หนวยงาน “สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเถิน”
ขอมูลทั่วไป
ชื่อหนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเถิน
อําเภอ เถิน จังหวัดลําปาง
สภาพภูมิศาสตร เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
“สมเกลี้ยงฉ่ํา น้ําตกงาม โปงขามขลัง วังหินออน” อําเภอเถินเปนหนึ่งใน 13 อําเภอของจังหวัดลําปาง
อยูหางจากจังหวัดลําปางไปทางทิศใต เปนระยะทาง 89 กิโลเมตร เปนดินแดนทางตอนใตของจังหวัดลําปาง
ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบในหุบเขา และที่ราบเชิงเขา มีภูเขาลอมรอบ ตัวเมืองมีแมน้ําวังไหลผาน
เปนแหลงทําการเกษตร ทําไร ทําสวน ประชากรสวนใหญ รอยละ 90 เปนชาวพืน้ บาน มีเขตติดตอกับ
อําเภอใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ อําเภอสบปราบ และอําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง
ทิศใต
ติดตอกับอําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง อําเภอสามเงาจังหวัดตาก และอําเภอบานดานลานหอย
จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย และอําเภอวังชิ้นจังหวัดแพร
อําเภอลี้ จ.ลําพูน

อําเภอสบปราบ จ.ลําปาง

ต.แมถอด
อําเภอวังชิ้น จ.แพร
ต.แมปะ
ต.นาโปง

ต.ลอมแรด

ต.แมมอก

ต.เถินบุรี

อําเภอแมพริก จ.

ต.แมวะ
ต.เวียงมอก

อําเภอสามเงา จ.ตาก

อําเภอทุงเสลี่ยม จ.สุโขทัย

อําเภอเถินประกอบดวย 8 ตําบล ไดแก ตําบลลอมแรด เถินบุรี นาโปง แมวะ แมถอด แมปะ
แมมอก และเวียงมอก ประชากรชาวอําเภอเถิน รอยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรอยละ 30
อาชีพรับจางตามตางจังหวัด และตางประเทศ ดานประเพณีและวัฒนธรรม มีประเพณีตางๆเกิดขึ้นตาม
ความเชื่อของทองถิ่น และประเพณีทางดานศาสนา ซึ่งนับถือศาสนาพุทธเปนสวนใหญ ประเพณีเกิดขึ้นตาม
ชวงระยะเวลาตางๆ มีทั้งกอนถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว เชน ประเพณีตานกวยสลาก หรือหลังจากการเก็บเกี่ยวขาว
เชน ประเพณีเดือนยี่เปง ( วันเพ็ญเดือนสิบสอง ) สวนประเพณีที่ทาํ ขึ้นเพื่อความเปนศิริมงคลกับชีวิต ไมวา
จะเปนการทําความสะอาดบานเรือน รางกาย ทําบุญ หรือการแสดงการคารวะแกผูใหญ ประเพณีสงน้าํ พระธาตุ
ซึ่งทําในวันขึน้ 15 ค่ํา เดือน 5 เหนือ นอกจากความเชื่อทางศาสนาแลวยังมีความเชื่อเกีย่ วกับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติอื่นๆ เชน ภูติ ผี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนคาถาอาคม เวทมนต เปนความเชือ่ ทางไสยศาสตรที่มิอาจ
ลบเลือนไปจากความเชื่อของชาวบานได
ประชากรอําเภอเถิน สํารวจ ณ 31 มีนาคม 2556 มีจํานวนทั้งสิ้น 60,250 คน ประกอบดวยเพศชาย
29,332 คน คิดเปนรอยละ 48.68 เพศหญิง 30,918 คน คิดเปนรอยละ 51.42
ประวัติความเปนมา พัฒนาการ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเถิน ตั้งอยูเขตพื้นที่บานเดนแกว หมูที่ 11 ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน
จังหวัดลําปาง เริ่มกอตั้งไมมีการบันทึกไวชัดเจนแตมีการบันทึกไววา นายฟุง อาชาศัย ทําหนาที่เปน
อนามัยอําเภอเถินคนแรก ตั้งแตป พ.ศ. 2497 จนถึงป พ.ศ.2516 ตั้งอยูบริเวณตลาดจําเริญยนต ถนนเถินบุรี
ในป จ จุ บั น มี ผู ที่ ทํ า หน า ที่ เ ป น อนามั ย อํ า เภอเถิ น 4 ท า น มี สํ า นั ก งานผดุ ง ครรภ เ ป น สถานบริ ก าร
สาธารณสุขเพียงแหงเดียว ในอําเภอเถินตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปนอนามัยชั้นหนึ่งประจําอําเภอ
ในป พ.ศ. 2517 ไดยายมาอยูที่เลขที่ 239 บานเดนแกว หมูที่ 11 ตําบลลอมแรด อําเภอเถินจังหวัด
ลําปาง ซึ่งเปนสถานที่ตั้งปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยนชื่อเปนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
และไดมีการกอสรางสํานักงานผดุงครรภเพิ่มขึ้นจํานวน ครบทุกตําบล และในพื้นที่หางไกล และมีการ
เปลี่ยนชื่อจากสํานักงานผดุงครรภเปนสถานีอนามัยประจําตําบล และสถานีอนามัยประจําหมูบาน รวม
จนถึงปจจุบัน 18 แหง และในป พ.ศ. 2518 ไดเปลี่ยนชื่อตําแหนงอนามัยอําเภอ เปนตําแหนงสาธารณสุข
อําเภอ
ตั้งแต ป พ.ศ. 2497 จนถึงปจจุบันผูที่ทําหนาที่อนามัยอําเภอเถินและตําแหนงสาธารณสุขอําเภอ
เถิน จํานวนทั้งสิ้น 11 ทาน โดยมีนายชุมพล ดวงดีวงศ ดํารงตําแหนงสาธารณสุขอําเภอเถิน คนปจจุบัน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเถิน มีการดําเนินงานรวมกับโรงพยาบาลเถินในรูปแบบของ คณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ ( คปสอ.) โดยมีโรงพยาบาลเถินเปน หนวยคูสัญญาของบริการระดับ
ปฐมภูมิ ( Contracting unit for Primary Care, CUP ) หมายถึง หนวยงานที่จัดใหมีบริการสุขภาพทั่วไป
ทั้งสวนที่เปนการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสภาพพื้นฐาน ที่เปน
ลักษณะการใหบริการแบบผูปวยนอก การใหบริการที่บานและการใหบริการในชุมชน ไมรวมบริการที่ตอง
ใชความเชี่ยวชาญ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเถิน เปนองคกรที่อยูภายใตโครงสรางการบริหารงานสาธารณสุขใน
ราชการบริหารสวนภูมิภาค มีนายอําเภอเถินเปนผูบังคับบัญชาโดยตรง โดนมีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลําปางเปนผูสนับสนุน ประสานและการนิเทศ
แผนภูมิแสดงโครงสรางการบริหารงานสาธารณสุขในสวนภูมิภาค
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวง

กลุมภารกิจดานตางๆ

ปลัดกระทรวง

จังหวัด

รองปลัด

สํานักปลัดกระทรวง

ผูวาราชการจังหวัด

กรมวิชาการตางๆ

สักงานสาธารณสุขจังหวัด

อําเภอ

อธิบดี

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด

นายอําเภอ

ศูนยเขต

โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาล

โรงพยาบาลชุมชน

ผูอํานวยการโรงพยาบาล

ผูอํานวยการโรงพยาบาล

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
สาธารณสุขอําเภอ

สถานบริการสาธารณสุขชุมชน
พนักงานสาธารณสุขชุมชน

สายบังคับบัญชา
สายนิเทศ / ประสานงาน

สถานีอนามัย/รพ.สต
หัวหนาสถานีอนามัย/ผอ.รพ

ภารกิจในปจจุบัน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเถินไมไดมีหนาที่โดยตรงในการใหบริการดานการรักษาพยาบาลแก
ประชาชนแตกํากับ ดูแลการทํางานของสถานีอนามัยทั้ง 18 แหงใหเปนไปตามยุทธศาสตร 3 ยุทธศาสตร
ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร ( ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง )
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค โดยการมีสวน
รวมของภาคีเครือขาย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการดานสุขภาพแบบมุงผลสัมฤทธิ์
นอกจากนี้ ยังมีภารกิจตามอํานาจหนาที่ทกี่ ระทรวงสาธารณสุข กําหนดไว สามารถแยกเปนงานตางๆดังนี้
• งานควบคุม กํากับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับสถานีอนามัย
และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเถิน
• งานบริหารทั่วไป
• งานนโยบาย
• งานประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่ วของ
• งานพัสดุ
• งานการเจาหนาที่
• งานพัฒนาบุคลากร
• งานปองกันและบําบัดยาเสพติด
• งานควบคุมโรค
• งานแพทยแผนไทย และแพทยทางเลือก
• งานสาธารณสุขมูลฐาน
• งานแผนงานและประเมินผล
• งานประกันสุขภาพ
• งานขอมูลขาวสาร สถิติและรายงาน
• งานนิเทศงาน
• งานระบาดวิทยา
• งานสงเสริมสุขภาพ
• งานโภชนาการ

