






UC สปสช. สสจ. PPA งบ อ่ืนๆ

736,193 537,820 0 58,360 2,192,460 3,524,833

589,145 0 30,000 0 3,529,060 4,148,205

965,100 0 0 0 0 965,100

64,300      -        4,000     -      250,000     318,300         

339,200 0 399,000 0 40,400 778,600

195,345 0 0 0 400,000 595,345

2,889,283  537,820  433,000  58,360  6,411,920   10,330,383     

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัตกิารภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร์ คปสอ.แมเ่มาะ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบประมาณ

รวมงบประมาณแผนงาน

รวมทั้งหมด    43     โครงการ เปน็เงนิทั้งหมด

รวม ย.1 ทั้งหมด  12 โครงการ เปน็เงนิ

รวม ย.2 ทั้งหมด  12  โครงการ เปน็เงนิ

รวม ย.3 ทั้งหมด   3   โครงการ เปน็เงนิ

รวม ย.4 ทั้งหมด   7  โครงการ เปน็เงนิ

รวม แก้ไขปญัหา ทั้งหมด    6   โครงการ เปน็เงนิ

รวม บรกิาร ทั้งหมด  5   โครงการ เปน็เงนิ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อ่ืนๆ
1 020101 โครงการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มวยัแม่และเด็ก 58,500 37,800 557,050 653,350
2 020102 โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มปฐมวยั 6,000 72,460 102,000 180,460
3 020103 โครงการเสริมสร้างสุขภาพวยัเรียน 52,750 20,750 240,850 314,350
4 020104 โครงการดูแลสุขภาพวยัรุ่น 153,520 321,190 11,600 486,310
5 020105 โครงการส่งเสริมสุขภาพในวยัท างาน 123,597 72,120 50,000 532,700 778,417
6 020106 โครงการพฒันาและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 115,376 654,460 769,836
7 02010๗ โครงการเฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพและและสถานประกอบการ ในพื้นที่ อ าเภอแม่

เมาะ
24,000     13,500 37,500

8 0201๐๘  โครงการพฒันาอนามัยส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital 119,750   119,750
9 020109  โครงการคัดกรองและบริหารจัดการโรควณัโรค 58,500     58,500

10 020110  โครงการพฒันาศักยภาพทมี SRRTอ าเภอแม่เมาะ 24,200     24,200
11 020111 โครงการมหกรรมสุขภาพ อ าเภอแม่เมาะสุขภาพดี ป ี2562 -           93,800 93,800
12 020112 โครงการควบคุมปอ้งกัน และควบคุมวณัโรคในกลุ่มเส่ียงผู้สูงอายุติดบา้น -           8,360 8,360

736,193 537,820 0 58,360 2,192,460 3,524,833
1 020201 โครงการพฒันาระบบบริการservice planสาขา โรคNCD 9,270 470,000 479,270
2 020202 โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการปอ้งกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพ อ าเภอแม่

เมาะ
7,000 7,000

3 020203 โครงการพฒันาศักยภาพและคุณภาพหน่วยงานอุบติัเหตุและฉุกเฉินEMS คุณภาพ,ECS คุณภาพ,ER  
คุณภาพ คปสอ.แม่เมาะ

28,625 410,000 438,625
4 020204 โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพตามService Planสาขาสูติกรรมและทารกแรกเกิด คปสอ.แม่เมาะ 6,500 1,500,000 1,506,500
5 020205 โครงการพฒันาระบบการจัดบริการเยี่ยมติดตามเชิงรุกโดยทมีหมอครอบครัว (FCT)และศูนย์ COC คป

สอ.แม่เมาะ
2,750 2,750

6 020206 โครงการพฒันาคุณภาพมาตรฐาน HA และมาตรฐานบริการเฉพาะด้าน 498,000 498,000
7 020207 โครงการจัดต้ังเครือข่ายบริการปฐมภมูิ (primary care cluster) อ าเภอแม่เมาะ 3,000 3,000
8 020208 โครงการพฒันาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.ติดดาว) อ.แม่เมาะ 34,000 34,000
9 020209 โครงการพฒันาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ 0 0
10 020210  โครงการพฒันางาน พชอ.แม่เมาะ 20,000 20,000
11 020211 โครงการพฒันา อสมช. ตามกลุ่มวยั คปสอ.แม่เมาะ 1,149,060 1,149,060
12 020212 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติอ าเภอแม่เมาะ 10,000 10,000

589,145 0 30,000 0 3,529,060 4,148,205

รวม ย.1 ทั้งหมด   12 โครงการ เปน็เงนิ

รวม ย.2 ทั้งหมด  12  โครงการ เปน็เงนิ

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัตกิารภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร์ คปสอ.แมเ่มาะ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ล าดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

รวมงบประมาณ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อ่ืนๆ
ล าดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

1 020301 โครงการพฒันาระบบบริหารงานก าลังคน คปสอ.แม่เมาะ 34,000 34,000
2 020302 โครงการพฒันาบคุลากร คปสอ.แม่เมาะ 608,900 608,900
3 020303 โครงการ Happy  Maemoh องค์กรแหง่ความสุข 322,200 322,200

965,100 0 0 0 0 965,100
1 020401 โครงการพฒันาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี คปสอ.แม่เมาะ 17,700       17,700           

2 020402 โครงการพฒันาระบบก ากับติดตามและประเมินผล 24,600       24,600           

3 020403 โครงการ Smart HospitalและHealthcare Accreditation Information Technology (HAIT) 250,000     250,000          

4 020404 โครงการพฒันาการบริหารการเงินการคลัง คปสอ.แม่เมาะป ี2562 22,000       22,000           

5 020405 โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA. อ.แม่เมาะ 4,000      4,000             

6 020406 โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการยาและเวชภณัฑ์มิใช่ยา -            -                

7 020407 โครงการพฒันาการบริหารจัดการการพฒันา PMQA -            -                

64,300      -         4,000     -       250,000     318,300         
1 020501 โครงการใหค้วามรู้แก่อสม.ในเขต อ.แม่เมาะ เร่ืองมลพษิส่ิงแวดล้อม การปอ้งกันและการปฐมพยาบาล 40,400 40,400
2 020502 โครงการการจัดบริการอาชีวอนามัยส่ิงแวดล้อม 87,900 87,900
3 020503 โครงการพฒันางานจิตเวช 90,300 90,300
4 020504 โครงการการพฒันาระบบบริการสุขภาพสาขายาเสพติด 32,200 399,000 431,200
5 020505 โครการส่ือสารเพื่อสุขภาพ 120,500 120,500
6 020506 โครงการเด็กน้อยแม่เมาะฟนัดี 8,300 8,300

339,200 0 399,000 0 40,400 778,600
1 020601 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแม่และเด็ก คปสอ.แม่เมาะ 8,500 8,500
2 020602 โครงการพฒันาบริการทนัตสุขภาพและระบบบริการ ในวยัผู้สูงอายุ คปสอ.แม่เมาะ 10,750 10,750
3 020603 โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพด้านแพทย์แผนไทย 25,290 บรุณา ย.1 25,290
4 020604  โครงการพฒันาขีดความสามารถการจัดบริการตาม Service plan 4 สาขา 4,875 4,875
5 020605 โครงการพฒันาระบบคุณภาพบริการพยาบาลกลุ่มการพยาบาล รพ.แม่เมาะ 141,720 400,000 541,720
6 020606 โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการและบริการผู้ประกันตน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 4,210 4,210

195,345 0 0 0 400,000 595,345
2,889,283  537,820  433,000  58,360  6,411,920  10,330,383    รวมทั้งหมด    46     โครงการ เปน็เงนิทั้งหมด

รวม แก้ไขปญัหา ทั้งหมด    6   โครงการ เปน็เงนิ

รวม บรกิาร ทั้งหมด  6   โครงการ เปน็เงนิ

รวม ย.4 ทั้งหมด   7  โครงการ เปน็เงนิ

รวม ย.3 ทั้งหมด   3   โครงการ เปน็เงนิ



UC กสต สสม./สสจ. PPA งบกองทนุ/ อื่นๆ

1 020101 โครงการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มวยัแม่และเด็ก 58,500 37,800 557,050 653,350
2 020102 โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มปฐมวยั 6,000 72,460 102,000 180,460
3 020103 โครงการเสริมสร้างสุขภาพวยัเรียน 52,750 20,750 240,850 314,350
4 020104 โครงการดูแลสุขภาพวยัรุ่น 153,520 321,190 11,600 486,310
5 020105 โครงการส่งเสริมสุขภาพในวยัท างาน 123,597 72,120 50,000 532,700 778,417
6 020106 โครงการพฒันาและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 115,376 654,460 769,836

7
02010๗

โครงการเฝูาระวงัความปลอดภยัด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพและและสถานประกอบการ ในพื้นที่
 อ าเภอแม่เมาะ

24,000        13,500
37,500

8 0201๐๘  โครงการพฒันาอนามัยส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital 119,750      119,750
9 020109  โครงการคัดกรองและบริหารจัดการโรควณัโรค 58,500        58,500

10 020110  โครงการพฒันาศักยภาพทมี SRRTอ าเภอแม่เมาะ 24,200        24,200
11 020111 โครงการมหกรรมสุขภาพ อ าเภอแม่เมาะสุขภาพดี ป ี2562 -              93,800 93,800
12 020112 โครงการควบคุมปอูงกัน และควบคุมวณัโรคในกลุ่มเส่ียงผู้สูงอายุติดบา้น 8,360 8,360

736,193 537,820 0 58,360 2,192,460 3,524,833

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ(Prevention , Promotion & Protection Excellence) (ผู้รับผิดชอบหลัก ยุทธ 1 คือ ทพิย์วรรณ / ศิริขวัญ)

รวม ย.1 ทั้งหมด   11  โครงการ เปน็เงนิ

สรุปโครงการตามแผนปฏบิตัิการ คปสอ.แม่เมาะ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.256๒

ล าดับ รหสั ชื่อโครงการ
งบประมาณ

รวมงบประมาณ



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพปอ้งกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ประเด็น / งาน : แม่และเด็ก

ตัวชี้วัด (KPI) :          1.ร้อยละสถานบริการสุขภาพทีม่ีการคลอดมาตรฐาน 

2.อัตราส่วนมารดาตาย ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
สถานการณ ์/ ข้อมูลพ้ืนฐาน :

1. ป ี61 ไม่มีมารดาตาย 
2. พบหญิงต้ังครรภเ์ส่ียง ร้อยละ๓๕ ( ๖๘/๑๙๒) * สูติกรรม  ร้อยละ ๗  ( ๕/๖๘ ) * อายุรกรรม ร้อยละ ๑๕ (๑๐/๖๘ ) * อาย>ุ 35 ป ีร้อยละ ๔๕ (๓๐/๖๘)
   * อาย<ุกวา่ 20 ป ีร้อยละ ๔๘ (๓๒/๖๘) - ระหวา่งศึกษา ร้อยละ ๔๔ ( ๑๔ /๓๒ )
๓.หญิงต้ังครรภอ์ายุ ๑๕-๑๙ ป ี ๒๗ ราย(๑๕๙๕) อัตรา ๑๗ ต่อพนัประชากรหญิงอายุ๑๕-๑๙ ป ี- ต้ังครรภซ้์ าคิดเปน็ร้อยละ๑๒ ( ๓ /๒๗ )
๔.หญิงต้ังครรภท์ี่มีอายุต่ ากวา่๑๕ป ีมี ๕ ราย
๕.หญิงต้ังครรภร์ายใหม่ที่ติดเชื้อHIV (ทราบผลเลือดมาก่อน)  จ านวน ๒ ราย
๖.จ านวนหญิงต้ังครรภเ์ส่ียงที่มีโอกาสใหก้ าเนิดบตุร เปน็โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ร้อยละ ๑ (๒/๑๙๒)
๗. หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการดูแลก่อนคลอดครบ 5 คร้ังตามเกณฑ์ = ๖๗.๕๔ % ไม่ผ่านเกณฑ์ ต าบลแม่เมาะ= ๕๖.๕๒
๘. หญิงต้ังครรภท์ไีด้รับยาเม็ดเสริม ไอโอดีน = ๙๘.๖๒ % 
๙. LBW. ร้อยละ  ๔.๘เกินเกณฑ์ มี รพ.สต.บา้นทาน ๑๒.๕ %รพ.สต.บา้นใหม่ฯ ๘.๓๓ %
๑๐.คลอดทั้งหมดในเขต 191 ราย - Refer ในระบบ ๙๗ ราย ร้อยละ ๕๑ - BBA ๓ ราย (ก่อนถึงรพช.๑ราย ,ระหวา่งส่งต่อ ไป รพศ. ๒ ราย
๑๑.การดูแลหลังแทง้  ๙ ราย- อาย>ุ๒๐ ป ี ๗ คน อายุ๑๕-๑๙ ป ี๒ คน ( ไม่ได้ท า Norplant๑ราย)

จ านวน แหล่งงบ
1 รหสัโครงการ.๐๒๐๑๐๑................... PP&P Excellence วรรณา/ศิริขวัญ

โครงการดูแลสุขภาพ ๑. การสร้างความรู้ ความตระหนักปรับเปล่ียนพฤติกรรม บรูณาการงานวัยรุ่นทกุพื้นที่ เพื่อใหเ้ยาวชนและครอบครัว เสาวรส/ศิริขวัญ

แม่และเด็ก สุขภาพของบคุคลครอบครัวและชุมชนก่อนการต้ังครรภ์ มีความรู้และทกัษะในการดูแล
 - ปรับรูปแบบการประชาสัมพนัธแ์ละช่องทางการเข้าถึงบริการ ตนเองเพื่อปอูงกันเหตุการณ์ที่
ที่ง่ายและสะดวกส าหรับวยัรุ่น  Group Line ไม่พงึประสงค์ เช่น ต้ังครรภ ์,
            * ในสถานบริการ ติดยาเสพติด ฯลฯ
            * ในสถานศึกษา
            * ในชุมชน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ แม่เมาะ จังหวัดล าปาง

 โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/จ านวน
พ้ืนที่

ด าเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/จ านวน

พ้ืนที่
ด าเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

 - การส ารวจพฤติกรรมวยัรุ่น ( 15-24   ป ี)ค้นหาภาวะเส่ียง
 เพื่อจัดท าแผนแก้ไขปญัหา
 - การพฒันาทกัษะชีวติทกัษะการส่ือสารในเด็กและผู้ปกครองบรูณาการงานวัยรุ่น เสาวรส/ศิริขวญั

   * การส่ือสารวยัรุ่น แก่ผู้ปกครอง
   * กิจกรรมทกัษะชีวติในสถานศึกษา ต าบลแม่เมาะ
   * กิจกรรมทกัษะชีวติในชุมชน นาสัก,บา้นดง
   * อบรมแกนน าเยาวชน ในการใหค้ าปรึกษา ต าบลนาสัก
 - การเปดิพื้นที่ใหเ้ด็กและเยาวชนได้แสดงออกทกุเร่ืองราว
   กิจกรรมบา้นปล่อยของ
2.อบรมการเตรียมความพร้อมวยัเจริญพนัธแ์ก่ สตรีอายุ15 ปี๑.แกนน าเยาวชน นาสัก 14,200 กองทนุ เม.ย รพ.สต
 ขึ้นไปในชุมชน หญิง ,.แกนน าสตรี บา้นใหม่ ฯ
   - ทกัษะชีวติเพื่อปอูงกันเร่ือง เพศ เอดส์ และยาเสพย์ติด วยัท างาน
   - การเข้าร่วมกิจกรรมสภาเยาวชน จ านวน 90 คน
   - การติดตามผลการอบรมผ่านสภาเยาวชน
3.อบรมหญิงต้ังครรภ์/หลังคลอดและผู้ปกครองเด็ก 1.หญิงมีครรภ์ นาสัก เพื่อใหป้ระชาชนรับรู้และ 14,200 กองทนุ ก.พ รพ.สต.
ต่ ากวา่6 เดือนตามแนวทางกิจกรรมโรงเรียนพอ่แม่ 2.หญิงหลังคลอด ตระหนักในการดูแลสุขภาพ บา้นใหม่ ฯ
และเพื่อสร้างความเข้าใจเส้นทางสู่ มหศัจรรย์ 1,000 3.ผู้ปกครองเด็ก ตนเองหรือคนในครอบครัว
วนัแรกของชีวติ และมีการติดตามผลการน าไปปฏบิติัจากการจ านวน 90 คน เมื่อมีการต้ังครรภ์
บนัทกึในสมุดสีชมพู
๔.จัดท าปาูยประชาสัมพนัธร์ณรงค์การฝากครรภคุ์ณภาพ   32 ปาูย ทกุแหง่ 128,000 กองทนุ รพ.สต.
ขนาดใหญ่ตามจุดส าคัญในต าบลครอบคลุมทกุต าบล ทกุแหง่

Service Excellence  
ในสถานบริการ
๑. จัดบริการการฝากครรภต์ามนโยบาย ฝากทอ้งทกุที่ ทกุพื้นที่ ๑.ร้อยละของหญิงต้ังครรภ์ รพช./
 ฟรีทกุสิทธิ ์และ ANC.version 2018 ฝากครรภ ์คร้ังแรกก่อนหรือ ทกุ รพ.สต.
โดย เทา่กับ ๑๒ สัปดาห์

๒.ร้อยละของหญิงต้ังครรภ์
 - PM.อ าเภอ ก ากับติดตามข้อมูลการด าเนินงานในโปรแกรม ได้รับการฝากครรภ์
HDC และมีการสะทอ้นข้อมูลใหพ้ื้นที่รับทราบและด าเนินการ ครบ 5 คร้ังตามเกณฑ์



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/จ านวน

พ้ืนที่
ด าเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

แก้ไข
๓. เด็กแรกคลอดน้ าหนัก

 - คัดกรอง ประเมินความเส่ียงในหญิงต้ังครรภท์กุราย น้อยกวา่๒๕๐๐ กรัม 
 ( Risk 18 ข้อในสมุดสีชมพ ู) ไม่เกิน ร้อยละ ๗
 - จัดท าทะเบยีนหญิงต้ังครรภเ์ส่ียงทกุราย  (รวมทั้งที่รับ
บริการในสถานบริการอื่นๆ)และจัดล าดับความรุนแรงตาม ๔. ANC คุณภาพร้อยละ ๖๐
ความเส่ียง  : low risk ,medium  risk  ,high risk 
และวางแผนการดูแล การส่งต่อ โดย ๕. หญิงต้ังครรภไ์ด้ยาเม็ด
     * Low Risk ดูแลตามมาตรฐาน ANC. คุณภาพ เสริมไอโอดีนร้อยละ๑๐๐
     * Hight Risk ดูแลโดยสูติแพทย์ / แพทย์
     * Previous Preterm ส่งต่อ รพศ. / เกาะคา ๖. ดูแลหลังคลอด ๓ คร้ัง
 - ส่งหญิงต้ังครรภก์ลุ่มเส่ียงให ้รพ.สต.ดูแลต่อเนื่อง โดยผ่าน ร้อยละ ๖๕
  CARE PLAN และมีการติดตามข้อมูลการดูแลตามcare Plan  
 โดย PM.อ าเภอ ทกุวนัอังคารมีการสะทอ้นปญัหาที่พบเพื่อ ๗. เด็กแรกเกิด- ๖ เดือน
ขอรับการปรึกษาแพทย์ที่ดูแลMCH กินนมแม่อย่างเดียว
 - มีการจัดระบบประมวลข้อมูลและการรายงานการดูแล ร้อยละ ๕๐  
กลุ่มเส่ียงทั้งภาพรวมและรายสถานบริการ

๘. ตกเลือดหลังคลอดไม่เกิน
ร้อยละ ๕

 -  กิจกรรมCouple counseling  เปน็การใหค้วามรู้ / ๒๐๐ คน หญิงมีครรภ์ 5000 กองทนุฯ ม.ค-ก.ย รพช./
 ใหค้ าปรึกษาคู่  ในหญิงต้ังครรภ์+สามี  หรือ  หญิงต้ังครรภ ์+ ที่มาฝากครรภ์ รพ.สต.ทุกแห่ง

ผู้ดูแล จะด าเนินการอยู่ ๔ คร้ังตามไตรมาส โดยจะบรูณาการใน ทกุคน

กิจกรรมโรงเรียนพอ่แม่ใน โรงพยาบาล 2 คร้ัง ( ANCคร้ังที่ ๑
และ ๓ ) และใน รพสต  2 คร้ัง( ANC คร้ังที่ ๒ และ ๔ )
โดยมีการท ากิจกรรมร่วมกับนักโภชนากร ,ทนัตาภบิาล  
และแพทย์แผนไทย 
  - มีการจัดท าส่ือ PPT.เพื่อใหม้ีเนื้อหาการน าเสนอที่ครอบคลุม
น าไปใช้ได้ทกุระดับ และจัดท าเปน็เอกสารเพื่อมอบใหห้ญิง
 ต้ังครรภท์ี่ฝากคลินิก หรือสถานบริการอื่น



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/จ านวน

พ้ืนที่
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ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

 - สร้างระบบการก ากับติดตามการด าเนินงาน Couple  
counseling โดย
  * ใช้ระบบ Check List ที่แนบไปกับสมุดสีชมพู
  * PM.อ าเภอ ติดตามข้อมูลการท า  Couple counseling 
 ในฐานข้อมูล HDC(อยู่ระหวา่งการบรูณาการการITจังหวดัใน
การลงรหสั เพื่อดึงข้อมูลใน HDC )
 - สร้างระบบการติดตามหญิงต้ังครรภใ์หม้าฝากครรภต์ามนัด
ครบเกณฑ์๕ คร้ังและเยี่ยมหลังคลอดครบ๓ คร้ังตามเกณฑ์
        * นัดหมายล่วงหน้า
        * โทรฯประสานก่อนนัด
        * โทรฯตามกรณีไม่มาตามนัด หรือ ให ้อสม .ติดตาม
 - วเิคราะหข์้อมูลหาสาเหตุการฝากครรภช์้าหรือไม่มา
ฝากครรภข์องพื้นที่น าเข้าที่ประชุม MCH.Board
 - เน้นการเข้าถึงบริการโดยเปดิใหบ้ริการรายใหม่
 ANC รายใหม่ทกุวนั
๓.เฝูาระวงัและส่งเสริมภาวะโภชนาการ  
 : ประเมิน VCในหญิงต้ังครรภท์กุราย
 :  มีCPG หรือแนวทางการดูแลหญิงหญิงต้ังครรภท์ี่
มีภาวะทพุโภชนาการ
 :ใหค้วามรู้ เร่ืองโภชนาการที่เหมาะสม โดย  
   นักโภชนากร  แต่ละไตรมาส      
     - การประเมินแคลอร่ีต่อวนั 
     - สัดส่วนอาหารในแต่ละวนั เมนูอาหาร
     - เมนูทดแทน / เมนูตามบริบทพื้นที่ 
:จัดนมเสริมใหห้ญิงต้ังครรภค์นละ 1 กล่อง  เปน็เวลา 90 วนั200 คน หญิงมีครรภ์ 216000 กองทนุฯ ม.ค-ก.ย รพช.

ที่มาฝากครรภ์
ทกุคน

๔.การเตรียมตัวหญิงต้ังครรภสู่์การคลอด ทกุพื้นที่ วรรณา
 - PM.อ าเภอจัดท าทะเบยีนครบคลอดใหห้อ้งคลอด รพ .แม่เมาะ



จ านวน แหล่งงบ
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ด าเนินการ

  เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการรับบริการคลอด
 - จัดท าแนวทางใหห้ญิงต้ังครรภท์ี่อยู่พื้นที่หา่งไกลที่อายุครรภ์
มากกวา่ 38 สัปดาหใ์หม้านอนรอคลอดที่ รพ. หรือ มาพกับา้น
ญาติที่อยู่ใกล้ รพ.เพื่อปอูงกัน BBA.
 - ทกุสถานบริการประสาน ชุมชน.ในการเตรียม รับ - ส่ง ผู้ครบ
   ก าหนดคลอด

๕.การเตรียมความพร้อมในการท าคลอด บรูณาการยุทธฯ๒ รพช.แม่เมาะ สุภาวดี
 - หอ้งคลอดต้องเตรียมความพร้อมวสัดุ/ครุภณัฑ์ในการท าคลอดService Plan
   ใหพ้ร้อมใช้
  - เตรียมบคุลากรใหม้ีความรู้และทกัษะในด้าน
   - การประเมินและดูแลขณะเจ็บครรภ์
   - การท าคลอด
   - การประเมินและดูแลหลังคลอด
ในชุมชน รพช./
๑. ค้นหาหญิงต้ังครรภใ์นชุมชน โดย อสม.,มอค. และน าขึ้น เพื่อใหห้ญิงต้ังครรภม์ีความ ทกุ รพ.สต.
ทะเบยีนหญิงต้ังครรภ ์(รวมทั้งที่ฝากครรภใ์นคลินิกหรืออื่นๆ) ปลอดภยัในการต้ังครรภ์
  - โดยการเยี่ยมบา้น และประสานจากเครือข่าย
เช่น อสม. ผู้น าชุมชน แกนน าวยัรุ่นเยาวชน 
  - เน้นฝากครรภก์่อน   12 wks.
๒.การเยี่ยมติดตามหลังคลอดเพื่อใหค้ าแนะน าและช่วย ๒๐๐ คน อ าเภอ 120000 กองทนุฯ ม.ค-ก.ย รพช.
เหลือแม่และครอบครัวในการเล้ียงดูบตุร แม่เมาะ

People Excellence
๑.การพฒันาบคุลากร   เพื่อเตรียมความพร้อมให้
  - เข้าร่วมประชุมวชิาการระดับเขต 10 คน กับบคุลากรในการท างาน 41,200 UC. มี.ค MCH Board
  -  ทกัษะการท า Ultrasound จนท.ตรวจครรภ์ ต าบลแม่เมาะ 3,800 UC. มี.ค MCH Board

๔ คน ต าบลนาสัก
    - ทกัษะการตรวจครรภ์ 5 คน / คร้ัง ทกุแหง่ NA ธ.ค. MCH Board
    - ทกัษะการตรวจพฒันาการ 5 คน / คร้ัง ทกุแหง่ NA ธ.ค. MCH Board



จ านวน แหล่งงบ
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   - จัดอบรมพฒันาศักยภาพบคุลากร เร่ือง 10 คน ทกุแหง่/รพช 250        UC ธ.ค. แพทย์แผนไทย

      การนวดกระตุ้นพฒันาการเด็กและ
      การนวดมณีเวช

Governance Excellence
การบริหารจัดการ  
๑.พฒันาศักยภาพและบทบาท MCH Board อ.แม่เมาะ เพื่อใหค้ณะกรรมการรับรู้
  - ก าหนดการประชุมเพื่อทบทวนการ คณะกรรมการและ       15 คน/คร้ัง 4คร้ัง บทบาทหน้าที่ของตนเอง
วางแผนการท างาน มีการจัดการประชุมทกุ 3 เดือน คณะกรรมการ เพื่อใหม้ีการแลกเปล่ียน 1500 UC. ม.ค. เม.ย  ก.ค MCH Board

 - ทบทวนคณะกรรมการ MCH .โดยเพิ่ม IT ทกุระดับ
 - การวเิคราะหข์้อมูล ชี้ปญัหา แนวทางการก ากับติดตาม การท างาน
 - ทบทวน Case Conference 15คน
 - ฟื้นฟวูชิาการ ปรับปรุงCPG
 - ทมีPM อ าเภอเข้าไปเยี่ยม ใหค้ าแนะน าแก่หน่วยบริการ 
  ทกุเดือน
  - เยี่ยมนิเทศติดตามเสริมพลัง รพ.สต.ทกุแหง่ 10 คน อ.แม่เมาะ 2,500     UC ธ.ค  ,  มี.ค MCH Board
     ปลีะ 2คร้ัง/รพ.สต.  
๒.ประชุมชี้แจงแนวทาง  ANC Version 2018และแนวทาง 15 คน ทกุแหง่ 375 UC พ.ย. MCH Board
 การด าเนินงาน มหศัจรรย์ 1,000 วนัแรกของชีวติแก่บคุลากร
๓.คืนข้อมูลการด าเนินงานในเวท ีคปสอ.ทกุเดือน MCH Board
๔.การเตรียมรับการประเมินมาตรฐานอนามัย แม่และเด็ก 20 คน แม่เมาะ 2,000     UC พ.ค.-มิ.ย. MCH Board
๕.สร้างระบบการติดตามก ากับทั้งกิจกรรมและข้อมูลทกุ
ระดับ

การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
๑.คืนข้อมูล เชิงนโยบาย ปญัหาการด าเนินงาน MCH ผ่านเวที
    พชต./ต าบลจัดการสุขภาพ/พชอ.  
๒. การพฒันาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริม  เด็กแรกเกิด-ต่ ากวา่ 6 เดือน
การเล้ียงลูกด้วยนมแม่  กินนมแม่ (ร้อยละ 50)
  - การพฒันาแกนน าชมรมนมแม่ ต าบลละ 5 คน ทกุแหง่ เพื่อใหม้ีความร่วมมือจาก 2,875     UC มี.ค MCH Board



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/จ านวน

พ้ืนที่
ด าเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

  - อบรม อสม.สาขาแม่และเด็ก อสม. 16 คน สบปาูด ชุมชนเพื่อเกิดการดูแลที่ยั่งยืน 4,160     กสต. มี.ค รพ.สต.สบปา้ด
  - อบรม อสค. / อสม. 104 คน บา้นดง 33,640   กสต. มี.ค. / มิ.ย. รพ.สต.ทา่สี
 - อบรมแกนน าสตรี/เยาวชนหญิง 80 คน บา้นดง 12,900   กองทนุฯ เม.ย. รพ.สต.ทา่สี
  - ขยายเครือข่าย อสมช.แม่และเด็ก อสมช. 40 คน นาสัก 18,000   โครงการพระราชด าริ มี.ค. รพ.สต.บา้นใหม่
 - จัดกิจกรรมชมรมนมแม่ 40 คน จางเหนือ 4,000     UC มี.ค. ต าบลจางเหนือ
 - จัดกิจกรรมพบปะสมาชิกชมรมนมแม่ปลีะ 2 คร้ัง ๗๐ คน แม่เมาะ 20,200 กองทนุฯ พ.ค,ส.ค ปฐมภมูิ
 - จัดอบรมทกัษะการเล่านิทานแก่สมาชิกชมรมนมแม่ ๗๐ คน แม่เมาะ 8550 กองทนุฯ มิ.ย ปฐมภมูิ
การบริหารจัดการข้อมูล
๑.การพฒันาระบบข้อมูล   
  - การจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปาูหมาย               เพื่อใหข้้อมูลมีความสมบรูณ์
 - ข้อมูลกลุ่มเส่ียง ถูกต้อง พร้อมใช้
 - จัดท าทะเบยีนรายชื่อผู้ที่จะคลอด                
  - จัดท าแนวทางการบนัทกึข้อมูลฯ ในโปรแกรม HOSxP  
 โปรแกรม J เช่น การนัดมาตรวจครรภ์5 คร้ังคุณภาพ
 - การลงบนัทกึข้อมูล  การใหบ้ริการใหค้รบถ้วน
   ถูกต้อง ทนัเวลา
 - การจัดท าข้อมูลรายงาน ก.2,กลุ่มเส่ียง
 - รายงานการเกิด
 - การติดตามข้อมูลจาก HDC.

 
รวม

653,350
UC 58,500

กสต. 37,800
กองทนุ/อ่ืนๆ 557,050

 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพปอ้งกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ประเด็น / งาน :  ปฐมวัย
ตัวชี้วัด (KPI) :
1. ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5ปี รับการคัดกรองพัฒนาการ   เป้าหมายจังหวดัร้อยละ  100

2.ร้อย 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า เป้าหมายจังหวดัร้อยละ 30  (เด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน)
3.ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มพีัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ  เป้าหมายจังหวดั ร้อยละ 100  (เด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน)

4. ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I   (ตัวช้ีวดัใหม่  เป้าหมายจังหวดั ร้อยละ 60)  (เด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน)

สถานการณ ์/ ข้อมูลพ้ืนฐาน :
1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ป ีมีพฒันาการสมวยั ไม่น้อยกวา่ร้อยละ85ผลงาน ๙๔.๙๓
๒.ร้อยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพฒันาการเด็กไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90   ผลงาน ๙๑.๓๔  ต่ ากวา่เปาูหมาย สบปาูด ร้อยละ ๘๕.๒๒
  บา้นทาน  ร้อยละ ๘๐.๐๐
๓.ร้อยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือนที่ได้รับการคัดกรองพฒันาการพบพฒันาการ สงสัยล่าช้า(ตรวจคร้ังแรก) ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 20 ผลงาน ๓๓.๑๙
   ต่ ากวา่เปาูหมายสบปาูด ร้อยละ ๑๗.๓๔  กอรวก  ร้อยละ ๒๐.๙๓
๔.ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30และ42เดือนที่ได้รับการคัดกรองพฒันาการพบพฒันาการสงสัยล่าช้า(ตรวจคร้ังแรก) และได้รับการติดตาม ภายใน30 วนัร้อยละ 100
  ผลงาน 90.๙๑  ต่ ากวา่เปาูหมาย บา้นใหม่ฯ ร้อยละ 79.07 , กอรวก  ร้อยละ 66.67
๕.ร้อยละของเด็กอายุ0-5ป ีสูงดีสมส่วนที่อาย5ุป ีร้อยละ 54 ผลงาน  ๔๓.๙๗ ผ่านเกณฑ์ที่แม่เมาะแหง่เดียวนอกนั้นต่ ากวา่เกณฑ์
๖.ส่วนสูงเฉล่ียที่อายุ 5 ป ีปงีบประมาณ64 ร้อยละ 63  ( เด็กชาย 113 เซนติเมตรเด็กหญิง 112  เซนติเมตร ) ผลงานต่ า เด็กชาย   = 111.2๘ เด็กหญิง  =๑๑๑.๒๐
๗.ร้อยละเด็กปฐมวยัมีภาวะเต้ียไม่เกินร้อยละ ๑๐ ผลงาน  ร้อยละ ๑๑.๓๒ ต่ ากวา่เกณฑ์ อยู่ที่บา้นดง แม่เมาะ เกินเกณฑ์ สูงสุดอยู่ที่ บา้นใหม่ ฯ และ สบปาูด
๘.ร้อยละเด็กปฐมวยัมีภาวะผอมไม่เกินร้อยละ ๕ ผลงาน เกินค่าเปาูหมาย=๖.๙๕ ต่ ากวา่เกณฑ์ อยู่ที่ บา้นทาน
๙. เด็กปฐมวยัมีภาวะอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 ผลงานไม่เกินค่าเปาูหมายทกุสถานบริการ
๑๐.ร้อยละของเด็กอายุ6เดือน-5 ป ีได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก ผลงานต่ ากวา่ค่าเปาูหมายทกุสถานบริการยกเวน้ บา้นดง

จ านวน แหล่งงบ
1 รหสัโครงการ.๐๒๐๑๐๒................... วราภรณ์ /

โครงการดูแลสุขภาพ PP&P Excellence ศิริขวัญ

เด็กปฐมวัย 1.การส่ือสารประชาสัมพนัธ์ ๖ แหง่ อ าเภอ เพื่อสร้างการรับรู้ใหก้ับชุมชน ไม่ใช้งบ ธ.ค รพช./รพ.สต.

 - การประชาสัมพนัธแ์ก่ผู้ปกครอง ผ่านอสม. แม่เมาะ
 /ผู้รับบริการคลินิกต่างๆในรพ./เสียงตามสายหมู่บา้น

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ  แม่เมาะ  จังหวัดล าปาง

ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาูหมาย/จ านวน
พื้นที่

ด าเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์



จ านวน แหล่งงบ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาูหมาย/จ านวน

พื้นที่
ด าเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

2.สร้างการรับรู้และความเข้าใจใหพ้อ่แม่ ผู้ปกครอง
  เส้นทางสู่มหศัจรรย์1000วนั การเล้ียงลูกด้วยนมแม่
และการส่งเสริมพฒันาการ บรูณาการกิจกรรม กินกอด เล่น เล่า
๓.อบรมเชิงปฏบิติัการแก่ผู้ปกครองเด็กที่มีปญัหา 74 คน ต.นาสัก เพื่อใหม้ีทกัษะในการเล้ียง 27000 บรูณาการ รพ.สต.

โภชนาการ  ในการเฝูาระวงัพฒันาการ/โภชนาการในชุมชน ดูบตุร งบตามคก.ราชด าริชุมชน บา้นใหม่ฯ

๔.อบรมผู้ดูแลเด็กเร่ืองการเฝูาระวงัภาวะทพุโภชนาการ 66 คน ต.บา้นดง เพื่อใหม้ีทกัษะในการดูแล 12,000   กสต.บา้นดง พ.ค 62 รพ.สต.ท่าสี

   และส่งเสริมพฒันาการเด็ก 0 – 6 ปี เด็ก
People Excellence

 - คืนข้อมูลผลการด าเนินจาก HDCและชี้แจงรายรพ.สต ๖ แหง่ อ าเภอ เพื่อเพิ่มทกัษะการท างาน ไม่ใช้งบ ธ.ค รพช./รพ.สต.

 - On  The  Job Training เจ้าหน้าที่ในการคัดกรอง แม่เมาะ แก่ จนท.
 - การบนัทกึข้อมูลโปรแกรมใหท้นัเวลาตามช่วงอายุ

Service Excellence
 1..การพัฒนาระบบบริการ
 - จัดกิจกรรมโรงเรียนพอ่แม่ พอ่อุ๊ย แม่อุ๊ย ๑ แหง่ รพช.แม่เมาะ เพื่อพฒันาระบบบริการให้ ไม่ใช้งบ ต.ค- ก.ย รพช.
 และผู้เล้ียงดูคุณภาพ ทกุวนัพธุ ประชาชนเข้าถึงทกุระดับ
 - เน้นการใช้คู่มือ DSPM และน ามา WCCทกุคร้ัง และเกิดความประทบัใจ
 - ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทั้งในสถานบริการและนอกสถาน
   บริการ (รพ., รพสต., อสม., ศูนย์เด็ก )
     * การแปรผลของผู้ประเมิน บรุณาการ ยุทธ.๒
     * มาตรฐานอุปกรณ์ในคลินิกสุขภาพเด็กดี ในการจัดซ้ือ
     * วธิกีาร ชั่งน้้าหนัก วดัส่วนสูง และแปรผลการเจริญเติบโตอุปกรณใ์สถานบริการ  
 - การดูแลภาวะโภชนาการ
    - ประเมินภาวะโภชนาการใหค้้าแนะน้ารายกลุ่ม/รายคน
    - การติดตามเด็กที่มีปญัหาด้านโภชนาการ และประเมิน
บนกราฟเจริญเติบโต     
    - การปอ้งกันภาวะซีดในเด็ก 0-5ป ีโดยเจาะ Hct เด็กอายุ
6 เดือน - 1 ป ีทกุรายและสนับสนุนยาน้้าเสริมธาตุเหล็ก
 ในเด็ก 6 เดือน -5 ปใีหไ้ด้รับประทานสัปดาห ์ละ 1 คร้ัง  
 มีการก้ากับติดตามการรับยาทกุเดือน

บรูณาการกิจกรรมMCH



จ านวน แหล่งงบ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาูหมาย/จ านวน

พื้นที่
ด าเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

     - บรูณาการโรงเรียนพอ่แม่ยกระดับโภชนาการหญิงใหน้ม
บตุรเด็กอายุ 0-6เดือน (180วนั)
2.พัฒนาระบบการติดตามกลุ่มเปา้หมาย/กลุ่มสงสัย ๖ แหง่ อ าเภอ ผู้มีความเส่ียงได้รับการ ไม่ใช้งบ ต.ค- ก.ย รพช./รพ.สต.

ล่าช้ามารับการตรวจใหท้นัเวลา แม่เมาะ ดูแลอย่างต่อเนื่อง
 - จัดท าทะเบยีนเด็กกลุ่มเปาูหมายโดยใหก้ลุ่มเปาูหมาย
ตาม HDC เปน็หลัก(อายุ 9 ,18 ,30, 42 และ60เดือน)
 - มีระบบนัดล่วงหน้า ผ่านทางสมุดสีชมพ ู/ระบบไลน์
 อสม./ บริการคัดกรองพฒันาการเด็ก  ติดตาม
 ประเมินพฒันาการเด็กเชิงรุกที่ไม่มารับบริการ
 - ประสาน มอค//.อสม./ครูพี่เล้ียงศูนย์เด็กหรือโรงเรียน เด็กขาดนัดทกุราย
อนุบาลในการติดตามเด็กมารับการตรวจ/กระตุ้น
พฒันาการตามนัด
 -  ติดตามเยี่ยมบา้นส าหรับเด็กที่มีพฒันาการล่าช้า / จ านวน 127 คน ต.แม่เมาะ 38,100 กสต. ต.ค- ก.ย ปฐมภมูิฯ
 สงสัยล่าช้า ที่ท าตามข้อ2.3แล้วไม่มา
 - จัดซ้ือหนังสือนิทาน ของเล่นเสริมพฒันาการเด็ก ๔ แหง่ รพ.สต.บา้นใหม่/บา้นทาน / กอรวก /ทา่สี 57,000   กองทนุฯ มิ.ย รพ.สต.
และปรับปรุงมุมส่งเสริมพฒันาเด็กในรพ.สต.
 - จัดท าทะเบยีนควบคุมก ากับระยะเวลา
การติดตามควบคู่กับการบนัทกึกลุ่มเปาูหมาย
การตรวจพฒันาการรายบคุคล

Governance Excellence
การบริหารจัดการ
๑.พฒันาโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ ผู้ดูแลปฐมวยั ๑๐ คน เพื่อใหค้ณะกรรมการรับรู้ MCH Board

 - ทบทวนบทบาทหน้าทีP่M.อ าเภอ , PM ต าบล บทบาทหน้าที่ของตนเอง
 - วเิคราะห ์วางแผนสนับสนุนและก ากับติดตาม เพื่อใหม้ีการแลกเปล่ียน
    คืนข้างมูลเดือนละคร้ังในกลุ่มไลน์ การท างาน
 - ก าหนดการประชุมเพื่อทบทวนการ ท างาน
   ใหส้ม่ าเสมอ 3เดือนคร้ัง(ร่วมกับ MCH)  
 - ติดตามเยี่ยมเสริมพลังรพ.สต. (ร่วมกับ MCH )
๒.ติดตามเยี่ยมและประเมินความรู้และเสริมพลังครูผู้ดูแล ๑๒ ศูนย์ อ.แม่เมาะ 6,000     UC มี.ค ,  ก.ค MCH Board



จ านวน แหล่งงบ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาูหมาย/จ านวน

พื้นที่
ด าเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ปลีะ ๒ คร้ัง
การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
๑.คืนข้อมูลเชิงนโยบาย ผลการคัดกรองพฒันาการเด็ก ๖ แหง่ อ าเภอ ไม่ใช้งบ ธ.ค รพช./รพ.สต.

ผ่านเวท ีพชต./ต าบลจัดการสุขภาพ /พชอ. แม่เมาะ
ในเวทกี านัน/ผญบ.และหวัหน้าส่วนราชการ
๒.สร้างความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 และชุมชนด้านโภชนาการ  ด้านพฒันาการสมวยั
 ด้านทนัตสุขภาพ เพื่อผลักดันใหชุ้มชนและทอ้งถิ่น
จัดท าแผนพฒันาเด็กองค์รวม 
๓.ใหค้วามรู้เสริมอาวธุทางปญํญากับครูพี่เล้ียง ๔๐ คน  ต.แม่เมาะ 22,360 กสต. มี.ค ปฐมภมูิฯ

ศุนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
๔.ขยายเครือข่าย อสมช.และอบรมฟื้นฟคูวามรู้ อสม.เชี่ยวชาญ รพ.สต. 18000 บรูณาการงบ เม.ย รพ.สต.

/ทกัษะ/เทคนิคการประเมินพฒันาการเด็ก โภชนาการเด็ก 40 คน บา้นใหม่ ตามคก.ราชด าริชุมชน บา้นใหม่

การบริหารจัดการข้อมูล
๑.ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลประชากรใหเ้ปน็ปจัจุบนั ๖ แหง่ อ าเภอ เพื่อใหข้้อมูลมีความสมบรูณ์ ไม่ใช้งบ ธ.ค รพช./รพ.สต.

  ในฐานข้อมูลโปรแกรมHos.Xpและโปรแกรม JHCIS แม่เมาะ ถูกต้อง พร้อมใช้
๒.ทบทวน ตรวจสอบระบบการบนัทกึข้อมูล
ก่อนส่งออกรายงาน43 แฟมูทกุคร้ัง
๓.ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล โดย PM อ าเภอ 4 คร้ัง/เดือน  (ทกุวนัพฤหสั )PM อ าเภอ

      - ก ากับติดตาม PM ต าบล 4 คร้ัง/เดือน  (ทกุวนัศุกร์)
      - คืนข้อมูล PM ต าบล ทกุแหง่  
      *การตรวจคัดกรองกลุ่มเปาูหมาย
/ การติดตาม/กระตุ้นพฒันาการเด็ก

รวม 180,460

UC 6,000
กสต. 72,460

กองทนุ/อ่ืนๆ 102,000



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพปอ้งกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ประเด็น / งาน : กลุ่มวยัเรียน
ตัวชี้วัด (KPI) :

     1.ร้อยละของเด็กวยัเรียน สูงดีสมส่วน   ร้อยละ 68 เต้ีย  ไม่เกิน 10% ผอม  ไม่เกิน 5% อ้วน  ไม่เกิน10%
     2.ส่วนสูงเฉล่ียที่อายุ 5 ปใีนปี2564 ชาย 154 cm หญิง  155 cm
    3.ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปฟีนัดีไม่มีผุ (cavity free)      ร้อยละ 54

สถานการณ ์/ ข้อมูลพ้ืนฐาน :
1. เด็กวยัเรียน สมส่วน ผลงานร้อยละ 61.84  ผอม7.67 พบเกินเกณฑ์ ที่รพ.สต.กอรวก8.88 อ้วน 10.95 อ้วนและเร่ิมอ้วน พบมากเกินเกณฑ์ รพ.แม่เมาะ 12.22
    เต้ีย 4.81พบเกินเกณฑ์ ที่รพ.สต.บา้นใหมฯ 11.08
2. ร้อยละของเด็กอายุ 12 ป ีมีฝันดีไม่ผุ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 84.08
3. ไม่มีอัตราการเสียชีวจิากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากวา่ 15 ป ีต้ังแต่ป2ี559-2561
4. ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ป ีได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ผลงาน 12.49 ประเด็นคือได้รับทกุรายแต่ไม่ได้บนัทกึข้อมูลไม่ถูกต้อง
๕.ปญัหาด้านทนัตกรรม
                  ต าบลแม่เมาะ  เหงือกอักเสบ 15.22%ฟนัแทผุ้ 10.81 %
                  ต าบลบา้นดง  เหงือกอักเสบ 7.36%ฟนัแทผุ้ 6.79 %
                  ต าบลสบปาูด  เหงือกอักเสบ 11.3% ฟนัแทผุ้ 12.43 %
                  ต าบลนาสัก เหงือกอักเสบ 16.37% ฟนัแทผุ้ 16.37 %
                  ต าบลจางเหนือ เหงือกอักเสบ 15.16% ฟนัแทผุ้ 13.93 %

จ านวน แหล่งงบ
1 รหสัโครงการ.......๐๒๐๑๐๓..........โครงการดูแลสุขภาพวัยเรียน ศิริขวญั/พมิพร

PP&P Excellence
1.การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ศิริขวญั/พมิพร
     - ระดับทอง  ตรวจประเมินรับรอง 13 แหง่
     - ระดับเพชร ๑ แหง่
2.อบรมเด็ก/ผู้ปกครอง ที่มีปญัหาอ้วน เต้ีย ผอม 106 คน ต.นาสัก เพื่อใหเ้ด็กมีทกัษะในการ 19,500 กองทนุฯ มิ.ย. รพ.สต.บา้นใหม่
  - ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ 50 คน ต.สบปาูด ดูแลตนเอง 6500 กสต.สบปาูด มิ.ย. รพ.สต.สบปา้ด

60 คน ต.จางเหนือ เพื่อใหผู้้ปกครองมีทกัษะใน 12600 กองทนุฯ มิ.ย. รพ.สต.กอรวก

๑๒๐ คน ต.แม่เมาะ การเล้ียงดูบตุรเพื่อการปรับ 14250 กสต.แม่เมาะ มิ.ย. พิมพร

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ แม่เมาะ .จังหวัดล าปาง

ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาูหมาย/จ านวน
พื้นที่

ด าเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ



จ านวน แหล่งงบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาูหมาย/จ านวน
พื้นที่

ด าเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ

๓.กิจกรรม ผู้ก่อการดี  (Merit Maker) ต.นาสัก เปล่ียนพฤติกรรมที่เหมาะสม รพ.สต.

 - ปาูยประชาสัมพนัธติ์ดต้ังตามจุดเส่ียงต่างๆ 5 จุด 4,000 กองทนุฯ ม.ค บา้นใหม่

 - กิจกรรมอบรมเสริมความรู้เร่ืองการปอูงกัน ๓ โรงเรียน กลุ่มเปาูหมายมีทกัษะในการ 22,000   กองทนุฯ ม.ค รพ.สต.

   จมน้ าแก่เด็กวยัเรียนนร.ชั้น ป3-ป.6 ๑๒๐ คน ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น บา้นใหม่

 - กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะ ฝึกการเอาตัวรอด ๓ โรงเรียน เมื่อมีเหตุจมน้ า 110,600 กองทนุฯ ม.ค รพ.สต.

และการช่วยชีวติจากการจมน้ านร.ชั้น ป3-ป.6 ๑๒๐ คน บา้นใหม่

บรูณาการ่วมกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อใหชุ้มชนมีระบบการเฝูา

 -  จัดหาอุปกรณ์ที่จ าเปน็ในการช่วยชีวติไวต้าม 5 จุด ระวงัปญัหาเด็กจมน้ า 12,500   กองทนุฯ ม.ค รพ.สต.

จุดเส่ียงได้แก่ เชื่อก หว่งยาง นกหวดี แกลลอน บา้นใหม่

พร้อมที่จัดเก็บ

 - อบรมทกัษะช่วยเหลือคนจมน้ าแก่  อสม.อพปร. ๔๕ คน 21900 กองทนุฯ ม.ค รพ.สต.

   หมู่บา้นละ ๕ คน บา้นใหม่
๔.เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้โรงเรียนปรับเปล่ียนสุขภาพ ๒๐๐ คน ๕ ต าบล 35000 UC ส.ค ศิริขวัญ

ต าบลละ ๔๐ คน
Service Excellence

๑.กิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง ทกุ รร ทกุพื้นที่ ทกุแหง่
  /พฤติกรรมสุขภาพ
 - ประเมินภาวะโภชนาการจากใบติดตามชั่งน้ าหนัก
   /ส่วนสูง ทกุ 3 เดือน  
 - มีการบนัทกึข้อมูลโภชนาการเด็กโดยเจ้าหน้าที่ปลีะ2 คร้ัง
 - จ่ายยาเสริมธาตุเหล็กทกุคน ที่มีอายุ 6-12 ปี
     อาทติย์ละคร้ัง  
 - ติดตามการเยี่ยมบา้นเด็กที่มีปญัหาภาวะโภชนาการ
   อย่างต่อเนื่องโดยมอค.และเครือข่ายอสมช
 - การคัดกรองเด็กObesity signและการส่งต่อ ทกุพื้นที่ ทกุแหง่
 ในเด็กที่มีภาวะอ้วน ทกุราย
                  - รอบคอด้า



จ านวน แหล่งงบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาูหมาย/จ านวน
พื้นที่

ด าเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ

                  - นั่งหลับ  
                  - นอนกรน  
                  - ประวติัเจ็บปว่ยในครอบครัว 
  - ถ้าพบมีอาการ 3  ใน 4 ข้อ ให ้ส่งพบแพทย์เพื่อการวนิิจฉัย
    และรักษาต่อเนื่อง
  - จัดการแก้ไขปญัหาทพุโภชนาการนักเรียน(รายบคุคล)
  - ส่งเสริมการออกก้าลังกายทกุวนัๆละ 60 นาท ี(กระตุ้นสะสม
     เน้นการกระแทกข้อต่อ)
๒.มีการเจาะเลือดหาภาวะโลหติจาง(CBC) ๓๕๐ คน อ.แม่เมาะ เพื่อค้นหาภาวะโลหติจางใน 22750 กองทนุฯ มิ.ย รพช.แม่เมาะ
   ในเด็กอายุ 7 ป ี(เด็ก ป.๑ ) เด็กนักเรียน
๓.มีการตรวจสุขภาพประจ าป ีเพ่ือค้นหาภาวะผิดปกติ
  - แก้ไขสายตาผิดปกติ ๑๕ คน อ.แม่เมาะ 15000 กองทนุฯ ส.ค - ก.ย รพช.แม่เมาะ
๔. กิจกรรมแปรงฟันคุณภาพ ผู้น านักเรียน โรงเรียนประถมร้อยละ80เด็กมีการแปรงฟนั 14,300 UC ธ.ค.6๑- ทนัตกรรม
๔.๑ อบรมผู้น านักเรียน จ านวน 226 คน ศึกษาอ าเภอ อย่างถูกวธิแีละสะอาด ก.ย.-62
ใหค้วามรู้เร่ืองการดูแลทนัตสุขภาพการแปรงฟนัที่ถูกวธิี แม่เมาะ จ านวนร้อยละ 100
 และการวดัประสิทธภิาพการแปรงฟนัโดยการย้อมสีฟนั 16 โรงเรียน  รร.มีการจัดกิจกรรมแปรงฟนั

อย่างเปน็ระบบร้อยละ 80
๔.๒ จัดกิจกรรมแปรงฟนัคุณภาพ  เน้นเทคนิค  ของเด็กป.4 5 6
การแปรงฟนั 2*2*2 รายละเอียดกิจกรรม  ตรวจฟนัด้วยตนเองเปน็
         ร้อยละ 50 ของเด็กป.4 5 6
      - มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม  ใช้ไหมขัดฟนัเปน็
แปรงฟนั
      -  มีอุปกรณ์การแปรงฟนัครบ (แปรงสีฟนั-ยาสีฟนั
   - แก้วน้ า)และอยู่ในสภาพดีใช้งานได้
      -  การจัดเก็บอุปกรณ์ มีการจัดการที่เปน็ 
ระเบยีบ/ถูกต้อง สะอาด
     -  มีการจัดระบบการจัดกิจกรรมแปรงฟนั
ในโรงเรียนที่มีรูปแบบ /ระบบที่ชัดเจน
     -  มีการตรวจเช็คประสิทธภิาพการแปรงฟนั



จ านวน แหล่งงบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาูหมาย/จ านวน
พื้นที่

ด าเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ

ของนักเรียนโดยครู/ผู้น านักเรียน/นักเรียน
     -  มีการวดัประสิทธภิาพคุณภาพการแปรงฟนั โดยการ
ย้อมสีฟนัโดยผู้น านักเรียนเดือนละ 1 คร้ัง
และมีแบบบนัทกึรายงาน
     - เด็ก ป.4 ป.5 ป.6 ตรวจฟนัด้วยตนเองเปน็
 ประเมินโดยเจ้าหน้าที่ 
     - เด็ก ป.4 ป.5 ป.6 ใช้ไหมขัดฟนัเปน็
ประเมินโดยเจ้าหน้าที่ 
     -  มีการติดตาม/ใหท้นัตสุขศึกษา โดย จนท.สส./
ทนัตบคุลากรอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง
     - รณรงค์กิจกรรมแปรงฟนั 2*2*2
       (ใช้ส่ือโปสเตอร์ ส่ือบคุคล ฯลฯ)
๔.๓.กิจกรรมใหบ้ริการส่งเสริมปอูงกัน รักษา ทางทนัตกรรม ร้อยละ 80 ของเด็กอายุ 12 ปี
    - ตรวจสภาวะช่องปากเด็ก ป1.- ป.6 ตามแบบฟอร์ม ฟนัดีไม่มีผุ(Cavity free)
ยิ้มสดใส ร้อยละ 57 ของเด็ก
     - ใหบ้ริการเคลือบหลุมร่องฟนัฟนักรามแทซ่ี้แรก อายุ 12 ป ีปราศจากฟนัผุ
นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 (caries free)
     -  ใหบ้ริการขูดหนิน้ าลายและอุดฟนันักเรียน (caries free)
ชั้น ป.1-ป.6
 4.4 กิจกรรม sealant คุณภาพ อ.แม่เมาะ เด็กนักเรียนกลุ่มเปาูหมายได้รบ
 - ตรวจเด็กป.1-2 ประเมิน treantment need ในการsealantป.1 360 คน การตรวจฟนัและวางแผนการ ตค.61- ทนัตกรรม

ป.2 341 คน รักษา ร้อยละ 100 ก.ย.-62
 - ใหบ้ริการsealant ตามtreantment need 
  - ตรวจสอบการยึดติดทกุภาคเรียน

People Excellence
 - เสริมทกัษะการชั่งน้ าหนักและส่วนสูง แก่ จนท
  อสม. และผู้ดูแลเด็ก



จ านวน แหล่งงบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาูหมาย/จ านวน
พื้นที่

ด าเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ

Governance Excellence
การบริหารจัดการ
 - มอค.ส ารวจเด็กที่เรียนนอกเขตมาลงบนัทกึ
   ในโปรมแกรมHosXp.
 - มีแผนการสอบเทยีบเคร่ืองขั่งน้ าหนักทกุ1 ป ี
โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขน ามาสอบเทยีบ
  -ก ากับติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานแก้ไขปญัหา
การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
1.ประชุมคืนข้อมูล และแนวทางการบริหารจัดการ 138  คน ทกุต าบล เพื่อใหชุ้มชนรับรู้และมีส่วน 3450 UC พ.ค. รพ.สต /
ปจัจัยที่มีผลต่อระบบสุขภาพ ในโรงเรียน ร่วมในการแก้ไขปญัหา ปฐมภมูิ
และผลักดันขับเคล่ือนระบบการจัดการอาหารและ
โภชนาการอาหารปลอดภยั ปลอดโรค 
 แก่ผุ้บริหาร รร.คณะกรรมการสถานศึกษา 
 สมาคมผู้ปกครองเด็ก อสม.ผู้น าชุมชน 
๒.ประสานสนับสนุน ร่วมมือโรงเรียนและภาคีที่เกี่ยวข้อง  
ในการจัดกิจกรรมในโรงเรียน เช่น การปรับเปล่ียน
พฤติกรรม ส่งเสริมกิจกรรม3 อ2สการก าหนดนโยบาย
สาธารณของชุมชน
การบริหารจัดการข้อมูล
  - ก าหนดแนวทางการบนัทกึข้อมูล / ระยะเวลา เพื่อใหข้้อมูลมีความสมบรูณ์
  - การจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน  กลุ่มเปาูหมาย ถูกต้อง พร้อมใช้
  - การบนัทกึข้อมูล / การตรวจสอบความสมบรูณ์

รวม 314,350

UC 52,750
กสต. 20750

กองทนุ/อ่ืนๆ 240,850



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพปอ้งกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ประเด็น / งาน : กลุ่มวัยรุ่น
ตัวชี้วัด (KPI) :1 อัตราคลอดมีชีพในหญืงอายุ 15-19 ป ี(เปาูหมายไม่เกิน 40 ต่อพนัประชากร ) 

2อัตราการต้ังครรภซ้์ าในหญิง 15- 19ป ี(เปาูหมายไม่เกิน ร้อยละ10) 
3.ร้อยละการคุมก าเนิดกึ่งถาวรในกลุ่มหญิงแทง้และคลอดอายุต่ ากวา่ 20 ป(ีเปาูหมาย ยาฝังคุมก าเนิด หว่งอนามัย มากกวา่ร้อยละ 80)

สถานการณ ์/ ข้อมูลพ้ืนฐาน :
๑.หญิงต้ังครรภอ์ายุ ๑๕-๑๙ ป ี ๒๗ ราย ( ๑๕๙๕ ) คิดเปน็อัตรา ๗ ต่อพนัประชากรหญิงอายุ๑๕-๑๙ ปี
2. อัตราการต้ังครรภซ้์ าในกลุ่มอายุน้อยกวา่ 20 ป ีในป ี2559-2561 คิดเปน็ 13.16 , 0 ,  ร้อยละ ๑๒ ( ๓ /๒๗ ) ถ้าพจิารณาจากตัวชี้วดัภาพรวมอ าเภออยู่ต้ังครรภสู์ง
ในพ.สต.บา้นทานรองลงมาคือสบปาูด,และรพสต.บา้นใหม่ หลังจากการฟื้นฟทูกัษะชีวติในสถานศึกษา ,การใช้ฝังยาคุมก าเนิดพบวา่ อัตราการต้ังครรภซ้์ าลดลงแต่ยังมี
ปญัหาวา่กลุ่มหญิงต้ังครรภเ์ส่ียง จะเปน็กลุ่มนี้อยู่ล าดับต้นๆ
3. การคุมก าเนิดชนิดกึ่งถาวรในกลุ่มหญิงแทง้และคลอดอายุต่ ากวา่ 20 ป ีร้อยละ ๖๗   ( ๒ /๓ )   (เปาูหมาย ยาฝังคุมก าเนิด/หว่งอนามัย มากกวา่ร้อยละ 80)
๔.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19 ป ีในป ี2559-2561 คิดเปน็  26.13 , 16.69 , 24.83 ต่อพนั ประชากร  เปาูหมาย  ต าบลสบปาูด=38.22 ,บา้นใหม่ฯ=32.61

จ านวน แหล่งงบ
1 รหสัโครงการ.......๐๒๐๑๐๔....โครงการดูแลสุขภาพวัยรุ่น เสาวรส /

PP&P Excellence ศิริขวญั
๑. การสร้างกระแสและการประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึงบริการ เพื่อใหก้ลุ่มเปาูหมายได้รับ บรูณา ธค 61 จิตเวช/PCU
 - ปรับรูปแบบการประชาสัมพนัธแ์ละช่องทางการเข้าถึงบริการ รู้ข้อมูลและการเข้าถึงบริการ งบกองทนุฯ รพสต.
ที่ง่ายและสะดวกส าหรับวยัรุ่น line กลุ่ม วทิยุชุมชน ปาูย
 สายด่วน 1663, 1332,1600
 -รณรงค์ประชาสัมพนัธส์ร้างกระแส ร่วมกับพื้นที่
 2.การเฝ้าระวังพฤติกรรมวัยรุ่นอ าเภอแม่เมาะ
 - การส ารวจพฤติกรรมวัยรุ่น ( 15-24   ป ี) 3000 ทกุต าบล เพื่อทราบข้อมูลพฤติกรรม 7,000       UC มค-มีค62 จิตเวช/PCU
แม่เมาะ= 1,229 ราย , สบปาูด 810 ราย, วยัรุ่นจะได้น ามาวางแผน รพสต.
รพสต. ทา่สี =432นาสัก= 853, บา้นทาน 149 , แก้ไขปญัหา
กอรวก 314 คน (ส ารวจร้อยละ๘๐ )
๓.การเสริมพลังในวัยรุ่น(ลดปจัจัยเสี่ยงเพ่ิมปจัจัยปกปอ้ง)
การพัฒนาทกัษะชีวิตทกัษะการสื่อสารในเด็กและผู้ปกครอง
๓.1 การสื่อสารกับลูกวัยรุ่น

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ แม่เมาะ  จังหวัดล าปาง

ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาูหมาย/จ านวน
พื้นที่

ด าเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์



จ านวน แหล่งงบ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาูหมาย/จ านวน

พื้นที่
ด าเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ด าเนินกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่ ในกลุ่มเปาูหมาย ผู้ปกครองนักเรียน ต.แม่เมาะ เพื่อใหผู้้ปกครองมีทกัษะ 103,220  กสต.แม่เมาะ พค-มิย 61 จิตเวช
 -.จัดท าโครงการร่วมกับเทศบาล "การส่ือสารกับลูกวยัรุ่น" รร.อนุบาลแม่เมาะ ในการส่ือสารกับลูก
ส าหรับผู้ปกครอง/ประสานผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 50 คน  
 -.เตรียมกลุ่มเปาูหมายผู้ปกครองนักเรียน ม1-ม3 ผู้ปกครองนักเรียน ต.แม่เมาะ
 -.จัด อบรมผู้ปกครองหลักสูตร 1 วนั รร.แม่เมาะวทิยา
 -.สรุปประเมินผล  100 คน(2 รุ่น)
๓.2  อบรมทกัษะชีวิตกลุ่มเสี่ยง (เพศ/สุขภาพจิต/ยาเสพติด) 150 คน เพื่อใหก้ลุ่มเปาูหมยมีทกัษะ 117,970  กสต.แม่เมาะ มิ.ย-กค จิตเวช
.-ชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา/แกนน าในชุมชน ( รุ่นละ ๕๐ คน) ในการปอูงกันตนเองจาก
 -ประชุมคณะท างานวางแผนในการจัดการอบรม มมว/อนุบาล โรคเอดส์ ยาเสพติด 
 -ประสานวทิยากรจัดเตรียมหลักสูตรวสัดุอุปกรณ์ในการ เทคโน สุขภาพจิตและต้ังครรภ์
อบรมเชิงปฏบิติัการ 2 วนั ไม่พงึประสงค์
 -ประสานงานผู้เกี่ยวข้องวางแผนเตรียมกลุ่มเปาูหมาย
สถานที่ ก าหนดวนัอบรม
 -ด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการของหลักสูตร
 -ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมหลังอบรม
  -สรุปและประเมินผลโครงการ.
๓.3.กิจกรรสร้างความเข้มแข็งทางใจและเพ่ิมทกัษะชีวิต
แก่เยาวชน(บรูณาการท าช่วงเวลาปดิเทอมหรือวันหยุด)
    -กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะชีวติแก่เยาวชนต าบลนาสัก 100 คน บา้นใหม่ ยกเลิก  งบกองทนุฯ พ.ค รพสต.บา้นใหม่

    - กิจกรรมสอนน้องก่อนเข้าเวยีง 50 คน บา้นใหม่ 11,600     งบกองทนุฯ เม.ย
(อบรมเยาวชนที่จะเข้า เรียนต่อในสถานศึกษานอกพื้นที่ )
๓.4. อบรมก้าวย่างสู่วัยรุ่น(เพศ/สุขภาพจิต/ยาเสพติด) 80 คน ทา่สี 27,000    กสต.บา้นดง มิ.ย. รพสต ท่าสี

๓.๕ การเปดิพ้ืนที่ใหเ้ด็กและเยาวชนได้แสดงออกทกุเรื่องราว
           กิจกรรมบา้นปล่อยของ
1.ประสานงานหน่วยงานที่เกียวข้องเทศบาล/สภาเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน เพื่อเปดิพื้นที่ใหเ้ยาวชน 50,000    UC พค-มิย 62 เสาวรส /

๒.จัดหาสถานที่ที่สามารถเปน็ศูนย์รวมในการท ากิจกรรมร่วมกัน อ าเภอแม่เมาะ สามารถแสดงออกทางด้าน ศิริขวัญ

 โดยก าหนดกิจกรรมในตลาดนัดคลองถม (วนัจันทร์ ) กาย อารมณ์ และ สติปญัญา
๓.จัดหาวสัดุอุปกรณ์ที่เอื้อในการใหเ้ด็กและเยาวชนปลดปล่อย
 มีพื้นที่ใหเ้ด็กได้แสดงออก ความสามารถและ ความคิดสร้างสรรค์ 



จ านวน แหล่งงบ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาูหมาย/จ านวน

พื้นที่
ด าเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

(ปล่อยความคิด ทกัษะ/ปล่อยอารมณ์ ความรู้สึก มีที่ปรึกษาฯลฯ)
๔.จัดท าส่ือประชาสัมพนัธใ์นการเข้าถึง ชมรม บา้นปล่อยของ
๕.จัดท าบอร์ด ชื่นชม/ระบาย/รูปภาพในการท ากิจกรรมต่างๆ  
6.ติดตามประเมินผลทกุ 3 เดือน
๔.กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
๔.๑ สนับสนุนการประกวด TO BE IDOL ระดับภาค TO BE IDOL โรงแรมกาด ขอสนับสนุนงบ สสจ. มค62 จิตเวช

1.ชี้แจงผู้บริหาร รร แม่เมาะวทิยาเพื่อส่งเด็กเข้าประกวด จังหวดัล าปาง สวนแก้ว
2.เตรียมความพร้อมของผู้เข้าประกวด จ านวน 2 คน รรแม่เมาะวทิยา เชียงใหม่
3.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่ืองการเดินทาง จ านวน 2 คน
4.ร่วมเวทปีระกวด TO BE IDOL ระดับภาค
5.สรุปประเมินผล

Service Excellence
๑.การพัฒนาศูนย์บริการที่เปน็มิตร
๑.๑ จัดบริการคลินิกที่เปน็มิตรส าหรับวัยรุ่นในโรงพยาบาล เพื่อพฒันาระบบบริการ
และเชื่อมโยงงาน และ รพสต. ใหเ้ข้าถึงง่าย สะดวก และ
  - พฒันาศูนย์บริการที่เปน็มิตร รพ แม่เมาะ รพ แม่เมาะ รพ แม่เมาะ พงึพอใจ บรูณาการงบ ตค61 จิตเวช

  - จัดบริการที่เปน็มิตรที่ รพสต บา้นใหม่  (น าร่อง) 1 แหง่ รพสต.    - กย 62 รพสต.บ้านใหม่

บา้นใหม่
๑.๒ จัดบริการคลินิกที่เปน็มิตรส าหรับวัยรุ่นในชุมชน
  - อบรมเทคนิคการใหค้ าปรึกษาแก่แกนน าเยาวชนในชุมชน 36 คน รพสต. 9,200       UC มี.ค. รพสต.บา้นใหม่

(หลักสูตร 2 วนั) บา้นใหม่
  - จัดต้ังศูนย์บริการเพื่อนใจวยัรุ่นที่เปน็มิตรส าหรับวยัรุ่น 9 จุด(หมู่บา้น) รพสต. 4,500       UC เม.ย. รพสต.บ้านใหม่

(YFHS) ใน ชุมชนสนับสนุนการจัดต้ังใหเ้ปน็รูปธรรม บา้นใหม่

๑.๓ จัดบริการคลินิกที่เปน็มิตรส าหรับวัยรุ่นในสถานศึกษา
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นTO BE NUMBER 1
  - จัดบริการที่เปน็มิตรที่ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นสถานศึกษา(น าร่อง)  1 แหง่ รร.แม่เมาะ 73,000    กสต.แม่เมาะ พค-มิย 61 จิตเวช

  - อบรมแกนน าชมรม TO BE 1 เพื่อใหบ้ริการที่ศูนย์เพื่อนใจฯ วทิยา
  - เตรียมวสัดุและปรับปรุงสถานที่พร้อมรับบริการ



จ านวน แหล่งงบ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาูหมาย/จ านวน

พื้นที่
ด าเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

  - เปดิศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นอย่างเปน็ทางการ
  - แกนน าก าหนดบทบาทแกนน าและแบง่ผู้รับผิดชอบงาน  
  - ก าหนดการเปดิใหบ้ริการตามวนั เวลา 
  - เสริมสร้างสถานศึกษาปลอดบหุร่ี / ยาเสพติด รพ แม่เมาะ รพ แม่เมาะ จิตเวช

  - การพฒันาแกนน าใหม้ีส่วนร่วมบรูณาการงาน ชมรม รพสต ทกุแหง่
    TO BE NUMBER ONE รร. 8 แหง่
  - การจัดพื้นที่สร้างสรรค์ที่วยัรุ่น และเยาวชนใหม้ีส่วนร่วม
  - สนับสนุนเวชภณัฑ์ ยาคุมฉุกเฉิน,ถุงยางอนามัย,
    ยาฝังคุมก าเนิด
   - ชุดสาธติ  การคุมก าเนิดทกุชนิด
   - แผ่นพบัชุด เพศวถิีของวยัรุ่นและการคุมก าเนิด
  - ติดตามผล
๒.รับการประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐาน ในป ี2562 4,000       UC มีค 62 จิตเวช

ศูนย์บริการที่เปน็มิตรส าหรับเด็กวยัรุ่นและเยาวชน(YFHS)
People Excellence

พัฒนาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและคุณครูผู้รับผิดชอบเด็ก
๑. ฟี้นฟทูกัษะบคุลากรและเครือข่าย สธ/ครู  เพิ่มทกัษะในการท างาน 66,200    UC ก.พ62 จิตเวช

      หลักสูตร"ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" จ านวน 45 คน
๒.ร่วมประชุมวชิาการประจ าป ี2562 รพสต/รพ  2 คน กทม 10,120    UC สค 61 จิตเวช

3. ร่วมเวทแีลกเปล่ียนเรียนระดับจังหวดั รพสต./รพ 2 คน สสจ ล าปาง
Governance Excellence

การบริหารจัดการ
ระบบควบคุมก ากับประเมินผล- ข้อมูล จิตเวช/PCU

 - การบนัทกึและวเิคราะหข์้อมูล ก ากับติดตามผลการด าเนิน ผู้รับผิดชอบข้อมูล รพ/สสอ รพสต.

