
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการที่เป็นเลิศ

ประเด็น / งาน  สาขา NCD: DM/HT

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ 1.DM ม ีHbac1<7%  มากว่า 40 % 2.HT ม ีBP< 140/90 มากว่า 60 %

ข้อมลูพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาผู้ป่วย DM ม ีHbA1c < 7%  = 713 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.812และ ผู้ป่วยHT ม ีBP< 140/90mmHg = 4,628 ราย 

คิดเปน็ร้อยละ 52.28

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ 80201

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาขาNCD: DM/HT

1.ลดแออัดในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

1.1 ปรับปรุง CPG DM/HT ของ อ.เถิน 25 คน อ.เถิน มีแนวทางการดู ค่าอาหาร UC ม.ค.63 พชัรินทร์ RN

โดยอ้างอิงตามแนวทาง CPG ของจังหวัดล าปางป ี63 ผู้ปว่ย NCD ว่างและ แพทย์สาธิต

เปน็มาตรฐาน เคร่ืองด่ืม พยาบาล

เดียวกันทัง้ คนละ 25 รพสต.

อ าเภอ บาทx25

650บาท

1.2.กิจกรรม Chronic case conference 4 คร้ัง/ปี อ.เถิน มีความรู้ความ ค่าอาหาร UC ม.ค., เม.ย พชัรินทร์ RN

เข้าใจในการดู ว่างและ มิ.ย. ส.ค.63 แพทย์สาธิต

แลผู้ปฃ่้วยซับ เคร่ืองด่ืม พยาบาล

ซ้อน  25บาทx25คน รพสต.

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้

ผู้รับผิดชอบ

คปสอ....................................เถิน..................................จังหวัดล าปาง

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ



650บาท

x4คร้ัง

รวม2,600บ.

จ านวน แหล่งงบ

1.3กิจกรรมการพฒันาคุณภาพบริการผู้ปว่ยเบาหวานใน กลุ่มสีแดง 96 HbA1C<7% ค่าตรวจ กองทนุโรค ต.ค.62-ส.ค.63 พชัรินทร์ RN

อ าเภอเถินทีไ่ม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ตามเปา้หมาย

ทีเ่ปน็  หมู่บา้น ≥ 40% ของ Hba1c เร้ือรัง มอค.ในพืน้ที่

กลุ่มสีแดง พระภิกษุสงค์ 10 ราย กลุ่มเปา้หมาย ก่อน-หลัง

1.3.1 การใช้กระบวนการ MI บคุคลทัว่ไป 130 ราย กิจกรรม

1.3.2 สอนการท าSMBG ในกลุ่ม DM uncontrol ทีเ่ปน็

บคุคลทัว่ไป บรูณาการ

อย่างถูกต้องตามมารฐานและการจดบนัทกึอย่างถูกต้อง ร่วมกับงาน

1.3.3 สอนการท าSMBG ในกลุ่ม DM uncontrol ทีเ่ปน็

พระภิกษุ ชันสูตร

อย่างถูกต้องตามมารฐานและการจดบนัทกึอย่างถูกต้อง ค่าเคร่ือง

1.3.4 ใหยื้มเคร่ืองเคร่ืองตรวจ DTX ตรวจ DTX

1.3.5 การส่งต่อ COC/FCT team จ านวน

1.3.6 การติดตามโดย มอค.ในพืน้ที่ 96 เคร่ือง

เคร่ืองละ

1,800 บาท

รวม172,800

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้

ผู้รับผิดชอบล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ



บาท

1.4 กิจกรรม SMBP ในกลุ่มผู้ปว่ยUncontro HT กลุ่มสีแดง Un control 96 BP<140/90 ค่าเคร่ือง UC ต.ค.62-ส.ค.63 พชัรินทร์ RN

เขตรับผิดชอบอ.เถินเพือ่ควบคุมโรคอย่างย่ังยืน HT 400 ราย หมู่บา้น mmHg≥ 60% วัด BP มอค.ในพืน้ที่

1. 4.1สอนการHBPMใหพ้ระภิกษุสงฆ์อย่างถูกต้องตาม กลุ่มสีแดง กลุ่มเปา้หมาย จ านวน

มาตรฐานและการจดบนัทกึอย่างถูกต้อง 96 เคร่ือง

1.4.2 ใหยื้มเคร่ืองวัดความดันโลหติแบบดิจิตัลชนดิพกพา เคร่ืองละ

จ านวน แหล่งงบ

1.4.3 การส่องต่อ COC 1,800 บาท

1.4.4 การติดตามโดย มอค.ในพืน้ที่ รวม172,800

บาท

1.5 การดูแลผู้ปว่ยแผลเทา้เบาหวานด้วยยาสมุนไพรไทย ผู้ปว่ยแผลเทา้ เขตอ าเภอเถิน อัตราการหาย ค่าน้ ามันยา UC ต.ค.62-ส.ค.63 พชัรินทร์ RN

เทา้เบาหวาน ของแผล> 80% สมุนไพร มอค.ในพืน้ที่

Neuopatic เปน็เงิน 

ulcer 5 ราย 3,000 บาท

1.6 จัดท าสมุดคู่มือการดูแลตนเองทีบ่า้นผู้ปว่ยโรคHT 1,000 เล่ม ร.พ.เถิน ผู้ปว่ย HT ค่าคู่มือ UC ม.ค. 2563 พชัรินทร์ RN

และบนัทกึการนดัพบแพทย์ในผูปว่ยกลุ่มส้มและ แดง มีความรู้ในการ ราคาเล่มละ

ดูแลตนเอง 25 บาท

> 80% จ านวน

1,000

เล่มเปน็

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้

ผู้รับผิดชอบ



เงิน 25,000

บาท

2.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มป่วย "ลดหวาน ลดเค็ม ออกก าลังกาย"

2.1 โรงพยาบาลเค็มน้อยอร่อย (3) ดี

2.1.1การตรวจวัดความเค็ม 1คร้ัง/เดือน โรงครัว ทกุรายการ 1.ค่าเคร่ือง UC ต.ค.62-ก.ย.63 กลุ่มานโภชน

โรงพยาบาล อาหารผู้ปว่ยใน วัดความเค็ม ศาสตร์ และ

ร.พ.ผ่าน ในอาหาร งานสุชาภิบาล

เกณฑ์ลดเค็ม จ านวน5 

เคร่ือง

จ านวน แหล่งงบ

เคร่ืองละ

1,200 บาท

รวมทัง้ส้ิน

6,000 บ.

2.2 3.จัดท าบอร์ดใหค้วามรู้เร่ืองความเค็มในอาหาร ผู้มารับบริการใน NCD clinic บอร์ดนทิรรศการค่าท าปา้ย ต.ค.62-ส.ค.63 กลุ่มงานโภชน

และผลกระทบในการเกิดโรค โรงพยาบาลเถิน ร.พ.เถิน เร่ืองความเค็มใน ใน ศาสตร์

อาหาร จัดนทิรรศ

การ 400 บ.

5ปา้ย

เปน็เงิน

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้

ผู้รับผิดชอบล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ



2,000 บ.

3. การลดความแออัดในคลินิกNCDโรงพยาบาลเถิน ลดแออัดใน NCD clinic 1.ระยะเวลา ต.ค.62-ส.ค.63 พชัรินทร์ RN

3.1เพิม่บริการDMclinic  เปน็3 วัน/ สัปดาหอ์ังคาร พธุ ศุกร์ NCD clinic ร.พ.เถิน รอคอย>90นาที พยาบาล

และเพิม่บริการHT clinic เปน็5 วัน/สัปดาหภ์าคบา่ยทกุวัน 2.ความพงึพอใจ เวชปฏิบติั

3.2แยกใหบ้ริการกลุ่มUncontrol DM เปน็วันพธุและวันศุกร์ > 80% ในDM clinic

และกลุ่มUncontrol HT  เปน็วันพฤหสับดีทัง้ภาคเช้าและ

ภาคบา่ย

3.3กลุ่มcontrol DM/HT (สีเขียว) ทีเ่ปน็ผู้ปว่ยเขต

รับผิดชอบของ รพสต.

refer out  ไปรับการดูแลโดยพยาบาลเวชปฏิบติัมอค.

. และอสม.ในพืน้ที่

จ านวน แหล่งงบ

3.4กลุ่มcontrol DM/HT (สีเขียว)ทีเ่ปน็ผู้ปว่ยเขต

รับผิดชอบของร.พ.เถิน

ใหดู้แลใน DM clinic โดยพยาบาลเวชปฏิบติัในDM clinic

เนือ่งจากโรงพยาบาลไม่มี PCU ของเขตโรงพยาบาลเถิน

4.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

4.1  การก ากับติดตามจากรายงาน 1คร้ัง/เดือน 1 โรงพยาบาล ต.ค.62-ส.ค.63 พชัรินทร์ RN

 - คลังข้อมูล HDC ทกุเดือน 18 ร.พ.ส.ต.

5.การพัฒนาวิชาการ

5.1 การเข้าร่วมประชุมวิชาการ NCD Forum ประจ าปี CM 1 คน กทม. ได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ 13,000 บ. UC ส.ค.63 พชัรินทร์ RN

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้

ผู้รับผิดชอบ



2563 ทีจ่ะต่อยอดงาน

NCD ใหดี้ขึน้

และพฒันาให้

เกิดนวตกรรม

ในงานNCD

6.การ Redesign ในรพสต/หมูบ้่าน(เพ่ิมตามComment เพิม่คุณภาพ

จากจังหวัด) บริการใน

 ใช้เคร่ืองมือปงิปองจารจรชีวิต 5 สี ในการ รพสต.

จ าแนกประเพศกลุ่มผู้ปว่ย DM /HT และมีการจัด

ระบบบริการตามกลุ่มสีอย่างเปน็ระบบ

6.1 การจัดระบบบริการผู้ปว่ยกลุ่มสีเขียวในรพสต. 789 18 รพสต. ต.ค.62-ส.ค.63 มอค./อสม.

(FBS<125 mm/dl,BP≤139/89 mmHg) ในพืน้ที่

ใช้บา้นและชุมชนเปน็ฐานการดูแลโดยผู้ดูแล คือ อสม.

จ านวน แหล่งงบ

และมอค / หมอครอบครัว

FCG และวัดBP  ทกุ 2 เดือน ทีบ่า้น

มอค.ผลFCGและBPมาใหพ้ยาบาลเวชปฏิบติั

ที ่รพสต.ท าการส่ังยา และหมอครอบครัวน ายาไปให้

ทีบ่า้น การคัดกรองภาวะภาวะแทรกซ้อนประจ าปี

ประจ าปตีามมาตรฐาน

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้

ผู้รับผิดชอบล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ



6.2 การจัดระบบบริการผู้ปว่ยกลุ่มสีเหลืองในรพสต. 1,550 18 รพสต. ต.ค.62-ส.ค.63 พยาบาลเวช

(FBS125-154 mm/dl,BP=140/90- ปฏิบติัใน

159/99 mmHg) รพสต.

