3,000



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

ตัวชีว้ัด (KPI) /ผลลัพธท์ีต่้องการ

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณป์ัญหา

จํานวน แหล่งงบ
รหัสโครงการ 
100206

โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขถาพสาขาไต.อ.แม่ทะ จ.ล าปาง ป2ี564
1.กิจกรรมการให้บรกิาร (Service dilivery)
1.1.การคัดกรองโรคไตในผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง กําหนดการตรวจ ผู้ปุวย DM,HT รพ.แม่ทะ ร้อยละของผู้ปุวย ต.ค. 63 - งาน NCD /
Lab ประจําปี DM,HT  ในช่วงเวลาที่กํานหนดภายใน 4 เดือน ให้ครอบคลุม DM,HT ที่ได้รับการ ม.ค 64 CM CKD
1.2. ติตตามผลการตรวจ Lab เพือ่ค้นหาและคัดกรองภาวะแรกซ้อนทางไต ค้นหาและคัดกรอง ต.ค. 63 - 
ทุก 3 เดือน ภาวะแทรกซ้อน ก.ย 64
1.3.ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ปุวยโรคไต ทางไต > 66 %
1.4.จดัทําทะเบียนผู้ปุวย Stage 3b-5 ผู้ปุวย CKD 3-5
1.5.จดัทําทะเบียนผู้ปุวยที่ปฏิเสธ RRT และให้การดูแลแบบประคับประคอง และ ESRD
1.6.เยีย่มบ้านผู้ปุาย Stage 3b-5 ในรายที่มี Complication และในรายที่มีความ
พร้อมทํา RRT ร่วมกับทีมสหสาขาวชิาชีพ
1.7.ให้การดูแลแบบ Paliative care ในผู้ปุวยที่ปฏิเสธการบําบัดทดแทนไต ผู้ปุวย ESRD

2.จัดโปรแกรมการชะลอความเสื่อมของไต เพ่ือให้ผู้ป่วยดูแลสุขภาพตนเอง ผู้ปุวย CKD 3-5 รพ.แม่ทะ ผู้ปุวย CKDมี   - ต.ค. 63 - งาน NCD /
 และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการเข้าถึง และ ESRD อัตราการ ก.ค 64 เภสัชกร
บรกิารการบ าบัดทดแทนไต ลดลงของ นักโภชนาการ
2.1.ให้ความรู้ คําแนะนําปรึกษาในเร่ืองการ ปฏิบัติตัว เพือ่ชะลอไต eGFR<4 ml / CM CKD

          2.  ร้อยละของผู้ปุวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr     >  66%

          1.  ร้อยละของผู้ปุวยDM,HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต          =   49.15  %
          2.  ร้อยละของผู้ปุวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 5 ml/min/1.73 m2/yr      =   75.26  %

ลําดับ
ชื่อโครงการ/
รายละเอียด

กิจกรรม
กลุ่มเปูาหมาย/จํานวน

พืน้ที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คปสอ.........................แม่ทะ...............................................จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตรท์ี ่2 ยุทธศาสตรด์้านบรกิารทีเ่ป็นเลิศ
ประเด็น / งาน :  สาขาไต

          1.  ร้อยละของผู้ปุวยDM,HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต          >  80%
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เส่ือมในผู้ปุวย CKD 3-5 และ ESRD min/1.73m2/yr
2.2ให้ความรู้ คําแนะนําปรึกษาในเร่ืองการรับประทานอาหารเฉพาะ > 66 %
โรค เพือ่ชะลอไตเส่ือมในผู้ปุวย CKD 3-5 และ ESRD

2.3 ให้ความรู้ คําแนะนําและให้คําปรึกษาในเร่ืองการใช้ยาในผู้ปุวย
โรคไตเร้ือรังและติดตามการใช้ยาอยา่งสมเหตุสมผลในผู้ปุวยแต่ละ
ราย และ ESRD
2.4.ให้คําแนะนําและความรู้ในเร่ือง การบําบัดทดแทนไต ใน
ผู้ปุวยโรคไตเร้ือรังและผู้ดูแลต้ังแต่ระยะ4 ขึ้นไป เพือ่เตรียมความ
พร้อมในการบําบัดทดแทนไต
2.5.มีระบบการส่งต่อให้ รพ.แม่ข่ายเพือ่พิจารณาแนวทางการรักษา
และชนิดของการบําบัดทดแทนไตที่เหมาะสมกับผู้ปุวย
2.6.ประเมินผลและติดตามการมาตรวจตามนัด
2.7 จดัทําส่ือการสอนและวดิิทัศน์โปรแกรมการชะลอความเส่ือม
ของบําบัดทดแทนไต
2.9.รณรงค์และประชาสัมพันธิ์ในเร่ืองการ ปฏิบัติตัวเพือ่ชะลอไต
ทางส่ือวทิยุ นักโภชนาการ

3.พัฒนาบุคลากร (Health for work) พยาบาลวชิาชีพ รพ.แม่ทะ พยาบาลวชิาชีพ ๑ คน สสจ.ลําปาง ต.ค. 63 - HRD
3.1ส่งพยาบาลเพือ่เข้าศึกษาต่อหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผู้ปุวย CAPD ได้รับการศึกษา ก.ค 64
ในสถาบันของกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรการ

พยาบาลเฉพาะ
ทางการดูแล
ผู้ปุวย CAPD

4.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT) รพ.แม่ทะ ต.ค. 63 - 
4.1.ทบทวนการลงข้อมูลใน  43 แฟูม ให้ครบถ้วน  ถูกต้อง ก.ค 64
4.2.ดําเนินการตามระบบส่งต่อและปรึกษากับโรงพยาบาลแม่ข่าย

5. ยาและอุปกรณ ์(Medical products & Technologies) รพ.แม่ทะ ต.ค. 63 - 
5.1.ควบคุมการใช้ยาอยา่งสมเหตุผลในผู้ปุวยกลุ่มโรคไตเร้ือรัง เช่น การใช้ยากลุ่ม ก.ค 64 แพทย์
ACEI/ ARB  2 ชนิดร่วมกัน ในการรักษาภาวะความดันเลือดสูงการใช้ยา NSAIDs เภสัชกร
และ Metformin (MALA) ผู้ปุวยโรคไตเร้ือรังระดับ 3 ขึ้นไป
5.2.ตรวจLab serum Creatinine เพือ่ประเมินผล eGFR ตามมาตรฐานการดูแล



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

ผู้ปุวยโรคไต
5.3 จดัเตรียมสถานที่สําหรับการให้บริการผู้ปุวย CAPD และสถานที่สําหรับ ห้องสําหรับให้บริการ PD nurse
เก็บน้ํายาล้างไต และห้องเก็บน้ํายา

ที่ได้มาตรฐาน



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

ประเด็น / งาน : การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานรพ.สต.(รพ.สต.ติดดาว) 
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการรพ.สต.ผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 ดาว รอ้ยละ 100   
ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา

ป ี2563 รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 61.53% (รอผลแบบมีเง่ือนไข 5 รพ.สต.ได้แก่ รพ.สต.บา้นอ้วน  รพ.สต.บา้นใหม่ รพ.สต.สามขา รพ.สต.แม่วะ และ รพ.สต.แพะใหม)่

ป ี2564 มีรพ.สต.ที่ต้องประเมินใหม่ (reaccredit) 2 รพ.สต.คือ รพ.สต.บา้นน้ําโทก และ รพ.สต.ฮ่องหา้

จํานวน
แหล่ง
งบ

1

รหสัโครงการ
 100207

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน รพ.สต.( รพ.สต.ติดดาว) อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ป ี
2564

1.ทบทวนคณะกรรมการทมีพี่เล้ียง รพ.สต.ติดดาว ระดับอําเภอ กําหนดบทบาทหน้าที่ 1 ทมี 20 คน อ.แม่ทะ  -รพ.สต.ผ่านเกณฑ์  ตค.63 คกก.อําเภอ
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

2.ประชุมคณะกรรมการทมีพี่เล้ียงสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน/ถอดบทเรียน คกก.อําเภอ ระดับ 5 ดาว 4,000 UC ธค.63 คกก.อําเภอ
จากการดําเนินงานในป ี2563 20 คน/2คร้ัง ร้อยละ 100 ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน

(จํานวน 2 แหง่)
หรือ 7 แหง่ กรณี
ไม่ผ่านป ี63

3.ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว แก่ จนท.รพ.สต. คกก.อําเภอ 3,000    UC ธค.63 คกก.อําเภอ
จนท.รพ.สต. ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน

30 คน
4.รพ.สต.ประเมินตนเอง(Self Assessment) และบนัทกึในโปรแกรม รพ.สต.ทกุแหง่ ธค.63 รพ.สต.ทุกแหง่

5.รพ.สต.จัดทํา Profile รพ.สต. รพ.สต.ทกุแหง่ ธค.63 รพ.สต.ทุกแหง่

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คปสอ..........แม่ทะ.............. จังหวัดล าปาง

ลําดับ
ชื่อโครงการ/
รายละเอียด

กิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

6.รพ.สต.จัดทําแผนงาน/โครงการ สอดคล้องกับ OTOP รพ.สต.ทกุแหง่ ธค.63 รพ.สต.ทุกแหง่

7.รพ.สต.จัดทํา วจิัย/R2R  สอดคล้องกับ OTOP รพ.สต.ทกุแหง่ ธค.63 - มิย.64 รพ.สต.ทุกแหง่

8. ออกติดตามเยี่ยมประเมินรับรอง รพ.สต. / สรุปผลการเยี่ยม 13 แหง่  มค.64 คกก.อําเภอ
เยี่ยมซํ้า สําหรับ รพ.สต.ที่ต้อง reac. (น้ําโทก ฮ่องหา้) บรูณาการการนิเทศงาน ย.4 ทมีเยี่ยม
9.คงสภาพมาตรฐาน รพ.สต.ระดับ 5 ดาว 5 แหง่  ตค.63-กย.64 รพ.สต.5แหง่

(รพ.สต,นาคต,บา้นหนอง ,บา้นนากวาง ,บา้นหวัเสือ,บา้นบอม)
10.ทําแผนและพฒันาส่วนขาดและยกระดับการพฒันา รพ.สต. รพ.สต.ทกุแหง่  มค-มีค.64 คกก.อําเภอ
  1)การจัด อาคารสถานที่ และพฒันาส่ิงแวดล้อม (ENV) 13 แหง่ ทมีเยี่ยม
  2)ระบบเฝูาระวงัความเส่ียง ปอูงกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ (IC)
  3)การบริหารยาและเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา
  4)การจัดระบบการบริการด้านชันสูตร
  5)การจัดหา บํารุงรักษา เคร่ืองมือ วสัดุ และอุปกรณ์ใหเ้พยีงพอ และสอดคล้องกับ  
บริการตรวจสอบทดสอบและการบํารุงรักษาใหเ้คร่ืองมือ มีความเที่ยงตรง พอเพยีง 
ปลอดภยัและพร้อมใช้งาน
11.ส่งสรุป GAPรายแหง่และแผนพฒันาใหผ่้านเกณฑ์ใหสสจ. คกก.อําเภอ มี.ค.-64 คกก.อําเภอ

 อําเภอประเมินรับรอง
   - คีย์คะแนนในระบบGIS
   - ยืนยันรายชื่อรพ.สต.
12.จัดเวทนีําเสนอผลงาน R2R รพ.สต. คกก.อําเภอ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน สค.64 คกก.อําเภอ

จนท.รพ.สต. 3,000    UC
30 คน ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน

30 คน  กค.64 คกก.อําเภอ
บูรณาการกับงานวจิัย

13.พฒันาปรับโฉม รพ.สต.เพื่อเตรียมส่งเข้าประกวด รพ.สต.ดีเด่น ป ี2563 1 แหง่ ตค63.-กย.64 สสอ.แม่ทะ
  - ระดับโซน 1 แหง่ 20,000 UC ตค63.-กย.64 สสอ.แม่ทะ
  - ระดับจังหวดั 20,000 UC
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ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

รวมเงนิ - UC

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านบรกิารเปน็เลิศ(Service Excellence)
ประเด็น / งาน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ

       ร้อยละของอําเภอที่มีการพฒันาคุณภาพชีวติระดับอําเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ (ร้อยละ100)

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา
1. แต่งต้ังคณะกรรมการพฒันาคุณชีวติระดับอําเภอ (พชอ.) คณะกรรมการพฒันาคุณชีวติระดับตําบล และคณะอนุกรรมการตามประเด็นขับเคล่ือน 3 ประเด็น
2. ประเด็นขับเคล่ือน 3 ประเด็นประกอบด้วย 1.อาหารปลอดภยั 2.การจัดการขยะและแก้ไขปญัหาส่ิงแวดล้อม 3.ผู้สูงอายุ

จํานวน แหล่งงบ

1

รหสัโครงการ
  100208

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง
1. ทบทวนการแต่งต้ังคณะกรรมการ /กําหนดบทบาทหน้าที่ สุมล
 1.1 คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติระดับอําเภอ (พชอ.)/ 1 ชุด / 21 คน อําเภอแม่ทะ  - มีคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติระดับตค.63 พชัรินทร์

อําเภอตามระเบยีบสํานักนายกฯและมีคณะ พชอ.
 1.2 คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติระดับตําบล (พชต.)/ 10 ตําบล ทกุตําบล กรรมการพฒันาคุณภาพชีวติระดับตําบล ตค.63 พชอ.

และระดับหมู่บา้นที่ประกอบด้วยภาคีเครือข่าย
 1.3 คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติระดับหมู่บา้น (พชม.)/ 95 หมู่บา้น ทกุหมู่บา้น ทกุภาคส่วน ร่วมกันขับเคล่ือนใน 3 ประเด็นตค.63 พชอ.

(1.)อาหารปลอดภยั (2.)การจัดการขยะและ
 1.4 คณะอนุกรรมการตามประเด็นปญัหาการขับเคล่ือน 3 ประเด็น 1 ชุด อําเภอแม่ทะแก้ไขปญัหาส่ิงแวดล้อม (3.)ผู้สูงอายุ ตค.63 พชอ.
(1.)อาหารปลอดภยั (2.)การจัดการขยะและแก้ไขปญัหาส่ิงแวดล้อม 3 ประเด็น  -มีคณะอนุกรรมการดําเนินงานตามประเด็น

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
คปสอ.แม่ทะ  จังหวัดล าปาง

ลําดับ
ชื่อโครงการ/
รายละเอียด

กิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ
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(3.)ผู้สูงอายุ ขับเคล่ือน 3 ประเด็น ร่วมกันคิดวเิคราะห์
2.ประชุมคณะกรรมการ  วางแผน ร่วมดําเนินงาน และร่วมติดตาม
 2.1 ประชุมคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติระดับอําเภอ (พชอ.) 4 คร้ัง อําเภอแม่ทะ  -ทกุภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ20,000 สปสช. ธค.63,มีค.64 พชอ.

40 คน ภาคประชาชน ร่วมขับเคล่ือนแก้ไขปญัหา -ค่าอาหารว่าง 40*25*8=8000มิย.64, สค.64
พชอ.,ผอ.รพ.สต.,ทมีนําฯ ทั้งระดับอําเภอ ระดับตําบล และระดับหมู่บา้น -ค่าอาหารกลางวัน40*50*4=8000

 2.2 ประชุมคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติระดับตําบล(พชต.) 4 คร้ัง ทกุตําบล ตามบริบทของแต่ละพื่นที่ ส่งผลใหป้ระชาชน  ค่าวัสดุ/ปูาย/ถ่ายเอกสาร 4000พย.63,กพ.64 พชต.
มีคุณภาพชีวติที่ดี พค.64, สค.64

 2.4ประชุมคณะอนุกรรมการตามประเด็นปญัหาการขับเคล่ือน3ประเด็น 3 คร้ัง/60 คน อําเภอแม่ทะ 20,000 สปสช. ธค.63,กพ.64 คณะอนุกรรมการ

(1)อาหารปลอดภยั (2)การจัดการขยะและแก้ไขปญัหาส่ิงแวดล้อม  -ค่าอาหารว่าง 60*25*4=9000พค.64, กค.64
(3)ผู้สูงอายุ  -ค่าอาหารกลางวัน60*50*3=9000

  2.4.1 ทําแผนงานโครงการแบบมีส่วนร่วมตามประเด็นปญัหา   ค่าวัสดุ/ปูาย/ถ่ายเอกสาร 2000

  2.4.2 ชี้แจงแผนฯ แก่ พชอ. พชต.
  2.4.3 ติดตามผลการดําเนินงาน -ของ พชต.
  2.4.4 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน ใหแ้ก่ พชอ..
3. ดําเนินการ การบริหารจัดการ  สร้างกลไกและพฒันาคุณภาพชีวติโดย 10 ตําบล ทกุตําบล ตค.63-กย.64 พชอ.
การบรูณาการอย่างมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในต่ละพื้นที่(ตําบล/หมู่บา้น) 95 หมู่บา้น ทกุหมู่บา้น พชต.
และดําเนินงานบรูณาการตําบลวถิีใหม่ปลอดภยัจากโควดิ๑๙ พชม.
4.สรุปผลการดําเนินการ (ระดับหมู่บา้น/ตําบล/อําเภอ) ทกุเดือน(12คร้ัง)
   4.1 ผลลัพธก์ระบวนการ UCCARE รายไตรมาส(4คร้ัง)

  4.2 ผลลัพธ์ด้าน Clinical ตามประเด็นขับเคล่ือน
  4.3 ผลลัพธ์ด้าน Social /คุณภาพชีวิต
6.ติดตามการดําเนินงาน
  6.1 ในเวทปีระชุมต่างๆ
     - ประชุม พชอ./พชต/พชม./ อนุคณะกรรมการ 4 คร้ัง พย.63,กพ.,พค.,สค.64 พชอ.
     - ประชุมหวัหน้าส่วนราชการ / กํานัน ผู้ใหญ่บา้น 12 คร้ัง ตค.63-กย.64 พชต.
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     - ประชุม คปสอ. / ผอ.รพ.สต. 12 คร้ัง ตค.63-กย.64 พชม.
  7.2 สรุป/รายงานผลการดําเนินงาน
8.เยี่ยมติดตามการดําเนินงานของ คณะกรรมการพฒันา ตําบลละ 1 คร้ัง/40 คน 10,000 สปสช. พย.-ธค.63 พชอ.
คุณภาพชีวติระดับตําบล / ตําบลจัดการสุขภาพ/ (10 คร้ัง)  -ค่าอาหารว่าง 40*25*10=10000

ตําบลวถิีใหม่ปลอดภยัจากโควดิ๑๙ 
9.จัดมหกรรมสุขภาพระดับอําเภอ(คน พชอ.อําเภอแม่ทะ) 1,500 คน 10,000 สปสช. มีค.64 พชอ./พชต.
(บรูณาการ วนั อสม.แหง่ชาติ)  -พชอ.,พชต.,พชอ  -ค่ารางวัล/เกียรติบัตร พชม.

 อปท. แกนนําชุมชน  -ค่าจัดสถานที่/เคร่ืองเสียง ปูาย

  อสม. ประชาชน

รวมงบประมาณทั้งส้ิน60,000 สปสช.
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ตัวชีว้ัด (KPI) /ผลลัพธท์ีต่้องการ

          3.อัตราผู้ปุวย stroke รายใหม่ ที่มารับการ admit ได้รับการฟืน้ฟูกายภาพบําบัดและส่งต่อดูแลต่อเนื่องที่ชุมชน 100 %
          4. จํานวนผู้ปุวย Stroke เสียชีวติ  < 7% 
ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณป์ัญหาป6ี1 -มีค.63

          3.ผู้ปุวยมuีnderlining( ปุวยด้วยโรคDM/ HT )  FBSมากกวา่หรือเท่ากับ 130 mg% ร้อยละ32.65,16.28,11.11ตามลําดับ
          4 ผู้ปุวยStroke เข้าถึงบริการได้ทันเวลาภายในเวลา 3ชม.หลังเกิดอาการร้อยละ 21.17 ,39.02 , 46.66 ตามลําดับ

จํานวน แหล่งงบ
รหัสโครงการ 
100209

โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพสาขาโรค Stroke อ.แม่ทะ จ.ล าปาง ปี 2564 ตค63-กย.64 งาน NCD /OPD
1.กิจกรรมการให้บรกิาร (Service dilivery) CM Stroke
1.1.การคัดกรองโรคในผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง กําหนดการตรวจ ผู้ปุวย DM,HT รพ.แม่ทะ ร้อยละของผู้ปุวย
Lab ประจําปี DM,HT   ให้ครอบคลุม DM,HT ทีไ่ด้ตรวจLab.> 80

1.2. ติตตามผลการตรวจLabเมื่อผู้ปุวยมารับบริการมีการลงผลบันทึกLabในสมุดและคํานวน CVD Risk  ทุกราย

1.3.ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ปุวยโรค Stroke ต้ังแต่ การเข้าถึง- admit - ดูแลต่อเนื่องถึงชุมชน ผู้ปุวยStroke   อัตราผู้ปุวย รายใหม/่  ทีมสหสาขาวิชาชีพ

recurrent stroke 
ลดลงจากปีที่ผ่านมา

1.4.จดัทําทะเบียนผู้ปุวย แยกตาม รพสต. ให้เป็นปัจจบุัน CM  stroke
1.5.มีจดุคัดกรองผู้ปุวย (Triage )เพือ่ประเมินส่งผู้ปุวยเข้ารับบริการ ER ทันที(Stroke fast track) ผู้ปุวยStroke เขา้ถงึระบบ

บริการทันเวลาภายใน
3ชม.หลังเกดิอาการ > 50%

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คปสอ.........................แม่ทะ...............................................จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตรท์ี ่2 ยุทธศาสตรด์้านบรกิารทีเ่ป็นเลิศ
ประเด็น / งาน :  สาขา  Stroke

          1.  ร้อยละของผู้ปุวย stroke รายใหม่ เข้าถึงระบบบริการได้ทันเวลาภายใน 3 ชม.หลังเกิดอาการ >  50%
          2.  อัตราผู้ปุวย รายใหม/่  recurrent stroke มีจํานวนลดลงจากปีที่ผ่านมา

          1ข้อมูลผู้ปุวยรายใหม่ป2ี561- คร่ึงปีงบ2563 พบผู้ปุวยรายใหม่ทั้งหมด 92,82,44 คนตามลําดับ 
          2  ผู้ปุวยมี underlining(ปุวยด้วยDM / HT ) BP มากกวา่หรือเท่ากับ 140/90 mmhg ร้อยละ57.14,65.12,72.22ตามลําดับ

ลําดับ
ชื่อโครงการ/
รายละเอียด

กิจกรรม
กลุ่มเปูาหมาย/จํานวน

พืน้ที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ
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2.จัดโปรแกรมส่งเรมิ ป้องกัน รกัษา ฟ้ืนฟู เพ่ือให้ผู้ป่วยดูแลสุขภาพตนเอง ผู้ปุวย DM,HT,DLP รพ.แม่ทะ   - ต.ค. 63 - กย.64 งาน NCD /OPD
 และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการเข้าถึงบรกิาร และ old CVA   แพทย,์เภสัชกร

นักโภชนาการ
2.1.ให้ความรู้ คําแนะนําปรึกษาในเร่ืองการ ปฏิบัติตัว รายกลุ่มโรคDM ,HT,Old CVA CM stroke

2.2ให้ความรู้ คําแนะนําปรึกษารายบุคคล ( care plan) กรณีควบคุมโรคไม่ได้ (กลุ่มสีแดง)

2.3 ให้ความรู้ คําแนะนําผู้ปุวยและญาติ ที่ผลCVD risk เส่ียงสูงขึ้นไป พร้อมแจกแผ่นพับ
Stroke , MI   Alert  ทุกราย

2.4 จดัทําปูายให้ความรู้ Stroke,MI  Alert 2ปูาย 2,000 เงินบํารุง

2.5.ประสานเครือข่าย รพสต, องค์กรท้องถิ่น เพือ่พัฒนาระบบการส่งต่อ 1669 รพ.แม่ทะ,NPCU รพสต,องค์กรทอ้งถิน่

2.6.รณรงค์และประชาสัมพันธใ์นเร่ืองความรู้เร่ืองโรค อาการเตือน การเข้าถึงบริการอยา่งรวดเร็ว (1669) ในกิจกรรม
ชุมชน/หอกระจายข่าวอยา่งต่อเนื่อง รพ.แม่ทะ,NPCU รพสต,องค์กรทอ้งถิน่

2.7 มี CPG ดูแลผู้ปุวยต่อเนื่องจากเข้ารับบริการที่รพ. ถึงบ้านและชุมชน ติดตามเยีย่มบ้าน รพ.แม่ทะ,NPCUผู้ปุวยรายใหมไ่ด้รับการฟืน้ ทีมสหสาขาวิชาชีพ

ฟูทางกายภาพบําบัด
100%
 จํานวนผู้ปุวย Stroke 
เสียชีวติ  < 7% 

3.พัฒนาบุคลากร (Health for work) พยาบาลวชิาชีพ รพ.แม่ทะ พยาบาลวชิาชีพ ๑ คน สสจ.ลําปาง ต.ค. 63 - สค64 พยาบาลวชิาชีพ
3.1ส่งพยาบาลเพือ่เข้าศึกษาต่อหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผู้ปุวยstrokeที่ทันสมัย รพสต ได้รับการศึกษา ๑ คน สสจ.ลําปาง CM Stroke

หลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะ
ทางการดูแล
ผู้ปุวย Stroke

4.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT) รพ.แม่ทะ ต.ค. 63 - กย.64 จนท IT
4.1.ทบทวนการลงข้อมูลใน  43 แฟูม ให้ครบถ้วน  ถูกต้อง พยาบาล
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4.2.ดําเนินการตามระบบส่งต่อและปรึกษากับโรงพยาบาลแม่ข่าย ศูนยรั์บ-ส่งต่อ

5. ยาและอุปกรณ ์(Medical products & Technologies) รพ.แม่ทะ/ รพสตมคีวามพร้อมใช้ของอปุกรณ์บูรณาการ งานบริหารฯ ค่า วสัดุ / ครุภัณฑ์สสจ.ลําปาง ต.ค. 63 - กย.64 สหสาขาวชิาชีพ
และเพียงพอ แพทย์

51..เคร่ือง Suction นักกายภาพ

5.2.เคร่ืองผลิตออกซิเจน ศูนย ์COC 

5.3.อุปกรณ์ช่วยเดิน  (walker/wheel chair)
5.4.ที่นอนลม

รวม 2,000
100000 สสจ.
2000 UC
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านบรกิารเปน็เลิศ(Service Excellence)
ประเด็น / งาน    การพัฒนาคลินิกหมอครอบครวั (PCU-NPCU) 
ตัวชี้วัด (KPI) : 

         1. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวทีเ่ปิดดําเนินการในพืน้ที ่( 5 ทีม ร้อยละ 100 ) 
         2. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวทีข่ึ้นทะเบียนจัดต้ังเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ( 5 ทีม ปี 2564) 
         3. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคลินิกหมอครอบครัวในการจัดบริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสําหรับประชาชน

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา
1. รพ.สต.บา้นนากวาง ขึ้นทะเบยีนหน่วยบริการปฐมภมูิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภมูิ ในปงีบประมาณ 2562
2. รพ.สต.บา้นหนอง ขึ้นทะเบยีนหน่วยบริการปฐมภมูิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภมูิ ปงีบประมาณ 2563
3. ดําเนินงานจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัว(NPCU) จํานวน 2 แหง่
        รพ.สต.บา้นนากวาง    ดําเนินการในป ี2562 (NPCUนากวาง : รพ.สต.บา้นนากวาง บา้นใหม่ บา้นหวัเสือ บา้นสามขา และบา้นแพะใหม่)
        รพ.สต.บา้นหนอง      ดําเนินการในป ี2563 (NPCUบา้นหนอง : รพ.สต.บา้นหนอง และบา้นฮ่องหา้)
ปงีบประมาณ 2564 ดําเนินการเต็มพื้นที่ รวมทั้งหมด 5 ทมี
        NPCU บา้นกิ่ว : รพ.สต.บา้นกิ่ว บา้นบอม และบา้นแม่วะ
        NPCU บา้นอ้วน : รพ.สต.บา้นอ้วน บา้นนาคต
        NPCU รพ.แม่ทะ : รพ.แม่ทะ รพ.สต.บา้นน้ําโทก

จํานวน
แหล่ง
งบ

รหสั 100210

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
คปสอ.แม่ทะ  จังหวัดล าปาง

ลําดับ
ชื่อโครงการ/
รายละเอียด

กิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ
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1
โครงการพัฒนาหน่วยบรกิารปฐมภมูิและคลินิคหมอครอบครวั

อําเภอแม่
ทะ ต.ค.63-กย.64 พญ.ณัฐกานต์

อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ป ี2564 พ.พทิยาธร
  ระดับอ าเภอ พจณีย์
1.ทบทวนคณะกรรมการพัฒนาระบบบรกิารปฐมภมูิ อ าเภอแม่ทะ 1.ประชาชนสามารถจัดการ  ต.ค.63 พชัรินทร์
  1.1 คณะกรรมการดําเนินการ ระดับอําเภอ 1 คณะ ปญัหาสุขภาพของตนเองได้ สุมล

  1.2 คณะทํางานประจําเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภมูิ (NPCU) 5 ทมี

ส่งผลใหม้ี
สุขภาพดี 
และ บรรเจิดพร

2. ประชุมคณะกรรมการ / ทมีท างาน 1 คณะ มีคุณภาพชีวติที่ดี

  2.1 คณะกรรมการดําเนินการ ระดับอําเภอ 12 คร้ัง 2.ประชาชนสามารถเข้าถึง ต.ค.63-กย.64 คกก.อําเภอ

      (บรูณาการกับการประชุม คปสอ. ประชุม พชอ.) 25 คน บริการได้ดีขึ้น
  2.2 คณะทํางานประจําเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภมูิ  (NPCU) 3.ระบบบริการที่มีความเชื่อม

    (1) ทมี NPCU นากวาง : รพ.สต.บา้นนากวาง บา้นใหม่ บา้นหวัเสือ 6 คร้ัง NPCU นากวางโยงกับชุมชน และต่อเนื่อง4,000 UC  พย.63,มค.,มคี.64 ทีม NPCU นากวาง

บา้นสามขา และบา้นแพะใหม่ 20 คน 4.ประชาชนมีส่วนร่วมในการ -ค่าอาหารว่าง 20 *25*6 = 3000 พค.,กค.สค.63

แก้ไขปญัหาสุขภาพ โดย -ค่าวัสดุ  = 1000

    (2) ทมี NPCU บา้นหนอง :  รพ.สต.บา้นหนอง และบา้นฮ่องหา้ 6 คร้ัง NPCU บา้นหนองร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม4,000 UC  พย.63,มค.,มคี.64ทีม NPCU บ้านหนอง

20 คน ดําเนินการ ร่วมรับผิดชอบ  -ค่าอาหารว่าง 20 *25*6 = 3000 พค.,กค.สค.63

โดยนําทรัพยากรในพื้นที่มา -ค่าวัสดุ  = 1000

    (3) ทมี NPCU บา้นกิ่ว : รพ.สต.บา้นกิ่ว บา้นบอม และบา้นแม่วะ 6 คร้ัง NPCU บา้นกิ่วใช้ประโยชน์ 4,000 UC  พย.63,มค.,มคี.64ทีม NPCU บ้านกิ่ว

ประชุมคณะกรรมการ เพื่อกําหนดกรอบ และ ระบบ 20 คน อ.แม่ทะ 5.มีนโยบายสาธารณะด้าน -ค่าอาหารว่าง 20 *25*6 = 3000  พค.,กค.สค.63

การดําเนินงาน ควบคุมกํากับ ติดตามประเมินผล 6 คร้ัง สุขภาพในชุมชน -ค่าวัสดุ  = 1000  พย.63,มค.,มคี.64

เดือนละ 1 คร้ัง / รายงานผลการดําเนินงาน 20 คน 6.มีBest Practice นวตักรรม4,000 UC  พค.,กค.สค.63

ในการประชุมหวัหน้าส่วนราชการอําเภอ และ 6 คร้ัง ในพื้นที่  -ค่าอาหารว่าง 20 *25*6 = 3000  พย.63,มค.,มคี.64

สสจ.ทกุ 3 เดือน 20 คน 7.ลดแออัด ลดรอคอย ในรพ.แม่ทะ -ค่าวัสดุ  = 1000  พค.,กค.สค.63

6 คร้ัง 8. มีผลลัพธก์ารดําเนินงานที่4,000 UC  พย.63,มค.,มคี.64
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20 คน 5.ลดแออัด ลดรอคอย รพ.แม่ทะ -ค่าอาหารว่าง 20 *25*6 = 3000 พค.,กค.สค.63

6.การบริการมีประสิทธภิาพ -ค่าวัสดุ  = 1000

    (4) ทมี NPCU บา้นอ้วน : รพ.สต.บา้นอ้วน บา้นนาคต 6 คร้ัง NPCU บา้นอ้วน - ด้านคุณภาพบริการ4,000 UC  พย.63,มค.,มคี.64ทีม NPCU บ้านอ้วน

20 คน (Clinical Outcome)  -ค่าอาหารว่าง 20 *25*6 = 3000 พค.,กค.สค.63

 - ด้านส่งเสริมปอูงกันในพื้นที่  -ค่าวัสดุ  = 1000

    (5) ทมี NPCU รพ.แม่ทะ : รพ.แม่ทะ รพ.สต.บา้นน้ําโทก 6 คร้ัง NPCU รพ.แม่ทะ - การดําเนินงานกลุ่มวยั4,000 UC  พย.63,มค.,มคี.64ทีมNPCUรพ.แม่ทะ

20 คน      1) แม่และเด็ก  -ค่าอาหารว่าง 20 *25*6 = 3000 พค.,กค.สค.63

     2) พฒันาการเด็ก  -ค่าวัสดุ  = 1000

     3) NCD

     4) ผู้สูงอายุ

7.ทมีมทีกัษะเร่ือง Health 

Literacy, ระบบสุขภาพชุมชน, เวชศาสตร์
ครอบครัว

3.พัฒนาการด าเนินงานตามหลัก 3S
3.1 Staff     

 1. พฒันาศักยภาพบคุลากร ในทมีสหวชิาชีพ ขณะปฏบิติังาน ตามแนวคิด 5 คณะ 5 NPCU ต.ค.63-กย.64 แพทยF์M

เวชศาสตร์ครอบครัวแบบ OJT โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจําโซน ประจําNPCU

 2. พฒันาศักยภาพทมีเร่ือง Health Literacy ขณะปฏบิติังาน 5 คณะ 5 NPCU ต.ค.63-กย.64 แพทยF์M

ประจําNPCU
 3. จัดทําวจิัยหรือ R2R เร่ืองที่เปน็ปญัหาในพื้นที่ (บรูณาการกับ ยุทธ 3 )      13 เร่ือง 5 NPCU ต.ค.63-กย.64 คกก.อําเภอ

(รพ.สต.ละ 1 เร่ือง)
ทีมวิชาการ

อําเภอ

 4. จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง NPCU 30 คน 5 NPCU 6000 UC สค.64 คกก.อําเภอ

10คน/NPCU  -ค่าอาหารกลางวัน 30 *50*2 = 3000

2 คร้ัง  -ค่าอาหารว่าง 30 *25*4 = 3000

5. มอบรางวลันวตกรรมดีเด่นในการดูแลผู้ปวุย 5 รางวลั 5 NPCU 3000 UC สค.64 คกก.อําเภอ
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6. พฒันาศักยภาพแกนนํา Health Literacy แต่ละหมู่บา้น 5 คณะ 5 NPCU  - ค่ารางวัล 5 รางวัล 3000 บาท

3.2 System

จัดระบบบริการใหม้ีคุณภาพ โดยใช้หลัก 1A4C 5 คณะ 5 NPCU ต.ค.63-กย.64 พญ.ณัฐกานต์

1. Medical service (เน้น NCD ANC พฒันาการเด็ก สูงอายุ ) พ.พทิยาธร2. จัดระบบ Refer (ระหวา่งNPCU, ไป รพ.แม่ทะ และ รพ.เครือข่าย) มีระบบ GREEN 
CHANNEL ลดเวลาแต่ไม่ลัดคิว ทมี 5 NPCU

3. จัดระบบ Consultation 24 hr.

4. จัดระบบ NCD / จิตเวช โดยใช้ นากวางโมเดล ขยายเต็มพื้นที่

    - ระบบส่ือสารกับผู้ปวุย/ผู้ดูแล ด้วยปงิปองจราจรชีวติ 7 สี

    - ระบบดูแลผู้ปวุยแบบ SKILL MIX เพิ่มศักยภาพ อสม.และทมี
    - ระบบนัดรายหมู่บา้น CUSTOMIZE FOGUS

    - จัดทําส่ือสุขศึกษา เน้น Health Literacy ตามบริบทพื้นที่ 15,000 UC ธค.63
    - ปรับระบบการคืนและวเิคราะหข์้อมูล ทําทนัท ี(รายหมู่บา้น) NPCU ละ 3000 บาท

    - ระบบการดูแลต่อเนื่องที่บา้นโดยทมีสหวชิาชีพ,มอค.,อสม.และชุมชน
    - Pilot Area เพิ่มการเข้าถึง (ในหมู่บา้นที่อยู่หา่งไกล)
    - พฒันาการใช้เทคโนโลยีในการติดตามและโต้ตอบระหวา่งทมีที่ดูแล
      กับผู้ปวุยและครอบครัว
5. พฒันาระบบ IT เพื่อใหเ้กิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหวา่ง รพ.และ NPCU
6. จัดระบบยาใหต้อบสนองการใหบ้ริการทั้งปริมาณและคุณภาพ
7. จัดระบบ LAB ใหเ้อื้อต่อผู้ใหแ้ละผู้รับบริการใน NPCU
8. จัดระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มารับบริการโดยเน้นการเข้าถึงและความต่อเนื่องในการดูแล

9. จัดระบบ ANC และการคัดกรอง การวางแผนการต้ังครรภ ์และการคุมกําเนิด โดยเน้นกลุ่ม
เส่ียง 3 กลุ่มตามที่จังหวดักําหนด ในหณิงวยั 15-55 ปี

10. จัดระบบการคัดกรองและการติดตามเด็กที่สงสัยพฒันาการล่าช้า โดยการพฒันาทมีและ อส
ม.ใหม้ีทกัษะในการดูแล

11. จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งชุมชน โดยเฉพาะประเด็นที่เปน็ปญัหาในพื้นที่ รายไตรมาส
 บรูณาการกับ กสต. กปท.
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12.มอบรางวลับคุคลต้นแบบปรับพฤติกรรม เพื่อสร้างแกนนําแต่ละหมู่บา้นในเร่ือง Health 
Literacy กปท.

13. จัดระบบดูแลต่อเนื่องในพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายชุมชน ในกลุ่มโรค Intermidiate care 
(stroke, head injury และ spine injury)

NPCUบา้น
นากวาง กปท.

3.3 Structure (บรูณาการแผนงบค่าเส่ือม)
 1.ปรับปรุงโครงสร้างอาคาร งบค่าเสือม ต.ค.63-กย.64 คกก.อําเภอ
   1.1 รพ.สต.บา้นหนอง รพ.สต.บา้นหนอง
      - ปรับปรุงหอ้งด้านหลังอาคารสําหรับใหบ้ริการผู้ปวุย
      - ต่อเติมกันสาดด้านหน้าอาคาร

   1.2 รพ.สต.นากวาง รพ.สต.นากวาง
     - ปรับปรุงหอ้งสําหรับเก็บครุภณัฑ์ HOME WARD
     - ปรับปรุงโรงจอดรถสําหรับผู้มารับบริการ
 2.จัดหาอุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย์ที่จําเปน็

 ระดับต าบล

NPCU ด าเนินการแก้ไขปญัหาสุขภาพของประชาชนในเขตรบัผิดชอบ NPCU ทกุแหง่ อําเภอแม่ทะ ทมี NPCU
1.จัดทําทะเบยีนข้อมูลประชากรกลุ่มเปาูหมายทกุกลุ่มวยั ในพื้นที่ ( 5 แหง่)  กย.63 ทกุทมี
รับผิดชอบ (5 ทมี)
2.วเิคราะหป์ญัหาพื้นที่ตามบริบทและปญัหากลุ่มวยัสําคัญ  กย.63
New Sevice Model นโยบายของจังหวดั ( แม่และเด็ก พฒันาการเด็ก 
NCD ผู้สูงอายุ )

3.จัดทําแผนปฏบิติัการของNPCUตามการวเิคราะหบ์ริบทและปญัหา  กย.63
ตามกลุ่มวยั
4.จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปท.ในการแก้ไข กปท. ตค.63
ปญัหากลุ่มวยัตามนโยบายสําคัญ
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5.ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการฯ ต.ค.63-กย.64
6.. จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งชุมชน โดยเฉพาะประเด็นที่เปน็ 4 คร้ัง กปท.
ปญัหาในพื้นที่ รายไตรมาส (บรูณาการกับ พชต./กสต.)
7..มอบรางวลับคุคลต้นแบบปรับพฤติกรรม เพื่อสร้างแกนนํา กปท.
แต่ละหมู่บา้นในเร่ือง Health Literacy
8.ติดตาม ประเมินผล มค.64-กย.64

รวมงบประมาณ 0 UC
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2
ประเด็น / งาน : กัญชา
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ

1.มีการจัดต้ังคลินิกการใหบ้ริการกัญชาทางการแพทย์แผนปจัจุบนั ผสมผสานแพทย์แผนไทย รพศ./รพท./รพช. ร้อยละ 100
2.จํานวนผู้เข้ารับบริการที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา
1.เปดิใหบ้ริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ทกุวนัพธุ และวนัศุกร์  (มี 4 ตํารับ สุขไสยาสน์ ทําลายพระสุเมรุ ยาแก้ลมแก้เส้น และยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง)

จํานวน
แหล่ง
งบ

1

รหสัโครงการ
 100211

โครงการพัฒนาระบบบรกิารกัญชาทางการแพทย์
1.เพ่ิมการเข้าถึงบรกิารกัญชาทางการแพทย์
 -เปดิบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย เปดิบริการคลินิก รพ.แม่ทะ เพิ่มการเข้าถึง ต.ค.63-ก.ย.64 ภก.ขวญัเดือน,
 -จัดทําแนวทางการใหบ้ริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย กัญชาทางการแพทย์ บริการกัญชาทาง พท.ฐิตาภา
 -แพทย์แผนไทย เปน็ผู้ตรวจ วนิิจฉัยและส่ังการรักษา (ยกเวน้ตํารับยาน้ํามัน แผนไทย อย่างน้อย การแพทย์แผน นภาพร
เมตตาโอสถ/การุณย์โอสถ) 2 วนั/สัปดาห์ ไทยมากขึ้น พญ.อภชิญา
 -จัดใหม้ีตํารับยาสมุนไพรที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ (ตํารับศุขไสยาศน/์ตํารับทําลาย มีและจ่ายยาตํารับ
พระสุเมรุ) เพิ่ม 2ตํารับ (แก้ลมแก้เส้น และ ตํารับลมขึ้นเบื้องสูง) กัญชา อย่างน้อย 

4 ตํารับ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
คปสอ.แม่ทะ จังหวัดล าปาง

ลําดับ
ชื่อโครงการ/
รายละเอียด

กิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

2.พัฒนาศักยภาพเครอืข่ายกัญชาทางการแพทย์
 -ประชุมคณะกรรมการกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลแม่ทะ วางแผน  ชี้แจง รพ.10คน รพ.แม่ทะ มีความรู้ความเข้าใจ3,300 UC ม.ค.64,พ.ค.64, ภก.ขวญัเดือน,
และติดตามผลการดําเนินงาน 3 คร้ัง/ปี สสอ.1คน เกี่ยวกับกัญชาทาง ก.ย.-64 นภาพร
ค่าอาหาร 11 คน*50บาท*3คร้ัง  = 1650บาท รพ.สต. 13 คน การแพทย์อย่างถูก พท.ฐิตาภา
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 11คน*2มื้อ*25บาท*3คร้ัง = 1650บาท ต้องและสามารถส่ง พญ.อภชิญา
 -อบรมเชิงปฏบิติัการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้อง ต่อความรู้ความเข้า ก.พ.-64
(บรูณาการร่วมกับงานแพทย์แผนไทย) ใจไปยังประชาชน
3.ส่งเสรมิความรู ้ความเข้าใจกัญชาทางการแพทย์
 -ใหค้วามรู้ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับทมี FCT ทั้ง 5โซน NPCU ประชาชนทั่วไป รพ.1แหง่ และ มีความรู้ความเข้าใจ ภก.ขวญัเดือน,
 -ค่าปาูยโปสเตอร์ ประชาสัมพนัธค์วามรู้ ความเข้าใจกัญชาทางการแพทย์ ขนาด A3 ที่มารับบริการใน 5 NPCU เกี่ยวกับกัญชาทาง 900       UC นภาพร
 จํานวน 18 แผ่นๆละ 50 บาท รพ.สต.13 ปาูย โรงพยาบาล 5 ปาูย สถานพยาบาล 13 รพ.สต การแพทย์อย่างถูก พท.ฐิตาภา
 -ค่าแผ่นพบั ประชาสัมพนัธก์ารเข้ารับบริการ กัญชาทางการแพทย์ สี ขนาด A4 5,600    UC พญ.อภชิญา
จํานวน 700 แผ่น แผ่นละ 8 บาท สนันสนุน รพ.สต.ละ 50 แผ่น  รพ. 50 แผ่น

รวมเงิน 9800



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  บคุลากรเปน็เลิศ (People Excellence) 

ประเด็น / งาน :  การพฒันาระบบบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ

1     การผลิตและพฒันาก่าลังคนด้านสุขภาพสู่ความ เปน็มืออาชีพ 

2     Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหง่ความสุข 

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1     อัตรากําลังที่มีอยู่จริงของหน่วยบริการทกุระดับที่เพยีงพอคิดเปน็ร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทยีบกับกรอบอัตรากําลังที่ควรมี 
ป ี64 =…88%…ป ี65=…90%.. 

2     มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพฒันากําลังคน เพื่อใหไ้ด้บคุลากรด้านสุขภาพทั้งปริมาณและศักยภาพเพยีงพอ ป ี64 =…ผ่าน 5 องค์ประกอบ

3     บคุลากรในระบบสุขภาพ ได้รับการพฒันาใหม้ีขีดสมรรถนะอย่างมืออาชีพ และศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในทกุระดับสถานบริการ 

     4 ทมี CHRO จังหวดั ทมี HR จังหวดัและอําเภอ ได้รับการพฒันาความรู้ ทกัษะ สมรรถนะเพื่อทํางานอย่างมืออาชีพ ป ี64 =…ร้อยละ 100…ป ี65= … - ..  

5     นําผลดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) มาใช้ในการพฒันาองค์กร เพื่อใหบ้รรลุเปาูหมายร่วมคือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน  64 =…ร้อยละ 90…ป ี65=…ร้อยละ 95..   