งานตามระบบการควบคุมก ากับงานHDC   ข้อมูลตัวชี้วดั รพ/สสอ
 - การจัดท าทะเบยีนกลุ่มเปาูหมาย  
   ทะเบยีนหญิงต้ังครรภ ์,ทะเบยีนคุมก าเนิด
 - ข้อมูลพฤติกรรมวยัรุ่น ( 15-24   ป ี)
 -การวเิคราะหข์้อมูลการต้ังครรภ ์และพฤติกรรม/ การรายงาน



จ านวน แหล่งงบ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาูหมาย/จ านวน

พื้นที่
ด าเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
การขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายผ่านสภาเด็กและเยาวชน ,  
อปท.อบต,สภาเด็ก เพื่อใหชุ้มชนรับรู้และสร้าง
 -คืนข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงเพศการตั้งครรภ/์การเลี้ยงดูเด็ก   การมีส่วนร่วมในการแก้ไข กพ 2562 จิตเวช/PCU

จากแม่วยัรุ่น โรคติดต่อ ยาเสพติด สุรา บหุร่ีพฤติกรรมเส่ียง ปญัหา รพสต.

 ติดเกมส์ เด็กแวน้ท ์ ฯลฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 -บรูณาการงานในเวท ีคืนข้อมูลสู่ชุมชนของภาคีเคริข่าย
 -ประสานความร่วมมือในกลุ่มเครือข่ายในสถานศึกษา
 - คืนข้อมูลผ่านสภาเด็กและเยาวชน นาสัก 25 คน นาสัก 2,500       UC ม.ค จิตเวช

แม่เมาะ 25 คน แม่เมาะ รพสต.บ้านใหม่

รวม 486,310

UC 153,520  
กสต 321,190  

กองทนุ 11,600    

บรูณาการกับวยัเรียน



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพปอ้งกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

ประเด็น / งาน : กลุ่มวยัท างาน

ตัวชี้วัด (KPI) :1.       เบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน ไม่เกิน ร้อยละ 2.4

2.       ประชากรกลุ่มเส่ียง และสงสัยปวุยความดันโลหติสูง ในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการวดัความดันโลหติที่บา้น  ≥ ร้อยละ 50  

3.       ผู้ปวุยโรคเบาหวาน รายใหม่ ลดลง

4.       ผู้ปวุยโรคความดันโลหติสูง รายใหม่ ลดลง

5.       ผู้ปวุยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ าตาลได้ ≥ร้อยละ 40  

6.       ผู้ปวุยโรคความดันโลหติสูงควบคุมระดับความดันโลหติได้ ≥ร้อยละ 50  

7.       ผู้ปวุยเบาหวาน ความดันโลหติสูง ที่ขึ้นทะเบยีนได้รับการประเมินโอกาสเส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ≥ร้อยละ 85  

8.       ผู้ปวุยโรคเบาหวานที่มีค่า FBS ≤ 130 mg% ติดต่อกัน 2 คร้ัง ได้รับการเจาะ HbA1C ร้อยละ 70 

9.       ผู้ปวุยโรคเบาหวานสีแดงและสีด า ได้รับการส่ง COC และเยี่ยมบา้น ร้อยละ 50

สถานการณ ์/ ข้อมูลพ้ืนฐาน :
1. ความครอบคลุมการคัดกรอง  DM ร้อยละ 96.07 HT ร้อยละ 96.43 

      - กลุ่มเส่ียง DM ร้อยละ  4.19 HT ร้อยละ  37.51

      - กลุ่มเส่ียงสูง DM ร้อยละ  0.65 HT ร้อยละ  11.74

๒.ผู้ปวุยรายใหม่
    -  DM ร้อยละ 1.41  (ลดจากป ี60 ร้อยละ๓๖.๘๖ )

    -  HT ร้อยละ  4.34 (เพิ่มจากป ี60 ร้อยละ๘ )

๓.ร้อยละของผู้ปวุยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูงที่ควบคุมได้

     - DM ร้อยละ  18.37 ( เกณฑ์ปร้ีอยละ๔๐)

     - HT ร้อยละ  45.24  ( เกณฑ์ร้อยละ๕๐ )

๔.อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 – 60 ป ีผลงานสะสมร้อยละ  ๖๐.๗๑ ต่ าสุดที่แม่เมาะและสบปาูด ร้อยละ48.94,48.76

๕.อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 – 70 ป ีผลงาน ร้อยละ 81.55  ผลงานต่ า ที่รพ.สต.บา้นทาน ร้อยละ 45.52
    - คัดกรองด้วยตนเอง ร้อยละ 69.40  ผลงานต่ า ที่รพ.สต.บา้นทาน 35.55

    - คัดกรองด้วยเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 81.55  ผลงานต่ า ที่รพ.สต.บา้นทาน 45.52

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ  แม่เมาะ  จังหวัดล าปาง



จ านวน แหล่งงบ

1 รหสัโครงการ.......๐๒๐๑๐๕....โครงการดูแลสุขภาพวัยท างาน

PP&P Excellence

1) พัฒนาการสื่อสารข้อมูลสุขภาพ ๕ ต าบล ทกุแหง่ เพื่อใหชุ้มชนรับรู้และ 6300 กสต.แม่เมาะ ธ.ค ปฐมภมูิ /

1.1 พฒันาช่องทางการส่ือสาร ตระหนักในการปรับพฤติกรรม รพ.สต.ทุกแห่ง

  - ส่ือสารทางเสียงตามสาย วทิยุชุมชน ฯลฯ ของตนเองและคนในครอบครัว

เพื่อใหป้ระชาชนเกิดความตระหนักและเกิดการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมเพื่อลดภาวะเส่ียงต่อสุขภาพ ส่งเสริมกิจกรรม.

สุขภาพ 3อ.2ส.

 - จัดกิจกรรมรณรงค์คัดกรองเพื่อสร้างความตระหนัก

  - จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ ์เช่น Spot ไวนิล 

    เพื่อเผยแพร่ในชุมชน

๑.๒ สนับสนุนใหเ้กิดกิจกรรมการออกก าลังของบคุลากร

และประชาชนทั่วไป ลดการเนือยนิ่ง

1.๓ ติดตาม ก ากับ ประเมินผล

2) การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยท างาน ดังน้ี

หน่วยงานสาธารณสุข :

1)กิจกรรมองค์กรสร้างสุข  ลดโรค ลดภยั เพื่อใหเ้กิดองค์กรต้นแบบ บรูณาการ ยุทธ.3 HR

1.1 สนับสนุนการใช้ 3อ2ส1ฟ ในองค์กร

      หรือชุมชนลดพงุลดโรค 

1.2 จัดใหม้ีHealthy breakในการประชุม/อบรม

1.3ก าหนดนโยบายการออกก าลังกายทกุวนัพธุ

1.4 ค้นหาบคุคลต้นแบบด้านสุขภาพ

2). จัดใหม้ีสถานที่จ าหน่ายผักปลอดสารพษิ

 การปอ้งกันระดับชุมชน

ระยะเวล
าด าเนินก

าร
ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปา้หมาย/
จ านวน

พ้ืนที่
ด าเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ



จ านวน แหล่งงบ

ระยะเวล
าด าเนินก

าร
ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปา้หมาย/
จ านวน

พ้ืนที่
ด าเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ

1.การเฝ้าระวัง 24,500 อ าเภอ 17,150 UC ต.ค - ธ.ค ปฐมภมูิ /

 ๑.๑ เฝ้าระวังภาวะ BMI / รอบเอว อายุ 15 ขึ้นไป แม่เมาะ เพื่อค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง รพ.สต.ทกุแหง่

 ๑.๒ การคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง

       ในกลุ่ม ๓๕ ปขีึ้นไป

โดย  

1)ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลประชาชน ทกุแหง่

  - อายุ ๑๕ - ๓๔ ปี

  - อายุ 35ป ีที่ไม่ปวุยด้วยโรคเบาหวานและ

    โรคความดันโลหติสูง
  - พฒันาแบบฟอร์มคัดกรอง ใหค้รอบคลุม

         กลุ่มอายุ 15-34 ปี

         กลุ่มอายุ 35 ปขีึ้นไป

  - ก าหนดระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมแต่ละช่วง

  - ทบทวนแนวทางการคัดกรองและส่งต่อ
2.มีการจัดบริการตรวจสุขภาพเชิงรุก การคัดกรอง

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหติสูง ในประชากรเปาูหมาย

3.ส ารวจพฤติกรรมสุขภาพประชาชนในเร่ือง 

  - ออกก าลังกายวนัละ 30 นาท ีอย่างน้อย

       อาทติย์ละ 3 วนั

  -  การบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม 

  - บริโภคบหุร่ีและสุรา

  - รอบเอวและBMI

4.จัดท าทะเบยีนหรือจัดท าข้อมูลโดยแยก

เปน็กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มเส่ียงสูง กลุ่มปวุย



จ านวน แหล่งงบ

ระยะเวล
าด าเนินก

าร
ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปา้หมาย/
จ านวน

พ้ืนที่
ด าเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ

 โดยการใช้ปงิปองจราจรชีวติ 7 สี

5.บนัทกึผลการคัดกรองลงใน Hos.Xp 9000 ต.แม่เมาะ 45000 UC ต.ค - ธ.ค ปฐมภมูิฯ

๑.๓ การคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่เบื้องต้น ๒๐๐ คน อ.แม่เมาะ 43,000 กองทนุฯ ก.ค ปฐมภมูิฯ
๑.๔การตรวจหาสารเคมีตกค้างในเกษตรกร 250 คน กอรวก 53,900   กองทนุ กค กอกรวก
๑.๕ ตรวจมะเร็งล าไส้ใหญ่เบื้องต้นด้วยวธิ ีCEA ๑๐๐ คน รพ.สต.บา้นทาน 36,000   กองทนุ ก.ค รพ.สต.บ้านทาน

๒.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อส่งเสริมการปรับเปล่ียน

๑.กลุ่มปกติ พฤติกรรมในการที่จะลดโรค

  -  ส่งเสริมความรู้ด้าน3 อ 2ส. และลดความเส่ียง  

๒. กลุ่มเสี่ยง

๒.๑ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบคุคลในชุมชน 3836 กลุ่มเส่ียง 15,347 UC ม.ค - มิ.ย ปฐมภมูิ

โดยมี อสม.นักจัดการสุขภาพ อสม.โรคไม่ติดต่อ ทกุต าบล  / รพ.สต.

เปน็ผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมและใช้แบบHealth

 Leteracy เปน็การ ติดตาม  ดังนี้  

1) ท าทะเบยีนบคุคลเปาูหมาย

2) วเิคราะหพ์ฤติกรรมเส่ียง  สาเหตุ รายบคุคล  

3) สนับสนุนการลด พตก.เส่ียงตามสาเหตุรายบคุคล

   - การปรับเปล่ียนด้วยตนเอง

   - ก าหนดใหม้ี Buddy โดย อสม.คนต่อ กลุ่มเส่ียง 2คน

     หรือสมาชิกในครอบครัว ในการดูแล และกระตุ้นใหม้ี

    การปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามเปาูหมายที่ก าหนด

   - การสนับสนุนของ กสต./อสค.

ในการจัดปจัจัยเอื้อ และกิจกรรมส่งเสริมใช้การปรับ

เปล่ียนพฤติกรรม ร่วมกับการจัดกิจกรรมการส่ือสาร

 ปชส. การรณรงค์ และจัดกิจกรรมกลุ่ม  การจัดส่ิง
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แวดล้อมที่เอื้อด้วยกลไกการมีส่วนร่วมในชุมชน

4) ติดตามความก้าวหน้า/ผลลัพธก์ารปรับ

เปล่ียนพฤติกรรมในชุมชนต่อเนื่อง

3.กลุ่มสงสัยปว่ย

 - ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อวเิคราะหส่์วนขาด 1580 7900 UC ม.ค - มิ.ย ปฐมภมูิ

ของกลุ่มเปาูหมาย  / รพ.สต.

  - จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการ 250 50000 PPA มิ.ย- ก.ค ปฐมภมูิ

     ปรับเปล่ียนพฤติกรรม   / รพ.สต.

  - กิจกรรมทบทวนตนเอง (ประเมินและวเิคราะหพ์ฤติกรรม

    ตนเองด้วยแบบประเมิน HL ก่อน  

  - กิจกรรมสร้างแรงจูงใจและก าหนดเปาูหมาย   (ก าหนด

เปาูหมายเชิงพฤติกรรมอย่างน้อย 1 พฤติกรรมและผลลัพธ์)

  - กิจกรรมส่งเสริม ความรู้และทกัษะที่จ าเปน็ในการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเปาูหมายโดยใช้เคร่ืองมือ   

แบบสอบถาม HL  แบบประเมินระดับการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมและประเมินความพร้อมในการปรับเปลียน)

   ๔. กิจกรรมการเติมเต็มส่ิงที่ขาดหายไป

(ความรู้และทกัษะที่จ าเปน็)

   ๕. กิจกกรมการวดัผล

     - ติดตามผลรายบคุคลทกุ 1  เดือนโดย อสม.

  /มอค.ใช้แบบประเมินตนเตือนตน

     -  สรุปประเมินผลแบบประเมิน HL ๕๐๐ ราย ต.แม่เมาะ 5000 UC ม.ค - มิ.ย ปฐมภมูิฯ

บนัทกึข้อมูลใน โปรแกม HBSS

 ๖.การติดตามประเมินผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรม



จ านวน แหล่งงบ

ระยะเวล
าด าเนินก

าร
ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปา้หมาย/
จ านวน

พ้ืนที่
ด าเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ

 - ท าการชี้แจงให ้ อสม.ในการติดตาม

 - ด าเนินการติดตามทกุ 1 เดือน

 - การวเิคราะหแ์ละรวบรวมข้อมูลส่ง มอค ทกุเดือน

 - มอค.ด าเนินการวเิคราะหผ์ลการปรับเปล่ียน  

พฤติกรรมทกุ 3 เดือน น าข้อมูลเข้าNCD Board

๗.การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเปล่ียนชีวติพชิิตโรคเบาหวาน 300 คน บา้นทา่สี ยกเลิก 95,700   กสต.บา้นดง พ.ค. รพ.สต.

ความดันโลหติสูง ตามวถิีชุมชน ไม่ได้รับอนุมัติ บา้นทา่สี

๘. ติดตามความก้าวหน้า/ผลลัพธก์ารปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ในชุมชนต่อเนื่อง 196   คน นาสัก  24100 คก.พระราชด าริ มิ.ย รพ.สต.บา้นใหม่

๔.กลุ่มสงสัยปว่ยความดันโลหติสูง 1514  คน ทกุแหง่ ปฐมภมูิ

๑. ท าทะเบยีนกลุ่มสัยปวุยความดันโลหติสูง กลุ่มสงสัยปวุย  / รพ.สต.

๒.ประเมินพฤติกรรมที่เปน็ปจัจัยเส่ียงใหเ้กิดโรคด้วย ความดัน ฯ

แบบประเมินตนเตือนตน หาสาเหตุ ลด ละ เลิก  

ปจัจัยเส่ียง  เพิ่มปจัจัยสนับสนุนใหสุ้ขภาพดี

ทสีมัครใจท าด้วยตนเองอย่างน้อย 1 ข้อ

๓.วดัความดันโลหติด้วยตนเองที่บา้นต่ืนนอนเช้า

และก่อนนอน 7 วนั 

๔.ประเมินผลกิจกรรมติดตามโดย อสม./ มอค

5. สรุปผลลงบนัทกึข้อมูลใน HDC online

 ๓.กิจกรรมใส่ใจสุขภาพต้านโรคมะเร็งปากมดลูก ต าบลแม่เมาะ

    และมะเร็งเต้านม

๑. ชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบแนวทาง

การด าเนินงาน

๒.ประสานบคุคลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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และเตรียมวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

๓.จัดท าปาูยรณรงค์

 -มะเร็งปากมดลูก 12 ปาูย ต าบลแม่เมาะ 6,300 กสต.แม่เมาะ ม.ค ปฐมภมูิฯ

 -มะเร็งเต้านม 12 ปาูย ต าบลแม่เมาะ 6,300 กสต.แม่เมาะ ม.ค ปฐมภมูิฯ

รณรงค์ประชาสัมพนัธใ์นหมู่บา้น โดยเจ้าหน้าที่

และ อาสาสมัครประจ าหมู่บา้นแต่ละหมู่บา้น  

เพื่อใหค้วามรู้และสร้างความตระหนักในการ  

ดูแลตนเองในสตรีกลุ่มเปาูหมาย 

๔.จัดท าหนังสือเชิญชวนมารับบริการตรวจมะเร็ง 1,369 คน ต าบลแม่เมาะ 720 กสต.แม่เมาะ ม.ค-ก.ย ปฐมภมูิฯ

๕.จัดท าคู่มือการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 3,500 คน ต าบลแม่เมาะ 52,500 กสต.แม่เมาะ ม.ค ปฐมภมูิฯ

๖.ใหค้วามรู้เร่ืองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง

เต้านมแก่อสม โดย มอค ประจ าหมู่บา้น 290คน ต าบลแม่เมาะ ม.ค-ก.ย ปฐมภมูิฯ

๗.แจกหนังสือเชิญ เพื่อนัดกลุ่มเปาูหมาย 

ตามวนัและเวลาที่ก าหนด โดยเจ้าหน้าที่และ

อาสาสมัครประจ าหมู่บา้นแต่ละหมู่บา้น

๘. จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก 500 คน ต าบลแม่เมาะ 20,000 UC ม.ค-ก.ย ปฐมภมูิฯ

Service Excellence
การบ าบดัผู้ติดสุรา / บหุร่ี ๑๐๐ คน อ.แม่เมาะ เพื่อใหผู้้ปวุยได้รับการรักษา 43,000 กองทนุ ก.พ จิตเวช

อย่างต่อเนื่อง

People Excellence  

 - อบรมทกัษะเทคนิคการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ๑๕ คน อ.แม่เมาะ เพื่อใหม้ีทกัษะในการท างาน 13,200 UC ก.พ NCD.Board

 - การพฒันาศักยภาพอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) ยกเลิก(บรูณาการแม่และเด็ก)

Governance Excellence

การบริหารจัดการ  
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1.  การขับเคล่ือนนโยบายและแนวทางการท างาน เพื่อน านโยบายสู่การปฏบิติั  

โดยNCD Board

2.องค์การต้นแบบ BMR  HLO

    - ประเมินความรอบรู้ของบคุลากรในหน่วยงาน  

   - ก าหนดประเด็นการพฒันาตามส่วนขาดและพฤติกรรม

ที่เปน็ปญัหาเช่น องค์กรต้นแบบออกก าลังกาย 

 HEAlTHY BREAK  เปน็ต้น

การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

 ๑.คืนข้อมูลสถานการณ์ โรค NCD สู่เวท ี พชอ.เพื่อหา เพื่อใหชุ้มชนตระหนักและ
  มาตรการและการจัดโครงการในการแก้ไขปญัหา NCD สร้างการมีส่วนร่วมในการ

 ๒.เสริมสร้างภาคีเครือข่ายในการท างาน บรูณา ๒ หมู่บา้น นาสัก แก้ไขปญัหาชุมชน

การหมู่บา้น/ต าบลจัดการสุขภาพ สถาน บา้นแม่จาง 54000 งบกองทนุ มี.ค รพ.สต.

ประกอบการ ทอ้งถิ่นในการจัด ชุมชนลดเส่ียง บา้นข่วงม่วง เหมือแร่ บา้นใหม่

ลดโรค 2 หมู่บา้น หนิปนู
๓..กิจกรรมหมู่บา้นปรับเปล่ียนพฤติกรรม 1 หมู่บา้น แม่เมาะ ปฐมภมูิฯ

  - คืนข้อมูลสถานการณ์ โรค NCD สู่เวท ีหมู่บา้น/ บา้นเมาะหลวง  
  ต าบลจัดการสุขภาพเพื่อหามาตรการและการจัด

  การแก้ไขปญัหา NCD  

 - ยกระดับการพฒันาระดับหมู่บา้นปรับเปล่ียน

   พฤติกรรมสุขภาพ

 - จัดกิจกรรมหมู่บา้นปรับเปล่ียน 7 ขั้นตอน

 - เสริมพลังชุมชนที่ลด หรือปลอดผู้ปวุยรายใหม่

๔.กิจกรรมปอ้งกันและลดโรคแบบมีส่วนร่วม 

 ๔.๑การอบรมคณะกรรมการพฒันาต าบลจัดการสุขภาพ ๒๕๐ คน ทกุต าบล 156,000 กองทนุฯ มี.ค ปฐมภมูิฯ
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 5 ต าบลๆละ50 คน ต าบลละ 2 คร้ัง ๗๐๐ ครัวเรือน ทกุต าบล

 ๔.๒จัดกิจกรรมมหกรรมสุขภาพเพื่อการสร้างสรรค์ ๓๕๐ คน ทกุต าบล 122,700 กองทนุฯ ส.ค ปฐมภมูิ

รวม 778,417

UC 123,597
กสต 72,120  

กองทนุ 532,700  

PPA 50000



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพปอ้งกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ประเด็น / งาน :  กลุ่มวัยผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัด (KPI) : ร้อยละของต าบลที่มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ ทมีีภาวะพ่ึงพิง (Long Term Care)ในชุมชน ผ่านเกณฑ์  

สถานการณ ์/ ข้อมูลพ้ืนฐาน :
๑.ร้อยละของ Healthy Ageing  ต้องเพิ่มขึ้นหรือคงที่จากปทีี่ผ่านมา ป ี6๑   ผลงานร้อยละ  ๙๖.๑๓ ป ี60   ร้อยละ  ๙๘.๔๙            
2. การคัดกรองภาวะเส่ือม หรือกลุ่มอาการ Geriatric Syndromes พบที่มีความเส่ียง/ผิดปกติ 
  - ภาวะ โภชนาการ  อ้วน ร้อยละ ๓.๖๓  ( ป๖ี๐ = ๓.๑๖ )
  - ข้อเข่าเส่ือม ร้อยละ ๑๗.๕๘ (ป๖ี๐=๑๖.๙๙ )
  - เส่ียงหกล้ม  ร้อยละ ๖.๐๙ ( ป๖ี๐=๖.๓๒ )
  - สุขภาพช่องปาก  ร้อยละ  ๗.๗๘(ป๖ี๐=๔.๖๐)
  - สมองเส่ือม ร้อยละ ๔.๘๔ (ป๖ี๐=๔.๕๒) ( ข้อมูล HDC ๑๐ ต.ค ๖๑ )
3. มีต าบล LTC. ๒ ต าบล จากทั้งหมด ๕ ต าบล คิดเปน็ร้อยละ 81.35 
4. คลินิก/หน่วยบริการผู้สูงอายุ   มีคลินิกผู้สูงอายุใน รพ. แต่ยังขาดการประสานส่งต่อคลินิกผู้สุงอายุ  เมื่อผลคัดกรองผิดปกติ                 
๕.การบริหารจัดการในภาพอ าเภอยังไม่ชัดเจน

จ านวน แหล่งงบ
รหสัโครงการ.......๐๒๐๑๐๖.....โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย

PP&P Excellence
๑.ส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
 -มีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใน  -ชมรมผู้สูง ต.แม่เมาะ ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 20,000 UC ตค - กย. 62 CMแม่เมาะ
ชมรมผู้สูงอายุ  (2-3 เดือน/คร้ัง) อายุ 21 ชมรม ต.สบปาูด ผ่านเกณฑ์ CMสบปา้ด

  -ชมรมผู้สูง ต.แม่เมาะ ชมรมสูงอายุ
13 ชมรม ต.แม่เมาะ

 -กิจกรรมเชิงรุกในชมรมผู้สูงอายุต าบล 260  คน อ าเภอ ผู้สูงอายุที่มีปญัหา 26,500 UC พ.ค - ก.ค. 62  รพ/รพสต
 *การพอกข้อเข่าด้วยยาสมุนไพร เข่าเส่ือมได้รับ แผนไทย

ข้อบริการพอกเข่า
สมุนไพรด้วยวธิี  
แพทย์แผนไทย

 - การดูแลข้อเข่าโดยใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย 50 คน รพ.สต. 10000 กองทนุฯ ตค - กย. 62 รพ.สต.

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ..แม่เมาะ...จังหวัดล าปาง

ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
เปา้หมาย/
จ านวน

พ้ืนที่
ด าเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ



จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปา้หมาย/
จ านวน

พ้ืนที่
ด าเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ผู้สูงอายุที่มีปญัหาข้อเข่าเส่ือม บา้นใหม่ฯ บา้นใหม่ฯ
* การดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุกลุ่มข้อเข่า กายภาพ
เส่ือม (ประสานกายภาพบ าบดั)
๒. กิจกรรม ในโรงเรียนผู้สูงอายุ รร.ผู้สูงอายุ 4 ต าบล อปท ตค - กย. 62 รพ/รพสต
 -ร่วมเปน็วทิยากร ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 - สนับสนุนกิจกรรมศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุโดย
การ รร.ผู้สูงอายุ 

4 ต าบล 17,160
  ใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ  

๓. มีกิจกรรมส่งเสริมทนัตกรรม  มุมความรู้ ต.แม่เมาะ มีบริการส่งเสริมปอูง ทนัตกรรม
 กิจกรรมตรวจฟนั ในชมรม,  รร.ผู้สูงอายุ , ต.สบปาูด กันทนัตสุขภาพใน
 ,เยี่ยมบา้น (ประสานทนัตกรรม) ระดับต าบล
๔.พัฒนางานวัดส่งเสริมสุขภาพ
๔.๑ คัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ และสามเณร 159 รูป อ าเภอ พระสงฆ์ได้รับการ UC ต.ค - ธ.๕ ปฐมภมูิ/รพสต
       / ใหค้วามรู้ คัดกรองสุขภาพ 
๔.๒ จัดท าทะเบยีนพระสงฆ์ และคัดแยกข้อมูล มีข้อมูลสุขภาพ ปฐมภมูิ/รพสต
         ตามปงิปอง ๗ สี ADLและภาวะเส่ียง พระสงฆ์
๔.๓ ถวายความรู้ในการดูแลสุขภาพ ร่วมรณรงค์ให้ 50 รูป อ าเภอ พระสงฆ์ดูแลตนเอง 6,750 UC มีค.-พค.62 วัชร/ีศิริขวัญ
ประชาชนถวายอาหารสุขภาพแก่พระสงฆ์ ตามพระธรรมวนิัย

๔.๔ร่วมจัดการอบรมพระหลักสูตรพระ อสว . 5 รูป 4 ต าบล 1 วดั 1 รพสต. สสจ. ตค - กย. 62 วชัรี/ศิริขวญั
       ( 70 ชั่วโมง) มีพระ อสว.
๔.๕ รวบรวมวเิคราะหข์้อมูล  ติดตาม และรายงานผล วชัรี/ศิริขวญั
๔.๖ มีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม วดัผ่านการประเมิน ปฐมภมูิ/
        พฒันาวดัส่งเสริมสุขภาพ วดัส่งเสริมสุขภาพ รพสต

อย่างน้อย  1วดั/ต าบล
๕.การดูแลผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแล ระยะยาว
   ในชุมชน
  - จัดกิจกรรมเยี่ยมบา้น สนับสนุนวสัดุอุปโภค/บริโภค ๕๐๐ คน อ าเภอ 150,000 กองทนุฯ ตค - กย. 62 ปฐมภมูิ/



จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปา้หมาย/
จ านวน

พ้ืนที่
ด าเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ตามความจ าเปน็ คนละ ๓ คร้ัง/ปี แม่เมาะ รพสต
๖.สรา้งความเข้าใจสิทธิและการเข้าถึงบรกิารของผู้พิการ
 - จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ผู้พกิารและผู้ดูแลในเร่ืองสิทธ ิและการ๕๐๐ คน อ าเภอ 119,800 กองทนุฯ 29-30 ปฐมภมูิ/
 ขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แม่เมาะ เม.ย 62 รพสต

Service Excellence
พฒันาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
๑. คัดกรองสุขภาพ ผู้สูงอายุ ตค - กย. 62 ปฐมภมูิ/
 การคัดกรองเบื้องต้น  ใช้แบบคัดกรอง 5,898 คน อ าเภอ  -ผู้สูงอายุได้รับ 36,568 UC รพสต
สุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้น การคัดกรอง 100%
การประเมินเมื่อคัดกรองผิดปกติ
 -การคัดกรอง Geriatrict syndrome 1,830 คน อ าเภอ ผู้สูงอายุที่คัดกรองแล้ว 8,958 UC ธค- กย. 62 ปฐมภมูิ/
 ข้อเข่าเส่ือม 862 ผิดปกติ ได้รับการ รพสต
สมองเส่ือม 237 ประเมินและส่งต่อ
 -การคัดกรองโรคผู้สูงอายุ
ตาต้อกระจก โดยใช้ Snelen chart 422
๒.การส่งต่อ คลินิกสูงอายุ (กรณีประเมิน อ าเภอ  ผู้สูงอายุที่คัดกรอง/ ธค- กย. 62 ปฐมภมูิ/
แล้วพบวา่ผลผิดปกติ ) ประเมินแล้วผลผิด รพสต

ปกติได้รับการส่งต่อ
ทกุราย

๓. พฒันาสถานบริการทกุระดับใหผ่้านเกณฑ์ สวล.5 ด้าน ๕ แหง่ ทกุ รพ.สต. บรูณาการแผนงบกองทนุฯ 63 ทกุ รพ.สต.
จัดท าปาูยบง่ชี้คลินิกผู้สูงอาย/ุ หน่วยบริการอย่างชัดเจน
ปรับปรุงราวจับทางเดินอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ 
ไม่ครบตลอดเส้นทางเดินปรับปรุงทางลาดไม่ได้ได้
มาตรฐาน  ล่ืนเส่ียงต่อการล่ืนล้ม

๔. ทบทวนแนวทาง และส่งเสริมการจัดคลินิกผู้สูงอายุ 1 แหง่ รพ.แม่เมาะ มีคลินิกผู้สูงอายุใน รพช. นาลิน/วชัรี
ใน รพช.
 - จัดคลินิกผู้สูงอายุใหเ้ปน็สัดส่วน มีปาูยชัดเจน จัดระบบ/ ผู้สูงอายุทมีารับ นาลิน OPD
ช่องทางการใหบ้ริการผู้สูงอายุ ตามมาตรฐาน มีผู้รับผิดฃอบ บริการในรพ.
 -  ก าหนดวนัจัดคลินิกผู้สูงอายุ 2 วนั / อาทติย์



จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปา้หมาย/
จ านวน

พ้ืนที่
ด าเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

     *วนัอังคาร  เพื่อรองรับการส่งต่อผู้สูงอายุที่พบปญัหา นาลิน OPD
จากการประเมิน Geriatric Syndrome ในชุมชน
     * วนัศุกร์ประเมิน/คัดกรองผู้สุงอายุในคิลนิก NCD คิลนิค NCD นาลิน OPD
 ข้อเข่าเส่ือม
 - แนวทางการส่งต่อ และปรึกษาแพทย์ 
 - สรุปรายงานKPI ต่อคณะกรรมการพฒันา นาลิน OPD
service planและPCT ทกุเดือน
๕.พัฒนาสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี สิ่งอ านวย ๕ ต าบล อ าเภอ 357,500 กองทนุฯ มี.ค- ก.ย๖๒ ปฐมภมูิ/
ความสะดวกใหกั้บผู้พิการ / ผู้สูงอายุ แม่เมาะ รพสต
 - หฟูงัจ านวน  ๑๐ ราย  
 - รถผู้พกิารแบบคันโยก ๑๐ คัน
 - รถเข็นนั่งไฟฟาูผู้พกิาร ๑ คัน
 - รถนั่งคนพกิารปรับเอนนอนได้ ๗ คัน
 - รถนั่งคนพกิารแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ ๘ คัน
 - จัดซ้ือส้วมนั่ง ๑๐๐ ราย

People Excellence
๑.ประชุมวชิาการผู้สูงอายุ
     1.1 หลักสูตร Geriatricส าหรับแพทย/์พยาบาล  3 คน รพ.แม่เมาะ บรูณาการงบฯย.๓
      /ทมีสหสาขา
     1.2  คลินิกผู้สูงอายุ 1 คน รพ.แม่เมาะ บรูณาการงบฯย.๓
     1.3 การพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 1 คน รพ.แม่เมาะ บรูณาการงบฯย.๓
     1.4  Care Manager  ผู้สูงอายุ 3 คน ต.นาสัก      ศูนย์อนามัยเขต1เชียงใหม่

ที่เหลืออีก 2 ต าบล (3 รพ.สต.) ต.จางเหนือ
     1.5 เข้าร่วมประชุมวชิาการโรคผู้สูงอายุของ 8 คน อ าเภอ ไม่ใช้งบ
       รพ.ล าปาง / สสจ. 
๒. อบรมฟื้นฟศัูกยภาพ Care Giver ทั้งหมด 60 อ าเภอ 7,500 UC เมย.62 ปฐมภมูิ/

Governance Excellence รพสต
การบริหารจัดการ
1.พฒันาโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ เจ้าหน้าที่



จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
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จ านวน

พ้ืนที่
ด าเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

และผู้รับผิดชอบงานสูงอายุ
1.1ประชุม จนท.ผู้รับผิดชอบหมู่บา้น , งานสูงอายุ 30 คน อ าเภอ เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการ 1,500 UC พย-สค.62 ปฐมภมูิ/
 -ชี้แจง ก ากับ ติดตาม ทบทวน    การด าเนินงาน แม่เมาะ ด าเนินงานกลุ่มวยัสูงอายุ รพสต
๒.รับการประเมิน ต าบล 2 อปท  ต าบล LTC ผ่าน 4,000 UC มิย.- สค.62 CMแม่เมาะ
LTC ตามมาตรฐาน 7 องค์ประกอบ แม่เมาะและ เกณฑ์ 2ต าบล CMสบปาูด
การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
๑.การด าเนินงาน ต าบล LTC 2 อปท ต าบลLTC ต าบล LTCผ่านเกณฑ์ LTC ตค - กย. 62 CMแม่เมาะ

(อปท) สบปาูด

๑.๑ร่วมกันจัดท า care plan ในการดูแลผู้ปวุยสูงอายุ 87 คน ต าบลLTC ผู้สูงอายุ กลุ่ม 1-4 600 UC ตค - กย. 62 CMแม่เมาะ

 รายบคุคล (2และ3)  มี care plan CM สบปาูด
ทกุราย

๑.๒ การลงติดตามเยี่ยม ผู้สูงอายุ ตาม care plan  , 87 คน ผู้สูงอายุกลุ่ม 2 และ3 ตค - กย. 62 สหวชิาชีพ
นิเทศติดตาม CG และบนัทกึข้อมูล โปรแกรม COC ได้รับการเยี่ยมบา้น มอค.

โดยเจ้าหน้าที่ อปท.
๒.สร้างเวทกีารมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

๒.๑ ร่วมจัดเวทแีลกเปล่ียนการด าเนินกิจกรรม LTC 30  คน ต.แม่เมาะ  มีเวทแีลกเปล่ียน 3,000 UC ส.ค วัชรี  CM

         ร่วมกับ อปท. เรียนรู้การด าเนิน

งาน LTC

๓.กิจกรรมสู่เส้นทางที่ 60 ประชาชนอาย5ุ9 ปตี าบลนาสัก  อบต.นาสัก

  - อบรมใหค้วามรู้การเตรียมตัวเข้าสู่วยัสูงอายุ ที่จะย่างเข้าสู่วยั

    กิจกรรมสู่อ้อม(กิจกรรมับน้อง) สูงอายุ

๔. ประสานความร่วมมือเครือข่าย

   * ภาครัฐ – พมจ./อปท.

   * ประชาสังคม – สภาผู้สูงอาย/ุชมรม/เครือข่ายอื่นๆ

การบริหารจัดการข้อมูล
๑.ก าหนดใหม้ีการจัดท าทะเบยีนและการคัดแยก ทกุแหง่ อ าเภอ  ปฐมภมูิ/
ข้อมูลคัดกรองตามปงิปองจราจร ๗ สี ADLและภาวะเส่ียง รพสต



จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปา้หมาย/
จ านวน

พ้ืนที่
ด าเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
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๒.รวบรวม วเิคราะหข์้อมูล  ติดตาม และรายงานผล
๓.พฒันาข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ผลการดูแล /ผลการเยี่ยม
     บา้น/การส่งต่อข้อมูลการดูแล --- COC /Special PP

รวม 769,836

UC 115,376
กสต 0

กองทนุ 654,460



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพปอ้งกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ประเด็น / งาน : คบส.
ตัวชี้วัด (KPI) :

1. ร้อยละของผลิตภณัฑ์สุขภาพกลุ่มเปาูหมายที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายที่ก าหนด ไม่น้อยกวา่ 96
2. ร้อยละของผลิตภณัฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภยั ไม่น้อยกวา่ 75 
3. ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกลุ่มเปาูหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด ไม่น้อยกวา่ 100
4. ร้อยละของผลิตภณัฑ์ และบริการสุขภาพที่ร้องเรียนได้รับการแก้ไข  ไม่น้อยกวา่ 100

สถานการณ ์/ข้อมูลพ้ืนฐาน :    
1.การใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมในชุมชน โดยเฉพาะยาปฏชิีวนะ NSAIDs และ Steriod
2.ผู้บริโภคบางกลุ่ม ซ้ือผลิตภณัฑ์สุขภาพตามการโฆษณาชวนเชื่อและน าเสนอสินค้าของผู้ประกอบการ ทั้งส่ือรูปแบบเดิม (การขายตรง เคเบลิทวี ีฯลฯ) 
และในส่ือรูปแบบใหม่ๆ   เช่น ส่ือดิจิตอล (line FB IG Instagram ฯลฯ) 
3. เคร่ืองส าอางที่มีการปนเปื้อนสารปรอท ยาแผนโบราณ ผลิตภณัฑ์อาหารที่มีการปนเปื้อนสเตียรอยด์  พชืผักที่พบสารเคมีก าจัดศัตรูพชืตกค้าง
4. ร้านขายของช าจ าหน่ายยาปฏชิีวนะ ร้อยละ 54.75 จากการส ารวจ 263 ร้าน พบการจ าหน่ายยาปฏชิีวนะ 144 ร้าน

จ านวน แหล่งงบ
รหสัโครงการ.......๐๒๐๑๐๗.......โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ..........

ประเด็น Service EXCELLENCE
1).ควบคุมก ากับดูแลและ 1.1จัดต้ังจุดบริการประชาชนด้านการขอ ทกุรายที่มารับ สสอ.แม่เมาะ สถานประกอบการด้าน  ต.ค. 61 สุภาภรณ์ 

ส่งเสริมผลิตภณัฑ์และบริการ อนุญาตและการรับเร่ืองร้องเรียน ณ บริการ รพ.แม่เมาะ ผลิตภณัฑ์สุขภาพใน ถึง ก.ย. 62 ถวิล 

สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ อ าเภอแม่เมาะ ได้รับ
 (Pre-marketing control) 1.2 ประชาสัมพนัธก์ารขออนุญาตสถาน มาตรฐานการผลิตและ

ประกอบการ ผลิตภณัฑ์สุขภาพและโฆษณา การโฆษณาที่ถูกต้อง
แก่ผู้ประกอบการ ผ่านทาง เสียงตามสาย เพิ่มมากขึ้นจากปี
หนังสือราชการ เอกสารแผ่นพบั งบประมาณ 2561
Social Network เช่น line group 
,Face Book  เปน็ต้น
1.3 ใหค้ าแนะน าผู้ประกอบการด้านผลิตภณัฑ์แล
ะบริการสุขภาพ เพื่อใหส้ามารถเข้าสู่ระบบ
การขออนุญาต e-submission

งบประมาณ

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ 2562
คปสอ.แม่เมาะ      จังหวัดล าปาง

ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/จ านวน พ้ืนที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
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1.4 ใหค้ าแนะน าและความรู้แก่ผู้ประกอบการใน
ด้านการพฒันาสถานประกอบการ ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
และโฆษณาใหถู้กต้องตามที่กฎหมายก าหนด
1.5 ใหค้ าแนะน าและพฒันาผู้ประกอบการ
โอทอ็ปและวสิาหกิจชุมชน ณ สถานที่ผลิต
1.6 จัดท าข้อมูลและปรับปรุงทะเบยีน
ฐานข้อมูลสถานประกอบการผู้ประกอบการ
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภณัฑ์และบริการสุขภาพ
1.7 ประเมินความพงึพอใจของผู้รับบริการ 
ณ จุดบริการประชาชน
1.8 จัดหาวสัดุและอุปกรณ์คอมพวิเตอร์
พร้อมเคร่ืองพมิพแ์ละSCAN เพื่อบริการ
ผู้มารับบริการและผู้ประกอบการ
1.9 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
ช่วยเหลือส่วนขาดของผู้ประกอบการโอทอ็ป  
เช่น การออกแบบบรรจุภณัฑ์ ช่องทาง
การจ าหน่าย การตลาด เปน็ต้น

ประเด็น PP&P  Excellence
2).ควบคุมก ากับดูแลและ 2.1 การตรวจสอบเฝูาระวงัสถานประกอบการ สถานประกอบการใน ก.พ.-62 สุภาภรณ์ 

ผลิตภณัฑ์และบริการสุขภาพ  - ร้านขายยา 4 แหง่ ต.แม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะมี 22798 ถวิล 

หลังออกสู่ตลาด (Post-  - สถานที่ผลิตและจ าหน่ายอาหาร 18 แหง่
ต.แม่เมาะ ต.สบ
ปาูด ต.จางเหนือ คุณภาพมาตรฐาน

marketing control)  - สถานที่ผลิตจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 19 แหง่ 5 ต าบล
 - สถานประกอบการเกี่ยวกับวตัถุอันตราย 20 แหง่ 5 ต าบล
 - สถานพยาบาลและสถานประกอบการ 3 แหง่ ต.แม่เมาะ ต.จางเหนือ
เพื่อสุขภาพ   
 - ร้านขายของช า 263 แหง่
 - การโฆษณา ทกุราย 5 ต าบล  ต.ค.61- กย.61
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2.2 การตรวจสอบเฝูาระวงัผลิตภณัฑ์สุขภาพ ผลิตภณัฑ์สุขภาพใน   กุมภาพนัธ ์62สุภาภรณ์ 

 - ยา อ าเภอแม่เมาะมี  มิถุนายน 62ถวิล 

 - อาหารสด/อาหารสุก/อาหารส าเร็จรูป ความปลอดภยั
 - เคร่ืองส าอาง
 - วตัถุอันตราย
2.3 เฝูาระวงัสถานที่ผลิต ผลิตภณัฑ์และ
บริการสุขภาพที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
หรือมีข้อปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้
สถานที่ผลิต ผลิตภณัฑ์หรือบริการสุขภาพ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หรือตามที่กฎหมายก าหนด
2.4 แจ้งเตือนภยัไปยังชุมชนผ่านเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครือข่ายเจ้าหน้าที่ 
อย.น้อย เครือข่าย คบส.ภาคประชาชน
อปท. โดยผ่านทาง LINE Application
2.5 กรณีพบผลิตภณัฑ์สุขภาพ โฆษณาและ
สถานประกอบการที่ผิดกฎหมาย ด าเนิน
การประสานงานทางกฎหมายไปยังหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง เช่น ต ารวจ ทหาร สสจ. 
 อปท. และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.6 ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานเกษตร โรงเรียน เทศบาล
 อบต. วดั ผู้ประกอบการและเจ้าของตลาด ในการด าเนิน
 งานด้านอาหารปลอดภยั
2.7 จัดใหม้ีบริการตรวจสอบฉลากและ   ต.ค. 61 สุภาภรณ์ 

ความปลอดภยัผลิตภณัฑ์สุขภาพด้วย ถึง ก.ย. 62 ถวิล 

ชุดทดสอบเบื้องต้น ณ โรงพยาบาลชุมชน,
สาธารณสุขอ าเภอ และ รพ.สต. ทกุแหง่
  -ค่าชุดทดสอบสารสเตียรอยด์ สารกันรา ต าบลละ 1 ชุด 5 ต าบล 7,500      UC ก.พ.-62 สุภาภรณ์ 

สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว สารฟอร์มาลีน  ถวิล 

ในอาหาร และสารปนเปื้อนในเคร่ืองส าอาง

- ค่าชุดทดสอบ ทุกรายการ ส าหรับ 1 ปี  
 1,500 บาท x 5 ต าบล เป็นเงิน 7,500 บาท 
(ปริมาณตามความเหมาะสมกับพื้นที่แต่ละแห่ง และ
มีการหมุนเวียนใช้สลับกันได้ สามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 
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(ปรอท ไฮโดรควโินน กรดเรติโนอิก)
ประเด็น PEOPLE EXCELLENCE

3). พฒันาศักยภาพผู้บริโภค 3.1 เด็กวัยเรียน
โดยพฒันาศักยภาพเครือข่าย 1. กิจกรรมสร้าง อย.น้อยนักวทิย์ 5 ต าบล รพ., รพ.สต.  12,000    UC  ม.ค.62 สุภาภรณ์ 

คบส. และขยายเครือข่ายฯ  - อบรมเชิงปฏบิติัการในแต่ละต าบล ต าบลละ 2 รร.  พ.ค.-62 ถวิล 

 ใหม้ีความเข้มแข็งและ  - ใหค้วามรู้เร่ืองการอ่านฉลากผลิตภณัฑ์สุขภาพ โรงเรียนละ 4 คน  
ต่อเนื่องสามารถก ากับดูแล  เพื่อลดพฤติกรรมเส่ียงเร่ืองการบริโภคฯ (นักเรียน 3 ครู 1)

ได้อย่างมีประสิทธภิาพ การเฝูาระวงั อาหารปลอดภยั การเฝูาระวงัการใช้ยา 2 คร้ัง/ปี
1.ประชาชน มีความรู้ ปฏชิีวนะ NSAIDs และสารสเตียรอยด์ในโรงเรียน
ในการเลือกซ้ือ/การ /ในชุมชนของนักเรียน
ใช้ยาปฏชิีวนะ/ยาลูก  - ส ารวจการใช้ผลิตภณัฑ์สุขภาพในโรงเรียน และชุมชน
กลอน /ยาชุด/NSAIDs รอบโรงเรียน
และผลิตภณัฑ์เสริม  - ตรวจเฝูาระวงัสารปนเปื้อนในอาหารด้วยชุดทดสอบ
อาหารได้อย่างถูกต้อง เบื้องต้น โดยนักเรียน และรายงานผลผ่านช่องทาง
ปลอดภยั ในระดับ ออนไลน์ (E-mail , google form)
 บคุคล/ครอบครัว   - สร้างเครือข่าย อย.น้อย ในต าบลและอ าเภอ
2. สร้างและพฒันา   - ติดต่อส่ือสาร/ติดตามงานผ่านการประชุม
ภาคีเครือข่ายการ ประจ าเดือน และ application LINE group 
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน 2. การประชาสัมพนัธค์วามรู้ คปสอ.แม่เมาะ

สาธารณสุข ในระดับ  -  ส่ือความรู้เร่ืองวธิกีารใช้ยาปอูงกันการต้ังครรภ์ นักเรียนทกุคน ทกุต าบล
ต าบลทกุต าบลและ ไม่พร้อม ผ่านช่องทาง ไลน์/ เอกสาร
มีความเชื่อมโยงกับ
ภาคึเครือข่ายต่างๆ 3.2 เด็กวัยรุ่น   
ในระดับอ าเภอ 1. กิจกรรมในโครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภยั 4 โรงเรียน อ าเภอเมือง 1. นักเรียนในโรงเรียน  - บรูาณาการ สุภาภรณ์ 
3. เครือข่ายมีความ หา่งไกลโรค NCDs (อย.น้อย ) ป ี2562" โรงเรียนละ 1 คน จ.ล าปาง เปาูหมายมีความรู้ กับโครงการ ถวลิ 
เข้มแข็งและมีกิจกรรม (บรูณาการกับโครงการ ของ สสจ.ล าปาง) ครูอนามัย  เร่ืองการปรับพฤติกรรม สสจ.ล าปาง
ด้าน คบส.อย่าง  - อบรม ครูอนามัยโรงเรียนมัธยมต้น เร่ือง "หลักสูตร 1.รร.แม่เมาะวทิยา  เพื่อลดการเกิดโรค 30 พย. 61
ต่อเนื่อง การเรียนการสอนที่จะช่วยลดการเกิดโรคไม่ติดต่อ 2.รร.อนุบาลแม่เมาะ  ไม่ติดต่อเร้ือรัง
4. ประเด็นในการใหค้วามรู้ เร้ือรัง" 3.รร.สบปาูดวทิยา 2.เกิดเครือข่ายครู

- ค่าอาหาร อาหารว่าง 100 บาทx 4 คน x 2 รร x 5 ต าบล x 2 
ครั้ง = 8,000 บาท  
- ค่าวัสดุในการอบรม และการส ารวจ 1,000 บาท 
- ค่าชุดทดสอบอาหาร 10 รร = 3,000 บาท 
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คือ การอ่านฉลากอาหารและ  - ครูอนามัย น าหลักสูตรดังกล่าวไปสอนนร.ให้ 4.รร.สบจางวทิยา อนามัยโรงเรียนเพื่อ ธค.61-ม.ค.62
ยา, อันตรายและการเฝูาระวงั หอ้งเรียน อย่างน้อย 1 หอ้งเรียน ในเวลาช่วงลด สร้างเสริมสุขภาพ
สารปนเปื้อนในอาหารและยา เวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ หรือแทรกการสอน ของนักเรียน
การใช้ยาปฏชิีวนะและ ยา ในวชิาสุขศึกษา เพื่อใหเ้กิดกิจกรรม
NSAIDs  อย่างปลอดภยั  -รายงานผลการอบรมตามแนวทางที่ก าหนด ต่อเนื่อง  ม.ค. 62 –ก.พ.62
และสมเหตุผล ,การใช้ยา โดยครูอนามัยโรงเรียน 3. ครูที่เข้ารับการ
ปอูงกันการต้ังครรภไ์ม่พร้อม อบรม ได้รับมอบ

2.กิจกรรมร่วมกับงาน TO BE NUMBER ONE ประกาศนียบตัร
  - ใหค้วามรู้เร่ืองการใช้ยาปอูงกันการต้ังครรภไ์ม่พร้อม เมื่อผ่านการอบรม
โดยใช้ส่ือความรู้เร่ืองวธิกีารใช้ยาปอูงกันการต้ังครรภ์
ไม่พร้อม ผ่านช่องทาง ไลน์/ เอกสารแผ่นพบั
3.2 วัยท างาน
3.3.1 เครือข่าย คบส.
 1. กิจกรรมในโครงการเฝูาระวงัอาหารสด ยาแผน 1.ครัวเรือนเปาูหมาย
โบราณ และผลิตภณัฑ์สุขภาพ ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น ได้รับการตรวจสอบ
โดยเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค จังหวดัล าปาง ป ี2562 เฝูาระวงัความปลอด
 -ประชุม/อบรม  เชิงปฏบิติัการใน ต าบลละ 5 คน ต าบลสบปาูด ภยัของอาหารและยา บรูณาการกับ สสจ.ล าปาง ธค.61-ม.ค.62 สุภาภรณ์ 
เร่ืองผลิตภณัฑ์สุขภาพ การใช้ชุดทดสอบ 1 คร้ัง ต าบลบา้นดง 2.อสม.กลุ่มเปาูหมาย ถวลิ 
ความปลอดภยัของอาหาร และยา เบื้องต้น 100 ครัวเรือน  มีความรู้และทกัษะ
เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบเฝูาระวงัผลิตภณัฑ์สุขภาพ และร้านช าทกุร้าน ในการเฝูาระวงัความ
ในชุมชนได้ด้วยตนเอง ปลอภยัของอาหาร
 -ส ารวจการใช้ยาในครัวเรือนเปาูหมาย โดย อสม. ต าบลสบปาูด และยา ม.ค. - มี.ค. 62สุภาภรณ์ 
 -รายงานผลการส ารวจทางออนไลน์ ต าบลบา้นดง 3.กระตุ้นใหป้ระชาชน ถวลิ 
(google form) ตระหนักเร่ืองความ
 - ประมวลผลการส ารวจโดยอ าเภอและจังหวดั ปลอดภยัของอาหาร  มีนาคม 62

และยาและปรับ
พฤติกรรมการบริโภค
ใหเ้หมาะสมต่อไป

2.กิจกรรมตรวจสอบเฝูาระวงัความปลอดภยัด้าน



จ านวน แหล่งงบ
งบประมาณ

ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/จ านวน พ้ืนที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ยาและอาหารในอ าเภอแม่เมาะ
 - ประชุม/อบรม ฟื้นฟคูวามรู้ อสม.และนัดหมาย/ ต าบลละ 5 คน ต าบลนาสัก 4,500      UC ม.ค. - พ.ค. 62สุภาภรณ์ 
มอบหมายงานตรวจสอบเฝูาระวงัและการติดตามผล 1 คร้ัง ต าบลจางเหนือ ถวลิ 
 -ส ารวจการใช้ยาในครัวเรือนเปาูหมาย โดย อสม. 100 ครัวเรือน ต าบลแม่เมาะ
และเน้นการใหค้วามรู้ด้านอาหารและยาในระหวา่ง และร้านช าทกุร้าน (ทมีเดิมในป ี2561)
การส ารวจ และทบทวนทมีใหม่
  - ส ารวจร้านช าและครัวเรือนเปาูหมาย ต าบลสบปาูด
  - ตรวจเฝูาระวงัอาหารและยาโดยใช้ชุดทดสอบ ต าบลบา้นดง
 - ประมวลผลการส ารวจโดยอ าเภอและจังหวดัเบื้องต้น หลังอบรมในโครง
 -รายงานผลการส ารวจทางออนไลน์ การกับ สสจ.ไปแล้ว
(google form) 2 เดือน
 - ประมวลผลการส ารวจโดยอ าเภอและจังหวดั
3.3.2 ประชาชนทั่วไป
ใหค้วามรู้เร่ือง การอ่านฉลากผลิตภณัฑ์
สุขภาพ เพื่อลดพฤติกรรมเส่ียงเร่ืองการบริโภคฯ
 - แจกเอกสารข้อมูลความรู้เร่ืองการอ่านฉลาก ประชาชน  10 % ทกุต าบล
และผลิตภณัฑ์สุขภาพ ผ่านอสม./มอค.ที่ลงเยี่ยมบา้น ที่เยี่ยมบา้น
  - การจัดบธูความรู้เร่ืองอาหารและยา ในงาน ประชาชนที่มา บรูณาการตามแต่ละพื้นที่ บูรณาการตามแต่ละพื้นที่

มหกรรมสุขภาพร่วมกับ อปท. (กองทนุ) ร่วมงาน
 - การคืนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ความปลอดภยั  ตุลาคม 61สุภาภรณ์ 
ด้านอาหารและยา และข้อมูลการเฝูาระวงัด้านอาหาร  -กันยายน 62ถวลิ 
และยาตามสถาณการณ์ ในอ าเภอแม่เมาะ
ผ่านการประชุมผู้น าชุมชนประจ าเดือน และ ทาง
ออนไลน์ ผ่าน Application LINE ของกลุ่มเครือข่าย
ต่างๆ ในอ าเภอแม่เมาะ
3. กิจกรรมในโครงการต าบลบา้นดง รณรงค์ลดโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรัง รวมพลังอ่านฉลากก่อนบริโภค
 - ใช้กลยุทธก์ารด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ในการผลักดันการด าเนินงาน



จ านวน แหล่งงบ
งบประมาณ

ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/จ านวน พ้ืนที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 - จัดประชุมชี้แจง ใหค้วามรู้ และร่วมด าเนินกิจกรรม 60 คน ต.บา้นดง ผู้ปวุย NCD เปาูหมาย 13,500    กสต.บา้นดง กพ.62- กค. 62 สุภาภรณ์ 
แก่กลุ่มเปาูหมายคือผู้ปวุย NCD และผู้เกี่ยวข้อง ผู้ปวุยNCD 30 คน 3 หมู่บา้นน าร่อง แสดงผลทางคลินิก ถวลิ 
 - จัดกิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมของผู้ปวุย NCD ผู้น้ าชุมชน    3 คน ที่ดีขึ้น เจริญ 
และกระบวนการจัดการในชุมชนเพื่อลดความเส่ียง ตัวแทนร้านช า 9 คน ชุมชนเปาูหมายมี
ต่อโรค NCD ของคนในชุมชน อสม.  15 คน กิจกรรมหรือมาตรการ

ที่ส่งเสริมพฤติกรรม
ที่ลดความเส่ียงการ
เกิดโรค NCD 

3.4 วัยสูงอายุ
1. การใช้ยาและผลิตภณัฑ์สุขภาพในผู้สูงอายุ
2.การตรวจสอบยาเหลือใช้ของผู้สูงอายุ บรูณาการกับกิจกรรมตรวจสอบเฝูาระวงัความปลอดภยัด้านยาและอาหารในชุมชน
และการใช้ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่เส่ียงต่อการปนเปื้อน
สเตียรอยด์
3. ในความรู้เกี่ยวกับการโฆษณาชวนเชื่อ การอ่าน 1.การประชุมของ บรูณาการตามแต่ละพื้นที่
ฉลากผลิตภณัฑ์สุขภาพ อันตรายจากสารสเตียรอยด์ ผู้สูงอายุ
การเฝูาระวงัผลิตภณัฑ์สุขภาพที่เส่ียงมีการปนเปื้อน 2.โรงเรียนผู้สูงอายุ
สารสเตียรอยด์ ผ่านการประชุม /อบรม ในเวทต่ีางๆ
ของผู้สูงอายุ  โดย จนท.สาธารณสุขในพื้นที่
3.5 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าระดับต าบล บรูณาการกับงานประจ า  ตุลาคม 61สุภาภรณ์ 
โดยใหค้วามรู้วชิาการและทกัษะในการตรวจเฝูาระวงั และการสร้าง เครือข่าย  -กันยายน 62ถวลิ
สถานประกอบการและผลิตภณัฑ์สุขภาพ คบส. ระดับต าบล

ประเด็น GOVERNANCE EXCELLENCE
1. ประชาสัมพนัธช์่องทางร้องเรียนให้  ตุลาคม 61สุภาภรณ์ 
ประชาชนทราบ เช่น เสียงตามสาย  -กันยายน 62ถวลิ
เอกสารแผ่นพบั Social Network
 เช่น line group ,Face Book  เปน็ต้น
2. จัดท า SOP เร่ืองร้องเรียนของอ าเภอ  ตุลาคม 61สุภาภรณ์ 
และด าเนินการตาม SOP  -กันยายน 62ถวลิ
3.5 ส่ือสารข้อมูลวชิาการ และคืนข้อมูล  ตุลาคม 61สุภาภรณ์ 



จ านวน แหล่งงบ
งบประมาณ
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ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ด้านสถานประกอบการและผลิตภณัฑ์  -กันยายน 62ถวลิ
สุขภาพ โดยผ่านหนังสือราชการ และ
ส่ืออิเลกโทรนิกส์ ใหห้น่วยงานของรัฐ
และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงาน
และด าเนินงานร่วมกันในอ าเภอ
3.6 สนับสนุนเอกสาร แผ่นพบั ส่ือใหค้วามรู้ ส าหรับประชาชน ต.แม่เมาะ  ม.ค.62 สุภาภรณ์ 
เกี่ยวกับผลิตภณัฑ์สุขภาพใหก้ับหน่วยงาน ทกุกลุ่มวยั  พ.ค. 62 ถวลิ
ภาครัฐ หน่วยงานเอกชน กลุ่มเครือข่าย 5 ต าบล
คุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ รณรงค์ทั้งป ี
3.7 ประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนทั่วไป
ทราบถึงการสมัคร Oryor Smart  
Application group line smart
 consumer ผ่านทาง เสียงตามสาย 
หนังสือราชการ เอกสารแผ่นพบั 
application LINE เปน็ต้น
3.8 ร่วมประชุมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการ บรูณาการกับงานประจ า  ตุลาคม 61สุภาภรณ์ 
ประชุมประจ าเดือนของอ าเภอ เช่น  -กันยายน 62ถวลิ
เครือข่ายอปท. เครือข่ายอสม.  
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ
เพื่อประสาน คบส. ทั้งในด้าน pre-marketing,
post-marketing และการพฒันาศักยภาพผู้บริโภค
รวมงบประมาณ รวม 37,500   

UC 24,000
กสต 13500



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (Prevention , Promotion & Protection Excellence) 

ประเด็น/งาน..การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital

ตัวชี้วัด (KPI) :

เปา้หมาย/ตัวชี้วัด หลัก 1. รพ. ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก 

2. รพ.สต. ด าเนินการ G & C  ผ่านตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 

เปา้หมาย/ตัวชี้วัดรอง1.รพ. และ รพ.สต. มีปริมาณขยะลดลง ร้อยละ  5  

2.รพ. และ รพ.สต. มีปริมาณการใช้ไฟฟาู ลดลง  ร้อยละ 10

3.รพ. มีการจัดการส่ิงแวดล้อม ตามมาตรฐานด้านอาคารและส่ิงแวดล้อม  6  หมวด

4.ระบบบ าบดัน้ าเสียใน  รพ. คุณภาพน้ าทิ้งตามมาตรฐาน กรมควบคุมมลพษิ  

5.ระบบประปา  คุณภาพน้ าประปา และคุณภาพน้ าด่ืมจุดบริการผู้ปวุย ได้มาตรฐาน ตามประกาศ กรมอนามัย ป ี2543 

6.รพ. จัดบริการอาชีวอนามัย/เวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดีขึ้นไป

7.รพ. มีการประเมินความเส่ียงจากการท างานของบคุลากรในโรงพยาบาล มาตรฐาน ระดับ 5  ขึ้นไป  

8ระบบประปา  คุณภาพน้ าประปา และคุณภาพน้ าด่ืมจุดบริการผู้ปวุย ได้มาตรฐาน ตามประกาศ กรมอนามัย ป ี2543 

9.รพ. มีการด าเนินงานผ่านตามเกณฑ์โรงพยาบาลอาหารปลอดภยั 

10สถานบริการสาธารณสุขทกุแหง่ เปน็ต้นแบบองค์กรปลอดโฟม ลดการใช้พลาสติก เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

สถานการณ ์/ ข้อมูลพ้ืนฐาน :

รพ.แม่เมาะได้เข้าร่วม รพ.GREEN& CLEAN เมื่อป ี59 ได้ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานและผ่านเกณฑ์ระดับ ดี ในป ี60

จ านวน แหล่งงบ

1 รหสัโครงการ 0201๐๘  โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital

1.คณะกรรมท างาน 1.แต่งต้ังคณะท างานอนามัยส่ิงแวดล้อม 20คน  รพ/สสอ./รพ.สต.5 แหง่ มค.62 ยศพล/ภทัจารี

งานGreen&Clean  (GREEN &CLEAN Hospital ระดับอ าเภอ )

2.รับประเมินการขับเคล่ือนตามนโยบาย GREEN 2คร้ัง รพ. 2,000          เงินบ ารุง คณะกรรมการ

 & CLEAN Hospital จากทมีจังหวดั GREEN &CLEAN 

3.ติดตามการด าเนินอย่างต่อเนื่อง งาน รพ สต 2คร้ัง รพ.สต.5 แหง่ มค-สค.62 คณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ...................แมเ่มาะ....................จังหวัดล าปาง

ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
เปาูหมาย/

จ านวน
พื้นที่ด าเนินการ

ผลผลิต/
ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปาูหมาย/
จ านวน

พื้นที่ด าเนินการ
ผลผลิต/
ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

ติดดาวในส่วน งาน G&C GREEN &CLEAN 

4.ขยายผลการด าเนินงาน GREEN & CLEAN คณะกรรมการ

 สู่เครือข่ายในชุมชน 1 เร่ือง ร่วมกับหน่วยงานอื่น มค.62 GREEN &CLEAN 

2. พฒันาระบบการ 1.มีการชี้แจง จนท.ในเร่ืองการจัดการขยะ 1คร้ัง จนท.คปสอ 3,750          เงินบ ารุง มค.62 ENV

   จัดการขยะ ติดเชื้อ มูลฝอย ตามหลัก 3Rs คนงานเก็บขยะ

/ทั่วไป 2. จัดหาจุดคัดแยกขยะตามหลัก3 Rs ใน 8 รพ. 3 จุด ENV

จุดใหบ้ริการ รพ.สต.แหง่ละ 1

3. จัดท าถังหมักรักษโ์ลก (Green Cone)  2 จุด โรงครัว/โรงอาหาร 5,000          เงินบ ารุง มค.62 ENV

4. จัดท าถังขยะ จากขวดน้ าพลาสติกที่ใช้แล้ว 5 ชิ้น บนอาคาร 500             เงินบ ารุง มค.62 ENV

5. ชั่งนน.ขยะติดเชื้อ และทั่วไป ก่อนและหลัง ก่อนและหลัง รพ/รพสต. ตค.61-กย.62 ENV

ด าเนินการชี้แจง จนท

3.สถานบริการสาธารณสุขทกุแหง่1. ท าปาูย โรงพยาบาลปลอดโฟม และ ใช้ถุงผ้า โรงอาหาร/WARD 1,000          เงินบ ารุง มค.62 ENV

เปน็ต้นแบบองค์กรปลอดโฟม แทนถุงพลาสติก เมื่อมา รพ

ลดการใช้พลาสติก 2. ร่วมกันใช้ ปิ่นโต จานชาม แก้วส่วนตัวเมื่อ จนท.รพ. ตค.61-กย.62

เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม ซ้ืออาหารทาน

3. บรูณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในกิจกรรม ตค.61-กย.62

"หิ้วปิ่นโต โนโฟม"

4.จัดสร้างจุดพกัขยะอันตราย 1 จุด หลังหอ้งซ่อมบ ารุงเดิม 10,000        เงินบ ารุง กพ.62 บริหาร

5. ด าเนินการตามกิจกรรมรณรงค์ ลดใช้โฟม รพ.แม่เมาะ/สสอ.รพ.สต. ตค.61- กย.62 ENV

"ล าปางสะอาด ปราศจากโฟม" ของจังหวดั

 - รณรงค์วนัส่ิงแวดล้อมไทย 4 ธค.61

 -รณรงค์ปอูงกันไฟปาุหมอกควนัจังหวดัล าปาง มค-กพ.62

 -รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวนัสงกรานต์ 1-7 เมย.62

 -รณรงค์วนัส่ิงแวดล้อมโลก 4 มิย.62



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปาูหมาย/
จ านวน

พื้นที่ด าเนินการ
ผลผลิต/
ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

 -Big cleaning day วนัเฉลิม ร.10 28 กค.62

6. จัดกิจกรรมรณรงค์ ปลอดโฟม ในองค์กร

ต่อเนื่องทกุวนัศุกร์ที่ 2 ของเดือน 12 คร้ัง รพ.แม่เมาะ/สสอ.รพ.สต.