ใหผู้้ปว่ยเข้ารับบริการใน รพสต.เจาะโดย FCG

และวัดBP  ทกุ 2 เดือนใหก้ารดูแลโดยพยาบาล

เวชปฏิบติัในรพสต.และตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน

ประจ าปตีามมาตรฐาน

6.3 การจัดระบบบริการผู้ปว่ยกลุ่มสีส้มใน รพสต. 1,243 18 รพสต. ต.ค.62-ส.ค.63 พยาบาลเวช

(FBS=155-179 mm/dl,BP=BP=160/100-

179/109mmHg) ปฏิบติัใน

179/109mmHg) รพสต.

ใหผู้้ปว่ยเข้ารับบริการใน รพสต.เจาะโดย FCG

และวัดBP  ทกุ 1 เดือนใหก้ารดูแลโดยพยาบาล

เวชปฏิบติัในรพสต.และตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน

ประจ าปตีามมาตรฐาน

6.4การจัดระบบบริการผู้ปว่ยกลุ่มสีแดงใน รพสต. 530  1PCC ต.ค.62-ส.ค.63 แพทย์เวช

(FBS≥180mm/dl,BP≥180/100mmHg) และ3 โซน ปฏิบติัครอบครัว

จ านวน แหล่งงบ

6.4.1 กรณีพืน้ที ่PCC ใหผู้้ปว่ยเข้ารับบริการที ่PCC บริการ แพทย์เวชปฏิบติั

ดูแลโดยแพทย์เวชปฏิบติัครอบครัว และคัดกรอง ทัว่ไป

ภาวะแทรกซ้อนประจ าปตีามมาตรฐาน COC/FCT

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้

ผู้รับผิดชอบ



6.4.2 กรณีนอกพืน้ที ่PCC แบง่เปน็โชนบริการ 3 โซน Team

ดูแลโดยแพทย์เวชปฏิบติัทัว่ไป1คร้ัง/เดือน/โซนและ

ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนประจ าปตีามมาตรฐาน

ใหท้ า SMBG และ SMBP ทกุราย

ส่งต่อ  COC/ FCT  ติดตามดูแลต่อเนือ่งทีบ่า้น

*การณีผู้ปว่ยรับยานอกเหนอืจากบญัชียา PCC/รพสต.

ใหผู้้ปว่ยรับเข้ารับบริการทีโ่รงพยาบาล

6.5 การจัดระบบบริการผู้ปว่ยกลุ่มสีด าใน รพสต. 56 ราย 18 รพสต. ต.ค.62-ส.ค.63 อายุรแพทย์

(มีภาวะแทรกซ้อนทางหวัใจ หลอดเลือด และ ตา ไต) Paliative

ใหส่้งกลับพบอายุรแพทย์ทกุราย  ส่งต่อ COC ,Paliative care Team

ส่งต่อ COC ,Paliative COC/FCT

Team

                                               รวมงบประมาณ 397,850



ยทุธศาสตรท์ี ่2 ยทุธศาสตรด้์านบรกิารทีเ่ป็นเลิศ

ประเด็น / งาน : สาขาNCD: COPD

ตัวช้ีวดั(KPI) 1.ผู้ป่วยCOPDเข้าถึงClinic COPDคุณภาพ( CXR,PFT,Vaccine) >60%/ ลด Exacerbation rate<130ครัง้/100 มี Re-admit ≤30 %

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วเิคราะหส์ถานการณปั์ญหา

1. มีอตัราExacerbation rate 115.27%  (604/524)

2. มีอตัรา Re-admit ≤30 %  =30.88 %(42/136)

3.มีอตัรา over Diagnosis=17.5%(87/496)

จ านวน แหล่งงบ

รหสัโครงการ 080201

การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพสาขา NCD:COPD

1 เพ่ิมศักยภาพการควบคุมโรคในผู้ป่วยCOPD และcaregiver ผู้ป่วย COPD รพสต. 1.ผู้ป่วยและญาติมี อาหาร100x50 UC พ.ย.-ส.ค.63 ธาราทิพย์

กจิกรรม 1.1ใชก้ระบวนการ Workshop เขา้ฐานในการให้ความรู้ โดยทีม ที่มีอาการ แม่ถอด ความรู้เพิ่มขึน้80% 5000บาท ทีม COPD

สหสาขาวิชาชพีในผู้ป่วยCOPD อาการหอบก าเริบเฉยีบพลันบ่อย หอบก าเริบ 2.ประเมินCAT score

1.2.ผลิตส่ือการสอนมีรูปภาพประกอบการสอน เพื่อง่ายต่อการสอนการใช้ เฉยีบพลันบ่อย ,MMRC,6 MWT ส่ือการสอน UC

ยาพน่ในรายกลุ่มและรายบุคคลมีการทบทวนสาธิตย้อนกลับผู้ป่วยทุกราย 25 รายและ เพิ่มขึน้๒%0 500บาท

1.3.ขวดน้ ามหัศจรรย์ ใชป้ระกอบการออกก าลังกายฟื้นฟสูมรรถภาพปอด caregiver 3.ผู้ป่วยมี BMI 

1.4. model อาหารที่ควรรับประทานแต่ละมือ้ของผู้ป่วยCOPD 25ราย เพิ่มขึน้ 5%

1.5.การดูแลต่อเนือ่งผู้ป่วยCOPD  อาการหอบก าเริบเฉยีบพลันบ่อยส่งต่อ 4.ผู้ป่วยมีทักษะการ

ให้ทีมFCT/COC โดยโปรแกรม IT ใชย้าพน่ 90  %

1.6.ติดตามประเมินผลงาน 5.อตัราการเกดิ

ก าเริบเฉยีบพลัน

ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยทุธศาสตรส์าธารณสุข จงัหวดัล าปาง ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

คปสอ............................เถิน..............................................จงัหวดัล าปาง

งบประมาณ
ล าดับ ชือ่โครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน

พื้นที่

ด าเนินการ
ผลผลิตของโครงการ



จ านวน แหล่งงบ

ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
ล าดับ ชือ่โครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน

พื้นที่

ด าเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

<130คร้ัง/100

ผป.COPD

6.อตัราre-admit≤30

2 พัฒนาการลงข้อมูล one by one over Diagnosis ผู้ป่วยCOPD รพ.เถนิ 1.แพทย์และจนท. _ _ พ.ย.-ส.ค.63 ธาราทิพย์

กิจกรรม 2.1. จัดท าหนังสือหมุนเวียน CPG การใชย้า ICS/LABA  615ราย ลงขอ้มูลได้ถกูต้อง ทีม COPD

การวินิจฉยัExacerbation of COPD และการลงรหัสโรคให้แพทย์ >80%

และเจ้าหน้าที่ที่เกีย่วขอ้งรับทราบ 2.อตัราการเกดิ

2.2ตรวจสอบการรักษาและการลงรหัสโรคทุกวัน โดยจนท.ที่รับผิดชอบ ก าเริบเฉยีบพลันของ

2.3.คืนขอ้มูลให้แพทย์และเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจทวบทวนขอ้มูลและแกไ้ข ผป.COPD ลดลง20%

ขอ้มูล 3.อตัราre-admit≤30

3 เพ่ิมศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย COPD ด้วยเครือ่งBipap ผู้ป่วยCOPD^AE ICUร.พเถนิ อตัราการ on  Bipap Mask uc พ.ย.-ส.ค.63 อายุรแพทย์

กิจกรรม 3.1.คัดแยกผู้ป่วย COPD^AE^Respiratory plan ที่ Admit ICU ETT ที่ICU 7500x2 รพ.เถนิ

or impending   Bipapเป็น 1st priority แรก ใน ICU 15000 บาท ธาราทิพย์RN

3.2 มีการดูแลผู้ป่วยCOPDโดยทีมสหสาขาตามมาตรฐานวิชาชพีระหว่าง  ลดลงร้อยละ5 พยาบาลICU

Admit

3.3 มีการวางแผนการจ าหน่ายผู้ป่วย COPDตามมาตรฐานและมีการส่ง ทีม COPD

ต่อการดูแลไปยังศูนย์COC เพื่อการดูแลต่อเนือ่ง

3.4 Bed side round กอ่น Discharg โดยทีมสหสาขาวิชาชพี

3.5.ติดตามและประเมินผล



จ านวน แหล่งงบ

ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
ล าดับ ชือ่โครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน

พื้นที่

ด าเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

หมายเหตุ จัดท าแผน ซ้ือ Bipap mask ร่วมกบังาน ICU

รวม 20500



ยทุธศาสตรท์ี ่2 ยทุธศาสตรด้์านบรกิารทีเ่ป็นเลิศ

ประเด็น / งาน : สาขา NCD: Stroke

ตัวช้ีวดั (KPI) /ผลลัพธ์ทีต้่องการ 1.อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองน้อยกวา่7%    

  2.อัตราการเข้าถึงระบบFast track มากกวา่20%

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วเิคราะหส์ถานการณปั์ญหา 

1.อตัราตายโรคหลอดเลือดสมองคิดเป็นร้อยละ0.82

2.อตัราการเขา้ถงึระบบFast track คิดเป็นร้อยละ29.78 (28/94)

จ านวน แหล่งงบ

รหสัโครงการ

การพัฒนาระบบบรกิาร สาขา NCD: Stroke กลุ่มเส่ียงที่ ห้องประชมุ กลุ่มเส่ียงและ อาหาร UC ต.ค62-มี.ค.63 ณภัทร

1 รูเ้รว็รูท้นัโรค Stroke

1.1ใชก้ระบวนการจัดการรายกลุ่มในกลุ่มเส่ียง เป็นโรคเบาหวาน รพ.เถนิ ญาติมีความรู้ 40×25 ทีมstroke

กลุ่มเส่ียงที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิต และความดัน เร่ืองโรคอาการ 1000บาท

ค านวนค่า CVD risk มีค่าปานกลางขึน้ไป โลหิตที่มีค่า ส าคัญที่ต้อง

1.2ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ในการป้องกนัการการเกดิ CVD risk รีบมารพ.