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา
1 ผลการประเมินความสุขของเจ้าหน้าที่พบวา่ด้าน Happy money ตํ่าสุด (ร้อยละ 46.00)

2 ผลการประเมินความสุขของเจ้าหน้าที่ Happinometer (ร้อยละ 62.00)

3 สถานบริการสาธารณสุขมีผลงานวจิัย / R2R จํานวน 3 เร่ือง/แหง่

จํานวน
แหล่ง
งบ

รหสัโครงการ
 100301

1 โครงการผลิตและพัฒนาก่าลังคนดา้นสุขภาพสู่ความ เป็นมอือาชพี  อ าเภอแมท่ะ จังหวัดล าปาง ปี 2564
 1. ทบทวนคณะกรรมการ CHRO อ าเภอ 1 ทมี / 15 คน คปสอ. -  พย.63 สมควร
กําหนดบทบาทหน้าที่ วเิคราะหส์ภาพปญัหาความเปล่ียนแปลง แม่ทะ สุมล

แผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คปสอ.แม่ทะ จังหวัดล าปาง

ลําดับ
ชื่อโครงการ/
รายละเอียด

กิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

ด้านนโยบาย โครงสร้างอายุ เพื่อวางแผนอัตรากําลัง 
แผนพฒันาบคุลากร และแผนการธาํรงรักษาบคุลากร 
สนับสนุน กํากับ  ติดตามการดําเนินงานภายในอําเภอ และ
รายงานข้อมูลบคุลากรใหม้ีความครบถ้วนและเปน็ปจัจุบนั
   1.1 ประชุมคณะกรรมการ CHRO อําเภอ และสรุปรายงานผลการประชุม 4 คร้ัง 100% 6,000    UC  พย.63,กพ 64  คกก.CHRO

 พค.,สค.64
2.จัดท าแผนอัตราก าลัง 5 ป ี(ป ี64 - 66)
 2.1 วเิคราะหส์ภาพปญัหาด้านกําลังคน เพื่อวางแผน 1 คร้ัง 100% ธ.ค.-63
บริหารกําลังคน รองรับการการเปล่ียนแปลงด้านนโยบาย
สาธารณสุข และการเปล่ียนแปลงด้านโครงสร้างอายุ  คกก.CHRO
 2.2 รายงานปญัหา อุปสรรคแก่จังหวดัทกุไตรมาส 4 คร้ัง 100%

รวมเงิน 6,000    



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  บคุลากรเปน็เลิศ (People Excellence) 
ประเด็น / งาน :  การพฒันาระบบบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ตัวชี้วัดและเปา้หมายของกสธ. :

1. ระดับความสําเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพฒันากําลังคนได้ต้ามเกณฑ์เปาูหมายที่กําหนด 
2. ร้อยละของบคุลากรที่ได้รับการพฒันาตามเกณฑ์ที่กําหนด 
3. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) ไปใช้ 
4. อัตราการคงอยู่ของบคุลากรสาธารณสุข (Retention rate) 
5. ร้อยละของจังหวดัที่มีบคุลากรสาธารณสุขเพยีงพอ 
6. ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

เปา้หมายจังหวัดล าปาง :
1. อัตรากําลังที่มีอยู่จริงของหน่วยบริการทกุระดับที่เพยีงพอคิดเปน็ร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทยีบกับกรอบอัตรากําลังที่ควรมี 
 ป ี62 =…82%… ป ี63 =…85% ป ี64 =…88%…ป ี65=…90%.. 
2. มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพฒันากําลังคน เพื่อใหไ้ด้บคุลากรด้านสุขภาพทั้งปริมาณและศักยภาพเพยีงพอ ป ี61 =…ผ่าน 5 องค์ประกอบ
3. บคุลากรในระบบสุขภาพ ได้รับการพฒันาใหม้ีขีดสมรรถนะอย่างมืออาชีพ และศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในทกุระดับสถานบริการ 
4. ทมี CHRO จังหวดั ทมี HR จังหวดัและอําเภอ ได้รับการพฒันาความรู้ ทกัษะ สมรรถนะเพื่อทํางานอย่างมืออาชีพ ป ี62 =…ร้อยละ 90… ป ี63 =…ร้อยละ 95…ป ี64 =…ร้อยละ 100…ป ี65= … - ..  วจิัย
5. นําผลดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) มาใช้ในการพฒันาองค์กร เพื่อใหบ้รรลุเปาูหมายร่วมคือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน  
    ป ี62 =…ร้อยละ 70… ป ี63 =…ร้อยละ 80…ป ี64 =…ร้อยละ 90…ป ี65=…ร้อยละ 95..   
6. จํานวนบคุลากรสาธารณสุขทกุประเภทการจ้างที่ปฏบิติังานในหน่วยงานเปน็ระยะเวลา 1 ปขีึ้นไป(นับตามปงีบประมาณ) จนถึงวนัที่เก็บข้อมูลคงอยู่ในระบบโดยนับจากวนัแรก
   ที่เร่ิมงานมีสัดส่วนไม่น้อยกวา่ร้อยละ85 ป ี62 =…ร้อยละ 88… ป ี63 =…ร้อยละ 91…ป ี64 =…ร้อยละ 94…ป ี65= … 97 ..  
7. ป ี62 = เกิดผลลัพธท์ี่ดีขึ้นจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมใหเ้กิดค่านิยม MOPH คือ 
              M = วดัจากการขาด ลา มาสายลดลง   P = ปญัหาการร้องเรียนจากการใหบ้ริการลดลง ร้อยละ 10 
              O = การส่งผลงานทางวชิาการเพิ่มขึ้นจากป ี61 ร้อยละ 10 H = ความพงึพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเจ้าหน้าที่มากกวา่ร้อยละ 85 
    ป ี63 = มีการประกวดองค์กรต้นแบบด้าน MOPH และความสุขในองค์กรระดับจังหวดั 

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
คปสอ.แม่ทะ     จังหวัดล าปาง



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

    ป ี64 = จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง ค่านิยมร่วม MOPH และ Happinometer และส่งประกวดองค์กรต้นแบบระดับเขตขึ้นไป 
 8. ป ี61 = อบรมเชิงปฏบิติัการนักสร้างสุขทกุหน่วยงาน และจัดกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร กิจกรรมใหส้อดคล้อง 
 8. ป ี62 = นําผล Happinometer คร้ังที่ 2 (หลังจากจัดกิจกรรมป ี61 แล้ว) เพื่อนําผลมาเปน็แนวทางในการจัดกิจกรรม 
    ป ี63 = มีการประกวดองค์กรต้นแบบด้าน MOPH และความสุขในองค์กรระดับจังหวดั 
    ป ี64 = จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง ค่านิยมร่วม MOPH และ Happinometer  

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา
1. พยาบาลได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏบิติัครอบครัวและชุมชน จํานวน 1 คน
2. เจ้าหน้าที่ได้เข้าอบรมอบรมเชิงปฏบิติัการการวจิัยฯ จํานวน 25 คน
3. มีผลงานวจิัย จํานวน 16 เร่ือง
4. มีผลงาน CQI จํานวน 5 เร่ือง

จํานวน
แหล่ง
งบ

2

รหสัโครงการ
 100302

โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ คปสอ.แม่
ทะ 1.มีจํานวนผลงานวขิาการ 

1. ทบทวนทมีวชิาการระดับอําเภอ 1 ทมี /15 คน  1.1 CQI รวม 22 เร่ือง พย.63 พจณีย์
2. ประชุมทมีวชิาการระดับอําเภอ 3 คร้ัง รพ.สต.ทกแหง่ๆละ 1 เร่ือง1250 UC พย.63,มีค.,มิย. สุมล

สสอ. 1 เร่ือง  ธค.63
3. ชี้แจงการพฒันางานวจิัยฯแก่ จนท.รพ.สต. ,สสอ.,รพช. 1 คร้ัง รพช. 8 เร่ือง ทมีวชิาการ
(บรูณาการประชุม คปสอ/ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขอําเภอ) งานคลินิก 5 เร่ือง

งานสนับสนุน 3 เร่ือง

ผู้รับผิดชอบลําดับ
ชื่อโครงการ/
รายละเอียด

กิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

 1.2วจิัย/R2R/นวตักรรม รวม 18 เริอง
รพ.สต.ทกแหง่ๆละ 1 เร่ือง
สสอ. 1 เร่ือง
รพช. รวม 4 เร่ือง
   ด้านคลินิก 2 เร่ือง
   ด้านบริหารจัดการ 2 เร่ือง
2.มีผลงานวจิัย/R2R/นวตักรรม

4. อบรมเชิงปฏบิติัการการวจิัยเพื่อพฒันาคุณภาพดูแลผู้ปวุยในงานประจํา 5 คร้ัง เข้าร่วมนําเสนอในการประชุม60,000 UC พย.,มค,มีค.พค,มิย.,กค.
(วทิยากรจากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง) 30 คน ประชุมวชิาการระดับอําเภอ  -ค่าอาหารว่างอาหารกลางวัน 30 *100*10 = 30000

 ระยะที่ 1 ต้ังคําถามวจิัย เค้าโครงวจิัย เคร่ืองมือวจิัย&ฐานข้อมูลวจิัย ระดับจังหวดั ระดับเขต  -ค่าวิทยากร 5 *600*10 = 30000

 ระยะที่ 2 การวเิคราะหท์างสถิติเบื้องต้นด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์และตารางนําเสนอผลวจิัย ระดับภาค และระดับประเทศ
 ระยะที่ 3 วเิคราะหข์้อมูล และแปลผลวเิคราะห์
 ระยะที่ 4 เขียนรายงานวจิัยแบบเตรียมส่งตีพมิพว์ารสารวชิาการ
 ระยะที่ 5 นําเสนอผลการวจิัย

5. ประชุมนําเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ งานวจิัย/R2R/นวตักรรม/ CQI  ระดับอําเภอ 1 คร้ัง 10,000 UC สค.64
35 คน  -ค่าอาหารว่างอาหารกลางวัน 35 *100 = 3500

 -ค่ารางวัลนําเสนอผลงาน = 3500 บาท

 -ค่าวิทยากร = 3000 บาท

6. ประชุมนําเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงานวชิาการวจิัย/R2R ระดับจังหวดั 25 คน กย.64
7. ส่งผลงานวจิัย/R2Rที่ได้รับคัดเลือกนําเสนอระดับเขต,ภาคและประเทศ

71250 UC



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การบรหิารจัดการด้านการเงนิการคลังของหน่วยบรกิาร

ประเด็น / งาน : มาตรการ

1 การจัดสรรเงินอย่างเพยีงพอ (Sufficient Allocation)

2 พฒันาระบบบญัชี (Accountting Management)

3 พฒันาศักยภาพบริหารด้านการเงินการคลังแก่เครือข่ายและบคุลากร (Network & Capacity Building)

4 สร้างประสิทธภิาพการบริหารจัดการ (Efficient Management)

5 ติดตาม กํากับ เคร่ืองมือประสิทธภิาพทางการเงิน (Monitoring Management)

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ  

1 ไม่มีภาวะวกิฤติทางการเงินในระดับ 5-7 

2 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวกิฤติทางการเงินระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 0.00

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา   

1 วิกฤติทางการเงนิของโรงพยาบาลแม่ทะ ก.ค.2563 อยู่ในระดับ 1

2 7 Plus ระดับ C

จ านวน แหล่งงบ

1
รหสัโครงการ
 100401

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร ์ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

คปสอ.แม่ทะ จังหวัดล าปาง

ล าดับ
ชื่อโครงการ/
รายละเอียด

กิจกรรม
จ านวน หน่วยนับ

พ้ืนที่
ด าเนินการ

ผลผลิต
ของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

โครงการ การบรหิารจัดการด้านการเงนิการคลังของหน่วยบรกิาร รพ .แม่ทะ CFO : Chief 
Financial  Officer อ.แม่ทะ จ.ล าปาง ป ี2564

1. การจัดสรรเงินอย่างเพยีงพอ
1.1 บริหารและจัดการเงินรูปแบบ One Province One Hospital

 - จัดทําแผน Planfin ต้นปงีบประมาณ 1 ครัง้ รพ.แม่ทะ 100% ต.ค.63,มี.ค.64
 - งบ Basic Payment จัดสรร 90:Virtual 10 1 ครัง้ รพ.แม่ทะ 100% 31-ม.ค.-63

 - จัดทําแผนและบริหารงบค่าเส่ือม 100% จาก 70,20,10% 14 แหง่
รพ.แม่ทะ/

รพ.สต.
100% 1 ก.ค.-31 ส.ค.63

 - จัดบริการ 5 กองทนุได้เพยีงพอ ได้แก่ 1.หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า UC 2.กองทนุ
ประกันสังคม 3.กองทนุข้าราชการ 4.กองทนุแรงงานต่างด้าวและคนต่างด้าว 5.กองทนุ
บคุคลที่มีปญัหาสถานะและสิทธิ

1 ครัง้ รพ.แม่ทะ 100%  ต.ค.63-ก.ย.64

 - บริหารรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการ ใหเ้ปน็ไปตามแผนและผล 14 แหง่
รพ.แม่ทะ/

รพ.สต.

รายได้
มากกวา่
รายจ่าย

 ต.ค.63-ก.ย.64

 - จัดทําแผนรับ-จ่ายเงินบํารุง รพ. 1 ครัง้ รพ.แม่ทะ 100% ต.ค.63,มี.ค.64
 - จัดทําแผน Fix cost และจัดทําแผนรับ-จ่ายเงินบํารุง รพ.สต. 13 แหง่ รพ.สต. 100% ต.ค.63,มี.ค.64

2. พฒันาคุณภาพบญัชี
2.1 โรงพยาบาลเปน็ center การจัดทําบญัชีของอําเภอ 1 แหง่ รพ.แม่ทะ 100%  ต.ค.63-ก.ย.64

2.2 ตรวจสอบคุณภาพบญัชีก่อนส่งงบทดลอง(รพ.ทกุเดือน รพ.สต.ทกุไตรมาส) 14 แหง่
รพ.แม่ทะ/

รพ.สต.
100%  ต.ค.63-ก.ย.64

2.3 ส่งงบทดลองทนัเวลาทกุเดือน (รพ.วนัที่ 10 ,รพ.สต.วนัที่ 25) 14 แหง่
รพ.แม่ทะ/

รพ.สต.
100%  ต.ค.63-ก.ย.64

2.4 สอบทานระบบบญัชีและการเงิน ตรวจสอบภายในและควบคุมภายในทกุหน่วยบริการ 1 
คร้ัง/ปี

14 แหง่
รพ.แม่ทะ/

รพ.สต.
100%  ต.ค.63-ก.ย.64

3. พฒันาศักยภาพทมีบริหารด้านการเงินการคัง



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

3.1 จัดประชุมวชิาการ พฒันาศักยภาพทมีบริหารด้านการเงินการคลังจังหวดัลําปาง "ทกัษะ
การจัดการยุค 4.0"

 ต.ค.63-ก.ย.64

 - หวัหน้ากลุ่มงานบริหาร/งานการเงิน 2 คน สสจ.ลําปาง 100% 212   UC ม.ค.-64

 - จนท.รพ.สต.ที่รับผิดชอบงานการเงิน 13 คน สสจ.ลําปาง 100% 1,378 UC ม.ค.-64

3.2 เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้แผนทางการเงินและการจัดเก็บรายได้ที่มีคุณภาพ 14 แหง่
รพ.แม่ทะ/

รพ.สต.
100%  ต.ค.63-ก.ย.64

3.3 เร่งรัดการใช้โปรแกรมติดตามลูกหนี้ RCM หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 แหง่ รพ.แม่ทะ 95%  ต.ค.63-ก.ย.64
 - งานบริการด่านหน้าทั้งหมด
 - กลุ่มงานประกัน ฯ/กลุ่มงานบริหาร

4. เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการ

4.1 สนับสนุนการจัดรูปแบบบริการร่วม A & M2,M2 & F2 ใหส้อดคล้องกับ Service Plan 
เช่น การจัดบริการ ส่งต่อ ยา ฯลฯ

1 แหง่ รพ.แม่ทะ 1 แหง่  ต.ค.63-ก.ย.63

4.2 มีทมี MRA ดําเนินการ Audit Chart & สุ่มก่อน Claim ทกุ 1-3 เดือน 1 ทมี รพ.แม่ทะ 1 ทมี  ต.ค.63-ก.ย.64

4.3 ประสานการจัดบริการ Center Logistic และคงคลัง 1.5 เดือน 4 หน่วยซ้ือ รพ.แม่ทะ
คงคลัง
<60 วนั

 ต.ค.63-ก.ย.64

4.4 ศูนย์จัดเก็บรายได้มีระบบตรวจสอบสิทธ ิClaim ครบและทนัเวลาภายใน 30 วนั ที่มี
ทะเบยีนคุมลูกหนี้ทกุสิทธ ิการทวนสอบลูกหนี้ ติดตามการชําระหนี้

1 แหง่ รพ.แม่ทะ

Claim 
ครบทกุ
สิทธ ิ

100% 
,sent 
date 
100%

 ต.ค.63-ก.ย.64



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

4.5 ประสาน CM รายโรคตรวจสอบข้อมูลบริการใหม้ีความครบถ้วน ถูกต้อง ทนัเวลา และ
วเิคราะหผ์ลการดําเนินงานเพื่อการพฒันาต่อเนื่อง

1 แหง่ รพ.แม่ทะ
CM รับรู้

และ
ดําเนินการ

 ต.ค.63-ก.ย.64

5. ติดตาม กํากับ และประเมินผล

5.1 เปรียบเทยีบแผนทางการเงินกับผลการดําเนินงานทกุเดือน กรณีเกินแผนใหข้ออนุมัติ นพ.
สสจ.ปรับแผนดําเนินการ

2 ครัง้ รพ.แม่ทะ ไม่เกินแผน ต.ค.63/มี.ค.64

5.2 วเิคราะหผ์ลการดําเนินงานจากเคร่ืองมือทางการเงิน
 - ประสิทธภิาพทางการเงิน (7 Plus efficiency) ทกุเดือน 12 ครัง้ รพ.แม่ทะ >5  ต.ค.63-ก.ย.64

 - ต้นทนุผู้ปวูยนอก & ผู้ปวุยใน (Unit cost) เทยีบกับกลุ่ม รพ.เดียวกัน 12 ครัง้ รพ.แม่ทะ
ไม่เกินค่า
กลางกลุ่ม

 รพ.
 ต.ค.63-ก.ย.64

 - ความเส่ียงทางการเงิน (Risk Score) กลุ่ม 4-7 12 ครัง้ รพ.แม่ทะ 0  ต.ค.63-ก.ย.64
 - ศักยภาพการใหบ้ริการผู้ปวุยใน (CMI อัตราครองเตียง) 12 ครัง้ รพ.แม่ทะ >80%  ต.ค.63-ก.ย.64

 - HGR เปรียบเทยีบกลุ่ม รพ.เดียวกัน ได้แก่ ผลผลิต LC & MC (ค่ายา Lab เวชภณัฑ์) 12 ครัง้ รพ.แม่ทะ
ผ่านทั้ง 4

 ตัว
 ต.ค.63-ก.ย.64

 - ผลประเมิน New TPS กระบวนการและผลดําเนินงาน <13 คะแนน 12 ครัง้ รพ.แม่ทะ
เกรด A 

ร้อยละ 80
 ต.ค.63-ก.ย.64

 - ตรวจสอบงบการเงินเบื้องต้น 12 ครัง้ รพ.แม่ทะ

ผ่าน
เกณฑ์

ร้อยละ 
100

 ต.ค.63-ก.ย.64

5.3 การบริหารคลังพสัดุ
(1) จัดทําแผนจัดหาพสัดุประจําปี 1 ครัง้ รพ.แม่ทะ 100% ต.ค.-63
(2) ประชุมเชิงปฏบิติัการการดําเนินงานด้านพสัดุโดยวธิทีางอิเล็คทรอนิกส์ (2 วนั)



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

 - นักจัดการงานทั่วไป 1 คน รพ.แม่ทะ 100% 106   UC ม.ค.-64

 - จนท.พสัดุ รพ. 2 คน รพ.แม่ทะ 100% 212   UC ม.ค.-64

 - ผู้ช่วย สสอ. 1 คน รพ.แม่ทะ 100% 106   UC ม.ค.-64
5.4 ติดตามรายงานการประชุม คกก.CFO ทกุเดือน 12 ครัง้ รพ.แม่ทะ 100% 4,500 UC  ต.ค.63-ก.ย.64

5.5. รับคณะนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบภายใน ด้านการเงิน การคลัง และพสัดุของสสอ. และ 
รพ.สต.ในพื้นที่ จาก สสจ. จํานวน 1 คร้ัง

50 คน สสอ.แม่ทะ

การเงิน/
พสัดุ

ดําเนินการ
ถูกตาม
ระเบยีบ

5,000 UC
ตค.63-กย.

64

5.6 ประชุมเชิงปฏบิติัการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินการคลังของ รพ.สต. และ สสอ.แม่ทะ 12 คร้ัง สสอ.แม่ทะ
รายงาน

การ
ประชุม

 6,000 UC ตค.63-

1.เร่ืองแจ้งใหท้ราบ 20 คน  กย.64
2. กฎ ระเบยีบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏบิติังาน
3.ติดตามผลการดําเนินงานการเงินการคลังประจําเดือนของหน่วยบริการ

19        รวมเงนิ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  บรหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)
ประเด็น / งาน : พฒันาระบบธรรมภบิาลและองค์กรคุณภาพ
ตัวชี้วัด (KPI) : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA (ร้อยละ 90)
ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา

1. โรงพยาบาลแม่ทะ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ร้อยละ 90

2. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่ทะ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ร้อยละ 100

จํานวน
แหล่ง
งบ

1

รหสัโครงการ
 100402

1.การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส ITA

1.ทบทวน/แต่งต้ังคณะกรรมการ รพข.แม่ทะ20คน รพช.แม่ทะ  -บคุลากรในหน่วยงานได้รับ ตค.63 สุมล
  1.1 คณะกรรมการพฒันาระบบการดําเนินงานคุณธรรมและความ สสอ.แม่ทะ 8 คน สสอ.แม่ทะ ทราบระดับคุณธรรมและความ สมควร
โปร่งใส((ITA)กําหนดบทบาทหน้าที/่แบง่หน้าที่รับผิดชอบ โปร่งใสในการดําเนินงาน 
        บทบาทหน้าที่ เกิดความตระหนักและให้
         - พฒันาระบบการการดําเนินงาน EB 1 -EB 26 ความสําคัญในการปฏบิติั
         - รายงานผลการดําเนินงาน EB 1 -EB 26 รายไตรมาส 4 คร้ัง เปน็องค์กรคุณธรรม
      - ประชุมคณะกรรมการ 4 คร้ัง  - ผลการประเมินตามแบบประเมิน
  1.2 คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA หลักฐานเชิงประจักษ ์EB1-EB26
กําหนดบทบาทหน้าที่  ไตรมาส ที่ 1 ระดับ 5
        บทบาทหน้าที่  ไตรมาส ที่ 2 ร้อยละ 80
       - ประเมินตามเกณฑ์ EB 1 -EB 26  ไตรมาส ที่ 3 ร้อยละ 85

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
คปสอ.แม่ทะ  จังหวัดล าปาง

ลําดับ
ชื่อโครงการ/
รายละเอียด

กิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ การปอ้งกันปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบ อ .แม่ทะ จ.ล าปาง ป ี2564
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      -  รายงานผลการประเมิน EB 1 -EB 26 ตามระบบ MITAS รายไตรมาส 4 คร้ัง  ไตรมาส ที่ 4 ร้อยละ 90 ธค.63 , มีค.64
      - ประชุมคณะกรรมการ 4 คร้ัง มิย.64 , กย.64

2.ดําเนินการพฒันาระบบการประเมิน ITA คณะกรรมการพฒันาระบบฯ กรรมการ
     ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบสํารวจ รายไตรมาส พฒันาระบบฯ
หลักฐานเชิงประจักษ ์(Evidence Base Integrity and 4 คร้ัง
Transparency Assessment : EBIT) จํานวน 26 ข้อ  ไตรมาส ที่ 1 EB 1-EB 4 ธค.63
(EB 1 – EB 26) เพื่อปรับปรุงและพฒันากระบวนการ  ไตรมาส ที่ 2 EB 1-EB 26  มีค.64
ปฏบิติังานเกิดความโปร่งใส และ ตรวจสอบได้   ไตรมาส ที่ 3 EB 1-EB 26  มิย.64
 ดัชนีความโปรง่ใส  ไตรมาส ที่ 4 EB 1-EB 26  กย.64
ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดซ้ือจัดจ้าง (EB1-EB4) ตค.-ธค.63 นภามาส
 EB 1 วเิคราะหผ์ลการจัดซ้ือจัดจ้างประจําป ี(ปทีี่ผ่านมา) อรุณศักด์ิ
 EB 2 กําหนดมตรการ กลไกหรือวางระบบในการดําเนินการ
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง
 EB 3 เผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี
 EB 4 เผยแพร่บนัทกึรายละเอียดวธิกีารและขั้นตอนการจัดซ้ือ
จัดจ้างอย่างเปน็ระบบ
  - แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ปดิ-ปลดประกาศ
  - จัดทําเอกสารซ้ือ/จ้างตามระเบยีบ
  - สรุปรายงานผลการจัดซ้ือ จัดจ้าง  (สขร.) รายเดือน
 -วางLink แสดงหลักฐานจากเวบไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 
ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนรว่ม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)(EB5-EB7) มค.-มิย.64 สุมล
 EB 5 เปดิโอกาสใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม สมควร
ในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
 EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงาน/
โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
 EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการตาม
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ภารกิจหลักของหน่วยงาน
  - จัดทําโครงการตามภารกิจหลัก(ที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วม
ดําเนินการ)
 - การจัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ประชุมร่วมแสดง
ความคิดเหน็/ร่วมจัดทําแผนงาน/โครงการ/ร่วมดําเนินการ)
 - สรุปผลการประชุม/ผลการดําเนินงาน/เผยแพร่ผลการดําเนินงาน
 -วางLink แสดงหลักฐานจากเวบไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 
ตัวชี้วัดที่ 3 การเปดิเผยข้อมูล (EB8-EB9) มค.-กย.64 นมัสการ
 EB 8 กําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ ประพนัธ์
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน
 EB 9 เปดิเผยข้อมูลข่าวสารที่เปน็ปจัุบนั
 -วางLink แสดงหลักฐานจากเวบไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 
 ดัชนีความพรอ้มรบัผิด
ตัวชี้วัดที่ 4 การด าเนินงานตามภารกิจ (EB10-EB12) มค.-กย.64 บรรเจิดพร
 EB 10 การเผยแพร่แผนปฏบิติัประจําปี ประพนัธ์
 EB 11 เผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏบิติังานตามแผน
ปฏบิติัการประจําป ี(ที่ผ่านมา)
 EB 12 เผยแพร่การกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน
ปฏบิติัการประจําปี
 -วางLink แสดงหลักฐานจากเวบไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 
ตัวชี้วัดที่ 5 การปฏบิตัิงานตามหน้าที่ (EB13-EB14) มค.-กย.64 สุมล
 EB 13 กําหนดมาตรการ กลไก หรือกาวางรระบบในการบริหาร สมควร
ผลการปฏบิติังานและการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์
การปฏบิติังานตํ่า
 EB 14 รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏบิติั
ราชการประจําป ีของบคุลากรในหน่วยงาน และเปดิเผยผลการ
ปฏบิติัราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปดิเผยใหท้ราบ
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ในรอบปงีบประมาณ
 -วางLink แสดงหลักฐานจากเวบไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 

ตัวชี้วัดที่ 6 เจตจ านงสุรจิตของผู้บรหิาร (EB15) มค.-กย.64 สุมล
 EB 15 มีเผยแพร่เจตจํานงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน สมควร
 - ประกาศเจตจํานงสุจริตโดยผู้บริหารและมีการเผยแพร่บนเวบ็ไซต์
เผยแพร่บนเวบ็ไซต์
 - เผยแพร่เจตจํานงฯและภาพกิจกรรม
 -วางLink แสดงหลักฐานจากเวบไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 
ตัวชี้วัดที่ 7 การจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน (EB16) มค.-กย.64 สุมล
 EB 16 มีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการระบบในการจัดการ สมควร
เร่ืองร้องเรียน
 - คําส่ังผู้รับผิดชอบ
 - ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน ทางโทรศัพท ์อินเตอร์เน็ต 
ไปรษณีย์ แอพลิเคชั่นหรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 - คู่มือปฎบิติังานการรับเร่ืองร้องเรียน แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน
 - แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน
 - รายงานสรุปผลการดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน 
 -วางLink แสดงหลักฐานจากเวบไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 
 ดัชนีความปลอดจากการทจุิรตในการปฏบิตัิงาน
ตัวชี้วัดที่ 8 การรบัสินบน (EB17) มค.-กย.64 สุมล
 EB 17 มีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ สมควร
ปอูงกันการรับสินบน
 - ประกาศมาตรการปอูงกันการรับสินบนทกุรูปแบบ
 - กํากับติดตามผลการดําเนินงาน
 - รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการปอูงกันการรับสินบน
 -วางLink แสดงหลักฐานจากเวบไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 9 การเสรมิสรา้งวัฒนธรรมสุจรติ (EB18-EB19) มค.-กย.64 สุมล
 EB 18 มีการเสริมสร้างวฒันธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้าน สมควร
การทจุริตในหน่วยงาน
 EB 19 มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 
และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุง
การบริหารงานของหน่วยงานใหม้ีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
 - จัดต้ังกลุ่ม STRONG
 - No Gift Policy
 - จัดต้ังชมรมจริยธรรม (พอเพยีง วนิัย สุจริต จิตอาสา) 
 - นําคุณธรรมเชิงสัมพทัธ(์Relative Moral) เกรงใจ น้ําใจ ใคร่ครวญ ส่วนรวม
 - สร้างค่านิยม MOPH
 - จรรยาข้าราชการ
 - ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
 -วางLink แสดงหลักฐานจากเวบไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 
ตัวชี้วัดที่ 10 การปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซ้อน (EB20-EB22) มค.-กย.64 สุมล
 EB 20 วเิคราะหค์วามเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบัซ้อนในหน่วยงาน สมควร
 - จัดประชุมเพื่อวเิคราะหค์วามเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบัซ้อน
 EB 21 การจัดการความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบัซ้อน 
โดยการกําหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการปอูงกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อน
 EB 22 ประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปล่ียนความรู้ภายใน
หน่วยงานในการใหค้วามรู้เร่ือง การปอูงกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
จิตพอเพยีงต้านทจุริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
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 -  อบรมใหค้วามรู้ เร่ืองการปอูงกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 40 คน สสอ./รพ.สต. 4,000 สสจ. มีค. 64 สุมล
จิดพอเพยีงต้านทจุริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 30 คน รพช.แม่ทะ 750 UC มีค. 64 สมควร
 -วางLink แสดงหลักฐานจากเวบไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 
ตัวชี้วัดที่ 11 แผนปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติ (EB23-EB24) มค.-กย.64 สุมล
 EB 23 จัดทําแผนปฏบิติัการปอูงกัน ปราบปรามทจุริตและประพฤติ สมควร
มิชอบประจําป ีของหน่วยงาน และแผนปฏบิติัการส่งเสริมคุณธรรม
ของชมรมจริยธรรม ประจําปงีบประมาณของหน่วยงาน
 EB 24 กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏบิติัการปอูงกัน 
ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ประจําปขีองหน่วยงาน
และแผนปฏบิติัการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 
ประจําปงีบประมาณของหน่วยงาน
 -วางLink แสดงหลักฐานจากเวบไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 
 ดัชนีคุณธรรมการการท างานในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 12 มาตรฐานและความเปน็ธรรมในการปฏบิตัิงานและ มค.-กย.64 สุมล
การใหบ้รกิาร(EB25-EB26) สมควร
 EB 25 กําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบ
การปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏบิติังาน
 - จัดทําคู่มือการปฏบิติังาน
 - จัดทํามาตรฐานการปฏบิติังาน
 - จัดทําแนวทางการตรวจสอบการปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่
ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏบิติังาน
 EB 26 เผยแพร่กระบวนการอํานวยความสะดวก หรือการใหบ้ริการ
ประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
 - จัดทําคู่มือการอํานวยความสะดวกประชาชน
 - มาตรฐานการปฏบิติังาน การอํานวยความสะดวกประชาชน
 - มีหลักฐานการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
 -วางLink แสดงหลักฐานจากเวบไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

3.จดัตั้งชมรมจริยธรรมของ รพ.และส านักงานสาธารณสขุอ าเภอ 2 หน่วยงาน คปสอ.แม่ทะรพ.แม่ทะ และ สสอ.แม่ทะ พย.63 คณะทํางาน
3.1 ทบทวนคณะทํางานขับเคล่ือนชมรมจริยธรรมของหนว่ยงาน รพ.แม่ทะ เปน็องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ชมรมจริยธรรม
3.2ลงทะเบยีนชมรมจริยธรรม สสอ.แม่ทะ ตามคุณธรรม 4 ประการ รพ.แม่ทะ
3.3จัดประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์/ข้อตกลงของผู้บริหาร (พอเพยีง วนิัย สุจริต จิตอาสา)บรูณาการประชุม คปสอ. พย.63 สสอ.แม่ทะ
และสมาชิกในองค์กรต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปเปน็ลายลักษณ์อกัษร  -บคุลากรมีความสุขในการท างาน บรูณาการประชุม กกบ.
3.4กําหนดคุณธรรมเปาูหมายจากปญัหาที่อยากแกแ้ละความดี  -บคุลากรเปน็ต้นแบบที่ดีด้านบรูณาการประชุม ผอ.รพ.สต.พย.63
ที่อยากทําที่สอดคล้องกบัคุณธรรม 4 ประการ สุขภาพและมีสุขภาพที่ดี
พอเพยีง  วินยั  สุจริต จิตอาสา  -ประชาชน/ผู้รับบริการมีความ
  - การบริการด้วยความโปร่งใส มจีิตบริการ พงึพอใจ
  - มาปฎบิติังานตรงเวลา  -ไม่มีข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรม
  - ร่วมกนัประหยัด ด้านพลังงาน และวัสดุต่างๆ การใหบ้ริการ
 - มุ่งเน้นการนําคุณธรรมเชิงสัมพทัธ(์Relative Moral) เกรงใจ น้ําใจ
ใคร่ครวญ ส่วนรวม
3.5 จัดทําแผนปฎบิติัการส่งเสริมคุณธรรมของหนว่ยงาน พย.63 คณะทํางาน
(ตามแบบฟอร์มที่ 1) บรูณาการกบั ยุทธ 3 ชมรมจริยธรรม
 1. ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส รายไตรมาส 4 ไตรมาส ธค.63,มีค.64
 2. ใหค้วามรู้แก่บคุลากร มิย.64,กย.64
  -ค่านิยม MOPH องค์กร การปอูงกันการทจุริต ผลประโยชน์ทบัซ้อน
 3. ประกาศนโยบายไม่รับของขวญั ธค.63
 4.ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ตค.63-กย.64
  -คัดเลือกบคุลากรส่งเข้าประกวดรางวลัต่างๆ เช่น คนดีศรีสาธารณสุข 
ข้าราชการดีเด่น 
 5.กิจกรรมสืบสานประเพณี ร่วมกิจกรรมในวนัสําคัญต่างๆ ตค.63-กย.64
 6. ปฏบิติัธรรม ณ วดับรรพตสถิต อ .เมือง จ.ลําปาง  จนท. 50 คน 15,000   UC มีค.64



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

 7. กิจกรรมจิตอาสาทําความดีด้วยหวัใจ ตค.63-กย.64

 8.กิจกรรมปลูกพชืผักสวนครัว/สมุนไพรปลอดสารเคมี สสอ.แม่ทะ รพ.แม่ทะ ตค.63-กย.64
    - ในหน่วยงาน รพ.สต.ทกุแหง่
    - ในครัวเรือน จนท. จนท.อย่างน้อยร้อยละ 50
3.6 รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฎบิติัการฯ(ตามแบบฟอร์มที่ 2) 2 (คร้ัง) 6 , 12 เดือน มีค.64 , กย.64 สมควร
3.7 รายงานแบบติดตามประเมนิผลแผนปฎบิติัการฯ(ตามแบบฟอร์มที่ 3) 2 (คร้ัง) 6 , 12 เดือน มีค.64 , กย.64 สุมล

รวม 19750 UC
งบ UC 15750
งบ สสจ 4000



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  บรหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)

ประเด็น./งาน. การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ
                   โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตัวชี้วัด (KPI) :

โรงพยาบาลแม่ทะ ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ในเดือน ก.พ.2564
สถานการณ ์/ ข้อมูลพ้ืนฐาน :

โรงพยาบาลแม่ทะ หมดอายุการรับรองการธาํรงคุณภาพ บนัไดขั้นที่ 2 เมื่อเดือน มิถุนายน 2562  ประเด็นที่ยังเปน็ปญัหา คือการเชื่อมโยงระบบคุณภาพเพื่อนําสู่การปฏบิติั และ ประเด็นของความต่อเนื่อง
ในการดําเนินงาน มีการปรับเปล่ียนบคุลากรผู้รับผิดชอบงานในบางหน่วยงาน และ บางทมีนํา  ในป ี2563 ต้ังเปาูหมายขอรับรองคุณภาพ HA

จํานวน
แหล่ง
งบ

รหสัโครงการ.. 100403
รพ.แม่ทะ
ผ่านการ

โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแม่ทะเพ่ือการรบัรองคุณภาพ HA ขั้น3 รพ.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง ป2ี564
รับรอง
คุณภาพ

1     ด้านโครงสรา้งการด าเนินงาน ขั้น3
 - ทบทวน ปรับปรุงคณะกรรมการและคณะทํางานให้ 6 ทมี รพ.แม่ทะ  ต.ค.63 กกบ.
เหมาะสมและเปน็ปจัจุบนั Lead team   PCT  RM  IM  HR ทมีนํา
ศูนย์คุณภาพ ทมี FA  IS

2     ด้านกระบวนการด าเนินงาน  ( รายละเอียดกระบวนการ ...... )
 - ทมึนําแต่ละด้าน กําหนดแผนและกิจกรรม ติดตามควบคุม ต.ค.63 ทมีนํา
กํากับใหเ้ปน็ไปตามแผน เสนอ กกบ.ทกุเดือน
 กิจกกรรมหวัหน้าพาท าคุณภาพ ทกุหน่วยงาน

หวัหน้า
หน่วยงาน

 1. หน่วยงาน มี แฟมูคุณภาพงาน HA ของแต่ละหน่วยงาน
ก.ย.63 ถึง ต.ค.

64
ศูนย์

คุณภาพ
    ประกอบด้วยUnit profile หน่วยงานมาตรฐานการทํางาน ก.ย.-63
    แผนพฒันาคุณภาพ และ แผนพฒันาบคุลากร
2. กิจรรมหวัหน้าพาทําคุณภาพ
   2.1มีการทํากิจกรรม 12 ทบทวน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 โรงพยาบาลแมท่ะ จังหวัดล าปาง

ลําดับ
ชื่อโครงการ/
รายละเอียด

กิจกรรม
เปาูหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

      ทบทวนความเส่ียงของหน่วยงาน,ทบทวนการดูแลผู้ปวุย
      ทบทวนการติดเชื้อ และ อื่น ๆ
  2.2 มีการพฒันาคุณภาพ CQI โดยใช้หลัก 3 P
  2.3 มีการติดตามตัวชี้วดั ระดับหน่วยงาน และ องค์กร

3     ด้านการพัฒนาบคุลากร HR
inhouse ศูนย์คุณภาพ

 - จัดเวทปีระชุม แลกเปล่ียนเรียนรู้การดําเนินงานทบทวนและพฒันา 25 คน รพ.แม่ทะ 2,500    UC มค.,พค.กย.64 หวัหน้างาน
คุณภาพระหวา่งหน่วยงานใน รพ.ทกุ 4 เดือน
 - ประชุมเชิงปฏบิติัการสําหรับบคุลากรด้านการบริหารความเส่ียง และการ 25 คน รพ.แม่ทะ 8,600    UC กพ.64 HR
ประเมินตนเองตามมาตรฐานเพื่อเขียนแบบประเมินตนเอง  service ศูนย์คุณภาพ
profile  โดยวทิยากรภายนอก หวัหน้างาน

out source
 - ส่งบคุลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ของ สรพ. HR
1. HA 503 SAR writing 4 คน รพ.แม่ทะ UC ม.ค.-63 บรูณาการ ย.3
2. HA 401 การเยี่ยมสํารวจภายในและการสร้างโค้ชเพื่อขับเคล่ือน 4 คน UC ม.ค.-63
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Internal Survey & Coaching for Continuous Quality Journey)

4     ด้านการประเมินผล M&E
การนิเทศ/ติดตามเยี่ยมหน่วยงานระดับโรงพยาบาล
 - Quality round ของทมีนําเฉพาะด้านโดยบรูณาการการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ทั้ง  Risk 
round และ

ทมีQRT จังหวดั 3,000    UC ธ.ค.62,มี.ค, กกบ.
ENV round ทกุเดือน เพื่อเปน็การกระตุ้นหน่วยงาน ใหข้้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาต่อเนื่อง กกบ.ทมีนํา มิ.ย.,กย.63 ทมีนํา
 - รับการตรวจเยี่ยมจากทมี QRT จังหวดั ทกุ 3 เดือน รวม 30 คน หวัหน้างาน
 - สมัครเพื่อขอการรับรอง HA ของสถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  ( ยื่นเอกสารขอรับการเยี่ยมประเมิน HA ขั้น 3 )1 รพ.แม่ทะ 100% 60000 UC กย.63 กกบ./ทมีนํา
 - รบัการตรวจเยี่ยมรบัรอง HA ขั้น 3 จาก สรพ
กิจกรรม เตรยีมรบัการเยี่ยม Surveillance จากสรพ.
1.ประสานการเข้าเยี่ยมประเมินรับรอง มค.64 กกบ./ทมีนํา
2.เตรียมความพร้อมหน่วยงานและทมีกลางเพื่อพร้อม ศูนย์คุณภาพ
รับการเยี่ยม จากสรพ.
3.ประชุม เตรียมความพร้อมของทมี และเอกสาร



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

4.รับการเยี่ยม จากสรพ.
5.ประชุม  สรุป ข้อเสนอแนะหลังรับเยี่ยม AAR (After Action review )
เพื่อทําแผนพฒันาตามข้อเสนอแนะ

รวมทั้งสิ้น 74100



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 บรหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)
ประเด็น / งาน : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 การพฒันาศูนย์ข้อมูลอําเภอ และพฒันาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศ 
2 การพฒันาโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ Smart Hospital
3 การพฒันาสารสนเทศหน่วยบริการปฐมภมูิ/คลินิกหมอครอบครัว PCU 
4 บคุลากรสาธารณสุข ได้รับการพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Digital Completency)

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ : รอ้ยละของหน่วยบรกิารที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
1 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศระดับอําเภอมีคุณภาพ
2 ร้อยละของสถานบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 1

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา
1 หน่วยงานระดับอําเภอไม่มีผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจน
2 ขาดการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง การส่งข้อมูล การแก้ไขข้อมูล และการรายงานผลการดําเนินงานที่เปน็รูปธรรม
3 ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลสารสนเทศ ไม่ได้รับการพฒันาศักยภาพด้าน Digital Competency

จํานวน
แหล่ง
งบ

รหสัโครงการ
 100404

โครงการพัฒนาคุณภาพด้านระบบสารสนเทศทางการแพทย์ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง ป2ี564

1 พัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด อ าเภอ มีคุณภาพ
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล ระดับอําเภอ ต.ค.-63
     - คณะทํางาน CIO, IM, IM ย่อย, ระบบ Monitor
     - พฒันา Data Center อําเภอ
     - รายงาน Minimum Data Set
1.2 คุณภาพข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
คปสอ.แม่ทะ จังหวัดล าปาง

ลําดับ
ชื่อโครงการ/
รายละเอียด

กิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

     1) ข้อมูลประชากร  ต.ค.63-ก.ย.64
         - ประชากรสัญชาติไทยเทยีบทะเบยีนราษฎร์
         - ความถูกต้องในองค์ประกอบของประชากร
           เช่น เลข 13 หลัก คํานําหน้า วนัเกิด เพศ
           สถานภาพ สัญชาติ ที่อยู่ เปน็ต้น
         - ประชากรในเขตรับผิดชอบซํ้าซ้อน
     2) การพฒันาคุณภาพแฟมูบริการ  ต.ค.63-ก.ย.64
         - ตรวจสอบความเชื่อมโยง ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกันและเทา่กันของกลุ่มแฟมูผู้ปวุยใน 43
 แฟมู กับ 12 แฟมู

     3) การพฒันาแฟมูข้อมูลงานแม่และเด็ก  ต.ค.63-ก.ย.64
         - แฟมู Diag_OPD, แฟมู ANC, แฟมู Prenatal
         - แฟมู Diag_IPD, แฟมู Labor, แฟมู Newborn
     4) การพฒันาแฟมูข้อมูลโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCD)
         - บนัทกึทะเบยีนผู้ปวุย NCD  ต.ค.63-ก.ย.64
         - บนัทกึเยี่ยมบา้น COC, Community Service
     5) การตรวจคุณภาพการวนิิจฉัยโรค และการใหส้าเหตุการตาย  ต.ค.63-ก.ย.64
         - IM, MRA ตรวจคุณภาพเวชระเบยีน ทกุเดือน รพ.แม่ทะ >80% 0  ต.ค.63-ก.ย.64 MRA
         - พฒันาแพทย์ / ผู้เกี่ยวข้อการวนิิจฉัยสาเหตุการตาย
         - อบรมแพทย์จบใหม่

2 โรงพยาบาลแม่ทะได้รบัการพัฒนาเปน็ Smart Hospital
1. โรงพยาบาลแม่ทะ มีระบบคิวที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที/่ มีระบบคิวสําหรับผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล
      คิวแยกเฉพาะจุดบริการคลินิก/คิวออนไลน์/มีจอแสดงลําดับคิวเหน็ชัดเจน - จุดลงทะเบยีนผู้ปวุย
   - วเิคราะห ์และศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบคิวหอ้งตรวจ - จุดซักประวติั ต.ค.63 - ธ.ค.63
   - จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ - หอ้งตรวจแพทย์ พ.ย.63
      * จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองพมิพบ์ตัรคิว (เคร่ืองพมิพ ์Termal) 4 เคร่ือง 0     อิศราพงษ์
      * จัดซ้ือเคร่ืองยิงบาร์โค้ด 3 เคร่ือง รพ.แม่ทะ บรูณาการ ,งานบริหารฯ
      * จัดซ้ือจอแสดงผลคิวการใหบ้ริการ (Smart TV ขนาด ไม่น้อยกวา่ 60 นิ้ว) 5 เคร่ือง งาน บริหารฯ UC
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      * จัดซ้ือตัวแยกสายสัญญาณ HDMI (ใช้แยกสัญญาณภาพเปน็ 2 จอ) 1 ตัว 0
   - ดําเนินการติดต้ังและใช้งานระบบ พ.ย.64 - ก.ย.64
   - ประเมินผลระบบคิว ส.ค.64
2. โรงพยาบาลแม่ทะ มีเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่ายเพื่อความพร้อมของระบบการเก็บข้อมูล

   - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 1 เคร่ือง ( 350000 บาท) รพ.แม่ะ มีคอมพวิเตอร์แม่ข่ายที่รองรับการเพิ่มขึ้นของบรูณาการ  UC ต.ค.63     อิศราพงษ์
     (เกณฑ์ราคากลางครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ป ี2563) ข้อมูล เพื่อความพร้อมใช้งานตลอดเวลางาน บริหารฯ ,งานบริหารฯ
3. โรงพยาบาลแม่ทะ มีระบบนัดหมายเหล่ือมเวลา

1 ระบบ

ผู้รับบริการ
ที่มีนัดหมาย
 ได้รับการ
นัดหมาย

      แสดงเวลานัดหมายชัดเจน หรือมีลําดับขั้นตอน ใบนัดทกุใบ มีเวลานัดรพ.แม่ทะ และเข้าตรวจตามเวลานัดที่ชัดเจน ต.ค. - ธ.ค. 63 อิศราพงษ์
      การนัดหมาย ระบใุนใบนัดผู้ปวุยคร้ังต่อไป ที่ชัดเจน
4. โรงพยาบาลแม่ทะ มีและใช้นโยบายยกเลิกการเรียกรับ 0
      สําเนาบตัรประชาชน มีการใช้เคร่ืองอ่านบตัรประชาชน ต.ค.-ธ.ค. ยกเลิกบตัร OPD Card และเรียกเก็บสําเนาบตัร 100 %
      สําหรับผู้รับบริการและจัดเก็บข้อมูลเวชระเบยีนผู้ปวุยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) 
และมีการใช้ใบส่ังยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทกุหอ้งตรวจ

ระบบ OPD Scan, HOSxPรพ.แม่ทะ

มีระบบ
จัดเก็บเวช
ระเบยีน 
และการส่ัง
ยาในระบบ
 HOSxP

อิศราพงษ์

5. โรงพยาบาลแม่ทะ มีและใช้ระบบ ERP 0.00
     (Enterprise Resource Planning)ในการบริหารจัดระบบงาน Back Office ใหม้ีความ
เชื่อมโยงกัน เช่น ระบบบญัชี การจัดซ้ือจัดจ้าง การบริหารจัดการทรัพยากรบคุคล เปน็ต้น ระบบ Back Officeรพ.แม่ทะ มีระบบ Back office ใช้งาน 

ต.ค.-ก.ย. อย่างน้อย 1 ระบบ
อิศราพงษ์

     ในการบรหิารจัดระบบงาน Back Office
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6. โรงพยาบาลทกุแหง่ พฒันาระบบ HIS ใหส้ามารถเชื่อมโยงข้อมูลของเคร่ืองมือแพทย์ได้แบบ
อัตโนมัติ

   - ดําเนินการเชื่อมเคร่ืองวดัความดันเข้าระบบ HOSxP ราคา 46000 บาท

เชื่อมเคร่ืองวดั
ความดันเข้า
ระบบ HOSxP

รพ.แม่ทะ

เคร่ืองวดั
ความดัน
โลหติ
สามารถส่ง
ข้อมูล
ผู้รับบริการ
เข้าระบบ 
HOSxP ได้ 0.00  UC ต.ค.-ก.ย.