7.จัดท าส่ือเผยแพร่ประชาสัมพนัธโ์ลโก้เดียวกัน รพ.แม่เมาะ/สสอ.รพ.สต.

 - ท าสติกเกอร์ "ล าปางสะอาด ปราศจากโฟม"

 -ขึ้นปาูย"ล าปางสะอาด ปราศจากโฟม" 6 สถานบริการ

 - ท าปาูนร้านอาหาร/แผงลอย/ตลาด ปลอดโฟม

 -ประชาสัมพนัธ ์ผ่าน จอ LCD ที่จุดOPD 

วทิยุชุมชน เสียงตามสาย

4.การพฒันาส้วมมาตรฐาน1. ปรับปรุงภมูิทศัน์รอบหอ้งส้วมข้างโรงอาหาร ได้แก่

สะอาด เพยีงพอ ปลอดภยั - ท าทางเชื่อมจากศาลาพกัญาติหลวงพอ่สุก 1จุด 10,000        เงินบ ารุง มค.62 บริหาร

 - ติดปาูยหอ้งสุขา ชาย หญิง มุมล้างมือ 3จุด โรงอาหารใหม่ 2,000          เงินบ ารุง มค.62 บริหาร

 - จัดใหม้ีราวจับที่ผนังส้วมผู้พกิารใหเ้พยีงพอ 2หอ้ง 5,000          เงินบ ารุง มค.62 บริหาร

 - ติดต้ัง สัญญานเสียง ในส้วมเพยีงพอ พร้อมใช้ 25,000        เงินบ ารุง มค.62 บริหาร

 - ปรับปรุงทางลาด เปล่ียนประตูเล่ือนผู้พกิารหอ้งส้วม 2บาน หอ้งส้วมข้างโรงอาหาร 30,000        เงินบ ารุง มค.62 บริหาร

 - ท าฉากกั้นหอ้งส้วมกับโรงอาหาร 15,000        เงินบ ารุง มค.62 บริหาร

 - จัดหารองรับมูลฝอย มีฝาปดิ  ต้ังอยู่ในบริเวณ 2,000          เงินบ ารุง มค.62 ENV

อ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียง

5.การจัดการด้านพลังงาน 1. ประกาศนโยบายมาตรการประหยัดพลังงาน มค.62 บริหาร

2. เปล่ียนใช้หลอดไฟประหยัด  (LED) งบอนุรักษพ์ลังงาน บริหาร

3.จดปริมาณการใช้ไฟฟาู ก่อน-หลังประกาศใช้ บริหาร

นโยบาย

7 การจัดการส่ิงแวดล้อมใน2.อบรม จป./ส ารวจค้นหาความเส่ียงระดับหน่วยงาน 1คร้ัง 1,000          มค.62 ศูนย์เวชฯ

โรงพยาบาล   3.เดินส ารวจความเส่ียงเชิงรุกทกุหน่วยงานใน รพ. 3 คร้ัง มค,เมย,สค62 ศูนย์เวชฯ/ENV



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปาูหมาย/
จ านวน

พื้นที่ด าเนินการ
ผลผลิต/
ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

4. รายงานผล/ร่วมวางแผน/ติดตามการแก้ไข กพ,พค,กย.62 ENV

5อบรมฟื้นฟคูวามรู้/ทกัษะการซ้อมแผนอัคคีภยั จนท ทกุหน่วยงาน 2,000          UC พค.62 ENV

6.การตรวจสมรรถภาพตามความเส่ียงจากการ  1 คร้ัง / ปี คปสอ.แม่เมาะ กพ.62 ศูนย์เวช

ท างานของบคุลากรในโรงพยาบาล(สมรรถภาพ

 ได้ยิน การมองเหน็ และปอด

8. ระบบบ าบดัน้ าเสีย 1.ปริมาณออกซิเจนในน้ า(BOD) และระดั pHในน้ า ทกุวนัวนัละ 1 คร้ัง อรุณโรจน์
และส่งตรวจทางหอ้งปฏบิติัการปลีะ 2 คร้ัง ปลีะ 2 คร้ัง อรุณโรจน์
2.จัดท าที่คลุมบอ่เติมอากาศ กันใบไม้ร่วงลงสู่ระบบ 5,500          UC อรุณโรจน์

8.การจัดการสุขาภบิาลอาหารและการจัดการน้ าบริโภคในโรงพยาบาล NUTRITION อรุณโรจน์

 - เฝูาระวงั คุณภาพน้ าประปาภาคสนาม

 -  เฝูาระวงั คุณภาพน้ าด่ืมด้วย  อ.11     ทกุ 6 เดือน

 -  พฒันาโรงครัว, โรงอาหารในโรงพยาบาล ตามเกณฑ์  CFGT และเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย

9. การพฒันาระบบเคร่ืองมือและสาธารณูปโภค บริหาร

 - ส ารวจความพอเพยีงของเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ พย.61

 - สอบเทยีบเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ ที่ส าคัญ มิย.62

 - จัดท าแผนรองรับ ประปา/ ไฟฟาู/เนต ล่ม ธค.61

รวม 119,750     

UC 119,750     



ประเด็น / งาน : วณัโรค
ตัวชี้วดั (KPI) : 1.ลดอัตราตายด้วยวณัโรคร้อยละ 5

2.อัตราความส้าเร็จการรักษาวณัโรคทกุประเภทร้อยละ 90
3.อัตราการรักษาตามมาตรฐานร้อยละ 90 4 .การคัดกรองกลุ่มเส่ียงร้อยละ 90 5.อัตราการขาดยา เปน็ศูนย์  

สถานการณ์ / ข้อมูลพื้นฐาน:อ้าเภอแม่เมาะพบอัตราผู้ปว่ยวณัโรครายใหม่ทกุประเภทจ้านวน67.47ต่อแสนประชากรซ่ึงยังต้่ากวา่เปา้หมายในการค้นหาผู้ปว่ยรายใหม่คิดเปน็ร้อยละ 51.47
อัตราความส้าเร็จในการรักษาร้อยละ76.92 อัตราการเสียชีวติร้อยละ 15.34 ไม่พบผู้ปว่ยวณัโรคขาดยา ส่วนการค้นหาผู้ปว่ยโดยการคัดกรองวณัโรคในกลุ่มเส่ียงยังต้่ากวา่เปา้หมาย
คือผู้สัมผัสร่วมบา้นร้อยละ 91.0 ส่วนผู้สูงอายุติดบา้นร้อยละ54.4 ผู้สูงอายุติดเตียงร้อยละ 77.3  ดังนั้นคปสอแม่เมาะได้จัดแผนงานวณัโรค โดยมีการเร่งรัดการค้นหาผู้ปว่ยวณัโรค
ในกลุ่มเส่ียงใหม้ีคุณภาพ เน้นกระบวนการรักษาผู้ปว่ยวณัโรคทกุประเภทใหก้ินยาใหค้รบและหายขาด ลดการขาดยาและเสียชีวติ และการดุแลติดตามที่บา้นอย่างต่อเนื่อง

จ้านวน แหล่งงบ
020109 โครงการคัดกรองและบริหารจัดการโรควณัโรค
1.การพฒันาศักยภาพ 1.ทบทวนคณะท้างานวณัโรคระดับอ้าเภอ คปสอ.แม่เมาะ NA NA พย. TB.Board
บคุลากร (ทมี SRRT /TB ) และ NOC-TB

 1.1 มีผู้รับผิดชอบงานวณัโรค ภคพร
   ระดับ รพ(  HTC )
 1.2มีผู้รับผิดชอบงานวณัโรค ผู้ช่วย สสอ.
         ระดับรพ(  DTC )
1.3 แต่งต้ังฃคณะกรรมการวณัโรคระดับอ้าเภอแม่เมาะ คปสอ.แม่เมาะ ผู้ช่วย สสอ.
1.4 มีการน้าเสนอผลงานวณัโรค TB.Board
ทกุเดือนในที่ประชุมคปสอ
1.5  ประฃุมชี้แจงแนวทางการ TB.Board
ด้าเนินงานวณัโรคในที่ประชุมคปสอ
การคัดกรองกลุ่มเส่ียงการดูแลรักษา
และการติดตามเยี่ยมบา้นอย่างต่อเนื่อง
ตามมาตรฐาน และแนวทางการใช้ โปรแกรม tb CM
1.6 ติดตาม NOC-TB ในการประชุมPCT  ทกุเดือน คปสอ.แม่เมาะ NA NA พย. TB.Board
1.7 น้าผลการประชุมNOC-TB เข้าที่ประชุมคปสอ
 เพื่อประสานและแนวทางแก้ไขในพื้นที่

ระยะเวลา
ด้าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎบิติัการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวดัล้าปาง ปงีบประมาณ 2562
คปสอ.แม่เมาะ      จังหวดัล้าปาง

ล้า
ดับ

ชุดโครงการ
จังหวดั

รหสัโครงการ.....โครงการ /
 กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
เปา้หมายและ

จ้านวน
พื้นที่ด้าเนินการ

 (ระบ ุPCC)
ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ



จ้านวน แหล่งงบ
ระยะเวลา
ด้าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ล้า
ดับ

ชุดโครงการ
จังหวดั

รหสัโครงการ.....โครงการ /
 กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
เปา้หมายและ

จ้านวน
พื้นที่ด้าเนินการ

 (ระบ ุPCC)
ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ

2.การค้นหาผู้ปว่ยวณัโรค 2.1 กลุ่มที่ต้องได้รับคัดกรองวณัโรค (300าย) คปสอ.แม่เมาะ NA NA ต.ค.-มี.ค คปสอ.
2.1.1 กลุ่มที่เข้าถึงยาก

 - ผู้ต้องขัง NA
 -  สูงอายุติดบา้น 44 ราย พย-ธค 61
 - ผู้สูงอายุติดเตียง 22 ราย ธค 61

2.1.2 กลุ่มที่มีความเส่ียงต่อการติดเชื้อวณัโรค คปสอ.แม่เมาะ NA NA ต.ค.-มี.ค คปสอ.
- HIV 182 ราย พย-ธค 61
- ผู้สัมผัสวณัโรครายใหม่  
- ผู่สัมผัสผู่วนวณัโรค ย้อนหลัง ป6ี0/ 61 52 ราย พย-ธค 61
2.2 กลุ่มเสียงที่มารับบริการในโรงพยาบาล (3,109) NA NA ต.ค.-มี.ค คปสอ.
2.2.1 กลุ่มที่มีความเส่ียงต่อการสัมผัสวณัโรค
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 203 ราย กพ62
- แรงงานข้ามชาติ 45 ราย ตค - มีค 62
2.2.2 กลุ่มที่มีความเสีย่งต่อการติดเชื้อวณัโรค
- ผู้ปว่ย DM 1,873 ราย ตค - มีค 62
- ผู้ปว่ย COPD 323 ราย ตค - มีค 62
- ผู้ปว่ย CKD 4/5 186 ราย พย-ธค61
- ผู้ปว่ยติดสุรา 188 ราย ธค 61

- ผู้ที่ได้รับยากดภมูิ เช่น SLE 23 ราย ธค 61
 -CA  268 ราย ธค 61
 - กลุ่มภาวะโภชนา การBMI<18.5
อายุ 15-59 ปี 784 มค-มีค62
-อายุ 60 ปขีึ้นไป 945 มค-มีค62
2.3 ประสานทอ้งถิ่นในการรับส่งผู้ปว่ยกรณีไม่มาสารถเดิน
ทางไม่ได้
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2.4. ก้าหนดแผนการนัดหมายกลุ่มเส่ียง ใหม้า CXR

 ที่รพแม่เมาะ วนัละ 50 ราย จันทร์-ศุกร์ ตามพื้นที่
2.5 กรณีผล CXR ผิดปกติ รพ.สต.ติดตามผู้ปว่ย
ส่งเสมหะภายใน 3 วนั
2.6 การค้นกลุ่มเส่ียงที่ตกค้างด้วยการ   800 สบปา้ด/  บา้นดง 50,000 UC กพ-มีค62
วธิกีาร X-ray Mobile  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที นาสัก/จางเหนือ
 3 แหง่ 
- ค่าอาหารกลางวนัและเคร่ืองด่ืม ส้าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ที่ร่วมกิจกรรม X-ray Mobile4แหง่ๆละ 10 คน 40 4,000

3. พฒันาการรักษาวณัโรค 3.1.มีการใช้แนวทางการดูแลรักษาวณัโรค รพช.แม่เมาะ NA NA ปงีบ 2562 ภคพร
  ใหห้ายขาด ไม่ขาดยา - ส่งX- pert ตามแนวทางรพล้าปาง

 (1 สค2561)
- แพทย์ consult การรักษาผู้ปว่ย
วณัโรคผ่านทางLine อายุรกรรมรพล้าปาง
-ผู้ปว่ยในและหอ้งชันสูตรประสาน
Tb clnic  ขึ้นทะเบยีนการรักษา และ
นัดหมายเข้าคลินิกวณัโรคจันทร์ที3่ของเดือน
3.2 Admitผู้ปว่ยรายใหม่ทกุรายเพื่อเตรียม รพช.แม่เมาะ NA NA ปงีบ 2562 ภคพร/ผู้ช่วย
ผู้ปว่ยและญาติ กรณีผู้สูงอายุและผู้ที่
เส่ียงต่อการเสียชีวติ  Admit 2 wks ทกุราย

กรณีAdmit ไม่ได้ ใหม้ีการติดตามผู้ปว่ย
ที่บา้นโดยเจ้าหน้าที่ทกุวนั และรายงานให้
TB  ทางไลน์
3.3 วางแผนการจ้าหน่าย การติดตามเยี่ยมบา้น ประเมิน
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ปญัหาด้านร่างกายและจิตใจ, ด้านสังคมและเศรษฐกิจร่วมกับ
ทมีแพทย์ และพยาบาล รพสตในพื้นที่ ก่อนกลับบา้น 2 วนั
3.4 ส่งต่อข้อมูลใหก้ับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อติดตามผู้ปว่ย

ตามแนวทางการดูแลผู้ปว่ยวณัโรค

3.5พฒันาระบบ DOT ทนัที่ที่ขึ้นทะเบยีน คปสอ. NA NA ปงีบ 2562 ภคพร/ผู้ช่วย
รักษาโดยจนท.อสม./ผู้น้าชุมชน  ญาติ
โดยการส่งข้อมมูลทางไลน์กลุ่ม TB 
 

Mobil phone 
3.6 เมื่อผู้ปว่ยขึ้นทะเบยีนรักษาจนท.ใน
พื้นที่เยี่ยมบา้นพร้อมส่งรูปการเยี่ยมบา้น
มาให ้TB Line พร้อมชื่ออสม / มอค/
ญาติที่ดูแลเยี่ยมบา้นตามมาตรฐานการรักษาวณัโรค
กรณีเยี่ยมผู้ปว่ยวณัโรคพบปญัหา เช่น   

การแพย้า ,ตาเหลืองตัวเหลืองเปน็ต้น

TB  clinic  ปรึกษาแพทย์ MR .TB 
การแพย้า ,ตาเหลืองตัวเหลืองเปน็ต้น

ประสานการส่งต่อผู้ปว่ยที่OPD
3.7 Mr tb ตรวจสอบการลงก้ากับการกินยาในแต่ลพื้นที่ คปสอ NA NA ปงีบ 2562 ภคพร/ผู้ช่วย
ในโปรแกรม Tbcmonline ทกุวนั
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กรณีไม่มีการลงข้อมูล แจ้งพื้นที่ภายใน 7 วนั
3.9 พฒันาการดูแลวณัโรคด้ือยาและ คปสอ. NA NA ธ.ค. ภคพร
วณัโรคในเด็ก ส้าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน รพ.สต.
3.10 รายงานสอบสวนการตาย และขาดยา คปสอ. NA NA ปงีบ 2562 TB.Board
ในผู้ปว่ยที่ขึ้นทะเบยีนรักษาภายใน 7 วนั และสรุปส่งส่งสสจ

4. สร้างกระบวนการมีส่วน 4.1. การประชาสัมพนัธส์ร้างความเข้า ทกุพื้นที่ NA NA ปงีบ 2562 คปสอ.
ร่วมของชุมชน ครอบครัว เร่ืองวณัโรคการดูแลรักษา การหายขาด

4.2. การอบรมอสมเชี่ยวชาญในการดุแล 45 คน ทกุพื้นที่ 4500 UC มค. ภคพร
ผู้ปว่ยวณัโรค หมู่บา้นละ 1 คน
4.3. การประสานผู้น้าชุมชนใหก้าร
ช่วยเหลือผู้ปว่ยวณัโรคกรณีมีปญัหา
การดูแลรักษา
4.4.ประสานงานการท้างานการช่วยเหลือ
ผู้ปว่ยและการเยี่ยมบา้นร่วมกับผู้น้า
ชุมชนและทอ้งถิ่น เช่นประสานเร่ือง
รถน้าส่งผู้ปว่ยมารพ เปน็ต้น

58,500     UCรวม



ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยุทธศาสตรด์้านส่งเสรมิสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเปน็เลิศ (Prevention , Promotion & Protection Excellence) 
ประเด็น / งาน :  ระบบควบคุมโรคและภยัสุขภาพ
ตัวชี้วัด (KPI) :

1. มีทมี SRRT  ที่สามารถปฏบิติังานได้จริง
สถานการณ ์/ ข้อมูลพ้ืนฐาน 

-     Event Base   ยังไม่เปน็ระบบ   และยังมีการรายงานน้อย 
-     การส่งรายงานการสอบสวนโรคให ้สสจ.รับทราบยังน้อย
-     การสอบสวนโรค รายงานสอบสวนโรคเบื้องต้น รายงานโรคไข้เลือดออกรายแรกของหมู่บา้น ไม่ครบถ้วน การส่งรายงานการสอบสวนโรคยังน้อย
-     ส่วนขาดการสอบสวนการระบาด ฉบบัสมบรูณ์  การสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ(หาแหล่งโรคได้) 

   -     สมาชิกทมีมีการโยกย้ายขาดความต่อเนื่อง

จ านวน แหล่งงบ
020110 โครงการพัฒนาศักยภาพทมี SRRTอ าเภอแม่เมาะ 

1.การพัฒนาศักยภาพทมี SRRT
1.1 การประชุมทมีSRRTระดับ อ้าเภอ /
     ต้าบล ทกุ 2 เดือน ทมีSRRTอ้าเภอ คปสอ.แม่เมาะ 2,400 UC ทกุ 2 เดือน
    - ประชุมทบทวน/แต่งต้ังทมีSRRT  20 คน มค.62
     ระดับอ้าเภอ / ต้าบล มีค.62
    - น้าประเด็น TB เข้าวาระการประชุม พร้อมผู้รับผิดชอบ
งาน TB เข้าร่วมประชุมด้วยทกุคร้ัง
    - จัดท้าวาระการประชุมและรายงานผู้บริหารทราบทกุคร้ัง
    - ทบทวน / พฒันาศักยภาพทมีตาม พค.62
     ส่วนขาด ตามเกณฑ์มาตรฐาน SRRT กค.61
 1.2 อบรมฟื้นฟวูชิาการการเขียนรายงาน
    สอบสวนโรคระบาดวทิยา  SRRT อ้าเภอ ทกุ PCC 4,900 UC มีค.62
      - หลักระบาดวทิยา/สถิติที่ใช้และ จ้านวน 10คน
        การเขียนรายงานสอบสวนโรค
1.3 ส้ารวจและจัดเตรียมแบบรายงาน 

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ 2562
คปสอ.แม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ล าดับ โครงการ / กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง
เปา้หมายและ

จ านวน
พ้ืนที่ด าเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รบัผิดชอบ
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วสัดุ อุปกรณ์ เวชภณัฑ์ ตามเกณฑ์ หวัหน้าที่ต้าบล ทกุ PCC กพ.62
ที่ก้าหนด ในมาตรฐาน จ้านวน 5 คน
1.4 ซ้อมแผนการระบาดของโรคและ
ภยัสุขภาพที่พบบอ่ยของอ้าเภอ SRRT อ้าเภอ 3,000 UC พ.ค.-62
ปลีะ 1 คร้ัง อปท./หน่วย

งานเกี่ยวข้อง
2.การควบคุมโรคติดต่อที่ส าคัญในพ้ืนที่ จ้านวน 30 คน
2.1 การปอ้งกัน ควบคุมไข้เลือดออก
      แบบบรูณาการอ้าเภอแม่เมาะ
ระยะก่อนการระบาด
2.1.1 จัดกิจกรรมรณรงค์ 
ปอ้งกันโรคไข้เลือดออก ในสถานศึกษา  7 โรง ทกุแหง่ 2,100 UC มิย. 62 ทมี SRRT
2.1.2 จัดกิจกรรม อสม.สุ่มไขวห้มู่บา้น
ปลีะ 2 คร้ัง 12 หมู่บา้น 12 หมู่บา้น
2.1.3ทมีเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ทมีsrrt 
ล่งสุ่มส้ารวจในพื้นที่
2.1.4 ดูแลสุขาภบิาลส่ิงแวดล้อม ท้าลาย
แหล่งเพาะพนัธ ์พน่หมอกควนัใน วดั รร.
ศูนย์เด็กเล็ก ในวดั 1 คร้ัง 
2.1.5ประชาสัมพนัธเ์สียงตามสายในหมู่บา้น
2.1.6เฝ้าระวงัดัชนีลูกน้้ายุงลายในหมู่บา้น
2.1.7คืนข้อมูล สรุปสถานการณ์ในเวที
ประชุมหวัหน้าส่วนราชการ
ระยะ การระบาด
2.1.8 ศูนย์ปฏบิติัการจัดระบบรับ
ตรวจสอบ และส่งต่อข้อมูล เพื่อการ SRRT
ควบคุมโรค
2.1.9 ทมีSRRT ออกปฏบิติัการ  ควบคุมโรค
 ภายใน 24 ชั่วโมง ตามมาตรการ 331
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2.1.10 พน่หมอกควนัหมู่บา้นที่มีการระบาด 
ในวนัแรก และ 1 และวนัที่ 7 รวม 3 คร้ัง อปท.
2.1.11 อสม.ร่วมกับ มอค.ออกส้ารวจ
ลูกน้้ายุงทกุสัปดาหต่์อเนื่อง SRRT
2.1.12 จัดเวทชีาวบา้นประชาคม 
โรคไข้เลือดออก ในบา้นที่มีการระบาด SRRT
ของโรค และ ช่วงก่อนเกิดโรค
ระยะหลังการระบาด
2.1.13 ถอดบทเรียน สรุปปญัหา มาตรการ
  ปอ้งกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
2.1.14เฝ้าระวงัในพื้นที่เส่ียงอย่างต่อเนื่อง
3. การลดโรคติดต่อ ในระบบทางเดิน
อาหารและน้ า ที่ส าคัญ
3.1 จัดอบรมเพิ่มทกัษะ อาหารปลอดภยั
     ใหผู้้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการ 9,800 UC พ.ค.-62 ทมี SRRT
     ในโรงเรียน อาหารใน รร.

ผู้ประกอบการ
อาหารใน ศดล.

50 คน

3.2 ตรวจประเมินตลาดสด คณะกรรมการ  ตลาดสด   1แหง่ บรูณาการกับแผน อปท. ทมี SRRT
ประเมิน
(จนท.สธ อปท.

อสม.)
3.3 จัดกิจกรรมล้างตลาด ช่วงวนัหยุด รวม 15 คน ทมี SRRT
และวนัหยุดเทศกาล ป ี61 ทมี SRRT ตลาด 1  แหง่ บรูณาการกับแผน อปท.บรูณาการกับแผน อปท.
 - กิจกรรม การล้างตลาดในชุมชน อ้าเภอ 15 คน
 - กิจกรรม การล้างเขียงหมู /เนื้อ
3.4 ตรวจประเมินร้านอาหารผ่านเกณฑ์
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CFGT  ปลีะ 3 คร้ัง ทมี SRRT   ร้านอาหาร บรูณาการกับแผน อปท. จนท.รพ.
4. การด้าเนินงานอ้าเภอควบคุมโรค อ้าเภอ 15 คน   ร้าน จนท.อปท.
เข้มแข็ง อ.แม่เมาะ ทมีSRRTอ้าเภอ
4.1 ประชุมคณะกรรมการอ้าเภอควบคุม ทมีSRRTต้าบล
โรคเข้มแข็ง ทบทวนค้าส่ังคณะท้างาน 
บรูณาการร่วมกับ DHB ธค.62 ทมี SRRT
4.2 ประชุมคัดเลือกโรคตามนโยบาย
และโรคในพื้นที่ SRRT อ้าเภอ มค.62 ทมี SRRT
4.3 ประชุม ติดตามการด้าเนินงาน  แม่เมาะ มีค. 62
อ้าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปลีะ 2 คร้ัง มี.ค.- ตค. 62 ทมี SRRT
4.4รับการประเมินอ้าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ทมี SRRT
จากทมีจังหวดั 20คน 2,000     UC
5. การจัดท้าฐานข้อมูลสถานที่พกัอาศัย 
การส้ารวจส่ิงแวดล้อม ของ แรงงานต่างด้าว ทมีSRRTอ้าเภอ ม.ค.- ทมี SRRT
ในพื้นที่ ทมีSRRTต้าบล ก.ย62
6.การพฒันาส่ือประชาสัมพนัธใ์นการ อปท.5แหง่
   ควบคุมปอ้งกันโรคที่ส้าคัญในพื้นที่   โรงเรียน UC กพ.-กย.62 ทมี SRRT
ไข้เลือดออก   ศูนย์เด็กเล็ก  - บรูณาการงบส่ือประชาสัมพนัธ์
มือ เทา้ ปาก   หมู่

24,200 UC



ยุทธศาสตร์ที่ 1 มหกรรมสุขภาพ อ าเภอแม่เมาะสุขภาพดี ป ี2562 
ประเด็น / งาน : กลุ่มวยัท างาน
ตัวชี้วัด (KPI) :1.       ผู้ปวุยโรคเบาหวาน รายใหม่ ลดลง

2.       ผู้ปวุยโรคความดันโลหติสูง รายใหม่ ลดลง
3.       เพื่อใหก้ลุ่มเปาูหมาย เกิดทกัษะและสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว

4.       เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ปรับทศันคติใหม้ีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม ลด หวาน มัน เค็ม ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ งดสูบบหุร่ี และเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ 

สถานการณ ์/ ข้อมูลพ้ืนฐาน :
๒.ผู้ปวุยรายใหม่
    -  DM ร้อยละ 1.41  (ลดจากป ี60 ร้อยละ๓๖.๘๖ )
    -  HT ร้อยละ  4.34 (เพิ่มจากป ี60 ร้อยละ๘ )

จ านวน แหล่งงบ
1 รหสั  ๐๒๐๑๑๑.โครงการมหกรรมสุขภาพ อ าเภอแม่เมาะสุขภาพดี ป ี2562 

PP&P Excellence
1) พัฒนาการสื่อสารข้อมูลสุขภาพ ๕ ต าบล ทกุแหง่ เพื่อใหก้ลุ่มเปาูหมาย 93800 กองทนุพฒันารอบ มิ.ย สสอ. รพ.
1.1 เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานปอูงกันโรค NCDในชุมชน เกิดทกัษะและสามารถปรับเปล่ียน โรงไฟฟาู รพ.สต.ทกุแหง่
  - แลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเอง
เพื่อใหป้ระชาชนเกิดความตระหนักและเกิดการปรับเปล่ียน และครอบครัว
พฤติกรรมเพื่อลดภาวะเส่ียงต่อสุขภาพ ส่งเสริมกิจกรรม.
สุขภาพ 3อ.2ส.
 - จัดกิจกรรมบคุคลต้นแบบระดับต าบล
  - จัดประกวดขันโตกสุขภาพ

รวม 93,800

UC 0

กสต 0

กองทนุ 93800

PPA 0

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ  แม่เมาะ  จังหวัดล าปาง

ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
เปา้หมาย/
จ านวน

พ้ืนที่
ด าเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ

ระยะเวล
าด าเนินก

าร



ประเด็น / งาน : วณัโรค
ตัวชี้วดั (KPI) : 1.ลดอัตราตายด้วยวณัโรคร้อยละ 5

2.อัตราความส้าเร็จการรักษาวณัโรคทกุประเภทร้อยละ 90
3.อัตราการรักษาตามมาตรฐานร้อยละ 90 4 .การคัดกรองกลุ่มเส่ียงร้อยละ 90 5.อัตราการขาดยา เปน็ศูนย์  

สถานการณ์ / ข้อมูลพื้นฐาน:อ้าเภอแม่เมาะพบอัตราผู้ปว่ยวณัโรครายใหม่ทกุประเภทจ้านวน67.47ต่อแสนประชากรซ่ึงยังต้่ากวา่เปา้หมายในการค้นหาผู้ปว่ยรายใหม่คิดเปน็ร้อยละ 51.47
อัตราความส้าเร็จในการรักษาร้อยละ76.92 อัตราการเสียชีวติร้อยละ 15.34 ไม่พบผู้ปว่ยวณัโรคขาดยา ส่วนการค้นหาผู้ปว่ยโดยการคัดกรองวณัโรคในกลุ่มเส่ียงยังต้่ากวา่เปา้หมาย
คือผู้สัมผัสร่วมบา้นร้อยละ 91.0 ส่วนผู้สูงอายุติดบา้นร้อยละ54.4 ผู้สูงอายุติดเตียงร้อยละ 77.3  ดังนั้นคปสอแม่เมาะได้จัดแผนงานวณัโรค โดยมีการเร่งรัดการค้นหาผู้ปว่ยวณัโรค
ในกลุ่มเส่ียงใหม้ีคุณภาพ เน้นกระบวนการรักษาผู้ปว่ยวณัโรคทกุประเภทใหก้ินยาใหค้รบและหายขาด ลดการขาดยาและเสียชีวติ และการดุแลติดตามที่บา้นอย่างต่อเนื่อง

จ้านวน แหล่งงบ
020112 โครงการควบคุมปอ้งกัน และควบคุมวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุติดบา้น

PPA

8,360       PPA

ระยะเวลา
ด้าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

รวม

แผนปฎบิติัการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวดัล้าปาง ปงีบประมาณ 2562
คปสอ.แม่เมาะ      จังหวดัล้าปาง

ล้า
ดับ

ชุดโครงการ
จังหวดั

รหสัโครงการ.....โครงการ /
 กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
เปา้หมายและ

จ้านวน
พื้นที่ด้าเนินการ

 (ระบ ุPCC)
ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
1 020201 โครงการพฒันาระบบบริการservice planสาขา โรคNCD 9,270 470,000 479,270

2
020202

โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการปอ้งกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพ อ าเภอแม่เมาะ
7,000 7,000

3
020203 โครงการพฒันาศักยภาพและคุณภาพหน่วยงานอุบติัเหตุและฉุกเฉินEMS คุณภาพ,ECS คุณภาพ,ER  

คุณภาพ คปสอ.แม่เมาะ 28625 410000 438,625

4 020204 โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพตามService Planสาขาสูติกรรมและทารกแรกเกิด คปสอ.แม่เมาะ 6500 1,500,000 1,506,500
5 020205 โครงการพฒันาระบบการจัดบริการเยี่ยมติดตามเชิงรุกโดยทมีหมอครอบครัว (FCT)และศูนย์ COC คปสอ.แม่เมาะ 2,750 2,750
6 020206 โครงการพฒันาคุณภาพมาตรฐาน HA และมาตรฐานบริการเฉพาะด้าน 498000 498,000
7 020207 โครงการจัดต้ังเครือข่ายบริการปฐมภมูิ (primary care cluster) อ าเภอแม่เมาะ 3,000 3,000
8 020208 โครงการพฒันาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.ติดดาว) อ.แม่เมาะ 34000 34,000
9 020209 โครงการพฒันาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ 0 0
10 020210  โครงการพฒันางาน พชอ.แม่เมาะ 0 20,000 20,000
11 020211 โครงการพฒันา อสมช. ตามกลุ่มวยั คปสอ.แม่เมาะ 1,149,060 1,149,060
12 020212 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติอ าเภอแม่เมาะ 10,000 10,000

589,145 0 30,000 0 3,529,060 4,148,205รวม ย.2 ทั้งหมด 12  โครงการ เปน็เงิน

สรปุโครงการตามแผนปฏบิตัิการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร ์คปสอ .แม่เมาะ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

ล าดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ
งบประมาณ รวม

งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรด์้านบรกิารเปน็เลิศ (Service Excellence)
ประเด็น / งาน : NCD
ตัวชี้วัด (KPI) :
1.       ผู้ปว่ยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน ไม่เกิน ร้อยละ 2.4
2.       ประชากรกลุ่มเส่ียง และสงสัยปว่ยความดันโลหติสูง ในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการวดัความดันโลหติที่บา้น  ≥ ร้อยละ 50
3.       ผู้ปว่ยโรคเบาหวาน รายใหม่ ลดลง
4.       ผู้ปว่ยโรคความดันโลหติสูง รายใหม่ ลดลง
5.       ผู้ปว่ยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ าตาลได้ ≥ร้อยละ 40
6.       ผู้ปว่ยโรคความดันโลหติสูงควบคุมระดับความดันโลหติได้ ≥ร้อยละ 50
7.       ผู้ปว่ยเบาหวาน ความดันโลหติสูง ที่ขึ้นทะเบยีนได้รับการประเมินโอกาสเส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ≥ร้อยละ 85
8.       ผู้ปว่ยโรคเบาหวานที่มีค่า FBS ≤ 130 mg% ติดต่อกัน 2 คร้ัง ได้รับการเจาะ HbA1C ร้อยละ 70
9.       ผู้ปว่ยโรคเบาหวานสีแดงและสีด า ได้รับการส่ง COC และเยี่ยมบา้น ร้อยละ 50
10. ร้อยละโรงพยาบาลต้ังแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถใหย้าละลายล่ิมเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ปว่ย STEMI ได้
11. อัตราตายของผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดหวัใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร 
12. อัตราตายของผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมองน้อยกวา่ร้อยละ 7
สถานการณ ์/ ข้อมูลพ้ืนฐาน :
ผู้ปว่ยโรคความดันโลหติสูงขึ้นทะเบยีนรักษาทั้งหมด 5942 ราย เปน็ ผู้ปว่ยรายใหม่ปงีบประมาณ 2561 จ านวน 489 ราย คิดเปน็อัตราปว่ยรายใหม่ต่อแสนประชากร 1219.79 
มีแนวโน้มคงที่ ผู้ปว่ยเบาหวาน 1878 ราย เปน็ผู้ปว่ยรายใหม่ปงีบประมาณ 2561 จ านวน 126 รายคิดเปน็อัตราปว่ยรายใหม่ต่อแสนประชากร 314.30  อัตราปว่ยรายใหม่มีแนวโน้มลดลง
อัตราผู้ปว่ยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดีร้อยละ 18.37 ต่ ากวา่เปา้หมายกลุ่มเส่ียงเบาหวานกลายเปน็กลุ่มปว่ยร้อยละ 1.57 กลุ่มสงสัยปว่ยความดันโลหติสูงได้รับการวดั
ความดันโลหติที่บา้นร้อยละ 10.81 อัตราความดันโลหติสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงความดันโลหติสูง 4.34
กลุ่มผู้ปว่ยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเบาหวานความดันโลหติสูง กลุ่มที่ไม่มีโรคร่วมรับยาผู้ปว่ยนอกทั่วไป ไม่มีคลินิกแยกต่างหาก  ผู้ปว่ยDM,HT ได้รับการประเมินโอกาสเส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด
ร้อยละ 95.16ผู้ปว่ย STEMI ในป ี61 มี 6 ราย ได้รับยา SK ที่รพ.แม่เมาะ 1 ราย ท า PCI ที่รพ.ล าปาง 5ราย  อัตราตายของผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดหวัใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร 
ได้ร้อยละ 20.02

จ านวน แหล่งงบ
รหสัโครงการ.020201       โครงการพัฒนาระบบบรกิารservice planสาขา โรคNCD...................

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหติสูง

กลุ่มสงสัยปว่ย 250 บรูณาการย1 ม.ค - มิ.ย ปฐมภมูิ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ......................แม่เมาะ......................................จังหวัดล าปาง

ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/จ านวน พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/จ านวน พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

 - ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อวเิคราะหส่์วนขาด  / รพ.สต.

ของกลุ่มเปา้หมาย

  - จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการ

     ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  

  - กิจกรรมทบทวนตนเอง (ประเมินและวเิคราะหพ์ฤติกรรม

    ตนเองด้วยแบบประเมิน HL ก่อน

  - กิจกรรมสร้างแรงจูงใจและก าหนดเปา้หมาย   (ก าหนด

เปา้หมายเชิงพฤติกรรมอย่างน้อย 1 พฤติกรรมและผลลัพธ์)

  - กิจกรรมส่งเสริม ความรู้และทกัษะที่จ าเปน็ในการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเปา้หมายโดยใช้เคร่ืองมือ

แบบสอบถาม HL  แบบประเมินระดับการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมและประเมินความพร้อมในการปรับเปลียน)

กลุ่มปว่ย
1.ขึ้นทะเบยีนรายใหม่ คืนข้อมูลพื้นที่ทกุเดือน รายใหม่ทกุราย รพ.แม่เมาะ ผู้ปว่ยรายใหม่ได้รับ บรูณาการงบกองทนุ ต.ค.61-ก.ย.62 แววดาว
รายงานตัวชี้วดั อัตราปว่ยรายใหม่ รายใหม่จาก การขึ้นทะเบยีน นิยม
กลุ่มเส่ียง เพื่อทบทวน ร้อยละ 100
พฒันาระบบส่งต่อข้อมูล คืนข้อมูลการดูแล
ผู้ปว่ยในรพช.โดยดึงจากฐานข้อมูล เพื่อ
ความครบถ้วนของข้อมูล
2.คัดแยกผู้ปว่ยโดยใช้ปงิปอง 7 สี ผู้ปว่ยที่ควบคุมได้ดี HT 5942 ราย รพ.แม่เมาะ อัตราผู้ปว่ยรับยารพ.สต. ต.ค.61-ก.ย.62 NCD
 สีเขียว สีเหลือง ส่งรับยารพ.สต.และปฐมภมูิหมู่บา้น DM1878 ราย รพ.สต. 5 แหง่ ร้อยละ 60 
กลุ่มสีส้มที่รับยารพ.สต. นัดเข้าคลินิก intensive care
poor control ในรพ.สต.ตามกิจกรรม NCD คุณภาพ
 -จัดท า care plan ผู้ปว่ยสีส้ม สีแดง 
 -คลินิกเติมยาผู้ปว่ยสิทธิป์ระกันสังคมที่ควบคุมได้ดี
ตอนบา่ยทกุวนั นัดรับยาเดือนละ 1 คร้ัง
3.จัดระบบดูแลผู้ปว่ยตาม NCD คุณภาพ แยกกลุ่มสีส้ม สีส้ม 265 ราย รพ.แม่เมาะ อัตราผู้ปว่ย DM 70,000 กองทนุ ธ.ค.61-ก.ย.62 CM DM,HT,CKD
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 สีแดง ส่งเข้าคลินิกผู้ปว่ย intensive care ทกุวนั จันทร์ สีแดง 183 ราย ควบคุมได้มากกวา่ ไฟฟา้ แพทย์
และ พธุ วนัละ 56 ราย นัดเข้าคลินิก เดือนละ 1 คร้ัง รวม 448 ราย ร้อยละ 40 เภสัชกร
ผู้รับผิดชอบประจ าคลินิก ประกอบด้วย แพทย์ system อัตราผู้ปว่ย HT โภชนากร
maneger ,พยาบาล CM DM,HT,CKD เภสัชกร โภชนากร ควบคุมได้มากกวา่ แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทย ร้อยละ 50
กิจกรรมในคลินิก
 -พยาบาล CM DM,HT,CKD คัดกรองค้นหาปญัหาผู้ปว่ย
ประเมินผู้ปว่ย ใหค้ าปรึกษาตามปญัหาที่พบ
 -เภสัชกร ประเมินการใช้ยา ใหค้ าปรึกษาการใช้ยา 
รายงานผลการใช้ยาของผู้ปว่ย แก่แพทย์
 -โภชนากร ประเมินแคลอรี ประเภทอาหารที่ควรได้รับ
ต่อวนั ตามบริบทของผู้ปว่ย 
 -แพทย์แผนไทย การนวดเทา้ การใช้สมุนไพรที่เหมาะสม
 -แพทย์ system maneger หรือ แพทย์ประจ าคลินิก
ปรับแผนการรักษาตามปญัหาผู้ปว่ยแต่ละราย
 -SMBG,SMBP 7 วนั สอนการใช้ตรวจน้ าตาลในเลือด
โดยเทคนิคการแพทย์ สอนการวดัความดันโดยพยาบาล
 - นัดติดตามประเมินผล 1 เดือน
 -ส่งเยี่ยมบา้นในโปรแกรม thai COC
 clinic poor control ในรพ.สต.
ช่วงเช้ากิจกรรมในคลินิก ประเมินปญัหาประเมินแคลลอรี 
พบสหวชิาชีพตามปญัหา  ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ช่วงบา่ยติดตามเยี่ยมบา้น 
 -รพ.สต.สบปา้ด ทกุวนัศุกร์ ทื่ 4 ของเดือน สีเหลือง ส้ม 29 ราย FCT team 2 
ผู้รับผิดชอบ มอค.สบปา้ด และ FCT team 2 HT18,DM11 มอค.สบปา้ด
 -รพ.สต.ใหม่รัตน์โกสินทร์ ทกุวนัศุกร์ที่ 3 ของเดือน สีเหลือง ส้ม 28 ราย FCT team 1 
ผู้รับผิดชอบ มอค.บา้นใหม่ฯ และ FCT team 1 HT11,DM17 มอค.บา้นใหม่
 -รพ.สต.กอรวก ทกุวนัอังคารที่ 1 ของเดือน สีเหลือง ส้ม 25 ราย FCT team 1 
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ผู้รับผิดชอบ มอค.กอรวก และ FCT team 1 HT9,DM16  มอค.กอรวก
 -รพ.สต.บา้นทาน ทกุวนัอังคารที่ 1 ของเดือน สีเหลือง ส้ม 28 ราย FCT team 1 
ผู้รับผิดชอบ มอค.บา้นทาน และ FCT team 1 HT20,DM8  มอค.บา้นทาน
 -รพ.สต.ทา่สี ทกุวนัศุกร์ที่ 2 ของเดือน สีเหลือง ส้ม 21 ราย FCT team 2 
ผู้รับผิดชอบ มอค.ทา่สี และ FCT team 2 HT3,DM18 มอค.ทา่สี
 -SMBG,SMBP 7 วนั สอนการใช้ตรวจน้ าตาลในเลือด
โดยเทคนิคการแพทย์ สอนการวดัความดันโดยพยาบาล
 - นัดติดตามประเมินผล 1 เดือน
 -ส่งเยี่ยมบา้นในโปรแกรม thai COC
 -ทกุรพ.สต.สรุปผลการปฏบิติังาน เปน็ one page 
รายงาน คปสอ. ทกุเดือน
4.การดูแลต่อเนื่องที่บา้นเพื่อประเมินการดูแล รพ.แม่เมาะ ต.ค.61-ก.ย.62 COC
ตนเองของผู้ปว่ยและครอบครัว ส่งเยี่ยมบา้น รพ.สต. 5 แหง่ FCT
ในโปรแกรม thai COC กลุ่มสีเหลืองและสีส้ม
ติดตามเยี่ยมบา้นโดย FCT ตามปญัหาที่พบ
กลุ่มสีแดง ติดตามเยี่ยมโดย Case Manager
ประสานแผนการเยี่ยมร่วมกับ COC
5.กิจกรรมค้นหาภาวะแทรกซ้อน HT 5942 ราย 
 -Yearly check up อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง DM1878 ราย รพ.แม่เมาะ อัตราผู้ปว่ยเบาหวานควบ ต.ค.61-ก.ค.62 NCD
ก าหนดส่งตรวจช่วง ตุลาคม61 ถึง กรกฎาคม รพ.สต. 5 แหง่ ควบคุมได้ส่งตรวจ HbA1C รพ.สต. 5 แหง่
62 ผู้ปว่ยDMกลุ่มสีเขียวตรวจ HbA1C ทกุราย ร้อยละ 70 
 ส่งตรวจ Urine microalbumin ผู้ปว่ย DM
ที่ผลตรวจ Urine albumin negative 
และติดตามกลุ่ม DLP ด้วย LDL direct
ประเมิน CVD risk ผู้ปว่ยทกุราย 
 -คัดกรองภาวะแทรกซ้อน เบาหวานขึ้นตา รพ.แม่เมาะ 1,170 uc ต.ค.61-ม.ค.62 อทติยา
ปลีะ 1 คร้ัง ช่วงเดือน ตุลาคม ถึง ธนัวาคม รพ.สต. 5 แหง่
2561 ในรพช.และ รพสต.แหง่ละ 1 คร้ัง 
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 -คัดกรองภาวะแทรกซ้อนที่เทา้ ปลีะ 1 คร้ัง รพ.แม่เมาะ ต.ค.61-ก.ค.62 กายภาพ
ในรพช.และรพสต. กลุ่มเส่ียงสูงส่งเคลม รพ.สต. 5 แหง่
รองเทา้ 
 -ตรวจฟนัอย่างน้อยปลีะ1 คร้ัง รพ.แม่เมาะ ต.ค.61-ก.ค.62 ทนัต
 -คัดกรองวณัโรคกลุ่ม DM,HT สูงอายBุMI<18 รพ.สต. 5 แหง่
 โดย verbal screening , CXR
6.พฒันาระบบบริการ
 -ก าหนดใหแ้พทย์เปน็ผู้ดูแลงานทั้งระบบ เปน็ ต.ค.-61 NCD Board
system manager
 -ทบทวนคณะกรรมการ NCD Board ระดับ ต.ค.-61 NCD Board
อ าเภอ มีผู้อ านวยการเปน็ประธาน หวัหน้า
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เปน็รองประธาน 
 -ประชุมผู้รับผิดชอบงาน NCD สม่ าเสมอ ต.ค.61-ก.ย.62 NCD Board
ทกุเดือน ประชุม NCD board ทกุไตรมาส
 -การก ากับติดตามงานในเวทปีระชุมและติดตามตัวชี้วดั ศิริขวญั
มีการเก็บตัวชี้วดัส่งผู้รับผิดชอบงานของอ าเภอทกุเดือน
7.พฒันาศักยภาพบคุลากร
 -อบรมพยาบาลเวชปฏบิติัรพสต.กอรวก บรูณาการHR
 -อบรมฟื้นฟพูยาบาลเวชปฏบิติั บรูณาการHR
 -การใหค้วามรู้ทางด้านวชิาการการดูแลผู้ปว่ยเบาหวาน
 ความดันโลหติสูงร่วมกับแม่ข่าย
 -จัดท าและทบทวนแนวทางผู้ปว่ยการดูแลผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง
โดยทมีน าทางคลินิกโรงพยาบาล ส่ือสารผ่าน Clound 
เวปไซด์ โรงพยาบาลแม่เมาะ ใช้แนวทางเดียวกันทั้งอ าเภอ
 -ตรวจสอบคุณภาพการดูแลและการบนัทกึโดยการ
ประเมินเวชระเบยีนแบบไขวท้ั้งอ าเภอ 
 -ประเมินคุณภาพการดูแลผู้ปว่ย โดยผู้ปว่ยทกุรายจะต้อง
ได้รับการพบแพทย์อย่างน้อยปลีะ1 คร้ัง 
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2 สาขาโรคไต
1.ติดตามฐานทะเบยีนผู้ปว่ยสม่ าเสมอ CKD 650 ราย รพ.แม่เมาะ ต.ค.61-ก.ย.62 อทติยา
ทกุเดือน รายใหม่ทกุราย
2.ก ากับระบบนัดเพื่อควบคุมภาระงาน ต.ค.61-ก.ย.62 วนัเพญ็
กลุ่ม poor control ไม่เกิน 20 รายต่อวนั
3.ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่ม poor control  uncontrol รพ.แม่เมาะ อัตราผู้ปว่ย DM บรูณางบ ต.ค.61-ก.ย.62 NCD
รายบคุคลพร้อมญาติ หรือผู้ดูแล ใช้หลัก 836 ราย ควบคุมได้มากกวา่ DM,HT
Self Management Support การต้ังเปา้หมาย ร้อยละ 40
ระยะส้ันร่วมกัน และติดตามโดยใช้ SMBG อัตราผู้ปว่ย HT
SMBP ประเมินแคลอร่ีโดย โภชนากร ควบคุมได้มากกวา่
ติดตามผลการปรับเปล่ียนรายบคุคลทกุ 1-2 ร้อยละ 50
เดือนตามการนัดหมาย

4.การดูแลต่อเนื่องที่บา้นเพื่อประเมินการดูแล Stage4  108 ราย รพ.แม่เมาะ อัตราการลดลงของ eGFR ต.ค.61-ก.ย.62 COC
ตนเองของผู้ปว่ยและครอบครัว ส่งเยี่ยมบา้น Stage5  66 ราย <4 ml/min/1.73m2/yr. FCT
ในโปรแกรม thai COC กลุ่มสีเหลืองและสีส้ม ร้อยละ 60
ติดตามเยี่ยมบา้นโดย FCT ตามปญัหาที่พบ
กลุ่มสีแดง ติดตามเยี่ยมโดย Case Manager
ประสานแผนการเยี่ยมร่วมกับ COC
 5.ส่งต่อผู้ปว่ยโรคไตระยะที่ 4 ขึ้นไปพบแพทย์ Stage4  108 ราย รพ.แม่เมาะ ต.ค.61-ก.ย.62 NCD
อายุรกรรมโรคไต เพื่อเตรียมความพร้อม Stage5  66 ราย
บ าบดัทดแทนไต เพิ่มการทบทวนโดย NP
พจิารณาเบื้องต้นปรึกษาแพทย์ เพื่อ refer 
6.ติดตามตัวชี้วดั RDU การใช้ยาสมเหตุสมผล Stage3 391ราย รพ.แม่เมาะ
การใช้ยาตาม CPG และประเมินการปฏบิติั Stage4  108 ราย 
เพิ่ม Item pop up ยาที่มีผลต่อไต Stage5  66 ราย
7.พฒันาศักยภาพทมีดูแลผู้ปว่ยโดย case รพ.แม่เมาะ พ.ค.-62 อทติยา
manager 
8.พฒันาแพทย์ ผู้ใหก้ารรักษา โภชนากร พ.ค.-62 HR
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สาขาโรคCOPD
1.ทบทวน CPG ใหเ้ปน็ไปตามแนวทางการ รพ.แม่เมาะ กลุ่มผู้ปว่ยstage2ขึ้นไป PCT
ดูแลผู้ปว่ยของแม่ข่าย คัดแยกกลุ่มผู้ปว่ย เข้าถึงยา LABA 100%
ตาม criteria เพื่อพจิารณาการเข้าถึงยากลุ่ม
LABA ทบทวนแผนการรักษา
2.กิจกรรมฟื้นฟสูภาพผู้ปว่ยเพื่อลดการเกิด COPD 381 ราย รพ.แม่เมาะ อัตราการเกิด Acute 3000 UC วนัเพญ็
อาการก าเริบเฉียบพลัน ในคลินิก COPD ทกุ  exacerbation 3,850 UC กายภาพบ าบดั
วนัพฤหสัโดย นักกายภาพบ าบดั พยาบาล  <ร้อยละ 15
ผู้รับผิดชอบโรค กิจกรรมขลุ่ยหรรษา ออก
ก าลังกายด้วยยางยืด อัตรา Re-admit 
3.กิจกรรมฟื้นฟสูภาพผู้ปว่ยCOPD admit COPD admit IPD  COPD< ร้อยละ 8 กายภาพบ าบดั
ประเมิน CAT score, 6 minute walk test ทกุราย อัตรา admit COPD IPD
breathing exercise ประเมินซ้ า 4-6 สัปดาห์ <ร้อยละ 10
4.กิจกรรมอดบหุร่ีในกลุ่มผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง COPD ที่สูบบหุร่ี คลินิกบ าบดับหุร่ี กลุ่มเปา้หมายเข้า กองทนุไฟฟา้ ฟา้ใส
บ าบดัรายกลุ่ม วดัผลและประเมินซ้ ารายบคุคล 15 ราย กระบวนการบ าบดั บรูณางาน
5.ทบทวนการดูแลผู้ปว่ย ตัวชี้วดั การเสียชีวติ  ร้อยละ 100 กลุ่มวยั
ประเมินการปฏบิติัตาม CPG กลุ่มที่ได้รับการบ าบดั

เลิกบหุร่ีได้ร้อยละ 30
ภายใน 6 เดือน

6.พฒันาศักยภาพบคุลากรในการท า PFT นุจิรดา
ส่งนักกายภาพบ าบดัอบรม 1 คน ตามแผน
แม่ข่าย 
7. ลดการใช้เตาถ่าน, เตาฟนื สนับสนุนการใช้ COPD 381 ราย รพ.แม่เมาะและ อัตราการเกิด Acute NCD
เตาแก๊สโดยทมีพชอ. รพสต. 5 แหง่  exacerbation

 <ร้อยละ 15
สาขาโรคหลอดเลือดหวัใจและหลอดเลือดสมอง
สาขาโรคหลอดเลือดหวัใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
1. คืนข้อมูลสถานการณ์โรคหลอดเลือด ประชาชน อ.แม่เมาะ ประชาชนทั่วไปได้รับ พย.61- CM MI
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หวัใจและโรคหลอดเลือดสมองใหแ้ก่ชุมชนในพื้นที่ ทั่วไป ความรู้,สถานการณ์ สค.62 กัฐจนา
และระบบบริการ Fast trackโดยใหผู้้น าชุมชน อฉช,อปพร โรคหลอดเลือดหวัใจ ทมี NCD ,
ประกาศเสียงตามสายเน้น 1669 และตระหนักถึงการ
 - ใหค้วามรู้เร่ืองโรคหลอดเลือดหวัใจและโรค ผู้ใหญ่บา้น ต้องรีบมาโรงพยาบาล
หลอดเลือดสมองและระบบส่งต่อให ้อฉช,อปพร
 -รณรงค์และประชาสัมพนัธค์วามรู้โรค ทกุหมู่
หลอดเลือดหวัใจและโรคหลอดเลือดสมอง บรูณางบงานส่ือสุขศึกษา
(ปา้ยไวนิล แผ่นพบั สต๊ิกเกอร์อาการแจ้งเตือนขนาด A4)
2.คัดกรองปจัจัยเส่ียงและใหก้าร ผู้ปว่ย รพ. แม่เมาะ ผู้ปว่ยDM,HT บรูณางาน ต.ค60-ก.ย62 NCD
รักษาปจัจัยเส่ียง DM,HT ที่ขึ้น รพสต.บา้นใหม่ ได้รับการคัด คลินิก
ประเมิน CVD riskกลุ่มผู้ปว่ย DM,HT ทะเบยีนทกุ รพสต.ทา่สี,สบปา้ด กรองCVD risk NCD
 - แนะน าญาติในการสังเกตุอาการผิด ราย รพสต.กอรวก
ปกติใหน้ าส่งรพ.เน้นอาการเร่งด่วนที่ต้องน า รพสต.บา้นทาน ธ.ค.61,
ส่งโรงพยาบาล
 -ปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้ปว่ยกลุ่มเส่ียง ร้อยละ80 NCD
สูงมาก สูงอันตราย กลุ่มสูบบหุร่ี กลุ่มCVD risk
 - อบรมอสม. ในเร่ืองโรคหลอดเลือดหวัใจและ อสม.แต่ละสาขา บรูณาการกับ ย. 1 >30%ได้รับ pcu
และโรคหลอดเลือดสมองการสังเกตอาการ ปรับเปล่ียน
ผิดปกติเน้นอาการเร่งด่วนที่ต้องน าส่งโรงพยาบาล พฤติกรรม
 - ส่งบญัชีรายชื่อให ้รพสต.เพื่อติดตาม ประชาชน รพ. แม่เมาะ บรูณางาน พ.ย.-61 NCD
และเฝ้าระวงั คืนข้อมูลพื้นที่ ทั่วไป รพสต.บา้นใหม่ คลินิก
 - การประสานความร่วมมือของอปท. อฉช,อปพร รพสต.ทา่สี,สบปา้ด
ภาคีเครือข่ายในชุมชน ผู้ใหญ่บา้น รพสต.กอรวก UC ม.ค 62 กัญจนา
 3.พฒันาการเข้าถึงบริการ MI,Stroke

 -warning sign ติดในสมุดประจ าตัวทกุราย กลุ่มเส่ียงสูง ผู้ปว่ยSTEMI บรูณางบงานส่ือสุขศึกษา CM Stroke
 - การคัดแยก,วนิิจฉัย,รักษาที่มีประสิทธภิาพ 836 ราย PCT
 -ปรับปรุง WI การคัดแยกผู้ปว่ย
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 CPG stroke ร่วมกับแพทย์
 -พฒันาการดูแลผู้ปว่ยกลุ่ม FAST TRACT FR ทกุพื้นที่  แม่เมาะ ได้รับการดูแลขณะ บรูณางานอุบติัเหตุ ER
กับลูกข่ายในพื้นที่ 5 ต าบล บา้นใหม่,จางเหนือ ส่งต่ออย่างถูกต้อง

ทา่สี,สบปา้ด ร้อยละ80
- ทบทวนและพฒันาการดูแลการส่งต่อผู้ปว่ย รพ. แม่เมาะ
STEMIทั้งกรณีได้รับยาSK และการใช้เคร่ือง
 Telemedร่วมกับรพ.ล าปาง
 - จัดซ้ือจัดหายา Enoxaparin ไวส้ ารอง รพ.แม่เมาะ เภสัชกรรม
ใช้กับผู้ปว่ย
 - มี EKG พร้อมในการใช้วนิิจฉัยโรค รพสต.สบปา้ด 400,000 งบกองทนุ
ดูแลผู้ปว่ยPost stroke,STEMI
 - ทบทวน CPG ในการดูแลผู้ปว่ยหลอด พยาบาล รพ. แม่เมาะ Door to มี.ค 62 PCT
เลือดหวัใจ และหลอดเลือดสมอง ทั้งหมด รพสต.บา้นใหม่ needle time
แนวทางการใหย้า Enoxaparin เภสัชกรรม
 - พฒันาระบบการประเมินผู้ปว่ยใน 1 คร้ัง/ปี รพสต.ทา่สี,สบปา้ด <30 นาที 1,250 uc มี.ค 62 PCT