โรคหลอดเลือดสมอง การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ปานกลางขึน้ไป และรู้ชอ่งทาง

อาการส าคัญที่ควรมาโรงพยาบาลเมือ่มีอาการควรมา จ านวน40ราย บริการ

โรงยาบาลให้เร็วที่สุดและชอ่งทางบริการ

1.3ผลิตส่ือการสอนที่มีรูปภาพประกอบเพื่อง่ายต่อการสอน ค่าส่ือการ UC

และให้เขา้ใจง่าย สอนและ

 1.4 แจกแผ่นพบั/เอกสารให้ผู้เขา้ร่วมอบรม แผ่นพบั

1.5 ประเมินผลผู้ที่เขา้ร่วมอบรมโดยวัดความรู้กอ่น-หลัง 500บาท

คปสอ............................เถิน.............................................จงัหวดัล าปาง

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยทุธศาสตรส์าธารณสุข จงัหวดัล าปาง ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุม่เป้าหมาย/

จ านวน
พ้ืนทีด่ าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน)

ผู้รบัผิดชอบ



การอบรม(pre-post test)

2 ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองใน กลุ่มเจ้าหน้าที่ คลินิคโรค เจ้าหน้าที่ บูรณาการกบั ต.ค62-มี.ค.63 ณภัทร

เจา้หน้าทีโ่รงพยาบาลเถิน โรงพยาบาลเถนิ เร้ือรัง มีความรู้ความ โครงการรู้เร็วรู้ ทีมstroke

กิจกรรม2.1ใชก้ระบวนการการจัดการรายกรณีตามความ ที่เป็นโรคความ รพ.เถนิ เขา้ใจเกีย่วกบั ทันโรคหลอด

ความเส่ียงและปัญหาในกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเถนิที่ ดันโลหิตสูง โรคสามารถ เลือดสมอง

เป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน และโรคเบาหวาน ดูแลตนเอง

2.2ให้ความรู้เกีย่วกบัโรคหลอดเลือดสมอง  อาการส าคัญ จ านวน16ราย และสังเกต

การปรับเปล่ียนพฤติกรรม หากมีอาการให้รีบมารพ .ทันที อาการผู้อืน่ได้

2.3.แจกเอกสารคู่มือโรคหลอดเลือดสมองและการปฏิบัติตัว

2.4 ติดตามและประเมินความรู้และความเขา้ใจ

3 การพัฒนาระบบบรกิาร

กิจกรรม ผู้ป่วยHT,DM รพ.เถนิ 1.ผู้ป่วยได้รับ ต.ค62-มี.ค.63 ณภัทร

3.1.คัดกรองโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดัน DLP,โรคหัวใจ รพ.สต. การค านวน ทีมstroke

โลหิต โรคเบาหวาน โรคไขมันสูงและโรคหัวใจโดยการ ในคลินิคโรค 18แห่ง CVD risk

ค านวนCVD risk เพื่อพจิารณาให้simvastatinและหรือ เร้ือรัง ทุกรายและ

ยาantiplatelet ได้รับยาอย่าง

3.2.การจัดการผู้ป่วยในรายที่กลับเป็นซ้ า(recurrent stroke) ผู้ป่วยที่กลับ รพ.เถนิ เหมาะสม

  - ทบทวบและวิเคราะห์ปัญหาที่ท าให้กลับเป็นซ้ า เป็นซ้ า 2.ทราบถงึ

  - หาแนวทางและวิธีป้องกนัการกลับเป็นซ้ าร่วมกบัทีม ปัญหาและ

สหสาขาวิชาชพี แนวทางแกไ้ข

3.3ประชาสัมพนัธ์stroke awareness/stroke alert ประชาชน 3.ประชาชน

 - ประชาสัมพนัธ์ความรู้เร่ืองโรคหลอดเลือดสมอง อาการ อ.เถนิ ได้เขา้ถงึ

ส าคัญที่ต้องรีบมาโรงพยาบาลระยะเวลาเมือ่เกดิอาการ บริการและ



ที่ต้องมารพ.และการเขา้รับบริการ1669ตลอด24ชัว่โมง มีความรู้เร่ือง

ทางวิทยุกระจายเสียง โรค

 - จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์และQR code จัดต้ังบริเวณ ส่ือประชา UC

โรงพยาบาลเพื่อประชาสัมพนัธ์เร่ืองโรคหลอดเลือดสมอง สัมพนัธ์

400บาท

รวม 1900



ยทุธศาสตรท์ี ่2 ยทุธศาสตรด้์านบรกิารทีเ่ป็นเลิศ

ประเด็น / งาน :  ระบบบรกิารสุขภาพสาชาหวัใจ

ตัวช้ีวดั (KPI) /ผลลัพธ์ทีต้่องการ

1. ลดอตัราตายจากโรคหัวใจขาดเลือด 25 ต่อแสนประชากร

2. ร้อยละโรงพยาบาลต้ังแต่ F2 ขึน้ไปสามารถให้ยาละลายล่ิมเลือด (fibrinolytic drug) ผู้ป่วย STEMI ได้

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วเิคราะหส์ถานการณปั์ญหา 1. อตัราตายจากโรคหัวใจขาดเลือด 70.99  ต่อแสนประชากร

2. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉยีบพลันได้รับการรักษาด้วยการให้ยา Fibrinolytic agent หรือ

จ านวน แหล่งงบ

รหัสโครงการ 080201

โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาหวัใจ

1 รูท้นั เฝ้าระวงั โรคหวัใจวายเฉียบพลัน

1.1จัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกนัตนเองเพื่อป้องกนัไม่ให้ กลุ่มเส่ียงที่เป็นโรค ต าบลเถนิบุรี มีความรู้ในการ ค่าอาหาร UC ม.ค.-63 ทิพวรรณ

เกดิโรคหัวใจวายเฉยีบพลัน อาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์ เบาหวานและความ ป้องกนัตนเอง 40x25 = คปสอ.เถนิ

การดูแลตนเองเมือ่เป็น และการบริหารร่างกายเพื่อป้องกนั ดันโลหิตสูง ที่มีค่า เพื่อป้องกนัไม่ 1000  บาท

การเกดิโรคหัวใจวายเฉยีบพลัน CVD riskระดับปาน ให้เกดิโรคหัวใจ

กลางขึน้ไป จ านวน ขาดเลือดเฉยีบ

40 ราย พลันอาการผิด

ปกติที่ควรมาพบ

ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

คปสอ. เถิน  จงัหวดัล าปาง

3. ผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายล่ิมเลือด warfarin มีค่าINR ตามเป้าหมาย 2-3 คิดเป็นร้อยละ 60

4. เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาละลายล่ิมเลือดwarfarin น้อยกว่า 5

ได้รับการส่งต่อเพื่อท าบอลลูนขยายหลอดเลือด 100%

3. ผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายล่ิมเลือด warfarin มีค่า INR ไม่ได้ตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 35.48

ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบล าดับ ชือ่โครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
พื้นที่ด าเนินการ



แพทย์ การดูแล

ตนเองเมือ่เป็น

และการบริหาร

ร่างกายเพื่อป้อง

กนัโรคหัวใจวาย

1.2 จัดอบรมให้ความรู้การประเมินภาวะเส่ียงโรคหัวใจ อาการผิดปกติที่ควรมา อสม.ในเขตเทศบาล ต าบลล้อมแรด การประเมิน ค่าอาหาร UC มี.ค.-63 ทิพวรรณ

พบแพทย์ การดูแลเมือ่มีอาการ และการออกก าลังกาย ล้อมแรด จ านวน40 ภาวะเส่ียงโรค 40x25 = คปสอ.เถนิ

เพื่อป้องกนัไม่ให้เกดิโรคหัวใจวายเฉยีบพลัน คน หัวใจ อาการผิด 1000  บาท

ปกติที่ควรมาพบ

แพทย์ การดูแล

ตนเอง เมือ่มี

อาการ และการ

เขา้ถงึระบบ

การแพทย์

ฉกุเฉนิ

1.3 จัดอบรมความรู้เกีย่วกบัโรคหัวใจวายเฉยีบพลัน บุคลากรทางการ โรงพยาบาลเถนิ สามารถดูแล ค่าอาหาร UC มี.ค.-63 ทิพวรรณ

รักษา การพยาบาลและการดูแลขณะส่งต่อ แพทย์ในโรงพยาบาล ผู้ป่วยกลุ่มโรค 40x25 = ชนากานต์

เถนิ 40 คน หัวใจวายเฉยีบ 1000  บาท อนุรักษ์

พลันได้ถกูต้อง

ลดภาวะแทรก

ซ้อน

การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพสาขาหวัใจ: Warfarin

1.การปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายล่ิมเลือด ผู้ป่วยที่ได้รับยา ห้องประชมุชัน้ 2 ผู้ป่วยมีค่า ต.ค.62-มี.ค.63 เบญจมาภรณ์

warfarin เพื่อให้ควบคุมระดับผลเลือด PT/INR ได้ตามเป้าหมาย ละลายล่ิมเลือด ตึกเกา่ INRตามเป้า

ที่มีค่าINR หมายร้อยละ60



ไม่ได้ตามเป้าหมาย

ในเขตอ าเภอเถนิ

จ านวน 30 ราย

2. วิธีการจัดการรายกลุ่มตามปัญหาและระดับผลเลือด PT/INR จ านวน 30 ราย ห้องประชมุชัน้ 2 ต.ค.62-มี.ค.63 เบญจมาภรณ์

ไม่ได้ตามเป้าหมาย(ผู้ป่วย้ัได้รับยาละลายล่ิมเลือดพร้อมญาติผู้ดูแล ตึกเกา่

ทุกราย)

3.แบบประเมินความรู้ในการดูแลตนเองผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายล่ิม จ านวน 30 ราย ห้องประชมุชัน้ 2 ต.ค.62-มี.ค.63 เบญจมาภรณ์

เลือด warfarinในโรงพยาบาลเถนิ ( Pre -test ) ตึกเกา่

4.ให้ความรู้ค าแนะน าเกีย่วกบัยาละลายล่ิมเลือดwarfarin การ จ านวน 30 ราย ห้องประชมุชัน้ 2 ค่าอาหาร UC ต.ค.62-มี.ค.63 เบญจมาภรณ์

ปฏิบัติตัวยาที่มีผลต่อ warfarin ยาที่เพิ่มฤทธ์ิ ยาที่ลดฤทธ์ิ อาหาร ตึกเกา่ 30x25=

ผัก ผลไม้ อาการเลือดออกผิดปกติอาการที่บ่งบอกว่า 750  บาท

อาจจะเกดิการอดุตันของล่ิมเลือดที่ต้องรีบมาทันที

5.มีสมุดประจ าตัวผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายล่ิมเลือด warfarin ทุกราย

6.แบบประเมินความรู้ในการดูแลตนเองผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายล่ิม

เลือด warfarinในโรงพยาบาลเถนิ ( Post -test )

7.จัดท าแผ่นพบั/เอกสารให้ผู้เขา้ร่วมประชมุ จ านวน 30 ราย ห้องประชมุชัน้ 2 ค่าเอกสาร UC ต.ค.62-มี.ค.63 เบญจมาภรณ์

ตึกเกา่ 200 บาท

8.ประเมินผลผู้ที่เขา้ร่วมประชมุโดยวัดความรู้กอ่น-หลังประชมุโดยใช้ จ านวน 30 ราย ห้องประชมุชัน้ 2 ต.ค.62-มี.ค.63 เบญจมาภรณ์

(  Pre-Post -test ) ตึกเกา่

รวม 3950  บาท





ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ข้อมลูพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

จ านวน แหล่งงบ

รหัสโครงการ 080201

การพัฒนาระบบบริการสุขถาพสาขาไต.

1. ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ได้รับการค้นหา  ผู้ปว่ย DM ,  HT  รพ.เถิน / ผู้ปว่ย DM , กองทนุโรค ต.ค. 62 - งาน NCD /

และคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต ทัง้หมดทียั่ง รพ.สต.  HT ได้รับการ เร้ือรัง ก.ค 63 อุไรรัตน์

กิจกรรม ไม่ได้วินจิฉัย คัดกรองภาวะ DM / HT 

1.1อบรมใหค้วามรู้พยาบาลใน รพ.และรพ.สต.ในเร่ือง การคัดกรอง เปน็ CKD แทรกซ้อน

และการวินจิฉัยโรคไตเร้ือรังใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์การวินจิฉัยของ ทางไต ด้วยวิธี

สมาคมโรคไต การทีถู่กต้อง

1.2. มีการคัดกรองด้วยวิธีการตรวจSerum  creatinine  น ามา  และครบถ้วน

          1.  ร้อยละของผู้ปว่ยDM,HT ทีไ่ด้รับการค้นหาและคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต          =   74.70   %

          2.  ร้อยละของผู้ปว่ย CKD ทีม่ีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr      =   53.85  %

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมา

ย/จ านวน

พืน้ที่

ด าเนนิการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ

          2.  ร้อยละของผู้ปว่ย CKD ทีม่ีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr     >  65%

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

คปสอ.........................เถิน.................................................จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการที่เป็นเลิศ

ประเด็น / งาน :  สาขาไต

          1.  ร้อยละของผู้ปว่ยDM,HT ทีไ่ด้รับการค้นหาและคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต          >  80%



จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปา้หมา

ย/จ านวน

พืน้ที่

ด าเนนิการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ

ค านวณ เปน็ค่าeGFR และตรวจUrine  Protein  dipstick /  > 80 %

 ตรวจUrinemicroprotein ( UMA)ในผู้ปว่ย DM ปลีะ 1 คร้ัง

2.จัดโปรแกรมการชะลอความเสื่อมของไต เพ่ือให้ผู้ป่วยดูแล ผู้ปว่ย CKD 3 - 5 รพ.เถิน ผู้ปว่ย CKDมี   - ต.ค. 62 - งาน NCD /

สุขภาพตนเอง และมคีวามรอบรูด้้านสุขภาพ และการเข้าถึง  - CKD 5 อัตราการ ก.ค 63 เภสัชกร

บริการการบ าบัดทดแทนไต และ ESRD ลดลงของ นกัโภชนาการ

2.1.ใหค้วามรู้ ค าแนะน าปรึกษาในเร่ืองการ ปฏิบติัตัว เพือ่ชะลอไต eGFR<4 ml / PD Nurse

เส่ือมในผู้ปว่ย CKD 3-5 และ ESRD min/1.73m2/yr

2.2ใหค้วามรู้ ค าแนะน าปรึกษาในเร่ืองการรับประทานอาหารเฉพาะ > 65 %

โรค เพือ่ชะลอไตเส่ือมในผู้ปว่ย CKD 3-5 และ ESRD

2.3 ใหค้วามรู้ ค าแนะน าและใหค้ าปรึกษาในเร่ืองการใช้ยาในผู้ปว่ย

โรคไตเร้ือรังและติดตามการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในผู้ปว่ยแต่ละ
ราย และ ESRD

2.4.ใหค้ าแนะน าและความรู้ในเร่ือง การบ าบดัทดแทนไต ใน

ผู้ปว่ยโรคไตเร้ือรังและผู้ดูแลต้ังแต่ระยะ4 ขึน้ไป เพือ่เตรียมความ

พร้อมในการบ าบดัทดแทนไต

2.5 .ใช้กระบวนการ MI (Motivation Interviewing) และการ

จัดการรายกรณี โดยผู้ปว่ยโรคไตเร้ือรังและทมีสหวิชาชีพ

2.6.มีระบบการส่งต่อให ้รพ.แม่ข่ายเพือ่พจิารณาแนวทางการรักษา
และชนดิของการบ าบดัทดแทนไตทีเ่หมาะสมกับผู้ปว่ย



จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปา้หมา

ย/จ านวน

พืน้ที่

ด าเนนิการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ

2.7 มีแนวทางการเตรียมความพร้อมผู้ปว่ยในด้านร่างกายและ

การจัดเตรียมสถานที ่ก่อนการวางสายTK.การจัดเตรียมสถานทีก่่อน
2.8.ประเมินผลและติดตามการมาตรวจตามนดั

2.9 จัดท าส่ือการสอนและวิดิทศันโ์ปรแกรมการชะลอความเส่ือม

ของบ าบดัทดแทนไต

2.10.รณรงค์และประชาสัมพนัธ์ิในเร่ืองการ ปฏิบติัตัวเพือ่ชะลอไต

เส่ือมในวันไตโลกทางส่ือวิทยุ ในรายการโฮงยาเถินพบประชาชน

3 .เพ่ิมศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องใน รพสต. จนท.รพสต / รพ.เถิน จนท. รพสต / 30 คน UC ม.ค - มี.ค 63 อายุรแพทย์

และเจ้าที่ผู้เก่ียวข้อง ใน รพ. พยาบาลผู้ พยาบาลใน ค่าอาหารว่าง เภสัชกร

กิจกรรม ดูแลผู้ปว่ยใน รพ.ทีเ่กี่ยวข้อง 30 x 25 บาท นกัโภชนาการ

3.1.อบรมใหค้วามรู้พยาบาลใน รพ .และรพ.สต .ในเร่ือง รพ. สามารถดูแล   = 750 บาท PD Nurse

การดูแลผู้ปว่ยล้างไตทางช่องทอ้ง โดยใช้กระบวนการ Workshop และแก้ไข ทมี COC

การเข้าฐานเพือ่ใหค้วามรู้และมีการประเมินผลวัดความรู้ก่อน ปญัหาเบือ้งต้น

 - หลังการเข้าโครงการในการดูแลผู้ปว่ย ได้

3.2.มีแนวทางการใหค้ าปรึกษาในระบบเครือข่ายโดยทมีสหวิชาชีพ

3.3 จัดท าส่ือการสอนและวิดิทศัน ์เกี่ยวกับการดูแลผู้ปว่ยล้างไตทาง

ช่องทอ้ง

3.4.มีการออกเย่ียมบา้น ก่อน - หลัง การวางสาย TK และมีการ

ติดตามแบบต่อเนือ่งโดย



จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปา้หมา

ย/จ านวน

พืน้ที่

ด าเนนิการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ

การประสานทมี COC อย่างนอ้ยปลีะ 1 คร้ังในรายทีไ่ม่มี

ในรายทีเ่กิดภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อ จะได้รับการเย่ียม

ภายใน 14 วัน

4.พัฒนาคุณภาพระบบการวางสาย Tenckhoff ในผู้ป่วย ESRD 1.ผู้ปว่ย รพ.เถิน / ผู้ปว่ย ESRD UC ม.ค - มี.ค 63 ศัลย์แพทย์ /

กิจกรรม ESRD ทีม่ีค่า รพ.ล าปาง ทีเ่ข้าเกณฑ์ ทมีผ่าตัด

4.1.แจ้งโรงพยาบาลแม่ข่ายเพือ่พจิารณาคุณสมบติั และความพร้อม eGFR≤ 6 ml การท า RRT

4.2 ย่ืนเร่ืองการขอรับการประเมิน เพือ่สามารถวางสาย TK. ใน หรือ/ และ ได้รับการ

สถานบริการในฐานะรพ. ลูกข่าย 2.ผู้ปว่ย วางสาย TK. อายุรแพทย์
4.3.จัดท าแนวทางการคัดกรอง และแนวทางการส่งต่อเพือ่ให ้รพ. ทีม่ีค่า ตามก าหนด PD Nurse

แม่ข่ายพจิารณาการรักษาเบือ้งต้นก่อนการได้รับการวางสาย eGFR ≤8ml เวลาไม่มีการ

4.4จัดท าแนวทางการพยาบาลผู้ปว่ยก่อน - หลังการผ่าตัดวางสาย แต่มีภาวะ รอคิวและ

TK.  Uremic ปลอดภัยจาก

4.5.ส่งศัลย์แพทย์และทมีผ่าตัด  เข้าฝึกปฏิบติัการวางสาย TK ที่ symptom  ภาวะแทรก

รพ.แม่ข่าย ( รพ.ล าปาง) ร่วมและไม่มี ซ้อน

ข้อหา้ม

สัมพทัธ์ และ

ผ่านการ

พจิารณาจาก

อายุรแพทย์



จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเปา้หมา

ย/จ านวน

พืน้ที่

ด าเนนิการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ

โรคไต 

(รพ.แม่ข่าย)
รวม 750



ประเด็น / งาน :  สาขามะเร็ง

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ:

1. ร้อยละของการต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไมใ้นตับและมะเร็งท่อน้ าดี

2.ร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็ง 5 ล าดับแรก ได้รับการรักาภายในระยะเวลาที่ก าหนด

3.อัตราตายโรคมะเร็งตับลดลงไมน้่อยกว่าร้อยละ5 เปรียบเทียบกับ baseline   ในปี 2558 (25.2  ต่อประชากรแสนคน)            

4.อัตราตายโรคมะเร็งปอดลดลงไมน้่อยกว่าร้อยละ5 เปรียบเทียบกับ baseline   ในปี 2558 (25.2  ต่อประชากรแสนคน)

ข้อมลูพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ผู้ป่วยโรคมะเร็งเสียชีวิตมจี านวนมากเป็นอันดับหน่ึงในอ าเภอเถินโดย 