อิศราพงษ์

7. พัฒนาระบบ Teleconference เครอืข่าย คปสอ.แม่ทะ

   - Smart TV 60 นิ้ว ราคา 252160 บาท ..16.. เคร่ือง บรูณาการ QOF ต.ค.63- ก.ย.64 พทิยา
  - WEBCAM Logitech C930E-AP จ านวนเงนิ 78400 บาท ..16.. เคร่ือง เพื่อใหม้ีระบบพร้อมใช้งานงานบริหารฯ ,งานบริหารฯ
  - Sound Bar GENIUS (100) Black  จํานวนเงิน 12640 บาท ..16.. เคร่ือง รพ.แม่ทะ บรูณาการ     อิศราพงษ์
   - MicroPhone NUBWO Condenser(M66) จํานวนเงิน 12640 บาท ..16.. เคร่ือง บรูณาการ
   - ค่าเช่าระบบ video conference 1 ป ี(ใช้พร้อมกันได้ 100 user) จํานวน 2664.30 บาท 1 สัญญา บรูณาการ
8. จ่ายค่าสาธารณูปโภคด้านสารสนเทศ

   - ดําเนินการจ่ายค่าสาธารณูปโภคด้านสารสนเทศ จํานวนเงิน 19855 บาท ระบบ Internet บรูณาการเงิน     UC     ต.ค.63- ก.ย.64     อิศราพงษ์
เพื่อใหม้ีระบบพร้อมใช้งานฝุายบริหาร ,งานบริหารฯ

ระบบ HOSxP รพ.แม่ทะ 0.00
   - ดําเนินการจ่ายค่าโดเมนเนมและโฮสต้ิงเวบ็ไซต์   จํานวนเงิน 1220 บาท เวบ็ไซต์ รพ.แม่ทะ 0.00

3
การพัฒนาหน่วยบรกิารปฐมภมูิ/คลินิกหมอครอบครวั จังหวัดล าปาง มีและใช้ระบบ
สารสนเทศในการบนัทกึข้อมูล

โรงพยาบาลแม่ข่ายพฒันาระบบสารเทศสําหรับการใหบ้ริการในปฐมภมูิ (PCU) ต.ค. – ธ.ค. 63
 - CIO ร่วมกันวางแผน วเิคราะหร์ะบบ
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 - IT ติดต้ัง และทดสอบ VPN, ระบบส่งต่อ จํานวนเงิน 30000 บาท รพ.สต. 3 แหง่รพ.สต.กิ่ว นาคต สามารถใช้งานฐานข้อมูลบรูณาการเงินUC ต.ค. – ธ.ค. 63
น้ําโจ้ hosxpจากนอกสถานที่กับบริหารฯ

ได้อย่างสะดวกปลอดภยั
 -  ติดต้ัง ระบบดูผล lab online ผ่านมือถือ รพ.สต. 12 แหง่ คปสอ.แม่ทะสามารถดูผลlabได้จาก UC ต.ค. – ธ.ค. 63

รพ.สต.ทกุแหง่ โดยมีรหสัผ่านเฉพาะแหง่
4 เพ่ิมสมรรถนะด้าน Digital Competency ของเจ้าหน้าที่

4.1 ส่ือสารประชาสัมพนัธก์ารเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเวบ็ thaimooc.org  (จนท.ทกุประเภท ใน
อําเภอลงทะเบยีนเรียน ร้อยละ 90) ต.ค. – ธ.ค. 63
4.2 รายงานข้อมูล Digital competency ของบคุลากรในอําเภอ (เรียนรู้ครบหลักสูตรและได้
ใบประกาศ ร้อยละ 75) ม.ค.-มี.ค 64

   4.3  ประชุมเชิงปฏบิติัการติดตามคุณภาพข้อมูล 43 แฟมู ในรพ.สต. (จํานวน 6 คร้ัง)
   - ตรวจสอบรายงานข้อมูลเทยีบกับทะเบยีนราษฎร์ คืนข้อมูลใหห้น่วยบริการ ผู้รับผิดชอบงาน/ สสอ. 1. ข้อมูลมีคุณภาพตามโครงสร้าง 43 แฟมู18,000 UC พ.ย.63, ม.ค.63 นมัสการ
ปลีะ 2 คร้ัง (ม.ค., ก.ค.) จนท.บนัทกึข้อมูล 2. อําเภอ และหน่วยบริการมีข้อมูลสารสนเทศ มี.ค., พ.ค. 63
   - ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลแม่และเด็ก จํานวน 30 คน ครบถ้วนถูกต้อง น่าเชื่อถือ เปน็ปจัจุบนัก.ค., ส.ค. 63
   - ติดตาม ทบทวน ตรวจสอบข้อมูลผู้ปวุยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง NCD และนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
   - ตรวจด้วยโปรแกรม OPPP2010 3. ระบบข้อมูลแม่และเด็ก อําเภอแม่ทะ

มีความครบถ้วนถูกต้อง และเปน็ปจัจุบนั 
4. ระบบข้อมูลผู้ปวุยเบาหวาน 
 ผู้ปว่ยความดันโลหติสูง อ าเภอแม่ทะ 
มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเปน็ปจัจุบนั

รวมทั้งสิ้น 18,000.00
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ยุทธศาสตรท์ี่  4  บรหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)
ประเด็น / งาน :  การพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ตัวชี้วัด (KPI) :  ร้อยละความสําเร็จของส่วนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนินการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
สถานการณ ์/ ข้อมูลพ้ืนฐาน :  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่ทะผ่านการประเมินระดับความสําเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์ PMQA

เปาูหมาย

จํานวน
แหล่ง
งบ

1

รหสัโครงการ
 100405

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ PMQA อ.แม่ทะ จ.ล าปาง ป ี2564
1. ทบทวนคณะทํางาน PMQA 8 คน สสอ.แม่ทะ มีคณะกรรมการฯ  พย.63 สุมล
2.ประชุมคณะทํางาน คณะกรรมการ สสอ.แม่พริกมีรายงานการประชุม -  -  ธค.63 คณะทํางาน 

จํานวน 8 คน คณะกรรมการฯ  มีค.64,กย.64 PMQA
ประชุม 3 คร้ัง/ปี

2. จัดระบบการพฒันา PMQA
 2.1 จัดทําลักษณะสําคัญขององค์กร  จํานวน 13 ข้อคําถาม 8 คน สสอ.แม่ทะ มีลักษณะสําคัญของ  ธค.63 คณะทํางาน 
ได้ครบถ้วน องค์กร 13 ข้อคําถาม PMQA
 2.2 ดําเนินการภาคบงัคับในป ี2564 หมวด 1 - 6

 2.3 ประเมินองค์กรด้วยตนเองเทยีบกับเกณฑ์คุณภาพ 8 คน สสอ.แม่ทะ มีผลการประเมินตนเอง  ธค.63 คณะทํางาน 
การบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558  หมวด 1 - 6    หมวด 1 - 6    PMQA
 2.4 นําโอกาสในการปรับปรุง(Opportunity For Improvement:OFI) 8 คน สสอ.แม่ทะ มีแผนพฒันาองค์กร  ธค.63 คณะทํางาน 
ที่ได้จากการประเมินองค์การด้วยตนเอง (Self Assessment) เทยีบกับ หมวด 1 - 6    PMQA

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
คปสอ.แม่ทะ  จังหวัดล าปาง

ลําดับ
ชื่อโครงการ/
รายละเอียด

กิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)
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เกณฑ์ฯ มาจัดทําแผนพฒันาองค์การ หมวดละ 1 แผน
 2.5 จัดทําตัวชี้วดัที่สะทอ้นผลลัพธใ์นหมวดที่ดําเนินการ 8 คน สสอ.แม่ทะ  มีตัวชี้วัดที่สะทอ้น  ธค.63 คณะทํางาน 
ได้ครบถ้วน (หมวดละ 2 ตัวชี้วดั) ผลลัพธ์ PMQA

จํานวน
แหล่ง
งบ

2.6กําหนดตัวชี้วดัหมวดละ 3 ตัวชี้วดั ตามหมวด 7 ผลลัพธก์ารดําเนินการ 
หวัข้อ 7.1-7.6 ใหม้ีความสอดคล้องกับ OFI (Opportunity for
Improvement) พร้อมจัดทํารายละเอียดตัวชี้วดั (KPI Template)
 2.7 ดําเนินการตามแผนพฒันาองค์การของส่วนราชการ 8 คน สสอ.แม่ทะ มกีารดําเนินการ  ธค.62 - กย.63 คณะทํางาน 

ตามแผนพฒันาฯ PMQA

 2.8 ติดตามประเมินผลความสําเร็จของการพฒันาองค์กร  3 เดือน/คร้ัง สสอ.แม่ทะ มีการติดตาม มี.ค.,มิ.ย.63 คณะทํางาน 
ประเมินผล ก.ย.-63 PMQA
ความสําเร็จ

 2.9 จัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน รอบ 3, 6, 9 รอบ 3 เดือน ผลการดําเนินงาน 2-ม.ค.-64 คณะทํางาน 
 และ 12 เดือน ภายในระยะเวลาที่กําหนด รอบ 6 เดือน PMQA 2-เม.ย.-64 PMQA

รอบ 9 เดือน 2-ก.ค.-64
รอบ 12 เดือน 2-ต.ค.-64

รวมเงิน 0

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปาูหมาย/
จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ
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ประเด็น / งาน :  ระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ
ตัวชี้วัด (KPI) : 1.อ าเภอมีศูนย์ปฏบิตัิการภาวะฉุกเฉินและทมีตระหนักรูส้ถานการณท์ี่สามารถปฏบิตัิงานได้
ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา

       สถานการณ์โรคที่เฝูาระวงัทางระบาดวทิยา ป ีพ.ศ.2563 ต้ังแต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วนัที่ 31 สิงหาคม 2563 พบโรคที่เฝูาระวงัทางระบาดวทิยา 3 อันดับแรก คือ โรคอุจจาระร่วง พบอัตราปวุย 
810.63 ต่อแสนประชากร รองลงมา ได้แก่ โรคปอดอักเสบ พบอัตราปวุย 203.88 ต่อแสนประชากร และโรคไข้หวดัใหญ่ พบอัตราปวุย 174.52 ต่อแสนประชากร ตามลําดับ เมื่อทําการวเิคราะหข์้อมูล พบวา่
โรคอุจจาระร่วง พบอัตราปวุยที่สูงขึ้นกวา่ในป ีพ.ศ.2562 ในช่วงเวลาเดียว มีอัตราปวุยที่สูงกวา่ค่ามัธยฐาน 5 ปยี้อนหลัง และพบอัตราปวุยสูงในกลุ่มอายุ 0-4 ป ีและกลุ่มอายุ 65 ป ีขึ้นไป 
ส่วนโรคปอดอักเสบและโรคไข้หวดัใหญ่มีแนวโน้มลดลง และอัตราปวุยตํ่ากวา่ค่ามัธยฐาน 5 ปยี้อนหลัง 
        สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อําเภอแม่ทะ ป ีพ .ศ.2563 ต้ังแต่วนัที่ 1 ม.ค. 63 ถึง วนัที่ 13 ก.ย. 63 พบผู้ปวุย จํานวน 21 ราย อัตราปวุย 35.87 ต่อแสนประชากร พบวา่ในเดือน กรกฎาคมและเดือนสิงหาคม

มีอัตราปวุยสูงกวา่ค่ามัธยฐาน 5 ป ีย้อมหลัง และยังพบวา่ยังมีหมู่บา้นที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ภายใน 28 วนั ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ 10-14 ป ีและพบโรคไข้ปวดข้อยุงลาย จํานวน 5 ราย อัตราปวุย 8.54 
ต่อแสนประชากร ซ่ึงทั้งสองโรคมีสาเหตุมาจากยุงลายที่เปน็พาหะนําโรค
        ด้วยสถานการณ์ปจัจุบนั ทั่วโลกยังพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา อย่างต่อเนื่อง และในประเทศไทยมีโอกาสที่จะมีการระบาดในระลอกที่ 2 ซ่ึงโรคดังกล่าวเปน็โรคที่ยังไม่มีวคัซีนในการปอูงกันโรค
หากได้รับเชื้อมีโอกาสเสียชีวติ
        ดังนั้น เมื่อวเิคราะหส์ถานการณ์ของโรคและภยัสุขภาพ ที่เปน็ปญัหาของอําเภอแม่ทะ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคติดต่อนําโดยยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยแต่ละโรคพบ GAP ดังนี้
        1. โรคอุจจาระร่วง สภาพปัญหาที่พบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ขาดการฟื้นฟู/ทบทวนองค์ความรู้ในการวินิจฉัยโรคอุจจาระร่วง และยังไม่เคยมีการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงในพื้นที่อําเภอแม่ทะ

        2. โรคติดต่อนําโดยยุงลาย สภาพปญัหาที่พบ ใน 3 ช่วง คือ
           - ก่อนฤดูกาลระบาด พบวา่ การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรยังไม่สมบรูณ์ อปท.บางแหง่ไม่ส่งบคุลากรพน่หมอกควนัไปอบรมฟื้นฟคูวามรู้และประเมินประสิทธภิาพเคร่ืองพน่หมอกควนั ปทีี่ผ่านมา
การปอูงกันโรคล่วงหน้าโดยกิจกรรมเพาะพนัธุลู์กน้ํายุงลายดําเนินการในทกุพื้นที่ แต่การสุ่มประเมินประสิทธภิาพการสํารวจลูกน้ํายุงลายรายโดยเจ้าหน้าที่ไม่ควบคุมทกุพื้นที่ การดําเนินงานกิจกรรมรณรงค์

เตรียมความพร้อมก่อนฤดูการระบาดยังไม่เปน็รูปธรรม และการประเมินพื้นที่เส่ียงยังไม่มีความแม่นยํา

          - ช่วงการระบาด พบวา่ การดําเนินการควบคุมโรคโดยทมี SRRT ยังมีข้อจํากัดด้านความทนัเวลา คุณภาพและขาดทรัพยากรสนับสนุนในบางพื้นที่ (เคร่ืองพน่ สารเคมี ทมีพน่)

บางพื้นที่ยังขาดความร่วมมือของชุมชนมีการใช้มาตรการทางสังคมไม่ครบทกุหมู่บา้น และบางพื้นที่ไม่มีการทํา Active case finding ทําใหค้วบคุมโรคไม่ได้
          - ช่วงหลังการระบาด พบวา่ ขาดการประชุมสรุปบทเรียนร่วมกันระหวา่งภาคีเครือข่าย ในระดับอําเภอ
        3. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากโรคดังกล่าว เปน็โรคที่ค่อนข้างใหม่ เจ้าหน้าที่ยังขาดความชํานาญในการจัดการผู้ปวุย เมื่อเกิดสถานการณ์ในการพบผู้ที่สงสัยปวุย ขาดการซ้อมแผนแบบบรูณาการ
ในทกุภาคส่วน 

แผนปฏบิตัิการสาธารณสุข (แก้ไขปญัหา)  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564
คปสอ..แม่ทะ.....จังหวัดล าปาง
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งบประมาณ
รวมงบประมาณ

เป้าหมาย จํานวน
แหล่ง
งบ

1

รหสัโครงการ
 100501

โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง ป2ี564

1.ทบทวนผังและโครงสรา้งระบบบญัชาการเหตุการณใ์หเ้ปน็ปจัจุบนั
   1.1 ประชุมทบทวนคําส่ัง และผังโครงสร้างระบบบญัชาการเหตุการณ์ คณะกรรมการ EOC คณะกรรมการทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง750.00   UC  พย 63 คปสอ.แม่ทะ
   1.2 ส่งคําส่ัง ผังโครงสร้างและรายชื่อผู้รับผิดชอบหลักงาน EOC ใหจ้ังหวดั  1 ชุด ผังโครงสร้างและรายชื่อผู้รับผิดชอบหลักงาน EOC  พย 63 คปสอ.แม่ทะ
2. ผู้บรหิารและผู้รบัผิดชอบงานเรยีนรูร้ะบบ ICS เบื้องต้น ผ่านระบบ 
   E-Learning ของกรมควบคุมโรค
  2.1 ผู้บญัชาการเหตุการณ์ (IC) ,รองฯผู้บญัชาการและผู้รับผิดชอบหลักงาน EOC  3 คน ผู้บญัชาการเหตุการณ์ (IC) ,รองฯผู้บญัชาการ, ต.ค - ธ.ค. 63 คปสอ.แม่ทะ
เรียนระบบ ICS เบื้องต้นผ่านระบบ E-Learning และ register ในระบบ ผู้รับผิดชอบหลักงาน EOC, ผ่านการอบรม

ตามหลักสูตร ร้อยละ 100
  2.2 คณะกรรการฯในระบบบญัชาการเรียนระบบ ICS เบื้องต้นผ่านระบบ คณะกรรการฯในระบบบญัชาการ เรียนระบบ ICS 
E-Learning เบื้องต้นผ่านระบบ E-Learning มากกวา่ร้อยละ 80
3. จัดท าแผนรองรบัสถานการณฉ์ุกเฉินตามโรคและภยัสุขภาพ  2 เร่ือง คปสอ.แม่ทะมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน1,500.00   UC มค- มีค 64 คปสอ.แม่ทะ

   3.1 โรคติดต่อน าโดยยุงลาย( โรคไข้เลือดออก, โรคติดเชื้อไวรสัซิก้า, โรคซิคุนกุนยา) มีSpecific hazard plan โรคติดต่อนําโดยยุงลาย

   3.2 โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

         - แต่งต้ังทมีงานจัดทําร่างแผนฯ มีSpecific hazard plan โรคไวรัสโคโรนา
         - ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผน 
         - รวบรวมและจัดทําร่างแผนเสนอคณะกรรมการฯ
         - คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองแผน เสนอผู้บริหารลงนาม
         - ประกาศใช้แผน เม.ย 64
4.จัดท า/ทบทวนระบบการรายงานเฝ้าระวังโรคและสาธารณภยั (SAT)
 - จัดทําแนวทางการรายงานโรคและภยัจากพื้นที่ ถึงระดับตําบล และอําเภอ คู่มือแนวทางการรายงานมีคู่มือแนวทางการรายงานตามเกณฑ์ ต.ค - ธ.ค. 63 คปสอ.แม่ทะ

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบลําดับ

ชื่อโครงการ/
รายละเอียด

กิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
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 - ชี้แจงแนวทางการรายงานโรคและภยัจากพื้นที่ให ้SAT ระดับตําบลทราบ
 - รายงานเหตุการณ์ใหจ้ังหวดัตามแนวทางที่จังหวดักําหนด ตามเกณฑ์ ที่ สสจ.กําหนด

5.เตรยีมความพรอ้มทรพัยากรในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ดังน้ี

5.1 สํารวจและจัดหาทรัพยากรที่จําเปน็ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  1 ชุด ม.ค. - มี.ค.64
ตามแผนฯในข้อ 3 ที่กําหนดใหพ้ร้อมใช้งาน
  5.1.1 จัดหาวสัดุ อุปกรณ์ ในการสนับสนุนการดําเนินงาน  EOC และ ส่วนปฏบิติัการ อุปกรณ์ที่ใช้ในงาน  รพ.แม่ทะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมโรค อธชิา/นมัสการ
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําแผน โรคติดต่อนําโดยยุงลาย โรคไวรัสโคโรนา SRRT อย่างมีเพยีงพอต่อความต้องการ
  - สเปรย์พน่ยุง/โลชั่นกันยุง ในกรณีการเกิดโรคระบาดในพื้นที่ บรูณาการ งานบริหารฯ งบค่าวสัดุ UC เม.ย64 งานบริหารฯ
  - หน้ากากอนามัย N95, ชุด PPE สํารองใหก้ับเจ้าหน้าที่ที่ปฏบิติังาน ในกรณีเกิดการระบาด
ของโรค COVID-19
  - ชุดเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อ  COVID-19
  - หน้ากากอนามัยสําหรับแจกใหก้ับบคุคลที่กลับมาจากพื้นที่เส่ียงและคนในครอบครัว
  5.1.2 จัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรของอําเภอ และรวบรวมส่งทําฐานข้อมูลจังหวดั 1 คร้ัง มี.ค.-64
5.2 การเปดิศูนย์ EOC กรณีการเกิดเหตุการณ์ระบาดรุนแรงในพื้นที่ ตามเหตุการณ์ กรณีมีการส่ังการจากจังหวดั3,000.00   คปสอ.แม่ทะ

หรือในพื้นที่เกิดโรคระบาดรุนแรง
5.3 ระบบรายงานศูนย(์EOC) กรณีมีการเปดิศูนย์ในพื้นที่ ศูนย(์EOC) รายงานศูนย(์EOC) 
5.4 จัดเตรียมงบประมาณ กรณีเกิดสถานการณ์/ภาวะฉุกเฉินและ

5 PCU

มี
งบประมาณ
 เพื่อใช้ใน

สถานการณ์/
ภาวะฉุกเฉิน

48,000.00  

UC

มิ.ย-ก.ย 64

อธชิา/นมัสการ
ภยัสุขภาพ

6.เตรยีมความพรอ้มด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
 - ซ้อมแผนตามประเด็นข้อ 3.1,3.2  1 เร่ือง เพื่อการควบคุมปอูงกันโรค6,600.00   UC  มิ.ย.64
 - ถอดบทเรียนการซ้อมแผนและแนวทางแก้ไขและสรุปรายงานให ้สสจ  1 ชุด ที่มีประสิทธภิาพ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

 7. พัฒนาศักยภาพบคุลากรใหม้ีความพรอ้มในการปฏบิตัิงาน

 7.1 การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และแนวทางการดําเนินงานกับทมีในส่วนปฏบิติัการ เจ้าหน้าที่ควบคุมรพ.สต.13แหง่ทมีมีความพร้อมในการปฏบิติังาน3,000.00   UC ม.ค 64 อธชิา/นมัสการ
เพื่อเตรียมความพร้อมกับทมี SAT, JIT , MERT, Mini MERT ,EMS, MCATT, CDCU,SRRT โรค สสอ./รพสต. รพ.แม่ทะ

จํานวน 30 คน

 7.2 ประชุมเตรียมความพร้อมทมี SRRT, SAT, JIT ปลีะ 2 คร้ัง ผู้รับผิดชอบงาน คปสอ.แม่ทะ 1,000.00   UC ม.ค.64/มิ.ย 64 อธชิา/นมัสการ
ควบคุมโรค 20 คน

 7.3 จัดอบรมเพื่อฟื้นฟ/ูทบทวนองค์ความรู้ในการวนิิจฉัยโรคอุจจาระร่วง ตาม Guideline เจ้าหน้าที่รพ.สต. และรพ.แม่ทะรพ.แม่ทะเจ้าหน้าที่รพ.สต. และรพ.แม่ทะ ที่ทําหน้าที่ในการวนิิจฉัย1,500.00   พ.ย.-63 อธชิา/นมัสการ
diarrhea 2019 จํานวน 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน ที่ทําหน้าที่ในการวนิิจฉัยทกุคน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 

 7.4 ทําการศึกษาปจัจัยที่มีความสัมพนัธต่์อการเกิดโรคอุจจาระร่วงในพื้นที่อําเภอแม่ทะ

 คปสอ.แม่ทะทราบปจัจัยที่มีความสัมพนัธต่์อการเกิด พ.ย.-63 อธชิา/นมัสการ
จัดทําแบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงของผู้ปวุยที่มารับบริการ เมื่อทราบถึง โรคอุจจาระร่วงในพื้นที่อําเภอแม่ทะ
สาเหตุปญัหาทําการคืนข้อมูลผ่านเวทปีระชุมหวัหน้าส่วนราชการ กํานัน ผู้ใหญ่บา้น
พชอ. พชต. เพื่อหาแนวทางและดําเนินแก้ไขปญัหา
8. การสรา้งเครอืข่ายในการเฝ้าระวังปอ้งกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ
8.1 ประชุมเชิงปฏบิติัเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพนักพน่หมอกควนั และการประเมินประสิทธภิาพ 35 คน รพ.สต.13แหง่มีเครือข่ายทมีงานที่มีคุณภาพ14,200.00  UC ก.พ 64 อธชิา/นมัสการ
เคร่ืองพน่หมอกควนั หลักสูตร 2 วนั รพ.แม่ทะ

คปสอ.แม่ทะ
8.2 แต่งต้ังศูนย์ปฏบิติัการควบคุมโรคติดต่อนําโดยยุงลาย ระดับตําบล ทมี SRRT ระดับตําบลอําเภอแม่ทะเกิดศูนย์ปฏบิติัการควบคุมโรคติดต่อนําโดยยุงลาย ม.ค.-64 อธชิา/นมัสการ

ระดับตําบล ทกุตําบล
8.3 ส่งเสริมใหเ้กิดมาตรการทางสังคมในทกุหมู่บา้น โดยการสํารวจหมู่บา้นที่ใช้มาตรการ หมู่บา้นในอําเภอแม่ทะอําเภอแม่ทะเกิดมาตรการชุมชนในการปอูงกันโรคไข้เลือดออก พ.ย.-64 อธชิา/นมัสการ
ทางสังคมในการปอูงกันโรคไข้เลือดออก เปรียบเทยีบการเกิดโรคในชุมชน ทําการคืนข้อมูล ทกุหมู่บา้น ทกุหมู่บา้น
ผ่านเวทปีระชุมหวัหน้าส่วนราชการ กํานัน ผู้ใหญ่บา้น

8.4 ประชุมเชิงปฏบิติัการเพื่อพฒันาศักยภาพทมี SRRT ระดับตําบลในการการเฝูาระวงั ควบคุม 200 คน อปท.ในอําเภอแม่ทะทมี SRRT ระดับตําบลดําเนินงานเฝูาระวงั ควบคุม5,000.00      UC อธชิา/นมัสการ
และปอูงกันโรคในชุมชน 10 ตําบล ตําบลละ 20 คน พร้อมพฒันาศักยภาพทมี ใหส้ามารถค้นหา และปอูงกันโรคในชุมชนได้
Active case finding โดยการจัดทําแนวทาง และนิยามการทํา Active case finding ในชุมชน
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8.5 อบรมงานปอูงกันควบคุมโรคแก่ครูและครูพี่เล้ียงศูนย์พฒันาเด็กเล็กประจําตําบล 60 คน (SRRT+จนท.)คปสอ.แม่ทะมีเครือข่ายทมีงานที่มีคุณภาพบรูณาการ เม.ย 64 อธชิา/นมัสการ
งานแม่และเด็ก

8.6 อบรมงานปอูงกันควบคุมโรคแก่ผู้บริหารและครูอนามัยโรงเรียนทกุโรง 56 คน อ.แม่ทะมีเครือข่ายทมีงานที่มีคุณภาพบรูณาการ มิ.ย. 63 อธชิา/นมัสการ
ในงานวยัเรียน

9. ผลักดันโรค/ภยัสุขภาพที่เปน็ปญัหาของพ้ืนที่ 
9.1 เฝูาระวงัโรคที่เปน็ปญัหาในพื้นที่ รพ.สต.13แหง่ รพ.สต.13แหง่ปฏบิติังานตามแผนงานประจํา ต.ค63-ก.ย64 อธชิา/นมัสการ
 9.1.1 โรคไข้เลือดออก รพ.แม่ทะ รพ.แม่ทะเพื่อการควบคุมปอูงกันโรค
  - สุ่มไขวก้่อนเกิดโรคระบาด 5 pcu 5 pcu ที่มีประสิทธภิาพ 48,000.00    UC มี.ค63-มิ.ย63 อธชิา/นมัสการ
  - พฒันาแบบประเมินพื้นที่เส่ียงโรคไข้เลือดออกใหม้ีความแม่นยํา คปสอ.แม่ทะมีแบบประเมินพื้นที่เส่ียงโรคไข้เลือดออกที่มีความแม่นยํา พ.ย.-63

 9.1.2  โรคอุจจาระร่วง/อาหารเปน็พษิ
 9.1.3  โรคปอดอักเสบ
 9.1.4  โรคไข้หวดัใหญ่  ปชช.อ.แม่ทะ รพ.แม่ทะลดอัตราปวุยของประชาชนในพื้นที่ มิ.ย-ส.ค 64 อธชิา/นมัสการ
9.2 การส่ือสารความรู้  การปอูงกันโรค คปสอ.แม่ทะ อําเภอแม่ทะประชาชนในพื้นที่รับรู้ข่าวสารและ
ทาง Line /facebook ในระดับ จังหวดั อปท.ในอําเภอแม่ทะ ทนัต่อเหตุการณ์ในการปอูงกันโรค
อําเภอ รพ.สต. อสม. ผู้นําชุมชน  และเครือข่าย ระบาด
ผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก  ครู
10. การพัฒนาระบบการปอ้งกันโรค
10.1 อําเภอและตําบลมีการผลักดันใหเ้กิดความ ร่วมมือของเครือข่ายใหจ้ัดการ ส่ิงแวดล้อม จํานวน 10 ตําบลอําเภอแม่ทะเกิดตําบลควบคุมโรคเข้มแข็ง ต.ค. 63-ก.ย.64 อธชิา/นมัสการ
ไม่ใหเ้ปน็แหล่ง เพาะพนัธุย์ุงลาย โดยเน้นการ จัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน IVM 
10.2 ดําเนินกิจกรรมจิตอาสาพฒันาส่ิงแวดล้อม และกิจกรรม Big Cleaning Day  มอค. ,อสม., อําเภอแม่ทะมอค. ,อสม., ประชาชนจิตอาสา ทกุหมู่บา้น ต.ค. 63-ก.ย.64 อธชิา/นมัสการ
 โดย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และ ประชาชนจิตอาสา ประชาชนจิตอาสาดําเนินกิจกรรมอย่างน้อยสัปดาหล์ะ 2 คร้ัง
10.3 กิจกรรมการประกวดหมู่บา้นจัดการโรคไข้เลือดออก 1 หมู่บา้น/1 รพ.สต.อําเภอแม่ทะเกิดหมู่บา้นจัดการไข้เลือดออก19,650.00    UC ต.ค. 63-ก.ย.64 อธชิา/นมัสการ

ชุมชนมีการจัดการส่ิงแวดล้อม ปลอดขยะ 
ปลอดลูกน้ํายุงลาย

10.3  ส่ือสารประชาสัมพนัธ ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อใหป้ระชาชนรู้จักวธิกีารปอูงกันตนเองและ รพ.สต.13แหง่ประชาชน มีความรู้และการปฏบิติัที่ถูกต้อง ต.ค. 63-ก.ย.64 อธชิา/นมัสการ
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ร่วมมือในการควบคุมโรค รพ.แม่ทะ, อปท. ในการปอูงกันตนเอง
10.4  ดําเนินการใหว้คัซีนปอูงกันควบคุมโรคไข้หวดัใหญ่ตามฤดูกาล ประชาชนกลุ่มเส่ียง รพ.แม่ทะประชาชนกลุ่มเส่ียง ได้รับวคัซีนโรคไข้หวดัใหญ่ มิ.ย-ส.ค 64 อธชิา/นมัสการ

อย่างน้อย ร้อยละ 90 ของ เปาูหมายที่กําหนด
11. กิจกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลงานอําเภอ
11.1 รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินมาตรฐานการดําเนินงานควบคุมโรค จาก สสจ. จํานวน 50 คน รพ.แม่ทะ การดําเนินงานควบคุมโรค เปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ5,000.00      UC อธชิา/นมัสการ

รพ.สต.13 แหง่
11.2 รับการประเมินมาตรฐานการดําเนินงานควบคุมโรค จาก สคร.1 เชียงใหม่ จํานวน 50 คน รพ.แม่ทะ ผ่านการรับรองมาตรฐานงานควบคุมโรค5,000.00      UC อธชิา/นมัสการ

รพ.สต.13 แหง่
11.3 ประชุมเพื่อกํากับ ติดตามการดําเนินงานปอูงกันและควบคุมโรคติดต่อนําโดยยุงลายอําเภอ

จํานวน 50 คน คณะกรรมการการดําเนินงานควบคุมโรค เปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ3,750.00      UC อธชิา/นมัสการ
แม่ทะจํานวน 3 คร้ัง ศูนย์ควบคุมโรค

อําเภอแม่ทะ
11.4 จัดการประชุมถอดบทเรียนผ่านเวทศูีนย์อํานวยการควบคุมโรคติดต่อนําโดยยุงลาย/เวทพีชอ. จํานวน 50 คน คณะกรรมการปญัหาที่ผ่านมา กําหนดแผนการดําเนินงานในปต่ีอไป5,000.00      UC ส.ค.-64 อธชิา/นมัสการ
พชต.ระบปุญัหาที่ผ่านมา กําหนดแผนการดําเนินงานในปต่ีอไปใหช้ัดเจน ศูนย์ควบคุมโรค

อําเภอแม่ทะ

รวมเปน็เงิน -        UC
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 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์              √ งานประจํา
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ  1.รอ้ยละของแผนงานโครงการได้รบัการด าเนินการรอ้ยละ 100
                                            2.แผนงานโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายตามบริบทของแต่ละอําเภอและมีกิจกรรมและงบประมาณที่เหมาะสม
ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา

1. การส่งรายงานการประชุม. กกบ. และ คปสอ. ให ้สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั ไม่ครบ 100 %
2. ดําเนินการออกนิเทศติดตาม   โดยทมีนิเทศงานอําเภอแม่ทะ   รอบที่ 1 ครบทกุ รพสต. รอบที่ 2 ไม่ครบ 
3. กํากับติดตามผ่านระบบรายงานและโปรกแกรมบริหารแผน : Key รายงานล่าช้า ไม่เปน็ปจัจุบนัไม่ครบถ้วน 
4. ประเมินผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน และ 1 ป ีได้ประเมินผลฯ ครบ 2 คร้ัง
5. ได้มีการยกเลิกโครงการระหวา่งป ีจํานวน 2 โครงการ
6. การเบกิจ่ายงบประมาณโครงการทั้งหมด คิดเปน็ร้อยละ80.52

จํานวน
แหล่ง
งบ

1

รหสัโครงการ
 100601

 โครงการ ก ากับติดตามนิเทศงานคปสอ.แม่ทะ จ.ล าปาง ป ี2564

1. ผู้บริหารระดับอําเภอเปน็ผู้ถ่ายทอดนโยบายสู่ผู้ปฏบิติัทกุระดับ
จนท.ผู้เกี่ยวข้อง

คปสอ.แม่
ทะ

ตค.63
ประพนัธ ์/
 บรรเจิดพร

ผู้รับผิดชอบ

 รับรู้และเข้าใจฯลงถึงผู้ปฏบิติั

งาน..กํากับติดตาม นิเทศงาน.

ลําดับ
ชื่อโครงการ/
รายละเอียด

กิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คปสอ.แมท่ะ    จังหวัดล าปาง



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

2. ประชุมชี้แจงนโยบาย ป ี2564 ( คร้ังที่ 1 ) -

จนท.รพ.แม่ทะ
ทกุคน

รพ.แม่ทะ รับรู้
ค่าอาหาร/
ค่าอาหาร

ว่าง
ตค.63

ประพนัธ ์/
 กง.บริหาร

ของผู้อํานวยการโรงพยาบาลแม่ทะ ป ี2564 154 คน เข้าใจ    15,400 UC

3. ประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน และปฐมนิเทศข้าราชการใหม่

จนท.รพ.แม่ทะ
ทกุคน

รพ.แม่ทะ
รายงาน
ประชุม

ค่าอาหาร/
ค่าอาหาร

ว่าง
มิย.64

ประพนัธ ์/
 กง.บริหาร

โดยผู้อํานวยการโรงพยาบาลแม่ทะ ป ี2564 154 คน    15,400 UC

4. ทบทวนและจัดต้ังทมียุทธศาสตร์/ผู้รับผิดชอบระดับอําเภอ
จนท.ผู้เกี่ยวข้อง

คปสอ.แม่
ทะ

มีทมี
ยุทธศาสตร์

- ตค.63
ประพนัธ ์/
 บรรเจิดพร

   4.1 ประชุมเชิงปฏบิติัการทมียุทธศาสตร์และผู้รับผิดชอบแผนงาน

5 คร้ังๆละ 40 
คน

คปสอ.แม่
ทะ

มีแผนปฏบิติังาน
ค่าอาหาร/
ค่าอาหาร

ว่าง
ตค. - พย.63

 เพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการ ของอําเภอแม่ทะ มีโครงการ    20,000 UC
5. ประชุมคณะกรรมการ ต่างๆ

   -  กรรมการบริหารโรงพยาบาล (กกบ.) 12 คร้ัง ๆละ
ค่าอาหาร/
ค่าอาหาร

ว่าง
ตค63.- ประพนัธ์

    1. เร่ืองแจ้งใหท้ราบ และอื่นๆ 12 คน รพ.แม่ทะ
รายงาน
ประชุม

   14,400 UC  กย.64

   -  กรรมการบริหารสาธารณสุขอ าเภอแมท่ะ(กกบ.สสอ.) 12 คร้ัง ๆ ละ
ค่าอาหาร/
ค่าอาหาร

ว่าง
ตค.63- บรรเจิดพร

     1.เร่ืองแจ้งใหท้ราบ 20 คน สสอ.แม่ทะ
รายงาน
ประชุม

   24,000 UC  กย.64

     2. กฎ ระเบยีบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏบิติังาน
     3. โรคที่ต้องเฝูาระวงั
     4. เร่ืองเพื่อทราบของผู้รับผิดชอบงาน



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

 - เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัตงิาน รพ.สต. และ สสอ.แมท่ะ 4 คร้ัง ๆ ละ    3,500 UC ธค.63 บรรเจิดพร

     1.เร่ืองแจ้งให้ทราบ 35 คน
รายงาน

การประชุม
 มีค.64

     2. กฎ ระเบียบ ทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  มิย.64
     3. ติดตามผลการดําเนินงาน  สค.64
     4. เร่ืองเพือ่ทราบของเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน รพสต.,สสอ.
 -  กรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ

 (คปสอ.แม่ทะ) 12 คร้ัง ๆ ละ
ค่าอาหาร/
ค่าอาหาร

ว่าง
ตค.63- ประพนัธ์

     1.เร่ืองแจ้งใหท้ราบ

     2. ติดตามความก้าวการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 30 คน
คปสอ.แม่

ทะ
รายงาน

การประชุม
36,000   UC  กย.64 บรรเจิดพร

     3. งานการเงินการคลังของหน่วยบริการ
     4. การพฒันาระบบหน่วยบริการ
     5. งานอื่นๆ
7. ออกติดตามการท างานในพ้ืนที่โดยทมีนิเทศงาน ทมีนิเทศ มีระบบกํากับติดตาม บรรเจิดพร

ระดับตําบล ปลีะ 2 คร้ัง 

/ประเมินผล
 ที่มี

ประสิทธภิา
พ

ประพนัธ์

    7.1  ประชุมทมีนิเทศงานอําเภอแม่ทะ บรูณาการกับการ-
คปสอ.แม่

ทะ
บรรเจิดพร

ประชุม คปสอ. ประพนัธ์



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

    7.2  ออกนิเทศติดตามโดยทมีนิเทศงานอําเภอแม่ทะ ทมีนิเทศ PCU รพ.,
ค่าเบี้ยเล้ียง

 จนท.

   คร้ังที่ 1  ( ม.ค.64) ทบทวนความเข้าใจใน รพ.สต. 13 แหง่ รพ.สต. 12600 UC บรรเจิดพร
   ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วดัและแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวดั 13 แหง่ 1-31 มค.64 ประพนัธ์

   
ค่าเบี้ยเล้ียง

 จนท.

   คร้ังที่ 2  ( มิ.ย.64)ติดตามผลการดําเนินงาน ทมีนิเทศ PCU รพ., 12600 UC ประพนัธ์
  และใหข้้อเสนอแนะในการดําเนินงานเพี่อบรรลุ ตามเปาูหมาย รพ.สต. 13 แหง่รพ.สต.13 แหง่ 1-30 มิย.64 บรรเจิดพร

    7.3 จังหวดันิเทศติดตามงานติดตามงานตามนโยบาย
ทมีจังหวดั 15 

คน
PCU รพ., ประพนัธ์

ที่สําคัญ 1 คร้ัง/ป ี รพ.สต. 13 แหง่ รพ.สต. 5,000 UC บรรเจิดพร

13 แหง่
ค่าอาหาร/
ค่าอาหาร

วา่ง

8.   ติดตามรายงานผลการด าเนินการผ่าน ทกุเดือน
คปสอ.แม่

ทะ ทราบถึงความก้าวหน้า
ตค.63- บรรเจิดพร

โปรแกรมบริหารแผน โดยการนําเสนอผลการดําเนิน
ปญัหา

อุปสรรคใน
 กย.64 ประพนัธ์

งานและการบนัทกึในโปรแกรมในที่ประชุม คปสอ.แม่ทะ 
การ

ดําเนินงาน
และ

, กกบ. และ สสอ.  แก้ไขปญัหาได้ทนั

9.  ประชุมประเมินผลงานรอบ 6,12 เดือน
คปสอ.แม่

ทะ

    9.1 ประชุมประเมินผล 6 เดือน ( ในอําเภอแม่ทะ ) 1 คร้ังๆ2วนั สรุปฯคร้ังที่1 14,000   UC  เมย.64 บรรเจิดพร
70 คน ประพนัธ์

    9.2 ประชุมประเมินผล 1 ป ี( ประชุมนอกสถานที่) 1 คร้ังๆ2วนั 62,500   UC  สค.64 บรรเจิดพร



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

70 คน ประพนัธ์
รวม 235,400      UC

 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์              √ งานประจ า
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ

 1.ร้อยละของมูลค่าจัดซ้ือจริงที่เบี่ยงเบนจากแผนจัดซ้ือ (ค่าเปาูหมายไม่เกินร้อยละ 10)
 2.ร้อยละมูลค่าจัดซ้ือยาตามบญัชียาร่วมระดับจังหวดั (ค่าเปาูหมายไม่น้อยกวา่ร้อยละ 20)
 3.อัตราการสํารองยาในคลังยาโรงพยาบาล (ค่าเปาูหมายไม่เกิน 1.2)
 4.อัตราการสํารองยาของสถานบริการเครือข่าย (ค่าเปาูหมายไม่เกิน 1.5)

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา
 1.มูลค่าจัดซ้ือยา ป ี2563 เบี่ยงเบนจากแผน (น้อยกวา่แผน) ร้อยละ 16.11
 2.มูลค่าจัดซ้ือยาตามบญัชียาร่วมระดับจังหวดั ป ี2563 คิดเปน็ร้อยละ 67.19
 3.อัตราการสํารองยาในคลังยาโรงพยาบาล ป ี2563 เทา่กับ 1.51
 4.อัตราการสํารองยาของสถานบริการเครือข่าย ป ี2563 เทา่กับ 1.72

จํานวน
แหล่ง
งบ

1
รหสัโครงการ
 …100603.

โครงการ..งานคลังและบรกิาร(งานเภสัชฯ ) อ.แม่ทะ จ.ล าปาง ป ี2564

ผู้รับผิดชอบลําดับ
ชื่อโครงการ/
รายละเอียด

กิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คปสอ................แมท่ะ.................จังหวัดล าปาง

งาน.....กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บรโิภค.................