กลุ่มอาการ chest pain, Stroke รพสต.กอรวก

การแปลผล EKG 

 - พฒันาระบบการปรึกษาวนิิจฉัย รพสต.บา้นทาน อัตราวนิิจฉัย ต.ค61-ก.ย62 กัญจนา

STEMI กับอายุรแพทย์โรคหวัใจ ผิดพลาด<1%

ในหลายช่องทาง
 -  การางแผนจ าหน่ายผู้ปว่ยระยะ รพ. แม่เมาะ ธค.61 ipd
หลังเฉียบพลัน(Intermediate care stroke)
 จัดท า care map stroke PCT
เตรียมความพร้อมญาติในเร่ืองการ suction, ipd
การใหอ้าหารทางสายยาง,การพลีกตะแคงตัว
5. พฒันาระบบการฟื้นฟสูมรรถภาพ
 - การฟื้นฟใูนผู้ปว่ยPost stroke,STEMI 5 รพสต. รพสต.บา้นใหม่ ร้อยละผู้ปว่ย ต.ค61-ก.ย62 COC,FCT
 -การติดตามเยี่ยมบา้นผู้ปว่ย Post stroke รพสต.ทา่สี,สบปา้ด โรคหลอดเลือด
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STEMI ทกุราย,ผู้ปว่ย severe headinjury รพ. แม่เมาะ สมองได้รับการ
 - พฒันา FCT และ care giver ในการ ฟื้นฟสูภาพ>80%
ดูแลผู้ปว่ยPost stroke,STEMI
 6. พฒันาศักยภาพนักกายภาพบ าบดั ผู้ปว่ย Stroke รพ. แม่เมาะ ร้อยละผู้ปว่ย ม.ค 62 นุจิรดา
ในการท า CARDIAC REHABILITATION ผู้ปว่ย severe โรคหลอดเลือด
ผู้ปว่ย post STEMI head injury สมองได้รับการ
6.1 ทบทวนระบบการดูแลผู้ปว่ย ผู้ปว่ย post ฟื้นฟสูภาพ>80%
Stroke ต้ังแต่แรกรับ ตลอดจนถึง STEMI
การดูแลต่อเนื่องที่บา้น ที่ได้รับการส่งต่อ
62 จัดท าแนวทางปฏบิติั การดูแล มารักษาที่ 
ต่อเนื่องในผู้ปว่ย Stroke โดยให้ รพ.แม่เมาะ
เชื่อมโยงกับศูนย์ COC
 7 ระบบบริการ Warfarin clinic
5.1 ขึ้นทะเบยีน Warfarin clinic ผู้ปว่ยที่ได้รับ รพ.แม่เมาะ ผู้ปว่ยได้รับยา ต.ค 60- ปภานัน
5.2 ประเมินการใช้ยา Warfarin ยาWarfarin Warfarin ก.ย.-61 ศศิธร
 - ค้นหาปญัหาของผู้ปว่ยที่มีผลต่อค่า INR ที่รับบริการ มีค่าTarget INR วรวลิาศ
และน ามาวางแผนใหค้วามรู้ รพ.แม่เมาะ > 65%
 -ติดตามค่า INR ผู้ปว่ยได้รับยา
 - ประเมินการใช้ยา ถูกต้อง
 - การท า couple couselling ผู้ปว่ยและญาติ
 - จัดยาเปน็ DOTในกรณีผู้ปว่ยรับประทาน
ยาไม่ถูกต้อง อ่านหนังสือไม่ออก
 -ตรวจและรายงานผล INR 
5.3 พฒันาศักยภาพบคุลากรโดยการ จนท.มีความรู้ ปภานัน
on the job training พยาบาลซักประวติั และทกัษะใน
OPDใหม้ีความรู้ทกัษะในการซักประวติั การใหบ้ริการ
และใหบ้ริการผู้ปว่ยที่ได้รับยา
 -ประเมินการใช้ยา Warfarin , ธ.ค.-62 ศศิธร
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 -ตรวจและรายงานผล INR วรวลิาศ
6.การควบคุมก ากับ
 - กิจกรรมติดตามและดูแลการด าเนินงาน ม.ค.61- นุจิรดา
ติดตามตัวชี้วดั เดือนละ 1 คร้ัง ก.ย.-62

479,270 UC
470000 งบกองทนุ

9,270 uc

รวมงบประมาณ



                                                                  แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ 2562
                                                                                                             คปสอ .แม่เมาะ    จังหวัดล าปาง
ยุทธศาสตรท์ี่ 2    การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ
ประเด็น / งาน : การบริหารจัดการขับเคล่ือนระบบบริการสุขภาพ Service Plan 
ตัวชี้วัด (KPI) : โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ RDU  ขั้น 2

รพ.สต. ผ่านเกณฑ์การใช้ยาปฏชิีวนะใน 2 กลุ่มโรค ได้แก่ กลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน และ โรคอุจจาระร่วง 
สถานการณ์/ข้อมูลพ้ืนฐาน  โรงพยาบาลมีอัตราการใช้ยาปฎชิีวนะใน URI ร้อยละ 16.38 (เปา้หมายน้อยกวา่ร้อยละ 20) , Acute Diarrhea ร้อยละ 25.93  (เปา้หมายน้อยกวา่ร้อยละ 20)

Fresh Traumatic Wound  ร้อยละ 60.00   (เปา้หมายน้อยกวา่ร้อยละ 50) การใช้ยาปฏชิีวนะในหญิงคลอดปกติ ร้อยละ 33.33 (เปา้หมายน้อยกวา่ร้อยละ 15)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผ่านเกณฑ์อัตราการใช้ยาปฎชิีวนะใน URI  ร้อยละ  100  และ Acute Diarrhea   ร้อยละ 80 (เปา้หมาย รพสต.ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ100)  
ร้านขายของช าจ าหน่ายยาปฏชิีวนะ ร้อยละ 54.75 จากการส ารวจ 263 ร้าน พบการจ าหน่ายยาปฏชิีวนะ 144 ร้าน

วิเคราะหส์าเหตุ 1. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาปฏชิีวนะและการด้ือยา
2. การออกแบบระบบการซักประวติัยังไม่ครอบคลุมใหม้ีการส่ังยาอย่างสมเหตุผล       
3. การใช้ระบบสารสนเทศในการส่งเสริมใหเ้กิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และระบบ การแจ้งเตือนยังไม่ครอบคลุมยาที่เส่ียงต่อความปลอดภยัและการใช้ไม่สมเหตุผล 
4. ผู้ส่ังใช้ยายังไม่เข้าใจการส่ังใช้ยาอย่างสมเหตุผล,การบนัทกึรหสัโรค และบางส่วน   ยังขาดความตระหนักรู้        
5. PTC ติดตามและควบคุมก ากับงาน RDU ไม่สม่ าเสมอ

ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/ พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์           งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
จ านวน จ านวน แหล่งงบ ด าเนินการ

รหสัโครงการ 020202  โครงการส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการปอ้งกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ อ าเภอแม่เมาะ
 PP&P  

 สรา้งความตระหนักรูใ้นการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและ
การดิ้อยาต้านจุลชีพในกลุ่มผู้รบับรกิารและประชาชน
    1.1 ผู้รบับรกิาร
    - เปดิส่ือวดีีโอเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผู้รับบริการที่มารับ รพ.แม่เมาะ ผู้รับบริการมี บรูณาการงบส่ือ พย. 61- กลุ่มงาน
ใหผู้้รับบริการในระหวา่งรอตรวจรักษา บริการที่ รพ.และ ความตระหนักรู้ กย.62 เภสัชกรรม
    - ใหค้วามรู้ RDU ผ่านบอร์ดส่ือประชาสัมพนัธ์ รพสต. 5 แหง่ ในการใช้ยาอย่าง งานผู้ปว่ยนอก
และระบ ุkey massage การใช้ยาอย่างสมเหตุผล สมเหตุผล และงาน IT

" เราควรเฝ้าระวงัเร่ืองการใช้ยาปฏชิีวนะและยาที่

ท าใหเ้สพติดได้" ผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์

   - จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผู้รับบริการที่มารับ รพ.แม่เมาะ ผู้รับบริการมี 2,000 UC มิย.62 กลุ่มงาน



ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/ พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์           งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
จ านวน จ านวน แหล่งงบ ด าเนินการ

รวมทั้งการใช้สมุนไพรทดแทนยาแผนปจัจุบนั บริการที่ รพ. ความตระหนักรู้    ( 5 วนั) เภสัชกรรม

ลดการใช้ยาปฏชิีวนะและ NSAIDS  ในช่วง แม่เมาะ ในการใช้ยาอย่าง และงาน

สัปดาหเ์ภสัชกรรม สมเหตุผล แพทย์แผนไทย

   -สุ่มประเมินความตระหนักรู้ของผู้รับบริการ

    1.2 ประชาชน 

    - ใหค้วามรู้ประชาชนโดยเครือข่ายอสม.คบส. 5 ต าบล ประชาชนมี บูรณาการ  พย. 61- กลุ่มงาน
    - ใหค้วามรู้ประชาชนผ่านส่ือวทิยุชุมชน เดือนละ 2 คร้ัง ต.แม่เมาะ ความตระหนักรู้ งานคบส. กย.62 เภสัชกรรม
    - ใหค้วามรู้ผู้ประกอบการร้านช า 263 แหง่ 5 ต าบล ในการใช้ยา
    - ส ารวจการใช้ยาปฏชิีวนะ Nsaids และ ต.สบปา้ด ต.ทา่สี ต.สบปา้ด ต.ทา่สี อย่างสมเหตุผล
สเตียรอยด์ในครัวเรือน (บรูณาการงานคบส.) ต.นาสัก,จางเหนือ ต.นาสัก,จางเหนือ
    -ประเมินความตระหนักรู้ในการใช้ยาของประชาชน ต าบลละ ต.สบปา้ด ต.ทา่สี

100 ครัวเรือน ต.นาสัก,จางเหนือ
    1.3. นักเรยีน
    - กิจกรรม RDU ใน อย.น้อย นักเรียน อย.น้อย อ.แม่เมาะ นักเรียน อย.น้อย บูรณาการ  พย. 61- กลุ่มงาน
สร้างความตระหนักรู้ในเด็กนักเรียน ในเขต อ.แม่เมาะ มีความรู้เร่ืองการ งานคบส. กย.62 เภสัชกรรม
 ด้วยกิจกรรมรณรงค์  "RDU รู้ใช้ ปลอดภยั ไม่ด้ือยา" ใช้ยาอย่างสมเหตุ

Service ผล
1.ทบทวนและก าหนดแนวทางเวชปฏบิตัิตาม
มาตรฐานการรกัษาโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั (NCD)
และการใช้ยาตามเกณฑ์ RDU บรูณาการ รพ แม่เมาะ  - การด าเนิน กลุ่มงาน
ตาม Service plan ที่เก่ียวข้อง รพสต. งานตามแนวทาง เภสัชกรรม
   1) ทบทวนและปรบัปรงุกรอบบญัชียา 1 คร้ัง ค าแนะน าการใช้ พย.61 PTC
 -ทบทวนกรอบบญัชีรายการยาและ ยาเพื่อความ PCT
เวชภณัฑ์ในรพ.และรพ.สต. รวมทั้ง ปลอดภยัของ
ระบบส่งต่อผู้ปว่ย ใหส้อดคล้องตามแนวทาง RDU ผู้ปว่ยกลุ่มพเิศษ
  2) ทบทวนการใช้ยาตามแนวทางเวชปฏบิตัิ 1 คร้ัง รพ แม่เมาะ ธ.ค.-61
ประเด็นที่เก่ียวข้องตามเกณฑ์ RDU ใน



ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/ พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์           งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
จ านวน จ านวน แหล่งงบ ด าเนินการ

    - โรคเบาหวาน ความดันโลหติ  CKD
   - ASTHMA
     การใช้ยา Inhale corticosteriodใน Asthma
   - การใช้ยาปฏชิีวนะ
     และNSAIDS
 -ทบทวนทะเบยีนผู้ปว่ย โรคเบาหวานและAsthma ใหเ้ปน็ปจัจุบนั ทกุ 3 เดือน พย 61,กพ62 NCD

พ.ค 62
 3) พัฒนาระบบการซักประวัติ รพ แม่เมาะ  -มีระบบการ  พย. 61 กลุ่มงาน
     - เพิ่มรายละเอียดการซักประวติัและบนัทกึ pop up ในการ เภสัชกรรม
อาการใหค้รอบคลุมการส่ังใช้ยาปฏชิีวนะ ซักประวติัอย่าง งาน IT
โดย IT พฒันา ใหม้ี check list ในระบบ HosXP ใน ครอบคลุม
URI ,Acute diarrhea,FTW โดยระบรุะยะเวลาการเกิด  - มีการซักประวติั
แผล เพื่อประกอบการพจิารณาส่ังใช้ยาอย่างสมเหตุผล ที่ครอบคลุมตาม
   - เพิ่มการบนัทกึเวลาการเกิดบาดแผลและรายละเอียดของบาดแผล เกณฑ์ RDU พยาบาล ER

  4) สุ่ม Audit การใช้ยาใหส้อดคล้องกับแนว
ทางเวชปฏบิตั(ิClinical practice guideline)
       - ทบทวน Case  ที่มีการส่ังใช้ยาไม่สมเหตุผล           4 คร้ัง รพ แม่เมาะ และ  - อัตราการใช้ยา ม.ค  ,มึ.ค กลุ่มงาน
ใน 4 กลุ่มโรค ,ผู้ปว่ยเบาหวานใช้ Metformin และ รพ.สต. 5 แหง่ ถูกต้องตามCPG พ.ค ,ก.ค 62 เภสัชกรรม
ผู้ปว่ย Asthma ใช้ ICS NCD
  - วเิคราะหแ์ละคืนข้อมูลผ่าน MSO PTC ,PCT

2.เพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารยากลุ่มโรคเรือ้รงั  ก. ยาในผู้ปว่ยกลุ่มโรค รพ แม่เมาะ 1.ผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง
 และผู้ปว่ยในกลุ่มพิเศษ (Special population ) เร้ือรัง  โรคเบาหวาน มีความเข้าใจและ
ตามเกณฑ์RDU โรคความดันโลหติสูง, ความร่วมมือใน



ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/ พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์           งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
จ านวน จ านวน แหล่งงบ ด าเนินการ

  1) เภสัชกรประเมินการบริหารยาโรคเร้ือรัง CKD, ,Asthma การใช้ยา
ค้นหาและปอ้งกัน drug related problem  ข. ผู้สูงอายุ 2.ผู้ปว่ยมีผลลัพธ์
  2) ติดตามความเข้าใจและความร่วมมือใน  ค. หญิงต้ังครรภ์ ที่ดีจากการรักษา
การใช้ยาของผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง ด้วยยาไม่น้อย
 3) พฒันาฉลากเสริมในยา 13 กลุ่มโรค กวา่ร้อยละ 80
  - จัดซ้ือและจัดท าฉลากและอุปกรณ์ช่วยในการเพิ่ม  - จ านวนผู้ปว่ย 3,000 UC มค62 กลุ่มงาน

 compliance การใช้ยา ที่มีปญัหา Drug บรูณาการงบส่ือ เภสัชกรรม

  - ระบ ุQR Code ในฉลากยาใหค้รอบคลุมยาตามเกณฑ์ Related Problem 

ที่ RDU ก าหนด

  4) ประชาสัมพนัธก์ารน ายาเดิมมาทกุคร้ังและนับยาคงเหลือ ทุกเดือน รพ แม่เมาะ พย.61- กลุ่มงาน

มีระบบ Medication Reconcilliation ผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง รพสต. 5 แหง่ กย62 เภสัชกรรม

      - แนะน าใหผู้้ปว่ยนับยาคงเหลือด้วยตนเองก่อนมารับบริการ คลินิก NCD งานNCD
      - ซักประวติัและตรวจสอบยาคงเหลือ

 5)  มีระบบMedication error  และเก็บข้อมูลME ทุกเดือน รพ แม่เมาะ พย.61- กลุ่มงาน

จัดระบบการปอ้งกันความผิดพลาดในการจ่ายยา ผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง รพสต. 5 แหง่ กย62 เภสัชกรรม

หรือปอ้งกันอันตรายจากการใช้ยา ในผู้ปว่ยแพย้า  คลินิก NCD

รับยาWarfarin  ยา LASA Drug 

  5) กิจกรรมเยี่ยมบา้นด้านยาโดยเภสัชกร เครือข่าย อสม. กลุ่มงาน

และเครือข่ายอสม.โรคเร้ือรัง สาขาโรคเร้ือรัง เภสัชกรรม

  - เยี่ยมบา้นด้านยาร่วมกับทมีCOC ,FCT ทุก 2เดือน 5 ต าบล ทมีCOC ,FCT 

และ เครือข่ายอสม. กลุ่มโรคเร้ือรัง

    - ติดตามปญัหาการใช้ยาปฏชิีวนะและยาอันตรายในครัวเรือน

    - ปญัหาการยาสเตียรอยด์

3. พัฒนาระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการสั่งใช้ยา

อย่างสมเหตุผล



ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/ พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์           งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
จ านวน จ านวน แหล่งงบ ด าเนินการ

  - จัดท าระบบแจ้งเตือนการส่ังใช้ยาอย่างสม รพ.แม่เมาะ  พย. 61 กลุ่มงาน

เหตุผล ในกลุ่มยาปฏชิีวนะและยาโรค รพสต.5 แหง่ เภสัชกรรม

เร้ือรังใหค้รอบคลุมยาที่เส่ียงต่อการส่ังใช้ไม่สม งาน IT
เหตุผล โดยเฉพาะยาในผู้ปว่ย DM HT CKD

 - IT พฒันา ใหม้ี check list ตามเกณฑ์ URI ,AD ,FTW รพ.แม่เมาะ  พย. 61 กลุ่มงาน

RDU  บนัทกึอาการใหค้รอบคลุมการส่ังใช้ยา เภสัชกรรม

งาน IT
 - ปรับฐานข้อมูลผู้ปว่ยทนี ามาค านวณตัวชี้วดัใหถู้กต้อง URI ,AD ,FTW รพ.แม่เมาะ  พย. 61 กลุ่มงาน

และเปน็ปจัจุบนั โรคเร้ือรัง เภสัชกรรม

งาน IT
 - น าโปรแกรม LPPN มาใช้ในการก ากับ ทุกเดือน รพ.แม่เมาะ  พย. 61 - กลุ่มงาน

ติดตาม และการรายงานอย่างมีประสิทธภิาพ กย 62 เภสัชกรรม

งาน IT
  - จัดส่งข้อมูลเข้าระบบตามก าหนด อย่างน้อย รพ.แม่เมาะ  พย. 61 - กลุ่มงาน

และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ เดือนละ 1 คร้ัง กย 62 เภสัชกรรม

งาน IT
4. การเฝ้าระวังเรือ่งการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) รพ.แม่เมาะ กลุ่มงาน
1. จัดท าแนวทางปฏบิติัเร่ืองการด้ือยา      รพสต.5 แหง่  พย. 61 เภสัชกรรม

ต้านจุลชีพ (AMR) และแนวทางการ งาน IC
ส่งต่อผู้ปว่ยติดเชื้อด้ือยาระดับอ าเภอ งานชันสูตร
2.จัดท าแนวทางปฏบิติัในการปอ้งกันและ

ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อด้ือยา

3. implement ระบบเฝ้าระวงัการติดเชื้อใน เจ้าหน้าที่ รพ.แม่เมาะ ธค 61 งาน IC
รพ.พร้อมส ารวจความชุกของการติดเชื้อใน 0PD IPD ER



ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/ พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์           งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
จ านวน จ านวน แหล่งงบ ด าเนินการ

รพ. (Prevalence Survey)

4. มีแนวทางในการรายงานผลทาง เจ้าหน้าที่ รพ.แม่เมาะ ธค 61 งาน IC
หอ้งปฏบิติัการ (ระบบ Lab Alert) 0PD IPD ER

และระบบเตือนผู้ปว่ยเชื้อด้ือยา
ประเด็น PEOPLE

1.พัฒนาบคุลากรในการสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล
จัดระบบการส่ือสารใหค้รอบคลุมแพทย์ /พยาบาล
ผู้ส่ังใช้ยาทกุคน
 1) จัดประชุมวชิาการด้านยา RDU และ เจ้าหน้าที่รพ., รพ แม่เมาะ 1.รพ. ผ่านเกณฑ์ 2,000 UC มค. 62 กลุ่มงาน
Antibiotic Smart Use (ASU) และเชื้อด้ือยา รพสต. 5 แหง่ RDU ขั้น 2 พค 62 เภสัชกรรม
การลงรหสัโรค (ICD-10 } ใหแ้ก่แพทย์   และ จ านวน 30 คน 2.มีแนวทางการ
พยาบาลผู้ส่ังใช้ยา พยาบาลER ,พยาบาลหอ้งคลอด จ านวน 2 คร้ัง ส่ังใช้ยาปฏชิีวนะ
รวมทั้งผู้ส่ังใช้ยาในรพ.สต. ใหค้รอบคลุมผู้ส่ังใช้ยา อย่างสมเหตุสม
ทั้งในและนอกเวลาราชการใหค้รบทกุคน           ผล
 2)  สร้างความเข้าใจในผู้ส่ังใช้ยาในหน้างานที่เกี่ยวข้อง  พยาบาล ER , OPD   พย. 61
     - ระบบการซักประวติั NCD และ PCU   ธค. 61
     - การส่ังใช้ยาและการลงรหสั ICD10
     2.1 เภสัชกร จัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับพยาบาล ER  พยาบาล ER , OPD รพ แม่เมาะ มค. 62 กลุ่มงาน
และพยาบาล NP ใน NCD ชี้แจงรายบคุคล NCD และ PCU มีค. พค62 เภสัชกรรม

     2.2 ประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการ  พยาบาล ER , OPD รพ แม่เมาะ มค. 62 กลุ่มงาน
การสร้างความรู้รายบคุคล NCD และ PCU เภสัชกรรม
     -จัดท าแนวทางการใช้ยาปฏชิีวนะใน 4 กลุ่มโรคในรูปแบบ มค. 62 กลุ่มงาน
แนวทางการส่ังใช้ยาแบบภาพพลิกต้ังโต๊ะส าหรับหอ้งตรวจ /ER เภสัชกรรม

 3) น าผลการประเมินไปปรับปรุงเกณฑ์ใน ทุก 2เดือน รพ แม่เมาะ พย. 61, กลุ่มงาน
การควบคุมการส่ังจ่ายยาปฏชิีวนะ ม.ค  ,มึ.ค เภสัชกรรม

พ.ค ,ก.ค, NCD



ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/ พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์           งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
จ านวน จ านวน แหล่งงบ ด าเนินการ

ก.ย 62 PTC ,PCT
2.สรา้งความตระหนักรูใ้นการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ด้วยค่านิยม (share value)
 "RDU รูใ้ช้ ปลอดภยั ไม่ดื้อยา"

 - ส่ือสาร RDU ออนไลน์ ผ่านไลน์รพ.แม่เมาะ บคุลากรในรพ. รพ.แม่เมาะ 2.บคุลากรรพ.,   พย. 61 กลุ่มงาน
และคปสอ. กลุ่มไลน์ รพแม่เมาะและกลุ่มข่าวสารจากผู้บริหาร บคุลากร รพสต. รพสต. 5 แหง่ รพสต.ตระหนักรู้ เภสัชกรรม
 - จัดท า RDU  News   ส่ือสารกิจกรรม ผู้รับบริการ เข้าใจ และมี
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน รพ.และรพสต. ประชาชนทั่วไป พฤติกรรมที่เอื้อ
ประชาสัมพนัธค่์านิยมร่วมใหบ้คุลากร แพทย์ บคุลากรและ ใหเ้กิดการใช้ยา
ในโรงพยาบาลและรพ.สต. เจ้าหน้าที่ทกุคน อย่างสมเหตุผล
 - ตอบแบบประเมินความรู้ RDUผ่านแบบสอบถาม (รพ./รพ.สต.)
ออนไลน์รพ.แม่เมาะ  
  - ประเมินร้อยละความตระหนักรู้การใช้ยา   ธค.61, กลุ่มงาน
อย่างสมเหตุผล    สค.62 เภสัชกรรม

 GOVERNANCE
1.พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบรหิารยาและ
RDU
  1) คณะกรรมการเภสัชกรรมและการ คณะกรรมการ  รพ.แม่เมาะ  - ประสิทธผิล  พย. 61- กลุ่มงาน
บ าบดัก าหนดนโยบายด้านยาและ บริหารจัดการยา การด าเนินงาน กย.62 เภสัชกรรม
เวชภณัฑ์ และเวชภณัฑ์ ของคณะกรรม
  - มีการก าหนดนโยบายด้านระบบยาและ มิใช่ยาอ.แม่เมาะ การ PTC อยู่ใน
เวชภณัฑ์ของ รพ.และมีกรอบบญัชีรายการยา ระดับ 3
และเวชภณัฑ์ที่เปน็ปจัจุบนั  - การด าเนินงาน

   - ประกาศนโยบาย วางระบบและส่งเสริมการ จริยธรรมในการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล จัดซ้ือ,ส่งเสริม

การขายระดับ3
  2) ประชุมเพื่อก ากับติดตามการใช้ยา



ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/ พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์           งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
จ านวน จ านวน แหล่งงบ ด าเนินการ

อย่างสมเหตุผลและขับเคลือนผ่านRDU Doctor ทกุ 2เดือน รพ.แม่เมาะ  - การด าเนินงาน  พย. 61- กลุ่มงาน
     ก าหนดใหม้ี RDU Doctor , RDU Pharmacist ,RDU Nurse กย.62 เภสัชกรรม
และ RDU Lab ขับเคล่ือนงาน RDU

  3) ด าเนินการตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซ้ือจัดหา เพื่อส่งเสริม
และส่งเสริมการขายยากระทรวงสาธารณสุข จริยธรรมในผู้ส่ัง
  4) ประเมินผลการใช้ยาทกุไตรมาส ทกุส้ินไตรมาส รพ.แม่เมาะ ใช้ยา ระดับ 3 ธค.61 ,มีค.62 กลุ่มงาน

มิย.62,สค 62 เภสัชกรรม
2.พัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม การด าเนินการ
ผ่านช่องทางต่างๆ 

   2.1 จัดช่องทางส่ือสารข้อมูล ทกุส้ินไตรมาส อ าเภอแม่เมาะ ธค.61,มีค.62 กลุ่มงาน
ข่าวสารสู่ส่ือวงกวา้ง ในที่ประชุม ก านัน ผู้ใหญ่บา้น มิย.62,สค62 เภสัชกรรม
จัดระบบการรายงานในระดับอ าเภอ     
และต าบล     

 -  คืนข้อมูลการส่ังใช้ยาที่ไม่เหมาะสม ใหผู้้ส่ังใช้ยารายบคุคล ทกุส้ินไตรมาส อ าเภอแม่เมาะ ธค.61,มีค.62 กลุ่มงาน
ใหผู้้บริหารรับทราบทกุเดือน มิย.62,สค 62 เภสัชกรรม

 - ติดตามก ากับผลการด าเนินในระดับ ทกุเดือน อ าเภอแม่เมาะ พย 61-กย62 กลุ่มงาน
โรงพยาบาลและ รพ.สต. ในที่ประชุม เภสัชกรรม
คณะกรรมการบริหารและคปสอ.ทกุเดือน   
รวมทั้งคณะกรรมการ PTC ทกุ 2 เดือน

   2.2 นิเทศติดตาม
  - พฒันางาน RDUตามเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว ทกุส้ินไตรมาส รพ.แม่เมาะ  รพสต. ผ่าน ธค.61 ,มีค.62 กลุ่มงาน
 จุดเน้น RDU คบส.โดยมีเภสัชกรผู้รับผิดชอบแต่ละ รพสต. ตามเกณฑ์ RDU มิย.62,สค 62 เภสัชกรรม
    - สุ่มส ารวจและติดตามปญัหากร้านช าจ าหน่ายปฏชิีวนะและ ทกุส้ินไตรมาส รพ.แม่เมาะ  รพสต. ผ่าน ธค.61 ,มีค.62 กลุ่มงาน
อันตราย 5 ต าบล ตามเกณฑ์ RDU มิย.62,สค 62 เภสัชกรรม



ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/ พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์           งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
จ านวน จ านวน แหล่งงบ ด าเนินการ

    - การด าเนินงานการหา้มจ าหน่ายยาปฏชิีวนะและสเตียรอยด์
ในชุมชน  (บรูณาการกิจกรรมร่วมกับงาน คบส.)
  - นิเทศและติดตามงาน อย่างน้อยปลีะ 3 คร้ัง รพ.สต. 5 แหง่ ธค.61,มีค62 กลุ่มงาน

กค 62 เภสัชกรรม
รวมเปน็เงนิ 7,000 UC



ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรด์้านบรกิารเปน็เลิศ (Service Excellence)
ประเด็น / งาน : การพัฒนาระบบบรกิารการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ
ตัวชี้วัด (KPI) :อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บปว่ยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และAdmit)
เปา้หมายจังหวัดล าปาง
1.โรงพยาบาลระดับF2 มีระบบ ECS ที่มีคุณภาพ แบบประเมิน ECS
2.ร้อยละของ ER คุณภาพผ่านเกณฑ์ การประเมินร้อยละ 70 ขึ้นไป
3.ร้อยละ EMS คุณภาพผ่านเกณ์ การประเมินร้อยละ 70ขึ้นไป
4.ร้อยละของผู้ปว่ยที่มีภาวะหวัใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกรพ ที่มีการCPRและรอดชีวติ เกณฑ์ ร้อยละ30
5.ร้อยละของผู้ปว่ยที่มีภาวะหวัใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกรพ.มีชีวติรอดด้วยการส่งต่อ  เกณฑ์ ร้อยละ15
6.อัตราการเสียชีวติของผู้ปว่ยวกิฤติฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมงผู้ปว่ย Triage level 1 และ 2 ที่ Admit จาก ER น้อยกวา่ร้อยละ 12
7.อัตราการเสียชีวติจากการบาดเจ็บทางถนน( Trauma )ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนประชากร
8.ร้อยละของผู้ปว่ยวกิฤติมาโดยระบบ EMS ร้อยละ 65

9.อัตราการเสียชีวติผู้เจ็บปว่ยวกิฤติฉุกเฉิน( Severe  head injury)ในรพ.ระดับ F2 ขึ้นไปน้อยกวา่ร้อยละ 12

สถานการณ ์/ ข้อมูลพ้ืนฐาน :อัตราตายจากอุบติัเหตุทางถนน ในป ี2561 คิดเปน็ 17.5 ต่อแสนประชากรลดลงจากปี๒๕๕๙ คิดเปน็ 22.5

 พบปจัจัยเส่ียงที่ส าคัญ ได้แก่ การด่ืมแอลกอฮอล์ร้อยละ 38.68 การไม่สวมอุปกรณ์ปอ้งกันในการขับขี่ ร้อยละ 75.85 ความเร็วในการขับขี่ สภาพถนนและจุดเส่ียงในพื้นที่จ านวน 8 จุด

 ทมีีสภาพเปน็ทางโค้ง ไม่มีสัญญานไฟจราจรในระหวา่งการซ่อมผิวจราจรไฟส่องสวา่งไม่เพยีงพอ  ความรุนแรงในการเกิดอุบติัเหตุสูงการน าส่งด้วยระบบ EMS ร้อยละ 83.04 
 ในบางพื้นที่มีบริการ EMS ไม่ครอบคลุม 24 ชั่วโมงการเกิดสาธารณภยัในพื้นที่ เกิดจากอุบติัเหตุหมู่ เนื่องจากเปน็ที่ต้ังของกฟผ.แม่เมาะซ่ึงในช่วงเวลาเร่งด่วนจะมีการจราจรที่หนาแน่น 
 มีรถรับ-ส่งพนักงาน ทั้งส่วนรัฐวสิาหกิจและบริษทัเอกชน มีการใช้ความเร็วสูง ถนนสายรองมีทางแยกร่วมไม่มีปา้ยสัญญาน ส่วนสาธารณภยัอื่นที่เปน็ความเส่ียงในพื้นที่ได้แก่
การเกิดอัคคีภยัในสถานบริการ กฟผ.แม่เมาะ จากการประเมิน 

จ านวน แหล่งงบ
รหสั 020203 โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพหน่วยงานอุบตัิเหตุและฉุกเฉินEMS คุณภาพ,ECS คุณภาพ,ER  คุณภาพ คปสอ.แม่เมาะ

Pre-hospital care
กิจกรรมที่ 1  พฒันา EMS คุณภาพ
 -ประชาสัมพนัธ ์1669 ในกลุ่มเส่ียงและประชาชนทั่วไป บรูณาการ ต.ค.61- ER
 - การอบรมใหค้วามรู้ อสช ในพื้นที่ในเร่ืองการปฐมพยาบาล ส่ือ 1669 Alert ก.ย.-62
และการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน ประชาชน และเด็ก สถานศึกษาระดับ 2 แหง่ บรูณาจังหวดั

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ 2562
คปสอ.แม่เมาะ      จังหวัดล าปาง

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

ล า
ดับ

โครงการ / 
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
เปา้หมายและ

จ านวน
พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ



จ านวน แหล่งงบ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ล า
ดับ

โครงการ / 
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
เปา้หมายและ

จ านวน
พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ

 -ปรับปรุงระบบบริหารจัดการรถพยาบาล อัตราก าลัง มัธยม มัธยมศึกษา
  ใหพ้ร้อมในการใหบ้ริการ รพ.แม่เมาะ
 - เตรียมความพร้อมใช้ของรถพยาบาล(Ambulance safety)
 1.ติดต้ัง ระบบติดตาม GPS รถพยาบาล รถพยาบาล รพ แม่เมาะ รถพยาบาล รพ. อบต.จางเหนือ แผนเงิน พ.ย.-61 ER
 2;การท าประกันภยัรถพยาบาลและบคุคลากร รถ FR,BLS เทศบาลแม่เมาะ จ านวน 4 คัน บ ารุงและ
3.ก าหนดมาตรการการและควบคุมก ากับการขับรถพยาบาล พขร. อบต.บา้นดง รถพยาบาล แผนเงิน
 ไม่เกิน 80 Km/hr พยาบาล อบต.สบปา้ด ทกุเครือข่าย สนับสนุน

อบต.นาสัก ขับรถพยาบาล ของอปท.
ใช้ความเร็วไม่

เกนิ80 Km/hr

4.ตรวจสภาพความพร้อมใช้ของรถพยาบาล พขร.เปล รพ แม่เมาะ รถพยาบาล ต.ค.61- ER
พนักงานขับรถ มีความพร้อมใช้ ก.ย.-62

  - จัดหาวทิยุส่ือสาร(ด า) 1 เคร่ือง รพ แม่เมาะ เพื่อการส่ือสาร 12,000       งบกองทนุ ส.ค.-62 ER
ครบถ้วนถูกต้อง

  -จัดซ้ือSpinal board +head immobilize 2  ชุด รพ แม่เมาะ เพื่อการเคล่ือน 20,000
ย้ายถูกต้อง

5. เตรียมความพร้อมบคุคลากร พยาบาล.รพ, รพ แม่เมาะ พขร.ได้รับการอบรม ตามโครง ต.ค.61- ER
 -อบรม EMT-B จนท.รพสต. 50 คน รพสต.บา้นใหม่ EMT-B 1-2 คน การแม่ข่าย ก.ย.-62
 - อบรมฟื้นฟ ูWork shop รพสต. ทา่สี,สบปา้ด เจ้าหน้าที่ผ่าน 3,250 UC ธ.ค.-61
Triage , Resuscitate, ACLS รพสต.กอรวก,บา้นทานเกณฑ์ร้อยละ 80
 -หุ่น CPR คร่ึงตัว    1  ตัว รพ แม่เมาะ จนท.ผ่านการ 98,000       งบกองทนุ

อบรม ACLS
ร้อยละ 100

 - พฒันาและขยายเครือข่ายโดย อพปร ของอปท 5 แห่ง รพ แม่เมาะ มีหน่วยบริการ บูรณาการงบ

อบรมเชิงปฏบิติัการ (FR) รพสต.บา้นใหม่ FRครอบคลุมทกุ ร่วมกับสสจ.

รพสต. ทา่สี,สบปา้ด พื้นที่ร้อยละ100

 - ใหค้วามรู้และประเมิน อปท.ในการยกระดับจาก FR อปท.นาสัก อปท.ได้รับการ ตามโครง



จ านวน แหล่งงบ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ล า
ดับ

โครงการ / 
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
เปา้หมายและ

จ านวน
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เปน็ระดับBLS อพปร ของอปท 2 แห่ง ยกระดับจาก FR การแม่ข่าย
เปน็ BLSอย่าง
น้อย 1 อปท.

 - ร่วมกิจกรรม  EMS Rally รพ แม่เมาะ รพ แม่เมาะและ ทกุ 3เดือน ตามโครง ต.ค.61- ER
อพปร ของอปท 5 แห่ง 5 รพสต. การแม่ข่าย ก.ย.-62

In-Hospital Care
กิจกรรมที่ 1 พฒันา ECS คุณภาพ
  1.แต่งต้ัง/ทบทวนคณะกรรมการ ICSระดับอ าเภอและ
บทบาท  ภารกิจ
  2. วเิคราะห ์ประเมินความเส่ียง Hospital Safety Index ทมี PHER คปสอ.แม่เมาะ ต.ค.61- PHER
และประเมินผล 30คน/2คร้ัง/ปี ก.ย.-62
  3.จัดท าแผนการจัดการสาธารณภยั,แผนประคองกิจการ,
แผนอพยพผู้ปว่ย
 - อุทกภยั,อุบติัเหตุหมู่ อัคคีภยั,โรคระบาด
4.อบรมบคุลากร ในเร่ืองการดูแลผู้บาดเจ็บ 1 คร้ัง/1ปี คปสอ.แม่เมาะ
ก่อนถึง รพ.ตามหลักสูตร Mini-Mert 
 เพื่อตอบสนองภยัพบิติั แพทย=์1 ,พยาบาล=2 รพ แม่เมาะ ผ่านหลักสูตร ต.ค.61- ER
5. การซ้อมแผนฯ ระดับ อ าเภอ EMT-I=1 , พขร=1 Mini-Mert 5 คน 5,375 UC ก.ย.-62
6.ทบทวนคณะท างานศูนย์อ านวยการความปลอดภยัทางถนน
 ( RTI Team )ด าเนินงานผ่าน พชอ.โยใช้ DHI-RTI เปน็กลไก
ในการขับเคล่ือน รพ แม่เมาะ มีคณะท างาน พ.ย.-61 ER
7.บรูณาการข้อมูล 3 ฐาน(สธ ต ารวจ บริษทักลาง)เกี่ยวกับ ในพื้นที่ อ. ทมีPHER
จ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จุดเส่ียงแกห่นว่ยงานที่เกีย่วข้องใน 1 คร้ัง/เดือน แม่เมาะ
และคืนข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเวทปีระชุมหวัหน้า รพ แม่เมาะ ข้อมูลจุดเส่ียง
ส่วนราชการและผู้น าชุมชน อ.แม่เมาะ
8.วเิคราะหข์้อมูลจุดเส่ียงและการจัดการจุดเส่ียง ในพื้นที่
ร่วมกับ ศปภ.อ าเภอแม่เมาะ 5 ต าบล รพ แม่เมาะ จุดเส่ียงใน พ.ย.-61 ER

รพสต.บา้นใหม่ พื้นที่ได้รับ ทมีPHER
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รพสต. ทา่สี,สบปา้ด การแก้ไข
9.การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวติจากอุบติัเหตุ รพสต.กอรวก,บา้นทาน
ทางถนน ทกุราย รพ แม่เมาะ การสอบสวน ต.ค.61- ER

รพสต.บา้นใหม่ ผู้เสียชีวติทาง ก.ย.-62 ทมีPHER
รพสต. ทา่สี,สบปา้ด ถนนทกุราย
รพสต.กอรวก,บา้นทาน

10.เข้าร่วมกิจกรรมส่ือสารความเส่ียงเร่ืองความปลอดภยั รพ แม่เมาะ
ทางถนนร่วมกับภาคีเครือข่ายในช่วงเทศกาลและบรูณาการ อ.แม่เมาะ กิจกรรมถนน ต.ค.61- ER
การส่ือสารประชาสัมพนัธก์ับ TO BE NO 1 สีขาวในช่วง ก.ย.-62 ทมีPHER
 - ส่งเสริมการกวดขันวนิัยจราจรในเวท ีDHB เทศกาล
11.จัดท าปา้ยรณรงค์การขับขี่ปลอดภยัในช่วงเทศกาล แยกอ าเภอ,รพ. รพ แม่เมาะ ปา้ยรณรงค์
  จ านวน  3 จุด หางฮุง ในจุดเส่ียงส าคัญ บรูณางบส่ือ ต.ค.61- ER

รพ แม่เมาะ 3 จุด ก.ย.-62 ทมีPHER
12.ส่งเสริมกิจกรรมในการด าเนินงานมาตรการชุมชน
/ด่านชุมชนในช่วงเทศกาลร่วมกับภาคีเครือข่าย 5 ต าบล รพสต.บา้นใหม่ มีด่านชุมชน ต.ค.61- ER

รพสต. ทา่สี,สบปา้ด ครบทกุพื้นที่ ก.ย.-62 ทมีPHER
กิจกรรมที่ 2 มาตรการองค์กรหน่วยงานสาธารณสุข รพสต.กอรวก,บา้นทาน5 ต าบล
1.ก าหนดมาตรการองค์กรในการสวม หน่วยราชการ รพ แม่เมาะ จนท.มีการสวม พ.ย.-61 ER
หมวกนิรภยัและคาดเข็มขัดนิรภยั ในพื้นที่ รพสต.บา้นใหม่ อุปกรณ์ปอ้งกัน
ของเจ้าหน้าที่และหน่วยราชการ รพสต. ทา่สี,สบปา้ด 100%
กิจกรรมที่ 2 พฒันา ER คุณภาพ รพสต.กอรวก,บา้นทาน
 - ลดความแออัดหอ้งฉุกเฉิน
 1. ทบทวนระบบการ Triage ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ทบทวน CPG ในการดูแลภาวะวกิฤติร่วมกับองค์กรแพทย์ รพ แม่เมาะ การคัดแยก พ.ย.-61 ER
 - ประเมินตนเองตามแนวทางการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ถูกต้อง pct,nur
 - ด าเนินการ ER safety ( 2P safety) รพ.แม่เมาะ GAP
 - พฒันาคุณภาพ/แก้ไขตามส่วนขาด ( ER Audit) รพ แม่เมาะ
 3.พฒันาบคุคลากร
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 - อบรมหลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ( ENP)
 4.จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม บูรณาการ ต.ค.61- ER
 4.1เคร่ืองติดตามการท างานของหวัใจและสัญญาณชีพ พยาบาลวชิาชีพ รพ แม่เมาะ 1คน แผน HR ก.ย.-62
อัตโนมัติ NIBP ชนิดติดผนัง 
กิจกรรมที่ 3  ทบทวนแนวทางปฏบิติั กลุ่ม Fast tract 2  เคร่ือง รพ แม่เมาะ เพื่อเฝ้าติดตามอาการ 300,000 งบกองทนุ
(Stroke/Sepsis/Trauma ) ผู้ปว่ยวกิฤติ
 - ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ปว่ย Fast Tract ร่วมกับ PCT บูรณาการ ต.ค.61- ER
 - การทบทวน case Mortality and morbidity conference แผน PCT ก.ย.-62 pct,nur
 - ฟื้นฟ ูCPR พยาบาลวิชาชีพ 50 คน เม.ย.-62 ER
กิจกรรมที่ 4  ทบทวนแนวทางการบนัทกึข้อมูล และพนักงานเปล
 - การบนัทกึข้อมูลการปฏบิติังานในระบบ  ITEM
 - การบนัทกึข้อมูลการปฏบิติังานในระบบข้อมูล IS รพ.สต 5 ต าบล ระบบได้ครบถ้วน ต.ค.61- ER
   การบนัทกึข้อมูลการส่งต่อผู้ปว่ย Thai refer รพ.แม่เมาะ รพ.แม่เมาะ ถูกต้อง ก.ย.-62
 - กิจกรรมติดตามและดูแลการด าเนินงาน ทกุเดือน ต.ค.61- ER
ติดตามตัวชี้วดั เดือนละ 1 คร้ัง ก.ย.-62

2.การพัฒนาระบบส่งตอ่ระบบ  Thai Refer   
1พัฒนาระบบการส่งต่อ Thai Refer หน่วยบริการ รพ.แม่เมาะแ 1.มีศูนย์ประสาน  -  - พย.62 ER
 - พยาบาลรับผิดชอบศูนย์ส่งต่อ 6 แหง่ รพ.สต.5 แหง่ การส่งต่อ พรชื่น
ในเวลาราชการ 1คน ในเครือข่าย 2.มีผู้รับผิดชอบ
 - เตรียมก่อนส่งต่อประสานงานก่อน ระดับอ าเภอ 
การส่งต่อ (โทรศัพท ์Fax . Line ) 3.มีคู่มือและแนว
 -เตรียมความพร้อมก่อนส่งผู้ปว่ย ทางการส่งต่อ
 (ต้นทาง)และก่อนรับผู้ปว่ย (ปลายทาง) ผู้ปว่ยแต่ละระดับ
ความพร้อมของรถ อุปกรณ์ เอกสาร 4.มีแนวทาง (CPG)
 - กรณีส่งกลับ ประสานหน่วยงาน IPD ER เตรียมความพร้อม  การส่งต่อใน  -  - ตค.62 พรชื่น
ของรถ อุปกรณ์ กลุ่มโรคที่ส าคัญ กย.62
 - รับปรึกษา ประสานงาน ระหวา่งส่งต่อ (รพ. ล าปาง ,เกาะคา 5.มีระบบThai 
 และ รพสต.ทกุแหง่) Refer COC link
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 - ติดตามผลการรักษาผู่ปว่ยส่งต่อ (รพ. ล าปาง ,เกาะคา เชื่อมโยง รพ.  -  - ตค.62 พรชื่น
และหน่วยบริการอื่นๆ) และ PCC กย.62
 - ตอบกลับการรักษา รพ.สต. ลูกข่าย  -  - ตค.62 พรชื่น
 - รวบรวม วเิคราะห ์ข้อมูล กย.62
ประเมินผลน าแจ้งที่ประชุม คปสอ. ทกุเดือน
2.จัดท าแนวทาง (CPG) หน่วยบริการ รพ.แม่เมาะแ แนวทาง (CPG)  -  - พย.62
การส่งต่อในกลุ่มโรคที่ส าคัญ 5 แหง่ รพ.สต.5 แหง่ การส่งต่อในกลุ่ม ธค.62 ทมี PCT
ตาม Service Plan ในเครือข่าย โรคที่ส าคัญ
  - Stroke MI
  - Sepsis
  - NCD
 - Truama
 - สูติกรรม
 - Pneumonia
ข้อมูลการส่งต่อ
3. พฒันาศักยภาพผู้ใช้ระบบ Thai Refer พยาบาลและจนท มค.62 ทมี PCT
 - ประเชิงเชิงปฏบิติัระบบส่งต่อด้วย Thai Refer หน่วยบริการ
 - ประสานAdmin ลงไป check ระบบ Thai refer ทั้งในรพ 7 แหง่ IT
และ PCC กรณีพบปญัหาในการส่งต่อปรึกษา
ทางโทรศัพท ์ Line 
4.จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้/ทบทวนการส่งต่อในกลุ่มโรคที่ มีค.62
ส าคัญและพบปัญหาการส่งต่อระหว่าง รพ.ล าปาง รพ.เกาะคา กค.62 ทมี PCT
และ PCC

รวมงบประมาณ 438,625      
28,625        UC

410,000      กองทนุ



ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรด์้านบรกิารเปน็เลิศ (Service Excellence)
ประเด็น / งาน : การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพตาม (Service Plan) อ าเภอแม่เมาะ
ตัวชี้วัด (KPI) :
1) อัตราตายทารกแรกเกิด ไม่เกิน 15:1,000 การเกิดมีชีพ
2)มารดาเสียชีวติในหอ้งคลอดน้อยกวา่ 18 ต่อการเกิดมีชีพแสนราย 
3)มารดาตกเลือดหลังคลอดไม่เกินร้อยละ 5 
4)ทารกขาดออกซิเจนระหวา่งคลอดไม่เกิน 25 ต่อการเกิดมีชีพพนัคน 
5)ร้อยละของหอ้งคลอดคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน (F2)ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70
สถานการณ ์/ ข้อมูลพ้ืนฐาน :จากปญัหาของพื้นที่ของหอ้งคลอดและหอ้งรอคลอดอยู่หา่งไกลกัน มีความเส่ียงในการเคล่ือนย้ายและการช่วยคลอดจ าเปน็ต้องมีการส่งต่อไปคลอด
ยังโรงพยาบาลแม่ข่ายจ านวนทั้งหมด 97 Case เปน็ครรภเ์ส่ียง Case thyroid,  PIH,  Previous C/S ,  IUGR , DM พบอุบติัการณ์การคลอดการคลอดระหวา่งการน าส่ง 2 ราย 

มีภาวะแทรกซ้อนจาการคลอด การฉีกขาดบริเวณ Labia  แผลแยก จึงมีแผนในการพฒันางานคลอดทั้งในส่วนระบบงาน บคุลากร

จ านวน แหล่งงบ

รหสัโครงการ 020204 โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพตามService Planสาขาสูติกรรมและทารกแรกเกิด คปสอ.แม่เมาะ
สูติกรรมและทารกแรกเกิด
 -  การขบัเคล่ือนโครงการมหัศจรรย ์1000 วัน บรูณาการกับยุทธศาสตร์ คปสอ.แม่เมาะ MCH board
ผ่านคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติอ าเภอ PP&Pย.1
  (สาธารณสุขอ าเภอเปน็เลขานุการ)
พัฒนา LR คุณภาพ
1.ทบทวนเกณฑ์ประเมินความเส่ียง หญิงต้ังครรภท์ี่มารับ รพ. แม่เมาะ มีกระบวนการ พย.61 นุจรี,สุภาวดี
ของหญิงมีครรภใ์นหอ้งคลอด early บริการฝากครรภ์ ปอ้งกันและควบคุม
warning sign เช่นภาวะตกเลือด ในสถานบริการ ความเส่ียง พย.61 MCH board
หลังคลอด ภาวะช็อคจากการตกเลือดหลังคลอด รพ.แม่เมาะและรพสต. ในหญิงต้ังครรภ์ PCT
2.ทบทวนแนวทางปฏบิติัทั้งมารดาและทารก เครือข่าย และทารกที่
 (รพ.สต./หอ้งคลอด/การส่งต่อ) สามารถปอ้งกันได้
 2.1 การปอ้งกันการเกิด Birth Before Admit
 - ประสานงานรพสต.ในการจัดเตรียมรถ รับส่งต่อ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ 2562
คปสอ.แม่เมาะ      จังหวัดล าปาง

ล าดับ
โครงการ / 
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง เปา้หมายและจ านวน
พื้นที่

ด าเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ งบประมาณ



จ านวน แหล่งงบ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบล าดับ
โครงการ / 
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง เปา้หมายและจ านวน
พื้นที่

ด าเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ งบประมาณ

หญิง Preg ใกล้คลอด
  - มีการใช้ Partograph  /แบบประเมิน EFM 
เพื่อประเมินความก้าวหน้าของการคลอด
 - จัดระบบการส่งต่อ Fast tract กรณีฉุกเฉินผู้คลอด 
ที่มีภาวะเส่ียงหรือเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อน
 - จัดเตรียม Set BBA พร้อมใช้ทกุหน่วยงาน
 -  มีการ Conference case BBA เพื่อทบทวน /
แก้ไขปญัหา กรณี มี Case
2.2 แนวทางการดูแลในขณะคลอดของมารดา มีกระบวนการ พย.61 MCH board
และทารกหอ้งคลอดคุณภาพ คัดกรองการต้ังครรภ์ PCT
 -  Standing Order for PIH Investigation ที่มีความเส่ียงสูง
 & Treatment ต้ังแต่จุดแรกรับ
 - Standing Order for Pre term Labour และส่งต่อ
 - Standing Order for PPH Investigation 
& Treatment 1) อัตราตาย
 - แนวทางการเฝ้าระวงัภาวะ Birth Asphyxia ทารกแรกเกดิ 

  - แนวทางการดูแลหญิงต้ังครรภท์ี่มี ไมเ่กนิ 15:1,000 

โรคแทรกทางอายุรกรรม   NCD HIV การเกดิมชีพี

  - แนวทางการดแูลแมค่ลอดที่มภีาวะ 2)มารดาเสียชีวติ

เสี่ยงไดแ้ก ่การคลอดตดิไหล ่ภาวะตกเลอืด ในหอ้งคลอด

  - เกณฑ์การรายงานแพทย์การดูแลหญิงต้ัง น้อยกวา่ 18 
ครรภป์กติ ครรภเ์ส่ียงทั้งใน / นอกเวลา ต่อการเกิดมีชีพ 
3.เตรียมความพร้อมวสัดุ/ อุปกรณ์ /สารน้ า ยา / แสนราย พย.61 MCH board
เวชภณัฑ์ 3) มารดาตกเลือด PCT
 - เตรียมเคร่ืองมือกู้ชีพของมารดาที่พร้อมใช้ หลังคลอดไม่เกิน
 -มกีารจัด PPH Box เพือ่เตรียมความ ร้อยละ 5



จ านวน แหล่งงบ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบล าดับ
โครงการ / 
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง เปา้หมายและจ านวน
พื้นที่

ด าเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ งบประมาณ

รับภาวะตกเลอืดหลงัคลอด

  - เตรียมความพร้อมอุปกรณ์เคร่ืองมือ
 ทางดา้นสตูกิรรม อุปกรณ์เคร่ืองมอื มี.ค.-62 MCH
1.เคร่ืองฟังเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์Drop toneเพยีงพอ พร้อมใช้

 (เคร่ืองละ 40,000 บาท) (รพ.สต.5 แหง่ รพ.แมเ่มาะ 7 280,000 งบกองทนุ

2.เคร่ืองวัดความยาวเดก็ แบบพกพา 20 200,000 งบกองทนุ

 (เคร่ืองละ 10,000 บาท)

3.เคร่ืองอัลตราซาวดร์ะบบ 4 D 1 900,000 งบกองทนุ

 (เคร่ืองละ 900,000 บาท)

4.เคร่ืองวัดความอิ่มตวัของออกซเิจนของเดก็ 2 120,000 งบกองทนุ

 (เคร่ืองละ 60,000 บาท)

4.พฒันาบคุลากร

4.1 ฟื้นฟทูกัษะบคุลากรในการท าคลอดปกติ แพทย์ 3 คน รพ. แม่เมาะ บคุลากรได้รับการ บรูณาการงานสสจ. สุภาวดี

พยาบาล.รพ และ รพสต.บา้นใหม่ ฟื้นฟคูวามรู้และ นุจรี,สุภาวดี

จนท.รพสต.จ านวน 20 คน รพสต.ทา่สี,สบปา้ดทกัษะการปฏบิติั

รพสต.กอรวก

รพสต.บา้นทาน

4.2 อบรมเชิงปฏบิติัการทกัษะ พยาบาล.รพ และ รพ. แม่เมาะ บคุลากรได้รับการ 3,250 UC เม.ย.-62 สุภาวดี

     NCPR  แก่จนท.รพ/รพ.สต จนท.รพสต.จ านวน50 คน รพสต.บา้นใหม่ ฟื้นฟคูวามรู้และ นุจรี,สุภาวดี

รพสต.ทา่สี,สบปา้ดทกัษะการปฏบิติั



จ านวน แหล่งงบ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบล าดับ
โครงการ / 
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง เปา้หมายและจ านวน
พื้นที่

ด าเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ งบประมาณ

รพสต.กอรวก

รพสต.บา้นทาน

4.3 อบรมเชงิปฏบิตักิารท าคลอดฉกุเฉนิ แพทย์ 3 คน รพ. แม่เมาะ บคุลากรได้รับการ 3,250 UC ธ.ค.-61 สุภาวดี

ทมีีภาวะเส่ียง พยาบาล.รพ และ รพสต.บา้นใหม่ ฟื้นฟคูวามรู้และ นุจรี,สุภาวดี

จนท.รพสต.จ านวน 20 คน รพสต.ทา่สี,สบปา้ดทกัษะการปฏบิติั

รพสต.กอรวก
5.การดูแลหลังคลอด
 - ปฏบิติัตามแนวทางการดูแลมารดาหลังคลอด มารดาหลังคลอดที่มารับ รพ. แม่เมาะ อัตราการติดเชื้อ ธ.ค. 61-ก.ย62 IPD
และทารกแรกคลอด บริการรพ.แม่เมาะ แผลฝีเย็บ=0
 -ประเมินมารดาภาวะเครียดหลังคลอด อัตราการติดเชื้อ
 - คัดกรองภาวะพร่องไธรอยด์และจัดท าทะเบยีน สะดือทารก=0
 -กจิกรรมโรงเรียนพอ่แม ่มารดาหลงัคลอด หญิงต้ังครรภท์ี่มา รพ. แม่เมาะ มารดาหลังคลอด

และทวนสอบความเขา้ใจกอ่นกลบับา้น คลอดรพ.แม่เมาะ

 -การสง่เสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดและทารก มีความรู้และ

มีการจัดนมและไข่ ใหแ้ม่หลังคลอดในโรงพยาบาล สามารถปฏบิติัตัว
 -การเลี้ยงลกูดวยนมแมหลงัคลอด  ได้อย่างถูกต้อง

 - มี (Early bonding) นานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
 -การออกก าลงักายในหญงิหลงัคลอด

 -การนวดสมัผัสทารก

 -การอาบน้ าทารก

 -การดแูลทารกคลอดกอนก าหนด

 -การใชคู้่มอืตรวจพัฒนาการDSPM

 - ส่งต่อข้อมูลการเยี่ยมใหศู้นย์ COC



จ านวน แหล่งงบ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบล าดับ
โครงการ / 
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง เปา้หมายและจ านวน
พื้นที่

ด าเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ งบประมาณ

 (ติดตามเยี่ยมหญิงหลังคลอโดยมอค.,อสม.นมแม,่
ชมรมนมแม่ในพื้นที่และแพทย์แผนไทย
การควบคุมก ากับ
 - กิจกรรมติดตามและดูแลการด าเนินงาน รพ แมเ่มาะ ทกุเดือน

ติดตามตัวชี้วดั เดือนละ 1 คร้ัง

รวมงบประมาณ 1,506,500
6,500 uc

1,500,000 กองทนุ



ยุทธศาสตรท์ี่  2ด้านบรกิารเปน็เลิศ (Service Excellence) 
ประเด็น / งาน : การพัฒนาการดูแลต่อเน่ือง (Continuity Of Care ) อย่างมีคุณภาพ

1  อัตราความครอบคลุมการเยี่ยมผู้ปว่ยที่บา้นแยก ระดับความรุนแรง  สีแดง  สีเหลือง  สีเขียว  ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ  80
2.  อัตราผู้ปว่ยส่งกลับจาก รพศ / รพช  ได้รับการเยี่ยมบา้นภายใน  14  วนั ร้อยละ 100
สถานการณ ์/ ข้อมูลพ้ืนฐาน :
ผลงานการดูแลผู้ปว่ยต่อเนื่องที่บา้น ในเขตอ าเภอแม่เมาะ ในปงีบประมาณ 2561 มีการส่งต่อผู้ปว่ยเยี่ยมบา้น ทั้งหมด 492 รายแยกเปน็ผู้ปว่ยกลุ่มสีแดง 89 ราย กลุ่มสีเหลือง 101 ราย 
 และกลุ่มสีเขียว 302 ราย อัตราผู้ปว่ยกลุ่มเปา้หมายประเภท 3 (สีแดง) ได้รับการเยี่ยมบา้นภายใน 7วนัหลังจ าหน่ายมากกวา่ร้อยละ80ผลการเยี่ยมบา้นกลุ่มสีแดง ภายใน7วนั ผ่านเกณฑ์ 
คิดเปน็ร้อยละ 89และอัตราการตอบกลับข้อมูลการเยี่ยมบา้นผู้ปว่ยระดับ 3 ภายใน 1 เดือนมากกวา่ร้อยละ80  ผลการตอบกลับการเยี่ยมบา้นผู้ปว่ยประเภท3(สีแดง) ผ่านเกณฑ์  คิดเปน็ร้อยละ 89
ปญัหาเนื่องจากมีการเปล่ียนผู้รับผิดชอบงาน COC มีการรับผิดชอบงานหลายด้านท าได้แต่การmonitor ในโปรแกรม ขาดการวางแผนการเยี่ยมแบบสหวชิาชีพร่วมกับFCT  ขาดการติดตามทบทวน
ประมวลผลประสิทธภิาพการบนัทกึข้อมูล

จ านวน แหล่งงบ
1 รหสัโครงการ 020205  โครงการพัฒนาระบบการจัดบรกิารเยี่ยมติดตามเชิงรกุโดยทมีหมอครอบครวั (FCT)และศูนย์ COC คปสอ.แม่เมาะ

1ทบทวนระบบการส่งต่อ การรับผู้ปว่ย คปสอ.แม่เมาะ มีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง พ.ย.-61 คปสอ.แม่เมาะ

กลับและการรับ Consult จาก รพสต. รพ.สต. 5 แหง่ ครบถ้วน และเปน็ปจัจุบนั ศูนย์ COC

2 ทบทวนการท างานตามแผนส่วนขาด ใน 8 กลุ่มเปา้หมาย พ.ย.-61

3.ทบทวนค าส่ังแต่งต้ังทมี  COCและ FCT  

อ.แม่เมาะบทบาทหน้าที่ทมีแต่ละระดับ

4.ทบทวนฐานข้อมูล 8 กลุ่มเปา้หมายที่ต้อง 4 คร้ัง/ปี คปสอ.แม่เมาะ ศูนย์ COC

ได้รับการเยี่ยมติดตามจากศูนย์ COC ใหค้รอบ

คลุม ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลจากการประสาน

คลินิคเฉพาะใน รพช. และข้อมูลจากการออก

เยี่ยมทกุครัวเรือนชองทมี FCT ต าบล
5.ประชุมทบทวนกลุ่มเปา้หมายและ CPG 6 คร้ัง/ปี คปสอ.แม่เมาะ มีทะเบยีนกลุ่มเปา้หมาย พ.ย.-61 มอค.
แต่ละกลุ่ม ของทมี FCT แต่ละระดับ และ CPG ที่เปน็ปจัจุบนั

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ 2562
คปสอ แม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ผลผลิต/ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รบัผิดชอบ
ล าดั
บ

โครงการ กิจกรรม
เปา้หมาย

และจ านวน
พ้ืนที่ด าเนินการ

 (ระบ ุPCC)

ตัวชี้วัด (KPI) :



จ านวน แหล่งงบ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบ

ล าดั
บ

โครงการ กิจกรรม
เปา้หมาย

และจ านวน
พ้ืนที่ด าเนินการ

 (ระบ ุPCC)

6.ศูนย์ COC จัดแบง่กลุ่มเปา้หมายส่งข้อมูล ทกุราย คปสอ.แม่เมาะ กลุ่มเปา้หมายทกุรายได้ พ.ย.-61 มอค.