สถิติมะเร็งปอดเสียชีวิตมากทีสุ่ด มีอัตตราตายในป ี62เทา่กับร้อยละ  95.29 ต่อแสนประชากร และสถิติของผู้ปว่ยมะเร็งเต้านมมีมากขึน้

เปน็อันดับ 1ของโรคมะเร็งในอ าเภอเถิน ข้อมูลป6ี2 ทัง้หมด514ราย(CA breast 153 ราย,CA cervix 57 

CA Lung 44ราย ราย,CA colon 39ราย,CA Liver19 ราย) เสียชีวิต63ราย CA Lung 20ราย CA Liver10ราย 

 Leukemia4ราย CA cervix3ราย CCA3ราย

จ านวน แหล่งงบ

  รหัสโครงการ 080201 1.ญาติสาย ต าบลทีม่ี ประชาชน uc พ.ย.-ก.ย.63 ทมีงานดูแล

การพัฒนาคุณภาพสาขามะเร็ง ตรงและ จ านวน ในพืน้ที่ อปท. ผู้ปว่ย

ผู้รับผิดชอบล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมา

ย/จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คปสอ.เถินจังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการที่เป็นเลิศ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)



ระบบการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา ผู้ปว่ยโรค ผู้ปว่ยมะเร็ง เปา้หมาย โรคมะเร็ง

1.Primary prevention/Health promotion มะเร็งทีไ่ด้รับ และจ านวน ได้รับความรู้

การรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันไม่ใหเ้กิด วินจิฉัย ทีเ่สียชีวิต ในการปอ้งกัน

โรคมะเร็งและรณรงค์เพือ่ลดความเส่ียง 2.ผู้ทีม่ี มาก ตรวจคัด

* มะเร็งตับ ความเส่ียง กรองและ

* มะเร็งเต้านม รักษาได้

*มะเร็งปอด ถูกต้องรวดเร็ว

ในกลุ่มคนปกติ กลุ่มเส่ียงและกลุ่มปว่ย

1.1 ใหค้วามรู้7สัญญาณอันตรายของโรคมะเร็ง

1.2 รณรงค์ 5 ท า 5 ไม่หา่งไกลมะเร็ง

1.3 รณรงค์ไม่ทานของสุกๆดิบๆ

1.4 รณรงค์การไม่สูบบหุร่ี-ด่ืมสุรา

1.5 รณรงค์การไม่ทานปลาน้ าจืดดิบ  

1.6 รณรงค์หา่งไกลมะเร็งปอด ต าบลเวียง ต าบลเวียง ท าปา้ยไวนลิ uc,อปท ตค.-กย.63 ทมีงานดูแล

 2.ใหค้วามรู้แก่ประชาชนร่วมกับทมีงานของอปท. มอก มอก 400*2=800 ผู้ปว่ย

ในพืน้ทีเ่ปา้หมาย ค่าแผ่นพบั โรคมะเร็ง

3.น าส่ือทีจ่ัดท าไปใหค้วามรู้กับประชาชนทัว่ไป 200บาท

2. Screening &Early diagnosis อ าเภอเถิน อ.เถิน 1.อัตราการ uc ตค.-กย.63 จนท.

ตรวจคัดกรองและวินจิฉัยมะเร็งระยะแรก ตายด้วยโรค อปท. สาธารณสุข

2.1 การประชาสัมพนัธ์คัดกรองค้นหามะเร็งระยะแรก มะเร็งลดลง5%



มะเร็งตับ  มะเร็งปอด  มะเร็งล าไส้มะเร็งเต้านมและ  2.จ านวนผู้ปว่ย

มะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งราย

2.1.1 การตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรี ใหม่ลดลง5%

ต้ังแต่เร่ิมอายุ  30 ปโีดยมีเถินบรีุเปน็ต้นแบบ 3.อัตราตาย

2.1.2 การตรวจมะเร็งปากมดลูกในสตรีที่ ผู้ปว่ยโรค  

ทีอ่ายุ 30-60 ปี มะเร็งตับลด 

2.1.3 การคัดกรองมะเร็งตับ  มะเร็งปอด ลงร้อยละ5

ในผู้ปว่ยกลุ่มเส่ียงหรือมีอาการผิดปกติ 4.อัตราตาย  

2.1.4การคัดกรองมะเร็งล าไส้จากโครงการFITในประชากรอายุ50-70ป ีประชากรอายุ อ.เถิน ของผู้ปว่ยโรค ppa,uc ตค.-กย.63 รพ.เถินและ

สิทธิUC 50-70ป ี มะเร็งปอด รพ.สต.

ลดลงร้อยละ5 

3.  พฒันาศักยภาพด้านการรักษา พยาบาลทีใ่ห้ อ.เถิน ตค.-กย.63 ทมีงานดูแล

และการดูแลแบบประคับประคอง การดูแลผู้ปว่ย ผู้ปว่ยโรค

3.1ส่งบคุลากรอบรมเฉพาะทางการดูแลผู้ปว่ยมะเร็ง โรคมะเร็ง มะเร็ง

ตามศักยภาพของโรงพยาบาล ทกัษะการส่องกล้อง จนท.ทีเ่กี่ยว

และตัดชิ้นเนือ้เพือ่ช่วยแพทย์ในการท าหตัถการ ข้องในการ

รวมถึงการผ่าตัด ดูแลผู้ปว่ย

3.2 การอบรมวิชาการจนท. ในการดูแลผู้ปว่ย

มะเร็งในเครือข่าย

3.3 การอบรมใหค้วามรู้ใหม่ๆในการดูแลผู้ปว่ย

โรคมะเร็ง แก่อสม. จิตอาสา ในเครือข่าย



3.4 ขึน้ทะเบยีนผู้ปว่ยโรคมะเร็งรายใหม่

3.5 การใหค้ าปรึกษาแก่ผู้ปว่ยโรคมะเร็งและญาติ

3.6การพฒันาระบบคลีนคิ  Pain 

3.7 การด าเนนิงานติดตามผู้ปว่ยมะเร็ง HHCโดย

3.8 พฒันาระบบการรับ-ส่งต่อข้อมูลผู้ปว่ยทัง่จาก 

3.9 ดูแลการได้รับเลือดของผู้ปว่ยมะเร็งทีม่ี

ผลHCT‹30% เพือ่รับchemoต่อไป

4.พฒันาศักยภาพฟืน้ฟคูวามรู้เจ้าหนา้ทีท่กุระดับ เจ้าหนา้ที่ อ.เถิน uc ตค.-กย.63 ทมีงาน

 4.1 จัดประชุมเครือข่ายเพือ่วางแผนและแนวทาง ทีเ่กี่ยวข้องใน ดูแล

การดูแลผู้ปว่ยโรคมะเร็ง การดูแลผู้ปว่ย ผู้ปว่ย

4.2 เข้ารับการอบรมเพิม่ความรู้ใหม่ๆการดูแล มะเร็ง

ผู้ปว่ยโรคมะเร็งจากรพ. แม่ข่าย

4.3จัดท าส่ือความรู้ ในการจัดกิจกรรมประชาสัมพนัธ์

รณรงค์เร่ืองโรคมะเร็ง

4.4 จัดท าปรับปรุงคู่มือการปฏิบติังาน /CPG/

แนวทางการดูแลผู้ปว่ยโรคมะเร็

4.5 จัดอบรมฟืน้ฟคูวามรู้เจ้าหนา้ที่

4.5.1 การคัดกรองมะเร็ง

4.5.2การตรวจวินจิฉัย

4.5.3 การดูแลผู้ปว่ยแบบองค์รวม

4.5.4 การดูแลผู้ปว่ยมะเร็งระยะสุดทา้ย



4.5.5 การจัดการความเจ็บปวดในผู้ปว่ยมะเร็ง

ระยะสุดทา้ย
1000



ประเด็น / งาน :  สาขาจักษุ

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองต้อกระจกเบือ้งต้น>75%ผู้ปว่ยต้อกระจกได้รับการผ่าตัดภายใน30วัน>80%

ข้อมลูพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

1. ในปี2562 ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง 13,028 ราย(ผู้สูงอายุทัง้หมด13,647 ราย)  คิดเปน็ 95.46%

2. ผู้ปว่ยทีไ่ด้รับการวินจิฉัยเปน็ต้อกระจกได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน มีจ านวน 46 ราย

รหัสโครงการ 080201

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ: สาขาจักษุ ผู้สูงอายุ อ.เถิน ผู้สูงอายุ

   1. คัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ อ.เถิน ได้รับการ

1.ประชุมร่วมกับเจ้าหนา้ทีร่พ.สต.เพือ่ 13,647 คัดกรอง

วางแผนในการด าเนนิงาน ราย ต้อกระจก

2.ประสานงานผู้น าชุมชนในการ และผู้ปว่ย

ประชาสัมพนัธ์การคัดกรองต้อกระจก ได้รับการ

3.อสม.คัดกรองกลุ่มเปา้หมายเบือ้งต้นโดยการนบันิว้ ผ่าตัด

4.เจ้าหนา้ทีร่พ.เถินและเจ้าหนา้ทีร่พ.สต.ด าเนนิการวัดสายตา เจ้าหนา้ที่ ต้อกระจก

ในผู้สูงอายุทีม่ีสายตาผิดปกติทีอ่สมคัดกรองไว้โดยใชs้nellen 20 ราย

chart

5.นดัผู้สูงอายุทีม่ีสายตาผิดปกติพบจักษุแพทย์

6.ประสานกับทมีรพ.ล าปางเพือ่น าผู้ปว่ยส่งรับการผ่าตัดตามวัน

เวลาทีก่ าหนด

7.จัดรถรับส่งผู้ปว่ยไปผ่าตัดและกลับจากผ่าตัดรวมถึงการ

รับ-ส่งไปตรวจตามนดั

รวม

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (แก้ไขปัญหา)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คปสอ........เถิน.........................จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์ที่2 : ระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุ

                 (จากผู้ปว่ยต้อกระจก48 ราย) คิดเปน็ 95.83 %

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมา

ย/จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ



จ านวน แหล่งงบ

ต.ค.62- จิรัญญา 

ก.ย.-63

80X20

1,600บาท

ค่าอาหารว่าง 

25บาทต่อมื้อ

25X20X2

1,000 บาท

2600 บาท

ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (แก้ไขปัญหา)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คปสอ........เถิน.........................จังหวัดล าปาง