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

1.ระบบบรหิารจัดการยาและเวชภณัฑ์
1.1 ทบทวน SOP งานบริหารเวชภณัฑ์ 1 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ

SOP งาน
บริหาร

ต.ค.2563 นันธิดา

1.2 จัดทําแผนจัดซ้ือยาประจําปี  ยา จํานวน 422  รายการรพ.แม่ทะ
แผนจัดซ้ือ

ยา
ก.ค.2564 นันธิดา

1.3 จัดทําแผนจัดซ้ือวสัดุเภสัชกรรมประจําปี วสัดุเภสัชกรรม จํานวน 12 รายการรพ.แม่ทะ
แผนจัดซ้ือ
วสัดุเภสัช

กรรม
ก.ค.2564 นันธิดา

1.4 จัดทําเอกสารการควบคุมภายในประจําปี 1 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ
เอกสาร

การ
ต.ค.2563 นันธิดา

2.การคัดเลือก

2.1 ร่วมพจิารณาคัดเลือกแหล่งจําหน่ายในการจัดซ้ือร่วมกันระดับจังหวดั 1 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ
บญัชีแหล่ง
จําหน่ายยา
ระดับจังหวดั

ส.ค. 2564 นันธิดา

2.2 ปรับปรุงบญัชียาและเวชภณัฑ์ของหน่วยบริการทกุระดับ 1 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ
บญัชียาและ
เวชภณัฑ์
ของหน่วย

ก.ย.2564 นันธิดา

3.การจัดซ้ือจัดหายาและเวชภณัฑ์

3.1 จัดซ้ือยาตามแผนจัดซ้ือยาและบญัชียาร่วมระดับจังหวดั 12 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ
รายงาน
และใบส่ัง

ซ้ือยา
ต.ค.63 - ก.ย.64 นันธิดา, ปราณี

3.2 จัดซ้ือวสัดุเภสัชกรรมตามแผนจัดซ้ือ 4 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ

รายงาน
และใบส่ัง
ซ้ือวสัดุ

เภสัชกรรม

ธ.ค.63, มี.ค.64, มิ.ย.64, ก.ย.64นันธิดา, ปราณี
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3.3 จัดทําเอกสารจัดซ้ือจัดจ้าง

ยาและ
เวชภณัฑ์ทกุ
รายการ/ทกุ
คร้ังที่มีการ

จัดซ้ือ

รพ.แม่ทะ
เอกสาร
จัดซ้ือ

ต.ค.63 - ก.ย.64 ปราณี

4.การตรวจรบั

4.1 ตรวจรับยาและเวชภณัฑ์จากบริษทัขนส่ง

ยาและ
เวชภณัฑ์ทกุ
รายการ/ทกุ
คร้ังที่มีการส่ง

ของ

รพ.แม่ทะ
ยาจาก

บริษทัขนส่ง
ต.ค.63 - ก.ย.64

เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน

เภสัชกรรมฯ

4.2 ตรวจรับยาและเวชภณัฑ์โดยคณะกรรมการตรวจรับที่ได้รับการแต่งต้ัง

ยาและ
เวชภณัฑ์ทกุ
รายการ/ทกุ
คร้ังที่มีการ

จัดซ้ือ

รพ.แม่ทะ
ยาที่ผ่าน

การตรวจรับ
ต.ค.63 - ก.ย.64

คณะกรรมการ
ตรวจรับ ที่
ได้รับการ
แต่งต้ัง

5.การควบคุมเก็บรกัษา

5.1 สํารวจจํานวนยาคงคลังเทยีบกับบญัชีควบคุมพสัดุ 12 คร้ัง/ป ี รพ.แม่ทะ

รายงาน
การ

ตรวจสอบ
ยา

ประจําเดือน

ต.ค.63 - ก.ย.64
นารีรัตน,์ 

พัทธ์ธีรา, นัน
ธิดา

5.2 ตรวจสอบวนัหมดอายุยาในคลัง 2 คร้ัง/ป ี รพ.แม่ทะ
รายงาน

การ
ต.ค.63, เม.ย.64 นารีรัตน์

5.3 ประเมินอัตราการสํารองยาในคลังยาโรงพยาบาล 12 คร้ัง/ป ี รพ.แม่ทะ
รายงาน
อัตราการ
สํารองยา

ต.ค.63 - ก.ย.64 นันธิดา
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6.การเบกิจ่าย

6.1 เบกิจ่ายยาใหห้น่วยงานต่างๆภายในรพ.และรพ.สต. หน่วยงานต่างๆภายในรพ.และรพ.สต.
รพ. และ 
รพ.สต. 13

 แหง่

เอกสาร
เบกิจ่ายยา

ต.ค.63 - ก.ย.64
พัทธ์ธีรา, 
นารีรัตน,์ 
ขวัญเดือน

7.การส ารองยาตามหน่วยงาน

7.1 ตรวจสอบเวชภณัฑ์ยาพร้อมทั้งประเมินความถูกต้องของการดูแลเก็บรักษา ณ หน่วยงานที่
สํารองยา

4 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ

รายงาน
การ

ตรวจสอบ
ยา ณ 

หน่วยงานที่
สํารองยา

พ.ย.63, ก.พ.64, พ.ค.64, ส.ค.64นันธิดา, พัทธ์ธีรา

7.2 ประเมินอัตราการสํารองยาของสถานบริการเครือข่าย 13 แหง่ 12 คร้ัง/ป ี รพ.แม่ทะ
รายงาน
อัตราการ
สํารองยา

ต.ค.63 - ก.ย.64นันธิดา, พัทธ์ธีรา

8.การรายงาน/สารสนเทศ

8.1 รายงานมูลค่าการจัดซ้ือและการบริโภคยาและเวชภณัฑ์ ใหง้านการเงิน 12 คร้ัง/ป ี รพ.แม่ทะ
รานงาน

เกณฑ์คงค้าง
ต.ค.63 - ก.ย.64นันธิดา, พัทธ์ธีรา

8.2 รายงานมูลค่าจัดซ้ือเบี่ยงเบนจากแผน ทกุส้ินไตรมาส 4 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ

รายงาน
สรุปการ

จัดซ้ือ แบบ
 onepage

ธ.ค.63, มี.ค.64, มิ.ย.64, ก.ย.64นันธิดา



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

8.3 รายงานผลการบริหารจัดการยาและเวชภณัฑ์ ใหก้ระทรวงสาธารณสุข ผ่านทางเวบ็ไซค์ 
DMSIC

4 คร้ัง/ป ี
(ภายในวนัที่ 10
 ของเดือนถัดไป)

รพ.แม่ทะ

รายงาน
ข้อมูล
บริหาร

เวชภณัฑ์
รายไตรมาส

ธ.ค.63, มี.ค.64, มิ.ย.64, ก.ย.64นันธิดา

8.4 รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน 2 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ
แบบฟอร์ม
ควบคุม

ภายใน ปย.2
มี.ค.64, ก.ย.64 นันธิดา

8.5 รายงานการตรวจสอบพสัดุประจําปี 1 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ

รายงาน
การ

ตรวจสอบ
พสัดุ

ประจําปี

ก.ย.2564
คณะกรรมการ
 ที่ได้รับการ

แต่งต้ัง

2 งานบรหิารจัดการวัคซีน

อบรมหลักสูตรเชิงปฏบิติัการสําหรับเภสัชกรผู้ปฏบิติังานสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรค

เภสัชกร
ผู้ปฏบิติังาน
สร้างเสริม

ภมูิคุ้มกันโรค
จํานวน 1 คน

สํานักงาน
ปอูงกัน
ควบคุม
โรคที่ 1 
จังหวดั

เชียงใหม่

เภสัชกรที่มี
องค์ความรู้
ด้านวคัซีนที่
ใช้ในงาน
สร้างเสริม

ภมูิคุ้มกันโรค

2,000    เงินบํารุง ก.ค.2564 นันธิดา



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

ประเมินการดําเนินงานสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรคของคลังวคัซีน (การบริหารจัดการวคัซีนและ
ระบบลูกโซ่ความเย็น)

2 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ

แบบ
ประเมิน
มาตรฐาน

การ
ดําเนินงาน
สร้างเสริม
ภมูิคุ้มกัน
โรคใน

ระดับคลัง
อําเภอ

ต.ค.63, มิ.ย.64 นันธิดา

ประเมินการดําเนินงานสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรคของหน่วยบริการ (การบริหารจัดการวคัซีนและ
ระบบลูกโซ่ความเย็น)

2 คร้ัง/ปี รพ.สต. 13 แหง่

แบบ
ประเมิน
มาตรฐาน

การ
ดําเนินงาน
สร้างเสริม
ภมูิคุ้มกัน
โรคใน
ระดับ

หน่วยบริการ

ต.ค.63, มิ.ย.64 นันธิดา

เบกิจ่ายวคัซีนใหห้น่วยงานภายใน รพ.และรพ.สต. 12 คร้ัง/ปี
รพ. และ 
รพ.สต. 13

 แหง่

ใบเบกิ
วคัซีน (ว.
3/1) และ 
ใบอนุมัติ
จ่ายวคัซีน

ต.ค.63 - ก.ย.64นันธิดา,  พัทธ์ธีรา



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

3 งานเภสัชกรรมบรกิารและเภสัชกรรมคลินิก

สํารวจความพงึพอใจผู้รับบริการ 2 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ กพ.64, สค.64 จิรพร

สุ่มDispensing Errorเชิงรุกผู้รับบริการจํานวน50คน 1 คร้ัง/เดือน รพ.แม่ทะ ต.ค.63-ก.ย..64 นันธิดา จิรพร

ตรวจสอบวนัหมดอายุยา 4 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ ธค.63, มีค.64, มิย.64, กย.64กานดา

พฒันาเครือข่ายเฝูาระวงัอาการไม่พงึประสงค์จากยา 4 คร้ัง/ปี
รพ. และ 
รพ.สต.13

 แหง่
ธค.63, มีค.64, มิย.64, กย.64เพียงหทัย

รวบรวมข้อมูลผู้ปวุยที่ใช้ ยา HADย้อนหลังเพื่อติดตามปญัหา 1 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ ต.ค.63 จิรพร

ประเมินผลงานบริการและคลินิก 2 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ มี.ค.64,กย.64 จิรพร

เภสัชกรเข้าอบรมหลักสูตรระยะส้ันการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช 1 คน รพ.แม่ทะ บรูณาการงาน ย.3เงินบํารุง พ.ย..63-เม.ย.64 จิรพร

จัดต้ังคลินิกใหคํ้าปรึกษาด้านยาจิตเวช รพ.แม่ทะ พ.ค.2564 จิรพร

ประเมินความรู้และความพงึพอใจผู้รับบริการในคลินิกพเิศษ 1 คร้ัง/ ปี รพ.แม่ทะ ก.ค.2564 เพียงหทัย กานดา

รวมทั้งสิ้น -       



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์              √ งานประจ า
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ

 1.ร้อยละของมูลค่าจัดซ้ือจริงที่เบี่ยงเบนจากแผนจัดซ้ือ (ค่าเปาูหมายไม่เกินร้อยละ 10)
 2.ร้อยละมูลค่าจัดซ้ือยาตามบญัชียาร่วมระดับจังหวดั (ค่าเปาูหมายไม่น้อยกวา่ร้อยละ 20)
 3.อัตราการสํารองยาในคลังยาโรงพยาบาล (ค่าเปาูหมายไม่เกิน 1.2)
 4.อัตราการสํารองยาของสถานบริการเครือข่าย (ค่าเปาูหมายไม่เกิน 1.5)

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา
 1.มูลค่าจัดซ้ือยา ป ี2563 เบี่ยงเบนจากแผน (น้อยกวา่แผน) ร้อยละ 16.11
 2.มูลค่าจัดซ้ือยาตามบญัชียาร่วมระดับจังหวดั ป ี2563 คิดเปน็ร้อยละ 67.19
 3.อัตราการสํารองยาในคลังยาโรงพยาบาล ป ี2563 เทา่กับ 1.51
 4.อัตราการสํารองยาของสถานบริการเครือข่าย ป ี2563 เทา่กับ 1.72

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คปสอ................แมท่ะ.................จังหวัดล าปาง

งาน.....กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บรโิภค.................



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

จํานวน
แหล่ง
งบ

1
รหสัโครงการ
 …100603.

โครงการ..งานคลังและบรกิาร(งานเภสัชฯ ) อ.แม่ทะ จ.ล าปาง ป ี2564

1.ระบบบรหิารจัดการยาและเวชภณัฑ์
1.1 ทบทวน SOP งานบริหารเวชภณัฑ์ 1 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ

SOP งาน
บริหาร

ต.ค.2563 นันธิดา

1.2 จัดทําแผนจัดซ้ือยาประจําปี  ยา จํานวน 422  รายการรพ.แม่ทะ
แผนจัดซ้ือ

ยา
ก.ค.2564 นันธิดา

1.3 จัดทําแผนจัดซ้ือวสัดุเภสัชกรรมประจําปี วสัดุเภสัชกรรม จํานวน 12 รายการรพ.แม่ทะ
แผนจัดซ้ือ
วสัดุเภสัช

กรรม
ก.ค.2564 นันธิดา

1.4 จัดทําเอกสารการควบคุมภายในประจําปี 1 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ
เอกสาร

การ
ต.ค.2563 นันธิดา

2.การคัดเลือก

2.1 ร่วมพจิารณาคัดเลือกแหล่งจําหน่ายในการจัดซ้ือร่วมกันระดับจังหวดั 1 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ
บญัชีแหล่ง
จําหน่ายยา
ระดับจังหวดั

ส.ค. 2564 นันธิดา

2.2 ปรับปรุงบญัชียาและเวชภณัฑ์ของหน่วยบริการทกุระดับ 1 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ
บญัชียาและ
เวชภณัฑ์
ของหน่วย

ก.ย.2564 นันธิดา

3.การจัดซ้ือจัดหายาและเวชภณัฑ์

3.1 จัดซ้ือยาตามแผนจัดซ้ือยาและบญัชียาร่วมระดับจังหวดั 12 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ
รายงาน
และใบส่ัง

ซ้ือยา
ต.ค.63 - ก.ย.64 นันธิดา, ปราณี

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบลําดับ

ชื่อโครงการ/
รายละเอียด

กิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

3.2 จัดซ้ือวสัดุเภสัชกรรมตามแผนจัดซ้ือ 4 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ

รายงาน
และใบส่ัง
ซ้ือวสัดุ

เภสัชกรรม

ธ.ค.63, มี.ค.64, มิ.ย.64, ก.ย.64นันธิดา, ปราณี

3.3 จัดทําเอกสารจัดซ้ือจัดจ้าง

ยาและ
เวชภณัฑ์ทกุ
รายการ/ทกุ
คร้ังที่มีการ

จัดซ้ือ

รพ.แม่ทะ
เอกสาร
จัดซ้ือ

ต.ค.63 - ก.ย.64 ปราณี

4.การตรวจรบั

4.1 ตรวจรับยาและเวชภณัฑ์จากบริษทัขนส่ง

ยาและ
เวชภณัฑ์ทกุ
รายการ/ทกุ
คร้ังที่มีการส่ง

ของ

รพ.แม่ทะ
ยาจาก

บริษทัขนส่ง
ต.ค.63 - ก.ย.64

เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน

เภสัชกรรมฯ

4.2 ตรวจรับยาและเวชภณัฑ์โดยคณะกรรมการตรวจรับที่ได้รับการแต่งต้ัง

ยาและ
เวชภณัฑ์ทกุ
รายการ/ทกุ
คร้ังที่มีการ

จัดซ้ือ

รพ.แม่ทะ
ยาที่ผ่าน

การตรวจรับ
ต.ค.63 - ก.ย.64

คณะกรรมการ
ตรวจรับ ที่
ได้รับการ
แต่งต้ัง

5.การควบคุมเก็บรกัษา

5.1 สํารวจจํานวนยาคงคลังเทยีบกับบญัชีควบคุมพสัดุ 12 คร้ัง/ป ี รพ.แม่ทะ

รายงาน
การ

ตรวจสอบ
ยา

ประจําเดือน

ต.ค.63 - ก.ย.64
นารีรัตน,์ 

พัทธ์ธีรา, นัน
ธิดา



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

5.2 ตรวจสอบวนัหมดอายุยาในคลัง 2 คร้ัง/ป ี รพ.แม่ทะ
รายงาน

การ
ต.ค.63, เม.ย.64 นารีรัตน์

5.3 ประเมินอัตราการสํารองยาในคลังยาโรงพยาบาล 12 คร้ัง/ป ี รพ.แม่ทะ
รายงาน
อัตราการ
สํารองยา

ต.ค.63 - ก.ย.64 นันธิดา

6.การเบกิจ่าย

6.1 เบกิจ่ายยาใหห้น่วยงานต่างๆภายในรพ.และรพ.สต. หน่วยงานต่างๆภายในรพ.และรพ.สต.
รพ. และ 
รพ.สต. 13

 แหง่

เอกสาร
เบกิจ่ายยา

ต.ค.63 - ก.ย.64
พัทธ์ธีรา, 
นารีรัตน,์ 
ขวัญเดือน

7.การส ารองยาตามหน่วยงาน

7.1 ตรวจสอบเวชภณัฑ์ยาพร้อมทั้งประเมินความถูกต้องของการดูแลเก็บรักษา ณ หน่วยงานที่
สํารองยา

4 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ

รายงาน
การ

ตรวจสอบ
ยา ณ 

หน่วยงานที่
สํารองยา

พ.ย.63, ก.พ.64, พ.ค.64, ส.ค.64นันธิดา, พัทธ์ธีรา

7.2 ประเมินอัตราการสํารองยาของสถานบริการเครือข่าย 13 แหง่ 12 คร้ัง/ป ี รพ.แม่ทะ
รายงาน
อัตราการ
สํารองยา

ต.ค.63 - ก.ย.64นันธิดา, พัทธ์ธีรา

8.การรายงาน/สารสนเทศ

8.1 รายงานมูลค่าการจัดซ้ือและการบริโภคยาและเวชภณัฑ์ ใหง้านการเงิน 12 คร้ัง/ป ี รพ.แม่ทะ
รานงาน

เกณฑ์คงค้าง
ต.ค.63 - ก.ย.64นันธิดา, พัทธ์ธีรา

8.2 รายงานมูลค่าจัดซ้ือเบี่ยงเบนจากแผน ทกุส้ินไตรมาส 4 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ

รายงาน
สรุปการ

จัดซ้ือ แบบ
 onepage

ธ.ค.63, มี.ค.64, มิ.ย.64, ก.ย.64นันธิดา



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

8.3 รายงานผลการบริหารจัดการยาและเวชภณัฑ์ ใหก้ระทรวงสาธารณสุข ผ่านทางเวบ็ไซค์ 
DMSIC

4 คร้ัง/ป ี
(ภายในวนัที่ 10
 ของเดือนถัดไป)

รพ.แม่ทะ

รายงาน
ข้อมูล
บริหาร

เวชภณัฑ์
รายไตรมาส

ธ.ค.63, มี.ค.64, มิ.ย.64, ก.ย.64นันธิดา

8.4 รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน 2 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ
แบบฟอร์ม
ควบคุม

ภายใน ปย.2
มี.ค.64, ก.ย.64 นันธิดา

8.5 รายงานการตรวจสอบพสัดุประจําปี 1 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ

รายงาน
การ

ตรวจสอบ
พสัดุ

ประจําปี

ก.ย.2564
คณะกรรมการ
 ที่ได้รับการ

แต่งต้ัง

2 งานบรหิารจัดการวัคซีน

อบรมหลักสูตรเชิงปฏบิติัการสําหรับเภสัชกรผู้ปฏบิติังานสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรค

เภสัชกร
ผู้ปฏบิติังาน
สร้างเสริม

ภมูิคุ้มกันโรค
จํานวน 1 คน

สํานักงาน
ปอูงกัน
ควบคุม
โรคที่ 1 
จังหวดั

เชียงใหม่

เภสัชกรที่มี
องค์ความรู้
ด้านวคัซีนที่
ใช้ในงาน
สร้างเสริม

ภมูิคุ้มกันโรค

2,000    เงินบํารุง ก.ค.2564 นันธิดา



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

ประเมินการดําเนินงานสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรคของคลังวคัซีน (การบริหารจัดการวคัซีนและ
ระบบลูกโซ่ความเย็น)

2 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ

แบบ
ประเมิน
มาตรฐาน

การ
ดําเนินงาน
สร้างเสริม
ภมูิคุ้มกัน
โรคใน

ระดับคลัง
อําเภอ

ต.ค.63, มิ.ย.64 นันธิดา

ประเมินการดําเนินงานสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรคของหน่วยบริการ (การบริหารจัดการวคัซีนและ
ระบบลูกโซ่ความเย็น)

2 คร้ัง/ปี รพ.สต. 13 แหง่

แบบ
ประเมิน
มาตรฐาน

การ
ดําเนินงาน
สร้างเสริม
ภมูิคุ้มกัน
โรคใน
ระดับ

หน่วยบริการ

ต.ค.63, มิ.ย.64 นันธิดา

เบกิจ่ายวคัซีนใหห้น่วยงานภายใน รพ.และรพ.สต. 12 คร้ัง/ปี
รพ. และ 
รพ.สต. 13

 แหง่

ใบเบกิ
วคัซีน (ว.
3/1) และ 
ใบอนุมัติ
จ่ายวคัซีน

ต.ค.63 - ก.ย.64นันธิดา,  พัทธ์ธีรา



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

3 งานเภสัชกรรมบรกิารและเภสัชกรรมคลินิก

สํารวจความพงึพอใจผู้รับบริการ 2 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ กพ.64, สค.64 จิรพร

สุ่มDispensing Errorเชิงรุกผู้รับบริการจํานวน50คน 1 คร้ัง/เดือน รพ.แม่ทะ ต.ค.63-ก.ย..64 นันธิดา จิรพร

ตรวจสอบวนัหมดอายุยา 4 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ ธค.63, มีค.64, มิย.64, กย.64กานดา

พฒันาเครือข่ายเฝูาระวงัอาการไม่พงึประสงค์จากยา 4 คร้ัง/ปี
รพ. และ 
รพ.สต.13

 แหง่
ธค.63, มีค.64, มิย.64, กย.64เพียงหทัย

รวบรวมข้อมูลผู้ปวุยที่ใช้ ยา HADย้อนหลังเพื่อติดตามปญัหา 1 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ ต.ค.63 จิรพร

ประเมินผลงานบริการและคลินิก 2 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ มี.ค.64,กย.64 จิรพร

เภสัชกรเข้าอบรมหลักสูตรระยะส้ันการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช 1 คน รพ.แม่ทะ บรูณาการงาน ย.3เงินบํารุง พ.ย..63-เม.ย.64 จิรพร

จัดต้ังคลินิกใหคํ้าปรึกษาด้านยาจิตเวช รพ.แม่ทะ พ.ค.2564 จิรพร

ประเมินความรู้และความพงึพอใจผู้รับบริการในคลินิกพเิศษ 1 คร้ัง/ ปี รพ.แม่ทะ ก.ค.2564 เพียงหทัย กานดา

รวมทั้งสิ้น -       



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

1 หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและประเมินความเส่ียงโรคในช่องปาก ทกุราย
2 หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการฝึกทกัษะการแปรงฟนัแบบลงมือปฏบิติั ทกุราย
3 หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการบริการทางทนัตกรรมตามความจําเปน็ ทกุราย

รหัสโครงการ  : 100605   โครงการพัฒนางานทันตสุขภาพ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง ป ี2564

รพ. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต.

แม่ทะ น้ าโทก อ้วน นาคต ก่ิว บอม ฮ่องห้า

การส่งเสรมิและปอ้งกันโรคใน

ช่องปากหญิงตัง้ครรภ์

1. จดับริการส่งเสริมป้องกัน ทุกราย 6 15 11 16 15 8 11

งาน   แผนงานส่งเสรมิทนัตสุขภาพหญงิตั้งครรภ์
ตัวชี้วดัและค่าเปาูหมาย 

ล าดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
ค่าเป้าหมาย

สถานบริการ

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข จังหวัดล าปาง (บริการ/งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน คปสอ…….แมท่ะ......อ าเภอ......แมท่ะ......จังหวัดล าปาง



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

และรกัษาโรคในชอ่งปากหญงิ

ตั้งครรภท์ี่มาฝากครรภใ์นสถาน

บรกิารของรฐั(ANC.คุณภาพ)

1) ตรวจสุขภาพช่องปากและ ทุกราย 6 15 11 16 15 8 11

ฝึกทักษะการแปรงฟนัโดยการ

ควบคุมแผ่นคราบจลิุนทรีย์

(ลดภาวะเหงือกอักเสบปอูงกัน 

รพ. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต.

แม่ทะ น้ าโทก อ้วน นาคต ก่ิว บอม ฮ่องห้า

preterm labor และ Low birth  weight)

2)ได้รับการฝึกทกัษะ ทุกราย 6 15 11 16 15 8 11

การแปรงฟนัแบบลงมือปฏิบัติ

3)หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการบริการ ทุกราย 6 15 11 16 15 8 11

ทางทนัตกรรมตามความจําเปน็

4) เยีย่มหลังคลอด โดยจนท. ทุกราย 6 15 11 16 15 8 11

หรือ อสม.ใหคํ้าแนะ

นําการดูแลอนามัยช่องปากทารก

- มอบถงุผ้าแม่ลูกฟันดีใหแ้ก่

หญิงต้ังครรภ์ที่ร่วม โครงการ 

(ในถุงประกอบด้วยแปรงสีฟนั

สําหรับหญิงต้ังครรภ์ ยาสีฟนั 

เอกสารการดูแลสุขภาพช่อง

ล าดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
ค่าเป้าหมาย

สถานบริการ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

ปากหญงิต้ังครรภ)์

5) กํากบัติดตามเน้นความครอบ ทุกราย 6 15 11 16 15 8 11

คลุมการให้บริการ

รวม

งาน  แผนงานส่งเสรมิทนัตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรยีน

เด็กปฐมวัยในคลินิกเด็กดี

ตัวชี้วัดพรอ้มค่าเปา้หมาย  1 เด็กอายุ 9 เดือน-3 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและพฤติกรรมเด็ก โดยทันตบุคลากร ร้อยละ 100

2 ผู้ปกครองเด็กอายุ 9 เดือน-3ปี ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ ร้อยละ 100

3 เด็ก อายุ 9 เดือน - 3 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช เพื่อปูองกันฟันผุ ร้อยละ 100

สถานการณแ์ละข้อมูลพ้ืนฐานภาพรวมจังหวัดลําปาง ปี 2563

เด็กอายุ 3 ปีปราศจากโรคฟันผุ ร้อยละ 59.3 

เด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก โดยทันตบุคลากร iร้อยละ 65.25

ผู้ปกครองเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ ร้อยละ 66.61

เด็ก 0-2 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช เพื่อปูองกันฟันผุ ร้อยละ 47.9

อําเภอแม่ทะ ปี 2563

เด็กอายุ 3 ปีปราศจากโรคฟันผุ ร้อยละ 50.75

เด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก โดยทันตบุคลากร  ร้อยละ 73.38

ผู้ปกครองเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ ร้อยละ 83.72

เด็ก 0-2 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช เพื่อปูองกันฟันผุ ร้อยละ 69

แผนงานประจ า สาธารณสุขจังหวัดล าปาง  ประจ าปี 2564

หน่วยงาน คปสอ…….แมท่ะ......อ าเภอ......แมท่ะ......จังหวัดล าปาง



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

รพ. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต.
แม่ทะ น้ าโทก อ้วน นาคต ก่ิว บอม ฮ่องห้า

เดก็ปฐมวยัในคลินิกเดก็ดี

เฝูาระวังภาวะสุขภาพช่องปาก

และจดัการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ผู้เล้ียงดูเด็กตามความเส่ียง 

(อนามัยช่องปาก และพฤติกรรม

การดูแลในเด็ก 2 6 9 12 18 24 30 และ 

36 เดือนหรือทุก 6 เดือนที่มารับวัคซีน

ที่คลินิกเด็กดี

1)ตรวจสุขภาพช่องปาก-บนัทกึ ร้อยละ 90 65 120 86 59 6 58

จํานวนซ่ีฟนัที่ขึน้,คราบจุลินทรีย์ 100

,รอยผุเร่ิมแรก และพฤติกรรม

-เด็ก 9 เดือน-3 ปี ได้รับการ

ประเมินความเส่ียงต่อโรคฟนัผุ

จัดทํา Oral care plan ตามระ

ดับความเส่ียง และดําเนินการ

ติดตามปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ดําเนินการเยีย่มบ้านโดยทันต

บคุลากร/อสม./มอค.) ตาม'guildline

ล าดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
ค่าเป้าหมาย

สถานบริการ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

รพ. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต.
แม่ทะ น้ าโทก อ้วน นาคต ก่ิว บอม ฮ่องห้า

 เพื่อลดระดับความเส่ียง'ไม่กอ่ใหเ้กดิ

ความรุนแรงของโรคมากขึ้น

2)ฝึกทกัษะใหก้ับผู้ปกครองการ ร้อยละ 90 65 120 86 59 6 58

ดูแลความสะอาดช่องปากเด็ก 100

เพือ่ลดคราบจุลินทรีย ์โดยการ

ลงมือฝึกปฏบิติัจริง มีการสอน

ผู้ปกครองใหใ้ช้ไหมขัดฟนัใหแ้ก่

เด็กเพื่อปูองกนัฟันผุด้านประชิด

ฝึกทักษะผู้ปกครองเด็กในการ     

ดูแลอนามัยช่องปากเด็กโดยการ

ใช้แปรงสีฟันและมอบ แปรงสีฟัน

3)ใหบ้ริการทนัตกรรมตามความ ร้อยละ 90 65 120 86 59 6 58

จาํเป็น เน้นการ early detec 100

tion ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช

เพื่อปูองกันฟันผุ 

รวม

งาน  กลุ่มเดก็ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก/ชั้นอนุบาล

แผนงานประจ า สาธารณสุขจังหวัดล าปาง  ประจ าปี 2564
หน่วยงาน คปสอ…….แมท่ะ......อ าเภอ......แมท่ะ......จังหวัดล าปาง

ล าดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
ค่าเป้าหมาย

สถานบริการ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

ตวัชี้วัดพร้อมค่าเป้าหมาย  1 เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและสํารวจพฤติกรรมทุกราย ร้อยละ 100

2 เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช เพื่อปูองกันฟันผุ ร้อยละ 100

 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนระดับอนุบาลจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันแบบแห้ง ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ร้อยละ 100

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนระดับอนุบาลจัดผลไม้เป็นอาหารว่างให้เด็ก 3-5 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 100

สถานการณ์และขอ้มลูพ้ืนฐานภาพรวมจังหวัดลําปาง ปี 2563

เด็กอายุ 3 ปีปราศจากโรคฟันผุ ร้อยละ 59.3

อําเภอแม่ทะ

เด็กอายุ 3 ปีปราศจากโรคฟันผุ ร้อยละ 50.75  

รพ. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต.
แม่ทะ น้ าโทก อ้วน นาคต ก่ิว บอม ฮ่องห้า

1.เดก็อายุ 3-5 ป ี(ศูนย์พัฒนา

เดก็เล็ก คุณภาพ),อนุบาล

1 ตรวจสุขภาพช่องปากและ ร้อยละ 84 38 29 5 21

สํารวจพฤติกรรมทันตสุขภาพ 100

เด็กทุกคนในศพด.ในช่วงเดือน

ธ.ค.63-กพ.64 นําข้อมูลบนัทึก

ในโปรแกรมสถานบริการ(ส่งออก HDC)

รพ. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต.
แม่ทะ น้ าโทก อ้วน นาคต ก่ิว บอม ฮ่องห้า

-ตรวจฟันเด็กโดยทนัตบคุลากรภาคเรียน

ละ 1คร้ัง เพื่อประเมินความเส่ียงต่อฟันผุ 

ไม่มีศูนย์เด็ก ไม่มีศูนย์เด็ก

ล าดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
ค่าเป้าหมาย

สถานบริการ

4. เด็กอายุ 3-5 ปี ปราศจากฟันผุ ( caries free) ร้อยละ 58

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่อนหวานทุกศูนย์ ร้อยละ 100

ล าดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
ค่าเป้าหมาย

สถานบริการ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

'2 สนับสนุนศพด.มีการจัด ร้อยละ 2 2 1 1 1

กิจกรรมการแปรงฟัน 100

หลังอาหารกลางวันทุกวันแบบ

แปรงแหง้

-ศพด.มีการจดัผลไม้เป็นอาหาร ร้อยละ 2 2 1 1 1

วา่งอย่างน้อย 3 ใน 5 วนั/ 100

สัปดาห(์แหง่)

-เน้นการด่ืมนมจืด ส่งเสริมใหด่ื้ม 2 2 1 1 1

นมจากกล่อง/แก้ว

-พฒันานโยบายสาธารณะ/มาตรการ 2 2 1 1 1

ศูนยเ์ด็กอ่อนหวาน

ปลอดน้ําอดัลม ลูกอม ขนม กรุบกรอบ

3 ให้บริการทันตกรรมตาม ร้อยละ 84 ไม่มี 38 29 5 21 ไม่มี

 ความจําเปน็เน้นการ 100 ศูนย์ ศูนย์

รพ. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต.
แม่ทะ น้ าโทก อ้วน นาคต ก่ิว บอม ฮ่องห้า

 early detection ทาฟลูออไรด์วานิช เด็ก เด็ก

 ในเด็กทีม่คีวามเส่ียง

4 ประเมินสภาวะช่องปากและ

พฤติกรรม จัดระดับความเส่ียง

และดําเนินการเยี่ยมบา้นเพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยเฉพาะ

การทําความสะอาดช่องปาก

โดยผู้ปกครอง

ล าดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
ค่าเป้าหมาย

สถานบริการ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

5พฒันาศักยภาพผู้ปกครองให้ 99 คน 45

สามารถใช้ไหมขัดฟัน เพื่อปูองกัน

ฟันกรามน้ํานมผุด้านประชิด

โดยดําเนินการใหม้ีการฝึกแปรงฟนั

แบบไม่ใช้น้ํา (แปรงแหง้)และฝึกใช้ไหมขัด

ฟันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาํร่อง

ศพด.แม่ทะและศพด.หัวเสือ 

รวม

ตวัชี้วัดและค่าเป้าหมาย (ถ้าม)ี1 เด็ก 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) ร้อยละ 85

2  เด็ก 12 ปี ปราศจากฟันผุ ร้อยละ 70  

3 พัฒนาให้เกิดกิจกรรมแปรงฟันคุณภาพในโรงเรียนของเขตรับผิดชอบร้อยละ 100 

สถานการณ์และข้อมูลพืน้ฐานภาพรวมจังหวัดลําปาง ปี 2563

เด็กอายุ 12 ปีปราศจากโรคฟันแท้ผุ ร้อยละ 60.93 ปราศจากรูผุ 81.20

อําเภอแม่ทะ ปี 2562

เด็กอายุ 12 ปีปราศจากโรคฟันแท้ผุ ร้อยละ 56.08 ปราศจากรูผุ 82.43

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข จังหวัดล าปาง (บริการ/งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน คปสอ…….แมท่ะ......อ าเภอ......แมท่ะ......จังหวัดล าปาง

งาน  แผนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชอ่งปากกลุ่มวัยเรียน



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

รพ. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต.
แม่ทะ น้ าโทก อ้วน นาคต ก่ิว บอม ฮ่องห้า

1)สํารวจ
กิจกรรมทนัต
สุขภาพใน

ร้อยละ 266 107 360 575 20 124 69
โรงเรียนทกุ
แหง่ สํารวจ 100
บริโภคและ
การแปรงฟนั
(รายงาน ทส.02)

2)ตรวจสุขภาพช่องปากและ ร้อยละ 266 107 360 575 20 124 69

ให้บริการทันตกรรมตามความ 100

จําเปน็
3)จัดบริการเคลือบหลุมร่องฟนั นร.ชั้นป.1 161 82 226 431 0 80 46

กรามแท้ อยา่งมีคุณภาพ ถึง ป.6

 โดย
- จดับริการเคลือบหลุมร่องฟันคุณภาพในฟัน

กรามแทซ่ี้ที่1 และ 2

- ทบทวนกระบวนการ

เคลือบหลุมร่องฟนัในการ

รพ. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต.
แม่ทะ น้ าโทก อ้วน นาคต ก่ิว บอม ฮ่องห้า

เคลือบหลุมร่องฟนัต้องมีผู้ช่วย

ข้างเกา้อี้ทุกคร้ัง

-มีการตรวจสอบการยดึติด

ล าดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
ค่าเป้าหมาย

สถานบริการ

ล าดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
ค่าเป้าหมาย

สถานบริการ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

ทุกภาคการศึกษา

- ส่งรายงานการให้บริการ

เคลือบหลุมร่องฟนัใหจ้งัหวดั

เดือนละ 1 คร้ัง
4) ดําเนินกิจกรรมแปรงฟัน นําร่อง 20

คุณภาพทุกโรงเรียนในเขต โรงเรียน

รับผิดชอบและคัดเลือกโรงเรียน บ้านท่าแหน

เข้าร่วม ประกวดกจิกรรม จํานวน 

แปรงฟนัคุณภาพระดับจังหวัด 20 คน

- ร่วมกบัโรงเรียนจดักระบวนการ

ใหน้ักเรียนแปรงฟนัเปน็(แปรง

ฟันสะอาด ทั่วถึงอย่างสม่ําเสมอ

ด้วยตัวเอง) และสอนใหน้ักเรียน

สามารถใช้ไหมขัดฟนัได้อย่างถูกต้อง

รพ. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต.
แม่ทะ น้ าโทก อ้วน นาคต ก่ิว บอม ฮ่องห้า

- จดัหาอปุกรณ์การแปรงฟัน 

ไหมขัดฟนั เพือ่ใหเ้กดิความต่อ

เนื่องในการปรับพฤติกรรม

การดูแลอนามัยช่องปาก (ใช้งบ

ประมาณของพืน้ที่)

นําร่องทีโ่รงเรียนชุมชนบา้นทา่แหน นร.ชั้นป.4-ป.6 17

-โรงเรียนบ้านหลวงเป็นโรงเรียนเปรียบ นร.ชั้นป.4-ป.6 16

เทียบ ประเมินค่า PI กอ่น-หลัง 

ล าดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
ค่าเป้าหมาย

สถานบริการ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

(เวน้ระยะประเมิน 3 เดือน)

5) ส่งเสริมให้มีการใช้ไหมขดัฟนัในโรงเรียน รร.เทศบาลปุาตัน-นาครัว, 20 31 29 39

นําร่องชั้นประถม บ้านบอม,บ้านแม่ทะ,

บ้านนากวาง,ทองทิพย์

สามขา

-ฝึกปฏิบัติ-ประเมินผลการใช้ไหมขัดฟัน

นักเรียนชั้นประถมศึกษา 4-6

6) มีการประเมินทักษะและคราบจุลินทรีย์ รร.เทศบาลปุาตัน-นาครัว,

ในโรงเรียนนําร่องชั้นประถม บ้านบอม,บ้านแม่ทะ,

บ้านนากวาง,ทองทิพย์

,ชุมชนบ้านท่าแหนสามขา

7) ผลักดันใหเ้กดิกจิกรรมทันต 4 2 3 4 1 1 1
สุขภาพใน
โรงเรียน

รพ. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต.
แม่ทะ น้ าโทก อ้วน นาคต ก่ิว บอม ฮ่องห้า

- พัฒนานโยบายสาธารณะ/มาตร

การโรงเรียนอ่อนหวานปลอดน้ํา

อัดลม ลูกอม ขนมกรุบกรอบ

- กจิกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน

- เน้นกจิกรรมแปรงฟันกอ่นนอน 

ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม

- ฝึกเด็กนักเรียนใช้วิธีการแปรงฟนั

แบบแปรงแหง้

ล าดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
ค่าเป้าหมาย

สถานบริการ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

- สนับสนุนใหน้ักเรียนใช้ไหม

ขัดฟันในการทําความสะอาดฟัน

8)  ตรวจสภาวะช่องปากเด็กป.6 นร.ชั้นป.6 4 2 3 4 1 1 1

9) สํารวจพฤติกรรมเด็ก นร.ชั้นป.6 4 2 3 4 1 1 1

ป.6 และบันทึกข้อมูลผ่าน

ระบบข้อมูลของสถานบริการ

รวม

งาน  แผนงานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในชอ่งปากวัยท างาน
ตวัชี้วัดพร้อมค่าเป้าหมาย  การดูแลสุขภาพช่องปากกลุ่มผู้ปุวยโรคเบาหวาน

-ตรวจสุขภาพช่องปากผู้ปุวยเบาหวาน (รายใหม่) ร้อยละ 100

-ให้บริการทันตกรรมผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่ ร้อยละ 100

-ดําเนินการคัดกรองมะเร็งช่องปากในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป

รพ. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต.

แม่ทะ น้ าโทก อ้วน นาคต ก่ิว บอม ฮ่องห้า

แผนงานประจ า สาธารณสุขจังหวัดล าปาง  ประจ าปี 2564
หน่วยงาน คปสอ…….แมท่ะ......อ าเภอ......แมท่ะ......จังหวัดล าปาง

ล าดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
ค่าเป้าหมาย

สถานบริการ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

 การจดับริการสร้างเสริมสุข

ภาพชอ่งปากในกลุ่มโรคไมต่ดิ

ตอ่เรื้อรัง 
1) ผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่ได้รับการ ร้อยละ 18 17 23 30 12 11 11

ตรวจสุขภาพช่องปากแลรักษาทาง 100

ทนัตกรรมรวมทั้งฝึกทกัษะใหส้ามารถ

ดูแลอนามัยช่องปากตนเองได้

2) ประสานกบัNCD คลินิกใน

การรักษาโรคปริทันต์ให้กบัผู้ปุวย

เบาหวาน สีส้ม และ สีแดง

รพ. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต.
แม่ทะ น้ าโทก อ้วน นาคต ก่ิว บอม ฮ่องห้า

3) ให้บริการทันตกรรม  การตรวจ บริการ 18 17 23 30 12 11 11

ฟนัและแนะนาํ การรักษาและ ทันตกรรม

การทํา Plaque control ร้อยละ 

จดัระบบคัดกรองและส่งต่อ 100

มะเร็งช่องปาก
-ตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งในช่องปาก
โดยบรูณาการกบังานคัดกรอง

ประชาชนอาย ุ35 ปีขึน้ไป

-ประสานกบัโรงพยาบาลลําปาง

/ในเร่ืองแผนการรักษา การเตรียม

ช่องปากก่อนการรักษาและ

ล าดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
ค่าเป้าหมาย

สถานบริการ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

การติดตามอาการหลังการรักษา

-โรงพยาบาลลําปางดําเนินการ

รักษา/ส่งต่อรวมทั้งบูรณะสภาพ

ช่องปากใหส้ามารถดํารงชีวิตได้'ตามปกติ

รวม

งาน  แผนงานส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุ

ตวัชี้วัดและค่าเป้าหมาย (ถ้าม)ี
1)การดําเนินงานส่งเสริมปูองกันทันตสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุ (ดําเนินการตามตําบล Long term care) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ตามองค์ประกอบที่ 5 

2)การดูแลสุขภาพช่องปากผู้ปุวยติดเตียงในกลุ่มผู้สูงอายุ ร้อยละ 100

รพ. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต.
แม่ทะ น้ าโทก อ้วน นาคต ก่ิว บอม ฮ่องห้า

ผู้สูงอายุ

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข จังหวัดล าปาง (บริการ/งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน คปสอ…….แมท่ะ......อ าเภอ......แมท่ะ......จังหวัดล าปาง

3)ทาฟลูออไรด์เพื่อปูองกันรากฟันผุ ในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน ร้อยละ20

ล าดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
ค่าเป้าหมาย

สถานบริการ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

1) บริการทันตกรรม 1,671 939 1,447 1,508 1,130 605 952

 - ตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ร้อยละ 836 470 724 754 565 303 476

และคัดกรองภาวะน้าํลายแห้ง 50

จากโรคทางระบบ

- ให้บริการทันตกรรมปูองกนั ร้อยละ 836 470 724 754 565 303 476

ตามชุดสิทธิประโยชน์ 50

- ได้รับการทาฟลูออไรด์เพื่อปูองกนัราก ผู้สูงอายุที่ 55 37 43 41 29 16 35

ฟนัผุ เป็นเบาหวาน

ร้อยละ20

 - บริการฟนัเทียมให้ผู้สูงอายุ 65 ราย

( 50 ปขีึ้นไป)

2) ส่งเสริมสุขภาพช่องปากใน 836 470 724 754 565 303 476

ชมรมผู้สูงอาย ุ(บูรณาการกบั

งานตําบล long term care)

รพ. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต.

แม่ทะ น้ าโทก อ้วน นาคต ก่ิว บอม ฮ่องห้า

 '- ใหค้วามรู้ ส่งเสริมการแปรง

ฟันในชมรม ตามองค์ประกอบที่ 5

3) จัดระบบการดูแลสุขภาพช่อง ร้อยละ 16 29 1 12 17 4 58

ปากผู้ปุวยติดบ้าน-ติดเตียง 100

- ประสาน COC และออกเยี่ยม

บ้านผู้ปุวยติดบ้าน-ติดเตียงพร้อม

ทั้งสอน care giver 

ล าดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
ค่าเป้าหมาย

สถานบริการ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

และทํา care plan ร่วมกนั 

 - ตรวจสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 16 29 1 12 17 4 58

100

- บริการทันตกรรม  ร้อยละ 16 29 1 12 17 4 58

100

รวม

งาน  แผนงานส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุ
ตวัชี้วัดและค่าเป้าหมาย (ถ้าม)ี

1)การดําเนินงานส่งเสริมปูองกันทันตสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุ (ดําเนินการตามตําบล Long term care) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ตามองค์ประกอบที่ 5 

2)การดูแลสุขภาพช่องปากผู้ปุวยติดเตียงในกลุ่มผู้สูงอายุ ร้อยละ 100

รพ. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต.
แม่ทะ น้ าโทก อ้วน นาคต ก่ิว บอม ฮ่องห้า

ผู้สูงอายุ
1) บริการทันตกรรม 1,671 939 1,447 1,508 1,130 605 952

 - ตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ร้อยละ 836 470 724 754 565 303 476

และคัดกรองภาวะน้าํลายแห้ง 50

จากโรคทางระบบ

- ให้บริการทันตกรรมปูองกนั ร้อยละ 836 470 724 754 565 303 476

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข จังหวัดล าปาง (บริการ/งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน คปสอ…….แมท่ะ......อ าเภอ......แมท่ะ......จังหวัดล าปาง

3)ทาฟลูออไรด์เพื่อปูองกันรากฟันผุ ในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน ร้อยละ20

ล าดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
ค่าเป้าหมาย

สถานบริการ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

ตามชุดสิทธิประโยชน์ 50

- ได้รับการทาฟลูออไรด์เพื่อปูองกนัราก ผู้สูงอายุที่ 55 37 43 41 29 16 35

ฟนัผุ เป็นเบาหวาน

ร้อยละ20

 - บริการฟนัเทียมให้ผู้สูงอายุ 65 ราย

( 50 ปขีึ้นไป)

2) ส่งเสริมสุขภาพช่องปากใน 836 470 724 754 565 303 476

ชมรมผู้สูงอาย ุ(บูรณาการกบั

งานตําบล long term care)

รพ. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต.
แม่ทะ น้ าโทก อ้วน นาคต ก่ิว บอม ฮ่องห้า

 '- ใหค้วามรู้ ส่งเสริมการแปรง

ฟันในชมรม ตามองค์ประกอบที่ 5

3) จัดระบบการดูแลสุขภาพช่อง ร้อยละ 16 29 1 12 17 4 58

ปากผู้ปุวยติดบ้าน-ติดเตียง 100

- ประสาน COC และออกเยี่ยม

บ้านผู้ปุวยติดบ้าน-ติดเตียงพร้อม

ทั้งสอน care giver 

และทํา care plan ร่วมกนั 

 - ตรวจสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 16 29 1 12 17 4 58

100

- บริการทันตกรรม  ร้อยละ 16 29 1 12 17 4 58

100

ล าดับ
โครงการ/

กิจกรรมหลัก
ค่าเป้าหมาย

สถานบริการ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

รวม

จํานวน
แหล่ง
งบ

1

รหสัโครงการ
 100606

โครงการ  พัฒนาสมรรถนะบคุลากรพยาบาลกลุ่มงานการพยาบาล รพ .แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.
ล าปาง ป2ี564 พยาบาลวชิาชีพ

กิจกรรมที ่1 การพัฒนางานประจําสู่ทําวิจัย CQI / R2R มีความรู้และ

1.อบรมใหค้วามรู้การทําวจิัย ระเบยีบวธิวีจิัย พยาบาลกลุ่มการ 1 วนั สมรรถนะเพิ่มขึ้น 16500 UC กพ.64- กค.64 นิตยา
2.การต้ังประเด็นหวัข้อการทําCQI/R2R จํานวน30คน ได้ผลงาน R2R/CQI
3.นําเสนอประเด็นหวัข้อการทําCQI/R2R 10เร่ือง

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คปสอ..แมท่ะ  .จังหวัดล าปาง

งาน บรหิารทรพัยากรและพัฒนาระบบบรหิารการพยาบาลองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลแม่ทะ

ลําดับ
ชื่อโครงการ/
รายละเอียด

กิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

4.กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากงานประจําสู่การวจิัย สค.64

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏบิติัการสําหรับพยาบาลในการเขียนบนัทกึทาง พยาบาลวชิาชีพ 1 วนั 4800 UC มค.64 เบญจมาศ
การพยาบาลแบบ focus charting จํานวน 30 คน

กิจกรรมที่ 3 พฒันาสมรรถนะทางด้านบริหารสําหรับหวัหน้างานและ หวัหน้างานและ 1 วนั 3750 UC ม.ค.-64 พจณีย์
พยาบาล nurse case manager โดยการจัดประชุมเชิงปฏบิติัการ CM จํานวน 15 คน

กิจกรรมที่ 4 ร่วมประชุมชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนระดับ หวัหน้างาน รพ.แม่ทะ บรูณาการงาน ย.3บํารุง มิ.ย.-64 พจณีย์
ประเทศ(ใช้โควต้าองค์กร ไม่เกิน 5000 บาท ต่อคนต่อป)ี ก.การพยาบาล พชัรินทร์

และ กลุ่มงานปฐมภมูิฯ นิตยา
จํานวน 10 คน

กิจกรรมที่ 5พัฒนาสมรรถนะพยาบาลงานหอ้งคลอด นิตยา
ส่งพยาบาลวชิาชีพ ฟื้นฟสูมรรถนะ พยาบาล ER บรูณาการ งานย.3บํารุง พย.63-กค.64 เบญจมาศ
งานหอ้งคลอด รพ.เกาะคา ทกุเดือน พยาบาล IPD สมสมร
เดือนละ 2 คนๆละ 1 สัปดาห(์OJT) จํานวน 18 คน

งานวิจัยทางการพยาบาล รพ.แม่ทะ ยกระดับงานวชิาการ100000 บํารุง พ.ย.62-มิ.ย.63 พจณีย์
ร่วมมือกับวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ก.การพยาบาล ของวชิาชีพการพยาบาล นิตยา
ลําปาง ดําเนินการศึกษาวจิัยใน 3 เร่ือง (ต่อเนื่องป ี63) NCD clinic มีผลงานตีพมิพใ์นระดับประเทศ เบญจมาศ
1 การพฒันาระบบการดูแลผู้ปวุย ER และส่งผลต่อการดูแล อ.สุมิตรา (วพบ.)
เบาหวานในคลินิก NCD รพ.แม่ทะ ผู้ปวุย
2  แบบแผนการดูแลผู้ปวุย CKD
ที่ได้รับการบําบดัทดแทนไต อําเภอแม่ทะ
3 การพฒันาระบบการส่งต่อผู้ปวุย
Stroke fast track อําเภอแม่ทะ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

รวม 125050

 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ์2 Service Plan
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการรพ.แม่ทะผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70

อัตราการเสียชีวติจากอุบติัเหตุทางถนน ไม่เกิน 16 ต่อแสนประชากร
ร้อยละของผู้ปว่ยฉุกเนมาโดยระบบ ems เทา่กับ ร้อยละ..........