แจ้งให ้FCT ระดับต่างๆ ออกเยี่ยมติดตาม รับการเยี่ยมโดย FCT

 ก าหนดกลุ่มเปา้หมายในการเยี่ยมบา้นป6ี2

โดยแบง่เปน็สีแดง  เหลือง   เขียว

และมีเกณฑ์ในการก าหนดความเร่งด่วน

 ในการเยี่ยม ใหค้รอบคลุม

6.1 กลุ่มหญิงมีครรภ ์ high   risk

6.2 กลุ่มเด็กที่มีพฒันาการล่าช้า

6.3 กลุ่มผู้สูงอายุติดบา้น    ติดเตียง

6.4 กลุ่มผู้พกิารระดับ 1  และ 2

6.5 กลุ่มที่ต้องดูแลต่อเนื่องที่บา้น ได้แก่ 2 คร้ัง/เดือน

-  ผู้ปว่ย  CKD  Stage  4  และ  5 cmทมี FCT

- ผู้ปว่ยไตวายระยะสุดทา้ยที่ล้างไตทาง cm

 ช่องทอ้ง ( CAPD ) cm

. - มะเร็งระยะสุดทา้ย cm

.- COPD  ที่ readmit cm

"- ผู้ปว่ย DM / HT ที่ควบคุมไม่ได้ cm

. - ผู้ปว่ยในพระบรมราชานุเคราะห์

.- ผู้ปว่ยจิดเวช

7.. ทบทวนคู่มือแนวทางในการด าเนินงาน คปสอ.แม่เมาะ สามารถใช้แบบประเมิน พ.ย.-61 ทมี FCT

 รวมทั้งแบบประเมินต่างๆที่ใช้ในการ "-inhommess , ADL

 ประเมินร่วมกัน ,PPS ,Braden score,

CAT score



จ านวน แหล่งงบ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบ

ล าดั
บ

โครงการ กิจกรรม
เปา้หมาย

และจ านวน
พ้ืนที่ด าเนินการ

 (ระบ ุPCC)

caregiver strain index

8.ศูนย์ COC รับผิดชอบก ากับติดตามใหก้ลุ่ม ทกุราย คปสอ.แม่เมาะ กลุ่มเปา้หมายทกุรายได้ พ.ย.61-ก.ย.62 COC
เปา้หมายได้รับการเยี่ยมครอบคลุมและสรุป รับการเยี่ยมโดย FCT
ผลงานการเยี่ยมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

ร่วมกับทมีทกุระดับ

8.นิเทศติดตามการด าเนินงาน FCT จน.2 ทมี 2 คร้ัง/ปี คปสอ.แม่เมาะ ทมี FCT ทกุทมีได้รับการ . COC

นิเทศ

9. พฒันาคุณภาพการบนัทกึตามโปรแกรม จนท.รพ.สต. คปสอ.แม่เมาะ มีแนวทางการด าเนินงาน 1500  UC พ.ย.-61 COC

Thai COCและ COC แม่เมาะ link 15  คน ทกุ รพสต. ที่ชัดเจนเปน็แนวทางเดียวกัน
 จัดประชุมการใช้  Thai  COC
 ร่วมกันทั้งอ าเภอเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
และมีการประสานข้อมูลผู้ปว่ยที่ต้องเยี่ยม
ทาง  line  กลุ่มและทางโทรศัพท์
10จัดเวทปีระชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนิน จนท.รพ.สต. คปสอ.แม่เมาะ มีเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ 1250  UC ก.ค.-62 พรชื่น
งาน FCT ระดับอ าเภอ 15  คน ทกุ รพสต. การด าเนินงาน FCT ทมี FCT
น าเสนอเร่ืองเล่า และนวตกรรม
 การดูแลผู้ปว่ยต่อเนื่องที่บา้น
11. พฒันาจัดต้ังศูนย์จัดเก็บวสัดุ อุปกรณ์ในการ COC คปสอ.แม่เมาะ พ.ค.-62 COC
เยี่ยมบา้นเพื่อการดูแลต่อเนื่อง
12 รายงานตาม KPI คปสอ.แม่เมาะ
12.1.สรุปและวเิคราะหส่์งจังหวดัทกุ 2 เดือน
12.2 น าเข้าที่ประชุมคปสอ.ทกุเดือน ต.ค.61-ก.ย.62 พรชื่น
12.3 ประเมินผลการด าเนินงานทกุ 6 เดือนและ 12 
ตามตัวชี้วดั

รวม 2,750  UC



ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรด์้านบรกิารเปน็เลิศ (Service Excellence)

ประเด็น / งาน : การพัฒนาระบบบรกิารและองค์กรคุณภาพ
ตัวชี้วัด (KPI) :

1.โรงพยาบาลแม่เมาะผ่านมาตรฐานการรับรอง HA  2 ป ี2560
2.มาตรฐานบริการเฉพาะด้านผ่านมาตรฐานการรับรองจากองค์กรภายนอก

สถานการณ ์/ ข้อมูลพ้ืนฐาน :
รพ.แม่เมาะ ได้ผ่านมาตรฐานการรับรองคุณภาพ HA โรงพยาบาล  ในป ี2560 มีก าหนด วนัที่ 10  ต.ค.60 - 9 ต.ค.62  มีอายุการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 2 ป ีจะครบก าหนดรับ

 การเยี่ยมส ารวจเพือ่เฝ้าระวังตามมติคณะอนุกรรมการ  ในเดือนพ.ค.62 เพือ่ประเมินความก้าวหน้า และยืนยันนโยบายเนื่องจากมีการเปล่ียนผู้บริหาร 
ป ี62 ขอประเมินรับรองมาตรฐานที่จะหมดอายุ (Re-Accraditation) ได้แก่มาตรฐานคลินิกวยัรุ่น มาตรฐานยาเสพติด NCD คุณภาพ หอ้งปฏบิติัการ ( LA),มาตรฐานสุขศึกษา,

มาตรฐานอาหารปลอดภัย,มาตรฐานอาชีวอนามัยและ มาตรฐานทันตกรรมปลอดภัย

 จ านวน แหล่งงบ
020206   โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA และมาตรฐานบรกิารเฉพาะด้าน

1. ทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 1.ร้อยละของ พย.61 ทมีน า
1.1 มาตรฐาน HA ,  รพ.แม่เมาะ  รพ.แม่เมาะ โครงการที่ได้   -  - กกค
1.2 มาตรฐานเฉพาะด้าน หน่วยงาน หน่วยงาน รับการปฏบิติั
(มาตรฐาน LA, คลินิกวยัรุ่น,SRRT เฉพาะ เฉพาะ ตามแผน>80%
มาตรฐานยาเสพติด NCD Plus คุณภาพ 
 ECS/ ER คุณภาพ ,มาตรฐานสุขศึกษา
มาตรฐานอาหารปลอดภยั
Thai Dental  Safety Goal 
 มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก)
2. จัดกิจกรรมส่งเสรมิความเข้าใจในงาน  รพ.แม่เมาะ  รพ.แม่เมาะ 2.  จนท.  - ทมีน า
พัฒนาคุณภาพ หน่วยงาน หน่วยงาน เข้าร่วม กกค.
 -ชี้แจง Update HA & HA 2018 เฉพาะ เฉพาะ อบรม 100% 19,500         ธค.61
 และ 2P safety
 -ประเมินตนเองใหม่ SAR2018

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ 2561
คปสอ.แม่เมาะ      จังหวัดล าปาง

ล าดับ
โครงการ /
 กิจกรรม

หลัก
กิจกรรมรอง

เปา้หมายและ
จ านวน

พื้นที่ด าเนินการ 
(ระบ ุPCC)

ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ
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 -ทบทวนการใช้เคร่ืองมือที่หลากหลายในงาน
พฒันาคุณภาพ HA, ระบบ Lean, RCA 
3. ทบทวนระบบงานและประเมินผลงาน
พัฒนาคุณภาพ
3.1 มีการน าเสนอตัวชี้วดัของหน่วยงานตาม 3. ร้อยละของ   -  - มีค.62 ทมีน า
 Service profile ทกุ 6 เดือน ตัวชี้วดัที่บรรลุ สค.62 กกค.
3.2 มีการน าเสนอตัวชี้วดัของทมีน าระบบงาน เปา้หมาย >80% ศุภาพร
3.3 ทบทวนโครงสร้างกรรมการคุณภาพและ ทกุหน่วยงาน  รพ แม่เมาะ โรงพยาบาลได้รับ
 แผนพฒันาคุณภาพ รพ.ก าหนด รพ.แม่เมาะ การรับรองคุณภาพ 
เข็มมุ่งของการพฒันา HA ขั้น 3
•ท าแผนคุณภาพป ี2562โดยใช้ Gaping จาก SCORING
•ทมีน าน าเสนอผลลัพธข์องระบบงานตัวชี้วกั
3.2 อบรมเชิงปฏบิติัการทมีน าคุณภาพ ทมี IS +หน.ฝ่าย 42,000 พ.ย.-61 ทมีน า
แบบประเมินตนเอง /งาน  30 คน กกค
SAR 2018   ,  SCORING GUIDELINE 2018 ,   
 SIMPLE 2018
 - หลักสูตร HA 704 การประชุมเชิงปฏบิติัการ ผู้ประสานงานคุณภาพ 94,000 UC 3-4 ธ.ค. 61 ทมีน า
เพื่อการพฒันาต่อเนื่อง ส าหรับ QMR,เลขาทมีน า เลขา กกค.RM,PCT กกค

  3.5  กระตุ้นใหห้น่วยงาน ท า12 กิจกรรมทบทวน ทกุหน่วยงาน  รพ แม่เมาะ 4.มี 12 กิจกรรม ศุภาพร

อย่างต่อเนื่อง และรวบรวมส่งศูนย์คุณภาพ รพ.แม่เมาะ ทบทวนทกุหน่วย

ทกุวนัที่5ของเดือน งาน
4. การเยี่ยมติดตามงานพัฒนาคุณภาพ
4.1 การเยี่ยมติดตามภายใน 7. หน่วยงานได้รับ   -  - ธค.6 ทมี IS
   - การ IS  ทกุ 6 เดือน การเยี่ยม มีค. มิย ทมีER ,IC
   -  IC, ENV, RM round ทกุ 3 เดือน ติดตามภายใน กย.62 ENV
   -  Leadership walkround ทกุ3  เดือน อย่างน้อย 1 
   -  เยี่ยมติดตามรพ.สต. ทกุ 6  เดือน คร้ัง/ปี มีค. สค.62
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4.2  ท าแผนนิเทศ/ ติดตาม/ เยี่ยมหน่วยงาน ทกุหน่วยงาน  รพ แม่เมาะ มีการนิเทศ
โดยการท า Quality Round รพ.แม่เมาะ ตามแผน
4.3 ปรับปรุงข้อมูลแบบประเมินตนเอง
ตามแบบรายงานการประเมินตนเองsar 2018 
6.การพัฒนาระบบงานที่ส าคัญ
( IC, PCT, PTC,RM.ENV,HRD,IM )
6.1  ระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อ ward, ER, รพ.แม่เมาะและ  - อัตราการติดเชื้อ 3,000           UC สค.62 IC
   - การเฝ้าระวงัการติดเชื้อในโรงพยาบาล LR, OR ,OPD รพสต. 5 แหง่  < 1 :1,000 เจนจิรา
ตาม Target survellance และใหม้ีการราย รพสต. วนันอน
งานอุบติัการณ์และทบทวนความเส่ียง IC ทกุแหง่  - อัตราการได้รับ
   - ทบทวนคู่มือ/มาตรฐานงาน IC อุบติัเหตุสัมผัส
   - อบรมฟื้นฟคูวามรู้ในงาน IC เลือด<1%
  - นิเทศติดตามรพ.สต.2 คร้ัง/ปี
  - สุ่มประเมินการล้างมือ, การใช้PPEและ
การแยกขยะติดเชื้อ  ทกุ 2 เดือน
   -IC   round ทกุ 3 เดือน
 - การเฝ้าระวงัการติดเชื้อจากการ 191 คน  รพ แม่เมาะ
ปฏบิติังานของบคุลากร
 - พฒันาการเฝ้าระวงัการติดเชื้อจากการด้ือยา คณะกรรมการic  รพ แม่เมาะ
ทบทวนการจัดโซนในหอผู้ปว่ย
 -.เฝ้าระวงัการติดเชื้อในโรคsepsis  รพ แม่เมาะ
,pneumonia ในชุมชน รวมถึงการทบทวน
การติดเชื้อใน รพ.และวางแนวทางปฏบิติั
6.2 ระบบการบรหิารความเสี่ยง RM
  2.1.1 .จัดอบรมทมีRM ในเร่ืองการวาง ทกุหน่วยงาน ทมี RM มีระบบบริหาร 3,000           UC อัศมา

มาตรฐานใหม่ รพ.แม่เมาะ ความเส่ียงที่มี

  2.1.2 ส่งเสริมรายงานอุบติัการณ์เมื่อพบ ประสิทธภิาพ

เหตุการณ์ที่ไม่พงึประสงค์ โดยสร้างวฒันธรรม
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ความปลอดภยัในแต่ละหน่วยงาน และจัดการ

ประกวดหน่วยงานที่จัดการความเส่ียงได้อย่าง
เปน็ระบบ
6.3 ระบบการดูแลผู้ปว่ยและ  รพ.แม่เมาะ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ รพ.สตอง.5 แหง่ รพ.แม่เมาะและ  ความพงึพอใจ มีค.61 PCT
 -   ประเมินความพงึพอใจของผู้รับบริการใน รพสต. 5 แหง่ ของผู้รับบริการ

 >80%
7. เข้าร่วมประชุมวชิาการประจ าป ี กกค  10 คน รพ.แม่เมาะ 112,000 UC มีค 61 กกค
 HA National Forumคร้ังที่  20 
8. จัดเวทมีหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ทมีน า/  -มีผลงานคุณภาพ 30,500          UC มิย.61 QMR
  - ประกวดผลงาน CQI ดีเด่น หน่วยงาน ทกุหน่วยงาน /
  - ประกวดผลงานวจิัยดีเด่น 1 คร้ัง  ทมีน า อย่างน้อย
  - ประกวดบอร์ด/Poster presentation  1เร่ือง/ ป ี
  - ประกวด  นวตักรรม ดีเด่น
9. รบัการประเมินมาตรฐานเฉพาะด้าน HA 1 แหง่ รพ.แม่เมาะ รับการรับรอง 49,400 UC เม.ย-พ.ค 58 กกค
9.1 ขอรับการตรวจเยี่ยม จากสรพ. ทมีน า/หน่วยงาน มาตรฐาน HA
(Pre- Accredits) 1 คร้ัง 139,600 UC มิ.ย- ก.ค 58
9.2. การขอรับรอง ตรวจเยี่ยมจาก สพร. ทมีน า/หน่วยงาน
 (Accredits 1 คร้ัง
9.2 มาตรฐาน LA รับการรับรอง

พัฒนาศักยภาพและคุณภาพ Lab มาตรฐาน LA วรวลิาศ
1.ทบทวนคณะท างานพัฒนาคุณภาพ ทมี LA
-ทบทวนคณะกรรมการพฒันาคุณภาพLA
ชี้แจง แบง่งาน ก าหนดทศิทาง
2.พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานLA 1 แหง่ รพ.แม่เมาะ  -  - พย.61 วรวลิาศ
2.1 ด้านองค์กรและการบริหาร ทมี LA
-ทบทวนระบบบริหารคุณภาพ
และข้อตกลงกับผู้รับบริการ
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2.2 ด้านบคุลากร วรวลิาศ
 -ทบทวนการน าโปรแกรมวเิคราะหภ์าระงาน ทมี LA
ของสภาฯมาใช้เพื่อปรับปรุงwork load unit
และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตรงตามต าแหน่งงาน รายบคุคล
-ประเมินสมรรถนะเชิงวชิาชีพ
2.3 ด้านเคร่ืองมือ  -  - วรวลิาศ
 -การสอบเทยีบเคร่ืองมือที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ ทมี LA
-การบ ารุงรักษาเชิงปอ้งกันตรวจสอบ
ความพร้อมใช้จัดหาเเคร่ืองมือทดแทนที่ช ารุด
2.4 การจัดซ้ือและใช้บริการภายนอก
2.5 ด้านสถานที่และภาวะแวดล้อม
2.6 ด้านการประกันคุณภาพ  -  - วรวลิาศ
 IQC, EQA  ครอบคลุมรายการตรวจ 100% ทมี LA
2.9 ด้านการตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ UC
2.10 ยื่นขอการรับรองระบบบริหารคุณภาพ 1 แหง่ รพ.แม่เมาะ รับการรับรอง
(ตุลาคม 2562) มาตรฐาน LA
9.3 มาตรฐานอาหารปลอดภยั
 -พฒันาส่วนขาดตามมาตรฐาน รพ.เสริมงาม รพ.แม่เมาะและ รับการรับรอง บรูณาการงานติดตามประเมินผล ภก.สุภาภรณ์
องค์ประกอบต่างๆ รพสต. 5 แหง่ มาตรฐานอาหาร
 - รับการประเมินจากทมีจังหวดั ปลอดภยั
9.4 มาตรฐานยาเสพติด

 - สถานพยาบาลผ่านการประ โรงพยาบาล โรงพยาบาล 5,000 UC  มีค62 เสาวรส
เมินคุณภาพมาตรฐานยาเสพติด Re-ac แม่เมาะ แม่เมาะ
 -ประชุมทีมเตรียมรับRe-ac
 -รับRe-ac คร้ังที ่3
9.4 มาตรฐานการจัดบรกิารอาชีวอนามัย
ส าหรบัโรงพยาบาลชุมชน รับการรับรอง



 จ านวน แหล่งงบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบล าดับ
โครงการ /
 กิจกรรม

หลัก
กิจกรรมรอง

เปา้หมายและ
จ านวน

พื้นที่ด าเนินการ 
(ระบ ุPCC)

ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ

 - เน้นพฒันาองค์ประกอบที่ 5 ,6 รพ.เสริมงาม รพ.แม่เมาะ มาตรฐานการจัด สุภาวดี
ด้านการจัดกระบวนการใหบ้ริการและผล บริการอาชีวอนามัย ENV
การด าเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัย
 - รับการประเมินจากทมีจังหวดั/ องค์กรภายนอก บรูาณาการงานติดตามประเมินผล
9.5 พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพและ รพ.เสริมงาม รพ.แม่เมาะ รับการรับรอง สุภาวดี
ความปลอดภยัด้านอาคาร สิ่งแวดล้อมและ  มาตรฐาน ENV ENV
เครือ่งมือแพทย์ ( ENV)
 - เน้นจัดระบบด้านเคร่ืองมือแพทย์และ
ระบบส่ือสาร
9.6 มาตรฐานคลินิกทนัตกรรมคุณภาพ 
(Dental safety  goals)
พฒันากระบวนการการใหบ้ริการ รพ. รพ.แม่เมาะและ การด าเนิน  - UC พย.61 ทพ.จุรีวรรณ
ตามหลักมาตรฐาน Dental safety  goal สสอ. รพสต. 5 แหง่ งานคลินิก
5 ด้าน ทั้งในโรงพยาบาลและรพ.สต. รพ.สต. ทนัตกรรมคุณภาพ 
ที่มีการใหบ้ริการทนัตกรรม (Dental safety
ได้แก่ การส่ือสารเพื่อการรับรู้และ  goals) 
ความเข้าใจ (Safe Communication: SC), ระดับดีมาก
การใหก้ารรักษาอย่างปลอดภยั(Safe Dental 
Treatment : SD), การควบคุมการติดเชื้อ
(Safe Infection control: SI), การบนัทกึ
ข้อมูลส าคัญครบถ้วน(Safe Record : SR) , 
และการจัดการความเส่ียง(RM) 
6 รับการประเมินจากทมีจังหวดั บรูาณาการงานติดตามประเมินผล

รวมงบประมาณ 498,000     UC



ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรด์้านบรกิารเปน็เลิศ (Service Excellence)

ประเด็น  การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภมูิ (Primary Care) 

ตัวชี้วัด (KPI) :

1.ผลลัพธท์ี่ดีขึ้นในโรคที่ต้องมี selfcare (Self-management) 

2.  ความครอบคลุมของบริการในผู้ปว่ย ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ติดบา้น ติดเตียง ผู้พกิาร 

3.  ลดอุบติัการณ์ของโรคที่ปอ้งกันได้ 

4.  ลดความแออัดและระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาล

5.  การพฒันาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 

6.  ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพฒันาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว (ร้อยละ 90) 
สถานการณ ์/ ข้อมูลพ้ืนฐาน :

Structure:โครงสร้างคกก.ขับเคล่ือนเชิงนโยบายมีความซ้ าซ้อน และการควบคุมก ากับติดตามการด าเนินงานไม่ต่อเนื่องเชื่อมโยง 

Staff:บคุลากรยังไม่สามารถจัดบริการได้ตามเกณฑ์ประเมิน PCC (3S) จากความไม่เพยีงพอของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทมีสหวชิาชีพและภาระงานที่เพิ่มขึ้น 

System:การจัดระบบบริการเชิงรับ -เชิงรุก ยังขาดความครอบคลุมทกุมิติ ระบบการดูแลปจัจุบนัมุ่งเน้นเร่ืองโรค เอื้อใหเ้กิดการดูแลเปน็คร้ังคราว เชื่อในบริการระดับสูงมากกวา่ปฐมภมูิ 

 ท าใหเ้กิดความแออัดในโรงพยาบาล  ระบบข้อมูลการดูแลต่อเนื่องCOC   ระบบส่งต่อ  ช่องทางGreen Chennel /Fast track  PP and P ยังไม่เชื่อมโยงกับปญัหาสุขภาพในพื้นที่

Skill :ความรู้ ความเข้าใจในการใหบ้ริการของทมีสหวชิาชีพตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว มีทมี FCT และ มอค ครอบคลุมทกุพื้นที่ แต่ function ยังขาดเร่ือง holistic and continuous care
ศักยภาพทมีเยี่ยมประเมินคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภมูิ ระดับจังหวดัและอ าเภอ

จ านวน แหล่งงบ

 020207 โครงการจัดตั้งเครอืข่ายบรกิารปฐมภมูิ (primary care cluster) อ าเภอแม่เมาะ
1. พัฒนาโครงสรา้ง ระดับอ าเภอ Super Node
และบทบาทหน้าที่ 1.ทบทวนการจัดต้ังคณะกรรมการ FCT ระดับ      FCT 2 ทมี  - บา้นใหม่ฯ 1. มีรูปแบบโครงสร้างและ พ.ย.-61 ทมี FCT 

คณะกรรมการ  FCT อ าเภอเพื่อขับเคล่ือน Primary Care System  - รพ.แม่เมาะ การจัดการขับเคล่ือนคลินิก คปสอ.
-  โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ หมอครอบครัว PCCในระดับ แม่เมาะ
 - ก าหนดเปา้หมายการด าเนินการ PCC ป ี62 อ าเภอและต าบล
 Super Node 1.บา้นใหม่รัตนโกสินทร์ 2. มีรูปแบบการท างานร่วมกัน 

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ 2562

คปสอ.แม่เมาะ      จังหวัดล าปาง

ล าดับ
รหสัโครงการ.....

โครงการ / 
กิจกรรมหลัก

 กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
เปา้หมาย/

จ านวน
พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบล าดับ

รหสัโครงการ.....
โครงการ / 
กิจกรรมหลัก

 กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
เปา้หมาย/

จ านวน
พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

(รพ.สต.บา้นใหม่,กอรวก,บา้นทาน) และการประสานงาน  
 2.รพ.แม่เมาะ ( รพ.แม่เมาะ ,รพ.สต.สบปา้ด ทั้งในแนวราบและแนวด่ิง 
,ทา่สี) ทกุภาคส่วนด้วยหลักการของ

2.มีการประชุมFCT ทมีในการวเิคราะห์ 2ทมี เวชศาสตร์ครอบครัว 3,000 ต.ค ,  ม.ค ทมี FCT 

ปญัหา ทบทวนแนวทางในการขับเคล่ือน 4 คร้ังต่อปี  และการบริการปฐมภมูิ เม.ย  ,ก.ค

งานใหบ้รรลุผลส าเร็จ
2.พฒันา ศักยภาพทมี 3.ในการดูแลผู้ปว่ยต่อเนื่องแบบบรูณาการตาม สหสาขาวชิาชีพ PCCอ าเภอ 3.ทมีสหสาขาวชิาชีพมีความรู้บรูณาการแผนสสจ. ธ.ค.-61 ทมี FCT 

ในการดูแลแบบองค์รวม แนวทางเวชศาสตร์ครอบครัวร่วมกับจังหวดั ความเข้าใจในการดูแลผู้ปว่ยต่อ

ต่อเนื่อง และการดูแล 1.แพทย์  เนื่องแบบบรูณาการตามแนว

เฉพาะโรคที่ส าคัญ 2.พยาบาล    2   คน  ทางเวชศาสตร์ครอบครัว

3.เภสัชกร

4.นักวชิาการสาธารณสุข /   จพ.สาธารณสุข

5.ทนัตแพทย์/จพ.ทนัตาภบิาล

6.นักกายภาพบ าบดั

7.แพทย์แผนไทย/ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 

2.1 พฒันาศักยภาพ มอค.และ อสม.เชี่ยวชาญ บรูณาการกับยุทธ1 ธ.ค.-61 กลุ่มเวชฯ

2.2 พฒันาศักยภาพทมีบคุลากร

 - อบรมฟื้นฟ ูWork shop      FCT 2 ทมี บรูณาการกับ service plan ม.ค.-61 PCT

Triage , Resuscitate, ACLS, กลุ่ม Fast tract

(Stroke/Sepsis/Trauma )

 - อบรมทกัษะการใช้เคร่ืองมือ u/s,EKG บรูณาการกับ service plan

 -  พฒันา FCT และ care giver ในการ บรูณาการกับ service plan ก.พ.-61 กายภาพบ าบดั

ดูแลผู้ปว่ยPre-Post stroke,STEMI

3. โครงการพัฒนา 1.จัดระบบสนับสนุน ยา,LABเครือ่งมือ รพ.สต. 5แหง่ PCCอ าเภอ  มีการจัดการข้อมูลสถานะ พ.ย.-61 PCCอ าเภอ



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบล าดับ

รหสัโครงการ.....
โครงการ / 
กิจกรรมหลัก

 กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
เปา้หมาย/

จ านวน
พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

ระบบบรกิาร อุปกรณท์างการแพทย์ ,ครภุณัฑ์ สุขภาพของประชาชนในพื้น

PCC ที่จ าเปน็ในการเพิ่มศักยภาพ ที่ร่วมกัน
. การพฒันาคุณภาพและ รพ.สต. ทกุแหง่ใหเ้อื้อต่อการดูแลแบบ

มาตรฐานเครือข่าย  holistic careand continuous 

และหน่วยบริการปฐมภมูิ - เคร่ือง EKG, U/S รพสต.สบปา้ด บรูณาการย.2

2.การจัดเตรยีมสถานที่ อุปกรณเ์พ่ือพรอ้มใน รพ.สต.เปา้หมาย รพ.สต.เปา้หมาย 4. มีการเชื่อมต่อบริการแบบ พ.ย.-61 PCCอ าเภอ

การจัดบรกิาร Primary care ในรพ.สต. บา้นใหม่รัตนโกสินทร์บา้นใหม่รัตนโกสินทร์ไร้รอยต่อ ได้แก่

บรูณาการ Service plan กับการดูแลตามกลุ่มวยั  (ระบบข้อมูล IT ) 

 - จัดบริการในรพ.สต.บา้นใหม่รัตนโกสินทร์ ระบบประสานงาน 

โดยจัดมีการใหบ้ริการตรวจคลินิก NCD คุณภาพ ระบบส่งต่อ ระบบบริการ 

- ที่พกัผู้ปว่ย และญาติ และระบบบริหารจัดการ 

 - การประสานบริการเชิงรุกกับอปพร./อปท.ในด้าน

การจัดรถบริการ รถส่งต่อกรณีเร่งด่วน

 - ออกบริการติดตามเชิงรุกเยี่ยมบา้น รพ.สต. 5แหง่ รพ.สต. 5แหง่ ผู้ปว่ยกลุ่มเปา้หมายส าคัญ ต.ค.61-ก.ย.62 PCC อ าเภอ

เยี่ยมกลุ่มเปา้หมาย โดยแบง่กลุ่มเปา้หมาย ออกเปน็ ในทกุพื้นที่ไดัรับการดูแล 

   กลุ่มปกติ เยี่ยมติดตามโดย มอค/อสม ความครอบคลุม ผลลัพธก์ารดูแล

  กลุ่มเส่ียง เยี่ยมตืดตามโดย มอค ทกุเดือน/อสมช.ทกุ 2 สัปดาห์ เชิงคุณภาพในกลุ่มปกติกลุ่มเส่ียง

  กลุ่มปว่ย เยี่ยมติดตามโดย  CM และ ทมี FCT 2 คร้ัง/ เดือน และกลุ่มปว่ยและระบบการ

(1) กลุ่มหญิงมีครรภ ์ high   risk ส่งต่อ การเชื่อมโยงข้อมูลการ

(2) กลุ่มเด็กที่มีพฒันาการล่าช้า ดูแลผู้ปว่ยต่อเนื่อง 

(3) กลุ่มผู้สูงอายุติดบา้น    ติดเตียง

(4) กลุ่มผู้พกิารระดับ 1  และ 2

(5) กลุ่มที่ต้องดูแลต่อเนื่องที่บา้น ได้แก่

-  ผู้ปว่ย  CKD  Stage  4  และ  5

- ผู้ปว่ยไตวายระยะสุดทา้ยที่ล้างไตทาง



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบล าดับ

รหสัโครงการ.....
โครงการ / 
กิจกรรมหลัก

 กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
เปา้หมาย/

จ านวน
พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

 ช่องทอ้ง ( CAPD )

. - มะเร็งระยะสุดทา้ย

.- COPD  ที่ readmit

(6). ผู้ปว่ย DM / HT ที่ควบคุมไม่ได้

(7).ผู้ปว่ยในพระบรมราชานุเคราะห์

.(8)ผู้ปว่ยจิดเวช

 - การทบทวนเคส Conference ในเคสที่ 30 คน รพ.สต. 5แหง่ ผู้ปว่ยกลุ่มเปา้หมายส าคัญ ธ.ค.-61 ทมี FCT 

ต้องการการดูแลโดยทมีสหวชิาชีพเพื่อวางแผน 2 คร้ังต่อปี ในทกุพื้นที่ไดัรับการดูแล มิ.ย.-62

การดูแลผู้ปว่ยแบบ Individual care plan ความครอบคลุม ผลลัพธก์ารดูแล

 - ทบทวนกลุ่มเปา้หมายประชากรที่ต้องดูแล เชิงคุณภาพในกลุ่มปกติกลุ่มเส่ียง

ในแต่ละพื้นที่ และกลุ่มปว่ยและระบบการ

 -กลุ่มปกติ ส่งต่อ การเชื่อมโยงข้อมูลการ

 -กลุ่มเส่ียง ดูแลผู้ปว่ยต่อเนื่อง 

 -กลุ่มปว่ย

4.พัฒนาระบบข้อมูล - ก าหนดผู้รับผิดชอบงานระดับอ าเภอ และต าบล ทกุ รพ.สต. คปสอ.

ข้อมูล HDC การน า ของทกุงาน ต้องมีความชัดเจน ทบทวนผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ต้องมีการประสานข้อมูลระหวา่ง PM CM และ IT

ทั้งระดับอ าเภอและ รพ.สต.

5.พัฒนาระบบส่งต่อช่องทางสื่อสาร การส่งต่อ

 - สื่อสารประชาสัมพันธ์เรือ่งรปูแบบการให้

บริการการ การเข้าถึงบริการตามนโยบาย

PCC ผ่านการประชุมประจ าเดือน อสม.

หวัหน้าส่วนราชการและก านันผู้ใหญ่บา้น



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบล าดับ

รหสัโครงการ.....
โครงการ / 
กิจกรรมหลัก

 กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
เปา้หมาย/

จ านวน
พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

 -ติดตามเยี่ยมเสริมพลังและประเมินผลการพฒันา

ทมีสหสาขาวชิาชีพในการดูแลผู้ปว่ยต่อเนื่องแบบ

องค์รวมตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

ในพื้นที่ในเร่ือง

 - ระบบการรักษา ระบบบริการ
 - การลงเยี่ยมบา้น ผลลัพธเ์ชิงคุณภาพ

 - การใช้ FC

 - การท างาน P&P

 - ระบบข้อมูล

 ระบบนัด ใน  Thai Refer

 ระบบconsult ผ่านกลุ่มไลน์

โทรศัพท ์ฯลฯ ก่อนส่งผู้ปว่ย

9.ร่วมเวทกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงาน บรูณาการกับจังหวดั

ระบบสุขภาพปฐมภมูิร่วมกับจังหวดั 

5. ติดตามประเมินผล  - การนิเทศติดตามการด าเนินงานของ 2 คร้ังต่อปี ทกุ รพ.สต. ทมี FCT 

PCC ของ รพ.สต.ในแต่ละทมี ต่อทมี
  -ประสานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่นอปท. 

ผู้น าชุมชน แกนน าต่างๆ ในการช่วยเหลือ

ขจัดทกุข์ด้านสังคม

รวม 3,000



ยุทธศาสตรท์ี่ 2     ด้านบรกิารเปน็เลิศ (Service Excellence) 
ประเด็น./งาน       การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล (รพ.สต.ติดดาว)
ตัวชี้วัดและเปา้หมายของกสธ. :

 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพฒันาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ป ี2562= ร้อยละ 75 ( แหง่) ป6ี3=ร้อยละ 75  ป6ี4=ร้อยละ100  ป6ี5=ร้อยละ100
เปา้หมายจังหวัดล าปาง :
                                     รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว อย่างน้อย ร้อยละ 90 
สถานการณ ์/ ข้อมูลพ้ืนฐาน :

1. ผลการประเมินระดับอ าเภอ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว 2 แหง่ (ร้อยละ 40.00)
2. ผลการประเมินระดับจังหวดั รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว 2 แหง่ ( รพ.สต.บา้นใหม่รัตน์โกสินทร์,กอรวก ) 
3. เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในนโยบาย ยุทธศาสตร์จังหวดั และความเข้าใจเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ที่จะน าไปถ่ายทอดและสู่การปฏบิติัในระดับพื้นที่ ยังไม่ชัดเจน
4. เจ้าหน้าที่ขาดทกัษะการเยี่ยมเสริมพลัง เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจทมีน าพฒันาระดับอ าเภอ ในการเยี่ยมและส่ือสารตามแนวทาง

ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เปา้หมาย/ พ้ืนที่ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ
จ านวน ด าเนินการ จ านวน แหล่งงบ ด าเนินการ

รหสัโครงการ…020208 โครงการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล(รพ.สต.ติดดาว) อ.แม่เมาะ
การพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว
1.ทบทวนคณะกรรมการพฒันา รพ.สต.ระดับ 1 ทมี อ.แม่เมาะ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ ธค.61 สสอ.แม่เมาะ
อ าเภอและทมีเยี่ยมประเมินระดับอ าเภอ
2.ประเมินตนเองตามแนวทาง รพ.สต.ติดดาว (รพ.สต.บา้นทา่สี
เพื่อพฒันาส่วนขาดตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว /บา้นทาน
(รพ.สต.บา้นทา่สี/บา้นทาน/บา้นสบปา้ด) /บา้นสบปา้ด)
3.ชี้แจงสร้างความเข้าใจเกณฑ์รายละเอียดแต่ละ คกก.อ าเภอ อ.แม่เมาะ ระดับ 5 ดาว 2,000 UC ธค.61 สสอ.แม่เมาะ
หมวดแนวทางการประเมินรพ.สต. 5 ดาว 5ดี 20 คน 1 คร้ัง จ านวน 5 แหง่
แก่ทมีน าและจนท.รพ.สต.
โดยทมีพี่เล้ียงตามเกณฑ์ที่ได้รับหมอบหมาย 
ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 2562 
4.แผนพฒันาส่วนขาดรพ.สต.ทกุแหง่(ตามGAP) คกก.อ าเภอ (รพ.สต.บา้นทา่สี ระดับ 5 ดาว 
จากการประเมินตนเองและทมีน าอ าเภอ จนท.รพ.สต. /บา้นทาน จ านวน 5 แหง่ 2,000 UC ธค.61 สสอ.แม่เมาะ
ฟื้นฟคูวามรู้วชิาการ จากทมี 20 คน /บา้นสบปา้ด)

คปสอ.แมเ่มาะ  จังหวัดล าปาง

งบประมาณ

แผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เปา้หมาย/ พ้ืนที่ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ
จ านวน ด าเนินการ จ านวน แหล่งงบ ด าเนินการ

งบประมาณ

สหวชิาชีพ  คปสอ.แม่เมาะ ได้แก่  
สนับสนุนการพฒันาระบบบริการจาก 
คปสอ.แม่เมาะ ได้แก่
  1)การจัด อาคารสถานที่ และพฒันา
ส่ิงแวดล้อม (ENV)
 - จัดอาคารสถานที่ ใหส้ะอาด สะดวก ปลอดภยั
การระบายอากาศภายในอาคาร  แสงสวา่งเพยีงพอ 
 -ระบบก าจัดของเสียที่เหมาะสม
- พื้นที่ใหบ้ริการที่จัดเปน็สัดส่วน ไม่แออัด
  2)ระบบเฝ้าระวงั ปอ้งกันการติดเชื้อและแพร่
กระจายเชื้อ (IC)
 -เฝ้าระวงั ปอ้งกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ
ใหถู้กต้อง
 -การพฒันาบคุลากรใหม้ีความรู้ ความสามารถ
โดย อบรมฟื้นฟคูวามรู้ปลีะ 1 คร้ัง
  3)การบริหารยาและเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา
 -การบริหารยาและเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยาใหถู้ก
ต้องตามมาตรฐาน และหลักวชิาการ ถูกชนิด
 ถูกคน ถูกขนาด ถูกเวลา ถูกวธิ ีปลอดภยั
 -การจัดหา จัดเก็บ เบกิจ่าย ตรวจสอบยา และ
เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา
  4)การจัดระบบการบริการด้านชันสูตร
 -การตรวจวเิคราะห ์Labที่จ าเปน็และสะอาด
คล้องกับสภาพปญัหาของชุมชน
 -การเตรียมผู้ปว่ย การเก็บส่ิงส่งตรวจ การเก็บ
รักษาสภาพคุณภาพตามมาตรฐาน
  5)การจัดหา บ ารุงรักษา เคร่ืองมือ วสัดุและ
อุปกรณ์ใหเ้พยีงพอ  และสอดคล้องกับ บริการ



ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เปา้หมาย/ พ้ืนที่ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ
จ านวน ด าเนินการ จ านวน แหล่งงบ ด าเนินการ

งบประมาณ

อบทดสอบ และการบ ารุงรักษาพอเพยีง ปลอดภยั
 พร้อมใช้งาน
  6)ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
พฒันาระบบคุณภาพข้อมูล ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวเิคราะหแ์ละประเมินผล
การด าเนินงาน
  7)green & clean (บรูณาการร่วมกับ รพ.แม่เมาะ)
5.กิจกรรมพี่เล้ียง โดยมี รพ.สต.บา้นใหม่รัตน์โกสิน/ คกก.อ าเภอ (รพ.สต.บา้นทา่สี ระดับ 5 ดาว 
บา้นกอรวก เปน็ผู้น าเสนอแนวทางและ กระบวนการ จนท.รพ.สต. /บา้นทาน จ านวน 5 แหง่ 2,000 UC ม.ค.-62 สสอ.แม่เมาะ
การท างาน รพ.สต.ติดดาว 20 คน /บา้นสบปา้ด)
  6)ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
พฒันาระบบคุณภาพข้อมูล ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวเิคราะหแ์ละประเมินผล
การด าเนินงาน
 7. พฒันาระบบริการ ใน รพ.สต.ตาม
มาตรฐาน ได้แก่การบริการในสถานบริการ 
การบริการแพทย์แผนไทย และการบริการในชุมชน 
8.จัดประชุมใหค้ าปรึกษา/เปน็พี่เล้ียง ในการ บรูณาการ ยุทธ.3 คกก.อ าเภอ
จัดท าผลงาน R2R นวตักรรม Best Practice 
รพ.สต.ทกุแหง่
9. ออกติดตามเยี่ยมส ารวจเสริมพลัง การพฒันา รพ.สต.ทกุที่ รพ.สต.ทกุที่ ระดับ 5 ดาว 10,000 UC มค.-มีค.62 คกก.อ าเภอ
 รพ.สต.ตามเกณ์ รพสต.ติดดาวป ี62 ปลีะ 2 คร้ัง ที่ละ 10 คน ครบทกุที่ ทมีเยี่ยม
10.จัดเวทถีอดบทเรียนและแลกเปล่ียน คกก.อ าเภอ สค.62 คกก.อ าเภอ
เรียนรู้ระดับอ าเภอ จนท.รพ.สต.

20 คน
11.พฒันางานวจิัย รพ.สต.ทกุที่ รพ.สต.ทกุที่ ต้องมีงานวจิัย 18,000     UC
รพ.สต.และ สสอ. ต้องมีงานวจิัย นวตักรรม หรืองานวชิาการ  นวตักรรม 
อย่างน้อย ที่ละ 1 เร่ือง หรืองานวชิาการ



ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เปา้หมาย/ พ้ืนที่ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ
จ านวน ด าเนินการ จ านวน แหล่งงบ ด าเนินการ

งบประมาณ

รวม 6 เร่ือง
รวม 34,000 UC



ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยุทธศาสตรด์้านส่งเสรมิสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเปน็เลิศ (Prevention , Promotion & Protection Excellence) 

ประเด็น / งาน :  ระบบควบคุมโรคและภยัสุขภาพ

ตัวชี้วัด (KPI) :

1. มีศูนย์ปฏบิติัการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทมีตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)  ที่สามารถปฏบิติังานได้จริง

สถานการณ ์/ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
-     Event Base   ยังไม่เปน็ระบบ   และยังมีการรายงานน้อย 

-     การส่งรายงานการสอบสวนโรคให ้สสจ.รับทราบยังน้อย

-     การสอบสวนโรค รายงานสอบสวนโรคเบื้องต้น รายงานโรคไข้เลือดออกรายแรกของหมู่บา้น ไม่ครบถ้วน การส่งรายงานการสอบสวนโรคยังน้อย

-     ส่วนขาดการสอบสวนการระบาด ฉบบัสมบรูณ์  การสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ(หาแหล่งโรคได้) 

   -     สมาชิกทมีมีการโยกย้ายขาดความต่อเนื่อง

จ านวน แหล่งงบ

020209 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ

1.การพัฒนาศูนย์ปฏบิตัิการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับอ าเภอ

ระยะก่อนเกิด

 1.1 ทบทวนผังโครงสร้างระบบบญัชาเหตุการณ์ และค าส่ังแต่งต้ัง คณะท างาน คปสอ.แม่เมาะ 1. มีการจัดต้ังศูนย์ ต.ค.-61 PHER

บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ EOC  EOC อ าเภอ ปฏบิติัการภาวะฉุกเฉิน 

 1.2  จัดต้ังศูนย์ปฏบิติัการและทมีICS ระดับอ าเภอ (EOC) และทมีตระหนัก
1.3  จัดท าแผนปฏบิติัการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 1คร้ัง รู้สถานการณ์ (SAT)
(Incident Action Plan: IAP) 2. ทมี SAT รับรู้บทบาท

 1.4 ผลักดันโรค/ภยัสุขภาพที่เปน็ปญัหาของพื้นที่ ขับเคล่ือน 2 ครัง้ หน้าที่ในการจัดระบบ

การด าเนินงานโดย พชอ. จัดการภาวะฉุกเฉิน

1.5 สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวงั ปอ้งกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 2 ครัง้
3.มีการเตรียมความ
พร้อม

 - องค์การบริหารส่วนทอ้งถิ่นในการสนับสนุนการควบคุมโรคเช่น
ไข้เลือดออกโดยการใช้สารเคมี และเฝ้าระวงัโรค

ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ 2562

คปสอ.แม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ล าดับ โครงการ กิจกรรมรอง
เปา้หมายและ

จ านวน
พ้ืนที่

ด าเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รบัผิดชอบล าดับ โครงการ กิจกรรมรอง

เปา้หมายและ
จ านวน

พ้ืนที่
ด าเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

 - เครือข่ายสถานศึกษาในเขตอ.แม่เมาะ ในการเฝ้าระวงัปอ้งกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ และภยัสุขภาพ

1.6  ประชุมคณะท างาน EOC ระดับอ าเภอปลีะ2 คร้ัง 2 ครัง้ บรูณาการรว่มกับ SRRT ทกุ 2 เดือน PHER

1.7  ส ารวจและจัดเตรียมแบบรายงาน วสัดุ อุปกรณ์ เวชภณัฑ์ 2 ครัง้ มค.62

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในมาตรฐาน มีค.62

1.8 ประชุมซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขโดยใช้โครงสร้าง 1คร้ัง

 ICS  เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ

 1.9 จัดท าแนวทางการรายงานและข้อมูลการเฝ้าระวงัโรค ทกุเหตุการณ์ PHER
 * SAT Teamหวัหน้าทมี คือผู้ช่วยสาธารณสุขอ.แม่เมาะ (กฤติยพงษ)์
กรณอุีบตัิเหตุ หวัหน้าทมี คือหวัหน้างานหอ้งอุบตัิเหตุฉุกเฉิน  (นุจรี)
กรณโีรคติดต่อ หวัหน้าทมี คือ (เทอดพงษ์ )
กรณสีาธารณภยัหวัหน้าทมี คือ (วรพจน์)
 * แนวทางการรายงาน

กรณเีข้าเกณฑ์ DCIR

 รายงานสาธารณสุขอ าเภอ / ผอ.รพ ภายใน 120 นาทหีลังทราบข่าว

กรณีเข้าเกณฑ์ DCIR....รายงาน สาธารณสุขอ าเภอ/ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล….ภายใน …30...นาที
 กรณีโรคติดต่ออันตราย ได้แก่ โรค…โรคติดต่ออันตรายตามประกาศฯ
และโรคอุบติัใหม่ทกุโรค.รายงานใคร  กลุ่มเวชฯ/ทมี SRRT อ าเภอ/
สสจ./สคร.  กลุ่มไลน์ SRRT/หมายเลขโทรศัพทติ์ดต่อหน่วยงาน ภายใน 
3 ชม

กรณีโรคระบาด รายงาน กลุ่มเวชฯ/ทมี SRRT อ าเภอ/สสจ./สคร.มี
ช่องทาง กลุ่มไลน์ SRRT หมายเลขโทรศัพทติ์ดต่อหน่วยงาน ภายใน 24 
 ชม

กรณีโรคเฝ้าระวงัรายงาน ใคร กลุ่มเวชฯ/ทมี SRRT อ าเภอ /สสจ./สคร  
เบอร์โทรศัพทห์น่วยงาน /กลุ่มไลน์ SRRT/ภายใน 7 วนั



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รบัผิดชอบล าดับ โครงการ กิจกรรมรอง

เปา้หมายและ
จ านวน

พ้ืนที่
ด าเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

ระยะเผชิญเหตุ

1.10. ประชุม war room จัดต้ังศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ทกุเหตุการณ์
มีการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน PHER

และเตรียมความพร้อมในการใหบ้ริการในพื้นที่ และสามารถจัดการ

1.11  จัดทมีปฏบิติัการเพื่อใหบ้ริการในกรณีเผชิญเหตุและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กับเหตุการณ์

1.12 ด าเนินการตอบโต้ที่เกิดขึ้นตามแผน เตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉิน ที่เกิดขึ้นได้อย่าง

1.13 วเิคราะหส์ถานการณ์/ส ารวจประเมินความเสียหายสรุปรายงาน มีประสิทธภิาพ

ผลการปฏบิติังานปอ้งกันโรคและภยัที่เกิดจากภาวะฉุกเฉินเสนอผู้บริหาร
ระยะหลังเผชิญเหตุ

1,14. จัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคล่ือนที่ปฏบิติังานช่วยเหลือประชาชน ทกุเหตุการณ์ มีการฟื้นฟแูละลดผล PHER

ที่ประสบภาวะฉุกเฉินเสริม กรณีบริการสาธารณสุขไม่เพยีงพอ กระทบจากสถานการณ์

 1.15. วเิคราะหส์ถานการณ์/ส ารวจประเมินความเสียหาย วเิคราะห์

ความเส่ียงการเกิดเหตุการณ์ซ้ า การถอดบทเรียน

1.16.  ถอดบทเรียนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อการวางแผน

การด าเนินงานต่อไป

2. พัฒนาศักยภาพบคุลากรใหม้ีความพรอ้มในการปฏบิตัิงานEOC คปสอ.แม่เมาะ บรูณาการรว่มกับ SRRT

 - พฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อบรมทางระบาดวทิยา 1 ครัง้ บคุลากร UC มีค.62 PHER

 - พฒันาศักยภาพทมีตระหนักรู้สถานการณ์ SAT เพื่อติดตามประเมิน 1 ครัง้ มีองค์ความรู้

และวเิคราะหส์ถานการณ์และวเิคราะหค์วามเส่ียงอย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อม

 - พฒันาศักยภาพของทมี EMS โดยจัดอบรมและฟื้นฟทูกัษะความรู้ 1 ครัง้ ในการปฏบิติังาน
 ซ้อมแผน อุบติัเหตุประจ าปี บรุณาการกับงานอุบตัิเหตุ

ซ้อมแผนบนโต๊ะโรคและภยัสุขภาพ UC พ.ค.-62 PHER
3. พฒันาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ รวมถึงระบบ
การท างานและแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านโรคติดต่อในภาวะ

มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ บรูณาการรว่มกับ SRRT

ท างานและแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมใช้

รวมงบประมาณ UC



ยุทธศาสตรท์ี่ 2     ด้านบรกิารเปน็เลิศ (Service Excellence) 

ประเด็น./งาน       การพัฒนาคุณภาพ พชอ.อ าเภอแม่เมาะ

ตัวชี้วัดและเปา้หมายของกสธ. : พชอ.คุณภาพ

เปา้หมายจังหวัดล าปาง : พชอ.คุณภาพ
สถานการณ ์/ ข้อมูลพ้ืนฐาน :

จ านวน แหล่งงบ

รหสั 020210 โครงการพัฒนางาน พชอ.แม่เมาะ
1 1.คืนข้อมูล ประสานงานกับหน่วยราชการอื่นๆ คณะกรรมการ พชอ. อ.แม่เมาะ พชอ.แม่เมาะ

เพื่อวางแผนงานการแก้ไขปญัหา อย่างรอบด้าน 21 ทา่น

 และมีระบบ

2.ประชุมวางแผน ปลีะ 2 คร้ังเพื่อรายงานความ คณะกรรมการ พชอ. อ.แม่เมาะ พชอ.แม่เมาะ
ก้าวหน้า 21 ทา่น

3.แต่งต้ังอนุกรรมการ เพื่อท างาน พร้อมทั้งรายงาน คณะกรรมการ พชอ. อ.แม่เมาะ พชอ.แม่เมาะ

ผลการท างานใหป้ระธาน และกรรมการทราบ 21 ทา่น

อนุกรรมการ การลดอุบตัิเหตุบนถนน กรรมการเลขานุการ อ.แม่เมาะ พชอ.แม่เมาะ

ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภธูรอ าเภอแม่เมาะ ประธานอนุกรรมการ 15 ทา่น

กรรมการ 13 ทา่น

 ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอแม่เมาะ เลขานุการ
วเิคราะหจ์ุดเส่ียง เลขานุการ อ.แม่เมาะ พชอ.แม่เมาะ
1)มีการคืนข้อมูล ประสานงานกับหน่วยราชการอื่นๆ การลดอุบติัเหตุบนถนน
เพื่อวางแผนงานการแก้ไขปญัหา อย่างรอบด้าน 15 ทา่น
 และมีระบบ

2)ประชุมวางแผน ปลีะ 2 คร้ังเพื่อรายงานตวาม เลขานุการ อ.แม่เมาะ

ก้าวหน้า การลดอุบติัเหตุบนถนน

15 ทา่น

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.........แม่เมาะ............................จังหวัดล าปาง

ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/จ านวน พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์



จ านวน แหล่งงบ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/จ านวน พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

อนุกรรมการ การปญัหาวัยรุน่ในสถานศึกษา กรรมการเลขานุการ อ.แม่เมาะ พชอ.แม่เมาะ

ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ 16 ทา่น

ประธานชมรมครูอ าเภอแม่เมาะ รองประธานอนุกรรมการ  

กรรมการ 14 ทา่น

ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอแม่เมาะ เลขานุการ
1)เพื่อนใจวยัรุ่นใน นักเรียน รร.มัธยม โรงเรียนมัธยมทกุแหง่ พชอ.แม่เมาะ
2)จิตสังคมบ าบดัในโรงเรียน นักเรียน รร.มัธยม โรงเรียนมัธยมทกุแหง่ พชอ.แม่เมาะ

2 สรุปผลงานประจ าปีสรปุผลการด าเนินการประจ าปี คณะกรรมการ พชอ. อ.แม่เมาะ พชอ.แม่เมาะ
21 ทา่น

3.พฒันา พชต. 1.คืนข้อมูล ประสานงานกับหน่วยราชการอื่นๆ คณะกรรมการ พชต. 20,000    สสจ.
เพื่อวางแผนงานการแก้ไขปญัหา อย่างรอบด้าน 40 ทา่น

 และมีระบบ ทกุต าบล ปลีะ 3 คร้ัง 5 คร้ัง

2.ประชุมวางแผน คร้ังเพื่อรายงานความ

ก้าวหน้า

3.แต่งต้ังอนุกรรมการ เพื่อท างาน พร้อมทั้งรายงาน
ผลการท างานใหป้ระธาน และกรรมการทราบ

20,000   UC

UC

20,000   สสจ



ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ 2 พัฒนาและจัดระบบบรกิารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบรกิารได้
เปา้ประสงค์.  ระบบบริการสุขภาพมีมาตรฐานและคุณภาพ
กลยุทธ์ พฒันาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการทกุระดับ
ตอบสนองต่อตัวชี้วัดหลัก(KPI) โรงพยาบาลทกุระดับได้รับการรับรองคุณภาพ HA

จ านวน แหล่งงบ
รหสัโครงการ..020211 โครงการพัฒนา อสมช. ตามกลุ่มวัย คปสอ.แม่เมาะ

1.การพฒันาศักยภาพ อสมช. ๖๖๗ คน อ าเภอแม่เมาะ อสม.มีความรู้และทักษะ 829,060 กองทนุ ปฐมภมูิฯ  
ตามกลุ่มวยั ในการดูแลประชาชน
 - อบรมพฒันาศักยภาพ อสมช.

 ดูแลสุขภาพตามกลุ่มวยั อสม.มีความพร้อมในการ
ปฏบิติังานเพื่อประชาชน

กิจกรรมกีฬาสัมพนัธ ์อสม. อ าเภอแม่เมาะ 800 คน อ าเภอแม่เมาะ ส่งเสริมการเปน็แบบอย่างที่ดีในเร่ือง 320,000 กองทนุ สสอ.แม่เมาะ
การออกก าลังกายกับประชาชน

รวม 1,149,060   กองทนุ

ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏบิตัิการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร ์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ประจ าปงีบประมาณ 256๒
หน่วยงาน คปสอ.แม่เมาะ

ล าดั
บ

โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
เปา้หมาย/
จ านวน

พ้ืนที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ

ระยะเวล
าด าเนินก

าร



ยุทธศาสตรท์ี่ 2     ด้านบรกิารเปน็เลิศ (Service Excellence) 

ประเด็น./งาน       การพัฒนาคุณภาพ พชอ.อ าเภอแม่เมาะ

ตัวชี้วัดและเปา้หมายของกสธ. : พชอ.คุณภาพ

เปา้หมายจังหวัดล าปาง : พชอ.คุณภาพ
สถานการณ ์/ ข้อมูลพ้ืนฐาน :

จ านวน แหล่งงบ

รหสัโครงการ..020212 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง
1.การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอคณะกรรมการ พชอ. อ.แม่เมาะ 6000 สสจ. พชอ.แม่เมาะ

25 คน
๒.การประชุมอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ

คณะกรรมการ พชอ. อ.แม่เมาะ 4000 สสจ. พชอ.แม่เมาะ
25 คน

10,000   UC

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.........แม่เมาะ............................จังหวัดล าปาง

ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/จ านวน พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
1 020301 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานก าลังคน คปสอ.แม่เมาะ 34,000 34,000
2 020302 โครงการพัฒนาบุคลากร คปสอ.แม่เมาะ 608,900 608,900
3 020303 โครงการ Happy  Maemoh องค์กรแห่งความสุข 322,200 322,200

965,100 0 0 0 965,100รวม ย.3 ทัง้หมด  3  โครงการ เป็นเงิน

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัตกิารภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร์ คปสอ.แมเ่มาะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ล าดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
งบประมาณ รวม

งบประมาณ



                                                                                     แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ 2562
                                                                                                                          คปสอ .แม่เมาะ      จังหวัดล าปาง
 ประเด็น/งาน : การวางแผนอัตราก าลัง
เปา้หมาย         อัตราก าลังทีม่ีอยู่จริงของหน่วยงานทีเ่พยีงพอคิดเปน็ร้อยละ 80 ขึ้นไปเมือ่เทยีบกับกรอบอัตราก าลังทีค่วรมี
ตัวชีว้ัด (KPI) :   อัตราก าลังทีม่ีอยู่จริง(4 สายงานหลัก) มีอัตราก าลังทีเ่พยีงพอมากกว่าร้อยละ 80
สถาณการณ์      คณะกรรมการ CHRO
                     มีคณะกรรมการ CHROอ าเภอ จ านวนทัง้ส้ิน 9 คน โดยมีผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่เมาะเปน็ประธานและ สสอ แม่เมาะเปน็รองประธาน         
                    อัตราก าลังเจ้าหน้าที ่คปสอ.แม่เมาะ
                        1.เจ้าหน้าที ่คปสอ.แม่เมาะ มีจ านวนทัง้ส้ิน 204 คน
                         -  เจ้าหน้าที ่สสอ.+รพ.สต.จ านวน  54 คน (ข้าราชการ 20 คน,พกส. 7 คน,ลจ.ประจ า 1 คน,ลจชค. 5 คน และลูกจ้างกองทนุ 22 คน)
                         -  เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลแม่เมาะ จ านวน 150 คน (ข้าราชการ 72 คน,พนักงานราชการ 3 คน,พกส. 24 คน,ลจ.ประจ า 10 คน,ลจชค.13 คน และรายวัน 28 คน)
                         -  อัตราก าลัง 4 สายงานหลัก แพทย์ ทนัตแพทย์ เภสัช และพยาบาลวิชาชีพ (รพ.) เทยีบกับกรอบ 80% FTE คิดเปน็ร้อยละ 96.72
                         - อัตราก าลังสายงานสหวิชาชีพ (รพ) เทยีบกับกรอบ 80% FTE คิดเปน็ร้อยละ 89.28
GAP      Structure  

1 คณะกรรมการ CHRO มีการประชุมไม่ต่อเนือ่งและไม่สม่ าเสมอและการด าเนินงานตามบทบาทหน้าทีย่ังไม่ชัดเจน 
          2.ภาระงานในบางวิชาชีพ เช่น พยาบาลวิชาชีพ จพ.ทนัตสาธารณสุข ไม่เหมาะสมกับกรอบอัตราก าลัง FTE     
          System
         1. เจ้าหน้าทีม่ีจ านวนมากและค่อนข้างสูงอายุ  สัดส่วน Non  Professional มีจ านวนค่อนข้างสูง
         2.การวางแผนอัตราก าลังเน้นทดแทนผู้เกษยีณอายุ มากกว่า พจิารณาจาก วิสัยทศัน์ พนัธกิจ องค์กรและ ภาระงาน
         Staff
         1.ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของคณะกรรมการ CHRO อ าเภอ    
         2.การเตรียมบคุลากรสายบริหารและการเตรียมความพร้อมบคุลากรทีท่ดแทนผู้เกษยีณอายุ

จ านวน แหล่งงบ

1 020301 โครงการพัฒนาระบบบรหิารงานก าลังคน คปสอ.แมเ่มาะ
1) การทบทวนคณะกรรมการ CHRO ระดับอ าเภอ

 1.1 ทบทวน ค าส่ัง CHRO อ าเภอ  ใหเ้ปน็ปจัุบนั คณะกรรมการ อ.แม่เมาะ มีค าส่ัง CHRO อ าเภอ ต.ค.-61 เลขา CHRO
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงพยาบาล,สาธารณสุข CHRO
อ าเภอ ,นักจัดการงานทัว่ไป,ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ
ผู้แทน รพ.สต. ,เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ
1.2 วางแผนอัตราก าลัง แผนพฒันาบคุลากร และแผน
การธ ารงรักษาบคุลากรตามบริบทของพืน้ที่
1.3 ประชุมคณะกรรมการ CHRO ทกุ 3 เดือน ต.ค.,ธ.ค.61 มีค,

มิ.ย.,กย.62

ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบล าดับ

ชุด
โครงการ
จังหวัด

รหสัโครงการ
.....โครงการ / 
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
เปา้หมายและ

จ านวน
พืน้ที่

ด าเนินการ



จ านวน แหล่งงบ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบล าดับ
ชุด

โครงการ
จังหวัด

รหสัโครงการ
.....โครงการ / 
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
เปา้หมายและ

จ านวน
พืน้ที่

ด าเนินการ

1.4 สนับสนุน ก ากับ ติดตามการด าเนินงานภายใน ธ.ค.61 มีค,มิ.ย.
อ าเภอและรายงาน CHRO จังหวัดทกุไตรมาศ กย.62
1.5 อบรมเร่ืองการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการ อ.แม่เมาะ เจ้าหน้าทีก่ลุ่มเปา้หมาย 3,000 UC ม.ค.-62
(Human Resource Management) CHRO 9 คน ได้รับการอบรม ร้อยละ

100
2) วางแผนอัตราก าลังทมีสหวิชาชีพ ใน PCC เปา้หมาย รพ.สต. ธ.ค.-61

  1.แพทย์ บา้นใหม่รัตน
  2.ทนัตแพทย์ โกสินทร์
  3.เภสัชกร
  4.พยาบาลวิชาชีพ
  5.ทนัตาภบิาล
  6.จพ.เภสัช
  7.นักวิชาการ/จพ.สาธารณสุข
  8.แพทย์แผนไทย
  9.นักกายภาพบ าบดั

3)กิจกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 5 ป ี(62-67)
3.1 วิเคราะหส์ภาพปญัหาด้านก าลังคน เพือ่วางแผน คณะกรรมการ อ.แม่เมาะ มีแผนอัตรก าลัง 5 ปี ธ.ค.-61 เลขา CHRO
อัตราก าลัง 5 ป ีด้านการสูญเสีย ภาระงาน CHRO
เพือ่รองรับ วิสัยทศัน์ พนัธกิจขององค์กร
3.2 จัดท าข้อมูลโครงสร้างอายุของเจ้าหน้าที่
   คปสอ.แม่เมาะ ตามรายวิชาชีพ
3.3 จัดท าแผนอัตราก าลัง 5 ปี
3.4 น าแผนอัตราก าลัง 5 ปมีาใช้ประโยชน์ในการ
บริหารอัตราก าลัง เช่น การย้าย เข้า ออก
3.5 มีการจัดท าข้อมูลการภาระงาน
3.6มีแผนการกระจายอัตราก าลังใหเ้หมาะสม
หรือการ Share ทรัพยากรร่วมกัน

4) จัดท าคู่มือและ SOP ในการปฏบิติังานเพือ่รองรับงานผู้เกษยีณ ผู้เกษยีณอายุป ี62 อ.แม่เมาะ มี คู่มือ และ SOP มิ.ย.-62 เลขา CHRO
อายุราชการ

5)การจัดท า career path ในแต่ละสายวิชาชีพ
5.1 ถ่ายทอด career Model เพือ่ใหบ้คุลากรในอ าเภอ



จ านวน แหล่งงบ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบล าดับ
ชุด

โครงการ
จังหวัด

รหสัโครงการ
.....โครงการ / 
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
เปา้หมายและ

จ านวน
พืน้ที่

ด าเนินการ

ได้รับทราบโดยทัว่ถึง
5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองผลงานทางวิชาการคณะกรรมการกล่ัน อ.แม่เมาะ มีคณะกรรมการกล่ัน ม.ค.-62 เลขาคณะกรรมการ
ระดับอ าเภอ ท าหน้าทีใ่นการตรวจสอบผลงานทางวิชา กรองผลงาน กรองผลงาน กล่ันกรองผลงาน
การของบคุลากรระดับอ าเภอใหม้ีความถูกต้องตาม
ระเบยีบ และผลงานมีความเหมาะสมกับต าแหน่ง
ทีจ่ะขอประเมิน
5.3 จัดท าระบบการแจ้งเตือนการท าผลงาน
ทางวิชาการแก่เจ้าหน้าทีท่ีต้่องส่งผลงานทางวิชาการ

6) การจัดหลักสูตร/ประสานเครือข่ายสถานศึกษา ส าหรับกลุ่ม 20 คน อ.แม่เมาะ 31,000 UC ม.ค.-ก.ย.62
Non Professionel(พนักงานเยี่ยมบา้น,ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ผู้ช่วยทนัตแพทย)์

รวมงบประมาณ 34,00068000



                                                                                     แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ 2562
                                                                                                                          คปสอ .แม่เมาะ      จังหวัดล าปาง

ประเด็น : การพฒันาบคุลากร
เปา้หมาย/ตัวชีว้ัด  ร้อยละของบคุลากรทีไ่ด้รับการพฒันาตามเกณฑ์ทีก่ าหนด มากกว่าร้อยละ 85
สถาณการณ์              บคุลากรได้รับการพฒันาตามแผนร้อยละ 86.5
GAP      Strategy  
          1.เปา้หมายการ Positioning องค์กรในอนาคตยังไม่ชัดเจน จึงส่งผลต่อการวางแผนพฒันาบคุลากรในระยะยาว
           System
          1. ขาดการวิเคราะหข์้อมูลก่อนน าเข้าแผนพฒันาบคุลากร เช่น ตัวชี้วัด การวิเคราะหร์ะบบงาน อุบติัการณ์ความเส่ียง
          2.ขาดความเชื่อมโยงในการพฒันาบคุลากรร่วมกับ Service plan และ PCC
          3.ขาดช่องทางเชื่อมโยงผลการพฒันาบคุลากรในแต่ละยุทธศาสตร์
          Skill
            1. digital competency  เช่น  Internet ,Cloud, Applications, Technology
            2. ความรู้ด้านงานวิจัย ทกัษะความเปน็ผู้น า และทกัษะด้านการบริหารจัดการ     
            3. ด้านการส่งเสริมปอ้งกัน  ทกัษะการดูแลก่อนและหลังคลอด,ความรู้เร่ือง ANC 2018 , ทกัษะการ ultrasound, ทกัษะการใช้เคร่ืองมือพฒันาการ 
            4.ด้านระบบบริการ (Service plan)  ทกัษะด้านการท าคลอด ทกัษะการดูแลขณะส่งต่อคลอด /ก่อนคลอด/หลังคลอด

จ านวน แหล่งงบ

2 020302 โครงการพัฒนาบคุลากร คปสอ.แม่เมาะ
กิจกรรมที ่1 การพฒันาศักยภาพบคุลากร (ผู้บริหารระดับต้น/กลาง)
 1.1 ตามสาขาวิชาชีพ
 - อบรมพยาบาลเวชปฏบิติั รพ.สต.1 รพ.1 อ.แม่เมาะ บคุลากรได้รับ 60,000 UC ม.ค.62-กย.62 HR
 - อบรมพยาบาลเวชปฏบิติัฟิน้ฟ ูทีอ่บรมครบ 2 ปี  5 คน ( รพ.4 รพ.สต 1 คน) การอบรมแผน 25,000

ร้อยละ 100
 - ผบต.  6 คน(บา้นทาน1 สสอ 2 รพ.2 150,000
 -อบรมวิชาการ (ตามวิชาชีพ) ตามแผน จนท คปสอ  100 คน 100,000
 -เฉพาะทางผู้สูงอายุ 1 คน 30,000
 -เฉพาะทางสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 1 คน 55,000

 - อบรม Pulmonary Function Test 1 คน 15,000

นักกายภาพบ าบดั

ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอ

บ
ล าดับ

ชุด
โครงการ
จังหวัด

รหสัโครงการ
.....โครงการ / 
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
เปา้หมายและ

จ านวน
พืน้ที่

ด าเนินการ



จ านวน แหล่งงบ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอ
บ

ล าดับ
ชุด

โครงการ
จังหวัด

รหสัโครงการ
.....โครงการ / 
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
เปา้หมายและ

จ านวน
พืน้ที่

ด าเนินการ

1.2 พฒันา core competency ทีส่ าคัญ

 -การอบรมทกัษะด้าน digital competency จนท. อ.แม่เมาะ เจ้าหน้าทีก่ลุ่มเปา้ 7,100 ม.ค.62-กย.62
Internet ,Cloud, Applications, Technology คปสอ.แม่เมาะ หมายได้รับการอบรม
ทกัษะความเปน็ผู้น าและการบริหารจัดการแก่ทมีน า จ านวน 50 คน ตามแผนมากกว่า
อ าเภอ (ทมีน าอ าเภอ) ร้อยละ80

กิจกรรมที ่2 การพฒันาบคุลากรตาม Functional HR
Competency (ระดับผู้ปฏบิติั)
2.1.การพฒันาบคุลากรตาม Gap ในแต่ละยุทธศาสตร์ บรูณาการกับ
ย.1ทกัษะการดูแลก่อนและหลังคลอด,ความรู้เร่ือง ยุทธศาสตร์
ANC 2018 , ทกัษะการ ultrasound, 1,2,4
ทกัษะการใช้เคร่ืองมือพฒันาการ 
ย.2 ทกัษะด้านการท าคลอด 
ทกัษะการดูแลขณะส่งต่อคลอด 
 2.2 อบรมทกัษะด้าน digital competency จนท. อ.แม่เมาะ จนท.ได้รับการอบรม 56,500 uc  ก.พ.62
Internet ,Cloud, Applications, Technology คปสอ.แม่เมาะ ตามแผนร้อยละ 100
พฤติกรรมบริการและการท างานเปน็ทมีเจ้าหน้าที ่ จ านวน 
คปสอ.แม่เมาะ 180 คน

 - กิจกรรมจัดท าบตัรประจ าตัวบคุลากร จนท.คปสอ แม่เมาะ 40,000 uc  ม.ค.62
จ านวน 200 คน

2.3 รายงานผลการพฒันาบคุลากรรายเดือนในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ในเวท ีคปสอ.