                 (จากผู้ปว่ยต้อกระจก48 ราย) คิดเปน็ 95.83 %

งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการที่เป็นเลิศ

ประเด็น / งาน :  สาขาสูติกรรมและทารกแรกเกิด

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ 1.เพิม่การผ่าตัดคลอดในรพ.M.2  25%   2.มารดาตาย< 17 การเกิดมีชีพแสนคน3.การเสียชีวิตในทารกแรกเกิดทีอ่ายุ< 28 วัน

วันต่ ากว่า 8 ต่อพนัการเกิดมีชีพ  4.ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดนอ้ยกว่า 25 ต่อ 1000 การเกิดมีชีพ

ข้อมลูพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา:  รพ.M2 มีสูติแพทย์2คนกุมารแพทย์2 คนมีทมีOR 2 ทมีวิสัญญีพยาบาล3 คนไม่มีวิสัญญีแพทย์ผ่าตัดคลอดได้ตลอด24ชม

 ปี62 คลอดทัง้หมด339รายเด็กเกิดมีชีพ343 คลอดปกติ196ราย,C/S 131รายคิดเปน็38.64% , V/E 11ราย, F/E 1รายส่งต่อจากรพ.แม่พริก51รายรพ.สบปราบ30รายวังชิ้น 24 ราย

ส่งต่อมารดาไปรพ.ล าปาง20 ราย จากคลอดก่อนก าหนด ,severe preeclampsia ส่งต่อทารก 6 ราย จาก โรคหวัใจ 3 ราย severe Birthasphyxia 3 ราย anomaly 1 ราย

มีภาวะคลอดก่อนก าหนด21 รายทกุรายไม่เคยมีประวัติคลอดก่อนก าหนด  previous preterm เข้าโครงการ 6 ราย คลอดแล้ว4รายน้ าหนกั>2500 กรัมทัง้3ราย

น้ าหนกัแรกเกิด<2500กรัม31รายคิดเปน็ร้อยละ9.03โดยมีสาเหตุจากคลอดก่อนก าหนด13 รายคิดเปน็ร้อยละ41.9มีภาวะขาดออกซิเจนแรกเกิด8 ราย คิดเปน็17.49 ต่อพนัการเกิดมีชีพ

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ 080201

โครงการพัฒนาระบบการสุขภาพสาขาสูติกรรมและทารก

แรกเกิด

1.พัฒนาระบบบริการฝากครรภ์และห้องคลอดคุณภาพ หญิงต้ังครรภ์อ.เถิน รพ.เถิน มีระบบติดตามไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.62-ก.ย.63 พญ.นฤนาท

1.1ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้หญิงวัยเจริญพนัธ์ุใหเ้ตรียม สบปราบ,แม่พริก รพ.แม่พริก การดูแลหญิง พญ.ปยิาภรณ์

ความพร้อมก่อนต้ังครรภ์โดยตรวจเลือดและ กินFolic จ านวน 350คน รพ.สบปราบ ต้ังครรภ์เส่ียง พญ.คนงึนจิ

และฝากครรภ์เปน็คู่ /แจกFolic หญิงวัยเจริญพนัธ์ุที่ ศิริพร

ต้องการมีบตุร / คุมก าเนดิวัยรุ่น ,หญิงวัยเจริญพนัธ์ุ มีระบบให้

,กลุ่มโรคเร้ือรัง และ HIV ค าปรึกษาโดย

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

คปสอ....................เถิน......................................................จังหวัดล าปาง

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้

ผู้รับผิดชอบ



1.2 สร้างระบบดูแลหญิงต้ังครรภ์เส่ียงและใชI้ndividual สูติแพทย์และ

 care planในการดูแลเชื่อมโยงข้อมูลในทกุสถานบริการ กุมารแพทย์

ติดตามการตอบกลับข้อมูลการเย่ียมของมอค.โดยPM

จ านวน แหล่งงบ

1.3 ใช้แนวทางฝากครรภ์คุณภาพจังหวัดล าปาง

(Lampang ANC 2018)ในดูแลหญิงต้ังครรภ์ มีระบบการ

1.4 หญิงต้ังครรภ์ทีม่ีประวัติคลอดก่อนก าหนดได้รับการ เฝ้าระวังภาวะ

ตรวจรักษาตามมาตรฐาน โภชนาการ

1.5 ประเมินภาวะโภชนาการและใหค้วามรู้ด้านโภชนาการ หญิงต้ังครรภ์ ศิริพร/บปุผา

แก่หญิงต้ังครรภ์ ค านวณแคลอรีและก าหนดเมนอูาหาร รุ่งนภา

1.6 ใช้CPG / Guidelineเขต1ในการดูแลการต้ังครรภ์ ผ่าตัดคลอดได้

คลอดทารกแรกเกิดตามมาตรฐานในทกุระดับสถานบริการ ตลอด 24ชม.

1.7 ระบบการประเมินความเส่ียงเพือ่วางแผนการคลอด เพิม่การผ่าตัด

การใช้partographเฝ้าระวังการคลอด การรายงานแพทย์ คลอดร้อยละ

 และการส่งต่อตามCPG 25

1.8 สูติแพทย์อยู่เวรทกุวันตลอด 24 ชม. ทมีผ่าตัดสามารถ

ผ่าตัดฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชม. มBีlood Bank ตลอด24ชม มีระบบส่งต่อ

1.9 ใช้ถุงตวงเลือดทกุราย ในหนว่ยงานLR ,ER,ward ทีม่ีประสิทธิ T piece UC

มPีPH Box + Condom Balloon ,PIH Box ภาพ resuscitator

มี BA Box ,จัดเตรียมยา/เวชภัณฑ์/ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ บรูณาการกับแผนครุภัณฑ์การแพทย์

ในการช่วยชีวิตมารดาและทารก

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ



1.10 มีระบบการคัดกรอง/ประเมินความเส่ียง/แนวทาง

การดูแลทารกแรกเกิดตามมาตรฐาน ทารกทกุคนได้รับการ

ตรวจคัดกรองโรคหวัใจพกิารแต่ก าเนดิ

1.11 ระบบใหค้ าปรึกษาผ่านทางLine group/ โทรศัพท์

 ในทกุระดับสถานบริการ โดยสูติแพทย์ตลอด24 ชม.

กุมารแพทย์อยู่เวรconsultตลอด 24 ชั่วโมงวันจันทร์-ศุกร์

1.12 เพิม่ความสะดวกในการเข้าถึงบริการโดยรพ.สต.และ

จ านวน แหล่งงบ

รพ..เครือข่ายสามารถโทรศัพทส์อบถามและนดัวันมารับ

บริการใหต้รงตามคลินกิบริการ

1.13 สร้างระบบส่งต่อทีม่ีประสิทธฺภาพมีการประสานงาน

เพือ่เตรียมความพร้อมในการรับผู้ปว่ย

มีแนวทางการดูแลก่อนการส่งต่อขณะส่งต่อ

มีการประเมินคุณภาพการดูแลขณะส่งต่อ

1.14 การส่งต่อข้อมูลหญิงต้ังครรภ์เส่ียง/หลังคลอด/ทารก สุทธิดา

แรกเกิดทีม่ีภาวะแทรกซ้อนใหม้อค. ผ่านโปรแกรมFCT

1.15มีระบบการใหข้้อมูล  รายงานความเส่ียง  มีทมีไกล่ ศิริพร

เกล่ียและแก้ไขปญัหาเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร

2.1เปน็แหล่งฝึกประสบการณ์ท าคลอดใหก้ับพยาบาลรพ. พยาบาลรพ.แม่พริก หอ้งคลอด บคุลากรได้ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.62-มี.ค.63 พญ.นฤนาท

แม่พริกและสบปราบ รพ.สบปราบ รพ.เถิน รับการอบรม พญ.ปยิาภรณ์

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้

ผู้รับผิดชอบ



จ านวน30 คน ตามมาตรฐาน

2.2ฟืน้ฟวิูชาการ / หตัถการส าคัญ  อบรมเชิงปฏิบติัการ พยาบาลรพ.เถิน รพ.เถิน ร้อยละ100 พญ.นฤนาท

เจ้าหนา้ทีท่ีเ่กี่ยวข้องโดยสูติแพทย์และกุมารแพทย์ รพ.สบปราบ

2.2.1 ภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม รพ.แม่พริก พญ.ปยิาภรณ์

2.2.2 NCPR จ านวน 50 คน บรูณาการกับ พญ.คนงึนจิ

ย.1 พญ.วิเศษลักษณ์

ค่าอาหารว่าง UC

25บาทx50คน

เปน็เงิน

1,250บาท

2.2.3 การใช้อุปกรณ์การแพทย์ในการดูแลทารกแรกเกิด พยาบาลรพ.เถิน ค่าอาหารว่าง UC พญ.คนงึนจิ

จ านวน แหล่งงบ

จ านวน 20 คน 25บาทx30คน พญ.วิเศษลักษณ์

เปน็เงิน

750บาท

2.3 รับการเย่ียมเสริมพลังจากทมีกุมารเวชกรรม  รพ.ล าปาง

ผู้รับผิดชอบงาน รพ.เถิน ค่าอาหารว่าง

อนามัยแม่และเด็ก 25บาทx40คน

รพ.เถินจ านวน x2มื้อเปน็เงิน

40คน 2,000บาท

ค่าอาหาร

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้

ผู้รับผิดชอบล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ



กลางวัน

80บาทx40คน

เปน็เงิน

3,200บาท

3.การพัฒนาระบบข้อมลู เจ้าหนา้ทีห่อ้งคลอดรพ.เถิน ไม่ใช้งบประมาณ ชาติ

3.1ส่ือสารระบบการบนัทกึข้อมูลและรายงานแก่เจ้าหนา้ทีท่ี่ รพ.เถิน 8 คน รพ.สต.18แหง่ การบนัทกึ พ.ย.-63 จันทร์จีรา

เกี่ยวข้อง ข้อมูลHDC

3.2ตรวจสอบและติดตามHDC โดยทมีIT ทกุสัปดาห ์แจ้ง เจ้าหนา้ทีร่พ.สต. ถูกต้องทนัเวลา ทกุเดือน

ผู้เกี่ยวข้องแก้ไขเมื่อพบข้อผิดพลาด 18แหง่

3.3 ประชุมวิเคราะหป์ญัหาและหาแนวทางแก้ไขโดยทมี ธ.ค.62,

MCH มี.ค.มิ.ย.ก.ย.63

4.การก ากับติดตาม

4.1 การควบคุมก ากับผ่าน เจ้าหนา้ทีห่อ้งคลอดรพ.เถิน มีระบบก ากับ ไม่ใช้งบประมาณ พญ.นฤนาท

4.2 นเิทศหนา้งานโดยสูติแพทย์ กุมารแพทย์ หวัหนา้งาน รพ.เถิน 8 คน รพ.สต.18แหง่ ติดตามการ ทกุวัน ศิริพร