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา
ผลการประเมิน ecs  คุณภาพ ของรพ.แม่ทะ ป2ี563 เทา่กับ 67.1 %   คะแนนองค์ประกอบบางรายการไม่ถึงร้อยะ 60  อาท ิการเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน การดูแลรักษาพยาบาลภาวะฉุกเฉิน 

ในป ี2563 มีผู้มารับบริการ  20764 ราย อุบติัเหตุจราจร 503 ราย  อัตราการเสียชีวติจากอุบติัเหตุทางถนน เทา่กับ  3.45 ต่อแสนประชากร ผู้ปวุยประเภท Resucitate จํานวน728ราย
มารพ.ด้วยระบบems 213 ราย คิดเปน็ร้อยละ 29.29
กลุ่มผู้ปวุยสําคัญ ได้แก่ โรค STROKE / STEMI / SEPSIS /UGIH /Head Injury

งบประมาณ ระยะเวลา
ด่าเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบล่าดับ

ชื อโครงการ/
รายละเอียด

กิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/จ่านวน

พื้นที 
ด่าเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คปสอ..แมท่ะ  .จังหวัดล าปาง

งาน พัฒนาระบบบรกิารการแพทย์ฉุกเฉินอ าเภอแม่ทะ .

การดูแลผู้ปวุย Fast track stroke , STEMI  การทํางานกระบวนการคุณภาพ งานประจําสู่การวจิัย R2R



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

จ่านวน
แหล่ง
งบ

1

รหสัโครงการ
 100608

โครงการ  พัฒนาศักยภาพและคุณภาพงานบรกิารฉกเฉิน ECS คุณภาพ อ าเภอแม่ทะ จ.
ล าปาง ป ี2564

กิจกรรมที  1 Pre  Hospital – EMS คุณภาพ 1ตค.63-30กย.64 นิตยา
1.ประชาสัมพนัธ ์1669 แก่ประชาชนทั วไปและกลุ่มเสี ยง อ่าเภอแม่ทะ
2.ประสาน/สนับสนุนอปท.ในการจัดต้ังหน่วยปฏบิติัการขั้นพื้นฐาน อบต.ดอนไฟมีหน่วยบริการเพิ มขึ้น ตค.63 นิตยา
3.เตรียมความพร้อมใช้ของรถพยาบาล (Ambulance safety)
4.ท่าประกันรถชั้น 1 ส่าหรับรถพยาบาล 3 คัน ตค.63 กลุ่มงานบริหารทั วไป
5.เตรียมความพร้อมบคุลากร
- การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ACLS และการใช้เครื อง AED พยาบาลวชิาชีพ 9000 UC กพ.64 นิตยา

รพ.และรพ.สต จ่านวน 60 คน
- การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน BLS เจ้าหน้าที 3750 UC กพ.64 นิตยา

รพ.และรพ.สต จ่านวน 150 คน
6.จัดซ้ือหุ่นส่าหรับการอบรม CPR จ่านวน 2 ตัว 2 ตัว บรูณาการ งานบริหาร งบฯจัดซ้ือครุภณัฑ์ ี๊UC นิตยา
กิจกรรมที  2 พฒันา ECS คุณภาพ
In Hospital
1.ทบทวนคณะกรรมการ ICS ระดับอ่าเภอ  บทบาท ภารกิจ 1500 ตค.63 คณะกรรมการ ICS
2.วเิคราะหป์ระเมินความเสี ยง Hospital safety index พร้อมประเมินผล วางแผน ตค.63  อ่าเภอแม่ทะ
3.จัดท่าแผนการจัดการสาธาณภยั แผนประคองกิจการอุบติัเหตุหมู่ อัคคีภยั ตค.63
4. ซ้อมแผนรองรับอุบติัเหตุหมู่ รพ.แม่ทะ 12500 มีค.64 นิตยา
5.จัดท่าปา้ยรณรงค์การขับขี ปลอดภยัในช่วงเทศกาลจ่านวน 2 จุด ด่านแม่ปงุ/นากวาง บรูณาการงานบริหาร ซ้ือวสัดุธค.63 / เมย.64 นิตยา

2จุด 2 คร้ัง
มาตรการองค์กร

ระยะเวลา
ด่าเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบล่าดับ

ชื อโครงการ/
รายละเอียด

กิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/จ่านวน

พื้นที 
ด่าเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

1.จัดท่ามาตรการองค์กรในการสวมหมวกนิรภยัและคาดเข็มขัด รพ.แม่ทะ 3000 ตค.63 นิตยา
ของเจ้าหน้าที ในสถานพยาบาลและผู้มารับบริการ
กิจกรรมที  3 พฒันา ER คุณภาพ ลดแออัด
1.ทบทวนการtriage ร่วมกับหน่วยงานภายนอก พย.63 นิตยา ทมีPCT
2.ทบทวนCPG  ในการดูแลภาวะวกิฤติร่วมกับองค์กรแพทย์ 1ตค.63-30เมย.64สุกานดา / อรทยั
3.ประเมินตนเองตามแนวทางการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ECS คุณภาพ มค.64 , กค.64 สุกานดา
4.ด่าเนินงาน 2 P Safety นิตยา
5.พฒันาบคุลากร ส่งเข้าอบรม พยาบาลเวชปฏบิติัฉุกเฉิน
- การอบรมเฉพาะทาง พยาบาลเวชปฏบิติัฉุกเฉิน 4 เดือน พยาบาลER  นาตยา บรูณาการงาน ย.3 นิตยา
  - การฟื้นความรู้เรื องการคัดแยกTRIAGE
  - อบรมหลักสูตร EMT-B ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 คน บรูณาการงานย.3 นิตยา
 - การบริหารจัดการแผนกฉุกเฉินส่าหรับบคุลากรทางการแพทย์ บรูณาการงานย.3
 - การบริหารความเสี ยงในการปฏบิติัการพยาบาล บรูณาการ งาน ย.3
6.จัดหาอุปกรณ์การช่วยชีวติเพิ มเติม – เครื อง Auto CPR บรูณาการงานบริหาร จัดซ้ือ ครุภณัฑ์UC นิตยา
7.ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ปว่ย Fast track  - stroke / STEMI/Sepsis
8.ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ปว่ยส่งต่อ -จัดเวทแีลกเปลี ยนเรียนรู้ ปญัหาการส่งต่อ ทมี PCT
ระหวา่งหน่วยงาน / รพ.ล่าปาง / รพ.เกาะคา / รพ.สต.

รวมทั้งสิ้น 29,750.00 



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

งาน…... .กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลแม่ทะ ล าปาง

ตัวช้ีวดัพร้อมค่าเป้าหมาย.  เพ่ือการบริการทางห้องปฏิบัติการที่มคุีณภาพและมกีารพัฒนาอย่างต่อเน่ืองผ่านเกณฑ์ประเมนิตามมาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย์ ปีงบประมาณ 2564

รหัสโครงการที่   100609 โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ รพ.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง ปี2564
ล าดับช่ือโครงการและกิจกรรมหลัก เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการ จ านวน แหล่งงบฯ

1  พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฎบัิติการ

  1.1  การควบคุมคุณภาพจากองคก์รภายนอก ทุกรายการตรวจ ผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการมีต.ค.63 - ก.ย.64 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

     -กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์( ทุกสาขา ) (3คร้ัง/ปี) วิเคราะห์ท่ีให้บริการ ความถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 14,000 UC

     -ศูนยวิ์ทยาศาสตร์การแพทยเ์ชียงใหม่ (3คร้ัง/ปี) 7,800 UC

     -ภาควิชาเคมีคลินิค มหาวิทยาลยัมหิดล (ทุกเดือน) บริษทั

งบประมาณ

แผนงานประจ า สาธารณสุขจังหวัดล าปาง  ประจ าป ี2564
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  คปสอ.แม่ทะ  อ าเภอแม่ทะ   จังหวดัล าปาง



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

 1.2 การรับการตรวจเยีย่มระบบคุณภาพห้องปฏิบติัการ

   -การตรวจเยีย่มระบบคุณภาพจากทีมจงัหวดั 1 คร้ัง รับทราบโอกาสพฒันาและมีการพฒันาแกไ้ขพ.ค 64 1,900 UCกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

อยา่งต่อเน่ือง

1.3  การประเมินคุณภาพห้องปฏิบติัการ 1 คร้ัง  ห้องปฎิบติัการสามารถผ่านการรับเม.ย.64 30,000 UCกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

รองระบบคุณภาพมาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย์

1.4 การพฒันาและควบคุมคุณภาพการตรวจทางห้อง มีการตรวจติดตามนิเทศงานให้กบัรพ. สต

ปฏิบติัการให้กบั  รพ.สต จนท. มีความรู้ความสามารถในการตรวจ

 -มีการรตรวจติดตามนิเทศงานให้กบัรพ. สตทุกแห่ง รพ.สต 13 แห่ง ทางห้องปฏิบติัการ อยา่งถูกตอ้งมี.ค64 - พ.ค 64 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

 -ประชุมทบทวนระบบบริการและมาตราฐานห้องปฏิบติัการ 1 คร้ัง และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองก.พ 64 2,000 UCกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

 รพ. สต รพ.สต ผ่านเกณฑม์าตรฐาน

 - สมคัรโครงการควบคุมคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบติัการรพ.สต 13 แห่ง การตรวจทางห้องปฏิบติัการส าหรับ รพสต.ต.ค.63 - ก.ย.64 6,500 UC รพ.สต ทุกแห่ง

ศูนยวิ์ทยาศาสตร์การแพทย ์ส าหรับ รพสต. 13 แห่ง มีผลการตรวจมีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือ

2 การพัฒนาบุคลากร

-การประชุมวิชาการภายนอกจงัหวดั เพ่ือพฒันาคุณภาพ คนละ1 คร้ัง/ปี เจา้หนา้ท่ีมีทกัษะความรู้ในการปฏิบติังานต.ค.63 - ก.ย.64บูรณาการงาน ย.3 UCกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

-การประชุมวิชาการภายในจงัหวดัเพ่ือ แลกเปล่ียน คนละ1 คร้ัง/ปี อยา่งมีคุณภาพ

เรียนรู้ ติดตามงาน และสรุปผลงานห้องปฎิบติัการ

3 เคร่ืองมือ/สถานที่

-จา้งเหมาซ่อมบ ารุงประจ าปีเคร่ืองมือ ไม่รวมอะไหล่ 1 คร้ัง   เคร่ืองมือมีมาตรฐาน   พร้อมใชง้านพ.ค.64บูรณาการ งานบริหาร งบฯซ่อมครุภณัฑ์UCกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

1 คร้ัง/ปี จ  านวน 4000 บาท



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
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งบประมาณ
รวมงบประมาณ

 - การสอบเทียบเคร่ืองมือในห้องปฏิบติัการ เคร่ืองมือท่ีจ  าเป็น   เคร่ืองมือมีมาตรฐาน /  พร้อมใชง้านส.ค.-64 30,000 UCกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

รวม 92200.00

กลุ่มงาน รงัสีวิทยา โรงพยาบาลแม่ทะ

ตัวชี้วัด.... หอ้งปฏบิตัิการทางรงัสีโรงพยาบาลแม่ทะธ ารงมาตรฐานหอ้งปฏบิตัิการรงัสีวินิจฉัยกระทรวงสาธารณสุข ปงีบประมาณ 2564

สถานการณแ์ละข้อมูลพ้ืนฐาน : กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ ได้จัดท าเกณฑ์และแนวทางในการพัฒนางานรงัสีวินิจฉัย ฉบบัป ี2562 ส าหรบัโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

และ กลุ่มงานรงัสีวิทยา ได้ผ่านการรบัรองมาตรฐานหอ้งปฏบิตัิการรงัสีวิทยา แล้วเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

จ านวน แหล่งงบฯ
รหสัโครงการที่   100610

1 โครงการ ธ ารงมาตรฐานหอ้งปฏบิตัิการทางรงัสีวินิจฉัย

ตามเกณฑ์มาตรฐาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

งบประมาณ
ระยะเว

ลา
ด าเนิน

ผู้รบัผิดชอบล าดับ
ชื่อโครงการ /
 รายละเอียด

กิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/จ านวน พ้ืนที่ด าเนินการ

ผลผลิต
ของ

โครงการ

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ 2564
คปสอ.แม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง
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กระทรวงสาธารณสุข รพ.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง ป2ี564

1.รับการนิเทศติดตามมาตรฐาน

-รับการนิเทศติดตามจากทมีนิเทศของ สสจ.ลป 1 คร้ัง รพ.แม่ทะ ได้รับการนิเทศ2,000 งบร พย.63 พทิยา

2.ดําเนินกิจกรรมตามมาตรฐาน ประจําปี
- การสอบเทยีบมาตรฐานเคร่ืองเอกซเรย์ ปลีะคร้ัง 3 เคร่ือง รพ.แม่ทะ มีผลการสอบเทียบ7,500 งบร  สค.64 พทิยา

  (หมวดเคร่ืองมือและอุปกรณ์  ข้อที่ 1)

- การตรวจวดัปริมาณรังสีส่วนบคุคลแก่ผู้ปฎบิติังาน 10 คน รพ.แม่ทะ มีผลการวัดรังสี9,000 งบร สค.64 พทิยา

ทางด้านรังสี

  (หมวดผู้ใหบ้ริการ ข้อที่ 11)

3.พฒันาบคุลากร

-การประชุมวชิาการภายนอกจังหวดั เร่ืองการสอบเทยีบ 1 คร้ัง กรุงเทพฯ ได้รับความรู้เร่ืองบูรณาการงาน ย.3 งบร  ตค.63-กย.64 พทิยา

ระบบสร้างภาพเอกซเรย์ดิจิตอล (ค่าลงทะเบยีน+เบี้ยเล้ียง) การสอบเทียบ DR
-การประชุมวชิาการภายในจังหวดัเพื่อ แลกเปล่ียน 3 คร้ัง สสจ.ลําปาง มีการแลกเปล่ียน- -  ตค.63-กย.64 พทิยา

เรียนรู้ ติดตามงาน และสรุปผลงานหอ้งปฎบิติัการทางรังสี ความรู้ระหว่าง รพ.
 -ทบทวนพฒันาทกัษะทางด้านการปอูงกันอันตรายจากรังสี 3คน รพ.แม่ทะ ผู้ปฏิบัติงานมี  - - เมย.64 พทิยา

แก่ผู้ที่ปฎบิติังานในหอ้งปฎบิติัการทางรังสี ความรู้ในส่วนขาด
4.ปรับปรุงคุณภาพเคร่ืองมือ

-จ้างเหมาซ่อมบํารุงประจําป ีเคร่ืองเอกซเรย์ ไม่รวมอะไหล่ 1 งาน รพ.แม่ทะ เคร่ืองมือได้รับการบูรณาการ งานบริหาร งบฯซ่อมครุภณัฑ์งบร พย.63 พทิยา

ปีละ 3 คร้ัง (ทุก 4 เดือน) จํานวน 43000 บาท บํารุงรักษาเชิง
  (หมวดเคร่ืองมือและอุปกรณ์  ข้อที่ 4) ปูองกัน
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งบประมาณ
รวมงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 18,500

ประเดน็ / งาน : กลุ่มวัยท างาน
ตวัชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ทีต่อ้งการ

1.อัตราผู้ปุวยรายใหม่โรคเบาหวานลดลง≥ ร้อยละ5
2.อัตราผู้ปุวยรายใหม่โรคความดันโลหิตสูงลดลงจากปีทีผ่่านมาร้อยละ 2.5
3.อัตราผู้ปุวยโรคเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงไม่เกิน 1.85
4.กลุ่มสงสัยปุวยโรคความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตทีบ่้าน≥ร้อยละ 52
5.ร้อยละผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ทีค่วบคุมได้
     5.1 โรคเบาหวานคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้≥ร้อยละ40
        5.1.1 ผู้ปุวยเบาหวานทีไ่ม่มีโรคร่วม HbA1c‹7 %

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คปสอ.แมท่ะ    จังหวัดล าปาง
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        5.1.2 ผู้ปุวยเบาหวานทีม่ีโรคร่วม HbA1c % ‹8 %
               โรคร่วมคือ โรคหัวใจขาดเลือด,โรคหัวใจล้มเหลว,โรคหลอดเลือดสมอง,
               โรคไตเร้ือรังระยะที ่4-5 ,โรคลมชักและลมชักชนิดต่อเนื่อง
     5.2 โรคความดันโลหิตสูงคุมระดับความดันโลหิตในเลือดได้ BP‹140/90 mmHg ≥ร้อยละ 50

ขอ้มลูพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
จํานวนผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพิม่สูงขึ้น  ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน ร้อยละ 97.58 คัดกรองโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 97.7 
พบอัตราผู้ปุวยรายใหม่เบาหวานและอัตราผู้ปุวยรายใหม่ความดันโลหิตสูงลดลงจากปีทีผ่่านมา แต่อัตราผู้ปุวยรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวานยังสูงกว่าค่าเปูาหมาย คือ ร้อยละ 2.83
ซ่ึงเกินเกณฑ์ตัวชี้วัดที ่ร้อยละ 1.95 ส่วน ผู้ปุวยโรคเบาหวานยังคุมระดับน้ําตาลในเลือดไม่ได้ตามเกณฑ์ จาก HbA1c <7 mg% คือ ร้อยละ 9.32 เกณฑ์ตัวชี้วัดเท่ากับ  ร้อยละ 40
ส่วนผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงสามารถคุมระดับความดันโดหิตได้ดี BP <140/90 mmHg คือร้อยละ51.52 ในด้านการค้นหาภาวะแทรกซ้อนทางไตทัง้สองโรคยังไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด
คือ ร้อยละ 45.5 เกณฑ์ตัวชี้วัด มากกว่าร้อยละ 80 และการค้นหาภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ปุวยเบาหวาน ยังไม่ถึงเกณฑ์เปูาหมายคือร้อยละ 60
จากการดําเนินงานปีงบประมาณปี 2563 กลุ่มเส่ียงเบาหวานและผู้ปุวยเบาหวานยังจัดการตัวเองไม่ได้ในด้านการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ทําให้มีจํานวนผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่
จากกลุ่มเส่ียงเพิม่สูงขึ้นเกินค่าเปูาหมาย และยังส่งผลให้แนวโน้มการเกิดภาวะแทรกซ้อนเพิม่ขึ้นได้ ซ่ึงเป็นปัญหาสาธารณสุขทีสํ่าคัญทีต้่องดําเนินการควบคุมโรคในปี 2564 

GAP Analysis
1.	ด้านส่งเสริมปูองกัน : กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มทีเ่พิม่ขึ้น
2.ด้านการรักษา : การควบคุมโรคเบาหวานไม่ได้ตามเกณฑ์
3.ด้านระบบข้อมูล : พัฒนาความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล 

เปูาหมายและจํานวน

จํานวน
แหล่ง
งบ

โครงการส่งเสริม รหัสโครงการ..100611.
พฤตกิรรมสุขภาพ  โครงการพัฒนาและส่งเสริมพฤตกิรรมสุขภาพ
วัยท างาน กลุ่มวัยท างานอ.แมท่ะ จ.ล าปาง ปี 2564 คกก.พชอ.
ป2ี564 1.ประชุมนําเสนอข้อมูลสถานการณ์วัยทํางาน 3 คร้ัง/ปี อ.แม่ทะ เกิดการมีส่วนร่วมโดย ตค. ธค. พค.64 บรรเจิดพร

 คืนข้อมูลในเวที  ( พชอ.) คคก.ประเด็นอาหารปลอดภัย ภาคีเครือข่ายในการทํางาน พชัรินทร์

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ชุดโครงการจังหวัด

โครงการ / กิจกรรมหลัก
พืน้ที่

ดําเนินกา
ร

ผลผลิต/
ผลลัพธ์

งบประมาณ
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     - คืนข้อมูลสถานการณ์ และแนวทางการแก้ไข
แนวทางการบริหารจัดการส่งเสริมสุขภาพใน
วัยทํางานโดยภาคีเครือข่าย

     - ชี้แจงการเกณฑ์ประเมินหมู่บ้าน/ตําบลจัดการ มีการดําเนินงานที่เป็นระบบ ธค.63 บรรเจิดพร

สุขภาพ เป็นแนวทางในการดําเนินงาน ทุกตําบล และหมู่บา้นตําบลทราบ พชัรินทร์

     - คกก.พชอ. วางแผน ดําเนินการ ติดตาม กลุ่มฮักน้าํจางแมท่ะ อ.แม่ทะ ศักยภาพ ธค.63 บรรเจิดพร

เป็นระยะ และนําเสนอผลงานการดําเนินงาน พชัรินทร์

      - กสต. ใน อปท. มีวาระการประชุมจัดการส่งเสริม
สุขภาพในวัยทํางาน และสนับสนุนงบประมาณ
2.ลดเส่ียงลดโรค ในประชาชน
  2.1.พัฒนาส่ือสารข้อมูลสุขภาพ หัวหน้างานทุกงาน
    - ทบทวนคณะกรรมการส่ือสารสุขภาพข้อมูล รพช./สสอ./รพสต.อ.แม่ทะ มีคณะกรรมการฯดําเนิน ธค.63 บรรเจิดพร

ด้านสุขภาพอําเภอ ทุก 3 เดือน งานด้านส่ือสาร พชัรินทร์

    - ประชุมคณะกรรมการ ฯ รพช./รพสต. ธค.มีค.มิย.กย.

    - จัดกิจกรรมในแต่ละกลุ่มงาน/สถานบริการ ตค-กย.64

      รายกลุ่ม/รายบุคคล/ในชุมชน รพช./รพสต.
    - จัดกิจกรรมรณรงค์วันสาธารณสุขต่างๆ อ.แม่ทะ ตค-กย.64

    - ร่วมจัดกิจกรรมหน่วยงานอื่น(ตํารวจ กศน.ปกครอง) คณะกรรมการ ฯ ตค-กย.64

    - นําเสนอผลงานกิจกรรมเป็นระยะ ในเวที พชอ.กสต. มีค. กย.64

  1.2 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลด้านสุขภาพเกี่ยวกับพฤติกรรม
สุขภาพทีพ่ึงประสงค์ ลดเส่ียงลดโรค ทุกหมู่บ้าน
   - เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว 2 แห่ง อ.แม่ทะ ได้รับข้อมูลข่าวสารตระหนัก ตค-กย.64 บรรเจิดพร

   - วิทยุชุมชน(ทต.ปุาตันรร.แม่ทะประชา ฯ) ทุกแห่งทุกเดือน  ในการพัฒนาดูแลตนเอง ตค-กย.64 พชัรินทร์

   - โรงงาน   - สถานทีร่าชการ ทุกแห่งทุกเดือน อ.แม่ทะ และพฤติกรรมทีถูกต้อง ตค-กย.64
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   - เวทีประชุมกํานันผญบ./หน.ส่วนราชการ ทุกแห่งทุกเดือน
   - อําเภอเคล่ือนที่(อําเภอยิ้มแม่ทะ) ทุกแห่งทุกเดือน
   - ประชุมชมรมอสม.อําเภอแม่ทะ ทุกแห่งทุกเดือน
   1.3 การจัดรณรงค์ในวันสําคัญ ทุกแห่งทุกเดือน
   1.4  การจัดนิทรรศการในรพช.รพสต.
2.การส่งเสริมปูองกันสุขภาพวัยทํางาน
  หน่วยงานสาธารณสุข/สถานประกอบการ
 /หน่วยงานราชการและองค์กรอื่น ทุกวันพุธ
  1.ออกกําลังกาย อาหารกลางวัน อ.แม่ทะ บุคคลากรในองค์กรมีการ ตค.กย64 บรรเจิดพร

  2.การลดอาหารหวานมันเค็ม ทุกคร้ังทีจ่ัด break ปรับเปล่ียนพฤติกรรม พชัรินทร์

  3.Healthy break ทุกเดือน ทุกปี ทีถู่กต้อง
  4.การหาบุคคลต้นแบบ ทุกวันในรพ.
  5.มีการจําหน่ายผักปลอดสารพิษ ปีละ 1 คร้ัง
  6.การแข่งขันกีฬาภายใน/ภายนอก
   เช่นเปตอง วอลเล่ย์บอล ฟุตบอลบริเวณ
    ลานสนามกีฬาเอนกประสงค์ รพ. จนท.ทุกคน ในองค์กร
  5.การบันทึกข้อมูลการประเมินคัดกรอง รพช./รพสตมีข้อมูลทีส่ามารถนําไป มีค.กย64 บรรเจิดพร

  สุขภาพและมีการบันทึกในโปรแกรมการให้ วิเคราะะห์ต่อไป พชัรินทร์

บริการการชั่งน้ําหนัก/ส่วนสูง/รอบเอว ( BMI)
  6.ติดตาม รายงาน วิเคราะห์นําไปใช้
3.การส่งเสริมป้องกันกลุ่มปกติ
  คัดกรองสุขภาพกลุ่มวัยทํางาน ทุกหมู่บ้าน
1.สํารวจเคร่ืองวัดความดันโลหิต ของ อสม.ทีใ่ช้ปฏิบัติงาน 95 หมู่บ้าน อ.แม่ทะ ทุกหมู่บ้านมีเคร่ืองวัด ตค.63 บรรเจิดพร

ในชุมชน ผ่านการเทียบมาตรฐาน กสต.10 ตําบล ความดันโลหิตทีท่ีประสิทธิ กชกร
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2.นําเสนอของบประมาณคกก.กองทุนสุชภาพตําบล ภาพและเพียงพอ
ให้เพียงพอ อสม.ทุกคน
3. จนท.ทบทวนทักษะเทคนิคในการวัดความดันโลหิต ในเขตทุกรพสต. อ.แม่ทะ อสม.มีศักยภาพในการ ตค.63 บรรเจิดพร

แก่ อสม.ในเขตรับผิดชอบ ภายในไตรมาสแรก วัดความดันโลหิตกลุ่ม กชกร

และการวัดความดันโลหิต ผู้ปุวย HT ในกลุ่มสงสัยปุวย เปูาหมายมีประสิทธิภาพ
ทีบ่้านทุกคน ประชาชนกลุ่ม 35-59 ปี
4.อสม.จัดทะเบียนรายชื่อกลุ่มเปูาหมาย ดําเนินการใน ประชาชนกลุ่ม 60 ปี ขึ้นไป พย.ธค. 63 บรรเจิดพร

ศสมช.และในวัด อย่างครอบคลุม DM= 27,413 คน กชกร

5.คัดกรองสุขภาพประชาชน  อายุ 35 ปีขึ้นไป HT= 22,991  คนอ.แม่ทะ เพือ่ค้นหากลุ่มเส่ียง และบรูณาการ ตค.- ธค. 2563 บรรเจิดพร

 ทีไ่ม่ปุวยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง กลุ่มปุวยโรคความดันโลหิตงาน Lab กชกร

 โดย3 กลุ่ม คือ สูงและโรคเบาหวาน ได้รับ
    1.1 รายใหม่ทีอ่ายุ 35 ปีขึ้นไปไม่ปุวยเป็นDM,HT การส่งต่อ เพือ่รับการรักษา
    1.2 เร่ิมอายุ 35 ปีขึ้นไปในวันที ่1ตค.62(รายใหม)่ ทีถู่กต้อง ทันเวลา
  ลดผู้ป่วยรายใหม่
1.รพ./รพสต. ทําทะเบียนกลุ่มเปูาหมายทีจ่ะคัดกรอง ประชาชนทีอ่ายุ 35 ปี DM=28,123 คนอําเภอแม่ทะกลุ่มเปูาหมายได้รับการคัดกรอง บรูณาการ ตค.-ธค.64 บรรเจิดพร

ขึ้นไปทีไ่ม่ปุวยเป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูง HT=22,805 คน ≥ร้อยละ90 งาน lab กชกร

2.ขึ้นทะเบียนกลุ่มเส่ียงรายหมู่บ้าน
3.ประเมินความเพียงพอเคร่ืองมือและศักยภาพอสม.ในการเจาะ FBS
4. ผู้มีความเส่ียง DM และสงสัยปุวย DM ทีม่ีระดับน้ําตาลในเลือด
ตามเกณฑ์CPG ส่งต่อ รพช.แม่ทะเพือ่การดูแลและวินิจฉัยโรค
5.ผู้มีความเส่ียง HT ทีม่ีค่าความดันในเลือด ตามเกณฑ์CPG ส่งต่อ รพช.แม่ทะ
   หรือ พบแพทย์ ณ PCU เพือ่การดูแลและวินิจฉัยโรค
6.รพ.แม่ทะคืนข้อมูลให้ PCU
7.PCU วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเส่ียงและร่วมออกแบบกิจกรรมเพือ่
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ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ส่งต่อ รพช.แม่ทะหรือ พบแพทย์ ณ PCC เพือ่การดูแลและวินิจฉัยโรค

8.กํากับติดตามผ่าน HDC ทุกเดือน
9. ดําเนินการปรับพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง 3อ 2ส 1ฟ จากเกณฑ์ดังนี้ กลุ่มเส่ียงDM,HTอําเภอแม่ทะ1.ร้อยละ 50 ของกลุ่มเส่ียง DM,HTมค.-กค.64 บรรเจิดพร

-กลุ่มเส่ียง DM ค่า FBS 100-125 mg% ทุกคน  สามารถกลับเป็นกลุ่มปกติ กชกร

-กลุ่มเส่ียง HT BP 130-139/80-89 mmHg 2. ครัวเรือนของกลุ่มเส่ียง
เน้น 2ประเด็นคือ อาหารและออกกาลังกาย + การผ่านเกณฑ์ลดเค็มในครัวเรือน ผ่านเกณฑ์การตรวจเค็ม 100%
ของกลุ่มเส่ียง 3. ผป.รายใหม่ DM,HTลดลง

 3.1.อัตราผู้ปุวยรายใหมD่M
     ลดลง≥ ร้อยละ5
 3.2.อัตราผู้ปุวยรายใหม่ HTลดลง
       จากปีทีผ่่านมาร้อยละ 2.5

การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพชอ่งปากในกลุ่มโรคไมต่ดิตอ่เรื้อรัง ผู้ปุวยรายใหม่ ร้อยละ 50อ.แม่ทะ ผู้ปวุยเบาหวานรายใหม่ ตค.-กย.64 กนกพร

1) ตรวจสุขภาพช่องปากผู้ปุวยโรคเบาหวาน(รายใหม)่และให้บริการ เท่ากับ 277 ราย ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

บริการทันตกรรมรวมทัง้ฝึกทักษะให้สามารถดูแลอนามัยช่องปากตนเองได้ และดูแลสุขภาพในช่อง

2) ประสานกับNCD คลินิกในการรักษาโรคปริทันต์ให้กับผู้ปุวยเบาหวาน ปากได้ด้วยตนเอง ร้อยละ 100

 สีส้ม และ สีแดง
4) ให้บริการทันตกรรม  การตรวจฟันและแนะนํา การรักษาและ ผู้ปุวยรายใหม่ ร้อยละ 50อ.แม่ทะ ผู้ปวุยเบาหวานรายใหม่ ตค.-กย.64 กนกพร

การทํา Plaque control'จัดระบบคัดกรองและส่งต่อ เท่ากับ 277 ราย ได้รับการบริการทันตกรรม

มะเร็งชอ่งปาก ร้อยละ 100
-ตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งในช่องปาก'โดยบรูณาการกับงาน ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ตค.-กย.64 กนกพร

คัดกรองประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป จํานวน 30,905 คน ได้รับการคัดกรองมะเร็ง
-ประสานกับโรงพยาบาลลําปาง'/ในเร่ืองแผนการรักษา การเตรียม ช่องปาก
ช่องปากก่อนการรักษาและ'การติดตามอาการหลังการรักษา
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- โรงพยาบาลลําปางดําเนินการ'รักษา/ส่งต่อรวมทัง้บูรณะสภาพ
ช่องปากให้สามารถดํารงชีวิตได้'ตามปกติ

รวมทัง้ส้ิน 0

ประเดน็ / งาน    กลุ่มงานผู้สูงอายุ
ตวัชี้วัดและเป้าหมายของ กสธ. :   - ร้อยละต าบลทีม่รีะบบส่งเสริมสุขภาพดแูลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)ในชมุชนผ่านเกณฑ์ 

                        ป6ี1= ร้อยละ 60   ป6ี2= ร้อยละ 70  ป6ี3=ร้อยละ 80   ป6ี4=ร้อยละ 95 
                                               - ผู้สูงอายุไดร้ับการประเมนิและจัดท าแผนการดแูลรายบุคคล(Care Plan) 

                        ป6ี1= ร้อยละ 60   ป6ี2= ร้อยละ 70  ป6ี3=ร้อยละ 80   ป6ี4=ร้อยละ 100  
เป้าหมายจังหวัดล าปาง :            - การจัดระบบบริการเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ จ.ล าปาง

  1. เขา้ถึงบริการ --->ผู้สูงอายุทุกรายไดร้ับการประเมนิปัญหาสุขภาพ น าไปสู่การวางแผนและการดแูลทีเ่หมาะสม ครอบคลุมทัง้ 4 มติิ
  2. มรีะบบบริการทีม่คุีณภาพ ภายใตท้ีมงานทีม่ศัีกยภาพ
  3. ภาคีเครือขา่ยมสี่วนร่วมในการท างาน 

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คปสอ.แมท่ะ    จังหวัดล าปาง
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สถานการณ์ / ขอ้มลูพ้ืนฐาน 
อําเภอแม่ทะ ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) โดยมีประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปทัง้หมด  13,772 คน คิดเป็นร้อยละ 30.82 
ของประชากรรวม (ในปี 2559 ,2560  2561  2562 2563 ร้อยละ 25.41 ,26.84 28.04  29.33 และ 28.12 ตามลําดับ)  พบ รพสต. 9 แห่ง   รพสต.ทีม่ีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ
มากกว่าร้อยละ 30  รพสต.ทีม่ีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ รพสต.นาคต บ้านอ้วน  และบ้านนากวาง ร้อยละ 33.27, 32.74  และ  32.24 ตามลําดับ
  ปี 2563  จากการประเมิน ADL. แบ่งเป็น กลุ่ม1 ร้อยละ 96.99 ,กลุ่ม 2  ร้อยละ 2.72 ,กลุ่ม 3 ร้อยละ 0.28 ผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง มีจํานวน 115 คน)
   -  การคัดกรองภาวะเส่ือม หรือกลุ่มอาการ Geriatric Syndromes พบทีม่ีความเส่ียง/ผิดปกติ 5 อันดับแรก ได้แก่ 
       ข้อเข่าเส่ือม = 3.12  % ภาวะหกล้ม = 2.47   %  สุขภาพช่องปาก = 3.1 %   สมองเส่ือม = 0.44 %  ซึมเศร้า = 0.34  % อ้วน = 14.94 %
  ตําบลเข้าร่วม LTC  6  ตําบล ปี 59  นาครัว น้ําโจ้ ปี 60  หัวเสือ ปุาตัน-นาครัว ปี 61  แม่ทะ ดอนไฟ  คิดเป็นร้อยละ 60    
 จํานวน Care manager ทัง้หมด 14  คน   จํานวน  Care giver จํานวน 151  คน  จํานวนผู้สูงอายุพึง่พิงทีไ่ด้รับการจัดสรรจากงบ สปสช. จํานวน 115 คน
กลุ่มผู้สูงอายุทีเ่ปล่ียนแปลงกลุ่มติดบ้านเปล่ียนเป็นติดสังคมจํานวน 6 คน   กลุ่มติดเตียงเปล่ียนเป็นติดบ้าน  จํานวน 13 คน 
ผู้สูงอายุได้รับการประเมินและจัดทําแผนการดูแลราย บุคคล 100 % จํานวน Care plan ทีไ่ด้รับอนุมัติ โอนเงินเพือ่ซ้ือบริการ 77.97 %

จํานวน
แหล่ง
งบ

โครงการพัฒนา รหัสโครงการ. 100612
และสร้างเสริม โครงการพัฒนาและระบบการดแูลสุขภาพผู้สูงอายุ อ.แมท่ะ จ.ล าปาง
ศักยภาพกลุ่ม  ปี 2564
ผู้สูงอายุ 1.การประเมนิคัดกรองปัญหาสุขภาพ 

อ.แมท่ะ ป2ี564    1. 1. ทบทวนแนวทางการคัดกรอง/เคร่ืองมือการคัดกรอง ประชากรอายุ60 ปีขึ้นไป อ.แม่ทะ มีการดําเนินงานไปใน พย./ธค.63 ปญุชรัสมิ์

Geriatric Syndromes ทีใ่ช้ในการประเมินสุขภาพ (10 เร่ือง) จํานวน 13,722 คน ทางเดียวกัน
 ผู้ปุวยตาม TAI  (กลุ่มติดเตียงติดบ้าน) และ ประเมิน ADL 10 ตําบล  95 หมู่บ้าน มีทะเบียนรายบุคคล บรรเจิดพร

     -  สํารวจทําทะเบียน  ร่วมกับการออก เยี่ยมบ้านโดยมอค. 1 คร้ัง/ปี ผู้สูงอายุทีผิ่ดปกติได้รับ ตค.-ธค.63 

 จัดทําทะเบียนผู้สูงอายุ การรักษาทีภู่กต้อง

ชุดโครงการจังหวัด
โครงการ / กิจกรรมหลัก

เปูาหมาย
และจํานวน

พืน้ที่
ดําเนินกา

ร

ผลผลิต/
ผลลัพธ์

งบประมาณ
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
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   - ให้ความรู้อสม. ในการประเมินคัดกรอง GS ทัง้ 10 โรค รพสต/รพช อ.แม่ทะ
 และการจัดระบบดําเนินการกลุ่มเส่ียง ส่งต่อ ในเวทีประชุม
 อสม ทุกเดือน 
1.3 ติดตามการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ ผิดปกติส่งต่อ รพสต/รพช อ.แม่ทะ ผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มได้รับ ตค.-ธค.63 ปญุชรัสมิ์

      1).คัดกรองปัญหาสําคัญและโรคทีพ่บบ่อยในผู้สูงอายุ การดูแล รักษา ตาม SP บรรเจิดพร

 ได้แก่ DM,HT,CVD risk, ตา,ฟัน การคัดกรองGeriatric Syndromes
 ได้แก่ ซึมเศร้า OA ,Fall ,สมองเส่ือมกล้ันปัสสาวะและโภชนาการ 
ปัญหาการนอน 
      2).ประมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพือ่กการดูแล  ( ADL )
และคัดกรองผู้สูงอายุทีต้่องดูแลระยะยาว ( ITA )
2.ส่งเสริมและสนับสุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
   2.1 ทบทวนแนวทางการดําเนินงานดําเนินงานชมรม ชมรมผู้สูงอายตํุาบล อ.แม่ทะ มีการดําเนินงานอย่าง5,000 สสจ. ตค.63 ปญุชรัสมิ์

ผู้สูงอายุระดับอําเภอ 10 ตําบล ต่อเนื่อง บรรเจิดพร

      -  ประชุมคณะกรรมการการดําเนินงานชมรม
      -  สํารวจประเมินเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพทุกระดับ
      - วิเคราะห์ส่วนขาด หาแนวทางแก้ไขทุกระดับ ในกิจกรรม
ในชมรมผู้สูงอายุ
      -  คืนข้อมูลในเวที ประชุมชมรมผู้สูงอายุระดับอําเภอ และ 
คณะกรรมการ พชอ.