 กิจกรรมที ่3การส่งเสริมการพฒันาระบบการเรียน จนท. อ.แม่เมาะ เจ้าหน้าทีเ่ข้าร่วม 20,000 UC ม.ค.62-กย.62 HR
รู้แก่บคุลากร  การจัดท า KMในองค์กร คปสอ.แม่เมาะ เวทวีิชาการอย่าง
,conference คลินิกวิชาการ เพือ่เพิม่ศักยภาพ  จ านวน น้อยร้อยละ 80
ด้านความรู้ ทกัษะ ภายในหน่วยงาน โดยจัดท า 204คน (เดือนละ 1 คร้ัง)
เวทวีิชาการทกุเดือน

กิจกรรมที ่4  การพฒันางานด้านวิชาการ/วิจัย
1.สนับสนุนกิจกรรมวิจัย4ด้านดังนี้ จนท อ.แม่เมาะ  -มีผลงานด้าน 50,300 UC ม.ค.62-กย.62 HR
  - งานด้านการดูแลผู้ปว่ย /กลุ่มเส่ียง 25 คน วิจัยอย่างน้อย 
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  - งานด้านระบบบริการ รพ.,รพ.สต.5 แหง่ ดังนี้
  - งานเกี่ยวกับปญัหาพืน้ทีอ่ าเภอแม่เมาะ สสอ 1 แหง่ รพสต. 5 เร่ือง
  - งานด้านนวัตกรรมในการพฒันา สสอ. 1เร่ือง
ระบบบริการ ในสถานบริการ  โรงพยาบาล 1 เร่ือง
 -เวทวีิชาการประจ าปี(บรูณาการกับงาน HA)

รวมงบประมาณ 608,900 uc



                                                                                     แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ 2562
                                                                                                                          คปสอ .แม่เมาะ      จังหวัดล าปาง
ประเด็น:การธ ารงรักษาบคุลากร
เปา้หมาย  อัตราการคงอยู่ของบคุลากรสาธารณสุข (Retention rate) มากกว่าร้อยละ 85
 ตัวชีว้ัด  อัตราการคงอยู่ของบคุลากรสาธารณสุข (Retention rate)  คปสอ.แม่เมาะ มากกว่าร้อยละ 90
 สถาณการณ์ ป ี61  อัตราการคงอยู่ของบคุลากรสาธารณสุข (Retention rate) รพ.แม่เมาะ ร้อยละ 99.79
GAP       Shared value            
            1.ยังไม่มีการสร้าง Shared value ทีก่่อใหเ้กิดวัฒนธรรมองค์กร ใหค้นในองค์กรเกิดความรัก ความผูกพนั กับองค์กรอย่างทัว่ถึงทกุระดับ
            System
            1.การวิเคราะหป์จัจัยการธ ารงอยู่ของบคุลากรยังไม่ได้วิเคราะหแ์ยกรายกลุ่ม 
            2.แนวทางการจัดท า career path ยังไม่ชัดเจน
ประเด็น: การสร้างความสุขของบคุลากร
เปา้หมาย/ตัวชีว้ัด    ร้อยละของหน่วยงานทีม่ีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happino Meter) ไปใช้มากกว่าร้อยละ 60
สถานการณ์ / ข้อมูลพ้ืนฐาน :

1.โรงพยาบาลแม่เมาะมีการด าเนินการโรงพยาบาลคุณธรรม โดยจากการด าเนินงานได้ อัตลักษณ์โรงพยาบาลแม่เมาะดังนี ้
    1.ความซือสัตย์ 2.ความมีน้ าใจ 3.ความรับผิดชอบ ซ่ึงตรงกับ ค่านิยม MOPH ของกระทรวงสาธารณสุข
M- Mastery เปน็นายตัวเองหมัน่ฝึกฝนตนเองใหม้ีศักยภาพยึดมัน่ในความถูกต้อง มีวินัยปฏบิติัตามกฎระเบยีบ บนพืน้ฐานของการมีจิตส านึกรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม   
O-Originality เร่งสร้างส่ิงใหม่คือสร้างสรรค์นวัตกรรม ส่ิงใหม่ทีเ่หมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P- People ใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเปน็ศูนย์กลางในการท างานเพือ่ประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก เข้าใจ เข้าถึง พึง่ได้
H-Humility อ่อนน้อมถ่อมตนคือมีสัมมาคารวะ มีน้ าใจ ใหอ้ภยั  รับฟงัความคิดเหน็ เสียสละเพือ่ประชาชน

2.จากผลการส ารวจ Happinometer ของ รพ.แม่เมาะในป ี60 พบค่าเฉล่ียความสุขของเจ้าหน้าทีอ่ยู่ทีร้่อยละ 62.59
โดยค่าเฉล่ียทัง้ 9 ด้านเรียงล าดับจากน้อยไปมากดังนี้
1.สุขภาพเงินดี   ร้อยละ 54.34 6.สุขภาพกายดี ร้อยละ 66.21
2.ผ่อนคลายดี  ร้อยละ 57.11 7.น้ าใจดี ร้อยละ 67.48
3.การงานดี   ร้อยละ 58.22 8.ครอบครัวดี ร้อยละ 68.64
4.ใฝ่รู้ดี ร้อยละ 60 9.จิตวิญญาณดี ร้อยละ 68.92

                        5.สังคมดี   ร้อยละ 62.36
GAP        Staff
           1.ยังไม่มีการพฒันานักสร้างสุขในองค์กร
           2.ผลการส ารวจ Happinometer ด้านทีม่ีปญัหา อันดับ 1 คือ สุขภาพเงินดี อันดับ 2 ผ่อนคลายดี อันดับ 3 การงานดี
             System 
            1.การจัดกิจกรรมยังเปน็รูปแบบเดิม ไม่มีความหลากหลาย
             Shared value  
            1.การน าค่านิยม MOPH มาเปน็หลักในการปฏบิติังานยังไม่เหน็เปน็รูปธรรม



จ านวน แหล่งงบ

3 020303 โครงการ Happy  Maemoh องค์กรแหง่ความสุข
1.จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร
กิจกรรมที ่1 น้องพี ่สามัคคี
   -อบรมเร่ืองการท างานเปน็ทมี/การเชื่อมความ จนท. อ.แม่เมาะ เจ้าหน้าทีเ่ข้าร่วม 60,200 UC ธ.ค 61-มค 62 HR
    สัมพนัธ์ของทมีงาน ( walk Rally and team คปสอ.แม่เมาะ กิจกรรมอย่างน้อย
building ) จ านวน ร้อยละ 80

180คน
  -กิจกรรม จิตอาสา (แผนปฏบิติัการจิตอาสากระ 12 คร้ัง/ปี ด าเนินการตามแผน 10,000 UC ต.ค.61-ก.ย.62
ทรวงสาธารณสุข) ร้อยละ 100
กิจกรรมที2่  Healthy Maemoh
   -  การส่งเสริมสนับสนุนใหเ้จ้าหน้าทีอ่อกก าลัง จนท. อ.แม่เมาะ เจ้าหน้าทีเ่ข้าร่วม 3,000 UC ม.ค.62-กย.62 HR
กายอย่างต่อเนือ่ง (ชมรม,เคร่ืองออกก าลังกาย) คปสอ.แม่เมาะ กิจกรรมอย่างน้อย

จ านวน ร้อยละ 80
   -  งานกีฬา คปสอ.แม่เมาะ 180 คน 28,400 UC ก.พ 62
 - กิจกรรมตรวจสุขภาพเจ้าหน้าทีป่ระจ าปี 204 คน 2,000 UC
ตามความเส่ียงจากการท างาน ก.พ 62
  - กิจกรรมค่ายสุขภาพส าหรับบคุลากรทีม่ีปญัหา 35 คน เจ้าหน้าทีเ่ข้าร่วม 18,400 UC มี.ค.-62
   สุขภาพ กิจกรรมอย่างน้อย

ร้อยละ 80
กิจกรรมที ่3 เชิดชูคนดี
3.1 กจิกรรมคัดเลือก คนดีศรีสาธารณสุข คปสอ.แมเ่มาะ รพ 1 คน, อ.แม่เมาะ

รพ.สต.1 คน
 -กิจกรรมการประกวดเจ้าหน้าที่ รพ 10 คน ความพงึพอใจ 15,000 UC พ.ค.-62 HR
ทีม่ีพฤติกรรมบริการดีเด่นโดยเผยแพร่ในเว็บไซด์ ,รพ.สต.5 คน ของผู้รับบริการ
และเฟซบคุของหน่วยบริการ มากกว่าร้อยละ 80
 - โรงพยาบาลแม่เมาะ 10 จุด
 - รพ.สต. 5 แหง่

กิจกรรมที ่4 องค์กรสร้างสุขทางการเงิน
 - การอบรมความรู้ด้านการเงินแก่เจ้าหน้าที ่ทีส่นใจ 100 คน อ.แม่เมาะ เจ้าหน้าทีก่ลุ่มเปา้หมาย 15,700 UC มี.ค.-62 HR
ในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน(Money Literacy) เข้าร่วมอบรมร้อยละ
 -การจัดกิจกรรม การวางแผนงบการเงินส่วนบคุคล 100

ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
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โครงการ
จังหวัด

รหสัโครงการ
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
เปา้หมายและ
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พืน้ที่

ด าเนินการ
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 โดยใช้กระบวนการ Trainner
 -การอบรมนักสร้างสุขในองค์กร 10 คน อ.แม่เมาะ เจ้าหน้าทีก่ลุ่มเปา้หมายบรูณาการกับจังหวัด

เข้าร่วมอบรมร้อยละ
100

กิจกรรมที ่5  โรงพยาบาลคุณธรรม
 1. ท าบญุตักบาตรและพธิีสืบชะตา โรงพยาบาล 120 คน อ.แม่เมาะ บคุลากร 15,000 UC  มิย.62 HR

เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 85

 2 . สืบสานประเพณีรดน้ าด าหวั 80  คน บคุลากร 20,000 UC  เมย.62
เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 85
3.อบรมจริยธรรม คุณธรรม บุคลากร คปสอ.แม่เมาะ 120 คน อาคารหอ้งประชุม สสอ แม่เมาะ 15,600 UC พ.ย.-ธ.ค.61
(คร้ังที ่1) 35700
 4.อบรมจริยธรรม คุณธรรม บคุลากร 180 คน บคุลากร 35,700 UC       ก.ค. 62
คปสอ.แม่เมาะ(คร้ังที ่2) เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 85

5.เข้าร่วมประเพณทอ้งถิ่นในชุมชนเพือ่สืบสาน 100 คน 13,000 UC พ.ย.-61
วัฒนธรรมชุมชน เช่น ประเพณีลอยกระทง เม.ย.-62
ปา๋เวณี ปีใ๋หม่เมือง

กิจกรรมที ่6 พอเพยีง เพยีงพอ
 - กิจกรรมปลูกผักสวนครัว พอเพยีงโดย จนท.รพ. เจ้าหน้าที ่คปสอ. อ.แม่เมาะ  มีกิจกรรมปลูกผัก 10,000 UC HR
  และชุมชน แม่เมาะ 180 คน
 - กิจกรรมการแยกขยะ Recycle ในโรงพยาบาล ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง

กิจกรรมที ่7 ส่งเสริมสนับสนุนค่านิยมร่วม MOPH จนท. อ.แม่เมาะ ม.ค.62-กย.62 HR
   (Core value : MOPH) คปสอ.แม่เมาะ 1.จ านวนเจ้าหน้าทีเ่ข้า
 -กิจกรรมการส่ือสารค่านิยมร่วม MOPH ผ่านช่องทาง จ านวน ร่วมกิจกรรมองค์กร
 ต่างๆ เช่น เสียงตามสาย,ไลน์กลุ่ม ปา้ยประชาสัมพนัธ์ 180 คน มากกว่าร้อยละ 80
 จดหมายข่าว 2.หน่วยงานมีการจัด
 - น าค่านิยมร่วมองค์กรทีส่อดคล้องกับค่านิยมร่วม ท าแผนควบคุมภายใน
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MOPH มาก าหนดพฤติกรรมบง่ชี้ทีต้่องการ ร้อยละ 100
(ซ่ือสัตย์  มีน้ าใจ รับผิดชอบ) 3.เจ้าหน้าทีม่าท างาน
ซ่ือสัตย์ - การจัดท าแผนควบคุมภายในทกุหน่วยงาน ตรงเวลามากกว่า
มีน้ าใจ- เจ้าหน้าทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมองค์กร ร้อยละ 90
รับผิดชอบ-การมีวินัยในการท างานตรงเวลา
 - กิจกรรมการทกัทาย/สวัสดี ตอนเช้า ทกุวันของเจ้า
  หน้าที ่
 - การมีวินัยในการท างานตรงเวลา
 - บรูณาการกิจกรรมกับโครงการ Happy Maemoh

กิจกรรมที ่8 สานสัมพนัธ์สองวัย
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการการท างานร่วมกัน จนท. อ.แม่เมาะ 1.จ านวนเจ้าหน้าทีเ่ข้า 60,200 UC ส.ค.-กย.62 HR
ระหว่างคนสองกลุ่มวัย คปสอ.แม่เมาะ ร่วมกิจกรรม
  -ลักษณะนิสัย บคุลิกภาพ Gen X Gen Y จ านวน มากกว่าร้อยละ 80
  -การปรับตัวและการต้ังเปา้หมายในการท างาน 180 คน
ร่วมกันระหว่าง  Gen X Gen Y
  -กิจกรรมสัมพนัธ์กลุ่มสานสัมพนัธ์สองวัย

รวมงบประมาณ 322,200644,400



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
1 020401 โครงการพฒันาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี คปสอ.แม่เมาะ 17,700     17,700         
2 020402 โครงการพฒันาระบบก ากับติดตามและประเมินผล 24,600     24,600         
3 020403 โครงการ Smart HospitalและHealthcare Accreditation Information Technology (HAIT) 250,000      250,000       
4 020404 โครงการพฒันาการบริหารการเงินการคลัง คปสอ.แม่เมาะป ี2562 22,000     22,000         
5 020405 โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA. อ.แม่เมาะ 4,000  4,000           
6 020406 โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการยาและเวชภณัฑ์มิใช่ยา -          -              
7 020407 โครงการพฒันาการบริหารจัดการการพฒันา PMQA -          -              

64,300     -   4,000  -   250,000     318,300       รวม ย.4 ทั้งหมด   7  โครงการ เปน็เงนิ

สรปุโครงการตามแผนปฏบิตัิการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร ์คปสอ .แม่เมาะ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

ล าดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

รวมงบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 4 บรหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล(Governance Excellence)
ประเด็น / งาน : ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ Information system
ตัวชี้วัด (KPI) : 
1. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศระดับ อ าเภอ มีคุณภาพ
2. ร้อยละของ อ าเภอและหน่วยบริการ ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
2.1 คุณภาพข้อมูลพื้นฐาน
       2.1.1 ประชากร Type 1, 2 ต่างจากทะเบยีนราษฎร์ ไม่เกิน ร้อยละ 3
       2.1.2 ประชากร Type 1, 3 ที่ที่ไม่ได้รับสิทธสิวสัดิการข้าราชการ หรือสิทธปิระกันสังคม หรือสิทธสิวสัดิการรัฐวสิาหกิจหรือสิทธอิื่นๆ จากรัฐ ได้รับการขึ้นทะเบยีน
สิทธิป์ระกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) สปสช. ร้อยละ 100
       2.1.3 ผู้ปว่ยเร้ือรังที่ได้รับการวนิิจฉัยในปงีบประมาณปจัจุบนั ต้องได้รับการขึ้นทะเบยีนโรคเร้ือรังในแฟม้ Chronic โปรแกรม HIS ร้อยละ 100 
       2.1.4 ข้อมูลสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรค (วคัซีนพื้นฐาน) ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ป ี
              - วคัซีน BCG, ตับอักเสบ ในเด็กแรกเกิด ร้อยละ 100
              - วคัซีน DTP-HBV3, โปลิโอ3, MMR1, IPV ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 95
       2.1.5 ข้อมูลสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรค (วคัซีนพื้นฐาน) ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 3 ป ีวนัซีนไข้สมองอักเสบ JE, เยอรมัน MMR2 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 95
2.2 คุณภาพข้อมูล 43 แฟม้มาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 95
2.3 คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย
         2.3.1 ข้อมูลสาเหตุการตายที่แพทย์เขียนหนังสือรับรองการตาย ท.ร. 4/1 เฉพาะกรณีเสียชีวติในโรงพยาบาล 
        ที่ระบสุาเหตุการตายไม่ชัดแจ้ง(ill-define) ไม่เกินร้อยละ 10 ของการตายในโรงพยาบาลทั้งหมด
        2.3.2 ข้อมูลสาเหตุการตายที่ระบสุาเหตุการตายไม่ชัดแจ้ง (ill-define) ของจังหวดั ป ี2562 ไม่เกินร้อยละ 20 ของการตายทั้งหมด
2.4 คุณภาพข้อมูลเวชระเบยีนและการวนิิจฉัยโรค (บรูณาการร่วมกับกลุ่มงานประกันสุขภาพ)
        2.4.1 คุณภาพข้อมูลเวชระเบยีนและการวนิิจฉัยโรคผู้ปว่ยนอก มีความถูกต้องครบถ้วน ตามเง่ือนไขกองยุทธศาสตร์และแผน ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80
        2.4.2 คุณภาพข้อมูลเวชระเบยีนผู้ปว่ยใน มีความถูกต้องครบถ้วน ตามเง่ือนไข สปสช. ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 80
        2.4.3 ร้อยละของการใหร้หสัโรคหลัก (Pdx) ของแฟม้ผู้ปว่ยในโรงพยาบาล มีการใหร้หสัโรคเปน็รหสั ill-Defined ไม่เกินร้อยละ 5
2.5 คุณภาพข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็กแม่และเด็ก
       2.5.1 บนัทกึข้อมูลข้อมูลประวติัการต้ังครรภ ์ของหญิงต้ังครรภใ์นเขตรับผิดชอบ หรือหญิงต้ังครรภผู้์มารับบริการ ในทะเบยีนหญิงต้ังครรภ ์
        แฟม้ Prenatal ทกุราย ร้อยละ 100
       2.5.2 บนัทกึข้อมูลข้อมูลประวติัการคลอด หรือการส้ินสุดการต้ังครรภ ์ของหญิงคลอดในเขตรับผิดชอบ และ/หรือ
        หญิงคลอดผู้มารับบริการ ทกุราย และตรวจสอบข้อมูลประวติัการคลอดในหญิงต้ังครรภท์ี่มีอายุครรภเ์กิน 40 สัปดาห ์ร้อยละ 100

แผนปฎิบัตกิารสาธารณสุขภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ.แมเ่มาะ   จังหวัดล าปาง



       2.5.3 การบนัทกึข้อมูลประวติัการต้ังครรภ ์การฝากครรภ ์และการคลอด มีความเชื่อมโยง ถูกต้องตรงกัน ได้แก่ชุดข้อมูล การต้ังครรภท์ี่ (GRAVIDA), 
        วนัแรกของการมีประจ าเดือนคร้ังสุดทา้ย (LMP), วนัที่ก าหนดคลอด (EDC), วนัที่ส้ินสุดการต้ังครรภ ์(BDATE), รหสัสถานพยาบาลที่คลอด (BHOSP) 
        วธิกีารคลอด (BTYPE), น้ าหนักแรกคลอด(กรัม) (BWEIGHT), สภาวการณ์ขาดออกซิเจน (ASPHYXIA) ร้อยละ 100
3. การปฏบิติังานภายใต้ระเบยีบกระทรวงสาธารณสุข วา่ด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบคุคล พ.ศ. 2561

สถานการณ ์/ ข้อมูลพ้ืนฐาน :
1. อ าเภอมีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ CIO ระดับอ าเภอ (DHIC) และมีค าส่ังแต่ต้ังคณะกรรมการระดับจังหวดั CIO ระดับจังหวดั (HDC)

2. คุณภาพข้อมูลพื้นฐาน  ข้อมูลประชากรตามทะเบยีนราษฎร์ในเขตรับผิดชอบ Typearea 1, Typearea 2 จากการส ารวจ เมื่อเทยีบกับทะเบยีนราษฎร์กลางป ี

อ าเภอแม่เมาะ (34,878/40,008 ราย)ร้อยละส่วนต่าง 12.82 โดยมีจ านวนประชากรที่ส ารวจน้อยกวา่ทะเบยีนราษฎร์กลางป ี5,029 ราย
3. ศูนย์ขึ้นทะเบยีนสิทธกิารรักษาพยาบาลความครอบคลุมสิทธิ ์ป ี2561มีสิทธบ์ตัรทอง = 26,307 รายข้าราชการ OFC = 3,105 ราย ประกันสังคม  SSS = 9,574 รายทอ้งถิ่น  

LGO = 443 ราย   สิทธิ ์อื่นๆ = 57 รายค่าวา่ง = 12 ราย
4. ข้อมูลการสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรค (วคัซีนพื้นฐาน) เด็กต่ ากวา่ 5 ป ีต่ ากวา่เกณฑ์ มีความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ป ีวคัซีน BCG ร้อยละ 99.56 , HBV1 ร้อยละ 99.56)  

วคัซีน DTP-HBV3, โปลิโอ3, MMR1, IPV ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 96.62 และ ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 3 ป ีวนัซีน ไข้สมองอักเสบ JE, เยอรมัน MMR2 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  89.96
5. คุณภาพข้อมูล 43 แฟม้มาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 95  มีคุณภาพข้อมูล 43 แฟม้มาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข มีความถูกตามรหสั  
และโครงสร้างมาตรฐาน ร้อยละ 95   ความทนัเวลา ร้อยละ 95 (ป ี2561 ค่าเฉล่ียจังหวดัล าปาง มีความถูกต้อง ร้อยละ 99.63, ความทนัเวลา ร้อยละ 100)
6. คณุภาพข้อมลูเวชระเบยีนและการวินิจฉัยโรค (บรูณาการร่วมกับกลุม่งานประกันสขุภาพ) - คณุภาพข้อมลูเวชระเบยีนผู้ ป่วยใน ร้อยละ 89.38  และคณุภาพข้อมลูเวชระเบยีน

และการวินิจฉัยโรคผู้ ป่วยนอก มีความถกูต้องครบถ้วน From A ร้อยละ 88 , From B ร้อยละ 92.69 , เฉลี่ยภาพรวมอ าเภอแมเ่มาะ ร้อยละ 84.8
ร้อยละของการให้รหสัโรคหลกั (Pdx) ของแฟ้มผู้ ป่วยในโรงพยาบาล มีการให้ระหสัโรคเป็นรหสั ill Defined อ าเภอแมเ่มาะ ปี 2561 เฉลี่ยร้อยละ 43.2

จ านวน แหล่งงบ

1 รหสัโครงการ 020401 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี คปสอ.แม่เมาะ
1. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศระดับ อ าเภอ มีคุณภาพ
1. ทบทวนจัดต้ังคณะกรรมการด าเนินการ ผอก.รพ. หรือ สสอ.  -มีค าส่ัง CIO อ าเภอ  -  - ธค.61 เลขา CIO
 CIO อ าเภอ ตามโครงสร้างคณะกรรมการที่ คณะกรรมการ สสอ.แม่เมาะ
 สสจ. ก าหนดไว้ /รพ.แม่เมาะ
2. ประชุม กม.CIO  ไตรมาส ละ 1 คร้ัง 4 คร้ัง  -  - พ.ย., ก.พ., เลขา CIO

พ.ค., ส.ค.
3. CIO อ าเภอก าหนดชุดข้อมูล Data Set 1 DHDC รพ.แม่เมาะ  -  - CIO อ าเภอ
ศูนย์ข้อมูลกลางระดับอ าเภอ ส าหรับก ากับ 
ติดตามหน่วยงานสาธารณสุขในอ าเภอ และ

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/จ านวน พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์



จ านวน แหล่งงบ

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/จ านวน พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

ข้อมูลด้านสุขภาพส าหรับหน่วยงานอื่นๆ 
และประชาชนทั่วไป
4. กก. CIO อ าเภอ ก ากับติดตามการบนัทกึ ทกุเดือน  -  - ทกุเดือน สสอ.มม./ รพ.มม.
ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การแก้ไขข้อมูล 
ส ารองข้อมูล HIS รายสัปดาห/์เดือน น าเสนอ
ผลปฏบิติังานที่ประชุม คปสอ. ทกุคร้ัง
5. CIO -> IM+IT ตรวจสอบข้อมูล 43 แฟม้ ทกุเดือน  -  - ทกุเดือน สสอ.มม./ รพ.มม.
หน่วยบริการทกุวนัพฤหสับดี รายงานผลการ
ตรวจสอบ -> CIO และส่งข้อมูล 43 แฟม้ 
 -> HDC จังหวดั
6. CIO -> IM วเิคราะหข์้อมูล และติดตาม ทกุเดือน  -  - ทกุเดือน สสอ.มม./ รพ.มม.
ความก้าวหน้าของการปฏบิติังานตาม KPI 
รายงานผลที่ประชุม คปสอ.ทกุเดือน
7. กม.CIO ท าแผนพฒันา / ประชุม อบรม ทกุเดือน  -  - ทกุเดือน สสอ.มม./ รพ.มม.
ส าหรับ User บนัทกึข้อมูลตามช่วงตาราง
กิจกรรมการปฏบิติังาน / ช่วงรณรงค์

2. รอ้ยละของอ าเภอและหน่วยบรกิาร ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
2.1 คุณภาพข้อมูลพ้ืนฐาน
อ าเภอ อ าเภอ ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
1. ตรวจสอบรายงานข้อมูลเทยีบกับทะเบยีน 2 คร้ัง ข้อมูล  -  - ม.ค., ก.ค.62 รพช.
ราษฎร์ คืนข้อมูลใหห้น่วยบริการ  รพสต. 5 แหง่
2. ตรวจสอบความซ้ าซ้อนและคืนข้อมูล
ประชากรทกุเดือน (Data Exchange)
3. สุ่มตรวจประชากรข้อมูล HIS หน่วยบริการ 2 คร้ัง  -  - ม.ค., ก.ค.62 รพช.
 เทยีบกับ ปชก. ในหมู่บา้น ป ีละ 2 คร้ัง  รพสต. 5 แหง่

4. สุ่มตรวจ/ตรวจข้อมูลการลงทะเบยีน ณ รพช.



จ านวน แหล่งงบ

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/จ านวน พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

จุด OPD ทกุ เดือน, หอ้งคลอด ทกุสัปดาห์  รพสต. 5 แหง่
ระดับหน่วยบรกิาร
1. ส ารวจข้อมูลประชากรในเขตรับผิดชอบ 2 คร้ัง หน่วยบริการ  ผ่านเกณฑ์  -  - ม.ค., ก.ค.62 รพช.
หลังคาเรือน ป ีละ 2 คร้ัง ** คุณภาพข้อมูล  รพสต. 5 แหง่
2. ปรับปรุงข้อมูลประชากรเมื่อมีความเคล่ือน 12 คร้ัง รพช. ทกุเดือน รพช.
ไหวของประชากรในเขต เช่น การเกิด การตาย  รพสต. 5 แหง่  รพสต. 5 แหง่
การย้ายเข้าย้ายออกทกุเดือน
3. ตรวจสอบการซ้ าซ้อนของประชากร ทกุคร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน รพช.
Data Exchange ทกุสัปดาห์  รพสต. 5 แหง่  รพสต. 5 แหง่
4. ตรวจสอบข้อมูลเลขบตัรประจ าตัว ทกุคร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน รพช.
ประชาชน 13 หลัก คนไทย (Nation=099)  รพสต. 5 แหง่  รพสต. 5 แหง่
 ในระบบ HIS ใหถู้กต้องทกุวนั
5. ปรับปรุงข้อมูลส่วนบคุคลใหถู้กต้อง เช่น ทกุคร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน รพช.
ค าน าหน้านาม , เพศ , สถานะสมรส , สัญชาติ  รพสต. 5 แหง่  รพสต. 5 แหง่
สถานะความเปน็ต่างด้าว , สถานะการจ าหน่าย
 และสถานะการอยู่อาศัย ทกุเดือน

ศูนย์ขึ้นทะเบยีนสิทธิการรกัษาพยาบาล
อ าเภอ
1. ศูนย์ขึ้นทะเบยีนสิทธกิารรักษาพยาบาล ทกุคร้ัง รพช. หน่วยบริการ  ผ่านเกณฑ์  -  - ทกุเดือน รพช.
อ าเภอ คืนข้อมูลการรับขึ้นทะเบยีนบตัรสุข  รพสต. 5 แหง่ คุณภาพข้อมูล  รพสต. 5 แหง่
ภาพถ้วนหน้า UC และข้อมูลสิทธจิากกองทนุ
อื่นๆ ที่ได้รับจาก สปสช. ใหห้น่วยบริการน า
ไปปรับปรุงสิทธใินระบบ HIS ทกุเดือน
2. ตรวจสอบและรายงานความครอบคุมผู้มี ทกุคร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน รพช.
สิทธด้ิานการรักษาพยาบาลกองทนุต่างใน  รพสต. 5 แหง่  รพสต. 5 แหง่
เขตรับผิดชอบ ทกุเดือน
3. สุ่มส ารวจตรวจสอบสิทธกิารรักษา 2 คร้ัง รพช.  -  - ม.ค., ก.ค.62 รพช.
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พยาบาลประชากร Typearea 1, 3 ในเขต  รพสต. 5 แหง่  รพสต. 5 แหง่
พื้นที่ และการใหค้วามรู้การรับรู้สิทธทิี่ถูกต้อง 
หน่วยบริการละ 2 คร้ังต่อปี
4. ศูนย์สิทธฯิอ าเภอ รายงานผลการขึ้น ทกุคร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน รพช.
ทะเบยีนสิทธิ ์UC และความครอบคลุมสิทธิ  รพสต. 5 แหง่  รพสต. 5 แหง่
การรักษาพยาบาล แยกรายหน่วยบริการ 
ในที่ประชุม คปสอ.ทกุเดือน
หน่วยบรกิาร
1. ตรวจสอบสิทธผู้ิปว่ยทกุราย (ทกุ ทกุคร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน รพช.
Typearea) ที่มารับบริการ ผ่านระบบ Online  รพสต. 5 แหง่  รพสต. 5 แหง่
 สปสช. และตรวจเช็คกับสิทธปิจัจุบนัในระบบ
 HIS => ปรับปรุงใหถู้กต้องตรงกัน
2. อสม.ส ารวจปรับปรุงข้อมูลสิทธกิารรักษา ทกุคร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน รพช.
พยาบาล ปชช.ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที,่  รพสต. 5 แหง่  รพสต. 5 แหง่
จนท.ปรับปรุงสิทธใิน HIS ทกุเดือน
3. ประชาสัมพนัธใ์ห ้ปชช.ในเขตรับผิดชอบ ทกุคร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน รพช.
 รับรู้สิทธกิารเข้าถึงการรักษาพยาบาล และ  รพสต. 5 แหง่  รพสต. 5 แหง่
การขึ้นทะเบยีนสิทธใิหถู้กต้องตามสิทธแิละ
ตามพื้นที่สถานพยาบาลหลักนั้นๆ ทกุเดือน

คลินิคโรคเรือ้งรงั
หน่วยบรกิาร
1. หน่วยบริการทกุแหง่ ขึ้นทะเบยีนผู้ปว่ย ทกุคร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน รพช.
โรคเร้ือรัง ที่ได้รับการวนิิจฉัย หรือมารับบริการ  รพสต. 5 แหง่  รพสต. 5 แหง่
ที่คลินิกโรคเร้ือรังของหน่วยบริการตนเอง
ทกุราย ทกุวนั
2. หน่วยบริการทกุแหง่ ขึ้นทะเบยีนผู้ปว่ยโรค ทกุคร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน รพช.
เร้ือรังทกุคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ ทกุสัปดาห์  รพสต. 5 แหง่  รพสต. 5 แหง่
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3. ตรวจสอบการรับคืนข้อมูลผู้ปว่ยเร้ือรังจาก
 Data Exchange และ Thai COC ทกุวนั ทกุคร้ัง รพช.  -  - ตค.-ธค.61 รพช.
4. ตรวจสอบและติดตามข้อมูลผู้ปว่ยโรคเร้ือ  รพสต. 5 แหง่  รพสต. 5 แหง่
รังที่ถูกวนิิจฉัยในอดีต และไม่ได้มารับบริการ
รักษา ติดตามใหม้ารับการตรวจเพื่อยืนยันผล
ล่าสุด เช่น DM, HT ปรับปรุงช่วงรณรงค์
คัดกรอง (ต.ค.-ธ.ค.)
5. หน่วยบริการปรับปรุงฐานข้อมูล และ ทกุคร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน รพช.
รหสัโรคเร้ือรังใหเ้ปน็ปจัจุบนัตามสภาพ  รพสต. 5 แหง่  รพสต. 5 แหง่
การปว่ย ภาวะแทรกซ้อนของผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง
นั้นๆ ทกุเดือน หรือเมื่อทราบผลการรักษา
คร้ังล่าสุด
5. หน่วยบริการปรับปรุงฐานข้อมูล และ ทกุคร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน รพช.
รหสัโรคเร้ือรังใหเ้ปน็ปจัจุบนัตามสภาพ  รพสต. 5 แหง่  รพสต. 5 แหง่
การปว่ย ภาวะแทรกซ้อนของผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง
นั้นๆ ทกุเดือน หรือเมื่อทราบผลการรักษา
คร้ังล่าสุด
6. อ าเภอตรวจการขึ้นทะเบยีนโรคเร้ือรัง ทกุคร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน รพช.
รายใหม่ ทกุเดือน  รพสต. 5 แหง่  รพสต. 5 แหง่

ข้อมูลการสรา้งเสรมิภมูิคุ้มกันโรค (วัคซีนพ้ืนฐาน) เด็กต่ ากว่า 5 ป ีต่ ากว่าเกณฑ์
อ าเภอ
1. อ าเภอก ากับติดตามการบนัทกึข้อมูลการให้ 12 คร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน รพช.
บริการฉีดวคัซีน เปรียบเทยีมกับเปา้หมาย และ  รพสต. 5 แหง่  รพสต. 5 แหง่
จ านวนวคัซีนที่ได้รับการสนับสนุน ทกุเดือน
2. สรุปรายงานความครอบคลุมน าเสนอในที่ 12 คร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน รพช.
ประชุม คปสอ. ทกุเดือน  รพสต. 5 แหง่  รพสต. 5 แหง่
3. สุ่มตรวจรายงาน รายชื่อเด็กได้รับวคัซีน 5 แหง่ รพ.สต.ทกุแหง่ คร้ังที่ 1มค.61 ทมีนิเทศอ าเภอ
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การบนัทกึข้อมูล และการได้รับวคัซีนเด็กใน คร้ังที่ 2 พค.61

พื้นที่ หน่วยบริการ ละ 2 คร้ัง (นิเทศงาน
รอบแรก, นิเทศงานรอบสอง) และรายงาน
ผลการสุ่มส ารวจ
หน่วยบรกิาร
1. บนัทกึข้อมูลการใหว้คัซีนทกุรายที่มารับ ทกุคร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน รพช.
บริการฉีดวคัซีน และลงความครอบคลุมใน  รพสต. 5 แหง่  รพสต. 5 แหง่
กรณีที่ไปรับวคัซีนจากที่อื่นๆ ทกุวนั/สัปดาห์
2. รายงานจ านวนผู้รับบริการฉีดวคัซีน และ ทกุคร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน รพช.
ความคลุมการได้รับวคัซีนของเด็กในพื้นที่  รพสต. 5 แหง่  รพสต. 5 แหง่
เทยีบกับ HDC และส่งรายงานใหอ้ าเภอ 
ทกุเดือน
3. ติดตามเด็กที่ขาดการมารับวคัซีนทกุวนั ทกุคร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน รพช.
 จนกวา่จะได้รับข้อมูลการฉีดวคัซีนที่แน่ชัด  รพสต. 5 แหง่  รพสต. 5 แหง่
ของเด็กรายนั้นๆ พร้อมทั้งรายงานปญัหา
อุปสรรคการติดตาม รายงานทกุเดือน

2.2 คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์รอ้ยละ 95
หน่วยบรกิาร
1. CM, PM ตรวจความครบถ้วนถูกต้องของ ทกุคร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน รพช.
การบนัทกึข้อมูลตามหอ้งงาน (หน้าจอการ  รพสต. 5 แหง่  รพสต. 5 แหง่
บนัทกึ) ทกุวนั
2. IT ตรวจสอบข้อมูล 43 แฟม้ด้วยโปรแกรม ทกุคร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน รพช.
 OP-PP 2010 ทกุวนั แจ้งผล Error ให ้PM  รพสต. 5 แหง่  รพสต. 5 แหง่
แก้ไขข้อมูลที่โปรแกรม HIS ใหถู้กต้อง ทกุวนั
3. หวัหน้างาน/หน่วยงาน/IM สุ่มตรวจการ ทกุคร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน รพช.
บนัทกึข้อมูล ทกุสัปดาห์  รพสต. 5 แหง่  รพสต. 5 แหง่
4. ส ารองฐานข้อมูลทกุวนั/สัปดาห/์เดือน
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อ าเภอ
การก ากับ ติดตาม หน่วยบริการ
1. การบนัทกึข้อมูล การตรวจสอบ การส่ง ทกุคร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน รพช.
ข้อมูล การแก้ไขข้อมูล ทกุสัปดาห์  รพสต. 5 แหง่  รพสต. 5 แหง่
2. ก ากับการปรับปรุง V.โปรแกรม HIS ทกุคร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน รพช.
เปน็ปจัจุบนั  รพสต. 5 แหง่  รพสต. 5 แหง่
3. ก ากับการส ารองข้อมูลทกุสัปดาห์ ทกุคร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน รพช.
การตรวจสอบ  รพสต. 5 แหง่  รพสต. 5 แหง่
4. IT ตรวจสอบข้อมูล 43 แฟม้ ด้วยโปรแกรม ทกุคร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน รพช.
OP-PP 2010 แจ้งผล Error ใหห้น่วยบริการ  รพสต. 5 แหง่  รพสต. 5 แหง่
แก้ไขข้อมูลที่ โปรแกรม HIS ใหถู้กต้องทกุ
สัปดาห ์และรายงาน IM อ าเภอ
5. ส่งข้อมูล 43 แฟม้ => HDC รายสัปดาห ์ ทกุคร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน รพช.
ทกุวนัพฤหสับดี  รพสต. 5 แหง่  รพสต. 5 แหง่
6. จัดการประชุมทบทวนคุณภาพข้อมูล 43 แฟม้ เดือนละ 1 คร้ัง สสอ.แม่เมาะ 12,000     พย- กย61 สสอ.แม่เมาะ
รายเดือน ผู้บนัทกึ/รับผิดชอบข้อมูล

2.3 คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย
โรงพยาบาล
1. จัดทั้งทมีพฒันาข้อมูลการค้นหาสาเหตุ 1 ทมี คปสอ.แม่เมาะ  -  - ตค.61 ทมียุทธศาสตร์
การตายที่ตายในโรงพยาบาลทบทวนข้อมูล อ าเภอ
การวนิิจฉัยในโปรแกรมเวชระเบยีน HIS และ
การลงบนัทกึหนังสือรับรองการตาย และการ
ใหค้ าปรึกษาแก่หน่วยบริการในอ าเภอ และ
นายทะเบยีนผู้รับแจ้งตาย เมื่อมีการร้องขอ 
(ทมีประกอบด้วย แพทย์, พยาบาล, เวชสถิติ, 
IM, MRA, IT ฯลฯ)
2. ทบทวน ตรวจสอบ conference case 1 คร้ัง คปสอ.แม่เมาะ  -  - ธค.61 ทมียุทธศาสตร์
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ที่วนิิจฉัย ill-defined เพื่อค้นหาสาเหตุ อ าเภอ
การตายที่แทจ้ริง
3. สรุปรายงานการระบสุาเหตุการตาย ทกุคร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน รพช.
ไม่ชัดแจ้ง (Ill-define) ที่เฉพาะที่ตายใน
โรงพยาบาล รายเดือน
4. ส่งส าเนา ท.ร. 4/1 ใหก้ลุ่มงานพฒันา ทกุคร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน รพช.
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.ล าปาง เมื่อมีผู้
เสียชีวติในโรงพยาบาล ในเดือนนั้นๆ

2.4 คุณภาพข้อมูลเวชระเบยีนและการวินิจฉัยโรค (บรูณาการรว่มกับกลุ่มงานประกันสุขภาพ)
อ าเภอ
1. บรูณาการร่วมกับทมี MRA โรงพยาบาล 
ตรวจสอบข้อมูลผู้ปว่ยนอก และผู้ปว่ยใน และ
เปน็พี่เล้ียงใหห้น่วยบริการระดับ รพ.สต. 
ภายในอ าเภอ
2. ก าหนด Auditor ตรวจสอบคุณภาพเวช 4 คร้ัง รพ.แม่เมาะ  -  - ตค.61,มค62 ทมี MRA
ระเบยีน OP/IP 40 ฉบบัทกุ 3 เดือน และ เมย.,กค.62
ก่อนเคลมทกุราย ทกุสิทธิ ์กรณีค่าใช้จ่ายสูง / 
สุ่มไขวป้ระเมินคุณภาพเวชระเบยีน
3. ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการตรวจ ทกุคร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน รพช.
สอบคุณภาพเวชเบยีน
4. อบรมฟื้นฟกูารวนิิจฉัยโรค CID10 รวมกับ 20 คน รพ.แม่เมาะ 5,700      UC กพ.62
การวนิิจฉัย ill-defined รพ.สต.
หน่วยบรกิาร
1. CM ผู้บนัทกึข้อมูล OPD/IPD ตรวจหน้าจอ ทกุคร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน CM.
Complete ข้อมูลใหส้มบรูณ์ทกุ Item 
ตรวจสอบการใหร้หสัโรคหลัก (Pdx)
2. CM OPD/IPD หน่วยบริการท าการสุ่ม ทกุคร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน CM.



จ านวน แหล่งงบ

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/จ านวน พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

ตัวอย่าง Audit ข้อมูล ทกุวนั/ทกุสัปดาห์
3. PM OPD/IPD หน่วยบริการท าการสุ่ม ทกุคร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน PM.
ตัวอย่าง Audit ข้อมูล ทกุเดือน
4. IM, IT ตรวจสอบการใหร้หสัโรคหลัก ทกุคร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน IM., IT
(Pdx) ของแฟม้ผู้ปว่ยในโรงพยาบาล 
มีการใหร้ะหสัโรคเปน็รหสั ill Defined
5. IM สรุปรายงานผลการตรวจคุณภาพ ทกุคร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน IM.
ข้อมูลเสนอผู้บริหารทกุเดือน

2.5 คุณภาพข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็กแม่และเด็ก
อ าเภอ
1. พฒันาศักยภาพ MCH Board อ าเภอใน 1 คร้ัง คปสอ.แม่เมาะ  -  - ธค.61 คปสอ.แม่เมาะ
การขับเคล่ือนงานแม่และเด็กเพิ่มมากขึ้น
2. ทบทวนความรู้ ทกัษะ ด้านการดูแล 1 คร้ัง คปสอ.แม่เมาะ  -  - ธค.61 คปสอ.แม่เมาะ
การบนัทกึข้อมูล การวเิคราะหข์้อมูล CM,
 PMผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก
3. ตรวจสอบการรับคืนข้อมูลแม่และเด็กจาก ทกุคร้ัง รพช.  -  - ทกุเดือน รพช.
 Data Exchange และแม่กลุ่มเส่ียง  รพสต. 5 แหง่  รพสต. 5 แหง่
Thai COC ทกุเดือน
หน่วยบรกิาร
1. บนัทกึตรวจสอบข้อมูลบริการและความ ทกุวนั รพช.  -  - ทกุเดือน รพช.
ครอบคลุม ประวติัหญิงต้ังครรภ ์การใหบ้ริการ  รพสต. 5 แหง่  รพสต. 5 แหง่
ฝากครรภ ์การวนิิจฉัยรหสั ICD-10 กลุ่มการ
ต้ังครรภ ์รหสัหตัถการที่เกี่ยวข้องในกลุ่มหญิง
ต้ังครรภ ์ใหค้รบถ้วน ถูกต้อง ทกุวนั
2. ติดตามข้อมูล Data Exchange และ ทกุวนั รพช.  -  - ทกุเดือน รพช.
แม่กลุ่มเส่ียง Thai COC ทกุวนั  รพสต. 5 แหง่  รพสต. 5 แหง่



จ านวน แหล่งงบ

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/จ านวน พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

3. การปฏบิตัิงานภายใต้ระเบยีบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบคุคล พ.ศ. 2561
1. แต่งต้ังผู้บริหารจัดการข้อมูล และผู้ควบคุม 1 ทมี คปสอ.แม่เมาะ  -  - ธค.61 รพช.
ข้อมูล ศึกษาท าความเข้าใจรายละเอียดของ
ระเบยีบ 
2. ใช้หนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ปดิเผย 1 คร้ัง รพ.แม่เมาะ  -  - กพ.62 รพช.
ข้อมูลด้านสุขภาพของบคุคลทางอิเล็กทรอนิกส์
 (Consent Form) ใบการใหบ้ริการ
ประชาชนทกุคร้ังที่มารับบริการ
  - ยินยอนเข้าร่วมโครงการ PHRs
  - ยินยอมใหส้ถานพยาบาลเปดิเผยข้อมูล/
ส่งข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ (ส าเนาข้อมูล)
3. พฒันาคุณภาพระบบ HIS ตามเกณฑ์ HAIT 1 ระบบ รพ.แม่เมาะ  -  - มีค.62 รพช.
(เอชเอไอท)ี Healthcare Accreditation 
Information Technology
4. พฒันาระบบ HIS รองรับการเชื่อมโยงข้อมูล 1 ระบบ รพ.แม่เมาะ  -  - พค.62 รพช.
ผ่าน HIS Gateway เพื่อให ้ปชช. เรียกใช้
ข้อมูลสุขภาพของตนเอง
5. โรงพยาบาลทกุแหง่ติดต้ังระบบยืนยันตัวตน 1 ระบบ รพ.แม่เมาะ  -  - มิย.62 รพช.
 (AUTHENTICATION) และจัดเก็บข้อมูลการ
จราจรของคอมพวิเตอร์ อย่างน้อย 90 วนั
6. เน้นใหป้ฎบิติัตามกฎระเบยีบ ข้อหา้ม บคุลากรทกุคน รพ.แม่เมาะ  -  - กค.62 รพช.
ข้อปฏบิติั ส าหรับ จนท. ในหน่วยงาน ด้านข้อมูล
ข่าวสาร

รวมงบประมาณโครงการน้ี 17,700    



ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล(Governance Excellence)
ประเด็น / งาน : การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ
ตัวชีว้ัด (KPI) : 1. ร้อยละของแผนงานโครงการได้รับการด าเนินการร้อยละ100
                    2. แผนงานโครงการทีส่อดคล้องกับนโยบายตามบริบทของแต่ละอ าเภอและมีกิจกรรมและงบประมาณทีเ่หมาะสม

สถานการณ์ / ข้อมูลพ้ืนฐาน :
-  ร้อยละของการปรับเพิม่โครงการระหว่างป ีคิดเปน็ 2.11
 -  ร้อยละของการปรับลดกิจกรรมระหว่างปคิีดเปน็ 52.08
 -  ร้อยละของการเบกิจ่ายงบประมาณ คิดเปน็ร้อยละ 84.72(ข้อมูล ณ.วันที ่5ต.ค.61)
 -  ร้อยละการส่งรายงานการประชุม   คปสอ. ร้อยละ 0   กกบ  ร้อยละ 100

จ านวน แหล่งงบ

1รหสัโครงการ.020402  โครงการพัฒนาระบบก ากับติดตามและประเมินผล
1. ผู้บริหารระดับอ าเภอ ต้องเปน็ผู้ถ่ายทอด
นโยบายสู่ผู้ปฏบิติัทกุระดับ
   1.1 จัดประชุมชี้แจงการจัดท าแผนในเวที กก. คปสอ. รพ.แม่เมาะ แผนงานโครงการทีส่อด  -  - 4,10-12,16 ทมียุทธศาสตร์
การประชุม คปสอ. โดยมีประธาน/รองประธาน ทกุคน คล้องกับนโยบายตามบริบท ตค.61 อ าเภอ
เปน็ผู้น าการประชุม และกลุ่มย่อยตามยุทธฯ / ของแต่ละอ าเภอและมี
โครงการต่าง ๆ และก าหนดเวลาการส่งแผน กิจกรรมและงบประมาณ
ทีช่ัดเจน ทีเ่หมาะสม
2. จัดต้ังทมียุทธศาสตร์/ผู้รับผิดชอบระดับ 1 ทมี คปสอ.แม่เมาะ  -  - ตค.61 ทมียุทธศาสตร์
อ าเภอ อ าเภอ
   2.1 ต้ังผู้รับผิดชอบแผนระดับอ าเภอ / 
ยุทธศาสตร์ / โครงการหลัก จาก รพ.-สสอ.
3. จัดต้ังทมีติดตามนิเทศงานระดับอ าเภอ ทมีเล็ก2 ทมี คปสอ.แม่เมาะ  -  - ตค.61 ทมียุทธศาสตร์
   3.1 ทบทวนทมีนิเทศงาน อ าเภอ
   3.2 ก าหนดกิจกรรม/งานส าคัญของการ 5 แหง่ รพ.สต.ทกุแหง่ 12,000     UC ครัง้ที่ 1มค.61

ติดตามทมีนิเทศงาน และทมีตรวจสอบภายใน คร้ังที่ 2 มีค.61

   3.3 เน้นออกนิเทศงานตามแผนทีก่ าหนดไว้ ครัง้ที่ 3 พค.61

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ.แมเ่มาะ   จังหวัดล าปาง

ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
เปา้หมาย/

จ านวน
พืน้ทีด่ าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปา้หมาย/
จ านวน

พืน้ทีด่ าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

   3.4 เสริมรูปแบบใหม้ีการประชุม คปสอ.สัญจร คร้ังที่ 4 กค.61

4. มีการติดตามการด าเนินงานผ่านเวทกีาร ทกุเดือน คปสอ.แม่เมาะ  -  - ตค.61-กย62 ทมียุทธศาสตร์
ประชุม คปสอ., ผอ.รพ.สต.,  กลุ่ม line อ าเภอ
ของ คปสอ. และจัดสรุปประชุมผลการนิเทศ
5. การประชุมประเมินผลการด าเนินงาน
รอบ 6 เดือน 12 เดือน
   5.1 จัดประชุมประเมินผลงาน รอบ 6 เดือน 1 คร้ัง/35 คน คปสอ.แม่เมาะ 4,550       UC เม.ย 61 คปสอ.มม.
   5.2 จัดประชุมประเมินผลงาน รอบ 1 ปี 2 คร้ัง/35 คน คปสอ.แม่เมาะ        8,050 UC กย.61 คปสอ.มม.
6  บนัทกึโครงการในโปรแกรมระบบบริหาร
   6.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องแจ้งผ่านให้ ทกุเดือน คปสอ.แม่เมาะ  -  - ตค.61-กย62 ทมียุทธศาสตร์
ผู้รับผิดชอบก ากับแผนระดับอ าเภอ ก่อน อ าเภอ
(หลัง ด าเนินการ ถ้ามีการปรับเปล่ียนทัง้
กิจกรรม และงบประมาณ)
ด าเนินการ เพือ่ลงบนัทกึในโปรแกรมทกุคร้ัง
7  มีการติดตามก ากับการด าเนินการตาม ทกุเดือน คปสอ.แม่เมาะ  -  - ตค.61-กย62 ทมียุทธศาสตร์
แผนในทีป่ระชุมประจ าเดือน อ าเภอ
   7.1 บรรจุวาระการติดตามแผน ในการ
ประชุม กกบ. และ คปสอ.
8  ตรวจสอบการบนัทกึระบบบริหาร ทกุเดือน คปสอ.แม่เมาะ  -  - ตค.61-กย62 ทมียุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการโดย อ าเภอ
ผู้รับผิดชอบก ากับแผนระดับอ าเภอ
9  น าเสนอความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ทกุเดือน คปสอ.แม่เมาะ  -  - ตค.61-กย62 ทมียุทธศาสตร์
ในเวท ีคปสอ. อ าเภอ

รวมงบประมาณโครงการน้ี 24,600     



ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล(Governance Excellence)
ประเด็น / งาน : Digital Transformation 
ตัวชีว้ัด (KPI) : 1. มีการใช้ Application ส าหรับ PCC ใน PCC

สถานการณ์ / ข้อมูลพ้ืนฐาน :
1. ในปงีบประมาณ 2561 โรงพยาบาลชุมชนทกุแหง่ พฒันาระบบการจัดเก็บทะเบยีนประวัติผู้ปว่ยนอก/ใน ในรูปแบบดิจิทลั โดยของแม่เมาะมีระบบ Scan แล้ว ซ่ึงด าเนินการมา

ต้ังแต่ ป ี2559 ในส่วนของผู้ปว่ยนอก  ส่วนผู้ปว่ยใน จะขยายการด าเนินงานในป ี2562(โปรแกรม NS Scan view จาก รพ.กาฬสินธุ)์
2. ระบบ Health Information System  (HIS) รพ.แม่เมาะ ใชH้osXp V.3 รพ.สต. JHCIS 137 การเชื่อมโยงข้อมูลผู้ปว่ย ระหว่างหน่วยบริการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Thairefer 

และบางแหง่เชื่อมโยงผ่าน EMR HosXp Online ผ่านอินเทอร์เน็ต จากระบบคอมพวิเตอร์ ใหร้องรับMobile Application ได้อย่างสมบรูณ์
3. HAIT เปน็แนวทางการพฒันาคุณภาพระบบสารสนเทศโรงพยาบาล โดยสมาคมเวชสารสนเทศไทย(TMI) ร่วมกับสถาบนัพฒันาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(HA) 

การด าเนินงาน HAIT ปงีบประมาณ 2561 มีการประเมินตนเองตามแบบประเมินของ(TMI) โดย รพ.แม่เมาะ 89.77% (ประเมินแบบ ไม่เข้าใจนิยาม

จ านวน แหล่งงบ

รหสัโครงการ.020403 โครงการ Smart HospitalและHealthcare Accreditation Information Technology (HAIT)
 Digital Transformation
1. รพ.ทกุแหง่ จัดต้ังคณะกรรมการพฒันา 1 ทมี รพ.แม่เมาะ  - มีการใช้ Application  -  - ตค.61 กกค.
Digital Transformation ของโรงพยาบาล ส าหรับ PCC ใน PCC รพ.แม่เมาะ
2. ด าเนินงานตามแนวทการพฒันา 
Smart Hospital
3. ส่งเสริมใหบ้คุลากรสาธารณสุข มีความรู้
ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีถู่กต้อง เพือ่ปรับใช้กับระบบงานได้อย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะการเรียนรู้ออนไลน์
4. พฒันาระบบคิว เปน็แบบระบบโปรแกรม 1 ระบบ รพ.แม่เมาะ 250,000      กองทนุ กค.61 กกค.
5. เตรียมการเพือ่รองรับระบบ PHR (H4U) กฟผ.มม. รพ.แม่เมาะ
ของกระทรวงสาธารณสุข
6. เตรียมการเพือ่รองรับระบบ AI Unit, 
CXR, Retina และการใช้ประโยชน์ Big 
Data Analysis 

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ.แมเ่มาะ   จังหวัดล าปาง

ผู้รับผิดชอบพืน้ทีด่ าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
เปา้หมาย/

จ านวน
ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบพืน้ทีด่ าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

เปา้หมาย/
จ านวน

ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

7. เตรียมการเพือ่รองรับ PCC Application
 ใน PCC ทกุแหง่ เพือ่เชื่อมโยง/ส่ือสาร 
ระหว่างหน่วยบริการ
8. รายงานผลการด าเนินงาน รายไตรมาส
ระหว่างหน่วยบริการ
9. รายงานผลการด าเนินงาน รายไตรมาส
10. สนับสนุน IT เพิม่ / ความก้าวหน้า

การพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ของ TMI(Thai Medical Information)

Healthcare Accreditation Information Technology (HAIT)
1. สมัครเข้าร่วมโครงการ TMI 1 คร้ัง รพ.แม่เมาะ  - รพ.มีคุณภาพระบบเทค  -  - มค.62 รพ.แม่เมาะ
2. ประกาศ HAIT เปน็นโยบายของโรงพยาบาล โนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล 
3. จัดต้ัง กก./ทมีงาน ทีเ่กี่ยวข้อง 1 ทมี รพ.แม่เมาะ ของ TMI(Thai Medical  -  - มีค.62 รพ.แม่เมาะ
4 ทบทวนการประเมิน HAIT (ส่วนขาด) Information)
5. จัดท าแผนในการพฒันาตามส่วนขาด
6. ด าเนินการพฒันาตามเกณฑ์ (PDCA)
ประเมินผลการด าเนินงาน
7. ประสานงาน TMI ในการตรวจรับการประเมิน
8. ประเมินผลการด าเนินงาน

รวมงบประมาณโครงการน้ี 250,000      กองทนุ



ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรบ์รหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)
ประเด็น / งาน : การบรหิารจัดการด้านการเงนิการคลัง
ตัวชี้วัด (KPI) : รอ้ยละหน่วยบรกิาร ประสบภาวะวิกฤตทางการเงนิ ระดับ 7    ในปงีบประมาณ 2562 ไม่เกินรอ้ยละ 4


สถานการณ ์/ ข้อมูลพ้ืนฐาน :
1. ป ี2561 หน่วยงานบริการ มีวกิฤติระดับ 1, 4-6
2. พฒันาศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของงานที่ส าคัญ ค่านิยมร่วม “องค์กรบริหารจัดการทางการเงินที่มีประสิทธภิาพ” 
ความไม่ชัดเจนของ 5 งานที่ส าคัญ ได้แก่ งานประกัน  งานจัดเก็บรายได้ งานบญัชีและการเงิน งานสารสนเทศ  งานแผนทางการเงิน หน่วยบริการ มีงานประกันแต่ไม่มีศูนย์จัดเก็บรายได้ 
3. จังหวดัมีระบบก ากับติดตามประเมินผล 5 มาตรการ &ประเมิน FAI 

จ านวน แหล่งงบ

รหสัโครงการ 020404  โครงการพัฒนาการบรหิารการเงนิการคลัง คปสอ .แม่เมาะ 
ใช้โปรแกรมสมควรโมเดล 
ประชุม รพ./คปสอ สม่ าเสมอ 
ส่งรายงานจังหวดั เดือนละ 1 คร้ัง 
I.พฒันาเครือข่ายและศักยภาพบคุลากรด้าน
การเงินการคลัง (Network&Capacity Builing)
1.คณะกรรมการบริหารด้านการเงิน
การคลัง(CFO) ระดับอ าเภอ
1.1 ทบทวนบทบาทหน้าที่ คกก.CFO อ าเภอ 10 คน อ.แม่เมาะ กิจกรรมเปน็ไป ม.ค.-ก.ย.62 คกก CFO
ประชุมเดือนละ 1 คร้ัง ตามแผนร้อยละ 100
1.2 ก าหนดระบบ (Flow) แต่ละงาน ใหม้ีผู้รับผิด
ชอบและผู้ควบคุมก ากับติดตามงานและมีระยะ
เวลาท างาน ดังนี้
 -งานข้อมูลบริการ service data & account
 data
 -งานจัดเก็บรายได้ (รายงานลูกหนี้ เคลม ตามหนี)้

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ. แม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
เปา้หมาย/

จ านวน
พื้นที่

ด าเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปา้หมาย/
จ านวน

พื้นที่
ด าเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

 - สอบทานระบบ/เปรียบเทยีบข้อมูลบริการ
กับ งานเคลม และงานเคลมกับรายได้ที่เข้ามาถูกต้อง
มอบหมายศูนย์สิทธิ ์& การเงิน ท ากระทบลูกหนี้ - เจ้าหนี้
 -การจัดท ารายงานงบการเงิน ผล-แผน บริหาร
planfin ทกุเดือนและรายงานผลทกุวนัที่
25,1,5,10,15 ของเดือน
1.3 วเิคราะหข์้อมูลด้านการเงินการคลังการท างาน
ก ากับดูแล แก้ไขปญัหาและบริหารความเส่ียง
1.4 จัดทมีเรียนรู้การใช้โปรแกรมลูกหนี้ค่ารักษา 4 คน อ.แม่เมาะ จนท.กลุ่มเปา้หมาย ม.ค.-62 ศูนย์สิทธิ
พยาบาล ได้รับการอบรม100%
1.5 เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ 5 งานที่ส าคัญ :หวัหน้างาน รพ. 5 คน อ.แม่เมาะ จนท.กลุ่มเปา้หมาย ม.ค.-62 ศูนย์สิทธิ
และผู้รับผิดชอบงานจัดเก้บรายได้ งานประกัน ระบบสอบ ได้รับการอบรม100% การเงินฯ
ทานข้อมูลลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล บริหาร Planfin
 และงานการเงินบญัชีปลีะ 2-3 คร้ัง
1.6 บริหารแผน:ประเมินผลงาน/ข้อมูลบริการของ คกก CFO อ.แม่เมาะ Risk Score ม.ค.-ก.ย.62 คกก.CFO 
รพ.ตาม 10 เคร่ืองมือ 1.Planfin 2.Feasibility ไม่เกิน 4
study 3.LOI 4.Performance Plan 5.FAI
6.Account Audit 7.Risk Matrix Scoring
8.Financial Risk Score 9.HGR 10.Unit Cost
1.7 วเิคราะหแ์ละบริหารความเส่ียง ตามประเด็น คกก CFO อ.แม่เมาะ Risk Score ม.ค.-ก.ย.62 คกก.CFO 
พท.วกิฤติระดับ 1 (สินทรัพย+์รายได้น้อย) ไม่เกิน 4
โดยจัดท าแผน LOI
 -ประเมินผลทกุเดือนคู่กับ Performance Plan
 -ก าหนดเพดานการก่อหนี้และกระแสเงินสด
 - ประชุมหาแนวทางแก้ไข  จัดท ารายงาน
การประชุมส่งจังหวดั
แผนเพ่ิมรายได้



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปา้หมาย/
จ านวน

พื้นที่
ด าเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

ประชุมกองทนุย่อย หาแนวทางแก้ไข 
และจัดท ารายงานการประชุมส่งจังหวดั
1   กองทนุ UC(ศูนย์สิทธ)ิ
 -ก าหนดtimeline ของการลงข้อมูลกองทนุย่อย เวชสถิติ
 และผู้รับผิดชอบ ( โดยศึกษารายละเอียดของ
ข้อมูลที่บนัทกึใหค้รบถ้วน)
 -จัดท าคู่มือการบนัทกึข้อมูลเวชระเบยีน
งาน ผู้ปว่ยใน (เวชสถิติ)
 -ชี้แจงการลงDx ของแพทย ์ในการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน
 - การลงทะเบยีนค่าวา่ง อ.แม่เมาะ ค่าวา่งลดลง ธค. 61 ศูนย์สิทธิ
2 รายได้ประกันสังคม  - กย.62
 2.1 ตรวจสุขภาพพนักงานบริษทั บริษทั อ.แม่เมาะ กลุ่มเปา้หมายได้ ธค. 61 ศูนย์เวชฯ
 -เพิ่มจ านวนวนัคลินิกโรคจากสัปดาหล์ะ 2 วนั Sub contract รับการตรวจสุขภาพ  - กย.62
 เปน็สัปดาหล์ะ 5 วนั เพื่อความสะดวกแก่นผู้รับ อ.แม่เมาะ ร้อยละ 100
บริการ เน้นการใช้ทรัพยากรภายใน จ านวน 25 
เช่น lab , X-ray บริษทั
 -จัดโปรโมชั่น เช่น การปรับส่วนลดราคา
 การใหบ้ริการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพหลัง
การตรวจสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการขาย
 -เก็บเงินสด ณ.วนัที่มีการตรวจสุขภาพ
2.2 ผู้ปว่ยประกันสังคมในคลินิก NCD ผู้ปว่ย NCD รพ.แม่เมาะ ผู้ปว่ยกลุ่มเปา้หมาย ธค. 61 NCD clinic
 - จัดระบบ refill ยา (กลุ่ม ปกส.) เข้าระบบ ร้อยละ 80  - กย.62
  - ปรับเปล่ียนการจ่ายยาผู้ปว่ยคร้ังละ 1 เดือน 
2.3  รายได้ พรบ.ผู้ประสบภยัจากรถ ผู้ปว่ย พรบ. รพ.แม่เมาะ ผู้ปว่ย พรบ. ธค. 61 ศูนย์สิทธิ
 -กรณีผู้ปว่ยอุบติัเหตุ ให ้admit ทกุราย ทกุราย ใช้สิทธร้ิอยละ100  - กย.62
  - กรณีเอกสารไม่ครบใหช้ าระเงินเต็มจ านวน
 -สรุปผลการเรียกเก็บสิทธ ิพรบ เข้า  กกบ