จ านวน แหล่งงบ

หวัหนา้พยาบาล / ทมีPCT ทกุเดือน

4.3.รายงานความเส่ียง การทบทวนตัวชี้วัดและอุบติัการณ์ , เจ้าหนา้ทีร่พ.สต. ด าเนนิงาน

รายงานการประชุมMCH อ าเภอ 18แหง่

4.4 MM Conference ธ.ค.62, พญ.นฤนาท

มี.ค.มิ.ย.ก.ย.63 พญ.ปยิาภรณ์

รวมเงิน 7,200 บาท ศิริพร

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้

ผู้รับผิดชอบ





ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรด้์านบรกิารที่เป็นเลิศ

ประเด็น / งาน :  สาขาศัลยกรรม

ตัวช้ีวัด (KPI) :  พฒันาการผ่าตัดโดยใช้การผ่าตัดผ่านกล้องในผู้ปว่ยศัลกรรม และสูติกรรม

ข้อมลูพ้ืนฐาน/วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา : ปจัจุบนัการผ่าตัดทางศัลยกรรมและสูติกรรมจะเปน็การผ่าแบบopen และตอนนี้ร.พเถินมือเคร่ืองมือผ่าตัดผ่านกล้อง

                                    ทางศัลยแพทย์และสูติแพทย์ จึงได้เร่ิมใหม้ีการผ่าตัดผ่านกล้อง เพือ่ลดอาการเจ็บปวด และใหผู้้ปว่ยฟืน้ตัวดีขึน้อย่างรวดเร็วในป ี62 มีผู้ปว่ยเข้ารับการท า EGD 249   ราย

Colonoscopy  244   รายในป ี62 พบผู้ปว่ยไตวายระยะที ่5  ทีจ่ะต้องได้รับการล้างไตทางหนา้ทอ้งจ านวน 12 ราย และจะต้อง Refer ไปวางสายทีโ่รงพยาบาลล าปาง 

จ านวน แหล่งงบ

รหัสโครงการ 080210

การพัฒนาระบบริการสุขภาพสาขาศัลยกรรม

1.พฒันาการผ่าตัดผ่านกล้อง ผู้รับ ผู้ปว่ยเจ็บ ต.ค62-ก.ย63 พ.ศุภกร

1.1 ส่งเจ้าหนา้ทีพ่ยาบาลฝึกการช่วยแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องทีโ่รงพยาบาลเกาะคาบริการ อ.เถินและ ปวดนอ้ยลง รานี

1.2 จัดท าคู่มือแนวทางการเตรียมเคร่ืองมือและแนวทางการปฏิบติัในการท าผ่าตัดร.พเถิน อ าเภอ ลดค่าใช้ ทมี OR

ผ่านกล้อง ข้างเคียง จ่ายในการ

1.3.ขออนมุัติจัดซ้ือวัสดุการแพทย์ทีใ่ช้ในการท าหตัถการ นอน ร.พ 50,000 UC

1.4.เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห ์และหาแนวทางแก้ไข

2.พฒันาหตัถการใน EGD และ Colonoscopy ผู้รับ ต.ค62-ก.ย63 พ.ศุภกร

2.1.ส่งพยาบาลฝึกอบรมการช่วยแพทย์ท าหถัการเพิม่เติมที ่รพศ,ล าปางบริการ อ.เถินและ ลดการส่ง รานี

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2563

คปสอ......................เถิน....................................................จังหวัดล าปาง

ล าดับ โครงการ / กิจกรรมหลัก
เปา้หมาย

และจ านวน

พื้นที่

ด าเนินการ

ผลผลิต

ของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ



2.2 จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบติั ในการช่วยแพทย์ท า ร.พเถิน อ าเภอ ผู้ปว่ยไป ทมีOR

หตัถการและการเตรียมผู้ปว่ยก่อนท าหตัถการ ข้างเคียง รพศ

2.3. ขออนมุัติจัดซ้ือวัสดุการแพทย์ใช้ในการท าหตัถการ เพิม่รายได้ 28,000 UC

2.4. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห ์และหาแนวทางแก้ไข ใหร้.พ

3.พฒันาการดูแลผู้ปว่ยไตวาย ผู้รับ ต.ค62-ก.ย63 พ.ศุภกร

3.1.ส่งพยาบาลฝึกอบรมการช่วยแพทย์ท าหถัการ บริการ อ.เถินและ ลดการส่ง รานี

เพิม่เติมที ่รพศ,ล าปาง ร.พเถิน อ าเภอ ผู้ปว่ยไป ทมีOR

3.2.จัดท าคู่มือแนวทางการเตรียมเคร่ืองมือและแนวทาง ข้างเคียง รพศ

ท าหตัถการ และการเตรียมผู้ปว่ยก่อนท าหตัถการ เพิม่รายได้

3.3ขออนมุัติจัดซ้ือวัสดุการแพทย์ทีใ่ช้ในการท าหตัถการ ใหร้.พ

3.4.เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห ์และหาแนวทางแก้ไข



แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2563

คปสอ......................เถิน....................................................จังหวัดล าปาง



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการที่เป็นเลิศ

ประเด็น / งาน : การพฒันาระบบบริการสุขภาพ(service plan)สาขาอายุรกรรม

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ1.อัตราตายในผู้ปว่ยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนดิ Community-acquried นอ้ยกว่าร้อยละ30

2.ผู้ปว่ย septic shock ได้รับการ admitเข้า ICU ภายใน 3 ชม. นบัจาก triage time ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 

3 ผู้ปว่ย Septic shockได้รับสารน้ าทดแทนอย่างนอ้ย 30cc/kg หรือ 1.5L ใน 3 ชั่วโมงแรก

4.การได้รับantibiotic ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากวินจิฉัย 

5.การท า H/C ก่อนใหa้ntibiotic

ข้อมลูพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา1. การท าH/C ก่อนให้antibiotic97.83%  2. การได้รับantibiotic ภายใน1 ช่ัวโมงหลังจากวินิจฉัย 96.74%(89/92)

3. ร้อยละผู้ปว่ย Septic shockได้รับสารน้ าทดแทนอย่างนอ้ย

30cc/kg/hrหรือ 1500 ml ใน3 ชั่วโมงแรกร้อยละ92.68  (38/41)

4.อัตราการเสียชีวิตร้อยละ 14.13(13/92) 5. ผู้ปว่ยseptic shock ได้admitเข้าICU ภายใน3 ชม. นบัจากtriage time64.52(20/31)

จ านวน แหล่งงบ

รหัสโครงการ 080201

การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาขาอายุรกรรม:

1.พัฒนา ICU คุณภาพ

1.1 Admitผู้ปว่ยที่ใชv้entilatorใหค้รบ 8 เตียงรวมทั้ง 8 เตียง รับจากร.พ Admitเต็ม

ก าหนดเกณฑ์การย้ายเข้าผู้ปว่ยเข้าหอผู้ปว่ยหนกั  โดยใหเ้คส ทกุวัน ลูกข่ายและ 8เตียงทกุวัน

hopeless หรือ semi-hopeless เข้าเปน็ล าดับทา้ยสุด รพล าปาง

1.2.จัดซ้ือครุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม เช่น high flow 1 เคร่ือง รพเถิน 250,000 ทพิวรรณ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

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

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมา

ย/จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ



therapy,NIPPV (BIPAP)  ส าหรับผู้ปว่ยทีม่ีข้อบง่ชี้ในการใช้ บาท

1.3.พฒันาระบบศูนย์ส่งต่อใหม้ีประสิทธิภาพและมีการประสานงาน รพ.ล าปาง

อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  รวมทัง้จัดระบบการรับผู้ปว่ยกลับจาก รพ.เถิน

จ านวน แหล่งงบ

รพ.ล าปางเพือ่มารักษาต่อทีห่อผู้ปว่ยหนกั รพ.เถิน

1.4.ก าหนดเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการดูแลผู้ปว่ยหนกั เช่น NEWS,MEWS หอผู้ปว่ยหนกั

รพ.เถิน

1.5.ส่งแพทย์ GP ไปประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง แพทย์ GP 

เร่ืองการวัดปริมาณสารน้ าในร่างกายด้วยเคร่ือง ultrasound รพ.เถิน

1.6. อบรมแพทย์ GP เร่ืองการทบทวนเวชระเบยีน และการลงรหสั

ICD 10

1.7.การพจิารณายาปฏิชีวนะทีจ่ าเปน็ต้องใช้ในรพ.เถิน และรพ.ลูกข่าย

โดยการท า DUE และการจัดอบรม Smart antibiotic used

1.8. จัดซ้ือเคร่ือง Echocardiogram ส าหรับการวัดสารน้ าในร่างกาย

และการ screening ดู EF (Ejection fraction) และความผิดปกติ

อื่นๆ ของหวัใจอย่างคร่าวๆได้

1.9. เปดิ คลินกิโรคหวัใจ (Heart Failure Clinic)เพือ่ใหบ้ริการ ผู้ปว่ยโรคหวัใจ

ติดตามผู้ปวยจาก รพช.ทกุแหง่ ทกุวันจันทร์ ในพืน้ทีอ่ าเภอ

เถิน สบปราบ

แม่พริก

1.10. ทบทวนเวชระเบยีนเร่ือวการลงรหสัหตัถการทีจ่ าเปน็ในหอ

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมา

ย/จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ



ผู้ปว่ยหนกั

2.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยSepsis

2.1เขา้ถึงบริการเร็ว ไดรั้บการตรวจ วินิจฉยั รักษาเร็ว ผู้ปว่ย ร.พเถิน ลดอัตราตาย UC ต.ค62-ก.ย63 คณะกรรมการ

2.1.1ปฏิบติัตามแนงทางการดูแลผู้ปว่ยsepsis ในทกุตัวชี้วัด ทกุราย ผู้ปว่ยsepsis sepsis

2.1.2พฒันา sepsis fast track ใหผู้้ปว่ย septic shock ได้รับการ

admit เข้า ICU ภายใน3 ชม. นบัจากtriage time

จ านวน แหล่งงบ

2.2.พฒันาบคุลากร เจ้าหนา้ที ่รพ.เถิน รพ.เถิน ลดอัตราตาย 40×25= UC ธ.ค62-ก.ย63 คณะกรรมการ

2.2.1จัดอบรมวิชาการ sepsis เพือ่ใหเ้จ้าหนา้ทีท่กุระดับมีความรู้ที่ รพสต.18แหง่ ผู้ปว่ยsepsis 1,000 บาท sepsis