   2.2 ประชาสัมพันธ์ การดูแลผู้สูงอายุและเพิม่การเพิม่การเข้าถึง วทิยชุุมชนวดัสัณฐาน อ.แม่ทะ ผู้สูงอายไุด้รับความรู้ ตค.-กย.64 ปญุชรัสมิ์

ทางวิทยุชุมชน ข่าวสารด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพในผู้สูงอายุ วทิยชุมุชนบ้านหัวฝาย และเขา้ถงึได้ง่ายขึ้น บรรเจิดพร

  2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ หมู่บ้าน 95 ชมรม ร้อยละของผู้สูงอายทุี่มี ตค.-กย.64 ปญุชรัสมิ์

ระดับตําบล/หมู่บ้านและโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมจัดทําหลักสูตร/  10 ตําบล13 รพสต.1 รพช.พฤติกรรมที่มีพงึประสงค์ บรรเจิดพร

ดําเนินการในทําหลักสูตร/ดําเนินการในชมรมผู้สูงอายุ รร.ผู้สูงอายุ 3 แห่ง อยา่งน้อยร้อยละ 30
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จัดกิจกรรมภายใต้ theme : Aging Health ตําบลปุาตันนาครัวอ.แม่ทะ
   Promotion Campaign ในทุกสถานบริการ ตําบลหัวเสือ ตําบลนาครัว
  "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย  และ4 Smart"  
    1) Smart Walk  ออกกําลังกายด้วยตนเอง และ ในชุมชน ชมรมผู้สูงอายุทุกแห่งอ.แม่ทะ ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรม ตค.-กย.64 ปญุชรัสมิ์

แกว่งแขน รําไม้พลอง เดินช้า ช้า อาทิตยล์ะ 2 วันๆละ 30 นาที ออกกําลังกายรําวง2วัน/สัปดาห์ บรรเจิดพร

 1.1 สถานที ่ทีท่ําการชมรมผู้สูงอาย/ุศูนย์ผู้สูงอายุหรือ  ร้อยละ10
ลานออกกําลังของรพสต.
 1.2 กําหนดผู้รับผิดชอบ ในการจัดเวร เพือ่เตรียมเคร่ืองเสียง รพสต.ทุกแห่ง/ อ.แม่ทะ รพสต.มีผู้รับผิดชอบ ตค.-กย.2564 ปญุชรัสมิ์

 เพลงในการออกกําลังกาย และเปิดเพลง ชมรมผู้สูงอายุทุกแห่ง ชมรมผู้สูงอายุร้อยละ100 บรรเจิดพร

     2) Smart Brain & Emotional นันทนาการฝึกทักษะ ทุกวัน อ.แม่ทะ
ทางสมอง ส่งเสริมสุขภาพจิตและอารมณ์ การนั่งสมาธิในวันพระ 
    3) Smart Sleep  นอนหลับอย่างเพียงพออย่างน้อย ทุกวัน อ.แม่ทะ
วันละ 7-8 ชั่วโมง
    4) Smart Eat กินอาหารตามหลักโภชนาการครบ 5 หมู่ ทุกวัน อ.แม่ทะ
 ลดหวาน มัน เค็ม เน้นผัก ผลไม้ อาหารทีม่ีโปรตีนคุณภาพสูง
2.4. กิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ  โรงเรียนผู้สูงอายุ ตําบล LTC ปุาตัน/นาครัว ตค.-กย.64 ปญุชรัสมิ์

 โดยมีจนท.มอค.เข้าไปร่วมกิจกรรมเป็นวิทยากร แม่ทะ หัวเสือ นาคัว บรรเจิดพร

2.5 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การดําเนินงานผู้สูงอายุ  คณะกรรมการ อ.แม่ทะ เกดิการแลกเปล่ียน สค.64 ปญุชรัสมิ์

      ในพืน้ที ่ ผู้สูงอายุ และรพสต.. เรียนรู้ระหวา่งพืน้ที่ บรรเจิดพร

   3.2 ประสานความร่วมมือกับ อปท.ในการต้ังศูนย์ผู้สูงอายุ 5 ตําบล อ.แม่ทะ มีศูนย์ผู้สูงอายุทีม่ีการ กพ.64 ปญุชรัสมิ์

เพือ่เป็นหน่วยบริการรองรับงบประมาณให้มีความพร้อม น้ําโจ้ วังเงิน กิ่ว ดําเนินงานตามมาตรฐาน บรรเจิดพร

ในการรองรับงบประมาณ อย่างเป็นระบบ บอม สันดอนแก้ว
   3.3 ประสานความร่วมมือกับ อปท.ในการดําเนินการ รพสต./รพช. อ.แม่ทะ ได้รับการสนับสนุน กพ.64 ปญุชรัสมิ์

ปรับปรุงส่วนขาดทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการขอรับ บรรเจิดพร
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งบประมาณ
3. ส่งเสริมกิจกรรมลดภาวะเสี่ยงจากผลการประเมนิสุขภาพ
   3.1 ให้ความรู้ผู้สูงอายุในกรณีเน้นกลุ่มเส่ียงข้อเช่าเส่ือมจาก ผู้สูงอายุที่คัดกรอง อ.แม่ทะ ผู้สูงอายมุีความรู้ในการ มค.64- บรรเจิดพร

การคัดกรองโดยกายภาพบําบัดรพช.แม่ทะ และทีมรพสต ข้อเข่าผิดปกติ ดูแลข้อเข่า กย.64

    - กิจกรรมทางกาย รํามวยจีน ขีจักรยาน
ลําไม้พลอง โยคะ ไทเก๊ะ ทํางานเบา ๆ ภายในบ้าน
    -กิจกรรมช่วยจํา นั่งสมาธิ สวดมนต์ เดินจงกรม ร้องเพลง
เล่นดนตรี เต้นรํา พูดคุยกับเพือ่น 
   3.2 รายงานผลการจัดกิจกรรมลดภาวะเส่ียง ส่งจังหวัด
4.การดําเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ( Long Term Care )
   - ประเมินตนเองตามเกณฑ์  7 องค์ประกอบ 
   - วิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุง ส่วนขาด
   - คืนข้อมูลปัญหา แนวทางแก้ไข เวทีคปสอ. ชมรมผู้สูงอายุ
    เวที พชอ. ฯลฯ
   - รายงานตาราง 6 ช่อง ทุกวันที ่25 ของเดือน ตค.-กย.64

4.การพัฒนาระบบบริการการดแูลสุขภาพ

   4.1 การประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูล
 รพสต/รพช ทุกสถานบริการ ผู้สูงอายุทีผิ่ดปกติได้รับ พย./ธค.64 ปญุชรัสมิ์

ผู้สูงอายุทีจ่ําเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาว การรักษาทีภู่กต้อง บรรเจิดพร

  4.2  การบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทีบ่้านทีม่ีคุณภาพ LTC 6 ตําบล อ.แม่ทะ ผู้สูงอายุทีผิ่ดปกติได้รับ พย./ธค.63 ปญุชรัสมิ์

 (Home
Health Care) จากสถานบริการสู่ชุมชนโดย การส่งต่อและดูแลได้ บรรเจิดพร

บุคลากร
สาธารณสุขและทีมสหวิชาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ

 4.3 ระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียงโดย Care plan อ.แม่ทะ ผู้สูงอายุได้รับการดูแล พย./ธค.63 ปญุชรัสมิ์
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ท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วมและมีแผนการดูแลผู้สูงอายุ 115 คน ดูแลอย่างต่อเนื่อง บรรเจิดพร

รายบุคคล (Care plan)

 4.4  กลุ่มผู้สูงอายุทีเ่ปล่ียนแปลงกลุ่มติดบ้านเปล่ียนเป็น กลุ่มติดบ้านเป็นติดสังคมLTC 6  ตําบลผู้สูงอายุได้รับการดูแล พย./ธค.63 ปญุชรัสมิ์

ติดสังคม  กลุ่มติดเตียงเปล่ียนเป็นติดบ้าน  ในผู้สูงอายุ     6 คน กลุ่มติดเตียงเป็นติด โดยทีมFCT ได้ทันเวลา บรรเจิดพร

ได้รับดูแล และส่งเสริมอย่งต่อเนื่อง ติดบ้าน 13 คน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

 2.7 CM.และCG. ร่วมกันประเมินและจัดทํา Care plan Care plan LTC 6  ตําบล มีค.64 สค.64

 เสนอต่อคณะอนุกรรมการ LTC.  เพือ่พิจารณาเห็นชอบ 115 คน

  /ทํา Care conference  /ให้บริการตาม Care plan

 2.8 ติดตามการรายงานและบันทึกข้อมูล ใน โปรแกรม  LTC 6 ตําบล ตค.63 -กย.64 ปญุชรัสมิ์

LTC  สปสช. ทุก 1 เดือน บรรเจิดพร

 2.9 CM LTC  ส่งต่อข้อมูลผู้ปุวย สูงอายุ ติดเตียง กลุ่มสีแดง ผู้สูงอายุพึง่พิง สีแดง ตค.63 -กย.64 ปญุชรัสมิ์

ทีป่ัญหาสุขภาพ โดย ผ่าน ระบบ COC บรรเจิดพร

2.10 สสอ.นําข้อมูลข้อมูลผู้ปุวย สูงอายุ ติดเตียงทีต้่องการ

ความช่วยเหลือ และสนับสนุนงบประมาณอุปกรณ์ โดยผ่าน ผู้สูงอายุพึง่พิง สีแดง ธค.มีค.มิย.กย. ปญุชรัสมิ์

เวที พชอ. ทุก ไตรมาส บรรเจิดพร

2.11นิเทศติดตาม ประเมินคุณภาพ care plan  LTC 6 ตําบล กพ. สค.64 ปญุชรัสมิ์

และการตรวจสอบ care plan ร่วมกับงาน COC และ ทุก 6 เดือน บรรเจิดพร

ทีมคปสอ.
5.คลินิกให้ค าปรึกษาสุขภาพผู้สูงอายุในรพ.แมท่ะ
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 5.1 โรค Geriatic syndrome  

5.1.1. บูรณาการคลินิกผู้สูงอายุร่วมกับแผนกผู้ปุวยนอก OPD ในการ

ให้บริการตรวจสุขภาพให้บริการประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ

ระบบรักษาแพทย์ทางเลือก แลพการส่งต่อการรักษาทีเ่หมาะสม

   -  ความเสียงสมองเส่ือม

   -  ความเสียงซึมเศร้า

   -  ความเสียงพลัดตกหกล้ม

   -  ข้อเข่าเส่ือม

6.การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมสี่วนร่วม
1.การแต่งต้ังกรรมการระดับอําเภอ DHB (พชอ.) นายอําเภอ/อปท. อ.แม่ทะ บูรณาการทุกภาคส่วน ตค.63 คปสอ.แม่ทะ

หน.ราชการ/ชมรมผู้สูงอายุ ในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
2. จัดเวทีคืนข้อมูลทัว่ไปของผู้สูงอายุทัง้ด้านกาย จิต สังคม คกก.พชอ. แมท่ะ อ.แม่ทะ ทราบปัญหาและวาง มค.64 ปญุชรัสมิ์

ส่ิงแวดล้อมและปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 3 คร้ัง/ปี แผนร่วมกัน บรรเจิดพร

3. มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพือ่ทําแผนการดําเนิน คกก.พชอ. แมท่ะ อ.แม่ทะ การดําเนินงานการ กพ.-กค.64 ปญุชรัสมิ์

งานประเด็น กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มติดสังคมติดบ้าน 3 คร้ัง/ปี ดูแลผู้สูงอายุมีประสิทธิ บรรเจิดพร

การจัดต้ัง รร.ผู้สูงอายุ และมาตรการการออกกําลังกาย ภาพและต่อเนื่อง
ให้ความรู้เร่ืองอาหารทีเ่หมาะกับผู้สูงอายุ ทุกหน่วยงาน
และแนวทางการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องของกลุ่มติดเตียง
ให้สอดคล้องกับโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะพึง่พิง ( LTC )
โดยมีการดําเนินงานของทุกภาคส่วน ทุกตําบลเป็นแนว
ทางเดียวกัน
4.ประชุมสรุปผลการดําเนินงานผู้สูงอายุ มอบรางวัล คกก.พชอ. แมท่ะ อ.แม่ทะ ทําเกิดการแลกเปล่ียน กสต. สค.64 ปญุชรัสมิ์
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ตําบลดีเด่น และ ผู้สูงอายุต้นแบบดีเด่น 1 คร้ัง/ปี เสริมพลังในการทํางาน บรรเจิดพร

5. ติดตามกํากับผ่านระบบรายงาน HDC /โปรแกรม CP 4 คร้ัง/ปี อ.แม่ทะ  ธค.มีค.มิยกค ปญุชรัสมิ์

6. ติดตามผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุ 1 คร้ัง/ปี อ.แม่ทะ มีค.64 บรรเจิดพร

7. คปสอ.แม่ทะสุ่มเยี่ยมพืน้ทีต่ามแนวทางตําบล LTC 2 คร้ัง/ปี อ.แม่ทะ ธค.63 มีค.64 คปสอ.แม่ทะ

 ธ.ค. 63,มี.ค. ปญุชรัสมิ์

8.รายงานความก้าวหน้า การจัดส่ิงแวดล้อมทีเ่อื้อต่อ รพสต/รพช อ.แม่ทะ สถานบริการดําเนิน ( ธ.ค. 63,มี.ค ,มิ.ย.ก.ย.)

ผู้สูงอาย/ุพิการ (universal design)  4 คร้ัง/ปี ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
9.กํากับติดตามจากรายงานผู้สูงอายุและโดยคปสอ. มิ.ย,ก.ย. 64 บรรเจิดพร

  1. ติดตามข้อมูลเชิงคุณภาพ Care plan / ระบบเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียง รพ.แม่ทะ/รพสต.13แห่ง 2,000 UC เม.ย,กย.64 ปญุชรัสมิ์

  2 .วิเคราะห์ปัญหาการดําเนินการ จํานวน 20 คน
  3.ประชุมทบทวนผลการดําเนินงานการดูแลผู้สูงอายุ ตําบล LTC
10.การประเมินผลงานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจําปี 64 5 NPCU อ.แม่ทะ 3,000 UC บรรเจิดพร

(13รพสต.+
pcuรพ.) ปญุชรัสมิ์

 5000 สสจ

รวม 5,000 UC

รวมทัง้ส้ิน 10,000
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ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์ดา้นบริการเป็นเลิศ
ประเดน็ / งาน : งานสุขภาพภาคประชาชน
ตวัชี้วัด (KPI) : ภาคีเครือข่ายงานสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดลําปางได้รับการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางเสริมสร้าง รายงานผล อสม. ได้รับการพฒันาเปน็ อสม. 4.0 ปงีบประมาณ 2562 อําเภอแม่ทะ จังหวดัลําปาง

การมีส่วนร่วมภาคประชาชนในพืน้ทีสู่่การปฏิบัติสถานการณ์และข้อมูลพืน้ฐาน    รายงานผล อสม. ได้รับการพฒันาเปน็ อสม. 4.0 ปงีบประมาณ 2562 อําเภอแม่ทะ จังหวดัลําปาง

สถานการณ์ / ขอ้มลูพ้ืนฐาน :

แผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2564
คปสอ....แมท่ะ....จังหวัดล าปาง

ชดุโครงการจังหวัด
โครงการ / กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
และจ านวน

พ้ืนที่
ด าเนินกา

ร

ผลผลิต/
ผลลัพธ์

งบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รบัผิดชอ
บ
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จ านวน
แหล่ง
งบ

โครงการพัฒนา รหัสโครงการ.100613
ภาคีเครือขา่ยเพ่ือ โครงการพัฒนาภาคีเครือขา่ยเพ่ือวางแผนพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดล าปาง  ปีงบประมาณ 2564
วางแผนพัฒนา  1.อบรม อสม.ใหม่  ปี 2564  ทดแทน ตาย ลาออก อสม.ใหม่ อ.แม่ทะ มีประสิทธิภาพ10,000 UC มีค. กย 2564 บรรเจิดพร

ระบบสุขภาพ จํานวน 100 คน ในการปฏิบัติงานค่าอาหาร/อาหารวา่ง 100*100 กชกร

ภาคประชาชน 2. การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับอําเภอ ปี 2564-2565 อ.แม่ทะ ตัวแทนเข้าคัดเลือก พค..64 บรรเจิดพร

จังหวัดล าปาง        จํานวน 12 สาขาโดยชมรม อสม. แ.แม่ทะ ระดับจังหวัดต่อไป กชกร

ปี 2564     2.1 ประชุมคัดเลือกอสม.จํานวน  12  สาขา ระดับอําเภอ อสม.จํานวน 28 คนอ.แม่ทะ 4,200 UC กค.64 บรรเจิดพร

        จํานวน 14 สถานบริการ ๆ ละ 2 คน  จนท.จํานวน 14 คน ค่าอาหารวา่ง 42*100 กชกร

รวม 42 คน ค่าอาหาร

    2.2.ประชุมเตรียมความพร้อม อสม.ระดับอําเภอ อสม.จํานวน 14 คนอ.แม่ทะ 2,700 UC กค.64 บรรเจิดพร

       เข้าร่วมคัดเลือกอสม.ระดับจังหวัด  จนท.จํานวน 13 คน ค่าอาหารวา่ง 27*100 กชกร

รวม 27 คน ค่าอาหาร

 3. งานพัฒนาศักยภาพ อสม.เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน
     3.1 อบรมพัฒนาตามหลักสูตร อสม. 4.0 ระดับอําเภอ อําเภอละ  30% อ.แม่ทะ  อสม.ได้รับการพัฒนา งบ กปท. ธ.ค. 63 - มิ.ย 64CUPทกุอําเภอ

ขยาย อสม.4.0 530 คน เป็น อสม.4.0
     3.2 อบรมพัฒนาตามหลักสูตร อสม.ใหม(่เน้นคนรุ่นใหม)่ อําเภอละ 200  คนอ.แม่ทะ  อสม.ใหม่ ได้รับการ งบ สบส. กพ.64 บรรเจิดพร

 ปีงบประมาณ 2564 พัฒนาศักยภาพเป็น กชกร

อสม.คนรุ่นใหม่ 
   3.3 อบรมพัฒนาตามหลักสูตรอสม.หมอประจําบ้าน 
ปีงบประมาณ 2564  (บูรณาการร่วม อสค.) 

    1 . อบรมตามหลักสูตร อสม.หมอประจําบ้านของส่วนกลาง ประธานอสม.หมู่บ้านอ.แม่ทะ  อสม.หมอประจําบ้าน
งบ 
สบส.

ก.พ.-เม.ย. 64
บรรเจิดพร

โครงการ / กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย

และจ านวน

พ้ืนที่
ด าเนินกา

ร

ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รบัผิดชอ
บ
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งบประมาณ
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95 หมู่บ้าน 95 คน มีศักยภาพในการทํางาน กชกร

เป็น อสม.เชี่ยวชาญตาม
สาขาทีรั่บผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน

   2 อบรมตามบริบทปัญหาสุขภาพ จ.ลําปาง ได้แก โรคไม่ติดต่อ ประธานอสม.หมู่บ้านอ.แม่ทะ  อสม.หมอประจําบ้าน
, ทันตสาธารณสุข, สุขภาพจิต, คบส.,คัดกรอง/ผ่าตัดต้อกระจก 95 หมู่บ้าน 95 คน มีศักยภาพในการทํางาน 
 (บูรณาการร่วมหลักสูตรส่วนกลางฯ) เป็น อสม.เชี่ยวชาญตาม

สาขาทีรั่บผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน

    3. ติดตาม ผลการปฏิบัติงาน (orientation) 10 ตําบล เมย.64 กย.64 บรรเจิดพร

กชกร

4. จัดอสม.ตามหลักสูตร ต าบลวิถีใหมป่ลอดภัยจากโค 19 อสม.ทุกคน อ.แม่ทะ สสจ. มค.- กพ.64 บรรเจิดพร

           1) แม่และเด็ก 2) วัยทํางาน 3)วัยสูงอายุ 1767 คน กชกร

5. พัฒนาความเป็นเลิศ เสริมสร้างแรงจูงใจของ อสม.
    จัดกิจกรรมรณรงค์วัน อสม.แห่งชาติ ประจําปี 2564
 

      - เดินรณรงค์ของสถานบริการสาธารสุข รพช./รพสต. อ.แม่ทะ เกิดการแลกเปล่ียน มีค.64 บรรเจิดพร

      - การจัดนิทรรศการ ของสถานบริการ จํานวน 14 แห่ง เรียนรู้ระหว่างเครือช่าย กชกร

      - การแข่งขันการออกกําลังกายเพือ่สุขภาพ และสร้างขวัญกําลังใจ
6.การจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.ผ่านโปรแกรมระบบบูรณาการ
ฐานสวัสดกิารสังคม (e – socialwelfare)
 6.1ติดตามและตรวจสอบรายการขอเบิกเงินค่าปุวยการ อสม. รพข./รพสต. อ.แม่ทะ ระบบการจ่ายเงิน ตค.-กย.64 บรรเจิดพร

 รพ.สต./รพช./เทศบาลนครลําปาง ในเขตพืน้ทีรั่บผิดชอบ ทุกเดือน ค่าปุวยการมีประ กชกร

  6.2 กดส่งอนุมัติขอเบิกเงินค่าปุวยการ อสม. ผ่านโปรแกรม ภายในวันที ่5 ของอ.แม่ทะ สิทธิภาพและครบ ตค.-กย.64 บรรเจิดพร

ระบบบูรณาการฐานสวัสดิการสังคม (e – socialwelfare) ทุกเดิอน ถ้วนถูกต้องทันเวลา กชกร
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 มายัง สสจ.ลําปาง
  6.3. ประชุม คคก. ชมรมอาสาสมัครประจําหมู่บ้านอําเภอ คกก.ชมรม อสม.4 คร้ังอสม.10 ตําบล ธค/ มีค/มิย/กย บรรเจิดพร

7. การจัดบริการสุขภาพโดยภาคีเครือขา่ยสุขภาพภาคประชาชน (อสม.) 
  1.ส่งเสริมพฤตกิรรมลดการบริโภคเค็ม
     - อสม.สุ่มวัดความเค็ม (เกลือและโซเดียม) ของอาหาร 1767 คน / 95 หมูบ่้าน อ.แม่ทะ 1.ครัวเรือนได้รับการ  พ.ย.63 – ม.ค.64 บรรเจิดพร

ทุกครัวเรือน เดือนละ 1 คร้ัง โดยใช้เคร่ืองตรวจวัดความเค็ม สํารวจแนะนําและ กชกร

(Salt meter) ติดตามผลร้อยละ 100
     - ครัวเรือนทีต่รวจวัดพบไม่เค็ม (ไม่เกิน 0.6%) ต่อเนื่อง 2.ครัวเรือนผ่านเกณฑ์
ติดต่อกัน 3 คร้ัง ถือว่าผ่านเป็นครัวเรือนลดเค็ม การปรับเปล่ียน
  - ครัวเร่ือนทีต่รวจแล้วพบว่าเค็ม (เกิน 0.6%) ให้ตรวจซํ้า พฤติกรรม ไม่น้อยกว่า
ไปทุกเดือน หากผลการตรวจวัดพบไม่เค็มต่อเนื่องกัน 3 คร้ัง
  ร้อยละ 50
ถือว่าผ่านเป็นครัวเรือนลดเค็ม
 
   - อสม.จะเป็นผู้ให้ข้อมูล/คําแนะนํา ในการตรวจฯ 
คร้ังแรก และครัวเรือนทีไ่ม่พบความเค็ม
  - มอค. จะเป็นผู้ให้ข้อมูล/คําแนะนํา ในครัวเรือนทีก่าร
ตรวจฯ พบความเค็ม ในคร้ังที ่2 เป็นต้นไป
  2. ส่งเสริมพฤตกิรรมการออกก าลังกาย 
  - เป็นแกนนําการออกกําลังกายในชุมชน เช่น การเดิน-วิง่ ฯลฯ 95 หมู่บ้าน อําเภอแม่ทะอสม.ตระหนักในการ ตค63-กย64 บรรเจิดพร

 และการร่วมกลุ่ม/ชมรมออกกําลังกายในชุมชน (บูรณาการร่วมกับงานส่งเสริมฯ) ดูแลวุขภาพตนเอง กชกร

  - อสม.ออกกําลังกาย ในพิน้ที ่เป็นแกนนํา มีสถานที ่ 2 วัน/สัปดาห์ 
  และอุปกรณ์
  3. การรณรงค์ลดหวานในพ้ืนที ่โดย อสม. 
  1. อสม.ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ เร่ืองโทษของการอาหารหวาน 95 หมู่บ้าน อําเภอแม่ทะประชาชนตระหนัก ตค63-กย64 บรรเจิดพร

  2. สร้างมาครการในชุมชน งานบุญ ลดเสริฟน้ําอัดลม ในการรับประทานอาหารหวาน กชกร
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  4. อสม.ส่งเสริมป้องกันโควิด 2019 ในพ้ืนที ่ อสม.1767 คนอําเภอแม่ทะ -มีการดําเนินงานปูองกนั

17461 หลังคาเรือน โรคโควดิ19 ทุกหมู่บา้น

  5. อสม.ส่งเสริมป้องกันโรคไขเ้ลือดออก ในพ้ืนที ่ 95 ทุกหมู่บ้าน/อําเภอแม่ทะ - มีการดําเนินงานปูองกนั ต.ค.63 -ก.ย. 64 บรรเจิดพร

สัปดาห์ละ 2 วัน โรคไข้เลือดออกทกุหมู่บา้น กชกร

กชกร

8. สนับสนุนการด าเนินงานต าบลวิถีชวิิตใหมป่ลอดภัยโควิด 2019
 1. อบรมพัฒนาศักยภาพ ครู ข ตําบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยโควิต  แกนนําตําบลละอําเภอแม่ทะ -ทุกตําบลมีการดําเนิน งบ สบส. กพ.64 บรรเจิดพร

2019  1 คน/ 10 คน งานตําบลวิถชีวีิตใหม่ กชกร

ปลอดภัยโควิต 2019

.2 สนับสนุนการดําเนินงานตําบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยโควิต 2019  10 ตําบล/ 2 คร้ังต่อปอีําเภอแม่ทะ -ทุกตําบลมีการดําเนิน ธ.ค. 63 - มิ.ย 64 บรรเจิดพร

งานตําบลวิถชีวีิตใหม่ กชกร

ปลอดภัยโควิต 2019

3. กํากับติดตามการดําเนินงานตําบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยโควิต 2020  100 ตําบล/ 2 คร้ังต่อปอีําเภอแม่ทะ -ทุกตําบลมีการดําเนิน ธ.ค. 63 - มิ.ย 64 บรรเจิดพร

งานตําบลวิถชีวีิตใหม่ กชกร

ปลอดภัยโควิต 2019

9. โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทัว่ไทย  เทิดไท้องค์ราชนั อสม.ค้นหาผู้ต้องการ

เลิกสูบบหุร่ีในพื้นที่

  - ชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรม
  - อสม.1 คนเชิญชวนคนเลิกสูบบุหร่ีและสมัครเข้าโครงการฯ ปีละ ชกัชวนผู้เขา้ร่วม จ.ลําปางมีผู้เลิกบุหร่ีเพิ่มขึ้น ต.ค.63 -ส.ค. 64 บรรเจิดพร

    อย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมติดตาม ส่งข้อมูลให้จนท. โครงการฯ โดย อสม กชกร

10.ตดิตามผลและควบคุมก ากับการด าเนินงาน
  - ข้อมูล สุขภาพภาคประขาขน   www.thaiphc.net ผอ.รพสต.ทุกแห่งรพสต./รพช.เพือ่ให้ข้อมูลครบถ้วน ตค.-กย.64 บรรเจิดพร

  - ข้อมูล อสค. http://fv.phc.hss.moph.go.th นําไปวางแผนและ กชกร

    ติดตามข้อมูลทุกตําบลในประชุม หัวหน้ารพสต/คปสอ. วิเคราะห์ต่อไป
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รวมเงิน 16900 UC

 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ √ งานประจํา
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ

2.ผู้พยายามฆ่าตัวตายซํ้าลดลงจากปทีี่ผ่านมา (อัตราการฆ่าตัวตายซํ้าไม่เกินร้อยละ 10)
3.ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่สําเร็จได้รับการดูแลต่อเนื่องอย่างน้อย 2 คร้ัง
4.ผู้ปวุยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการร้อยละ 90

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คปสอ.................แมท่ะ....................................จังหวัดล าปาง

งาน......สุขภาพจิต...................................

1.อัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จลดลงจากปทีี่ผ่านมาร้อยละ 5
   (อัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จไม่เกิน 6.3 : แสนประชากร)
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ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา
ป ี2563 มีผู้ฆ่าตัวตายสําเร็จอําเภอแม่ทะ 5 ราย คิดเปน็ 8.55:แสนประชากร สูงกวา่ตัวชี้วดัอัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จไม่เกิน 6.3:แสนประชากร
ดังนั้นในป ี2564 การเฝูาระวงัผู้ที่เส่ียงต่อการฆ่าตัวตายจะต้องได้รับการคัดกรองและคลอบคลุม  โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 15 ขึ้นไปทกุราย  เพื่อค้นหา คัดกรองผู้ปวุย วนิิจฉัย รักษาและติดตามเฝูาระวงั

จํานวน แหล่งงบ
รหสั
โครงก

 โครงการเฝูาระวงัผู้ที่ความเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย อ.แม่ทะ จ.ลําปาง
ปงีบประมาณ  2564
กิจกรรมที่ 1 PP&P Excellence
งานสุขภาพจิต

1.การค้นหาผู้ปวุยซึมเศร้า การคัดกรองกลุ่มเส่ียงโดยการประเมิน 8Q  ผู้ที่อายุ 15 ปขีึ้นไปทกุ
รายที่มารับบริการใน รพ.แม่ทะและ           ทกุรพ.สต.ในอําเภอแม่ทะ

ร้อยละ 90 อ.แม่ทะ เพิ่มอัตรา
การรักษา
สําเร็จใน
ผู้ปวุย

ต.ค.63-ก.ย.64เสาวนีย,์ ธริา
ภรณ์, บรรเจิดพร

2.การค้นหาผู้ปวุยซึมเศร้า การคัดกรองกลุ่มเส่ียงโดยการประเมิน 8Q ผู้ปวุยโรคเร้ือรัง ปลีะ 1 
คร้ัง ในรพ.แม่ทะและทกุ รพ.สต.ในอําเภอแม่ทะ

ร้อยละ 90 อ.แม่ทะ ค้นหาผู้ปวุย
โรคซึมเศร้า
รายใหม่ใน
พื้นที/่เพิ่ม
การเข้าถึง
โรคซึมเศร้า

ต.ค.63-ก.ย.64เสาวนีย,์ ธริา
ภรณ์, บรรเจิดพร

ระยะเว
ลา

ดําเนิน
ผู้รับผิดชอบ

7.อัตราการเสพซํ้าหลังบําบดัและติดตามครบ1ป ีน้อยกวา่ร้อยละ20

โครงก
าร / 

กิจกรร

เปาูหมาย
และจํานวน

พื้นที่ดําเนินการ (ระบ ุPCC)
ผลผลิต/
ผลลัพธ์

งบประมาณ

5.ร้อยละของผู้ปวุยโรคจิตเข้าถึงบริการร้อยละ55 (เขต 1 ร้อยละ60)
6.งานยาเสพติดผ่านHA



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

3.สอบสวนโรคครอบครัวผู้ฆ่าตัวตายสําเร็จร่วมกับ รพ.สต.ในพื้นที่ทกุราย 1 คร้ัง/คน/ปี ร้อยละ 100 อ.แม่ทะ วางแผน
ร่วมกันใน
ทมีสห
วชิาชีพเพื่อ
ติดตาม
ดูแลและ

พย.63-ก.ย.64เสาวนีย,์ ธริา
ภรณ์, บรรเจิดพร

3.Committed suicide case conference  ทกุราย และส่งสรุปรายงานภายใน 1 เดือน ร้อยละ 100 อ.แม่ทะ ครอบครัวผู้
ที่ฆ่าตัวตาย
สําเร็จทกุ
รายได้รับ
การคัด
กรองและ
ประเมิน
ภาวะ
ซึมเศร้า

พย.63-ก.ย.64เสาวนีย,์ ธริา
ภรณ์, บรรเจิดพร

4.ติดตามผู้ปวุยพยายามฆ่าตัวตายทกุราย 2 คร้ัง/คน/ป ี ร้อยละ 100 อ.แม่ทะ ไม่เกิด
อุบติัการณ์
การ
พยายามฆ่า
ตัวตายซํ้า/
ฆ่าตัวตาย
สําเร็จ

พย.63-ก.ย.64เสาวนีย,์ ธริา
ภรณ์, บรรเจิดพร



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

5.ประชาสัมพนัธใ์หค้วามรู้เร่ืองการเฝูาระวงัความเส่ียงโรคซึมเศร้าและการพยายามฆ่าตัวตายใน
ชุมชน เน้นย้ําสัญญาณเตือนการฆ่าตัวตาย สร้างความตระหนักแก่ประชาชนอําเภอแม่ทะ โดย

ประชาชน 95 
หมู่บา้น

รพ/รพ.สต.ทกุแหง่ประชาชน
ในพื้นที่
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและ
เฝูาระวงั
สังเกตุใน
การปอูงกัน
การฆ่าตัว
ตายในชุมชน

ต.ค.63-ก.ย.64เสาวนีย,์ ธริา
ภรณ์, บรรเจิดพร

 5.1 อสม.ใหคํ้าแนะนําและเฝูาระวงั  คัดกรองความเส่ียงฆ่าตัวตาย โดยใช้แบบประเมิน 2Q ผู้ที่
มีอายุ 15 ปขีึ้นไปในครอบครัวที่รับผิดชอบ 1:10 หลังคาเรือน(อสม.ตาสับปะรด)

ร้อยละ 90 อ.แม่ทะ ผู้ที่มีอายุ 
15 ปขีึ้นไป
ได้รับการ
คัดกรอง 

ต.ค.63-ก.ย.64เสาวนีย,์ ธริา
ภรณ์, บรรเจิดพร

5.2 คืนข้อมูลผู้ที่เส่ียงฆ่าตัวตาย/ฆ่าตัวตายสําเร็จ ผู้ปวุยโรคซึมเศร้าใหแ้ก่พื้นที่โดยจัดเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

ร้อยละ 100 อ.แม่ทะ พื้นที่ๆมี
การฆ่าตัว
ตายสําเร็จ
ได้รับการ
ดูแลและ
เฝูาระวงั

ต.ค.63-ก.ย.64เสาวนีย,์ ธริา
ภรณ์, บรรเจิดพร



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

5.3 ทบทวนแนวทางการประสานส่งต่อผู้ที่มีภาวะวกิฤติสุขภาพจิตและผู้ที่มีความเส่ียงสูงต่อการ
ฆ่าตัวตายสําเร็จ โดยภาคีเครือข่ายในพื้นที่ได้มีส่วนช่วยเหลือส่งต่ออย่างมีประสิทธภิาพ

ร้อยละ 90 อ.แม่ทะ ภาคี
เครือข่าย
ได้มีส่วน
ร่วมในการ
ดูแลผู้ปวุย
โรคซึมเศร้า
อย่าง
ต่อเนื่อง

ต.ค.63-ก.ย.64เสาวนีย,์ ธริา
ภรณ์, บรรเจิดพร

กิจกรรม ที่2   Service Excellence 
งานสุขภาพจิต

1.1 ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ปวุยจิตเวช ผู้ปวุยจิตเวชฉุกเฉินและผู้ปวุยสารเสพติด รพ.แม่ทะ/รพ.
สต.13แหง่

อ.แม่ทะ เพิ่มความ
เข้าใจและ
มั่นใจใน
การดูแล
ผู้ปวุยจิต
เวช  ผู้ปวุย
จิตเวช
ฉุกเฉินและ
ผู้ปวุยสาร
เสพติดใน
พื้นที่

พ.ย.63-ก.ย.64พญ.อภชิญา, 
เสาวนีย์



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

1.2 ออกหน่วยใหบ้ริการตรวจรักษาและติดตามเยี่ยมบา้นร่วมกับ              ทมีสหวชิาชีพ ต.หวัเสือ/ต.น้ํา
โจ้

อ.แม่ทะ เพิ่มการ
เข้าถึง
บริการ
ผู้ปวุยจิต
เวช ลดอัตร
การขาด
นัด/ขาดยา

พ.ย.63-ก.ย.64เสาวนีย,์ ธริา
ภรณ์

1.3 เยี่ยมบา้นผู้ปวุยเร้ือรัง (SMI-V)และ case VIP จิตเวช (ผู้ปวุย              ในพระบรม
ราชินูปถัมภ)์ ด้วยทมีสหวชิาชืพ

15 ราย/ 1 ราย อ.แม่ทะ ติดตาม
ดูแลผู้ปวุย
จิตเวช
เร้ือรังให้
ได้รับการ
ดูแลอย่าง
เหมาะสม/
ประสานส่ง
ต่อในรายที่
มีภาวะ
ฉุกเฉินทาง
จิตเวช

พ.ย.63-ก.ย.64เสาวนีย์



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

1.4 ใช้แบบติดตามผู้ปวุยจิตเวชเร้ือรังในชุมชน 10 ด้าน รพ.แม่ทะ อ.แม่ทะ การติดตาม
เยี่ยมผู้ปวุย
จิตเวช
เร้ือรังกลุ่ม
เส่ียงใน
ชุมชน 
ครอบคลุม
ประเด็น
ความ
จําเปน็ใน
การดูแล 10
 ด้าน

พ.ย.63-ก.ย.64เสาวนีย์      

2.สอบสวน/เฝูาระวงัความเส่ียงต่อการฆ่าตัวตายในกลุ่มเส่ียงทกุกลุ่มวยั เน้นโรคจิตเวช /โรค
เร้ือรังและสารเสพติด

เสาวนีย์      

2.1 ทบทวนแนวทางการสอบสวนโรค/แนวทางการดูแลผู้ที่มีภาวะเส่ียงต่อการฆ่าตัวตายทกุกลุ่ม
วยั

รพ.แม่ทะ/รพ.
สต.13แหง่

อ.แม่ทะ เพิ่ม
ประสิทธภิา
พในการ
สอบสวน
และเฝูา
ระวงัความ
เส่ียงต่อ
การฆ่าตัว
ตาย

ต.ค.63- ก.ย.64เสาวนีย,์ ธริา
ภรณ์, บรรเจิดพร



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

2.1.1.แม่และเด็ก เพิ่มการเข้าถึงบริการ เน้นการกระตุ้นพฒันาการ และมารดาต้ังครรภท์ี่ใช้สาร
เสพติด  ใหค้วามรู้ในคลินิกพฒันาการ ประเมินความเครียดและใหคํ้าปรึกษาแม่ต้ังครรภท์กุราย

รพ.แม่ทะ/รพ.
สต.13แหง่

อ.แม่ทะ กลุ่มปฐมวยั
ได้รับการ
กระตุ้น
พฒันาการ
ตามเกณฑ์ 
แม่ต้ังครรภ์
ได้รับการ
บําบดัรักษา
ภาวะติด
สารเสพติด
ขณะ
ต้ังครรภ์

ต.ค.63- ก.ย.64เสาวนีย,์ ธริา
ภรณ์, บรรเจิดพร

2.1.2.กลุ่มวยัเรียน เฝูาระวงัคัดกรองเพิ่มการเข้าถึงบริการและการส่งต่อเพื่อรับการรักษา กลุ่ม 
ADHD, ASD, LD, Autistic ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนระดับประถมในอําเภอแม่
ทะบรูณาการร่วมกับงานอนามัยโรงเรียน

รพ.แม่ทะ/รพ.
สต.13แหง่

อ.แม่ทะ กลุ่มวยั
เรียน ได้รับ
การ
ประเมิน
ภาวะ 
ADHD,ASD
 และส่งต่อ
เพื่อรับการ
ประเมิน
และรักษา
ต่อเนื่อง

ต.ค.63- ก.ย.64เสาวนีย,์ ธริา
ภรณ์, บรรเจิดพร



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

2.1.3.กลุ่มวยัรุ่น เพิ่มการเข้าถึงโรคซึมเศร้าและปญัหาสารเสพติด ประชาสัมพนัธว์ทิยุชุมชน 
เสียงตามสายในโรงเรียน

รพ.แม่ทะ/รพ.
สต.13แหง่

อ.แม่ทะ กลุ่มวยัรุ่น
เข้าถึงโรค
ซึมเศร้า
และปญัหา
สารเสพติด

ต.ค.63- ก.ย.64เสาวนีย,์ ธริา
ภรณ์, บรรเจิดพร

2.1.4.กลุ่มวยัทํางาน เพิ่มการเข้าถึงโรคซึมเศร้า โรคจิตและสารเสพติดโดยการคัดกรองในคลินิก
โรคเร้ือรัง  ประชาสัมพนัธเ์สียงตามสายในชุมชน วทิยุชุมชนอําเภอแม่ทะ

รพ.แม่ทะ/รพ.
สต.13แหง่

อ.แม่ทะ กลุ่มวยั
ทํางาน
ได้รับการ
ประชาสัมพั
นธก์าร
เข้าถึง
บริการโรค
ซึมเศร้า  
คลินิก
บําบดัสุรา/
บหุร่ี

ต.ค.63- ก.ย.64เสาวนีย,์ ธริา
ภรณ์, บรรเจิดพร

2.1.5.กลุ่มวยัสูงอายุ เฝูาระวงัโรคซึมเศร้า โดยคัดกรองในคลินิกโรคเร้ือรัง แบบคัดกรอง2Q , 
Geriatric syndrom

รพ.แม่ทะ/รพ.
สต.13แหง่

อ.แม่ทะ กลุ่มวยั
สูงอายุ 
ได้รับการ
เฝูาระวงั
ปญัหา
สุขภาพจิต 
เข้าถึง
บริการและ
ได้รับการ
ดูแลรวดเร็ว

ต.ค.63- ก.ย.64เสาวนีย,์ ธริา
ภรณ์, บรรเจิดพร



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

2.2 ส่งต่อข้อมูลผู้ปวุยจิตเวช/ซึมเศร้าและสารเสพติด ใหท้กุพื้นที่ รพ.แม่ทะ/รพ.
สต.13แหง่

อ.แม่ทะ พื้นที่มี
ข้อมูล
ผู้ปวุยกลุ่ม
เส่ียงต่อ
การฆ่าตัว
ตายเพื่อใช้
วาง
แผนการ
ดูแล
ต่อเนื่อง
ร่วมกัน

ต.ค.63- ก.ย.64เสาวนีย,์ ธริา
ภรณ์, บรรเจิดพร

3. กําหนดบคุลากรที่รับผิดชอบ
3.1 งานสุขภาพจิต รพ.แม่ทะ อ.แม่ทะ ประสานส่ง

ต่อข้อมูล
ผู้ปวุยจิต
เวชแก่พื้นที่
ทกุ รพ.สต.

ต.ค.63- ก.ย.64เสาวนีย,์ ธริา
ภรณ์

 - พฒันาระบบการดูแลผู้ปวุยจิตเวชฉุกเฉิน โดยจัดอบรมเชิงปฏบิติัการในพื้นที่เส่ียงจิตเวชฉุกเฉิน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน

รพ.แม่ทะ/รพ.
สต.13แหง่

อ.แม่ทะ ใช้แนว
ปฏบิติั
เดียวกันใน
การดูแลส่ง
ต่อผู้ปวุยจิต
เวชฉุกเฉิน

ต.ค.63- ก.ย.64เสาวนีย,์ ธริา
ภรณ์, บรรเจิดพร



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

 - พฒันาศูนย์พึ่งได้อําเภอแม่ทะ โดยทบทวนแนวทางการใหค้วามช่วยเหลือผู้ถูกกระทํารุนแรงทั้ง
ใน รพ.แม่ทะและรพ.สต. 13 แหง่ เปดิช่องทางการเข้าถึงบริการในพื้นที่ ใหส้ะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภยักับผู้ที่ถูกกระทํารุนแรง

รพ.แม่ทะ/รพ.
สต.13แหง่

อ.แม่ทะ เพิ่ม
ประสิทธภิา
พในการ
สอบสวน
และ
ติดตาม
ดูแลผู้ปวุย 
OSCC

ต.ค.63- ก.ย.64เสาวนีย,์ ธริา
ภรณ์, บรรเจิดพร

 - Admit ผู้ปวุยจิตเวชฉุกเฉิน, เส่ียงต่อฆ่าตัวตาย, Alcohol Harmful, Alcohol withdrawal รพ.แม่ทะ อ.แม่ทะ ใหก้ารดูแล
ผู้ปวุยจิต
เวชฉุกเฉิน
ต่างๆได้
อย่างมี
ประสิทธภิา
พ  โดยมี
จิตแพทย์ 
รพ.แม่ข่าย
เปน็ที่ปรึกษา

ต.ค.63- ก.ย.64พญ.อภชิญา, 
เสาวนีย์



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

 - ส่งต่อข้อมูลผู้ปวุยจิตเวชที่ต้องได้รับการดูแลที่บา้นใหก้ับศูนย์ COC รพ.แม่ทะ/รพ.
สต.13แหง่

อ.แม่ทะ ลดอัตรา
การขาดนัด
ขาดยาใน
ผู้ปวุยจิต
เวช  โดย
ทกุพื้นที่
สามารถ
ติดตามการ
ดูแลผู้ปวุย
จิตเวช
อย่าง
ต่อเนื่อง
โดยระบบ 
COC

ต.ค.63- ก.ย.64เสาวนีย,์ ธริา
ภรณ์, บรรเจิดพร

 - conference case จิตเวชที่มีความซับซ้อนร่วมกับทมีสุขภาพจิต รพ.ลําปางและทมีสหวชิาชีพ
 และพื้นที่เขตรับผิดชอบในชุมชน

รพ.แม่ทะ อ.แม่ทะ วาง
แผนการ
ดูแลก่อน
การ
จําหน่าย
ร่วมกับ
พื้นที่ชุมชน 
 ลดอัตรา
การกลับ 
Admit ซํ้า

ต.ค.63- ก.ย.64เสาวนีย,์ ธริา
ภรณ์, บรรเจิดพร



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

3.2 งานยาเสพติด รพ.แม่ทะ อ.แม่ทะ

ประสานส่ง
ต่อข้อมูล
ผู้ปวุยสาร
เสพติดแก่
พื้นที่ทกุ 
รพ.สต.

ต.ค.63- ก.ย.64ธริาภรณ์, 
เสาวนีย์

กิจกรรม ที่ 3  People Excellence
งานสุขภาพจิต
กิจกรรมพฒันาสมรรถนะบคุลากรจิตเวชระดับอําเภอ
1. พฒันาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตระดับอําเภอ
1.1 ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตระดับอําเภอผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตระดับตําบล  จํานวน
 2  คร้ัง/ปี

ผู้รับผิดชอบ
งานจํานวน 25

 คน

รพ.แม่
ทะ/รพ.

สต.13แหง่

เพื่อส่งต่อ
ข้อมูล  
ติดตามการ
ดูแลผู้ปวุย
จิตเวชใน
พื้นที่

1,250ต.ค.63- ก.ย.64เสาวนีย,์ ธริา
ภรณ์, บรรเจิดพร

1.2 ทบทวนแนวทางปฏบิติัการดําเนินงานสุขภาพจิตและยาเสพติด(OPD/IPD/ER/PCU)การคัด
กรองกลุ่มเส่ียงโรคซึมเศร้า  การดูแลรักษาและการติดตามเยี่ยมบา้น โดยอาศัยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน

ผู้รับผิดชอบ
งานจํานวน 25

 คน

รพ.แม่
ทะ/รพ.

สต.13แหง่

รพ.แม่ทะ/
รพ.สต. นํา
ปญัหาที่
ได้มาหา
แนว
ทางแก้ไข
ร่วมกันใน
เวที

1,250

ต.ค.63- ก.ย.64เสาวนีย,์ ธริา
ภรณ์, บรรเจิดพร



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

1.3 วเิคราะหส์ถานการณ์ขนาดและความรุนแรงของจิตเวชฉุกเฉินรายพื้นที่ รพ.แม่ทะ อ.แม่ทะ เพื่อส่งต่อ
ข้อมูล  
ติดตามการ
ดูแลผู้ปวุย
จิตเวชใน
พื้นที่

ต.ค.63- ก.ย.64เสาวนีย,์ ธริา
ภรณ์, บรรเจิดพร

1.4 คืนข้อมูลผู้ปวุยจิตเวชฉุกเฉินรายพื้นที่ๆมีขนาดความรุนแรงความชุกและมียุ่งยากซับซ้อนแก่
ภาคีเครือข่าย 2 คร้ัง/ปี

จํานวน 100  คน รพ.แม่
ทะ/รพ.

สต.13 แหง่

สร้างความ
เข้าใจและ
หาแนวทาง
การดูแล
ผู้ปวุยจิต
เวชร่วมกัน
กับภาคี
เครือข่าย

ม.ค.64
 และ  
  ก.ค.
64

เสาวนีย,์ ธริา
ภรณ์, บรรเจิดพร

1.5 ใหค้วามรู้เร่ืองสารเสพติดในโรงเรียนบรูณาการร่วมกับงานยาเสพติด นักเรียนมัธยม
จํานวน 100 คน

รร.มัธยม อ.แม่ทะสร้างความ
ตระหนักถึง
โทษ พษิภยั
 รู้เทา่ทนั
ภยัยาเสพติด

ก.พ.64-มี.ค.64เสาวนีย,์ ธริา
ภรณ์, บรรเจิดพร

กิจกรรมที่ 4 (Governance Excellence)
งานสุขภาพจิต
กิจกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลงานอําเภอ
1. พฒันาระบบการรายงานข้อมูล 



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

 - กําหนดผู้รับผิดชอบของรพ.สต.การบนัทกึและการติดตามรายงานในระบบ COC อ.แม่ทะ

รพ.แม่
ทะ/รพ.

สต.13แหง่

จนท.รพ.
สต.ละ 1 
คน บนัทกึ
ข้อมูลใน
ระบบ COC

ต.ค.63- ก.ย.64 บรรเจิดพร

2.ตรวจสอบการลงข้อมูลคัดกรองซึมเศร้าใน HOSXp จุด OPD/NCD/ARV/จิตเวช/IPD /แพทย์ อ.แม่ทะ รพ.แม่
ทะ/รพ.

สต.13แหง่

อัตราการ
เข้าถึง
บริการ
ซึมเศร้า
เพิ่มขึ้น คัด
กรองข้อมูล
ได้อย่าง
ถูกต้อง
ครบถ้วน

ต.ค.63- ก.ย.64 เสาวนีย์ 

3.มีการควบคุมกํากับข้อมูลในเวชระบยีนและมีการติดตามรวมรวมข้อมูลรายงาน 506 Ds อ.แม่ทะ รพ.แม่ทะ รายงาน 
506 Ds ทกุ
วนัที่ 5 ของ
เดือน

ต.ค.63- ก.ย.64 เสาวนีย์ 

4.ผู้รับผิดชอบงานอําเภอคืนข้อมูลและนําเสนอผลการติดตามการดําเนินงานในเวท ีคปสอ.เวที
ประชุมประจําปี

อ.แม่ทะ รพ.แม่ทะ คณะกรรมก
าร คปสอ.
รับทราบอ้
มูล
สุขภาพจิต
อําเภอแม่ทะ

ต.ค.63- ก.ย.64 เสาวนีย์ 



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

รับการตรวจเยี่ยมจากทมีผู้นิเทศงานสุขภาพจิต  ระดับจังหวดั, เขตสุขภาพจิตที่ 1 และระดับ
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

อ.แม่ทะ รพ.แม่ทะ
ผู้รับผิดชอบ
งาน
สุขภาพจิต 
รพ.แม่ทะ
และPCC 
ได้รับการ
ตรวจเยี่ยม
ตาม
วตัถุประสงค์

6,000    

ต.ค.63- ก.ย.64 เสาวนีย์ 

รวม 0 UC



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์                / งานประจํา

1. เด็ก 6-14 ป ีมีภาวะสูงดีสมส่วน ร้อยละ 61.69 ( ป ี59 ) ร้อยละ 62.37( ป ี60 ) ร้อยละ 63.85 ( ป ี61 ) ร้อยละ 60.31 (ป ี62)  และร้อยละ 57.74 (ป ี63)  ซ่ึงยังตํ่ากวา่เปาูหมายที่กําหนด (>ร้อยละ 66) 
2. ภาวะผอมในเด็กอายุ 6 – 14 ป ี ร้อยละ 6.49  ( ป ี59 )  ร้อยละ 5.52  ( ป ี60 ) ร้อยละ 4.86 ( ป ี61 ) ร้อยละ 5.65 (ป ี62)  ร้อยละ 5.91 (ป ี63) (ไม่เกิน ร้อยละ 5) 
3. ภาวะเร่ิมอ้วนและอ้วน ร้อยละ 10.34 ( ป ี59 ) ร้อยละ 10.65 ( ป ี60 )  ร้อยละ 9.64 ( ป ี61 )  ร้อยละ 12.40  (ป ี62) ร้อยละ 13.10 (ป ี63)  เกินเปาูหมายที่กําหนด (ไม่เกิน ร้อยละ10) 
4. ภาวะเต้ีย  ร้อยละ8.87 ( ป ี59 )  ร้อยละ 6.83  ( ป ี60 )   ร้อบละ 6.87 ( ป ี61 )  ร้อยละ 9.06 (ป ี62)  ร้อยละ 9.42 (ป ี63)  (ไม่เกิน ร้อยละ 10) 
5. เด็กอายุ 12 ป ีมีส่วนสูงเฉล่ีย เพศชาย  147.50  เพศหญิง 148.05 (ป ี63)
    ผลการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ป ี2558  จํานวน 37 แหง่ ระดับทอง จํานวน 37 แหง่ ไม่มี รร.ผ่านเกณฑ์ ระดับเพชร
    โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสรืมสุขภาพช่องปากและนักเรียน ในโรงเรียนรับบริการทนัตกรรมปอูงกันรักษาร้อยละ100  (เกณฑร้อยละ 50 ) 

จํานวน แหล่งงบ

รหสัโครงการ
 100615

โครงการ..ส่งเสรมิสุขภาพวัยเรยีนอ าเภอแม่ทะ..จังหวัดล าปาง ป ี2564
1.ขับเคลื่อนนโยบาย
1.1 ประชุมนําเสนอข้อมูลปญัหาภาวะโภชนาการ  คืนข้อมูลในเวท ี(พชอ.) คกก.พชอ.อ.แม่ทะ 25 คนอ.แม่ทะ เครือข่ายร่วมแก้ไขปญัหาภาวะโภชนาการธค.63 เบญจวรรณ
     - สถานการณ์ ภาวะทพุโภชนาการในเด็กวยัเรียน กชกร
1.2 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองร่วมกับเวทโีรงเรียน และ อปท. รร./อปท./รพสต.  อ.แม่ทะ มีองค์ความรู้และมีทกัษะอย่างมีประสิทธภิาพธค.63,1 มิย.64

1คร้ัง/ภาคเรียน
1.3 ประชุม PM,ผู้บริหารร.ร,คณะทํางานอนามัยโรงเรียน,ผู้รับผิดชอบ รพสต./PCU อ.แม่ทะ ทกุสถานบริการมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน9000ธค.63, มิย.64เบญจวรรณ

ผลผลิต
ของ

โครงการ

งบประมาณ
ระยะเวล
าดําเนินก
าร(ระบุ

ให้
ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ : 1.ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ป ีสูงดีสมส่วนร้อยละ 67(ป6ี5 เด็กอายุ 12 ป ีมีส่วนสูงเฉล่ีย ช 154 ซม.ญ 155 ซม
ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา

ลําดับ
ชื่อโครงการ/
รายละเอียด

กิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ

คปสอ..แมท่ะ...จังหวัดล าปาง
งาน...วัยเรยีน....