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปา้หมาย/
จ านวน

พื้นที่
ด าเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

2.4 รายได้อื่น ๆ อัตราการครองเตียง ธค. 61 MSO/IPD
 -เพิ่มอัตราการ admit ผู้ปว่ยทกุสิทธิ มากกวา่ร้อยละ 80  - กย.62
 แผนลดรายจ่าย
 1 ลดโอททีกุจุดบริการ 10 หน่วยงาน รพ.แม่เมาะ ธค. 61 คกก.CFO 
 -ก าหนดวงเงินค่าตอบแทนทกุจุดบริการ โอทลีดลงร้อยละ  - กย.62
10% โดยใหแ้ต่ละหน่วยงานบริหารจัดการภาย 10
ในหน่วยงาน 
 2. งดการเบกิเบี้ยเล้ียงภายในจังหวดั กิจกรรมเปน็ไป
ค่าพาหนะเดินทางภายในจังหวดั ใหเ้ฉพาะนอกเมือง ตามแผนมากกวา่

ร้อยละ 80
 3. ลดต้นทนุยา
3.1 ก าหนดมาตรการการส่ังจ่ายยา ลดยาที่จ่าย ต้นทนุยา/เวชภณัฑ์
ในแต่ละคร้ัง ( Unit price) ในกลุ่มโรคที่มีการ มิใช่ยา ลดลงร้อยละ 10
ส่ังยาเกินความจ าเปน็ (Poly pharmacy)
3.2 ควบคุมก ากับการส่ังจ่ายยา การบริหารยา
ของผู้ปว่ยโดยเฉพาะกลุ่มยาที่มีมูลค่าสูงใน
กลุ่มยาโรคเร้ือรัง ท ามาตรการของการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล 
3.3 วางระบบการเบกิ-จ่าย ยา ของโรงพยาบา
ลและ รพ.สต. ด้วยระบบ fixed stock 
3.4 .ลดต้นทนุเวชภณัฑ์มิใช่ยาและวสัดุการแพทย์
 -ทบทวนแผน/รายการ เวชภณัฑ์มิใช่ยาที่
ไม่จ าเปน็ และการเบกิจ่ายใหเ้ปน็ไปตามแผน 
 - เพิ่มการคิดราคาเวชภณัฑ์มิใช่ยา เช่น
 -มีระบบ fixed stock ในหน่วยงานย่อยและ
รพ.สต.เพื่อใหม้ีการส ารองยาอย่างเหมาะสม
 4.ลดค่าสาธารณูปโภค รพ.แม่เมาะ ค่าสาธารณูปโภค ธค. 61 คกก.ประหยัด



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เปา้หมาย/
จ านวน

พื้นที่
ด าเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

 -ทบทวนคณะกรรมการประหยัดพลังงาน ลดลงจากป ี61  - กย.62 พลังงาน
 -จัดท าแนวทางการประหยัดพลังงาน น้ า ไฟ ร้อยละ 10
และส่ือสารลงสู่หน่วยงานต่างๆ
 -คณะกรรมการก ากับติดตาม ตามแนวทางเดือนละ 1 คร้ัง
II.ก ากับแผนทางการเงิน
1.8 วเิคราะหค์วามเส่ียง ก ากับติดตาม ปรับแผน คกก.CFO. อ.แม่เมาะ Planfin เปน็ไป ธค. 61 คกก.CFO.
Planfin ตามแผน +- 5%  - กย.62
1.9 ตรวจสอบการท าแผน Planfin ปงีบ 62 กิจกรรมเปน็ไป
พ.ย.61 และการปรับแผนคร่ึงปเีพื่อวเิคราะห์ ตามแผนร้อยละ 100
ความเส่ียงทางการเงิน
Planfin Plus :เชื่อม HGR กับ Planfin
การวเิคราะห ์Unit cost
  1.9.1 จัดอบรมพฒันาองค์ความรู้ Unit cost 40 คน อ.แม่เมาะ กิจกรรมเปน็ไป 10,000.00 เงินบ ารุง ธ.ค.-61 คกก.Unit Cost

ตามแผนร้อยละ 100  - ม.ค.62
1.10 ตรวจสอบการติดตามการบริหารจัดการแผน
ทางการเงิน (Planfin)ผ่านระบบติดตามแผน
ทางการเงิน (MCS:Management Control  System)
1.11น าเสนอผลการบริหารแผนทางการเงินการ
คลัง รายไตรมาศในที่ประชุมประจ าเดือน
IV.เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการเงินการ
คลัง (Efficient Management)
 -ประเมินขบวนการจัดระบบจัดการด้านแผน รพ.แม่เมาะ กิจกรรมเปน็ไป ธค. 61 งานการเงิน
การเงิน บญัชี การช าระหนี้บริการ หนี้การค้า ตามแผนร้อยละ 100  - กย.62
จัดเก็บรายได้ ควบคุมรายจ่ายและพสัดุ สู่ความ
เปน็เลิศ (Smart Hospital)
1.12 บริหารจัดการอย่างมีระบบ Business Unit: 
 -บริหารจัดการหนี้สินบริการ มีมาตรการการช า
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หนี้บริการ และตรวจสอบหนี้ระหวา่ง รพศ&รพช.
1.13 ก ากับติดตามแผนการใช้งบลงทนุ
(งบค่าเส่ือม)และรายงานผลการด าเนินงาน
V.พัฒนาระบบคุณภาพบญัชีหน่วยบรกิาร
1.14 อบรมการใช้โปรแกรมบญัชีเพื่อรองรับ อ.แม่เมาะ บคุลากรได้เข้ารับ งานการเงิน
การเข้าระบบ GFMIS 2 คน การอบรมตามแผน ตค.61
1.15 ประชุมเชิงปฏบิติัการปดิบญัชีเกณฑ์คงค้าง ร้อยละ 100
ปงีบ 2561  ตค.61 2 คน พ.ย.-61
1.16 ประชุมเชิงปฏบิติัต้ังยอดบญัชี ปงีบ 61 รพช
เพื่อเข้าสู่บญัชี GFMIS ตค.61 3คน พ.ย.-61
1.17 ประชุมเชิงปฏบิติัการตรวจสอบคุณภาพบญัชี 3คน ธค.61
1.18 ระบบควบคุมก ากับติดตามประเมินผล มค.,มีค.,มิ.ย.,
และการเฝ้าระวงั สค. 62
2.คณะกรรมการตรวจสอบภายใน/Auditorระดับอ าเภอ
2.1 มีค าส่ังมอบหมายผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการ 10 คน อ.แม่เมาะ การประชุมเปน็ไป ม.ค.-62 คกก ควบคุม
2.2มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 2 คร้ังต่อปี ตามแผนร้อยละ 100 ภายใน
2.3 พจิารณาการพฒันาระบบการควบคุมภายใน
โรงพยาบาล
2.4 ประเมินระบบการควบคุมภายในครอบคลุม
กระบวนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
2.5 ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 -กระบวนการปฏบิติังาน/กิจกรรมและวตัถุประ
สงค์ของการปฏบิติังาน/กิจกรรม นั้นๆชัดเจน
และสอดคล้องกัน
 -พจิารณาระดับความเส่ียงวา่เพยีงพอ ยอมรับ
ความเส่ียงได้หรือเปน็ความเส่ียงที่อยู่ในระดับ
ยอมรับไม่ได้ ต้องจัดท าแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน
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 -ก าหนดวธิกีารปรับปรุงการควบคุมภายใน สอด
คล้องรอบ 6 และ 12 เดือน
 -รายงานติดตามความก้าวหน้ารอบ 6 และ 12เดือน
 -มีผลงานหรือหลักฐานเชิงประจักษถ์ึงความส าเร็จหรือ
เปน็ที่ยอมรับ (ตามที่ก าหนดไวใ้นรายงานแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน(ปอ.3)หรือรายงานการประเมินผล
และการปรับปรุงการควบคุมภายใน(ปย.2)
2.6 จัดท ารายงานการควบคุมภายใน
 -หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.1)
 -รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)
 -รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ
(แบบ ปย.1) ครบทกุกลุ่มงาน (ตามโครงสร้าง)
 -รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2) ครอบคลุมทกุกระบวนงาน
 -ท าแผนการตรวจสอบภายใน หรือ
ออกตรวจร่วมกับทมีนิเทศน์งาน
  - ออกตรวจสอบภายใน รพ.และสสอ.ปลีะ 2 คร้ัง ธค.61, นายฤทธกิร

พค. 62 น.ส.พทัจารี
   -ตรวจสอบงบการเงนิ รพ.สต. 10 คน สสอ.แม่เมาะ ลดข้อผิดพลาด 12,000     เงินบ ารุง ทกุเดือน นางบษุกร
ทกุเดือน จากการท าบญัชี นางวาสนา
   -สรุปผลการตรวจสอบ และรายงาน ธค.61, นางวาสนา
ผล สสจ.ทกุ 6 เดือน พค. 62 นางบษุกร
3.คณะกรรมการ MRA ตรวจสอบคุณภาพเวช คกก.MRA อ.แม่เมาะ กิจกรรมเปน็ไป ม.ค.-ก.ย.62 คกก MRA
ระเบยีนระดับอ าเภอ ตามแผนร้อยละ 100
3.1 มี Flow Chart และผู้รับผิดชอบต้ังแต่แรกรับ
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แผนกตรวจสอบสิทธิล์งทะเบยีนเปดิ VN และเร่ิม
ใหบ้ริการ จุดคัดกรอง ซักประวติั พบแพทย์ตรวจ
ร่างกาย เจาะเลือดรับยา จ าหน่วยกลับบา้น
ปดิ VN/running discharge number ของผู้ปว่ย
ในส่งลูกหนี้ เคลมและมีรายได้เข้ามา
3.2 ระบแุพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เวชสถิติและ
case management ท าหน้าที่ตรวจสอบก่อน
เคลม และสุ่มเวชระเบยีนทกุ 1-3 เดือน
3.3 ประชุมเชิงปฏบิติัการ การใหร้หสัโรคและ
รหสัหตัถการ (Coding Audit) 4 คน อ.แม่เมาะ บคุลากรได้รับการ  มี.ค. 62 คกก MRA
3.4 อบรมพฒันาศักยภาพคณะกรรมการ MRA อบรมตามแผน
เร่ืองคุณภาพการบนัทกึเวชระเบยีน 4 คน อ.แม่เมาะ ร้อยละ 100 พ.ค.-62 คกก MRA
3.5 ประชุมเชิงปฏบิติัการตรวจสอบคุณภาพ
เวชระเบยีนตามประเภทบริการ External Audit
และ Internal Audit 4 คน อ.แม่เมาะ พ.ค.-62 คกก MRA
3.6 วเิคราะหป์ระสิทธภิาพการใหบ้ริการ ความ
ทนัเวลา บนัทกึข้อมูลในเวชระเบยีนใหค้รบถ้วน
สมบรูณ์ใหเ้คลมได้ครบทกุกองทนุย่อยของ UC
และสิทธอิื่นๆทกุเดือน
3.7 รายงานผลประสิทธภิาพการใหบ้ริการ&ความ
ทนัเวลาส่งให ้สสจ.ทกุเดือน 
3.8 พฒันาการเรียกเก็บและตามจ่าย กลุ่มงานประกัน
1. จัดต้ังศูนย์เรียกเกบ็ เพื่อก ากบั ติดตาม ระบบการเรียกเกบ็ และ การเงิน
 -ก าหนดผู้รับผิดชอบงานเรียกเก็บตามจ่าย
 -ติดตามก ากับการเรียกเก็บตามจ่ายรายเดือน
 และสรุปรายละเอียดเปน็ one page เข้า กกบ
2. ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ ใหค้รบถ้วน  -
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ถูกต้อง ทกุกลุ่มสิทธิ ์
 3. ส่งข้อมูลเรียกเก็บใหท้นัก าหนดเวลา
 4.  ตรวจสอบข้อมูลการตามจ่ายทกุกลุ่ม
 5. พฒันาโปรแกรมลูกหนี้ ลงสู่ทกุฝ่าย/งาน 15 คน รพ.แม่เมาะ  - จนท.มีความรู้ เงนิบ ารงุ ธค. 61 IT
และติดตาม ประเมินผล การใช้โปรแกรม สามารถท าระบบ  - กย.62
ลูกหนี้ใหม่ ใหม่ได้ทงุาน
6.  มีทมีตรวจสอบ Audit เวชระเบยีน ทกุ Chart MRA
7.  มีทมีตรวจสอบข้อมูลเวชระเบยีน
ก่อนส่ง Claim
8. มีทมี Coding Audit ทกุไตรมาส
9. พฒันาระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทกุหน่วยงาน รพ.แม่เมาะ ร้อยละคุณภาพข้อมูล ธค. 61 IT
43 แฟม้ ที่ผิดพลาดลดลง  - กย.62
 - IT ชี้แจงหวัหน้าฝ่าย หวัหน้างาน เกี่ยวกับการ
 monitor ระบบ hos error และปญัหาอุปสรรคที่พบ
 -ผู้รับผิดชอบการคีย์ข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน
ตรวจสอบ Hos error report ทกุวนั / admin 
ตรวจสอบทกุสัปดาห์
10. การควบคุมก ากับค่าใช้จ่าย รพ.แม่เมาะ  - ควบคุมคชจ.ได้ - จนท.จัดซ้ือ
   10.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบตามหมวด/ประเภท  - มีระบบควบคุม จนท.เบกิจ่าย
รายจ่ายเพื่อควบคุมก ากับใหเ้ปน็ไปตามแผน
11. การบริหารการพสัดุ
   11.1 ก าหนดผู้ควบคุมแผนบริหารหนี้ รพ.แม่เมาะ  - บริหารหนี้ได้ ธค.61- กย. 62 งานพสัดุ
   11.2 ก าหนดผู้ควบคุมแผนจัดซ้ือ-จัดจ้าง อย่างมีประสิทธภิาพ
   11.3 ใหม้ีการรายงานผลทกุเดือน  - การจัดซ้ือได้
   11.4 พฒันาการใช้โปรแกรมคลังวสัดุ ตามแผน
ทกุประเภท ใหเ้หมือนกัน (INVC)
   11.5 มีการจัดท าแผนจัดซ้ือ-จัดจ้างทกุหมวด
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        - ยา และเวชภณัฑ์
        - เวชภณัฑ์มิใช่ยาและวทิยาศาสตร์ฯ
        - LAB.
        - ทนัตกรรม
        - วสัดุทั่วไป

รวม 22,000    เงนิบ ารงุ



ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรบ์รหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)
ประเด็น / งาน : การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครฐั : ITA
ตัวชี้วัด (KPI) :รอ้ยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส ITA (รอ้ยละ 95)


สถานการณ ์/ ข้อมูลพ้ืนฐาน :มีคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ระดับจังหวดัและอ าเภอ 
ปงีบประมาณ 2561

ผลการด าเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100

จ านวน แหล่งงบ
รหสัโครงการ..020405  โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส ITA. อ.แม่เมาะ

1. การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ก าหนดโครงการที่จะท าร่วมกัน

 1.1 แต่งต้ังคณะท างานITA

 1.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบงานด้าน ITA
งานภารกิจหลัก/พสัดุ/ระบบคุณธรรมโปร่งใส/เครือข่าย 16 คน อ.แม่เมาะ กิจกรรมเปน็ไป เงินบ ารุง ธ.ค.-61 คกก

 1.3 ประชุมคณะท างาน ITA ทบทวนบทบาท ตามแผนร้อยละ 100 มี.ค. , มิ.ย. และ ITA
หน้าที่ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  ITA ก.ย.-62
หน่วยงาน

  1.4 ประชุมใหค้วามรู้ความเข้าใจ สสอ. อ.แม่เมาะ กิจกรรมเปน็ไป 4,000    สสจ. ม.ค.-มี.ค.62 คกก
ด้านผลประโยชน์ทบัซ้อนจรรยาข้าราชการ/ ตามแผนร้อยละ 100 (สนับสนุนเฉพาะ สสอ.) ITA
จรรยาบรรณ ขรก. วนิัย/ความรับผิดทางละเมิด
ใหเ้จ้าหน้าที่
 1.5 ประชุมเชิงปฎบิติัการการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ
 1.6.ด าเนินการประเมิน Evidence Base
Integrity Assessment :EBIT การประเมิน
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
1.7 ติดตามประเมินผลการประเมินคุณธรรม

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ. แม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/จ านวน พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์



จ านวน แหล่งงบ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/จ านวน พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

และความโปร่งใสภาครัฐ ITA
1.8. กิจกรรมการด าเนินงานขับเคล่ือน
ระบบงาน ITA
(1) การพฒันาระบบจัดซ้ือจัดจ้าง(EB1-EB4)
      (1) วเิคราะหผ์ลการจัดซ้ือจัดจ้างของปทีี่ผ่านมา
      (2) จัดท า/เผยแพร่แผนซ้ือจัดจ้างประจ าปี
      (3) แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ปดิ-ปลดประกาศ
      (4) เวยีนหนังสือแสดงความบริสุทธิใ์จ
      (5) จัดท าเอกสารซ้ือ/จ้างตามระเบยีบ
      (6) สรุปรายงานผลซ้ือ/จ้างสขร.รายเดือนweb.
(2) การมีส่วนร่วมของบคุคลภายนอกด าเนินการตาม
ภารกิจหลักแผนงาน/โครงการ……………..(EB5-EB7)
      (1)จัดท าโครงการตามภารกิจหลักด้าน…………………
(ที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมด าเนินการ)
      (2) การจัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(ประชุมร่วมแสดงความคิดเหน็/ร่วมจัดท า
แผนงาน/โครงการ/ร่วมด าเนินการ)
      (3) การจัดท าคู่มือการด าเนินการ มีflowการท างาน
      (4) สรุปผลการประชุม/เผยแพร่ผลการด าเนินงาน
(3) ก าหนดมาตรการ กลไก หรือเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
ผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน(EB8-12)
    (1) จัดท าค าส่ัง ข้อส่ังการของผู้บงัคับบญัชา
    (2)  บนัทกึข้อมูลที่ก าหนดในเวบ็ไซต์ 
(4) การด าเนินงานตามแผนปฏบิติัราชการ
ประจ าป ี2562
    (1)  จัดท าแผน/อนุมัติแผนปฎบิติัราชการ
(แผนยุทธศาสตร์)
    (4) การก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินการ



จ านวน แหล่งงบ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/จ านวน พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

ตามแผน
    (5) สรุปผลการด าเนินการตามปฎบิติัราชการประจ าป ี
    (6)  เผยแพร่ผลการด าเนินงานแผนปฎบิติังานตาม
ยุทธศาสตร์
(5) ระบบรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏบิติั
ราชการประจ าปขีองบคุคลากร(EB13-EB14)
    (1) ประกาศรายผู้มีผลการประเมินดีเด่น และดีมาก
    (2) จัดท ากรอบแนวทางและการด าเนินการเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่มีผลสัมฤทธิก์ารปฎบิติังานต่ า
    (3) ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจใหท้ราบทั้งองค์กร
(6) การเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อ
สาธารณชน(EB14)
   (1) ด าเนินการประกาศเจตจ านงสุจริตโดยผู้บริหาร 
และมีการเผยแพร่บนเวบ็ไซต์
   (2) เผยแพร่เจตจ านงฯและภาพกิจกรรม
(7) จัดท ามาตรการกลไก เกี่ยวกับการร้องเรียนฯ(EB16)
   (1) ค าส่ังผู้รับผิดชอบ
   (2)ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน ทางโทรศัพท ์
อินเตอร์เน็ต ไปรษณีย์ แอพลิเคชั่นหรืออื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสม
   (3) คู่มือปฎบิติังานการรับเร่ืองร้องเรียน
   (4) แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน
   (5) รายงานสรุปผลการด าเนินการเกี่ยวกับ
เร่ืองร้องเรียน 2 รอบต่อป ี
   (6) มีการเผยพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน
(8) การก าหนดมาตรการก าหนดมาตรการ กลไก 
เกี่ยวกับการรับสินบน(EB17)
   (1) ประกาศมาตรการปอ้งกันการรับสินบนทกุรูปแบบ



จ านวน แหล่งงบ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/จ านวน พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

   (2)  ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
   (3) รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการปอ้งกัน
การรับสินบน
(9 ) การสร้างวฒันธรรมองค์กรค่านิยมสุจริตและต่อต้าน
การทจุริต
   (1) ด าเนินโครงการที่มีวตัถุประสงค์สร้างวฒันธรรมใน
องค์การ(คุณธรรมน าไทย(พอเพยีง วนิัย สุจริต จิตอาสา) 
   (2) สร้างค่านิยม MOPH (3)จรรยาขรก (4)ประมวล
จริยธรรม ขรก.)
(10) การด าเนินการกลุ่มบริหารที่โปรงใส
   (1) แผนการด าเนินงานของกลุ่มทคีวามพยายามที่จะ
ปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยใหม้ีความโปร่งใส
มากขึ้น
   (2)  ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
   (3) รายงานสรุปผลของกลุ่ม
(11) วเิคราะห/์ความรู้ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยขน์
ทบัซ้อน(EB20-EB22)
    (1) จัดประชุมเพื่อวเิคราะหค์วามเส่ียงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทบัซ้อน
    (2) จัดท ารายบงานการประชุมประโยขน์ทบัซ้อน
(12) จัดท าแผนการปฏบิติัการปอ้งกันปราบปรามทจุริต
มิชอบ(EB23-24)
    (1) จัดท าแผนการปฏบิติัการปอ้งกันปราบปราม
ทจุริตมิชอบ
        1.1.แผนปอ้งกันปราบปรามการทจุริต
        1.2.แผนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วนิัย
        1.3.แผนบริหารความเส่ียง/ควบคุมภายใน
        1.4.แผนการตรวจสอบภายใน



จ านวน แหล่งงบ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/จ านวน พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

    (2) จัดท ารายงานก ากับติดตามการด าเนินการตาม
แผนปอ้งกันปราบปรามทจุริตมิชอบ(1.1-1.4)
    (3) เผยแพร่ผลการด าเนินงาน
    (4) มีหลักฐานการชี้แจงเจ้าหน้าที่ มีค าส่ัง  
ข้อส่ังการ ประกาศ
(13) การก าหนดมาตรการและระบบตรวจสอบ
การปฎบิติังาน
   (1) จัดท าคู่มือการปฏบิติังาน
   (2) จัดท ามาตรฐานการปฏบิติังาน
   (3) จัดท าแนวทางการตราวจสอบการปฏบิติังานของ
เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏบิติังาน
(14)การอ านวยความสะดวกประชาชน งานบริการ………
   (1) จัดท าคู่มือ  การอ านวยความสะดวกประชาชน
   (2) มาตรฐานการปฏบิติังาน การอ านวยความสะดวก
ประชาชน
   (3) มีหลักฐานการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
1.9 ด าเนินงานด้านอื่นๆ ด้านการบริหารพสัดุ
    (1)บนัทกึโปรแกรมงบลงทนุ
    (2)จัดท าแผนพสัดุ ก ากับจัดท ารายงานการจัดซ้ือ
    (3)ประชุมใหค้วามรู้ด้านพสัดุ

2.ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

1.ทบทวนคณะท างานจัดวางระบบควบคุมภายในและผู้ติดตาม 20 คน อ.แม่เมาะ กิจกรรมเปน็ไป -        ธ.ค.-61 คกก
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน  คณะท างานบริหารความเส่ียง ตามแผนร้อยละ 100 มี.ค. , มิ.ย. และ ควบคุมภายใน
2.ประชุมพฒันาความรู้ระบบควบคุมภายใน ก.ย.-62 และบริหาร

เสนอใหจ้ังหวดัจัด ท าแผนพฒันาองค์ความรู้ ความเส่ียง
3. ประชุมคณะท างานฯ การตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน/ ภาคีเครือข่าย
ทบทวน Flow/ มาตรฐานการท างาน หน่วยงาน
4. ทบทวนระบบควบคุมภายใน



จ านวน แหล่งงบ
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ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/จ านวน พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

และเจ้าหน้าที่ทกุคนจัดท า Flow chart
5.ประชุมวเิคราะหผ์ลการประเมิน/ความเส่ียง

จัดท าแผนพฒันาองค์กร
6.จัดท ารายงานระบบควบคุมภายในทกุส่วนงาน
 -ส่วนงานย่อย ท ารายงาน ปย1,2ภาคผนวกกข
 -หน่วยงานท ารายงานปอ1,2,3มปส,แบบติดตาม,ก.ข
7.ระบบก ากับติดตามประเมินผลทกุ 6 เดือน

8.ด าเนินการประเมินระบบควบคุมภายใน 5 มิติ 
  และการด าเนินงานตามแผนแก้ไขความเส่ียงรายไตรมาส

3. การตรวจสอบภายใน
1ทบทวนแต่งต้ังคณะท างานบทบาทหน้าที่ รพ.สต. 5 แหง่ อ.แม่เมาะ กิจกรรมเปน็ไป -        ก.พ. , มิ.ย. 62 คกก
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ตามแผนร้อยละ 100 ตรวจสอบ
2.การประชุมเตรียมทมีตรวจสอบภายใน ภายใน
3. จัดท าแผน/ด าเนินการตรวจสอบภายใน ภาคีเครือข่าย
รพสต. ด้านการเงินบญัชี บริหารพสัดุ ยา/
เวชภณัฑ์/จัดเก็บรายได้ โดยทมี (รพ.&สสอ)
4. ด าเนินการออกตรวจสอบภายใน รพสต. ตามแผน 
5.รายงานผลการตรวจสอบ รพ.สต. 
 ใหผู้้บริหาร และ รพ.สต.ทราบ
6. รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานให ้จังหวดัทราบ
7.ติดตามการรายงานผลการแก้ไข
กรณีมีข้อเสนอแนะจากรพ.สต

รวม 4000 สสจ.
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ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปา้หมาย/จ านวน พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

ขอใหป้รับเพิ่มกิจกรรมการพฒันาระบบด าเนินงานITA ต่อจากข้อ 1.8  ใหต้าม EB 1-EB 26  โดยระบผูุ้รับผิดชอบหลักแต่ละกิจกรรมระยะเวลา งบประมาณใหค้รบถ้วน
ปรับงบประมาณ สสอ 4000 บาท ด าเนินการในไตรมาส 2



ยุทธศาสตร์ที ่4  บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)
ประเด็น / งาน :  การพฒันาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ
ตัวชีว้ัด (KPI) : ร้อยละการจัดซ้ือร่วมของยา เวชภณัฑ์ทีไ่ม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุทนัตกรรม มากกว่าหรือเทา่กับร้อยละ 20
สถานการณ์ / ข้อมูลพ้ืนฐาน :

วัสดุวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 75.59 ,37.21,51.54 และ 92.34  ตามล าดับ และมี อัตราส ารองคลังของเวชภณัฑ์ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุทนัตกรรม และ วัสดุวิทยาศาสตร์ 
ณ ส้ินปงีบประมาณ 2561 เทา่กับ 1.49 ,1.09.0.54 และ 0.49 ตามล าดับ โดยการจัดซ้ือยามีร้อยละการเบีย่งเบนจากแผนร้อยละ  6.73 (เปา้หมายไม่เกินร้อยละ 10)

จ านวน
แหล่ง
งบ

020406 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการยาและเวชภณัฑ์มิใช่ยา 
1.พัฒนาระบบธรรมาภบิาล 1. ทบทวนค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ รพ แม่เมาะ 1. มีนโยบายด้าน พ.ย.- กย 62 PTC
และประสิทธิภาพระบบ จัดการยาและเวชภณัฑ์มิใช่ยา อ าเภอแม่เมาะ บริหารจัดการยา ระบบยาและ
การบริหารยาจัดการและ 2. คณะกรรมการบริหารจัดการยาและ และเวชภณัฑ์ เวชภณัฑ์ของ รพ.
เวชภณัฑ์ เวชภณัฑ์มิใช่ยาก าหนดนโยบายด้านยา มิใช่ยาอ.แม่เมาะ และมีกรอบบญัชี

และเวชภณัฑ์ ทกุเดือน รายการยาและ
 3.ประชุมเพือ่ก ากับติดตามการใช้ยาและเวชภณัฑ์ เวชภณัฑ์ทีเ่ปน็
 4. ทบทวนกรอบบญัชียาและเวชภณัฑ์ ปจัจุบนั
 5.งานคัดเลือกผู้จ าหน่าย 2.ร้อยละการจัดซ้ือ
       - เข้าร่วมการสืบราคาร่วมกับจังหวัด/เขต ร่วมของยา 
       - สืบราคาเอง ในรายการทีไ่ม่ได้จัดซ้ือร่วม เวชภณัฑ์ทีไ่ม่ใช่ยา 
6.จัดซ้ือร่วมยา เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์
 วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทนัตกรรม และวัสดุทนัตกรรม 

 7.ท าแผนการจัดซ้ือ/จัดหายา มากกว่าหรือเทา่กับ
      จัดท าแผนจัดซ้ือดังนี้ จัดซ้ือทกุ ร้อยละ 20 ต.ค.- กย 62 เภสัชกรรม
    7.1 แผนจัดซ้ือยาและว.มิใช่ยา เดือน 3.มูลค่าจัดซ้ือเบีย่งเบน ทนัตกรรม
    7.2 แผนจัดซ้ือวัสดุทนัตกรรม จากแผนของเวชภณัฑ์ยา ชันสูตร
    7.3 แผนจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุการแพทย์ พสัดุ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

    ผู้รับ    
ผิดชอบ

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ 2562
คปสอ.แม่เมาะ   จังหวัดล าปาง

ปงีบประมาณ 2561 มีการจัดซ้ือร่วมเวชภณัฑ์ยาและเวชภณัฑ์ทีไ่ม่ใช่ยาในภาพรวม ร้อยละ  71.12 โดยมีการจัดซ้ือร่วมเวชภณัฑ์ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุทนัตกรรม และ 

ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
เปา้หมายและ

จ านวน
พืน้ที่

ด าเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ



จ านวน
แหล่ง
งบ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

    ผู้รับ    
ผิดชอบ

ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
เปา้หมายและ

จ านวน
พืน้ที่

ด าเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ

 8. ควบคุมก ากับการจัดซ้ือตามแผน วัสดุวิทยาศาสตร์และ
และ ด าเนินการขออนุมัติปรับแผนให้ วัสดุทนัตกรรม
เหมาะสมเมือ่อัตราการใช้ยาเปล่ียนแปลง  ไม่เกินร้อยละ 10
    8.1 จัดซ้ือยาและเวชภณัฑ์ตามแผน
ตามบญัชีราคายาและเวชภณัฑ์ทีต่่อรองราคา/
วิธีพเิศษ/ประกวดราคา E-bidding ร่วมกับจังหวัด
 9. ประเมินผลและควบคุมการจัดซ้ือยา ทกุ 3 เดือน มค 62
และเวชภณัฑ์ตามแผนทกุรายไตรมาส  มี.ค. 62
    9.1มีการตรวจสอบภายในทกุ3เดือน     มิย. 62
    9.2 รายงานผลการจัดซ้ือกระทรวง  ก.ย. 62
สาธาณสุข DMSICและจังหวัดทกุไตรมาส
 10. ประชุมการบริหารคลังยา จนท.รับผิดชอบ  - มค 62
และเวชภณัฑ์ใหม้ีประสิทธิภาพ คลังยาและ
  - ชี้แจงแนวทางปฏบิติั   การวิเคราะห์ เวชภณัฑ์ ใน รพ.
มูลค่ายาทีใ่ช้รายไตรมาสเพือ่ประกอบการบริหาร และ รพสต.
 -ชี้แจงแนวปฎบิติัตามเกณฑ์จริยธรรมทีดี่ 15 คน  - การด าเนินงาน
 - ประเมินการด าเนินงานด้านจริยธรรมทดีี ส่งเสริมจริยธรรมใน

การจัดซ้ือและส่งเสริม
การขาย ระดับ 3

 11.เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารและ
การควบคุม/การเก็บรักษายา
  ก. มีการส ารองยาในคลังอย่างเหมาะสม หน่วยเบกิ รพ.และ  -มูลค่าคงคลังเฉล่ีย ตค61 - กย 62 เภสัชกรรม

รพสต. ต่อจ่าย รพ., รพสต และ รพสต.
.ไม่เกิน 2 เดือน

  ข. เพิม่ประสิทธิภาพการตรวจสอบและ
เฝ้าระวังยาหมดอายุและเส่ือมสภาพ

 - มีการตรวจสอบยาและเวชภณัฑ์หมดอายุเส่ือม รพ.แม่เมาะ มค - กย 62 เภสัชกรรม
 สภาพในคลัง  คลังย่อย และหน่วยส ารอง ทกุ 1 เดือน และ รพสต.



จ านวน
แหล่ง
งบ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

    ผู้รับ    
ผิดชอบ

ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
เปา้หมายและ

จ านวน
พืน้ที่

ด าเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ

 - รพสต.มีการตรวจสอบการหมดอายุและส่ง รพสต.5 แหง่ มค - กย 62
แลกเปล่ียนเมือ่ใกล้หมดอายุ/ไม่มีอัตราการใช้ ทกุ 1 เดือน
    -สุ่มตรวจสอบและรายงานผลการส ารองและ ทกุ 3 เดือน ธค 61 ,มีค62 กลุ่มงาน
การรับ-จ่าย มิย62 ,สค62 เภสัชกรรม

กลุ่มงาน
12. งานคลังยา บริหาร
    ใช้โปรแกรม  INVC ควบคุมคลังยา

2. ก าหนดมาตรการ 1. ทบทวน,วางระบบควบคุมคลังย่อยของ รพ.แม่เมาะ  - หน่วยเบกิมีการ มค - กย 62 เภสัชกรรม
การใช้เวชภณัฑ์มิใช่ยา เวชภณัฑ์มิใช่ยา วัสดุทนัตกรรม รพสต. 5 แหง่ เบกิยาตามะบบ และ รพสต.
วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การเก็บรักษา Fixed stock 
วัสดุวิทยาศาสตร์ และการเบกิจ่าย โดยก าหนดใหห้น่วยเบกิ ทกุหน่วย
อย่างสมเหตุสมผล มีการเบกิยาตามะบบ Fixed stock

2. ทบทวน,ก าหนดเกณฑ์ในการส่งตรวจ  - การส่งตรวจทาง มค - กย 62 PCT
ทางหอ้งปฏบิติัการอย่างสมเหตุสมผล) หอ้งปฏบิติัการ
 - ก าหนดเกณฑ์การส่งตรวจทางแลบ เหมาะสม
 -ควบคุมก ากับการตรวจสุขภาพประจ าปี
yearly check up โรคเร้ือรังใหเ้หมาะสม
 - คณะกรรมการ PCT พจิารณาการส่ง
ตรวจทางหอ้งปฏบิติัการใหม้ีประสิทธิภาพ  
และความเหมาะสมของการส่ังใช้
3.มีการควบคุมการใช้วัสดุการแพทย์ PTC
และเวชภณัฑ์มิใช่ยา วัสดุทนัตกรรม
 -ชี้แจงนโยบายในการลดการสูญเสีย 
วัสดุการแพทย์ และ เวชภณัฑ์มิใช่ยา 
 - สุ่มส ารวจปริมาณคงเหลือทกุ 2 เดือน
เพือ่ลดการส ารองเวชภณัฑ์เกินจ าเปน็ รวมงบประมาณ 0 UC



ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2. การบรูณาการระบบงานปฐมภมูิเพื่อการขับเคล่ือน Service plan และพฒันาระบบบริการสุขภาพระดับอ าเภอปงีบประมาณ 2562
เปา้ประสงค์ 1. ประชาชนทกุกลุ่มวยัได้รับบริการพื้นฐาน  2. ลดอัตราปว่ย/ตายในโรคที่เปน็ปญัหาในพื้นที่  3. ระบบสุขภาพระดับอ าเภอเข้มแข็ง
กลยุทธ์  การพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข PMQA
ตอบสนองตัวชี้วัดหลักสสอ. ทกุแหง่ได้รับการพฒันาโดยใช้กระบวนการ PMQA

เปา้หมาย ผลผลิต ระยะเวลา ผู้รบั
รหสั ชื่อโครงการ และจ านวน ผลลัพธ์ จ านวน แหล่งงบ ด าเนินการ ผิดชอบ

 020407 โครงการพัฒนาการบรหิารจัดการการพัฒนา PMQA
1.ทบทวนค าส่ังคณะกรรมการ PMQA ระดับอ าเภอ 1 ทมี / 5 คน สสอ.แม่เมาะ 1.มีคณะท างานทมีน าใน ตค.-กย. 62 สสอ.
  -แต่งต้ังทมีน า การพฒันา PMQA
 -ประชุมคณะกรรมการ PMQA ระดับอ าเภอ ทกุ 3 4 คร้ัง / ปี สสอ.แม่เมาะ 2.รพ.สต.ได้รับการพฒันา ตค.-กย. 62 สสอ.
เดือน ค้นหาปํญหาในการด าเนินงานน าปัญหามาวเิคราะห์ โดยกระบวนการ PMQA
 หาแนวทางการแก้ไขปญัหาก าหนดผู้รับผิดชอบงาน
  -รายงานผลการด าเนินงานให ้สสจ.เพื่อรวบรวม 6 คร้ัง / ปี สสอ.แม่เมาะ ตค.-กย. 62 สสอ.
ส่งกลุ่มพฒันาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
 - จัดท าหมวด P และหวมด 5 ตามแนวทางจังหวดั หมวด P/5 สสอ.แม่เมาะ ตค.-กย. 62 สสอ.
หมวด P
ทบทวน ก าหนดเปา้หมายการท างาน สร้างค่านิยม
ที่ดีร่วมกัน ในสสอ.แม่เมาะ

 หมวด 5
- การจัดฝังโครงสร้างองค์กร
- การจัดระบบประเมินผลงาน
- การจัดการความก้าวหน้า(ร่วมกับ ย3)
- การสร้างแรงจูงใจ(ย3)
- จัดแวดล้อมในการท างาน โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม การท างาน
- ประเมินผลการท างาน และแนวทางการพฒันา

รวมงบประมาณ -   

แผนปฏบิตัิการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร ์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ประจ าปงีบประมาณ 2562
หน่วยงาน คปสอ.แม่เมาะ

โครงการย่อยของคปสอ.
กิจกรรมหลัก พ้ินทีด่ าเนินการ

งบประมาณ(บาท)
ล าดับ



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
1 020501 โครงการใหค้วามรู้แก่อสม.ในเขต อ.แม่เมาะ เร่ืองมลพษิส่ิงแวดล้อม การปอูงกันและการ

ปฐมพยาบาล
40400 40,400         

2 020502 โครงการการจัดบริการอาชีวอนามัยส่ิงแวดล้อม 87,900      87,900         
3 020503 โครงการพฒันางานจิตเวช 90,300      90,300         
4 020504 โครงการการพฒันาระบบบริการสุขภาพสาขายาเสพติด 32,200      399,000      431,200       
5 020505 โครการส่ือสารเพื่อสุขภาพ 120,500     120,500       
6 020506 โครงการเด็กน้อยแม่เมาะฟนัดี 8,300        8,300           

339,200    -   399,000     -   40,400       778,600       รวม ย.4 ทั้งหมด   6  โครงการ เปน็เงนิ

สรปุโครงการตามแผนงานแก้ไขปญัหา  คปสอ.แม่เมาะ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

ล าดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

รวมงบประมาณ



ตัวชีว้ัด /ค่าเปา้หมาย   :

1.เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงพิษภยัของหมอกควนั ไฟปุา
2.เพื่อให้ได้รับความรู้และความเข้าใจในสาเหตุของการเกิดปัญหาหมอกควนัไฟปุา รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบรวมถึงการดูแลตัวเองเมือ่เกิดภาวะหมอกควนั
3. ผู้เข้าอบรม มีความรู้ สามารถและปฏบิัติการช่วยเหลือในให้การปูองกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สถานการณ์และข้อมูลพ้ืนฐาน :

สถานการณ์ปัญหาหมอกควนัในประเทศไทย ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาหมอกควนัมักเกิด
ในช่วงฤดูแล้ง(มกราคม-เมษายน)ของทุกปี เนื่องจากในพื้นที่ทางภาคเหนือจะประสบปัญหาไฟปุาและการลักลอบเผาในที่โล่ง ท า ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

จ านวน(บาท) แหล่งงบฯ

020501 โครงการให้ความรู้แก่อสม.ในเขต อ.แมเ่มาะ เรื่องมลพิษสิง่แวดล้อม การป้องกันและการปฐมพยาบาล
1.ประชุม/ติดต่อประสานงานฝุายต่างๆทีเ่กี่ยวข้อง ตค.61  -  - ศูนย์เวช

2.ประชาสัมพนัธ์โครงการใหก้ับผู้เกี่ยวข้อง ตค.61  -  - ศูนย์เวช

3.จัดท าโครงการเสนอผู้บริหาร ตค.61  -  - ศูนย์เวช

4.ด าเนินการอบรมตามแผนงานในโครงการ อสม.50 คน ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ9 พย.61

 - ค่าจัดท าบอร์ดความรู้/โรลอัพ 5,000          กฟผ.มม. ศูนย์เวช
 - ค่าวิทยากร 5,400          กฟผ.มม. ศูนย์เวช
 - ค่าอาหารว่าง 2มือ้และค่าอาหารกลางวัน 12,000         กฟผ.มม. ศูนย์เวช
 - ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในการรณรงค์ 15,000         กฟผ.มม. ศูนย์เวช
 - ค่าวัสดุส านักงาน/เอกสารคู่มือความรู้ 3,000          กฟผ.มม. ศูนย์เวช
5. รายงานผลการประชุมใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ธค.61

40,400        กฟผ.มม.

ผู้รับผิดชอบ

รวมเปน็เงินทัง้สิน้ 

แผนปฏบิัตกิารสาธารณสุข (แก้ไขปัญหา)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คปสอ..........แมเ่มาะ...........จังหวัดล าปาง

งานศูนย์เวชศาสตร์สิง่แวดล้อมแม่เมาะ

ล าดับ ชือ่โครงการ กิจกรรมหลัก
เปา้หมาย/
จ านวน

พ้ืนทีด่ าเนินการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ



ตัวชีว้ัด /ค่าเปา้หมาย   :
1.มีระบบการเฝูาระวังส่ิงแวดล้อมในพืน้ทีเ่ส่ียง
2.ประชาชนอยู่ในส่ิงแวดล้อมทีป่ลอดภยั

สถานการณ์และข้อมูลพ้ืนฐาน :
1.อ าเภอแม่เมาะ ถือเปน็เขตพืน้ทืเ่ส่ียงต่อสุขภาพจากมลพษิทางอากาศ จากเปน็ทีต้ั่งของกิจการเหมืองแร่ลิกไนต์ และโรงไฟฟาูของการไฟฟาูฝุายผลิตแหง่ประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ
มีประชาชนทีอ่าศัยอยู่ในใกล้เคียงกับเหมือง และโรงไฟฟาู ซ่ึงอาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินกิจการของการไฟฟาูแม่เมาะ
2.มีสถานประกอบการทีเ่ข้ามารับช่วงเหมาและผู้ใช้แรงงานทัง้ในพืน้ทีแ่ละนอกพืน้ทีเ่ปน็จ านวนมาก

จ านวน(บาท) แหล่งงบฯ
1 020502 โครงการการจัดบริการอาชีวอนามัยสิง่แวดล้อม

1.การเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควัน/ไฟปาุ
1.1. ติดตามสถานการณ์หมอกควัน ไฟปาุ 5ต าบล อ.แม่เมาะ มค-เมย.62 การะเกด
และรายงานสถานการณ์ผลกระทบสุขภาพ เทอดพงษ์
1.2 รายงานข้อมูลการปวุย ๔ กลุ่มโรค รายวันตาม ผู้รับบริการรพ.แม่เมาะอ.แม่เมาะ มค-เมย.62
ระบบ ผ่าน Web สคร.๑๐ เชียงใหม่ทกุวัน  
1.3.จัดเตรียมหน้ากากอนามัยส าหรับ จนท. ผู้ปวุย OPD/NCD รพ.แม่เมาะ มค-เมย.62 ศูนย์เวช/สสอ.
และกลุ่มเส่ียง  ทีม่ารับบริการ รวมทัง้ รพ.สต.5แหง่
เวชภณัฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

1.4.ทบทวนแผนรองรับการเกิดภาวะหมอกควัน มีแผน/ทมีรองรับภาวะฉุกเฉิน ธค.61 EOC/สสอ

2.การเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากส่ิงแวดล้อม/ท างาน
 - การตรวจสุขภาพประชาชนรอบเหมืองหนิปนู 350คน/2หมูบ่า้น บา้นหว้ยคิง ข่วงม่วง พย-ธค.61 5000 เงินบ ารุง ศูนย์เวช
 - การตรวจสุขภาพประชาชนรอบเหมืองลิกไนต์ 1200 คน/3หมูบ่า้น ต.เสด็จ ต.จางเหนือ ต.นาสักธค.61-กพ.62 12900 เงินบ ารุง
 -การตรววจสุขภาพประชาชนรอบโรงไฟฟาู 1000 คน/3หมูบ่า้น เมาะสถานี สบปาูด ทา่สีสค-กย.62 12,000 เงินบ ารุง
 - การตรวจสุขภาพคนงานตามความเส่ียง คนงานในสถานประกอบการ ตค60
     เชิงรุก 33000 เงินบ ารุง
     เชิงรับ
    ค่าปก กระดาษรายงานผล ซองใส 25000 เงินบ ารุง

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิัตกิารสาธารณสุข (แก้ไขปัญหา)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คปสอ..........แมเ่มาะ...........จังหวัดล าปาง

งานศูนย์เวชศาสตร์สิง่แวดล้อมแม่เมาะ

ล าดับ ชือ่โครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน พ้ืนทีด่ าเนินการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ



จ านวน(บาท) แหล่งงบฯ
ผู้รับผิดชอบล าดับ ชือ่โครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน พ้ืนทีด่ าเนินการ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ

 - ด าเนินการคัดกรองโรคจากการท างาน ผู้รับบริการสิทธิ์ ปกส ตค61-กย.62 ศูนย์เวช
 - ด าเนินการตามมาตรฐานการจัดบริการ รพ.แม่เมาะ ตค61-กย.62 ศูนย์เวช
อาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อม
ส าหรับโรงพยาบาลชุมชน

รวมเปน็เงินทัง้สิน้ 87,900      



แผนปฏบิตัิการสาธารณสุข แผนแก้ไขปญัหา  ประจ าปงีบประมาณ 2562
ประเด็น / งาน : การบรหิารจัดการขับเคลื่อนระบบบรกิารสุขภาพ Service Plan
ตัวชี้วัด (KPI) :
1.อัตราการเข้าถึงบรืการผู้ปวุยโรคซึมเศร้า ร้อยละ >60
1.อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ  < 6.3/แสนประชากร

สถานการณ ์/ ข้อมูลพ้ืนฐาน :
การฆ่าตัวตายส าเร็จ ในพื้นทมีีอัตรา 20.02/แสนประชากร กระจายไปในพื้นที่ 3 ต าบล คือต าบลบา้นดงคิดเปน็ 56.52/แสนประชากร ต าบลจางเหนือ
คิดเปน็ร้อยละ 55.04 /แสนประชากร ต าบลแม่เมาะ38.89/แสนประชากร เปน็เพศชายจ านวน5 รายเพศหญิงจ านวน 3 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในวยัท างานอาย2ุ1-59 ปี
จ านวน 7 รายคิดเปน็ร้อยละ87.5 เปน็ผู้สูงอายุจ านวน 1 ราย สาเหตุปญัหาโรคจิตซึมเศร้า โรคเร้ือรังจ านวน 2 รายติดสุรา 2 รายทะเลาะกับแฟน 1 ราย

จ านวน แหล่งงบ
รหสัโครงการ 020503  โครงการพัฒนางานจิตเวช

1.)การส่งเสรมิปอ้งกันสุขภาพจิตเชิงรกุและเชิงรบั
1.1 การคัดกรอง เฝ้าระวัง และการประชาสัมพันธ์   (กลุ่มปกต)ิ
   -การคัดกรอง และการเฝูาระวงัภาวะซึมเศร้าในสถานบริการและชุมชน อาย>ุ15 ปี รพ.และรพสต.
   -.สร้างกระแสโดยการประชาสัมพนัธใ์นการสร้างสุขปรับทกุข์ อาย>ุ35 ปี พื้นที่ 5 ต าบล ตค61-กย62
(รณรงค์ประชาสัมพนัธผ่์านส่ือต่างๆ,เสียงตามสาย,ปาูยผ้า ,โปสเตอร์ และกลุ่มเส่ียง
,แผ่นพบั,นิทรรศการ) จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ ์  ในการเข้าถึงบริการ ประชาชน 5 ต าบล พื้นที่ 5 ต าบล
สายด่วนสุขภาพจิต 1323 /1600/1663

    -การเชื่อมต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งเครือข่ายในพื้นที่
1.2 อบรมอสม.สาขาสุขภาพจิตและยาเสพติด เร่ืองการค้นหาคัดกรอง 200 คน พื้นที่ 5 ต าบล บูรณาการกบังานอสม.

1.2. การส่งเสรมิปอ้งกันปญัหาสุขภาพจิตในสถานศึกษาและในชุมชน
1.2.1 ส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน(กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม) 1 แหง่ แม่เมาะวทิยา บรูณาการงานกลุ่มวยัTO BE 1
1.2.2  ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้ปกครอง" อยู่กับเด็กพเิศษอย่างไรไม่ใหเ้ครียด" ผู้ปกครอง อนุบาลแม่เมาะ 8,600 UC มิ.ย 62
(อบรมใหค้วามรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพฤติกรรมเด็ก การดูแลและการปรับ จ านวน 40 คน 1 วนั
พฤกรรมเด็ก การปรับตัวของผู้ปกครอง อยู่กับเด็กพเิศษอย่างไรไม่ใหเ้ครียด)
1.2.3 กิจกรรมฟาูใสสัญจร   (ดูแลกลุ่มเส่ียงและกลุ่มปวุย) ผู้ปวุยจิตเวช พื้นที่ 4 ต าบล 7,020 ตค61-กย62

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ แม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ล าดับ
รหสัโครงการ.....

โครงการ
กิจกรรมรอง

เปาูหมายและ
จ านวน

พื้นที่ด าเนินการ
ผลผลิต/
ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบล าดับ

รหสัโครงการ.....
โครงการ

กิจกรรมรอง
เปาูหมายและ

จ านวน
พื้นที่ด าเนินการ

ผลผลิต/
ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

การดูแลรักษาผู้ปวุยที่มีปญัหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช,ผู้ปวุยที่พยายาม จ านวน 120 คน 5 รพสต
ฆ่าตัวตาย/ซึมเศร้า,ผู้ปวุยติดสารเสพติด(สุรา/บหุร่ี) ในชุมชนเกี่ยวกับ
การดูแลตนเองใหก้ับผู้ปวุยและญาติร่วมกับการรักษาด้วยยาอย่างต่อเนื่อง
1.2.4 ครอบครัวสุขสันต์  (กลุ่มเส่ียงและกลุ่มปวุย )
 -วางแผนเตรียมกลุ่มเปาูหมายและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ปวุยจิตเวช รพสต 5 แหง่ 26,000 UC ตค61-กย62
 -ชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ปวุยและผู้ดูแล และท าข้อตกลงกับผู้ปวุยและ และญาติ
ผู้ดูแลในการเข้าร่วมกิจกรรมและนัดหมายตามวนั เวลาที่ก าหนดและ จ านวน 120 คน
ท าการนัดวนั ด าเนินกิจกรรม1วนัโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปวุยและญาติ
2.)พัฒนาระบบบรกิาร

 2.1 ประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานงานสุขภาพจิตและจิตเวช 2 คร้ัง/ปี รพ แม่เมาะ บูรณณาการฯ ตค61-กย62
2.2.พฒันามาตรฐานการดูแลในสถานบริการทบทวนและจัดท า CPG PCT
 พร้อมแนวทางประเมินผล ร่วมกับทมี PCT
    - CPG ผู้ปวุยติดสุรา      - CPG ผู้ปวุยจิตเวชวกิฤตฉุกเฉิน
    - CPG ผู้ปวุยซึมเศร้า     - CPG OSCC
2.3 พฒันาคลินิกบริการใหเ้พยีงพอกับจ านวนผู้รับบริการ สะดวก คลินิกฟาูใส รพ แม่เมาะ ตค61-กย62
 ปลอดภยัและเข้าถึงง่าย  ( กึ่ง one stop service )
2.4 บริการตรวจรักษาในเคสซับซ้อนโดยทมีจิตแพทย์ รพศ.ล าปาง จิตแพทย์ 1 รพ แม่เมาะ 9,000 ตค61-กย62
 -จิตแพทย์ออกตรวจและเยี่ยมบา้นผู้ปวุยจิตเวชที่มีอาการซับซ้อน  4 คร้ัง/ปี พยาบาล 1 คน
 -Traning แพทย์ประจ าผู้รับผิดชอบกลุ่มผู้ปวุยจิตเวชและยาเสพติด
2.5 ประสานและเรียนรู้ผู้รับผิดชอบ COC เชื่อมโยงข้อมูลบนัทกึในระบบ
เพื่อส่งต่อ CASE ในการดูแลต่อที่บา้น
3.)พัฒนาระบบบรหิารจัดการงานจิตเวช

 3.1ทบทวนคณะท างานระดับอ าเภอสาขาจิตเวชและยาเสพติด รพ/รพสต รพ แม่เมาะ

 3.2ทบทวนคณะท างาน  MCATT  ระดับอ าเภอ รพ/รพสต

3.3ทบทวนคณะท างาน   OSCC (ทมีอ าเภอ /ทมีโรงพยาบาล)

 3.2.จัดประชุมคณะท างาน  อ าเภอ ทกุ 3 เดือน รพ/รพสต รพ แม่เมาะ 1,500 UC มค-กย 62
จ านวน 15 คน



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบล าดับ

รหสัโครงการ.....
โครงการ

กิจกรรมรอง
เปาูหมายและ

จ านวน
พื้นที่ด าเนินการ

ผลผลิต/
ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

4)พัฒนาทมีและบคุลากรด้านจิตเวช  ( F2 )
4.1 อบรมฟื้นฟพูยาบาลและเจ้าหน้าที่ พยาบาลและจนท รพ แม่เมาะ 3,800 UC มีค 62
      -ในเร่ืองการดูแลทางสังคมจิตใจแก่ผู้มีปญัหาสุขภาพจิตแลจิตเวช จ านวน20 คน
4.2ส่งเภสัชกรเข้าร่วมประชุมอบรม(หลักสูตร ระยะส้ัน) เภสัชกร 1 ตน รพ สวนปรุง 5,260 UC กพ62
       -การใช้ยาจิตเวชตลอดจนองค์ความรู้ ใหม่ในการดูแลรักษาผู้ปวุยจิตเวช
4.3ส่งแพทย์เข้าอบรมระยะส้ันเร่ือง แพทย์ 1 คน รพ สวนปรุง 3,860 UC มีค62
        -การตรวจและวนิิจฉัยผู้ปวุยจิตเวชและยาเสพติด
4.4ส่งพยาบาลเข้าอบรมการพยาบาลฌฉพาะทางจิตเวชเด็กและวยัรุ่น พยาบาล 1 คน สถาบันราชานุกลุ บรูณา ย.3 UC กพ62
4.5 พฒันาศักยภาพผุ้ปฏบิติังานด้านวกิฤติสุขภาพจิต (MCATT) พยาบาล 1 คน ศูนย์สุขภาพจิตที ่1. 5,260 UC มิ.ย62
4.6 ส่งผู้รับผิดชอบเข้าประชุมวชิาการงานสุขภาพจิตนานาชาติ พยาบาล 2 คน กรมสุขภาพจิต 12,000 UC กพ62
4.7 ส่งพนักงานเปล/พขร เข้าอบรมการจ ากัดพฤติกรรมผู้ปวุยก้าวร้าว จ านวน 2 คน รพศ ล าปาง รพศ ล าปาง มีค62
4.8 ศึกษาวจิัยโปรแกรมการดูแลผู้ปวุยจิตเวชส าหรับญาติ ผู้ปวุยจติเวช  50 คนพื้นที่ 5 ต าบล 8,000 UC มค-กย 62
5)การควบคุมก ากับดูแล
5.1 ลงข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลใหม้ีความถูกต้องและครอบคลุม
5.2.ติดตามข้อมูลผลการด าเนินงานจาก HDC
5.3 การลงข้อมูล รง 506 และการสวบสวนโรค(การฆ่าตัวตาย)
5.4 คืนข้อมูลในเวทแีละติดตามก ากับผลการด าเนินงานในเวทปีระชุมคปสอ.
5.5 ควบคุมก ากับการด าเนินงานเปน็ไปตามแผน

รวม 0 90,300 UC



แผนปฏบิตัิการสาธารณสุข แผนแก้ไขปญัหา  ประจ าปงีบประมาณ 2562
ประเด็น / งาน : การบริหารจัดการขับเคล่ือนระบบบริการสุขภาพ Service Plan 
ตัวชี้วดั (KPI) :

สถานการณ์ / ข้อมูลพื้นฐาน :1.ร้อยละ 90 ของผู้ปวุยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจ าหน่าย
ประเด็นปญัหา   ปญัหายาเสพติดในพื้นที่มีการแพร่ระบาดมากขึ้นในป ี2560-2561  มีผู้เข้ารับการบ าบดัเพิ่มขึ้นจากปทีี่ผ่านมา ร้อยละ 30.85และ ร้อยละ 35.34 ตามล าดับ
ปญัหาดังกล่าวได้กระจายไปในพื้นที่อ าเภอแม่เมาะโดยเฉพาะพื้นที่ กฟผ แม่เมาะ มีผู้บ าบดัที่อยู่นอกเขตพื้นที่จ านวน 41 รายคิดเปน็ร้อยละ28.28ต าบลพบมากสุดที่ต าบลแม่เมาะ
และปญัหายังได้กระจายไปทกุพบ 37 ราย คิดเปน็ร้อยละ70.34 อยู่ในกลุ่มวยัรุ่นร้อยละ 29.66  ส่วนใหญ่อาชีพรับจ้าง เปน็นักเรียนนักศึกาษร้อยละ3.45 

จ านวน แหล่งงบ
รหสัโครงการ 020504 โครงการการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพสาขายาเสพติด

1.ระบบบรกิาร
1.1ประสานคณะท างาน ศปปส.อ.แม่เมาะ 10 คน ที่วา่การฯ พย.61 เสาวรส
ประชุมทบทวนการท างานในป ี2562
1.2 ร่วมทมี ศปปส.อ.แม่เมาะท าประชาคม 5 ต าบล 5 ต าบล
หมู่บา้น(ฝุายปอูงกัน บ าบดั ปราบปราม)
1.3มีการค้นหาคัดกรองผู้เสพผู้ติดเข้า กลุ่มเส่ียง พื้นที่เส่ียง บรูณาการ ตค 61-กย62
สู่กระบวนการบ าบดั ในพื้นที่อ าเภอ กับศปปส

แม่เมาะ .แม่เมาะ
1.4เข้าสู่กระบวนการบ าบดั แบง่เปน็ 
ผู้ใช้ผู้เสพและผู้ติดตามกระบวน
 - บ าบดัในสถานบริการ (สมัครใจ)  จ านวน75ราย โรงพยาบาล 187,500 สสจ ตค 61-กย62
       (จ านวน 4 เดือน > เ6 คร้ัง) แม่เมาะ
 - บ าบดัในสถานบริการ(พรบ.ฟื้นฟ)ู 70 ราย โรงพยาบาล 175,000 สสจ ตค 61-กย62
       (จ านวน 4 เดือน > เ6 คร้ัง) แม่เมาะ
 - บ าบดัแบบค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม 30 ราย วดับรรพตฯ บรูณาการ
       (จ านวน 12 วนั ) ศปปส.อ.
 -CBT (community  based  therapy) 1 แหง่ อ.แม่เมาะ
( รูปแบบการบ าบดัโดยใช้ชุมชนบ าบดั)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
คปสอ แม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาูหมาย/จ านวน พื้นที่ด าเนินการ
ผลผลิต/
ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาูหมาย/จ านวน พื้นที่ด าเนินการ

ผลผลิต/
ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

1.5 การติดตามผู้ผ่านการบ าบดั การติตาม โรงพยาบาล 24,000 สสจ ตค 61-กย62
ในสถานบริการและในชุมชน 50 ราย แม่เมาะ
1.6 สถานพยาบาลผ่านการประ โรงพยาบาล โรงพยาบาล บรูณา ย.2 UC  มีค62
เมินคุณภาพมาตรฐานยาเสพติด Re-ac แม่เมาะ แม่เมาะ
 -ประชุมทมีเตรียมรับRe-ac
 -รับRe-ac คร้ังที่ 3
1.7. พฒันารูแบบการบ าบดัโดยบรูณาการใหเ้ข้ากับกลุ่มเปาูหมาย
จัดกิจกรรมส าหรับผู้บ าบดับ าบดันอกสถานที่
 -ศึกษาดูงานเรือนจ ากลางจังหวดัล าปาง 40 คน 11,000 UC มี.ค62
 -รับฟงัธรรมมะและบ าเพญ็ประโยชน์ 40 คน 11,000 UC มี.ค62
ที่ศูนย์ปฎบิติัธรรมธรรมาภวิฒัน์
1.8. การบ าบดับหุร่ีในสถานบริการ 100 คน บรูณาการ กองทนุ ตค 61-กย62
 -กลุ่มผู้ปวุย NCD โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
 -กลุ่มผู้ปวุยทั่วไป   individual
 -กลุ่มผู้ปวุยที่ใช้ยาเสพติดใช้กระบวนการกลุ่ม
2.พัฒนาบคุลากร
2.1 อบรมการบ าบดัแบบ  CBT 7 คน รพ/รพสต บรูณาการ สสจ ตค 61-กย62
2.2ร่วมประชุมวชิาการยาเสพติด  2 คน รพ 10,200 UC กค62
แหง่ชาติรับประกาศ  Re-ac.
3.ระบบข้อมูลสารสนเทศ
3.1 อบรม ระบบข้อมูล บสต รพ.2 คน รพ บรูณาการ สสจ ตค 61-กย62

รพสต 5 คน รพสต.
3.2 ลงข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลใหม้ีความถูกต้องและครอบคลุม
3.3.ติดตามข้อมูลผลการด าเนินงานจาก HDC/บสต
5.4 คืนข้อมูลในเวทแีละติดตามก ากับผลการด าเนินงานในเวทปีระชุมคปสอ.
5.5 ควบคุมก ากับการด าเนินงานเปน็ไปตามแผน
4.ยาและเวชภณัฑ์
4.1 ชุดตรวจปสัาวะ(สสจ สนับสนุน) 3,000 ชุด โรงพยาบาล บรูณาการ สสจ ตค 61-กย62



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เปาูหมาย/จ านวน พื้นที่ด าเนินการ

ผลผลิต/
ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

4.2 ตรวจปสัสาวะในสถานบริการ 250 ราย แม่เมาะ 12500 สสจ ตค 61-กย62
4.3 ยาจิตเวชตามบญัชียาหลัก
5.งบประมาณ
 -ปรับปรุง/ขยายหอ้งบ าบดั/ย้ายหอ้งใหม่ 3 หอ้ง โรงพยาบาล งบค่าเส่ือม มี.ค 62
(หอ้งใหค้ าปรึกษา 2 หอ้งเล็ก หอ้งท ากลุ่ม 1 หอ้งใหญ่) แม่เมาะ
6.ธรรมภบิาลและการมีส่วนรว่ม
 -การมีส่วนร่วมของครอบครัว(การบ าบดั) ผู้เข้ารับการ รพ/รพสต/ชุมชน บรูณาการ ตค 61-กย62
  -การฟื้นฟสู่งเสริมอาชีพผู้ผ่านการบ าบดั ผู้ผ่านการบ าบดั ศสปปส.อ.