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

งานโรงเรียน (คืนข้อมูลสถานการณ์/การดําเนินงาน ป ี2563) ผู้บริหารร.ร/ครูอนามัย กชกร
2. การแก้ไขปญัหาเด็กที่มีภาวะโภชาการเกินและสส.ต่ ากว่าเกณฑ์
2.1 พฒันารูปแบบการแก้ไขปญัหาเด็กอ้วน/เต้ีย/ผอมและการติดตาม
เด็กที่พบปญัหา
      มอค.ประสานการดําเนินงานกับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ  รร. ทกุแหง่ 28 รร. อ.แม่ทะ  - ได้ข้อมูลภาวะโภชนาการทกุโรงเรียน
การเฝูาระวงัข้อมูลภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน ของโรงเรียน เทอมละ 1 คร้ัง
 - การชั่งน้ําหนัก /วดัส่วนสูง/การแปลผล
 - การส่งต่อข้อมูลภาวะโภชนาการใหก้ับ มอค. ที่รับผิดชอบโรงเรียน
2.2 การดําเนินงานการแก้ไขปญัหาเด็กอ้วน/เต้ีย/ผอม
2.2.1 ในโรงเรียน  รร. ทกุแหง่ 28 รร. อ.แม่ทะ  - รร. ผู้ปกครอง และมอค. เกิดการ ปลีะ 2 คร้ัง 
 - คืนข้อมูลภาวะโภชนาการใหก้ับโรงเรียนผู้ปกครองเพื่อใหเ้กิดความ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และมีการนําผลสรุป   - เทอม 1 เดือน พค-ก.ค
ร่วมมือในการดําเนินงาน มาปรับเปน็กิจกรรมแก้ไขปญัหา   - เทอม 2  ดือน  ตค-มค.
 - การดําเนินงาน/การจัดการแก้ไขเด็กอ้วน/เต้ีย/ผอมและการติดตามเด็กที่พบปญัหา
รายบคุคล (ตามแนวทางจัดการ ภาวะทพุโภชนาการ)  โดย
   1) โรงเรียน ร่วมกับผู้ปกครองดําเนินงาน/การจัดการแก้ไขปญัหาในเด็กนักเรียน
   2) มอค. ใหข้้อมูลสนับสนุนการดําเนินงาน/การจัดการแก้ไขปญัหา
   3)  มีการส่งต่อเด็กที่พบภาวะอ้วน ไปยังPCU(พบแพทย)์ เพื่อใหม้ีการวนิิจฉัย
รักษาต่อไป
   4) มอค. ดิดตามสนับสนุน ใหค้วามรู้/ การจัดกิจกรรมในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง อ.แม่ทะ  - นักเรียน / ครู ทกุคน มีความรอบรู้ใน

เร่ืองโภชนาการ 
 2.2.2 ในชุมชน 
  - สสอ. นําข้อมูล/สถานการณ์ภาวะโภชนาการเด็กนักเรียนเข้าที่ประชุม พชอ. คกก.พชอ.อ.แม่ทะ อ.แม่ทะ  - เครือข่ายร่วมแก้ไขปญัหา ปลีะ 2 คร้ัง 
เทอมละ 1 คร้ัง ภาวะโภชนาการ    - เทอม 1 เดือน พค-ก.ค
  - เพื่อหาแนวทางแก้ไขปญัหาภาวะเด็กอ้วน/เต้ีย/ผอม เพื่อแก้ไขปญัหาเด็กนักเรียน     - เทอม 2  ดือน  ตค-มค.
  - เพื่อหาแนวทางขับเคล่ือนระบบการจัดการอาหารและโภชนาการ  - เครือข่ายร่วมกันขับเคล่ือน
อาหารปลอดภยั ในโรงเรียน (บรูณางานอาหารปลอดภยั/การตรวจความเค็ม) การจัดการอาหารและโภชนาการ

อาหารปลอดภยั ในโรงเรียน
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2.3  ส่งเสริมการใช้/พฒันา เมนู Thai school lunch  รร. ทกุแหง่ 28 รร. อ.แม่ทะ ต.ค. 63 - ก.ย. 64
 - มอค.ติดตาม การจัดอาหารกลางวนั ใหก้ับเด็กนักเรียนตามโปรแกรม  
Thai school lunch  (อาหารที่มีคุณค่า ถูกหลักโภชนาการ และความปลอดภยั )
2.4 การเฝูาระวงัภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน   รร. ทกุแหง่ 28 รร. อ.แม่ทะ  - ทราบสถานการณ์ภาวะโภชนาการ13 รพ.สต./รพ. บนัทกึ
 - แปรผล/บนัทกึข้อมูล 43 แฟมู ภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน  - นําผลภาวะโภชนาการวเิคราะหร์าย   - เทอม 1 (พค-ก.ค)
โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ รร. และหาแนวทางแก้ไขในรายที่  บนัทกึก่อน 15 สค.
 - ส่งข้อมูล ภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ ภาวะโภชาการเกินและสส.ตํ่ากวา่เกณฑ์   - เทอม 2 ( ตค-มค.)
ใหผู้้รับผิดชอบงาน สสจ. ปลีะ 2 คร้ัง  บนัทกึก่อน 16 กพ.
3. การส่งเสรมิปอ้งกันภาวะโลหติจางในเด็กนักเรยีน
3.1. เจาะหาค่าจํานวนเม็ดเลือดแดงในเด็กป.1ทกุราย เด็กป.1ทกุราย  - เด็กนักเรียนได้เจาะ HCT  ร้อยละ100 ปลีะ 1 คร้ัง 
3.2. กรณีเด็กที่พบภาวะโลหติจาง(HCT) ตํ่ากวา่36%  (6-14ป)ี ส่งพบแพทย์
เพื่อยืนยันผลและส่งต่อรักษาต่อเนื่อง
   - โลหติจางจากภาวะซีดจากการขาด ธาตุเหล็ก/Thalassemia/หนอนพยาธิ
   - จ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ใหเ้ด็กอาย6ุ-14ป ีสัปดาหล์ะ 1 เม็ด เด็กอาย6ุ-14ปี  - เด็กนักเรียนได้รับ ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
(ยกเวน้เด็ก Thalassemia) (ยกเวน้เด็ก Thalassemia) ร้อยละ100
3.3. การส่งเสริมการรับประทานอาหารที่มี ธาตุเหล็ก ในมนูอาหารกลางวนั 
3.4. การบนัทกึ การตรวจ HCT เด็กเรียนใน เขตรับผิดชอบ  (ข้อมุล 43แฟมู)
4. สนับสนุนส่งเสรมิด าเนินงานโรงเรยีนปรยิติธรรมใหม้ีการด าเนินงาน  2 โรงเรียน อ.แม่ทะ  - มีการดําเนินงานร.ร. ส่งเสริมสุขภาพต.ค. 63 - ก.ย. 64
รร.ส่งเสรมิสุขภาพ รร.ทพิย์ปาละวทิยานุสรณ์ ร้อยละ100
4.1. การเฝูาระวงัข้อมูลภาวะ โภชนาการเด็กนักเรียน ของโรงเรียน รร.แม่ทะปริยัติธรรม
4.2. การดําเนินงานการแก้ไขปญัหา เด็กอ้วน/เต้ีย/ผอม
4.3. มอค.ติดตาม คําแนะนํา การจัดอาหาร กลางวนัใหก้ับเด็กนักเรียน   (อาหารที่มี
คุณค่า ถูกหลักโภชนาการ และความปลอดภยั)
4.4. มอค.สนับสนุนจัดการส่ิงแวดล้อมใน  โรงเรียนใหเ้อื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ
     - ลานออกกําลังกาย
     - สุขขาภบิาลอาหาร
     - สุขาภบิาลส่ิงแวดล้อม
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4.5.มอค สนับสนุน ติดตามการดําเนินงาน  ทกุเดือน
5. การประเมินโรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาเปน็โรงเรยีน
รอบรูด้้านสุขภาพ HLS และคัดเลือกระดับอ าเภอ 10 โรงเรยีน

      -.แต่งต้ังทมีคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ผู้บริหารโรงเรียน, ครูอนามัยโรงเรียน อ.แม่ทะ โรงเรียนทุกแหง่มีการ 3,200 กพ.64 เบญจวรรณ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ  อปท. พฒันาปรับปรุงส่วนขาด กชกร

      -ประชุมทมีประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จาํนวนทมี 5 คน จาํนวน 13 วนั ของตนเองและสามารถ

      - ออกประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 28 โรงเรียน นําแนวทางไปแกไ้ข

      - สรุปผลการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
      - .ติดตามการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพของแต่ละทมี
     -คัดเลือกโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์ระดับทอง10 แหง่ ร.ร HLS  10 แหง่
เพื่อพฒันามาเปน็ HLS 
  -ประชุมชี้แจงการพฒันา HLS และดําเนินการ
6. พัฒนาศักยภาพครอูนามัยโดย PM  อ าเภอโดยจัดประชุมประจ าป ี ครูอนามัยรร.ทุกแหง่ 28 รร. อ.แม่ทะ ครูอนามัยรร.ทั้ง 28 แหง่3,500 มค.-มีค.64 เบญจวรรณ
  ในเร่ือง  - การเฝูาระวงัการเจริญเติบโตของเด็กวยัเรียน มีองค์ความรู้และทกัษะ กชกร
    - การจัดการน้ําหนักเด็กนักเรียน(Smart Kids Coacher) สามารถนําไปปฏบิติัใช้
    - การจัดการเมนูอาหารกลางวนัคุณภาพใช้ TSL ได้อย่างมีประสิทธภิาพ
    - การคัดกรองสายตาเด็ก ป.1
    - การใหค้วามรู้เร่ือง EQ ในเด็กวยัเรียนและปญัหาพฤติกรรมเด็ก
ที่พบบอ่ยในกลุ่มวยัเรียน
    - การคัดกรองเด็ก Obesity Sign และการส่งต่อ
7. ส ารวจข้อมูลสุขภาพ เด็กวัยเรยีน 6-14 ปี ทกุ รร. ในเขต อ.แม่ทะ นํามาใช้ประโยชน์ได้ทราบข้อมูลสถานการณ์ ตค.-ธค.63เบญจวรรณ
 7.1  ข้อมูลการเฝูาระวงัข้อมูลการชั่ง น้ําหนัก/ส่วนสูง รับผิดชอบ ความรุนแรง พค.-มิย.64กชกร
เด็กนักเรียน 
7.2 ทนัตกรรมช่องปากในกลุ่มวยัเรียน
1)สํารวจกิจกรรมทนัตสุขภาพในโรงเรียนทกุแหง่ สํารวจพฤติกรรมการ ร้อยละ100 มิ.ย. - ก.ค.64 ศิริพร
บริโภคและการแปรงฟนั(รายงาน ทส.02)
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2)ตรวจสุขภาพช่องปากและใหบ้ริการทนัตกรรมตามความจําเปน็ ร้อยละ100 ศิริพร
3)จัดบริการเคลือบหลุมร่องฟนั กรามแท ้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ100 ศิริพร
 - เปาูหมายเด็ก อนุบาล2  ป.1 และ ป.2ตาม treatment need
4) ดําเนินกิจกรรมแปรงฟนั คุณภาพทกุโรงเรียนในเขต รับผิดชอบและคัดเลือกโรงเรียน นําร่องโรงเรียน บรูณาการงบฯ งานประจําทนัตะธ.ค 63 - มี.ค64บริหาร/ศิริพร
เข้าร่วม ประกวดกิจกรรม แปรงฟนัคุณภาพระดับจังหวดั บา้นทา่แหน จํานวน 20 คน
- ร่วมกับโรงเรียนจัดกระบวนการใหน้ักเรียนแปรงฟนัและสอนใหน้ักเรียน
สามารถใช้ไหมขัดฟนัได้อย่างถูกต้อง
- จัดหาอุปกรณ์การแปรงฟนั ไหมขัดฟนั นําร่องที่โรงเรียนชุมชนบา้นทา่แหน
5) ส่งเสริมใหม้ีการใช้ไหมขัดฟนัในโรงเรียนเทศบาลปาุตัน-นาครัว,บา้นบอม,บา้นแม่ทะ บรูณาการงบฯ งานประจําทนัตะบริหาร/ศิริพร
บา้นนากวาง,ทองทพิย์วทิยานําร่องทั้งชั้น ประถมและมัธยม
6) มีการประเมินทกัษะและคราบจุลินทรีย์ในโรงเรียนเทศบาลปาุตัน-นาครัว,บา้นบอม
บา้นแม่ทะ,บา้นนากวาง,ชุมชนบา้นทา่แหน,ทองทพิย์วทิยานําร่องทั้งชั้นประถม
และมัธยม
7) ผลักดันใหเ้กิดกิจกรรมทนัตสุขภาพในโรงเรียน ต.ค. 63 - ก.ย. 64
- พฒันานโยบายสาธารณะ/มาตรการโรงเรียนอ่อนหวานปลอดน้ําอัดลม
 ลูกอม ขนมกรุบกรอบ
- กิจกรรมแปรงฟนัหลังอาหารกลางวนั
- เน้นกิจกรรมแปรงฟนัก่อนนอน ใหผู้้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม
- ฝึกเด็กนักเรียนใช้วธิกีารแปรงฟนัแบบแปรงแหง้
- สนับสนุนใหน้ักเรียนใช้ไหม'ขัดฟนัในการทําความสะอาดฟนั
8)  ตรวจสภาวะช่องปากเด็กป.6 ต.ค.-63
9) สํารวจพฤติกรรมเด็ก'ป.6 และบนัทกึข้อมูลผ่าน'ระบบข้อมูลของสถานบริการ มิ.ย. - ก.ค.64

รวม 15700
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งาน ยาเสพตดิ
ตวัชี้วัด / ค่าเป้าหมาย :

1..ร้อยละ 50 ของผู้ปุวยยาเสพติดเข้ารับการบําบัดรักษาและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)
2. ร้อยละ 60 ของผู้ปุวยยาเสพติดกลุ่มเส่ียงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน และบําบัดรักษา
3. ร้อยละ 60 ของผู้ปุวยยาเสพติดกลุ่มเส่ียงก่อความรุนแรง ทีผ่่านการบําบัดรักษา ได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์และขอ้มลูพ้ืนฐาน :
ผลงานการดําเนินงาน ปี 2563 ผู้ปุวยเสพติดเข้ารับการคัดกรอง และบําบัดรักษาฟืน้ฟูทีค่ลินิกร่มเย็น จํานวน 117 ราย
(117/117) คิดเป็นร้อยละ 100   ผลการบําบัดฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้เสพติดยาเสพติด อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง ในปีพ.ศ. 2563 
ด้านกระบวนการ พบว่าได้มีการปรับแผนปฏิบัติการ ตามมาตรการการรักษาระยะห่าง เพือ่ปูองกันการติดเชื้อโควิด-19  โดยมีการบําบัดในชุมชนมากขึ้น 
ด้านผลลัพธ์ ตอบสนองตัวชี้วัดหลัก คือ อัตราการคงอยู่ขณะบําบัดรักษา (retention rate)ตามเปูาหมาย โดยบําบัดครบขั้นตอน ร้อยละ 59.32 
การติดตามผลหลังการบําบัดรักษา ภายในระยะ 1 ปี เป็นไปตามเปูาหมาย ร้อยละ 100  
ผู้เสพติดกลุ่มเส่ียงก่อความรุนแรง ได้รับการบําบัดจํานวน 3ราย ได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลือ ร้อยละ100
รหัสโครงการ 

รพช รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต.

น้ําโทก หัวฝาย นาคต กิ่ว บอม ฮ่องห้า

รหสัโครงการ
 100616

PP&P Excellence

1. การดําเนินกิจกรรมโครงการทบู ีนัมเบอร์วนั

   ปั้นฝันเปน็ดาวในเยาวชน อําเภอแม่ทะ

โครงการ..ส่งเสรมิปอ้งกันและคุ้มครอง กลุ่มเสี่ยงต่อการ ใช้ยาเสพติด บหุรีแ่ละแอลกอฮอล์ อ าเภอแม่ทะ..จังหวัดล าปาง ป ี2564

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอแมท่ะ จังหวัดล าปาง

ล าดับโครงการและกิจกรรมหลัก เปา้หมายและจ านวน

พ้ืนที่ด าเนินการ

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข ( งานประจ า ) ประจ าปีงบประมาณ 2564
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   1.1 จัดต้ังศูนย์ประสานงานการรับสมัคร สสอ./รพ.สต. 15 แหง่ P P P P P P P

        สมาชิก โครงการทบูนีัมเบอร์วนั

        สนับสนุนส่ือวชิาการ

   1.2 ทบทวนคําส่ังคณะกรรมการ TO BE คณะกรรมการ

        NUMBER ONE ระดับอําเภอ

   1.3 ประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER  ชมรมทบูนีัมเบอร์วนั P P P P P P P

        ONE ระดับอําเภอ 1 คร้ัง/ปี จํานวน 40 คน

   1.4 ประสานงานจัดต้ัง/ติดตามการจัดต้ังศูนย์ โรงเรียนมัธยม 3 โรง P P

        เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE 

        NUMBER ONE Friend Corner) บรูณา

        การในงานกลุ่มวยัรุ่น

   1.5 ร่วมดําเนินการจัดประกวดชมรม TO BE โรงเรียน 12 โรง P P P P P P P

       NUMBER ONE  ในโรงเรียนและชุมชน  และ 10 ตําบล

1.6 ประสานงานและร่วมจัดมหกรรมรวมพลคน เยาวชน 6-24ป ี P P P P P P P

     ทบูอีําเภอแม่ทะ บรูณาการในงานวนังด

     ยาเสพติดโลก

1.7 เข้าร่วม
ประกวด

5 ตําบล

NUMBER ONE idol (เยาวชน เก่ง ดี สุข ต้นแบบ) ต.น้ําโจ้  ต.ปาุตัน

อําเภอแม่ทะ (บรูณาการงานวยัรุ่น) ต.วงัเงิน ต.ดอนไฟ ต.หวัเสือ

2. การค้นหาชักจูงกดดันผู้เสพผู้ติด ยาบา้  กัญชา

   ฝ่ิน เฮโรอีน   สารระเหย   เข้ารับการบําบดั

   รักษา

   2.1 การประชาคมหมู่บา้น 94 หมู่บา้น P P P P P P P
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   2.2 ร่วมกับชุดปฏบิติัการระดับตําบลในการ 10 โรงเรียน P P P P P P P

        ออกติดตามคัดกรอง

   2.3 ร่วมจัดระเบยีบสังคม สถานประกอบการ 20 แหง่ P P P P P P P

   2.4 คัดกรอง ตรวจปสัสาวะ ผู้ปวุยทกุราย P P P P P P P

3. การค้นหา คัดกรอง ผู้เสพติด บหุร่ี เหล้า

   เข้ารับการบําบดัรักษา พฒันาคุณภาพชีวติ

   3.1 ใหค้วามรู้โทษและพษิภยัในประชุมประจํา ประชาชน P P P P P P P

        เดือนของหมู่บา้น  ร่วมบรูณาการในงาน กลุ่มเส่ียง 94 หมู่บา้น

        สุขศึกษา

   3.2 ปชส.คลินิกบําบดัแอลกอฮอล์ ทกุสถาน P P P P P P P

        บริการและวทิยุชุมชน

   3.3 ประสานคลินิกโรคเร้ือรัง จุดคัดกรอง ผู้ปวุย DM/HT/COPD P

        ในการคัดกรองและ ชักชวนผู้เสพติด 94 หมู่บา้น/ DM3,288 

        เข้ารับการบําบดัรักษา ในโครงการ HT7950 COPD704

        ประสานใจ ใหคุ้ณค่าเพื่อเลิกบหุร่ี,สุรา  ASTHMA 375คน

        ในโรคเร้ือรัง (Health Coaching BA BI ใน รพ.สต.  )

Service Excellence

ใหบ้รกิารบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพติด

ยาเสพติด ใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐาน

1. Matrix Program  บงัคับบําบดั 80 ราย P

2. Modified Matrix ผู้เสพ ผู้ติด P



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

สมัครใจ 30 ราย

3. การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด ผู้เข้าบําบดัฟื้นฟ ู5ราย P

   (Harm Reduction)

4. ชุมชนบําบดัฟื้นฟสูู่คุณภาพชีวติแบบไร้รอยต่อ ต.นาครัว  10ราย P

CBT ต.น้ําโจ้ 10 ราย

5. การบําบดัฟื้นฟผูู้ติดยาเสพติด โดยวธิ ีBA BI ผู้เข้าบําบดัฟื้นฟทูกุราย P P P P P P

   ในรพ.สต
6. ร่วมโครงการค่ายศูนย์ขวญัแผ่นดิน ผู้เสพ ผู้ติด สมัครใจ 30 ราย P

7. ใหบ้ริการ
บําบดั

50,50 ราย P

8. ติดตามผู้
ผ่านการ

50 ราย P P P P P P P

9. บําบดั ฟื้นฟูบหุร่ีใน รพสต. โดยใช ้5A 5R

ผู้เข้าบําบดัฟื้นฟทูกุราย P P P P P P P

พัฒนาระบบการติดตามช่วยเหลือผู้เสพติด

หลังการบ าบดั

1. ทบทวนและจัดทําแนวปฏบิติัการติดตาม พยาบาลบําบดั P P P P P P P

   ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบดัฟื้นฟฯู และเครือข่าย 20  ราย 

2. ติดตามผู้ผ่านการบําบดัร่วมกับทมีตําบล ผู้ผ่านการบําบดั 50 ราย P P P P P P P

3. ประสานแหล่งช่วยเหลือ ในการจัดหาอาชีพ ทกุรายที่ต้องการ P P P P P P P

   และการศึกษา

People Excellence
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1. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการยาเสพตดิ

   1.1 ทบทวนคําส่ังคณะกรรมการพฒันาระบบ P

        งานยาเสพติด ระดับอําเภอ/ตําบล   

        โดยบรูณาการร่วมเปน็คณะกรรมการของ

        อําเภอ 

   1.2 ประชุมคณะกรรมการการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด P

        ตามมาตรฐานยาเสพติดในวาระประชุมของ  ระดับอําเภอ 2 คน

        ศป.ปส.อ.ทกุ 1 เดือน

        และ กรรมการยาเสพติด อําเภอแม่ทะ ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด P P P P P P P

        ทกุ 4 เดือน เพื่อร่วมวางแผนกําหนด อําเภอแม่ทะ 20 คน 

        กิจกรรม การดําเนินงานยาเสพติด จํานวน  3 คร้ัง/ปี

        ใหส้อดคล้องกับนโยบายจากจังหวดั/

        ประเทศ

   1.3 ประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานพฒันา รพ.แม่ทะ 1 แหง่ P P P P P P P

        ระบบงานยาเสพติดด้านการบริหาร รพ.สต. 13 แหง่และ 

        จัดการ (พบยส.) งานบริการปฐมภมูิ

และองค์รวม 1 แหง่

   1.4 พฒันางานยาเสพติด ควบคุม กํากับ และ P

        ประเมินผลงานตามองค์ประกอบของ

        เกณฑ์มาตรฐาน (พบยส.)

 1.5 การบําบดัฟื้นฟผูู้ติดนาเสพติด อําเภอละ 1 ตําบล 

      โดยใช้ชุมชนเปน็ศูนย์กลาง

   1. คัดเลือกพมู่บา้น/ตําบล

      ร่วมกับปกครอง ตํารวจ พฒันาชุมชน
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  2.  คัดเลือก อสม. Buddy เข้าติดตามยาเสพติด อบรม อําเภอละ 5 คน

      ในชุมชน

 2. พัฒนาแนวปฏบิตัิและพัฒนาศักยภาพบคุลากร และเครอืข่าย

     2.1. พฒันาทําแนวปฏบิติั ในการบําบดัรักษา ทกุสถานบริการ 15 แหง่ P

           (กลุ่มบําบดั)

     2.2 ส่งจนท.อบรม matrix program พยาบาล รพ.สต.1แหง่

     2.4 ส่งจนท.อบรมโครงการชุมชนบําบดั รพ.สต. 13 แหง่ P

     2.5 ร่วมส่งอสม. อบรมการดําเนินงานการติดตามในชุมชนและองค์รวม 1 แหง่

     2.5 เข้าร่วมเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้งาน พยาบาลบําบดั 2 ราย P

          ยาเสพติด

 Governance Excellence

1. พฒันาระบบข้อมูลข่าวสาร

   1.1 อบรมผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดใน ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด P

        การลงรายงานทาง web (บสต.)

   1.2 ติดตามกํากับการลงข้อมูล บสต.ทกุเดือน รพ.แม่ทะ P

   1.3 บนัทกึข้อมูลการติดตาม ทา web ผู้ผ่านการบําบดัฟื้นฟ ู50 P

ราย (ผู้รับผิดชอบข้อมูล

บนัทกึ)

   1.4 เข้าร่วมประชุมวชิาการ การแลกเปล่ียน จนท. รพ./รพ.สต 16 ราย P P P P P P P

        เรียนรู้

2.การพฒันาข้อมูลการบําบดั รักษาและฟื้นฟู

  ผู้ติดยาเสพติด (บสต.) 

  -ประชุมแลกเปล่ียนข้อมูลการบําบดัฟื้นฟรู่วมกับ (สถานบําบดัทกุแหง่)
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   สํานักงานคุมประพฤติ  ปกครอง รพ.แม่ทะ

 ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลการบําบดัฟื้นฟใูหเ้ปน็ปจัจุบนั ไตรมาสละ 1 คร้ัง

 -ประสานการจัดประชุมร่วมกับหน่วย

2. ติดตามให้
กําลังใจ 

รพ.สต.ทกุแหง่ P P P P P P P

3. ประเมินผลงานทกุ 6 เดือน รพ.แม่ทะ/ P P P P P P P

รพ.สต.ทกุแหง่

4. ประเมินและรับรองสถานพยาบาลบําบดัยาเสพติด รพ.แม่ทะ

(reaccreditation คร้ังที่ 3)
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 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์              √ งานประจํา
ประเด็น / งาน :  การพฒันาระบบบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ

1     การผลิตและพฒันาก่าลังคนด้านสุขภาพสู่ความ เปน็มืออาชีพ 

2     Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหง่ความสุข 

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ

1     อัตรากําลังที่มีอยู่จริงของหน่วยบริการทกุระดับที่เพยีงพอคิดเปน็ร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทยีบกับกรอบอัตรากําลังที่ควรมี 
ป ี64 =…88%…ป ี65=…90%.. 

2     มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพฒันากําลังคน เพื่อใหไ้ด้บคุลากรด้านสุขภาพทั้งปริมาณและศักยภาพเพยีงพอ ป ี64 =…ผ่าน 5 องค์ประกอบ

3     บคุลากรในระบบสุขภาพ ได้รับการพฒันาใหม้ีขีดสมรรถนะอย่างมืออาชีพ และศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในทกุระดับสถานบริการ 

     4 ทมี CHRO จังหวดั ทมี HR จังหวดัและอําเภอ ได้รับการพฒันาความรู้ ทกัษะ สมรรถนะเพื่อทํางานอย่างมืออาชีพ ป ี64 =…ร้อยละ 100…ป ี65= … - ..  

5     นําผลดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) มาใช้ในการพฒันาองค์กร เพื่อใหบ้รรลุเปาูหมายร่วมคือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน  64 =…ร้อยละ 90…ป ี65=…ร้อยละ 95..   

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา

1 ผลการประเมินความสุขของเจ้าหน้าที่พบวา่ด้าน Happy money ตํ่าสุด (ร้อยละ 46.00)

2 ผลการประเมินความสุขของเจ้าหน้าที่ Happinometer (ร้อยละ 62.00)

3 สถานบริการสาธารณสุขมีผลงานวจิัย / R2R จํานวน 3 เร่ือง/แหง่

จํานวน แหล่งงบ

รหสัโครงการ 100617

โครงการพัฒนาบคุลากรสาธารณสุข อ าเภอแม่ทะ..จังหวัดล าปาง ป ี2564

1 พัฒนาบคุลากร

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนางานประจ าสู่ท าวิจัย CQI / R2R

 - พยาบาลวิชาชีพกลุ่มการพยาบาล 30 คน พยาบาลวชิาชีพ16,500  UC กพ.64- กค.64

ระยะเวลา
ดําเนินการ
(ระบุให้

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คปสอ.แมท่ะ    จังหวัดล าปาง

งาน..ทรัพยากรบคุคล : บคุลากรเปน็เลิศ (People Excellence)

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม จํานวน หน่วยนับ
พื้นที่

ดําเนินการ

ผลผลิต
ของ

โครงการ

งบประมาณ
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 - ระยะเวลา 1 วนั รพ.แม่ทะ มีความรู้และ

1.อบรมใหค้วามรู้การทําวจิัย ระเบยีบวธิวีจิัย สมรรถนะเพิ่มขึ้น
2.การต้ังประเด็นหวัข้อการทําCQI/R2R ได้ผลงาน 
3.นําเสนอประเด็นหวัข้อการทําCQI/R2R R2R/CQI 10 เร่ือง
4.กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากงานประจําสู่การวจิัย สค.64
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏบิตัิการส าหรบัพยาบาลในการเขียนบนัทกึทาง
 - การพยาบาลแบบ focus charting (พยาบาลวชิาชีพ OPD 10  ER 10  IPD  10) 30 คน 4,800     UC มค.64

1 วนั รพ.แม่ทะ
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสมรรถนะทางด้านบรหิารส าหรบัหวัหน้างานและ
 - พยาบาล nurse case manager โดยการจัดประชุมเชิงปฏบิติัการ หวัหน้างานและCM 15 คน 3,750     UC ม.ค.-64

1 วนั รพ.แม่ทะ
กิจกรรมที่ 4 รว่มประชุมชมรมผู้บรหิารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนระดับประเทศ
(ใช้โควต้าองค์กร ไม่เกิน 5000 บาท ต่อคนต่อป)ี
 - หวัหน้า/หวัหน้างานกลุ่มการพยาบาลและ กลุ่มงานปฐมภมูิฯ 10 คน 50,000    บํารุง มิ.ย.-64

1 วนั รพ.แม่ทะ
กิจกรรมที่ 5พัฒนาสมรรถนะพยาบาลงานหอ้งคลอด
 - ส่งพยาบาลวชิาชีพ ฟื้นฟสูมรรถนะ งานหอ้งคลอด รพ.เกาะคา ทกุเดือนๆละ 2 คนๆละ 1 สัปดาห์ 18 คน รพ.เกาะคา 21,600    บํารุง พย.63-กค.64
(OJT) (ER/IPD)
พัฒนาบคุลากร อ่ืนๆ
1. อมรมหลักสูตร Emergency Medical Technician Intermediate(EMTI)

 - พนักงานขับรถยนต์ 2 คน 100% 24,000    UC  ต.ค.63-ก.ย.64

2. ส่ง จนท.อบรมหลักสูตร ผบก.(รพ.1 คน/สสอ. 1 คน) 2 คน คปสอ.แม่ทะ 35,000    UC  ต.ค.63-ก.ย.64

3. ส่ง จนท.อบรมหลักสูตร ผบต. (รพ.2 คน/รพ.สต.2คน) 4 คน คปสอ.แม่ทะ 180,000 UC  ต.ค.63-ก.ย.64

4. อบรมการหลักสูตร การดูแลระบบบําบดัน้ําเสีย 1 คน รพ.แม่ทะ  - ระบบบําบดัน้ําเสีย 4,500 UC  ต.ค.63-ก.ย.64

 - ผู้รับผิดชอบบอ่บําบดัโรงพยาบาล ผ่านตามมาตรฐาน
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5. อบรมแพทย์จิตเวชชุมชน หลักสูตร 6 เดือน 2 คน รพ.แม่ทะ
ตอบสนอง

ปญัหา
พื้นที่

100,000 UC  ต.ค.63-ก.ย.64

6. อบรมหลักสูตรระบาดวทิยาสําหรับแพทย์ชุมชน 3 คน รพ.แม่ทะ
ตอบสนอง

ปญัหา
พื้นที่

150,000 UC  ต.ค.63-ก.ย.64

2  Happy MOPH องค์กรแหง่ความสุขอ าเภอแม่ทะ

1. บุคลากรตอบแบบประเมินดัชนีความสุขของคนทํางาน �   (Happinometer) 100% 225 คน คปสอ.แม่ทะ 100%

2. หัวหน้างานประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) 100% 225 คน คปสอ.แม่ทะ 100%

3. กิจกรรมจิตอาสา "เราทําความดีด้วยหัวใจ" 225 คน คปสอ.แม่ทะ 100%

4. กิจกรรม HAPPY MOPH กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแห่งความสุข
4.1 นําแบบประเมินความสุขของบุคลากรสาธารณสุข (Happinometer)
       - วิเคราะห์ข้อมูล/ปัญหา 1 คน คปสอ.แม่ทะ 100%

       - วางแผนแก้ไขปัญหา 1 คน คปสอ.แม่ทะ 100%

       - จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขในองค์กร
     (1) โครงการกิจกรรมกีฬาสาธารณสุขสร้างสุขภาพ คปสอ. 225 คน คปสอ.แม่ทะ 100% 132,030  UC  ธ.ค.63

     (2) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเจ้าหน้าทีห่น่วยงาน ประกอบด้วย 225 คน คปสอ.แม่ทะ 100% 29,250    UC เม.ย.-64

 - อบรม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2562 และระเบียบลูกจ้าง พกส. 155 คน รพ.แม่ทะ 100% 20,150    UC

 - ประชุมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ฝึกสมาธิ 155 คน รพ.แม่ทะ 100% 20,150    UC

 - เข้าร่วมกิจกรรมงานพิธีต่าง ๆ 6 คร้ัง ที่วา่การอําเภอ 100% 6,000     UC

 - ประชุมเตรียมความพร้อมของบุคคลากรทีจ่ะเกษียณ 155 คน รพ.แม่ทะ 100% 20,150    UC

 - ประชุมเชิงปฏบิติัการสําหรับบคุลากรของโรงพยาบาลทั้งหมด 4 คร้ัง/ปี 155 คน รพ.แม่ทะ 100% 46,500    UC

4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Happy MOPH : สุขสร้างได้ 225 คน คปสอ.แม่ทะ 100% 29,250    UC
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4.3 ทุกหน่วยงานมีการนําเอาดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happy Work �     Life
 Index) ไปใช้ และมีการจัดทําแผนงานสร้างสุขในหน่วยงาน

225 คน รพ.แม่ทะ 100% UC

4.4 สาธารณสุขสร้างสุข 9 HAPPY Life Index) ไปใช้ และมีการจัดทําแผนงานสร้าง
สุขในหน่วยงาน

225 คน รพ.แม่ทะ 100% UC

รวมเงิน 893,630   
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 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์                        / งานประจ า

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1. โรงพยาบาลแม่ทะพฒันาตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ในระดับดีมาก Plus
2. ร้อยละ 80 ของรพ.สต.ผ่านเกณฑ์การประเมินการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย และเวชกรรมส่ิงแวดล้อม ระดับเร่ิมต้นพฒันา
3. ร้อยละ 100 ของ รพ.และ รพ.สต. จัดส่ิงแวดล้อมผ่านตามเกณฑ์อารยะสถาปตัย์
4. วดั 1 วดั / 1  รพ./รพ.สต. จัดส่ิงแวดล้อมผ่านตามเกณฑ์อารยะสถาปตัย์
5. มีการจัดส่ิงแวดล้อมในบา้นที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ  ตําบล ละ 30 หลังคาเรือน
6. ร้อยละ 50 ของสถานประกอบการด้านอาหาร มีการดําเนินการลดเค็ม ลดหวาน   
7. ตลาดสดดําเนินการพฒันาเปน็ตลาดเพื่อสุขภาพ Healthy Market อําเภอละ 1 แหง่

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา
1. ปงีบประมาณ 2563 รพ.แม่ทะ ผ่านเกณฑ์การประเมิน GREEN and CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus
2. ปงีบประมาณ 2563 รพ.สต. 3 แหง่ ผ่านเกณฑ์การประเมินการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย และเวชกรรมส่ิงแวดล้อม ในระดับดีเด่น

จํานวน
แหล่ง
งบ

1

รหสัโครงการ
 100618

โครงการบรหิารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง
 ปงีบประมาณ 2564

ก. การบริหารจัดการ
1. รพ.ทบทวนและประเมินผล 4 คร้ัง รพ.แม่ทะ รายงานการประเมินผลการ ธ.ค.63, มี.ค., มิ.ย., ก.ย.64 คณะกรรมการ ENV
2. รพ.จัดทําแผนประจําปี 1 คร้ัง รพ.แม่ทะ ดําเนินงานมีแผน 1 ฉบบั ก.ย.-63คณะกรรมการ ENV
3. ประชุมคณะกรรมการ GREEN & CLEAN Hospital เพื่อชี้แจงนโยบายและ กรรมการ 9 คน รพ.แม่ทะ มีรายงานการประชุมทกุคร้ัง900บรูณาการในแผนธ.ค.63, มี.ค., มิ.ย., ก.ย.64 คณะกรรมการ ENV

แผนปฏบิตัิการสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564
คปสอ.แม่ทะ  จังหวัดล าปาง

งาน อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย

ลําดับ
ชื่อโครงการ/
รายละเอียด

กิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/จํานวน

พื้นที่
ดําเนินการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ
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ติดตามงาน x 4 คร้ัง เงินบํารุง
4. ส่ือสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจโดย อําเภอแม่ทะแจ้งข่าวสารข้อมูลในนโยบายและ ธ.ค.63-ก.ย.64คณะกรรมการ ENV

กิจกรรมGREEN&CLEAN Hospital คณะกรรมการ ENV
    4.1 นําเข้าที่ประชุมคปสอ. 10 คร้ัง รพ.แม่ทะ อย่างต่อเนื่อง
    4.2 ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 2 คร้ัง รพ.แม่ทะ เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรม
    4.3 ในหน้าประกาศของโปรแกรม HosXp GREEN & CLEAN Hospital
    4.4 ใน website รพ.แม่ทะ
    4.5 รณรงค์ GREEN and CLEAN ในวนัสําคัญต่างๆ (วนัครบรอบของ 3 คร้ัง อําเภอแม่ทะจนท. และผู้รับบริการทกุจุดบริการ
โรงพยาบาล  วนัส่ิงแวดล้อมโลก  วนัสงกรานต์) ได้รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรม
5. ประชุมคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั  ระดับอําเภอ เพื่อชี้แจง กรรมการ 24 คนอําเภอแม่ทะมีรายงานการประชุมทกุคร้ัง1,800บรูณาการในแผนม.ค., พ.ค., ก.ย. 64 นมัสการ
นโยบาย และติดตามงาน  x 3 คร้ัง เงินบํารุง อธชิา

ข. จัดกิจกรรม
Garbage

1. จัดซ้ือถุงแดงใส่มูลฝอยติดเชื้อ ที่มีตราสัญลักษณ์มูลฝอยติดเชื้อบนถุงแดง เพื่อใหเ้ปน็ไปตาม
มาตรฐาน รพ.แม่ทะ รพ.แม่ทะ ถุงแดงใส่มูลฝอยติดเชื้อมีตราบรูณาการในแผนต.ค.63-ก.ย.64คณะกรรมการ ENV

สัญลักษณ์ติด เงินบํารุง
2. จัดซ้ือถังขยะพลาสติกสีน้ําเงิน ฝาเรียบ มีล้อ ขนาด 240 ลิตร สําหรับรองรับมูลฝอย 14 ถัง รพ.แม่ทะ มีถังขยะ แยกประเภทของขยะ บรูณาการในแผน ธ.ค.-63 คณะกรรมการ ENV
ในที่พกัมูลฝอยทั่วไปตามมาตรฐาน เอื้อต่อเจ้าหน้าที่ที่พกัอาศัยแฟลต เงินบํารุง

ของรพ. ในการแยกประเภทขยะ
ก่อนทิ้ง

3. จัดซ้ือถังขยะ ขนาด 60 ลิตร แบบเหล่ียม 39 ถัง รพ.สต. 13 แหง่มีจุดสาธติการแยก บรูณาการในแผน ธ.ค.-63 คณะกรรมการ ENV
 3.1. ถังขยะสีเขียว 13 ถัง ประเภทของขยะ เงินบํารุง
 3.2. ถังขยะสีน้ําเงิน 13 ถัง ก่อนทิ้ง
 3.3. ถังขยะสีเหลือง 13 ถัง
 3.4. ถังขยะสีแดง
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4. รพ.แม่ทะ และสถานบริการสาธารณสุขเครือข่ายทกุแหง่เข้าร่วมโครงการลด รพ.แม่ทะ อําเภอแม่ทะสถานบริการสาธารณสุขทกุแหง่บรูณาการในแผนพ.ย.63-ก.ย.64 นมัสการ
ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหาร และได้รับการประเมิน รพ.สต. 13 แหง่ ได้รับการประเมินรับรององค์กรเงินบํารุง อธชิา
องค์กรปลอดโฟม ปลอดโฟม 100%
    - จัดทําส่ือประชาสัมพนัธล์ด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหาร
    - ประเมินสถานบริการองค์กรปลอดโฟม
5. อุปกรณ์ปอูงกันอันตรายส่วนบคุคล รพ.แม่ทะ อําเภอแม่ทะ ผู้ปฏบิติังานมีการปอูงกันอันตรายส่วนบคุคลบรูณาการในแผน พ.ย.-62 อธชิา

รพ.สต. 13 แหง่ เงินบํารุง 3,500

Restroom  
พฒันาปรับปรุงส้วมสาธารณะในสถานบริการ รพ.แม่ทะ อําเภอแม่ทะหอ้งน้ําในสถานบริการสาธารณสุขผ่านต.ค.63-ก.ย.64คณะกรรม ENV 

รพ.สต. 13 แหง่ เกณฑ์มาตรฐาน HAS อําเภอแม่ทะ
1. ติดตามพฒันาส้วมในสถานบริการสุขภาพ ใหผ่้านเกณฑ์มาตรฐาน HAS อย่างต่อเนื่อง
2. จัดทําตารางบนัทกึการทําความสะอาดหอ้งน้ํา
3. ใช้วสัดุธรรมชาติ/สมุนไพร ในหอ้งน้ํา (หลีกเล่ียงการใช้สารเคมีในหอ้งน้ํา) ทกุแหง่

Environment
1. พฒันาระบบบําบดัน้ําเสียใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
   1.1 ส่งตรวจคุณภาพน้ําทิ้งหลังการบําบดั ตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ ตรวจน้ํา 4 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ ผลตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน้ําทิ้งบรูณาการในแผนพ.ย.63, ก.พ., พ.ค., ส.ค.64อธชิา
 4 คร้ัง/ปี ได้มาตรฐานทกุคร้ัง เงินบํารุง 24,800
   1.2 จัดทําราวเหล็กจับกันตกรอบบอ่ รพ.แม่ทะ
   1.3 จัดทําขอบซีเมนต์ของขอบน้ําล้นบริเวณบอ่ตกตะกอน รพ.แม่ทะ
   1.4 จัดทําร้ัวรอบระบบบําบดัน้ําเสีย รพ.แม่ทะ
   1.5 ปรับปรุงหอ้งผสมคลอรีน รพ.แม่ทะ
2. พฒันาระบบประปาใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ระบบประปาเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานบรูณาการในแผนต.ค.63-ก.ย.64 คณะกรรม ENV
   2.1 ปรับปรุงถาดกรองสนิมเหล็กแบบสัมผัสอากาศ (Aerator) เปน็แสตนเลส 1 คร้ัง รพ.แม่ทะ เงินบํารุง
   2.2 จัดทําตาข่ายล้อมรอบบริเวณถังกรอง เพื่อปอูงกันนกมาเกาะถาดกรองสนิม 1 คร้ัง รพ.แม่ทะ
   2.3 เปล่ียนทรายกรองระบบประปา 1 คร้ัง รพ.แม่ทะ
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   2.4 จัดทําลูกลอยและปาูยบอกระดับน้ําของถังน้ําใส 1 คร้ัง รพ.แม่ทะ
   2.5 จัดทําลูกลอยและปาูยบอกระดับน้ําของหอถังสูง 1 คร้ัง รพ.แม่ทะ
   2.6 ปรับปรุงบนัไดหอถังสูง 1 คร้ัง รพ.แม่ทะ
   2.7 ส่งตรวจคุณภาพน้ําประปา ตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ 2 คร้ัง/ปี ตรวจน้ํา 2 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ ผลตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน้ําประปาเปน็บรูณาการในแผนธ.ค.63, มิ.ย.64 อธชิา

ไปตามเกณฑ์มาตรฐานเงินบํารุง 8,000
   2.8 ตรวจเช็คระบบประปาโรงพยาบาล ทกุ 1 เดือน รพ.แม่ทะ รพ.แม่ทะ มีทะเบยีนการเช็คระบบประปา

ของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
   2.9 จัดทําฐานข้อมูลการใช้ไฟฟาูน้ําประปา น้ํามันเชื้อเพลิง รพ.แม่ทะ รพ.แม่ทะ มีฐานข้อมูลการใช้ไฟฟาู

น้ําประปา น้ํามันเชื้อเพลิง
3. พฒันางานสถานที่ทํางานสะอาด สวยงาม (Happy work place) 20 หน่วยงาน รพ.แม่ทะ ที่ทํางานสะอาดสวยงามและได้บรูณาการในแผนต.ค.63-ก.ย.64 คณะกรรมการ
    - จัดกิจกรรมส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการทํางาน มาตรฐานส่ิงแวดล้อมใน รพ.เงินบํารุง ENV
    - ปรับปรุงภมูิทศัน์ ส่ิงแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว
4. ส่งจนท.อบรมฟื้นฟเูพื่อพฒันาองค์ความรู้ ผู้รับผิดชอบงาน 2 คนรพ.แม่ทะ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานได้ฟื้นฟอูงค์บรูณาการในแผนต.ค.63-ก.ย.64 คณะกรรมการ 
    4.1 ดําเนินงานการจัดการมูลฝอยทั่วไป/มูลฝอยติดเชื้อ ความรู้เพื่อการทํางานเปน็ไปเงินบํารุง 10,000 ENV
    4.2 การเฝูาระวงัระบบบําบดัน้ําเสีย ตามมาตรฐาน
    4.3 การเฝูาระวงัระบบประปา
    4.4 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภยัในรพ.
    4.5 อบรมหลักสูตรระยะส้ันด้านอาชีวอนามัยเวชศาสตร์พื้นฐานสําหรับแพทย์ แพทย์ 1 คน รพ.แม่ทะ แพทย์ด้านอาชีว บรูณาการใน  มิ.ย.-ก.ค.64
(หลักสูตร 2 เดือน) เวชศาสตร์ แผนเงินบํารุง
5. การสํารวจประเมินตนเองด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล คณะกรรมการ 9 คนรพ.แม่ทะ พฒันาส่วนขาดใหอ้ยู่ในสภาพที่ พ.ค.-64 คณะกรรมการ 

ปลอดภยัได้มาตรฐานพร้อมใหบ้ริการ ENV
6. อบรมบคุลากรสาธารณสุขซ้อมแผนระงับอัคคีภยั บคุลากรสาธารณสุขอําเภอแม่ทะบคุลากรสาธารณสุขซ้อมแผนระงับ34,800บรูณาการในแผน  ธ.ค.63 คณะกรรมการ 
(ตามเกณฑ์การประเมินการดําเนินงานอาชีวอนามัย รพช.) อําเภอแม่ทะ อัคคีภยัร้อยละ 100 เงินบํารุง ENV

จํานวน 240 คน
7. จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล รพ.แม่ทะ โรงพยาบาลแม่ทะผ่านเกณฑ์การ พ.ย.63-ก.ย.64 คณะกรรมการ

ประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัย ENV
/เวชศาสตร์-ส่ิงแวดล้อม ระดับ
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ดีมาก
    7.1 โครงการตรวจสุขภาพบคุลากรสาธารณสุขประจําปี บคุลากรสาธารณสุขอําเภอแม่ทะบคุลากรสาธารณสุขได้ตรวจสุขภาพ42,000บรูณาการในแผน  พ.ค. 64 คณะกรรมการ
        - ตรวจสุขภาพทั่วไปประจําปี อําเภอแม่ทะ ประจําปแีละตรวจสุขภาพเงินบํารุง ENV
         - ตรวจสุขภาพตามความเส่ียงของบคุลากร จํานวน 240 คน ตามความเส่ียง
           • ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
           • ตรวจสมรรถภาพการมองเหน็
           • ตรวจสมรรถภาพปอด
        - ตรวจและประเมินระดับค่าของส่ิงแวดล้อมในการทํางานด้วย
เคร่ืองมืออาชีวสุขศาสตร์
    7.2 ประเมินความเส่ียงจากการทํางานของบคุลากรในโรงพยาบาล
    7.3 อบรมบคุลากรสาธารณสุข ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภยั บคุลากรสาธารณสุขรพ.แม่ทะ เพื่อใหบ้ริหารจัดการ และดําเนินการ34,800บรูณาการในแผน  พ.ค. 64 คณะกรรมการ
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน อําเภอแม่ทะ ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย เงินบํารุง ENV

จํานวน 240 คน และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ได้อย่างปลอดภยั

    7.4 ดําเนินงานสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเปน็สุข รพ.แม่ทะ อําเภอแม่ทะสถานประกอบการในอําเภอแม่ทะ พ.ย.63-ก.ย.64 คณะกรรมการ
รพ.สต. 13 แหง่ เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการ ENV อําเภอ

ปลอดโรคปลอดภยั กายใจเปน็สุข
 อย่างน้อย จํานวน 14 แหง่

    7.5 ประเมินตนเอง และส่งขอรับการประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการ รพ.แม่ทะ อําเภอแม่ทะทําแบบประเมินตนเองส่งทนัเวลา   มี.ค. 64 คณะกรรมการ
อาชีวอนามัย/เวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม รพ.สต. 13 แหง่ ENV อําเภอ
   7.8 พฒันางานวจิัย บริการด้านอาชีวอนามัย และเวชกรรมส่ิงแวดล้อม รพ.แม่ทะ อําเภอแม่ทะเพื่อพฒันางาน บรูณาการในแผน มีค64 คณะกรรมการ

รพ.สต. 13 แหง่ อาชีวอนามัยและ เงินบํารุง60,000 ENV อําเภอ
เวชกรรมส่ิงแวดล้อม

8. สอบเทยีบเคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือแพทย์ที่อยู่ในรพ.แม่ทะ เคร่ืองมือแพทย์จําเปน็ที่ระบไุด้รับบรูณาการในแผน ก.พ.-64 คณะกรรมการ
เกณฑ์ต้องสอบเทยีบ การสอบเทยีบร้อยละ 100เงินบํารุง 7,500 ENV

9. การดําเนินงานเฝูาระวงัสถานการณ์ และผลกระทบต่อสุขภาพ รพ.แม่ทะ อําเภอแม่ทะประชาชน/กลุ่มเส่ียง รู้จักวธิกีารบรูณาการในแผนพ.ย.63-มิ.ย.64 คณะกรรมการ
จากภาวะหมอกควนั รพ.สต. 13 แหง่ ปอูงกันอันตราย และมีความเงินบํารุง 50,500 ENV
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ตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
จากภาวะหมอกควนั

1) ระยะเตรยีมการ
   1.1 จัดทําแผนปฏบิติัเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณี ฝุุนละอองขนาดเล็ก 
PM2.5

   1.2 เตรียมระบบบญัชาการเหตุการณ์ และ ทบทวนคําส่ัง ICS
   1.3 สํารวจข้อมูล กลุ่มเส่ียง วสัดุอุปกรณ์และเวชภณัฑ์ หอ้ง Clean Room, mask
   1.4 ระบบรายงานผู้ปวุยที่ได้รับผลกระทบ และรายงานข้อมูลผู้ปวุยในเวป
งานระบาดของสํานักงานปอูงกันและควบคุมโรคที่1
   1.5 การส่ือสาร การรณรงค์ ใหคํ้าแนะนําการปฏบิติัตนแก่ประชาชนกลุ่มเส่ียง
ที่อาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ
  - ประชาสัมพนัธ ์ส่ือสารผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควนั ผ่านทาง
เสียงตามสายของหมู่บา้น
   1.6  จัดซ้ือหน้ากากอนามัยใหก้ับกลุ่มเส่ียง เพื่อเปน็การกระตุ้นในการปอูงกัน รพ.แม่ทะ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควนั รพ.สต. 13 แหง่
2) ระยะวิกฤต
2.1 ก่อนเกิดเหตุ ค่า PM2.5 : ≤ 50 มคก./ลบ.ม.

เฝูาระวัง    2.1.1 เปดิศูนย์ประสานการดําเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีฝุุน
ละอองขนาดเล็ก(Operation Center : OC)
   2.1.2 ระบบรายงานผู้ปวุยที่ได้รับผลกระทบ และรายงานข้อมูลผู้ปวุยในเวป
งานระบาดของสํานักงานปอูงกันและควบคุมโรคที่1
   2.1.3 สถานบริการจัดทําทะเบยีนกลุ่มเส่ียงในพื้นที่

เตรียม    2.1.4 สถานบริการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยพร้อมใหบ้ริการ
ความพร้อม    2.1.5 จัดทําทะเบยีนหอ้ง Clean Room 
ส่ือสาร    2.1.6 ส่ือสารสถานการณ์ฝุุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 ใหห้น่วยงาน เครือข่าย

 -Air war ใน social network  Facebook  เวปไซต์หน่วยงาน
 -วทิยุชุมชน เสียงตามสาย หอกระจายข่าว อปท
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 -ส่ือบคุคล อสม. ผู้นําชุมชน  โดยใหค้วามรู้แจกส่ือกลุ่มเปาูหมาย 
   2.1.7 ออกเยี่ยมบา้น ใหค้วามรู้ ติดตามอาการของประชาชนกลุ่มเส่ียงและใหค้วามรู้ 
คําแนะนําแก่ประชาชนในการดูแลตัวเองภายใต้สถานการณ์ปญัหาฝุุนละอองขนาดเล็ก
และรายงานสถานการณ์ใหเ้จ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบทกุเดือน

กํากับ    2.1.8 สรุปรายงานสถานการณ์รายสัปดาหเ์สนอผู้บญัชาการเหตุการณ์
2.2 ขณะเกิดเหตุ ค่า PM2.5 : 51 - 90 มคก./ลบ.ม.

เตรียม    2.2.1 เตรียมความพร้อมพื้นที่หอ้งสะอาดเพื่อรองรับผู้ปวุย/กลุ่มเส่ียง
ความ    2.2.2 อําเภอ ออกเยี่ยม หอ้ง Clean Roomในพื้นที่
พร้อม    2.2.3 สถานบริการแจกหน้ากากอุปกรณ์ปอูงกันส่วนบคุคลแก่ประชาชนกลุ่มเส่ียง 

   2.2.4 เตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน เพื่อรองรับผู้ปวุย เตรียมระบบส่งต่อผู้ปวุย
ที่เปน็ผลมาจากปญัหาฝุุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 ระบบส่งต่อจากรพ.สต/รพช/
รพศ.(รพ.ลําปางเปดิคลินิกโรคจากมลพษิ)

ส่ือสาร    2.2.5 ส่ือสารเตือนภยัสถานการณ์ฝุุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตามมาตรการก่อนเกิดเหตุ
 -Air war ใน social network  Facebook  เวปไซต์หน่วยงาน ภาวะวกิฤต
 -วทิย/ุวทิยุชุมชน เสียงตามสาย หอกระจายข่าว อปท 
 -จัดกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่ ทั้งอําเภอ/จังหวดั ชุมชน สถานศึกษา หา้งร้านค้าฯลฯ
 -ส่ือบคุคล อ.ส.ม. ผู้นําชุมชน  โดยใหค้วามรู้แจกส่ือกลุ่มเปาูหมาย/กลุ่มเส่ียง และ
ออกเยี่ยมบา้น ใหคํ้าแนะนําติดตามอาการของประชาชนกลุ่มเส่ียง การดูแลตัวเอง
ภายใต้สถานการณ์ปญัหาฝุุนละอองขนาดเล็ก PM2.5และรายงานสถานการณ์ใหจ้นท.สธ.

กํากับ    2.2.6 สรุปรายงานสถานการณ์รายสัปดาหเ์สนอผู้บญัชาการเหตุการณ์
2.3 ขณะเกิดเหตุ ค่า PM2.5 : 91 มคก./ลบ.ม.ขึ้นไป

เฝูาระวัง    2.3.1 ดําเนินการตามมาตรการขณะเกิดเหตุระดับ1
เตรียม    2.3.2 เตรียมความพร้อมพื้นที่หอ้งสะอาดเพื่อรองรับผู้ปวุย/กลุ่มเส่ียงที่ต้องดูแลเปน็พเิศษ
ความ และสถานบริการพจิารณาเปดิหอ้ง Clean Room
พร้อม    2.3.3 แจกจ่ายหน้ากาก อุปกรณ์ปอูงกันส่วนบคุคลแก่ประชาชนกลุ่มเส่ียง 

   2.3.4 ออกเยี่ยมบา้นเพื่อติดตามอาการและดูแลสุขภาพผู้ปวุย/
กลุ่มเส่ียงที่ต้องดูแลเปน็พเิศษ ส่งทางไลน์ โดย MR. PM2.5
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3) ระยะหลังเกิดเหตุ
 -สรุปบทเรียนการดําเนินงาน ปญัหา อุปสรรค ประเมินผลการดําเนินงาน และแผนการดําเนินงานต่อไป
10. รพ.แม่ทะ สถานบริการสาธารณสุขเครือข่ายทกุแหง่ และวดัมีการดําเนินงานจัด รพ.แม่ทะ อําเภอแม่ทะสถานบริการสาธารณสุขทกุแหง่ วดั และบา้นพ.ย.63-ก.ย.64 คณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้พกิาร อารยสถาปตัย์ (Universal Design) โดยบรูณาการ รพ.สต. 13 แหง่ มีการดําเนินงานจัดส่ิงแวดล้อมเอื้อต่อ ENV
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital และเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว วดั 14 แหง่ ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร
   10.1 ประเมิน และสํารวจสภาพแวดล้อมและส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพกิารและ
ผู้สูงอายุในสถานบริการสาธารณสุข และวดั

   10.2 ประเมินส่ิงแวดล้อมในบา้นที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ ตําบลละ 30 หลังคาอําเภอแม่ทะ
   10.3 สรุปผลการประเมิน สํารวจ และประสานงานกับอปท.ในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงพฒันา วดันํา
ร่อง Universal Design และบา้นที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ

12. สร้างนวตักรรมและเครือข่าย รพ.แม่ทะ อําเภอแม่ทะมีนวตักรรมและเครือข่ายเพื่อพฒันา พ.ย.63-ก.ย.64 คณะกรรมการ
    12.1 จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้นวตักรรมทางด้านส่ิงแวดล้อม รพ.สต. 13 แหง่ ระบบงาน GREEN and CLEAN ENV
    12.2 สร้างเครือข่ายส่ิงแวดล้อมที่ดีในชุมชน

Energy
1. จัดกิจกรรมลดการใช้พลังงาน ประหยัดไฟฟาู รณรงค์ใหค้วามรู้และสร้าง รพ.แม่ทะ อําเภอแม่ทะเพื่อเปน็การกระตุ้นบคุลากรสาธารณสุขพ.ย.63-ก.ย.64 คณะกรรมการ
กระแสการประหยัดพลังงานใหป้ฏบิติัตามมาตรการลดการใช้พลังงาน รพ.สต. 13 แหง่ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดการใช้พลังงาน ENV
2. จัดทําฐานข้อมูล/สํารวจ การใช้ไฟฟาู น้ําประปา เชื้อเพลิง ทกุสถานบริการ รพ.แม่ทะ อําเภอแม่ทะมาตรการประหยัดพลังงาน พ.ย.63-ก.ย.64 คณะกรรมการ

รพ.สต. 13 แหง่ ENV
3. ติดต้ังหลอดไฟคู่พร้อมแผ่นโลหะผิวมันสะทอ้นแสงที่หลอดไฟ ทกุสถานบริการ รพ.แม่ทะ อําเภอแม่ทะเพื่อใหค้วามเข้มของแสงสวา่งมีความบรูณาการในแผนพ.ย.63-ก.ย.64 คณะกรรมการ
(เพื่อใหไ้ด้ความเข้มของแสงที่เหมาะสมกับการทํางาน ตามมาตรฐานความเข้มของแสงสวา่ง) รพ.สต. 13 แหง่ เหมาะสมกับการทํางาน และได้มาตรฐานเงินบํารุง ENV

ความเข้มของแสง ตามประกาศ
กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน และ
เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการทํางาน

Nutrition
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1. ตรวจสอบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทเีรียในน้ําด่ืม 2 คร้ัง/ปี 2 คร้ัง/ปี อําเภอแม่ทะผลการตรวจน้ําด่ืมไม่พบการปนเปื้อนของบรูณาการในแผนธ.ค.63, มิ.ย.64 คณะกรรมการ
        - จุดบริการน้ําด่ืมในโรงพยาบาล 15 จุด โคลิฟอร์มแบคทเีรีย เงินบํารุง 2,600 ENV
        - จุดบริการน้ําด่ืมในรพ.สต. 13 จุด
2. จัดซ้ือเคร่ืองตรวจสารปนเปื้อนในน้ําด่ืม (TDS meter) 1 เคร่ือง รพ.แม่ทะ ผลการตรวจสารปนเปื้อนบรูณาการในแผน  ม.ค. 64 คณะกรรมการ

ในน้ําด่ืมไม่พบสารปนเปื้อนเงินบํารุง 950 ENV
3. ตรวจสอบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มในอาหารและผู้สัมผัสอาหาร และประเมิน 2 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ โรงครัวโรงพยาบาลผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานบรูณาการในแผนธ.ค.63, มิ.ย.64 อธชิา
สุขาภบิาลอาหารตามแบบประเมินโรงครัวโรงพยาบาล เงินบํารุง 2,600
4. ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารที่จําหน่ายในโรงพยาบาล 3 คร้ัง/ปี รพ.แม่ทะ ผลการตรวจสอบอาหารบรูณาการในแผนธ.ค.63, มิ.ย.64 อธชิา

ไม่พบสารปนเปื้อนอันตรายเงินบํารุง1,802
5. จัดกิจกรรมโรงพยาบาลอาหารปลอดภยั 1 แหง่ รพ.แม่ทะ โรงพยาบาลผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานบรูณาการในแผนพ.ย.63-ก.ย.64 คณะกรรมการ

อาหารปลอดภยัในโรงพยาบาล และเงินบํารุง2,400 ENV
รพ.ใหเ้จ้าหน้าที่และประชาชน
ทั่วไปได้บริโภคผักปลอดสารพษิ

   5.1 จัดใหม้ีสถานที่จําหน่ายผักปลอดสารพษิและส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารพษิในรพ.
   - ปาูยจําหน่ายผักปลอดสารพษิ
   - ปาูยประชาสัมพนัธก์ารล้างผักที่ถูกวธิี
   5.2 ส่งเสริมการใช้เมนูอาหาร/อาหารวา่งเพื่อสุขภาพ/วตัถุดิบปลอดภยั ทราบแหล่งที่มา
        - มีนโยบาย Healthy Brake
        - มีการจัดอาหารวา่งเพื่อสุขภาพ
   5.3 ประเมินตนเองตามแบบประเมินมาตรฐานอาหารปลอดภยัในโรงพยาบาล
6. ดําเนินงานโครงการลดเค็ม ลดหวาน รพ.แม่ทะ อําเภอแม่ทะร้านอาหาร แผงลอยจําหน่ายอาหารบรูณาการในแผนพ.ย.63-ก.ย.64 นมัสการ

รพ.สต. 13 แหง่ ร้านก๋วยเต๋ียว ตลาด ผ่านการประเมินเงินบํารุง อธชิา
   6.1 จัดทําทะเบยีนร้านอาหาร แผงลอยจําหน่ายอาหาร ร้านก๋วยเต๋ียว ตลาด รับรองสถานประกอบการอาหารลดเค็ม

ลดหวาน
   6.2 รณรงค์ส่ือสารผลเสียต่อสุขภาพจากการบริโภคอาหารรสเค็ม และหวานที่เกินมาตรฐาน
         แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร

7.ประเมินรับรองสถานประกอบการอาหารตามโครงการฯ ลดเค็ม ลดหวาน ร้อยละ 50 ของ อําเภอแม่ทะร้านอาหาร แผงลอยจําหน่ายอาหารบรูณาการในแผนพ.ย.63-ก.ย.64 นมัสการ
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   7.1 ตรวจวดัพบไม่เค็ม ต่อเนื่องติดต่อกัน 3 คร้ัง(เดือน ม.ค.63-มี.ค.63) ถือวา่ ร้านอาหารในอําเภอ ร้านก๋วยเต๋ียว ผ่านการประเมินเงินบํารุง อธชิา
         ถือวา่ผ่านเปน็ร้านอาหารแผงลอย ร้านก๋วยเต๋ียว ที่มีเมนูลดเค็ม และร้านที่เปน็ที่นิยม รับรองสถานประกอบการอาหารลดเค็ม
   7.2 ตรวจแล้วพบวา่เค็ม ใหต้รวจซํ้าไปทกุเดือน หากผลการตรวจวดัพบไม่เค็ม ของอําเภอ ลดหวาน
         ต่อเนื่องกัน 3 คร้ัง (เดือนละ 1 คร้ัง) ถือวา่ผ่านเปน็ร้านอาหาร แผงลอย
         ร้านก๋วยเต๋ียว ที่มีเมนูลดเค็ม
   7.3 มอบสติกเกอร์ลดเค็ม ลดหวาน
8. ประเมินรับรองตลาดเข้าร่วมโครงการฯ ตามเกณฑ์ตลาดจําหน่ายอาหารปลอดภยั ตลาด 1 แหง่ คืออําเภอแม่ทะร้านอาหาร แผงลอยจําหน่ายอาหาร พ.ย.63-ก.ย.64 นมัสการ
    Healthy Market (ตลาดลดเค็ม ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร และมีจุดจําหน่ายผักปลอดสารพษิ) ตลาดทา่แหน ม.7 ร้านก๋วยเต๋ียว ในตลาด ผ่านการประเมิน อธชิา
    เกณฑ์ ข้อ 1 ตลาดลดเค็ม ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ รับรองสถานประกอบการอาหารลดเค็ม
        ประเมินรบัรองรา้นอาหาร,แผงลอย,รา้นก๋วยเตี๋ยว ลดเค็ม ในตลาดสด
    1) ตรวจวดัพบไม่เค็ม ต่อเนื่องติดต่อกัน 3 คร้ัง
         ถือวา่ผ่านเปน็ร้านอาหาร  แผงงลอย ร้านก๋วยเต๋ียว ที่มีเมนูลดเค็ม
    2) ตรวจแล้วพบวา่เค็ม ใหต้รวจซํ้าไปทกุเดือน หากผลการตรวจวดัพบไม่เค็ม
         ต่อเนื่องกัน 3 คร้ัง (เดือนละ 1 คร้ัง) ถือวา่ผ่านเปน็ร้านอาหาร แผงลอย
         ร้านก๋วยเต๋ียว ที่มีเมนูลดเค็ม
    3) ส่ือสารความเส่ียงผลเสียต่อสุขภาพจากการประกอบ/บริโภคอาหารรสเค็ม
     ใหแ้ก่เจ้าของร้าน/ผู้ประกอบการที่ปรุงอาหารเค็มและหวานเกินมาตรฐาน
     เกณฑ์ ข้อ 1ตลาดลดเค็ม 
    เกณฑ์ ข้อ 2 ตลาดไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร
    1) มีการประชาสัมพนัธใ์นตลาด
    2) ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร
    3) ส่ือสารความเส่ียงผลเสียต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร
    เกณฑ์ ข้อ 3 ตลาดมีจุดจ าหน่ายผักปลอดสารพิษ
    1) ส่ือสารความเส่ียงผลเสียต่อสุขภาพจาการบริโภคผักที่มีสารเคมีตกค้างและ
        ประโยชน์การบริโภคผักปลอดภยั
    เกณท ์ข้อ 4 ตลาดผ่านเกณฑ์สุขาภบิาลมาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือ
9. การมอบประกาศเกียรติคุณ รพ.แม่ทะ อําเภอแม่ทะร้านอาหาร แผงลอยจําหน่ายอาหาร พ.ย.63-ก.ย.64 นมัสการ
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   9.1 มอบปาูยร้านอาหาร แผงลอยจําหน่ายอาหาร  ร้านก๋วยเต๋ียว ลดเค็ม Clean Food  รพ.สต. 13 แหง่ ร้านก๋วยเต๋ียว ตลาด ผ่านการประเมิน อธชิา
          Good Taste Plus(ติดสต๊ิกเกอร์สัญลักษณ์ลดเค็มในปาูย CFGT) รับรองสถานประกอบการอาหารลดเค็ม
   9.2 มอบปาูยตลาดจําหน่ายอาหารปลอดภยั Healthy Market ใหแ้ก่ตลาดที่ผ่าน ลดหวาน
       การประเมิน
10. ประเมินรับรองสถานประกอบการที่ผ่านเมนูลดเค็ม/มอบปาูย CFGT Plus 
     และตลาด Healthy Market ซํ้าปลีะคร้ัง (กําหนดปาูยหมดอายุการรับรอง 1 ป)ี
11. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการลดเค็ม ลดหวาน กรรมการ 24 คนอําเภอแม่ทะมีรายงานการประชุมทกุคร้ัง1,800บรูณาการในแผนม.ค., พ.ค., ก.ย. 64 นมัสการ

 x 3 คร้ัง เงินบํารุง อธชิา
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานการณแ์ละการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ (NHIS)
    -ทําหนังสือแจ้ง อปท.สํารวจและบนัทกึข้อมูลออนไลน์  ด้าน สวล.ใน อปท. อปท. ในอําเภอ อําเภอแม่ทะ  - อปท.ทกุแหง่  -  - พ.ย.63 - ธ.ค.63 นมัสการ
 ตามหนังสือที่ทาง สสจ.ลําปางแจ้งมา รับทราบแนว อธชิา

ทางการบนัทกึ
ข้อมูล

   - ติดตามการบนัทกึข้อมูลการลงข้อมูลด้าน สวล.ใน อปท. อปท.ที่บนัทกึข้อมูลอําเภอแม่ทะ  - มีข้อมูลของ  -  - ธ.ค.63-ม.ค.64 นมัสการ
ในเวบ็ อปท.ที่บนัทกึข้อมูล อธชิา

    - สรุปผลการดําเนินงานด้าน สวล.ใน อปท. ส่ง สสจ.ลําปาง อปท.ที่บนัทกึข้อมูลอําเภอแม่ทะ  - มีข้อมูลส่ง  -  - ก.ย.-64 นมัสการ
ในเวบ็ ให ้สสจ.ลําปาง อธชิา

 สนับสนุนงานพัฒนาระบบบรกิารอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA, อบต.    น่าอยู่ )
    -ประชุมชี้แจงโครงการ/เปาูหมาย/Guide line แนวทางการดําเนินงานใหแ้ก่ อปท. เทศบาล   อบต.   - รับทราบแนว  -  - ก.พ.64 - มี.ค.64 นมัสการ

จนท.รพสต. ทกุแหง่ ทางการดําเนิน อธชิา
แหง่ละ 1 คน งาน

   - เทศบาลสมัครเข้ารับการประเมิน  EHA , อบต.น่าอยู่
    -ประเมินรับรองหน่วยงานตนเองตามเกณฑ์
   - สนับสนุน อปท.พฒันาใหไ้ด้มาตรฐานการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม
    - ส่งรายชื่อ อปท. และผลการประเมินใหจ้ังหวดั อปท.ที่สมัคร อําเภอแม่ทะ  -  - มี.ค.64 - เม.ย.63 นมัสการ

อธชิา



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
ลําดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

ค. การประเมินผล
1. สรุปผลการดําเนินงานทกุ 3 เดือนใหผู้้บริหาร และส่งสสจ.ทกุ 3 เดือน 4 คร้ัง รพ.แม่ทะ รายงานผลการ  -  - ธ.ค.63, มี.ค., มิ.ย., ก.ย.64 คณะกรรมการ ENV

ดําเนินการให้
กกบ. และสสจ.

2.รับการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital จาก สสจ. 1 คร้ัง รพ.แม่ทะ 1,900บรูณาการในแผน  มิ.ย.64 คณะกรรมการ ENV
เงินบํารุง

3.รับการประเมินอาชีวอนามัย ความปลอดภยั และส่ิงแวดล้อม ระดับรพ.สต 1 คร้ัง อําเภอแม่ทะ 2,800บรูณาการในแผน  ก.ค.64 คณะกรรมการ ENV
เงินบํารุง

120800







1,785,057



1,793,307









บริหาร/จริยา

บริหาร/จริยา





LR/ANC/แพทย์











ผู้รับผิดชอบงานพฒันาการเด็ก

13 รพ.สต./รพ.

ผู้รับผิดชอบงานพฒันาการเด็ก

13 รพ.สต./รพ.

จ.กําหนดจัด มิย.64





แลกเปล่ียน จังหวดั มิย.64































3. มีรายชื่อร้านก๋วยเต๋ียวและร้านอาหารทีร่่วมโครงการ (ร้านอาหาร/แผงลอยจําหน่ายอาหาร/ร้านก๋วยเต๋ียว ทีผ่่านClean Food  Good Taste เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 50%  







คปสอ.แม่ทะ



ทีมประเมิน

ทีมประเมิน

 -สสอ./รพช.
 -สสอ./รพช.



เบญจวรรณ



เบญจวรรณ

เบญจวรรณ



เบญจวรรณ







เบญจวรรณ































ในกลุ่มผู้ปุวยวัณโรคที่เสียชีวิตพบว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคเร้ือรังร่วม  ผู้สูงอายุที่มีน้ําหนักตัวน้อย มีภาวะพร่องโภชนาการ และมีอาการเจ็บปุวยวัณโรคที่รุนแรง รวมถึงมีอาการแทรกซ้อนจากการรักษาและยังพบผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ที่ไม่ได้มาจากการคัดกรอง  











แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ 2564



























คณะอนุกรรมการ





งาน NCD /OPD

ทีมสหสาขาวิชาชีพ



งาน NCD /OPD
  แพทย,์เภสัชกร

รพสต,องค์กรทอ้งถิน่

รพสต,องค์กรทอ้งถิน่

ทีมสหสาขาวิชาชีพ







พญ.ณัฐกานต์



พญ.ฤดีรัตน์ 

ประจําNPCU สืบวงศ์แพทย์

ประจําNPCU



พญ.ณัฐกานต์







ภก.ขวญัเดือน,



ภก.ขวญัเดือน,

ภก.ขวญัเดือน,



นําผลดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) มาใช้ในการพฒันาองค์กร เพื่อใหบ้รรลุเปาูหมายร่วมคือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน  64 =…ร้อยละ 90…ป ี65=…ร้อยละ 95..   











ผู้รบัผิดชอบ



นายสมควร
งานการเงิน รพ.

คปสอ.แม่ทะ

กกบ.รพ.แม่ทะ

กกบ.รพ.แม่ทะ

นายสมควร
คปสอ.แม่ทะ

งานการเงิน รพ.

งานการเงิน รพ.

งานการเงิน รพ.

งานการเงิน รพ.



คปสอ.แม่ทะ

นายสมควร/นางยุพนิ

จนท.การเงิน

คปสอ.แม่ทะ

นางสายจิตร
จนท.การเงิน
จนท.การเงิน

น.ส.สายรุ้ง

น.ส.ฤดีรัตน์

น.ส.สายรุ้ง

นางสายจิตร



นางสายจิตร

นายสมควร

นายสมควร

นายสมควร

นายสมควร
นายสมควร

นายสมควร

นายสมควร

นายสมควร

นายสมควร



นายสมควร

นายอรุณศักด์ิ/นส.ชไมพร

นางสุมล
นายสมควร

นภามาส

นภามาส

ยุพนิ





พฒันาระบบฯ











ชมรมจริยธรรม

ชมรมจริยธรรม







บรูณาการ ย.3







    อิศราพงษ์
,งานบริหารฯ



,งานบริหารฯ

ต.ค.-ธ.ค. ยกเลิกบตัร OPD Card และเรียกเก็บสําเนาบตัร 100 %



,งานบริหารฯ
    อิศราพงษ์

,งานบริหารฯ













อธชิา/นมัสการ

อธชิา/นมัสการ



อธชิา/นมัสการ

อธชิา/นมัสการ

อธชิา/นมัสการ

อธชิา/นมัสการ

อธชิา/นมัสการ

อธชิา/นมัสการ

อธชิา/นมัสการ

อธชิา/นมัสการ



อธชิา/นมัสการ

อธชิา/นมัสการ

อธชิา/นมัสการ

อธชิา/นมัสการ

อธชิา/นมัสการ

อธชิา/นมัสการ

อธชิา/นมัสการ

อธชิา/นมัสการ

อธชิา/นมัสการ



อธชิา/นมัสการ

อธชิา/นมัสการ

อธชิา/นมัสการ

อธชิา/นมัสการ

อธชิา/นมัสการ

















นันธิดา, พัทธ์ธีรา

นันธิดา, พัทธ์ธีรา

นันธิดา, พัทธ์ธีรา





นันธิดา,  พัทธ์ธีรา



เพียงหทัย กานดา









นันธิดา, พัทธ์ธีรา

นันธิดา, พัทธ์ธีรา

นันธิดา, พัทธ์ธีรา





นันธิดา,  พัทธ์ธีรา



เพียงหทัย กานดา



รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต

หนอง บ้านใหม่ นากวาง หัวเสือ สามขา แพะใหม่ แม่วะ

จริยา

24 10 24 2 4 3 5 154

งาน   แผนงานส่งเสรมิทนัตสุขภาพหญงิตั้งครรภ์

สถานบริการ
รวม

ผลผลิตของ
โครงการ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบจ านวน

(บาท)
แหล่งงบฯ

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข จังหวัดล าปาง (บริการ/งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน คปสอ…….แมท่ะ......อ าเภอ......แมท่ะ......จังหวัดล าปาง



ต.ค.-63

ถึง

24 10 24 2 4 3 5 154 ก.ย.-64 700 UC บริหาร/จริยา

รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต

หนอง บ้านใหม่ นากวาง หัวเสือ สามขา แพะใหม่ แม่วะ

24 10 24 2 4 3 5 154

24 10 24 2 4 3 5 154

24 10 24 2 4 3 5 154 15,400 UC บริหาร/จริยา

ผลผลิตของ
โครงการ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบจ านวน

(บาท)
แหล่งงบฯ

สถานบริการ

รวม



24 10 24 2 4 3 5 154

16,100 UC บริหาร/จริยา

แผนงานประจ า สาธารณสุขจังหวัดล าปาง  ประจ าปี 2564

หน่วยงาน คปสอ…….แมท่ะ......อ าเภอ......แมท่ะ......จังหวัดล าปาง



รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต
หนอง บ้านใหม่ นากวาง หัวเสือ สามขา แพะใหม่ แม่วะ

กรรณิกา

137 45 51 94 37 43 77 968 รายงาน

18 เดือน

ทกุส้ินเดือน

สถานบริการ
รวม

ผลผลิตของ
โครงการ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบจ านวน

(บาท) แหล่งงบฯ



รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต
หนอง บ้านใหม่ นากวาง หัวเสือ สามขา แพะใหม่ แม่วะ

137 45 51 94 37 43 77 968 ต.ค. 63 16,377 UC บริหาร/กรรณิกา

ถึง

ก.ย. 64

137 45 51 94 37 43 77 968 ต.ค. 63 30,700 UC บริหาร/กรรณิกา

ถึง

ก.ย. 64

47,077 UC บริหาร/กรรณิกา

แผนงานประจ า สาธารณสุขจังหวัดล าปาง  ประจ าปี 2564
หน่วยงาน คปสอ…….แมท่ะ......อ าเภอ......แมท่ะ......จังหวัดล าปาง

ผลผลิตของ
โครงการ

ระยะเวลา
ด าเนิน การ

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบจ านวน

(บาท)
แหล่งงบฯ

สถานบริการ
รวม



รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต
หนอง บ้านใหม่ นากวาง หัวเสือ สามขา แพะใหม่ แม่วะ

อภนัตรี

66 33 33 54 26 389 ธ.ค 63

ถึง

มี.ค 64

รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต
หนอง บ้านใหม่ นากวาง หัวเสือ สามขา แพะใหม่ แม่วะ

จ านวน
(บาท) แหล่งงบฯ

ไม่มีศูนย์เด็ก ไม่มีศูนย์เด็ก

สถานบริการ

4. เด็กอายุ 3-5 ปี ปราศจากฟันผุ ( caries free) ร้อยละ 58

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่อนหวานทุกศูนย์ ร้อยละ 100

สถานบริการ
รวม

ผลผลิตของ
โครงการ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบจ านวน

(บาท) แหล่งงบฯ

รวม
ผลผลิตของ
โครงการ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบ



1 1 1 1 1 12

1 1 1 1 1 12 ต.ค. 63

ถึง

ก.ย. 64

1 1 1 1 1 12

1 1 1 1 1 12

66 33 33 54 ไม่มี ไม่มี 26 389 ต.ค. 63 12,280 UC บริหาร/อภนัตรี
ศูนย์ ศูนย์ ถึง

รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต
หนอง บ้านใหม่ นากวาง หัวเสือ สามขา แพะใหม่ แม่วะ

เด็ก เด็ก ก.ย. 64

ผู้รบัผิดชอบจ านวน
(บาท) แหล่งงบฯ

สถานบริการ
รวม

ผลผลิตของ
โครงการ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ



54 99 เม.ย 64 4,895 UC บริหาร/อภนัตรี

กนกพร/มนัส

17,175 UC บริหาร/อภนัตรี

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข จังหวัดล าปาง (บริการ/งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน คปสอ…….แมท่ะ......อ าเภอ......แมท่ะ......จังหวัดล าปาง

งาน  แผนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชอ่งปากกลุ่มวัยเรียน



รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต
หนอง บ้านใหม่ นากวาง หัวเสือ สามขา แพะใหม่ แม่วะ

202 66 38 123 27 234 2,211 1-มิ.ย.-64 ศิริพร

ถึง
15-ก.ค.-64

202 66 38 123 27 234 2,211 1-มิ.ย.-64

ถึง

15-ก.ค.-64
89 35 31 99 23 154 1,457 ต.ค 63 ศิริพร

รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต
หนอง บ้านใหม่ นากวาง หัวเสือ สามขา แพะใหม่ แม่วะ

ไม่มีโรงเรียน

ไม่มีโรงเรียน

จ านวน
(บาท) แหล่งงบฯ

รวม
ผลผลิตของ
โครงการ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบจ านวน

(บาท) แหล่งงบฯ

สถานบริการ

สถานบริการ
รวม

ผลผลิตของ
โครงการ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบ



เร่ิม ต.ค 63

1 ธ.ค 63 3,000 UC บริหาร/ศิริพร
ถึง

มี.ค 64

รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต
หนอง บ้านใหม่ นากวาง หัวเสือ สามขา แพะใหม่ แม่วะ

17

ผลผลิตของ
โครงการ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบจ านวน

(บาท) แหล่งงบฯ

สถานบริการ
รวม



39 24 182 15,823 UC บริหาร/ศิริพร

2 2 1 2 2 3 28 1 ต.ค 64

ถึง
30 ก.ย 64

รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต
หนอง บ้านใหม่ นากวาง หัวเสือ สามขา แพะใหม่ แม่วะ

ผลผลิตของ
โครงการ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบจ านวน

(บาท) แหล่งงบฯ

สถานบริการ
รวม



2 2 1 2 2 3 28 1 มิ.ย 64

ถึง

15 ก.ค 64

2 2 1 2 2 3 28 1 มิ.ย 64

ถึง

15 ก.ค 64

18,825 UC บริหาร/ศิริพร

รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต

หนอง บ้านใหม่ นากวาง หัวเสือ สามขา แพะใหม่ แม่วะ

แผนงานประจ า สาธารณสุขจังหวัดล าปาง  ประจ าปี 2564
หน่วยงาน คปสอ…….แมท่ะ......อ าเภอ......แมท่ะ......จังหวัดล าปาง

สถานบริการ

รวม
ผลผลิตของ
โครงการ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบจ านวน
(บาท)

แหล่งงบฯ



11 12 16 24 18 10 14 227 ต.ค.-63 กนกพร

ถึง

ก.ย.-64

รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต
หนอง บ้านใหม่ นากวาง หัวเสือ สามขา แพะใหม่ แม่วะ

11 12 16 24 18 10 14 227

ผลผลิตของ
โครงการ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบจ านวน

(บาท) แหล่งงบฯ

สถานบริการ
รวม



รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต
หนอง บ้านใหม่ นากวาง หัวเสือ สามขา แพะใหม่ แม่วะ

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข จังหวัดล าปาง (บริการ/งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน คปสอ…….แมท่ะ......อ าเภอ......แมท่ะ......จังหวัดล าปาง

3)ทาฟลูออไรด์เพื่อปูองกันรากฟันผุ ในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน ร้อยละ20

สถานบริการ

รวม
ผลผลิตของ
โครงการ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบจ านวน

(บาท)
แหล่งงบฯ



1,442 772 970 999 624 542 892 14,493 ต.ค.-63 ณัฐพร

721 386 485 500 312 271 446 7,247 ถึง

ก.ย.-64

721 386 485 500 312 271 446 7,247

41 18 35 42 18 16 18 444             ต.ค.-63 13,850 UC บริหาร/ณัฐพร

ถึง
ก.ย.-64

65

721 386 485 500 312 271 446 7,247 ต.ค.-63

ถึง

ก.ย.-64

รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต

หนอง บ้านใหม่ นากวาง หัวเสือ สามขา แพะใหม่ แม่วะ

146 14 15 5 21 7 29 374 ต.ค.-63

ถึง

ก.ย.-64

ผลผลิตของ
โครงการ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบ
จ านวน
(บาท)

แหล่งงบฯ

สถานบริการ

รวม



146 14 15 5 21 7 29 374

146 14 15 5 21 7 29 374

13,850 UC บริหาร/ณํฐพร

รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต
หนอง บ้านใหม่ นากวาง หัวเสือ สามขา แพะใหม่ แม่วะ

1,442 772 970 999 624 542 892 14,493 ต.ค.-63 ณัฐพร

721 386 485 500 312 271 446 7,247 ถึง

ก.ย.-64

721 386 485 500 312 271 446 7,247

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข จังหวัดล าปาง (บริการ/งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน คปสอ…….แมท่ะ......อ าเภอ......แมท่ะ......จังหวัดล าปาง

3)ทาฟลูออไรด์เพื่อปูองกันรากฟันผุ ในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน ร้อยละ20

สถานบริการ
รวม

ผลผลิตของ
โครงการ

ระยะเวลา
ด าเนิน การ

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบจ านวน

(บาท) แหล่งงบฯ



41 18 35 42 18 16 18 444             ต.ค.-63 บรูณาการ งบฯค่าวัสดุ  ของงานทนัตกรรม UC บริหาร/ณัฐพร

ถึง

ก.ย.-64

65 บรูณาการ งบฯค่าวสัดุ งานทนัตกรรม

721 386 485 500 312 271 446 7,247 ต.ค.-63

ถึง

ก.ย.-64

รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต
หนอง บ้านใหม่ นากวาง หัวเสือ สามขา แพะใหม่ แม่วะ

146 14 15 5 21 7 29 374 ต.ค.-63

ถึง

ก.ย.-64

146 14 15 5 21 7 29 374

146 14 15 5 21 7 29 374

ผลผลิตของ
โครงการ

ระยะเวลา
ด าเนิน การ

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบจ านวน

(บาท) แหล่งงบฯ

สถานบริการ
รวม



UC บริหาร/ณํฐพร

รวมทัง้ส ิน้ 113,027



อ.สุมิตรา (วพบ.)





กลุ่มงานบริหารทั วไป

คณะกรรมการ ICS
 อ่าเภอแม่ทะ



นิตยา ทมีPCT
สุกานดา / อรทยั

























จํานวนผู้สูงอายุพึง่พิงทีไ่ด้รับการจัดสรรจากงบ สปสช. จํานวน 115 คน















รายงานผล อสม. ได้รับการพฒันาเปน็ อสม. 4.0 ปงีบประมาณ 2562 อําเภอแม่ทะ จังหวดัลําปาง

รายงานผล อสม. ได้รับการพฒันาเปน็ อสม. 4.0 ปงีบประมาณ 2562 อําเภอแม่ทะ จังหวดัลําปาง



CUPทกุอําเภอ



















































ระยะเวลา

รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. ด าเนินการ

หนอง ใหม่ นากวาง หัวเสือ สามขา แพะใหม่ แมวะ

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอแมท่ะ จังหวัดล าปาง

พ้ืนที่ด าเนินการ งบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบ
รวม

จ านวน(บาท)
แหล่งงบฯ

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข ( งานประจ า ) ประจ าปีงบประมาณ 2564



P P P P P P P 14 ธ.ค.63 บรรเจิดพร

ธ.ค.63 บรรเจิดพร

P P P P P P P 14 ธ.ค.63 4,000 เงินบํารุง บรรเจิดพร

P 3 ธ.ค.63 บรรเจิดพร

P P P P P P P 14 มิ.ย.64 อปท. บรรเจิดพร

P P P P P P P 14 26 มิ.ย.64 บรรเจิดพร

อปท บรรเจิดพร

P P P P P P P 14 ต.ค.63- บรรเจิดพร

ก.ย.64



P P P P P P P 14 ต.ค.63- บรรเจิดพร

ก.ย.64
P P P P P P P 14 ต.ค.63- บรรเจิดพร

ก.ย.64
P P P P P P P 14 ต.ค.63- บรรเจิดพร

ก.ย.64

P P P P P P P 14 ต.ค.63- บรรเจิดพร

ก.ย.64

P P P P P P P 14 ต.ค.63- บรรเจิดพร

ก.ย.64 /ธริาภรณ์

ต.ค.63- ธริาภรณ์

ก.ย.64

ต.ค.63- สสจ. ธริาภรณ์

ก.ย.64

ต.ค.63- สสจ. ธริาภรณ์



ก.ย.64

ต.ค.63- สสจ. ธริาภรณ์

ก.ย.64

พ.ย.63- สสจ. ธริาภรณ์

ก.ย.64
P P P P P P P P ต.ค.63- ธริาภรณ์

ก.ย.64

ต.ค.63- อปท. ธริาภรณ์

ก.ย.64

ต.ค.63- ธริาภรณ์

ก.ย.64
P P P P P P P 14 ต.ค.63- สสจ. ธริาภรณ์

ก.ย.64
P P P P P P P 14 ต.ค.63- ธริาภรณ์

ก.ย.64

P P P P P P P 14 ม.ค.64- 2,000 เงินบํารุง ธริาภรณ์

บรรเจิดพร
P P P P P P P 14 ต.ค.63- ธริาภรณ์

ก.ย.64 บรรเจิดพร
P P P P P P P 14 ต.ค.63- ธริาภรณ์

ก.ย.64 บรรเจิดพร



ต.ค.63 ธริาภรณ์

/บรรเจิดพร

ต.ค.63- ธริาภรณ์

ก.ย.64 /บรรเจิดพร

P P P P P P P 14 6,000 เงินบํารุง ธริาภรณ์

ธ.ค.63, /บรรเจิดพร

เม.ย.64,

ส.ค.64

P P P P P P P 14 ธ.ค.63 ธริาภรณ์

/บรรเจิดพร

มี.ค., ธริาภรณ์

ก.ย.64 /บรรเจิดพร

สสจ. ธริาภรณ์

/บรรเจิดพร



ธ.ค.63 ธริาภรณ์/

บรรเจิดพร

สสจ. บรรเจิดพร/

สสจ. ธริาภรณ์

1 สสจ. ธริาภรณ์

1 ต.ค.63- สสจ. ธริาภรณ์

ก.ย.64
1 ต.ค.63- สสจ. ธริาภรณ์

ก.ย.64

P P P P P P P 14 มีค.64 ธริาภรณ์

/บรรเจิดพร

ธค.มีค. ธริาภรณ์

มิย.กย.64



P P P P P P P 14 ก.พ., ธริาภรณ์

ก.ย.64 /บรรเจิดพร
P P P P P P P 14 มึค.,กย.64 ธริาภรณ์

/บรรเจิดพร

เมย.64 5000 เงินบํารุง ธริาภรณ์

17000 /บรรเจิดพร



นําผลดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) มาใช้ในการพฒันาองค์กร เพื่อใหบ้รรลุเปาูหมายร่วมคือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน  64 =…ร้อยละ 90…ป ี65=…ร้อยละ 95..   

นิตยา

ผู้รับผิดชอบ



เบญจมาศ

พจณีย์

พจณีย์/นิตยา
พชัรินทร์
นิตยา

เบญจมาศ
สมสมร

นายสมควร

 ต.ค.63-ก.ย.64

 ต.ค.63-ก.ย.64

นายสมควร



ผอ.+แพทย์

นพ.พทิยาธร

นายสมควร

นายสมควร

นายสมควร

นายสมควร

นายสมควร

นายสมควร

HR

นายสมควร



นายสมควร

นายสมควร





คณะกรรมการ ENV

คณะกรรมการ ENV

คณะกรรมการ ENV

คณะกรรมการ ENV



คณะกรรม ENV 

คณะกรรม ENV



คณะกรรมการ

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการ



คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ







คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ



คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ







คณะกรรมการ ENV

คณะกรรมการ ENV

คณะกรรมการ ENV


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