บ าบดัทกุระบบ กองทนุแม่
  -การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝูา แกนน า 5 ต าบล
ระวงั(การประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจ) ประชาชน
 -การเฝูาระวงักลุ่มเส่ียงในสถานศึกษา นร.กลุ่มเส่ียง 8 โรง บรูณาการ

เทคโน/มัธยม ศสปปส.อ.
 -การเฝูาระวงักลุ่มเส่ียงและแหล่งมั่วสุมในชุมชน
 -การเฝูาระวงักลุ่มเส่ียงในสถานประกอบ พนักงาน กฟผ.แม่เมาะ บรูณาการ
การ (การสุ่มตรวจปสัสาวะ/และมาตรการ) บริษทั ศสปปส.อ.
 -การก ากับติดตามประเมินผล

รวม 431,200
399,000 สสจ.(ปปส)
32,200 UC



แผนปฏบิตัิการสาธารณสุข แผนแก้ไขปญัหา  ประจ าปงีบประมาณ 2562
เปา้ประสงค์.     ประชาชนทกุกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ปอูงกัน ควบคุมโรคและคุ้มครองผู้บริโภค 5 กลุ่มวัย
                     ออกแบบกิจกรรมส่ือสารเพือ่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามประเด็นปญัหาของกลุ่มเปาูหมาย

ตอบสนองตัวชีว้ัดหลัก
  - ร้อยละ 50 มีการใช้ช่องทางการส่ือสารทีก่ าหนด

  - ร้อยละ 100 ของพืน้ทีม่ีการเผยแพร่ส่ือ/ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพในสถานบริการและในชุมชน
วิเคราะหส์ถานการณ์/ข้อมูลพ้ืนฐาน 

อ าเภอแม่เมาะเปน็อ าเภอหนึง่ทีม่ีปญัหาด้านสุขภาพมีอัตราปวุยและอัตราตายซ่ึงส่วนใหญ่มาจากด้านพฤติกรรมทัง้ส้ินในป2ี559-2561  
กลุ่มเส่ียงDM ป ี59-61เพิม่ขึ้นในป ี61 ดังนี ้7.7,3.57,4.84  กลุ่มเส่ียง HT ป ี59-61เพิม่ขึ้นในป6ี1ดังนี5้2.2,45.35,49.25
 -ผู้ปวุยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน ป ี59-61 ลดลงปี61 2.44,4.13,1.57-กลุ่มสงสัยปวุยHTได้วัดความดันทีบ่า้นร้อยละ 10.81
ผู้ปวุยโรคเบาหวานรายใหม่ลดลงร้อยละ 36.86 ผู้ปวุยโรคความดันโลหติสูงรายใหม่ลดลงร้อยละ -0.82
อัตราควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดีร้อยละ 18.37 ต่ ากว่าเปาูหมายอัตราควบคุมHT ร้อยละ 45.29 ต่ ากว่าเปาูหมาย
การคัดกรองพบจ านวนกลุ่มเส่ียงเพิม่มากขึ้นตามล าดับดังนัน้คปสอ.แม่เมาะจึงเหน็ความส าคัญของการรับข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์เพือ่
ส่งเสริมปอูงกันและปรับพฤติกรรมของประชาชนในพืน้ทีต่่อไป  รวมทัง้พฒันาระบบการเผยแพร่ข่าวสาร การเฝูาระวัง เตือนภยั และตอบโต้
ภยัทางด้านข้อมูล ข่าวสารด้านสุขภาพ เพือ่ใหป้ระชาชนเข้าถึงข่าวสารอย่างครอบคลุม 

จ านวน(บาท) แหล่งงบฯ
020505 โครการสือ่สารเพ่ือสุขภาพ
1.จัดตัง้คณะกรรมการสือ่สารระดับอ าเภอ
 -ประชุมทมีร่วมกันก าหนดวางแผนร่วมกัน คณะท างาน 20 คน รพ  รพสต มค 2561,สค 2561 2000 งานสุขศึกษา
 ก าหนดเนือ้หา รูปแบบการส่ือสารทีส่อด สุขศึกษาประชาสัมพนัธ์
ล้องกับปญัหา ความต้องการของประชาชนในพืน้ที ่ 4 คร้ัง/ปี
และสถานการณ์ปญัหาสุขภาพของอ าเภอทัง้ในกรณี
เร่งด่วนและปกติ
2 จัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายการสือ่สารในพ้ืนที่
 -จัดฐานข้อมูลเครือข่ายการส่ือสารในพืน้ทีเ่ช่น รพ  รพสต รพ  รพสต มค 2561,สค 2561
ศูนย์ส่ือ,วิทยุชุมชน ,หอกระจายข่าว ฯลฯ
3.พัฒนาเทคนิค รูปแบบการน าเสนอข้อมูล

แผนปฏบิตัิการสาธารณสุข แผนแก้ไขปญัหา  ประจ าปงีบประมาณ 2562
คปสอ.แม่เมาะ      จังหวัดล าปาง

ล าดับ ชือ่โครงการและกิจกรรมหลัก เปา้หมายและจ านวน
พืน้ที่

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ



จ านวน(บาท) แหล่งงบฯ
ล าดับ ชือ่โครงการและกิจกรรมหลัก เปา้หมายและจ านวน

พืน้ที่
ด าเนินการ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

 ข่าวสารด้านสุขภาพใหม้ีความน่าสนใจ
 -ส ารวจความต้องการในการใช้ส่ือ รพ  รพสต รพ  รพสต
 -ออกแบบส่ือทีน่่าสนใจและเหมาะสมกับการใช้งาน
ของกลุ่มเปาูหมายในแต่ละกลุ่ม
4.จัดกิจกรรมรณรงค์ในวาระต่างๆตามประเด็นทีก่ าหนด
2.1.ตามปฏทินิการระบาดปฏทินิสาธารณสุข ประชาชนในพืน้ที่  5 ต าบล มค 2561,สค 2561 100,000 UC
2.2.จัดกิจกรรมส่ือสารประชาสัมพนัธ์  5 ต าบล
 ในประเด็น 3อ. 2ส. 1ฟ   (10 สาขา)
2.3.จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านสุขภาพในสถานบริการและ
ในชุมชนตามยุทธศาสตร์ที่1.(กลุ่มวัย)
(แผ่นพบั/ปาูยผ้า/แผ่นไวนิล/แผ่น VCD)
     ---> จัดท าปาูยไวนิล 
     ---> จัดท าแผ่นพบั
     ---> จัดท าคู่มือ
     ---> จัดท าสต๊ิกเกอร์แผ่น
     ---> จัดท าโปสเตอร์
5.เผยแพร่ข่าวสารสุขภาพผ่านสถานบริการ ประชาชนในพืน้ที ่  5 ต าบล มค 2561,สค 2561
 ส่ือทอ้งถิ่น เครือข่ายในชุมชน เพือ่ใหป้ระชาชน  5 ต าบล
เข้าถึงข่าวสารข้อมูลสุขภาพทีถู่กต้องอย่างครอบคลุม ได้แก่
1.1.ผ่านส่ือต่างๆ เช่น แผ่นพบั/แผ่นปลิว
/ปฏทินิ/ปาูยรณรงค์/โปสเตอร์/สต๊ิกเกอร์
1.2.ผ่านเวทปีระชุมชมรมต่างๆ
1.3.ผ่านเวทปีระชาคม 
1.4.ผ่านกิจกรรมเชิงรุก โมบาย นิทรรศการ
6.สนับสนุนการสือ่สารเพ่ือปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ
3.1ประสานงานหน่วยงานทีม่ีการด าเนิน มค 2561,สค 2561
การเกี่ยวกับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
3.2.ประชุมร่วมกันในการออกแบบ กลุ่มทีม่ีการปรับ



จ านวน(บาท) แหล่งงบฯ
ล าดับ ชือ่โครงการและกิจกรรมหลัก เปา้หมายและจ านวน

พืน้ที่
ด าเนินการ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

กระบวนการและเคร่ืองมือปรับเปล่ียน เปล่ียนพฤติกรรม
 พฤติกรรมในแต่ละโรค คลินิก DPAC
3.3.สนับสนุนส่ือต่างๆทีใ่ช้ในกระบวนการ และการปรับเปล่ียน
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ในชุมชน
     ---> จัดท าปาูยไวนิล 
     ---> จัดท าแผ่นพบั
     ---> จัดท าคู่มือ
     ---> จัดท าสต๊ิกเกอร์แผ่น
     ---> จัดท าโปสเตอร์
8.ประเมินการรับรู้ข่าวสาร ความพึงพอใจของประชาชน
4.1 การรับรู้ของประชาชนโดยออกแบบ 100 ชุด
การประเมินการรับรู้โดยสุ่มในกลุ่มเปาูหมาย
4.2ออกแบบประเมินการรับรู้ข่าวสารด้านสุขภาพ
9.พัฒนาบคุลากรด้านการปรับเปลีย่นพฤติกรรม
 - ส่งผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาเข้าพฒันาศักยภาพ ผู้รับผิดชอบงาน เชียงใหม่ ธค 2561 5,000 UC

รพ/รพสต    2 คน
10.ประเมินมาตราฐานงานสุขศึกษา
  -เตรียมเอกสารส่งรับการประเมินสุขศึกษา รพ/รพสต. รพ/รพสต. พค 2562
 -รับการประเมินมาตรฐานจากเขต รพ/รพสต./เครือข่าย รพ/รพสต. พค 2562 3,000
  -ร่วมงานมหกรรมคุณภาพงานสุขศึกษา จ านวน  2 คน กทม. สค 2562 10,500 UC

รวม 120,500     UC



ตัวชีว้ัด /ค่าเปา้หมาย   :ร้อยละเด็ก 3 ป ีปราศจากฟันผุ - caries free ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 56.......
สถานการณ์และข้อมูลพ้ืนฐาน :

 1.. ร้อยละเด็ก 3 ป ีปราศจากฟันผุ - caries free ร้อยละ 47.18
 

จ านวน(บาท) แหล่งงบฯ
1 รหสัโครงการ 020506

โครงการเด็กน้อยแม่เมาะฟันดี การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์เด็ก
กิจกรรมหลัก
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ
1.1 ศูนย์เด็กอ่อนหวานปลอดน้ าอัดลม ทนัตกรรม
  1) ตรวจสุขภาพช่องปากและส ารวจ จ านวน 347 คน อ.แม่เมาะ ตค.61-ก.ย 62 กาญจนา
พฤติกรรมทนัตสุขภาพเด็กทกุคน
     ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
  2) สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม จ านวน 12 ศูนย์ อ.แม่เมาะ
สุขภาพ ช่องปากในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
  - แปรงฟนัหลังอาหารกลางวัน
  - จัดอาหารว่างด้วยผลไม้ 3-5 วัน/สัปดาห์
  - เน้นการด่ืมนมจืด
  - พฒันานโยบายสาธารณะ/มาตรการ
ศูนย์เด็ก อ่อนหวานปลอดน้ าอัดลม
    ลูกอม ขนม
  3) ใหบ้ริการทนัตกรรมตามความจ าเปน็        อ.แม่เมาะ
     เน้นการ earlydetection    
  - ทาฟลูออไรด์วานิชในเด็กทีม่ีความเส่ียง ร้อยละ 50(175คน)
  - อุดฟนัตามความจ าเปน็ ร้อยละ 20(70คน)

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิัตกิารสาธารณสุข (แก้ไขปัญหา)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คปสอ......แมเ่มาะ...........จังหวัดล าปาง

งาน.......งานทนัตกรรม(กลุม่เด็ก 3-5 ป ีในศูนย์เด็ก)..................

ล าดับ ชือ่โครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน พ้ืนทีด่ าเนินการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ



จ านวน(บาท) แหล่งงบฯ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบล าดับ ชือ่โครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน พ้ืนทีด่ าเนินการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

  4) ประเมินสภาวะช่องปากและด าเนิน อ.แม่เมาะ
การเยี่ยมบา้นเพือ่ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
    โดยเฉพาะการท าความสะอาดช่องปาก
     โดยผู้ปกครอง

 1.2 จัดอบรมผู้ปกครองเด็กและได้รับ ร้อยละ 80 อ.แม่เมาะ ตค.61-ก.ย 62 6,950 UC
การฝึกทกัษะการแปรงฟัน ผู้ปกครอง 278(คน)
แบบลงมือปฎบิตัิ(Hands on)

1.3 พัฒนาศักยภาพผู้ปกครองใหส้ามารถ  จ าวน 30 คน ต.สบปาูด ม.ค.-62 1,350 UC
ใช้ไหมขัดฟันเพ่ือปอ้งกันฟันกรามน้ านม
ผุด้านประชิดโดยด าเนินการในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.สบปา้ด(น าร่อง)

รวม 8,300     UC



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
1 020601 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแม่และเด็ก คปสอ.แม่เมาะ 8,500     8,500        

2 020602 โครงการพัฒนาบริการทันตสุขภาพและระบบบริการ ในวัยผู้สูงอายุ คปสอ.แม่เมาะ 10,750    10,750      

3 020603 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านแพทย์แผนไทย 25,290    บุรณา ย.1 25,290      

4 020604  โครงการพัฒนาขีดความสามารถการจัดบริการตาม 4,875     4,875        

5 020605 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพบริการพยาบาลกลุ่มการพยาบาล รพ.แม่เมาะ 141,720  400,000   541,720     

6

020606 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการผู้ประกันตน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล

4,210     4,210        

195,345  -  -      - 400,000   595,345    รวม ย.4 ทัง้หมด   5  โครงการ เป็นเงิน

สรุปโครงการตามแผนงานประจ า  คปสอ.แมเ่มาะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ล าดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

รวมงบประมาณ



ตัวชีว้ัด /ค่าเปา้หมาย   :  1. หญิงต้ังครรภ ์- ไม่มี
                              2. เด็กก่อนวัยเรียน - เด็ก 3 ป ีปราศจากโรคฟนัผุ - caries free ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 55
                                                     - เด็ก 0-12 ป ีฟนัดีไม่มีผุ - cavity free (วัดทีเ่ด็ก 12 ปี) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
สถานการณ์และข้อมูลพ้ืนฐาน :

 1. หญิงต้ังครรภ์        - ได้รับการตรวจช่องปาก ใหท้นัตสุขศึกษา ร้อยละ 56.89 และ ได้รับบริการทนัตกรรมตามความจ าเปน็ ร้อยละ 96.84
 2. เด็กก่อนวัยเรียน     - ได้รับการตรวจช่องปาก,Hands on ร้อยละ 78.94 และ ได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิช ร้อยละ 27.34
                           - เด็ก 18 เดือน ปราศจากโรคฟนัผุ - caries free  อ.แม่เมาะ = ร้อยละ 90.43   จังหวัด = ร้อยละ 87
                           - เด็ก 3 ป ีปราศจากโรคฟนัผุ - caries free  อ.แม่เมาะ = ร้อยละ 47.18    จังหวัด = ร้อยละ 53.75
                           - เด็ก 3 ป ีฟนัดีไม่มีผุ - cavity free  อ.แม่เมาะ = ร้อยละ 48.91     จังหวัด = ร้อยละ 56.77

รพ. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต.
ทา่สี สบปูาด บ้านใหม่ฯ กอรวก บ้านทาน

1 รหสัโครงการ 020601
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแม่และเด็ก คปสอ.แม่เมาะ
1. ตรวจช่องปาก ใหท้นัตสุขศึกษาโดยทนัต- / / / / / / 6 ทนัตกรรม
   บคุลากรหรือ จนท.สธ. (รายใหม่) ตค.61-ก.ย 62 หนึง่ฤทยั
  - ตรวจสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 90
  - ประเมินความรู้ก่อน-หลัง และใหค้วามรู้ ร้อยละ 90
    ทนัตสุขศึกษาทีถู่กต้อง
  - แจกแปรงสีฟนัและยาสีฟนั ร้อยละ 90
  - ฝึกทกัษะการแปรงฟนัโดยการควบคุมแผ่น ร้อยละ 20
    คราบจุลินทรีย์ (plaque control)
2. การใหบ้ริการทนัตกรรมตามความจ าเปน็ ร้อยละ 20 / / / / / 5
   (ขูดหนิน้ าลาย,อุดฟนั,ถอนฟนั)
3. เยี่ยมหลังคลอด โดยทนัตบคุลากร หรือจนท. ร้อยละ 50 / / / / / / 6
   หรือ อสม.เชี่ยวชาญใหค้ าแนะน าในการดูแล
   อนามัยช่องปากทารก

แผนปฏบิัตกิารสาธารณสุข (งานบรกิาร)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คปสอ.แมเ่มาะ จังหวัดล าปาง

งาน กลุ่มสตรีและเด็ก(0-2ป)ี

ล าดับ โครงการและกิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน แหล่ง
งบฯ

ผู้รับผิดชอบ
พ้ืนทีด่ าเนินการ

รวม

งบประมาณระยะเวลา
ด าเนินการ จ านวน

(บาท)



รพ. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต.
ทา่สี สบปูาด บ้านใหม่ฯ กอรวก บ้านทาน

ล าดับ โครงการและกิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน แหล่ง
งบฯ

ผู้รับผิดชอบ
พ้ืนทีด่ าเนินการ

รวม

งบประมาณระยะเวลา
ด าเนินการ จ านวน

(บาท)
4. ก ากับติดตามเน้นความครอบคลุมการให้ ร้อยละ 100 / / / / / / 6
   บริการ (รายสถานบริการ)
กิจกรรมหลัก  เฝ้าระวังภาวะสุขภาพช่องปากและจัดการปรับเปลีย่นพฤติกรรมผู้เลีย้งดูเด็ก(0-2ป)ี ตามความเสีย่ง ตค.61-ก.ย 62 หนึง่ฤทยั
                  (อนามัยช่องปากและพฤติกรรมการดูแล)
1. ตรวจบนัทกึผลสุขภาพช่องปาก พฤติกรรม / / / / / / 6
  - ตรวจสุขภาพช่องปาก บนัทกึจ านวนซ่ีฟนั ร้อยละ 80
    คราบจุลินทรีย์ รอยผุ และพฤติกรรมเด็กทีม่ารับวัคซีนใน WBC
  - ใหท้นัตสุขศึกษาและค าแนะน าแก่ ผปค. ร้อยละ 80
  - ทาฟลูออไรด์วาร์นิชเพือ่ปอูงกันโรคฟนัผุ ร้อยละ 50
  - แจกแปรงสีฟนัใหก้ับเด็ก 18 เดือน ร้อยละ 80 
2. จัดท าOral care planตามระดับความเส่ียง ร้อยละ 50 / / / / / / 6
  - เด็ก 9-36 เดือน ได้รับการประเมินความเส่ียง
  - ด าเนินการเยี่ยมบา้น เพือ่ติดตามปรับเปล่ียน
    พฤติกรรมตาม guildline เพือ่ลดระดับความ
    เส่ียงต่อโรคฟนัผุกลับมาเปน็ระดับปกติ
  - ใหค้วามรู้และฝึกทกัษะการดูแลความสะอาด
    ช่องปากเด็กใหก้ับผปค.เพือ่ลดคราบจุลินทรีย์
    โดยการลงมือฝึกปฏบิติัจริง
3. ฝึกทกัษะการดูแลความสะอาดช่องปากเด็ก ร้อยละ 80 / / / / / / 6
   ใหก้ับ ผปค. เพือ่ลดคราบจุลินทรีย์ โดยการ
   ใหล้งมือฝึกปฏบิติัจริง (Hands on)
4. ใหบ้ริการทนัตกรรมแก่เด็ก0-2 ป ีตามความจ าเปน็ ร้อยละ 50 / / / / / / 6
5. อบรมจนท. พนง.เยี่ยมบา้น อสม.เชี่ยวชาญ 10 / / / / / 5 ม.ค.-62 1,500 UC
   ด้านทนัตฯเน้นการดูแลกลุ่มเด็กเล็ก เพือ่ให้ (แหง่ละ 2 คน)
   ด าเนินการติดตามเยี่ยมบา้นเด็ก 9-36 เดือน
   ตาม Oral care plan ได้
6. อบรมเชิงปฏบิติัการ อสม.เชี่ยวชาญ ด้านทนัตฯ 50 คน / / / / / / 6 ม.ค.-62 7,000 UC
   เน้นการดูแลกลุ่มเด็กเล็ก เพือ่ใหด้ าเนินการติดตาม ต.แม่เมาะ 18 คน



รพ. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต.
ทา่สี สบปูาด บ้านใหม่ฯ กอรวก บ้านทาน

ล าดับ โครงการและกิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน แหล่ง
งบฯ

ผู้รับผิดชอบ
พ้ืนทีด่ าเนินการ

รวม

งบประมาณระยะเวลา
ด าเนินการ จ านวน

(บาท)
  เยี่ยมบา้น และใหค้ าแนะน าแก่ผู้ปกครอง ต.สบปาูด 8 คน
  เด็ก 9-36 เดือน ตาม Oral care plan ได้ ต.นาสัก 9 คน

ต.บา้นดง 8 คน
ต.จางเหนือ 7 คน

รวม 8500



ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย :  1. ตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ และคัดกรองภาวะน้ าลายแหง้จากโรคทางระบบ

                   2. ตรวจสุขภาพช่องปากผู้ปุวยติดบ้านติด-ติดเตียงร้อยละ 100 และบริการทันตกรรมร้อยละ 20
                   3. ตรวจสุขภาพช่องปากผู้ปุวยโรคเบาหวาน(รายใหม)่และให้บริการทันตกรรม (ร้อยละ 50 ของผู้ปุวยเบาหวานรายใหม)่

รพ. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต.
ทา่สี สบปูาด บ้านใหม่ฯ กอรวก บ้านทาน

2 รหสัโครงการ 020602 โครงการพัฒนาบริการทนัตสุขภาพและระบบบริการ ในวัยผู้สูงอายุ คปสอ.แม่เมาะ
1. การจัดบริการด้านการฟ้ืนฟู ทนัตกรรม
 1.1 บริการฟันเทียมให้ผู้สูงอาย ุ( 50 ปีขึ้นไป) 28 คน ตค.61-ก.ย 62 ประทมุ
2. บริการด้านส่งเสริมปอ้งกัน
 2.1 ให้บริการทันตกรรมปูองกนัตามชุดสิทธิ ร้อยละ 50 / / / / / / 6 ตค.61-ก.ย 62 5,000     UC(LTC)

      ประโยชน์ ของจ านวนผู้สูงอายุ
 - ตรวจสุขภาพช่องปาก / ใหค้ าแนะน า ขูดหนิปนู ทัง้หมด
   การทาฟลูออไรด์เฉพาะที ่ปอูงกันรากฟนัผุ
 - ตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายแุละคัดกรอง
   ภาวะน้ าลายแห้งจากโรคทางระบบ
2.2 ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอาย ุ / / ตค.61-ก.ย 62 5,000     UC(LTC)

     (บูรณาการกบังานต าบล long term care)
 - ให้ความรู้ ส่งเสริมการแปรงฟันในชมรม 
    ตามองค์ประกอบที ่5
2.พัฒนาบริการทนัตสุขภาพและระบบบริการ ผู้ปว่ยติดบา้นติดเตียง คปสอ.แม่เมาะ/ / / / / / 6 ตค.61-ก.ย 62 750        UC(LTC) ประทมุ
 2.1 ประสาน COC และ ออกเยี่ยมบา้นผู้ปวุย ร้อยละ 100
   ติดบา้น - ติดเตียงพร้อมทัง้สอน care giver ของกลุ่มผู้ปวุยติดบา้น
   ท า care plan ร่วมกัน ติดเตียง
 2.2 ตรวจสุขภาพช่องปากผู้ปวุยติดบา้นติดเตียง 
 2.3 บริการทนัตกรรมผู้ปวุยติดบา้นติดเตียง ร้อยละ 20

รวม จ านวน
(บาท)

แหล่งงบฯ

แผนปฏบิัตกิารสาธารณสุข (งานบรกิาร)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คปสอ.แมเ่มาะ จังหวัดล าปาง

งาน กลุ่มวัยท างานและผู้สูงอายุ

ล าดับ โครงการและกิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน
พ้ืนทีด่ าเนินการ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ



รพ. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต.
ทา่สี สบปูาด บ้านใหม่ฯ กอรวก บ้านทาน

รวม จ านวน
(บาท)

แหล่งงบฯ
ล าดับ โครงการและกิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน

พ้ืนทีด่ าเนินการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

ของกลุ่มผู้ปวุยติดบา้น
ติดเตียง

3.พัฒนาบริการทนัตสุขภาพและระบบบริการ ในวัยท างาน คปสอ.แม่เมาะ / 1 ตค.61-ก.ย 62 ประทมุ
3.1 ตรวจสุขภาพช่องปากผู้ปวุยโรคเบาหวาน ร้อยละ 50
3.2 บริการทนัตกรรมผู้ปวุยโรคเบาหวาน ของผู้ปวุยเบาหวาน
3.3 จัดระบบคัดกรองและส่งต่อมะเร็งช่องปาก รายใหม่
 - ด าเนินการคัดกรองมะเร็งช่องปากในกลุ่ม
   อายุ 40 ปชีึ้นไป
 - ประสานกับโรงพยาบาลล าปาง/ ในเร่ืองแผนการ
   รักษาการเตรียมช่องปากก่อนการรักษา ติดตาม
   หลังการรักษา
 - โรงพยาบาลล าปางด าเนินการรักษา / ส่งต่อ
   และบรูณะสภาพช่องปากใหส้ามารถด ารงชีวิต
   ได้ตามปกติ
3.4 ประสานกับNCDคลินิกในการรักษาโรคปริทนัต์

รวม 10,750    
งบ UC  (LTC) =10,750 บาท



ประเด็น / งาน : แพทย์แผนไทย

ตัวชีว้ัด (KPI) :

1. ร้อยละของผู้ปวุยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกทีไ่ด้มาตรฐาน ร้อยละ 18.5

2. มีมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเพิม่ขึ้นร้อยละ 10 
สถานการณ์ / ข้อมูลพ้ืนฐาน :

ตามเกณฑ์มาตราฐานของกระทรวงสาธารณสุข อัตราของผู้มารับบริการแพทย์แผนไทยเปรียบเทยีบกับผู้มารับบริการทัง้หมดต้องมากกว่าหรือเทา่กับร้อยละ 18.5
และมีมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเพิม่ขึ้นร้อยละ 10 จากรายงานสถิติของโรงพยาบาลแม่เมาะผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยต่อผู้รับบริการแพทย์แผนปจัจุบนั ปงีบประมาณ 2561 คิดเปน็
ร้อยละ 18.16 และมีมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรต่อยาแผนปจัจุบนั คิดเปน็ร้อยละ 1.46 ซ่ึงยังไม่ผ่านตัวชี้วัดทีก่ าหนด  ดังนัน้งานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลแม่เมาะ 
 จึงก าหนดแผนปฏบิติัการเพือ่พฒันางานแพทย์แผนไทยใหไ้ด้ตามตัวชี้วัดทีก่ าหนดของกระทรวงสาธารณสุขเพือ่พฒันาศักยภาพด้านการบริการงานแพทย์แผนไทย
ใหไ้ด้ตามมาตราฐานทีก่ าหนด และตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุซ่ึงมีแนวโน้มเพิม่สูงขึ้น และเปน็กลุ่มทีม่ีความเส่ียงด้านการเจ็บปวุยจากโรคเร้ือรัง 
เพือ่เปน็การดูแลสุขภาพโดยการน าเอาศาสตร์แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพต่อไป

จ านวน(บาท) แหล่งงบฯ
1 รหสัโครงการ 020603

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพด้านแพทย์แผนไทย
1.1ส่งเสริมสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วยศาสตร์ หญิงหลังคลอด รพ.แม่เมาะ ต.ค61-ก.ย62 3,000 UC ทพิปภา
การแพทย์แผนไทย ทีม่ารับบริการ
1.1.1ใหบ้ริการฟืน้ฟสุูขภาพหญิงหลังคลอดด้วย ที ่รพ.แม่เมาะ
การนวด อบ ประคบ ทบัหม้อเกลือ
1.1.2ส่งเสริมสุขภาพหญิงต้ังครรภแ์ละหญิงหลังคลอด หญิงต้ังครรภแ์ละ รพ.แม่เมาะ ทพิปภา
โดยการใหสุ้ขศึกษาทางแผนไทยทีค่ลินิกแม่และเด็ก หญิงหลังคลอดทีม่ารับ

บริการที ่รพ.แม่เมาะ
1.1.3จัดใหม้ีบริการประคบเต้านมใน มารดาหลังคลอด รพสต.ทา่สี ต.ค61-ก.ย62 21,000 UC ทพิปภา
หญิงหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในรพสต. ในเขตรับผิดชอบ รพสต.บา้นใหม่ ผช.พท.
โดยรพช. สนับสนุนลูกประคบให ้รพสต. รพสต.สบปาูด ทา่สี,บา้นใหม่

รพสต.กอรวก สบปาูด,กอรวก
1.1.4จัดท าส่ือเพือ่ประชาสัมพนัธ์การดูแลบริบาลหญิง ประชาชนทัว่ไป(กลุ่ม ทพิปภา

ล าดับ

แผนปฏบิัตกิารสาธารณสุข (งานบรกิาร)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คปสอ.แมเ่มาะ.จังหวัดล าปาง

งบประมาณโครงการและกิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน พ้ืนทีด่ าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ



จ านวน(บาท) แหล่งงบฯ
ล าดับ งบประมาณโครงการและกิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน พ้ืนทีด่ าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

หลังคลอดด้วยศาตร์แพทย์แผนไทย สตรี)
1.2จัดบริการคลินิกเฉพาะโรคเข่าเล่ือม ผู้ปวุยข้อเข่าเส่ือม รพ.แม่เมาะ ต.ค61-ก.ย62 ทพิปภา
1.2.1จัดใหบ้ริการพอกเข่าด้วยยาสมุนไพรด้วยกรรม ทีม่ารับบริการที ่
วิธีทางการแพทย์แผนไทยในคลินิก รพ.แม่เมาะ
1.2.2 เพิม่การจัดบริการพอกเข่าด้วยยาสมุนไพรเชิงรุก ผู้สูงอายุทีม่ีภาวะ อ.แม่เมาะ ต.ค61-ก.ย62 บรุณา ย.1 LTC ทพิปภา
เน้นในชมรมผู้สูงอายุโดยบรูณาการร่วมกับงานสูงอายุ ปวดข้อเข่า ต.บา้นดง 50 คน สูงอายุ

ต.นาสัก 50 คน
ต.จางเหนือ 60 คน
ต.สบปาูด 50 คน
ต.แม่เมาะ 50 คน

1.2.3. ใหบ้ริการแพทย์แผนไทยแผนกผู้ปวุยใน
 - ผู้ปวุยทีม่ีปญัหาเกี่ยวกับระบบกล้ามเนือ้   ผู้ปวุยในได้รับบริการ รพ.แม่เมาะ ต.ค61-ก.ย62 ทพิปภา
 (muscle strain) แพทย์แผนไทย
 - หญิงหลังคลอด
 -ผู้ปวุย Palliative care
1.3.ใหบ้ริการแพทย์แผนไทยคู่ขนานแผนกผู้ปวุยนอก ผู้ปวุยทีม่ารับบริการ อ.แม่เมาะ ต.ค61-ก.ย62 ทพิปภา
ในโรงพยาบาล (OPD คู่ขนาน) โดยจัดใหบ้ริการ รพ.แม่เมาะ 
สัปดาหล์ะ 3 วัน(วันจันทร์,วันพธุ,วันศุกร์)
1.4จัดท าส่ือเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรทีม่ีอยู่ใน ทมีสหวิชาชีพ รพ.แม่เมาะ ต.ค61-ก.ย62 ทพิปภา
โรงพยาบาลเพือ่ใหค้วามรู้และสร้างความ รพ.แม่เมาะ
มัน่ใจในการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปจัจุบนั
ใหก้ับทมี สหวิชาชีพ เช่น แพทย์ผู้ส่ังใช้ยา 
,พยาบาลเวชปฏบิติั และผู้เกี่ยวข้อง
1.5 ส่งเสริมสุขภาพผู้ปวุยโรคเร้ือรัง(เบาหวาน/ความดัน ผู้ปวุย DM/HT รพ.แม่เมาะ ต.ค61-ก.ย62 ทพิปภา
โลหติสูง) ด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยร่วมกับคลินิกพเิศษ ทีม่ารับบริการที่ บรูณาการ
 - ใหสุ้ขศึกษาเร่ืองการใช้สมุนไพร,ผักพืน้บา้นอาหารต้านโรค รพ.แม่เมาะ งาน NCD
1.6. สถานบริการสาธารณสุขมีสวนสมุนไพร
 - ส่งเสริมใหม้ีการจัดสวนสมุนไพรใน



จ านวน(บาท) แหล่งงบฯ
ล าดับ งบประมาณโครงการและกิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน พ้ืนทีด่ าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

สถานบริการ รพ.สต. 5 แหง่ ทกุสถานบริการ ทกุเดือน ทพิปภา
 - เผยแพร่สวนสมุนไพรไทย กินได้ ใช้ดี จึงบอกต่อ รพช 1 แหง่
 - ปรังปรุงสวนสมุนไพร (รพ) พ.ค.-62 UC ทพิปภา
1.7 ออกเยี่ยมบา้น บ าบดัฟืน้ฟผูู้พกิารร่วมกับ กลุ่มผู้ปวุย อ.แม่เมาะ
ทมีสหวิชาชีพ COC
2.พฒันาองค์ความรู้และทกัษะบคุลากรด้านแพทย์แผนไทย
2.1พฒันาศักยภาพ ทกัษะการรักษาด้านแพทย์แผนไทย งบส่วนกลาง ทพิปภา
การแพทย์ทางเลือกแก่แพทย์แผนไทย เร่ือง รอ สสจ.จัด
การบง่ต้อด้วยหนามหวายเพือ่รักษาโรคต้อ
 2.2พฒันาศักยภาพผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเร่ืองการนวด รพ. 3 คน เม.ย 62 1,290 UC ทพิปภา
รักษาใหไ้ด้มาตราฐาน รพสต.6 คน 5 แหง่ อาทติยา

รวม 9 คน
3.สอนโรงเรียนผู้สูงอายุในอ าเภอแม่เมาะ
3.1ใหค้วามรู้ผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย อ.แม่เมาะ ต.ค61-ก.ย62 ทพิปภา
บรูณาการร่วมกับงานสูงอายุ
4. การนิเทศน์ติดตามรพสต.ทีม่ีแพทย์แผนไทย
4.1 ออกนิเทศน์ติดตามรพสต.ป ี2 คร้ัง อ.แม่เมาะ มี.ค.ตค. 62 ทพิปภา
4.2 สรุปผลการด าเนินงานทกุเดือนในคปสอ.
4.3 ประเมินผลการด าเนินงานทกุ 6 เดือนและ 12 ตามตัวชี้วัด

รวม 32,290
25290 UC

บรุณา ย.1 LTC



ประเด็น / งาน : การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพตาม (Service Plan) อ าเภอแม่เมาะ
ตัวชี้วัด (KPI) :
1) อัตราตายผู้ปวุยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิดcommunity-acquired
2) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ
3) อัตราตายจากมะเร็งปอด
4) ผู้สูงอายุในกลุ่ม Geriatric Syndrome ในสถานพยาบาลได้รับการตรวจรักษาและส่งต่อได้อย่างถูกต้องร้อยละ80
5) ร้อยละผู้ปวุยตาบอดจากต้อกระจก (BlindingCataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วนั
สถานการณ ์/ ข้อมูลพ้ืนฐาน :
กลุ่มผู้ปวุยSepsis /Septic shockป ี58-61พบวา่ ยังคงเปน็ปญัหาและสาเหตุการเสียชีวติ ซ่ึงต้อง Refer ไปรับรักษาโรงพยาบาลศูนย์ล าปางค่อนข้างสูง(ผู้ปวุย admit 36,36,26และ61  
ผู้ปวุย Sepsis 39 รายเปน็ Septic Shock 15 ราย รีเฟอร์ รพ.ล าปาง 26 ราย
อัตราการรอดชีวติร้อยร้อยละ 87.18 H/C ก่อนให ้ATB ภายใน 1 hr.ร้อยละ 89.74 ได้ ATB ใน 1 hr.ร้อยละ 97.43
จ านวนผู้สูงอายุอ.แม่เมาะป ี2561 มีทั้งหมด 6,277 คนมีผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองต้อกระจกร้อยละ 94.74 พบผิดปกติ8 คน  ได้รับการผ่าตัดภายใน  30 วนัทั้งหมด 
 ผู้ปวุยDM ได้รับการคัดกรอง DR ร้อยละ 61.45   พบผิดปกติร้อยยะ 2.2  ทั้งหมดได้รับการส่งต่อ

พ้ืนที่ด าเนินการ
รพ. จ านวน แหล่งงบ

020604 โครงการพัฒนาขีดความสามารถการจัดบรกิารตาม

Service plan 4 สาขา
1 สาขาโรคอายุรกรรม และศัลยกรรม 

Sepsis
pp&p
1. ประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรู้จัก พยาบาลรพ. ER ,WARD พ.ย.-61 CM 
และเหน็ความส าคัญของ sepsis เพื่อลด แม่เมาะ และ ทมีสหสาขา Sepsis
อัตราปวุย/ตาย รพสต.ทั้งหมด ระดับอ าเภอ ทบัทมิ
2. เพิ่มศักยภาพการคัดกรองกลุ่มเส่ียง
ใหค้วามรู้เจ้าหน้าที่ในรพสต.ในการคัดกรอง
ผู้ปวุย sepsis/septicshock
3. พฒันาระบบบริการ
3.1.ใช้ Sepsis-3,qSOFA,SOFA score แพทย์ / พยาบาล รพ.แม่เมาะและ พ.ย.-61 CM 
 ในการวนิิจฉัย SEPSIS/Septic Shock และทมีสหสาขา รพ.สต. 5แหง่ Sepsis

แผนปฏบิตัิการสาธารณสุข (งานบรกิาร)  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
คปสอ.แม่เมาะ.จังหวัดล าปาง

ล าดับ โครงการและกิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบ



พ้ืนที่ด าเนินการ
รพ. จ านวน แหล่งงบล าดับ โครงการและกิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน ระยะเวลาด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบ

3.2พฒันามาตรฐานการดูแลรักษา sepsis ที่ วชิาชีพ ทบัทมิ
SOFA score<4 ได้มาตรฐานต้ังแต่ ER ,WARD ระดับอ าเภอ
3.3สร้างระบบส่งต่อไป รพ.แม่ข่าย M2 และ 
A ที่มีประสิทธภิาพ โดยใช้ Thai Refer
 ร่วมกับ Line 
3.4น า early warning sing ( MEWS )
 มาใช้ทั้งรพ.เพื่อเตรียมพร้อม
ในการท า hospital acquried sepsis 
3.5ใช้โปรแกรม SepNet1  เก็บข้อมูล แพทย/์พยาบาลรพ.แม่เมาะ รพ.แม่เมาะ ทกุเดือน CM Sepsis
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนหน้าเชื่อถือ ทบัทมิ
SepNet1 เพื่อใหไ้ด้ข้อมูลครบถ้วน 
 และส่ง KPI ใหเ้ขตได้ทนัเวลา
3.6ร่วมมือกับทมีรักษาวนิิจฉัยและรักษาใหเ้ร็ว  ER ,WARD รพ.แม่เมาะ CM Sepsis
เกิด septic shock น้อยลง ทมีสหสาขา ทบัทมิ
3.7 ร่วมมือกับรพ.สต. เพื่อใหว้นิิจฉัยและ
และรักษาได้เร็ว เกิด Sepsis/Septic shock ลดลง
3.8ยาและอุปกรณ ์( Medical products&
Techno logies )
1จัดหายาปฎชิีวนะ Ceftriazone พยาบาล/เภสัชฯ รพ.แม่เมาะ พ.ย.-61 PHARM.
/Ceftazidine/augmentin
2จัดหาขวด H/C และแผ่นตรวจ serum จนท.หอ้ง รพ.แม่เมาะ LAB
 lactate ปฎบิติัการ
9.การพัฒนาบคุลากร 
 -ฟื้นฟคูวามรู้วชิาการ Sepsis แพทย/์พยาบาล รพ.แม่เมาะ ธ.ค.-61 1,250            uc PCT,CM 

ผู้เกี่ยวข้อง50 คน รพสต.5 แหง่ Sepsis
ในเขตอ.แม่เมาะ ทบัทมิ

10. มีการประชุมพฒันางานสม่ าเสมอ ( CQI ) 1.ส่งKPIสสจ. PCT
11. CM ลงข้อมูลในโปรแกรม CM รพ.แม่เมาะ ทกุเดือน CM 



พ้ืนที่ด าเนินการ
รพ. จ านวน แหล่งงบล าดับ โครงการและกิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน ระยะเวลาด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบ

SepNet1 ใหค้รบถ้วน ถูกต้อง และส่งต่อKPIทนัเวลา Sepsis Sepsis
ทบัทมิ

2  สาขามะเรง็,Palliative Careและ กุมารเวชกรรม
1.การปอ้งกัน เฝ้าระวัง ใหค้วามรู้ CM 
1.กิจกรรมปอูงกันและใหค้วามรู้เร่ืองบหุร่ี ประชาชน รพ.แม่เมาะ พ.ย 61- ก.ย. 62 มะเร็ง
1.1 ร่วมกับชุมชนในการใหค้วามรู้ อ.แม่เมาะ รพสต.5 แหง่ ชีวนั
และรณรงค์เลิกบหุร่ี สุรา รร.ในอ.แม่เมาะ ในเขตอ.แม่เมาะ กลุ่มเวช
1.2 ในรร.ใหค้วามรู้กับนร.เน้นใหต้ระหนัก
ถึงโทษของบหุร่ี สุรา และชักชวนญาติ
คนรู้จักใหเ้ลิกบหุร่ี และปอูงกันนักสูบนักด่ืมหน้าใหม่
1.3 ใหค้วามรู้และรณรงค์เลิกสูบบหุร่ี
ลดพฤติกรรมเส่ียงร่วมกับคลีนิก COPD 
1.4การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับ  
1.5ตรวจคัดกรองตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
1.6การตรวจคัดกรองตรวจมะเร็งปากมดลูก
1.7จัดกิจกรรมวนัมะเร็ง (มะเร็งเต้านม 
มะเร็งตับ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปอด )
2.การพัฒนาบคุลากร
 -แพทย์ฟื้นฟคูวามรู้การตรวจU/S แพทย์ รพ.แม่เมาะ พ.ย 61- ก.ย. 62 ร่วมกับรพ.ล าปาง CM มะเร็ง
 -พยาบาลร่วมอบรม Cancer Nurse CM มะเร็ง
 Coordinator ร่วมกับรพ.ล าปาง
 -พยาบาลบนัทกึข้อมูลในโปรแกรม 
CASCAP และทะเบยีนมะเร็ง 
2.ระบบการดูแลผู้ปว่ย Palliative Care
2.1ประเมินผู้ปวุยระยะสุดทา้ยโดยใช้ PPS แพทย/์พยาบาล รพ.แม่เมาะ พย.61 CM มะเร็ง
ในการดูแล ทมีสหวชิาชีพที่เกี่ยวข้อง รพสต.5 แหง่ Palliative
 -ปฏบิติัตามแนวทางในการดูแลผู้ปวุยแบบ ในเขตอ.แม่เมาะ  Care
ประคับประคอง ไพริน



พ้ืนที่ด าเนินการ
รพ. จ านวน แหล่งงบล าดับ โครงการและกิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน ระยะเวลาด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบ

 -ใช้ POS ในการดูแลผู้ปวุยขณะ admit เพื่อ
ทราบปญัหาและแก้ไข
 -มีการส่งต่อ COCเมื่อจ าหน่ายผู้ปวุยกลับบา้น
2.2เพิ่มการวนิิจฉัย palliative ในผู้ปวุย
กลุ่มโรคตามที่เขตสุขภาพที่ 1ก าหนด
3. พัฒนาด้านบคุคลากร
1.แพทย์ เภสัช,พยาบาล(CM)ฟื้นฟคูวามรู้ รพ.แม่เมาะและรพสต.5 แหง่ .แพทย์ เภสัช พ.ย 61- ก.ย. 62 ไพริน
การดูแลแบบประคับประคอง พยาบาล(CM)
 -เพิ่มการวนิิจฉัยภาวะ palliative care โดย
เฉพาะในผู้ปวุยกลุ่มโรคส าคัญได้แก่ โรคมะเร็ง
 โรคไต stoke  หวัใจและปอด 
 -เพิ่มทกัษะความรู้การดูแลแบบประคับประคอง
2.ทบทวนแนวทาง CPG การดูแลผู้ปวุยแบบ แพทย/์พยาบาล แพทย/์พยาบาล ธค.61 1,250            CA และ
ประคับประคองใหท้มีดูแลผู้ปวุย ผู้เกี่ยวข้อง50 คน ผู้เกี่ยวข้อง50 คน Palliative

 Care
4. พัฒนาด้านข้อมูลสื่อสาร CM มะเร็ง
1.จัดประชุมร่วมกับทมี COC ทบทวน แพทย/์พยาบาล พ.ย 61- ก.ย. 62 Palliative
 ทบทวนประสิทธภิาพการส่งต่อ ทมีสหวชิาชีพที่เกี่ยวข้อง  Care
และรายงานข้อมูลปอูนกลับ ไพริน
5.พัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ CM มะเร็ง
1.ร่วมกับ coc จัดหาอุปกรณ์ที่จ าเปน็ มีศูนย/์คลัง Palliative
ในการดูแลผู้ปวุยต่อเนื่องที่บา้น อุปกรณ์ของ  Care
*ส ารวจและจัดหาอุปกรณ์ รพ.รวมกับรพ.สต. ไพริน
ส าหรับผู้ปวุยระยะทา้ยทื่จ าเปน็เมื่อกลับไปอยู่บา้น COC

3 สาขากุมารเวชกรรม : Thalassemia
1.การปอ้งกัน เฝ้าระวัง ใหค้วามรู้
 - พฒันาระบบบริการ เพื่อส่งเสริม Well baby Clinic รพ.แม่เมาะและ กลุ่มเวช
ปอูงกัน เฝูาระวงัและแก้ไขปญัหาพฒันาการเด็ก รพสต.5 แหง่

ร่วมกับรพ.ล าปาง
รพ. มะเร็ง



พ้ืนที่ด าเนินการ
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ในคลินิคเด็กดี(บรูณาการในคิลนิคเด็กดี)
 - เก็บข้อมูลการส่งเด็กที่เจาะเลือดCBC ที่ผิดปกติ เด็กอายุ 6 เดือน, รพ.แม่เมาะ บรูณาการร่วมกับ ย1 OPD
ได้รับการส่งวนิิจฉัย Thalassemia 9 เดือนและ CM Thall.
2 พฒันาระบบบริการ นักเรียนชั้น ป.1 สิริลักษณ์
 - พฒันาฐานข้อมูลธาลัสซีเมียและการบนัทกึ การเจาะ cbc
 - พฒันาระบบการเติมเลือดในรพ. CM Thall.
กลุ่มผู้ปวุยที่นัดรับเลือดจากรพ.ล าปาง สิริลักษณ์
กลุ่มที่ขอเลือดจากรพ.แม่เมาะ
3. พฒันาบคุลากร บรูณาการร่วมกับ สสจ. CM Thall.
 - ประชุมเครือข่ายธาลัสซีเมีย สิริลักษณ์
4.พัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม การด าเนินการ
ผ่านช่องทางต่างๆ CM Thall.
 - รวบรวมรายงานประจ าเดือนส่งผู้รับ สิริลักษณ์
 ผิดชอบ Service Plan

4 สาขาคลินิกผู้สูงอายุและตาในสถานบรกิาร
พฒันาคลินิกผู้สูงอายุในสถานบริการ
 - จัดจุดบริการใหเ้ปน็สัดส่วน ผู้สูงอายุทมีารับ รพ แม่เมาะ ต.ค60-ก.ย61 นาลิน
 - จัดคลินิกผู้สูงอายุทกุวนัอังคาร ก าหนด OPD
ผู้รับผิดชอบงาน
 -ทบทวนแนวทางการส่งต่อผู้สูงอายุ บริการในรพ. นาลิน
Geriatic Syndrome และคิลนิคNCD OPD
 -จัดระบบ/ช่องทางการใหบ้ริการผู้สูงอายุ
  ตามมาตรฐาน รวดเร็วและพงึพอใจ
 - คัดกรองในกลุ่มผู้ปวุยสุงอายุในคิลนิกNCDทกุวนัศุกร์
 -จัดคลินิกใหบ้ริการผุ้สูงอายุ ที่คัดกรอง 
ตามแบบฟอร์ม แล้ว พบภาวะ สมองเส่ือม
  ,หกล้ม,ข้อเข่าเส่ือม,ภาวะซึมเศร้า ฯลฯ
 ได้พบแพทย์ และรับการรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสม 



พ้ืนที่ด าเนินการ
รพ. จ านวน แหล่งงบล าดับ โครงการและกิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน ระยะเวลาด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบ

 - สรุปผลรายงานKPI ต่อคณะกรรมการพฒันา
service planและPCT ทกุเดือน
Service Planตา
พฒันาระบบข้อมูลการคัดกรอง ต้อกระจก 
1.ประชุมทบทวนแนวทางการการส่งต่อ แพทย์ และเจ้า รพ. แม่เมาะ พ.ย.-61 375 UC นาลิน
(แนวทาง/Flow การส่งต่อ ) หน้าที่จ านวน รพสต.บา้นใหม่
ในระดับ รพช./ รพสต./รพศ.  15 คน รพสต.ทา่สี,สบปาูด
2. เจ้าหน้าที่วดั  V/A ซ้ า  ถ้า รพสต.กอรวก
 V/A <20/200ถือวา่สายตาผิดปกติ รพสต.บา้นทาน
3. ส่งผู้ปวุยที่มีสายตาผิดปกติ  พบแพทย์ เพื่อพจิารณา
  - กรณีเร่งด่วน แพทย์ รพช. Refer ด่วนเพื่อรับการรักษา
 - กรณีรอได้  รอพบแพทย์ออกหน่วยที่รพ. ชุมชน  ป2ี562
4.รพ.สต จัดท าทะเบยีนผู้ที่คัดกรอง ผู้รับผิดชอบงาน รพ. แม่เมาะ ต.ค60-ก.ย61 ผู้รับผิดชอบงาน
 ต้อกระจก ผิดปกติ และ Refer ต้อกระจก รพสต.บา้นใหม่ ต้อกระจก
 มา รพช.พบแพทย์ และคัดกรองซ้ า รพ.สต.5 แหง่และ รพสต.ทา่สี,สบปาูด รพ.สต.5 แหง่และ
  เพื่อ ส่งไปผ่าตัดที่รพศ.ล าปาง รพ.แม่เมาะ รพสต.กอรวก รพ.แม่เมาะ
5. ลงข้อมูลการคัดกรองผู้สูงอายุโดย อสม. รพสต.บา้นทาน
ทั้งหมด ลงใน  http://vision 2020 รพ. แม่เมาะ ต.ค60-ก.ย61 นาลิน
thailand.org/ home.php รพสต.บา้นใหม่
6.คัดกรองสายตาผิดปกติพบแพทย์ เจ้าหน้าที่ 20 คน รพสต.ทา่สี,สบปาูด 17-เม.ย.-62 2,000 UC opd
ออกหน่วยที่รพ. ชุมชน โดย รพ.ล าปางและ รพสต.กอรวก
ทมีงาน จาก รพศ.ล าปาง  เพื่อส่งไปผ่าตัด รพ.แม่เมาะ รพสต.บา้นทาน
 ในกรณี Blinding Cataract ภายใน 7 วนั
 8. รวบรวมรายงานประจ าเดือนส่งผู้รับ นาลิน
 ผิดชอบ Service Plan

รวม 4,875            UC



งานกลุ่มการพยาบาล

ตัวชี้วัด /ค่าเปา้หมาย   :

ด้านประสิทธิภาพ : เพื่อใหป้ระชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน

ด้านคุณภาพ :เพื่อใหบ้ริการสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน  สร้างสรรค์  รวดเร็ว  ภายใต้เทคโนโลยีทนัสมัย  ด้านพฤติกรรมบริการที่เปน็เลิศ. 

ด้านพัฒนาองค์กร  (Capacity  Building)

1.  เพื่อเพิ่มบคุลากรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

2.  เพื่อสร้างบรรยากาศการท างานที่ดีในทกุระดับขององค์กร

สถานการณแ์ละข้อมูลพ้ืนฐาน :
กลุ่มการพยาบาลรพ.แม่เมาะมีหน่วยงานทั้งหมด 9 หน่วยงาน ได้แก่ งานผู้ปวุยนอก,งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน,งานผู้ปวุยใน,งานหอ้งคลอด,งานหอ้งผ่าตัด,งานจิตเวชและยาเสพติด,

งานจ่ายกลางซักฟอกและงานอาชีวอนามัย มีทั้งหมด 39 คน บคุลากรทางการพยาบาลต้องได้รับการพฒันาศักยภาพที่เพยีงพอและเหมาะสมต่อการใหบ้ริการพยาบาล
 เพื่อใหผู้้รับบริการมีความปลอดภยั พงึพอใจและประทบัใจ

งบประมาณ
จ านวน(บาท)

1 รหสัโครงการ  020605 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพบรกิารพยาบาลกลุ่มการพยาบาล รพ .แม่เมาะ
1. พฒันาระบบการบริหารจัดการทางการพยาบาล คณะกรรมการ NUR รพ.แม่เมาะ
 - สรุปผลการปฏบิติังานป ี2561 วเิคราะห ์GAP ประเมินส่วนขาด หน่วยงาน OR,LR,OPD,IPD ธค.61 NUR
 -จัดท าแผนปฏบิติัการกลุ่มการพยาบาลป ี2562 จิตเวช,จ่ายกลาง IC
 - ประชุมNUR  เดือนละคร้ัง 1750 uc NUR
 - ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิติัการ พ.ย. 61- ก.ย 62 NUR
 - กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้วชิาชีพพยาบาลคปสอ.แม่เมาะ พยาบาลคปสอ.แม่เมาะ 21,520 uc NUR
2.กิจกรรมการนิเทศทางคลินิก เพื่อค้นหาความเส่ียงเชิงรุก คณะกรรมการ NUR พ.ย. 61- ก.ย 62 NUR
- ระบบยา หน่วยงาน OR,LR,OPD,IPD
- ระบบการเฝูาระวงัการติดเชื้อในโรงพยาบาล จิตเวช,จ่ายกลาง IC
การปฏบิติัตามแนวทางการดูแลผู้ปวุย    
(การตามรอยทางคลินิกเฉพาะโรค  )

แผนปฏิบัตกิารสาธารณสุข (งานบริการ)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คปสอ....แมเ่มาะ.....จังหวัดล าปาง

ด้านประสิทธิผล :  เพื่อใหผู้้รับบริการมีความปลอดภยั พงึพอใจและประทบัใจ

โครงการและกิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน พ้ืนที่ด าเนินการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ล าดับ แหล่งงบฯ ผู้รบัผิดชอบ



งบประมาณ
จ านวน(บาท)

โครงการและกิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน พ้ืนที่ด าเนินการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ล าดับ แหล่งงบฯ ผู้รบัผิดชอบ

3.กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะเฉพาะพยาบาลวิชาชีพ
 - อบรมฟื้นฟกูารพยาบาลเวชปฏบิติั พยาบาลผู้รับผิดชอบแต่ละ พ.ย. 61- ก.ย 62 บรูณาการกับ HR NUR
 - อบรมฟื้นฟCูM รายโรคแต่ละสาขาตาม service plan งาน
 - อบรมฟื้นฟคูวามรู้  ICN
 - อบรม ENPมCPR,NCPR
 - อบรมทกัษะด้านการท าคลอด
 - อบรมผู้บริหารระดับต้น,กลาง
 - อบรมพยาบาลจิตเวชเด็กและวยัรุ่น

4.พัฒนาระบบคุณภาพบรกิารพยาบาลตามมาตรฐาน
4.1) กิจกรรมพัฒนางานผู้ปว่ยนอกรพ.แม่เมาะ
หวัหน้าพาท า 12  กิจกรรมทบทวน NUR
  - ทบทวนตัวชี้วดั
  - ทบทวน Service  Profileแต่ละหน่วยงานของกลุ่มการพยาบาล
  -  ทบทวนอุบติัการณ์ รายงานความเส่ียง
    - ทบทวนแนวทางการมาตรฐานการคัดกรอง อัตราผู้ปวุยที่มีอาการฉุกเฉิน

ได้รับการคัดกรองถูกต้อง
อัตราความพงึพอใจของ

 -    อุบติัการณ์ด้านพฤติกรรมบริการและแนวทางแก้ไข ผู้รับบริการมากกวา่ร้อยละ 90
- ไม่เกิดอุบติัการณ์ข้อร้องเรียน

 - ประชุมเจ้าหน้าทีO่PD เดือนละคร้ัง เจ้าหน้าทีO่PD,NCD ทกุคน 15 คน งานผู้ปวุยนอก มค.61- กย.62 UC งานผู้ปวุยนอก
4.2) กิจกรรมการพัฒนาการบนัทกึทางการพยาบาลและการบนัทกึ พยาบาลวชิาชีพ
เวชระเบยีนใหถู้กต้อง
    - สุ่มตรวจสอบการบนัทกึทางการพยาบาลอย่างสม่ าเสมอทกุวนั  - อัตราการบนัทกึเวชระเบยีน งานผู้ปวุยนอก มค.61- กย.62 งานผู้ปวุยนอก
วนัละ 20% จากจ านวนผู้รับบริการทั้งหมด ถูกต้องตามมาตรฐานมากกวา่
    - รวบรวมสรุปKPI ทกุเดือน ร้อยละ 90
 -  น าข้อมูลเข้าประชุม MRA ทกุเดือน



งบประมาณ
จ านวน(บาท)

โครงการและกิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน พ้ืนที่ด าเนินการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ล าดับ แหล่งงบฯ ผู้รบัผิดชอบ

4.4) กิจกรรมการพัฒนาผู้ใหบ้รกิารมีความรูเ้รือ่งโรคต่าง ๆ
 - ทบทวนความรู้โรคต่าง ๆ โดยแพทย์ PCT  - อัตราสุ่มผู้รับบริการมีความรู้ งานผู้ปวุยนอก มค.61- กย.62 งานผู้ปวุยนอก
 - จัดท าแผ่นพบัความรู้ ในการปฏบิติัตัวต่อโรคที่เปน็
 - แนะน าการปฏบิติัตัวใหค้วามรู้ผู้ปวุยตามโรคที่เปน็อยู่ มากกวา่ร้อยละ  5
 - ส ารวจความรู้ความเข้าใจในการสอนสุขศึกษาก่อนกลับบา้น
4.5).กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยโดยผู้มิใช่แพทย์  - อัตราการกลับมารับการรักษาซ้ า งานผู้ปวุยนอก มค.61- กย.62 งานผู้ปวุยนอก
-ทบทวนเวชระเบยีนการตรวจรักษากรณีพยาบาลตรวจแทนแพทย์  ภายใน 48 ชม.ด้วยอาการ
-ทบทวน case ผู้ปวุยที่กลับมารับการรักษาซ้ าภายใน 48 ชม. รุนแรงของโรค น้อยกวา่ร้อยละ 3

 -อัตราสุ่มเวชเบยีนตรวจแทนแพทย์
ถูกต้องมากกวา่ร้อยละ90

4.6) กิจกรรมเพิ่มความพงึพอใจของผู้รับบริการ  OPD ลดระยะเวลารอคอย
1)ระบบคิวอัตโนมัติพร้อมล าโพง ม.ีค. 62,ส.ค. 62 300,000 งบกองทนุ งานผู้ปวุยนอก
 2) มุมพกัผ่อนผู้ปวุย /ญาติ   ( มุมแหง่การเรียนรู้  )                               ระยะเวลารอคอยไม่เกินเกณฑ์ 100,000
 3.ส ารวจความพึงพอใจปลีะ 2 ครัง้ 
4.7)  กิจกรรมการติดตามดูแลผู้รบับรกิารนัดอย่างต่อเน่ือง  - อัตราผู้รับบริการทั่วไป มค.61- กย.62 งานผู้ปวุยนอก
    - ทบทวนวธิปีฏบิติัระบบนัด มาตามนัดมากกวา่ร้อยละ 80

5. กิจกรรมการพัฒนางานผู้ปว่ยใน

5.1.โครงการปรบัปรงุประสิทธิภาพในการดูแลผู้ปว่ยและสถานที่
เพ่ือความสะดวกสบายของผู้ปว่ยและความพึงพอใจของผู้ปว่ย ธ.ค 61 IPD
กิจกรรม1 ส ารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการและญาติ ธ.ค 61 IPD
             และน าผลมาประเมิน ปรับปรุงการใหบ้ริการแก่ผู้ปวุยและญาติ
กิจกรรม 2 จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์ใหพ้ร้อมใช้ และปรับปรุงสถานที่ มีค61 IPD
5.2โครงการลดความคลาดเคลื่อนทางยา ทมีPTC ใน IPD จีรนันท์
กิจกรรมที่ 1 ทบทวนอุบติัการณ์ความคลาดเคล่ือนทางยาร่วมกับเภสัชกรที่ ธ.ค 61 ไพริน
                   รับผิดชอบงานผู้ปวุยในเพื่อปรับเปล่ียนระบบการจัดการด้านยา ภญ จิตรา



งบประมาณ
จ านวน(บาท)

โครงการและกิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน พ้ืนที่ด าเนินการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ล าดับ แหล่งงบฯ ผู้รบัผิดชอบ

กิจกรรมที่ 2 ก ากับติดตามกระบวนการบริหารยาและlean ระบบเพื่อความ มีค61
                     ปลอดภยัและการง่ายต่อการปฏบิติั
กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลและหาข้อดีข้อเสียของการบริหารยาเพื่อน ามาก าหนด
                    แนวทางปฏบิติั ธ.ค 61- ก.ย62
5.3.ลดอัตราการเสียชีวิตโดยไม่มีเหตุอันควร
1.โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร พยาบาลวชิาชีพ ม.ค62 บรูณาการกับย.2 HR
  กิจกรรมที่ 1 ส่งบคุลากรเข้ารับการอบรมศักยภาพกับรพ.แม่ข่ายตามแผน ในหน่วยงาน
พฒันาตาม service plan 
  กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมบคุลากรในเร่ืองความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ปวุยที่มีความ ธ.ค 61- ก.ย62 บรูณาการกับย.2 NUR
เส่ียงสูง เร่ือง การดูแลผู้ปวุย septic shock , respiratory failure
โดยแพทย์ประจ า รพ แม่เมาะ
กิจกรรมที่ 3 ท า morning brief ในการวางแผนการดูแลผู้ปวุยโดยทมี สหสาขา ต.ค 61- ก.ย62 บรูณาการกับย.2 NUR
วชิาชีพ
กิจกรรมที่ 4 ก ากับติดตามการใช้ early warning sign ของเจ้าหน้าที่ในการ ธ.ค 61- ก.ย62 บรูณาการกับย.2 NUR
ดูแลผู้ปวุย
กิจกรรมที่ 5 จัดเตรียมอุปกรณ์ในรถ emergency ใหพ้ร้อมใช้ ธ.ค 61- ก.ย62
กิจกรรมที่ 6 ส่งเจ้าหน้าที่อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพทั้งในหน่วยงานและนอก เม.ย.-62 บรูณาการกับย.2 NUR
หน่วยงาน ธ.ค 61
5.4.โครงการพัฒนาการใช้กระบวนการพยาบาลผู้ปว่ยใน
 กิจกรรมที่ 1 การพฒันาระบบบนัทกึทางการพยาบาล พยาบาลวชิาชีพ ละเอียด
   1.1  implement แนวทางการบนัทกึโดยใช้กระบวนการพยาบาลตามหลัก
เกณฑ์การประเมินของ สปสช.และครบถ้วนตามปญัหาและความต้องการ ธ.ค 61
ของผู้ปวุย
กิจกรรมที่ 2  พฒันาศักยภาพการพยาบาลในด้านต่างๆ พยาบาลวชิาชีพ ธ.ค 61- ก.ย62 PCT
   2.1 อบรมแนวทางการประเมินผู้ปวุยและกระบวนการพยาบาล ใน5 อันดับ
        โรคที่ พบบอ่ยของหน่วยงาน
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมหวัหน้าพาท า 12  กิจกรรมทบทวน พยาบาลวชิาชีพ
  - ทบทวนตัวชี้วดั PCT



งบประมาณ
จ านวน(บาท)

โครงการและกิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน พ้ืนที่ด าเนินการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ล าดับ แหล่งงบฯ ผู้รบัผิดชอบ

  - ทบทวน Service  Profile
  - ทบทวนอุบติัการณ์ รายงานความเส่ียง มค.61- กย.62 RM
  - อุบติัการณ์ด้านพฤติกรรมบริการและแนวทางแก้ไข ต.ค61
  - ประชุมเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง IPD เดือนละคร้ัง เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง IPDทกุคน(พยาบาล 12 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 5 คน) 4250 UC
5.5. โครงการการควบคุมปอ้งกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ธ.ค61
กิจกรรมที่ 1. น าอุบติัการณ์การติดเชื้อในโรงพยาบาลมาทบทวนหาสาเหตุ มค.62
ของการติดเชื้อและหาแนวทางปอูงกันร่วมกัน
1.1 ประชุมอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการดูแลผู้ปวุยติดเชื้อด้ือยาและการ พยาบาลวชิาชีพ uc ICN หลัก
ปอูงกันการแพร่กระจายเชื้อด้ือยาสู่ชุมชน
1.2จัดเตรียมอุปกรณ์ เพื่อควบคุมปอูงกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล จ านวนตามในกล่องข้อคิดเหน็ 55,000 uc
และปอูงกันการแพร่กระจายเชื้อด้ือยาสู่ชุมชน
1.3 พฒันาปรับปรุงระบบการขนย้ายท าความสะอาดเส้ือผ้า สถานที่ ลูกจ้างsupply และ NA 10,000 uc
และอุปกรณ์ที่ปนเปื้อนส่ิงคัดหล่ังของผู้ปวุย ลูกจ้างบริษทัท าความสะอาด ธ.ค 61- ก.ย62
กิจกรรมที่ 2. ใหค้วามรู้ในการปอูงกันการติดเชื้อในกลุ่มผู้ปวุยที่ low immune
และกลุ่มผู้ปวุยที่ต้องใช้ยาและสารละลายเข้มข้นทางหลอดเลือดด า
กิจกรรมที่3 ก ากับติดตามการปฏบิติัตามแนวทางการเฝูาระวงัการติดเชื้อใน เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง IPDทกุคน มค 61 , เม.ย 61
รพ.  ตึกผู้ปวุยในและประเมินผล (พยาบาล 12 คน ก.ค 61 
      3.1 big cleaning ในตึกผู้ปวุยในเพื่อเฝูาระวงัและลดการติดเชื้อในรพ. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 5 คน) uc ICN หลัก
6.กิจกรรมเกษยีณเกษม
6.1 ร่วมประชุมวชิาการจ.ล าปาง   (วทิยาลัยพยาบาลล าปาง) พยาบาล 20 คน วทิยาลัยพยาบาล กย 62 3,200 uc nur
6.2 ร่วมประชุมวชิาการเขต 1   สภาพยาบาลแหง่ประเทศไทย พยาบาล 10 คน จ.เชียงราย สค  62 บรูณาการ HR
6.3 ร่วมประชุมวชิาการระดับประเทศ   สภาพยาบาลแหง่ประเทศไทย พยาบาล 10 คน จ.ระยอง 46,000 uc

รวม 541720
141,720 UC
400,000 กองทนุ



ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย :  1.

2

รพ. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต.
ทา่สี สบปูาด บ้านใหม่ฯ กอรวก บ้านทาน

รหสัโครงการ 020606 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและบริการผู้ประกันตน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลในก ากับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
แม่เมาะ จังหวัดล าปาง  ป ี๒๕๖๒

10 1 2 2 1 1 2 9 16 มค.62 4,210 เงินบ ารุง วรพจน์
กุลฤทธิกร

รวม จ านวน
(บาท)

แหล่งงบฯ

แผนปฏบิัตกิารสาธารณสุข (งานบรกิาร)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คปสอ.แมเ่มาะ จังหวัดล าปาง

งาน

ล าดับ โครงการและกิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน
พ้ืนทีด่ าเนินการ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ



รพ. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต.
ทา่สี สบปูาด บ้านใหม่ฯ กอรวก บ้านทาน

รวม จ านวน
(บาท)

แหล่งงบฯ
ล าดับ โครงการและกิจกรรมหลัก เปา้หมาย/จ านวน

พ้ืนทีด่ าเนินการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

รวม 4,210     