ทนัสมัยในการดูแลรักษาผู้ปว่ยsepsis/septic shock จ านวน

 40 คน

2.2.2 ประสานความร่วมมือกับทมีสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ปว่ย

sepsisการประเมินผู้ปว่ยกลุ่มเส่ียงโดยใช้ qSOFA และSOFAR

score 

2.3การเฝ้าระวังปอ้งกันและแก้ไขภาวะผู้ปว่ยsepsisใหป้ราศจาก

ภาวะแทรกซ้อนผู้ปว่ยsepsisใหป้ราศจากภาวะแทรกซ้อนโดยใช้

MEWS  score

รวมทั้งสิ้น 251,000

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมา

ย/จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ







ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการที่เป็นเลิศ

ประเด็น / งาน : พัฒนาและจัดระบบบริการที่มคุีณภาพ มาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารเข้าถึงบริการได้

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ

1. เด็กอายุ 0-5 ปไีด้รับการคัดกรองพฒันาการ ร้อยละ 90

2. เด็กอายุ 0-5 ปไีด้รับการคัดกรองพฒันาการพบสงสัยล่าช้า ไม่เกินร้อยละ 25

3. เด็กอายุ 0-5 ปทีีม่ีพฒันาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม ร้อยละ 90

4. เด็กพฒันาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพฒันาการด้วย TIDA4I ร้อยละ 60

5. ร้อยละดัชนมีวลกายของเด็กลดลง มากกว่า 70%เมื่อเทยีบกับกลุ่มเปา้หมายเดิม

ข้อมลูพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

1. เด็กอายุ 0-5 ปไีด้รับการคัดกรองพฒันาการ 1,394 ราย มีพฒันาการสมวัย 1,338 ราย

2.เด็กอายุ 0-5 ปไีด้รับการคัดกรองพฒันาการแล้วพบล่าช้า 17 ราย ได้รับการกระตุ้นด้วยTIDA4I 6 ราย

3.  เด็กวัยเรียนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลมีภาวะเร่ิมอ้วนและอ้วน จ านวน 36 ราย หลังเข้าคลินกิระยะเวลา 1 ป ีมีเด็กดัชนมีวลกายลดลง 25 ราย 

4. ปงีบ 63 มีเด็กวัยเรียนในเขตรับผิดชอบ รพ.สต BMI ≥ 30 จ านวน 39 ราย

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ 080201

การพัฒนาคุณภาพการการบริการสาขากุมารเวชกรรม

คลินิกพัฒนาการเด็ก

1. ใหบ้ริการคลินกิพฒันาการเด็กวันพฤหสับดีสัปดาหท์ี ่3,4 ของเดือน เด็ก0-5ปทีีม่ี ร.พเถิน ผู้ปว่ยทีม่ี ตุลาคม 2562-กันยายน 2563กุมารแพทย์

2.ขึน้ทะเบยีนและรับหนงัสือDSPMและหนงัสือ TIDA4i พฒันาการ พฒันาล่าช้า พยาบาล

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

คปสอ..................................เถิน........................................จังหวัดล าปาง

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปา้หมา

ย/จ านวน

พืน้ที่

ด าเนนิการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนนิการ

(ระบใุห้

ผู้รับผิดชอบ



จ านวน แหล่งงบ

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปา้หมา

ย/จ านวน

พืน้ที่

ด าเนนิการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนนิการ

(ระบใุห้

ผู้รับผิดชอบ

3. คัดกรองพฒันาการเด็กโดยใช้ DSPM Program ล่าช้าทกุราย ได้รับการพฒั FCT

4. แนะน าและประเมินการใช้ DSPM ของผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปทีกุราย นาใหส้มวัย นกักิจกรรม

5. แพทย์รักษาโดยใช้ TIDA4i บ าบดั

6. การติดตามเด็กสงสัยพฒันาการล่าช้าทกุเดือน

7. รับ refer จากโรงพยาบาลเครือข่ายรพแม่พริก,สบปราบเพือ่เข้า

คลินกิคลินกิพฒันาการ

8. จัดอบรมใหค้วามรู้ และฝึกทกัษะในการดูแลผู้ปว่ยเจ้าหนา้ที่

โรงพยาบาลเถินและ รพ.สต 

9. จัดทมีออกเย่ียมบา้นและมีการส่งตัวเพือ่การดูแล ติดตามต่อเนือ่ง บรูณาการร่วมกับย.1กลุ่มปฐมวัย

คลินิกเด็กอ้วน

1. ใหบ้ริการคลินกิเด็กอ้วนทกุวันพธุ ของสัปดาหท์ี ่1,2 ของเดือน เด็กอ้วน ร.พเถิน เด็กอ้วนได้รับ ต.ค 62-ก.ย.63กุมารแพทย์

2. ขึน้ทะเบยีนและรับสมุดประจ าตัว ทกุราย การลดน้ าหนกั ทนัตกรรม

3. แนะน า การปฏิบติัตัว เร่ือง โภชนาการ   และสอนการออกก าลังกาย ทกุราย กลุ่มงานเวชฯ

4. เด็ก โรคอ้วน BMI ≥ 30 เจาะเลือด lipid ,FPG, ALT พยาบาลOPD

5. จัดอบรมใหค้วามรู้ เกี่ยวกับโรคอ้วนใหแ้ก่ผู้ปว่ยผู้ปกครองครู โภชนากร

ทีโ่รงเรียน (จัดค่ายปรับพฤติกรรมเด็กอ้วนBMI ≥ 30 )

6. ชี้แจง ใหค้วามรู้ และฝึกทกัษะในการดูแลผู้ปว่ยเจ้าหนา้ทีร่.พเถิน บรูณาการร่วมกับย.1กลุ่มปฐมวัย

   และ รพ.สต



ยุทธศาสตร์ที่ ..........................2.................................................

ประเด็น / งาน :   Palliative Care

ข้อมลูพ้ืนฐาน/วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

ป ี2562 มีผู้ปว่ยทีไ่ด้รับการวินจิฉัยตามแนวทางการดูแลแบบประคับประคองระยะทา้ยทัง้หมด  145  ราย  แยกเปน็  CA 68  ราย    NON 77 CA  ราย  มีการ

บรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Strong Opioid Medication ในผู้ปว่ยประคับประคองอย่างมีคุณภาพคิดเปน็ร้อยละ 27.78 

ทมี PC ได้ท า Family Meeting และ Advance Care Planning (ACP) ร่วมกับผู้ปว่ยและครอบครัว เปน็ลายลักษณ์อักษร คิดเปน็ร้อยละ  35.50

การบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Strong Opioid Medication ในผู้ปว่ยประคับประคองคิดเปน็ร้อยละ 33.33

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ

1. ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Strong Opioid Medication ในผู้ปว่ยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ (ร้อยละ 40 )

2. มีระบบการวินจิฉัยและการใหบ้ริการ PC ใหผู้้ปว่ยในและผู้ปว่ยนอก 4 กลุ่มโรค 2 กลุ่มอายุ และได้รับการวินจิฉัยระยะประคับประคอง (Z51.5) 

ตามแนวทางการดูแลผู้ปว่ยแบบประคับประคองระยะทา้ย

 3. ทมี PC ได้ท า Family Meeting และ Advance Care Planning (ACP) ร่วมกับผู้ปว่ยและครอบครัว เปน็ลายลักษณ์อักษร (ร้อยละ 40)

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ 080201

การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาขา  Palliative Care.

1. พฒันาระบบการดูแลผู้ปว่ย  Palliative  Care ในโรงพยาบาล ร.พเถิน ผู้ปว่ย PC UC

  1.1 ประชุมสรุปแผนงานทบทวนคณะกรรมการจัดท าแนวทางCPG ได้รับการดู พย.62 พยบ.วนดิา

  1.2 จัดอบรมทมีสหวิชาชีพทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้ปว่ย PC ทมีสหวิชาชีพ แลตาม ค่าอาหาร  ธค.62 พยบ.รุ่งทพิย์

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

คปสอ........................เถิน...................................จังหวัดล าปาง

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมา

ย/จ านวน

พืน้ที่

ด าเนนิการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ



  1.3 จัดต้ัง Clinic  Palliative มีแพทย์ประจ า 2  ทา่น ในร.พ.เถิน มาตรฐาน 100x12  พย.62

         คือ พ.ญ. ธัญลักษณ์  ฐิติธนภัค   และ  น.พ.ณภัทร ดิลกวรโชติ  12  คน รวม 1,200

        เปดิด าเนนิการทกุวันพธุ  บา่ย บาท

  1.4. พฒันาศักยภาพบคุลากรในทมีดังนี้

    1.4.1  อบรมแพทย์  PC  4 เดือน 1 คน แพทย์  1 คน 30,000

    1.4.2  อบรมพยาบาล  PC 4 เดือน  1  คน พยาบาล1คน 45,000 ธค-เมย63

  1.5  ทบทวนเคส และปญัหา 3 เดือน/คร้ัง ม.ค.,พค.,

2.  พฒันาระบบการดูแลผู้ปว่ย  pc  ในชุมชน รพ.สต.18 ผู้ปว่ย PC กย.63 พญ.ธัญลักษณ์

  2.1 จัดท าแนวทาง cpg  การดูแลผู้ปว่ย ต้ังแต่การท า d/c plan  แหง่  ได้รับการส่ง

 จนถึงการส่งเย่ียมบา้น ต่อ และ

 2.2 ปรับปรุงแนวทางการconsult  ระบบเย่ียมบา้นโดยแบง่เปน็2 ได้รับการดูแล

     Zone  คือZone PCC สะเลียมหวาน และ Zone โรงพยาบาลเถิน อย่างต่อเนือ่ง

2.3 อบรมเจ้าหนา้ทีร่พ.สต เกี่ยวกับการดูแลผู้ปว่ย  Palliative Care พยาบาล ค่าอาหาร UC

รพสต. 100X18

18 คน รวม 1,800บ

รวม 78,000 บาท



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการที่เป็นเลิศ

ประเด็น / งาน : สาขาRDU

ตัวช้ีวัด (KPI) : โรงพยาบาลมกีารใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในข้ันที่ 2 โดยผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายดังน้ี

1. ผลการด าเนนิงานของตัวชี้วัด จ านวน 5 ตัวชี้วัด ตาม RDU ขัน้ที ่1

2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน แผลสดอุบติัเหตุ และคลอดปกติครบก าหนดคลอดทางช่องคลอดไม่เกินค่าเฉล่ียของ

ประเทศ ทัง้ 4 ตัวชี้วัด   (ป ี2562 เกณฑ์ URI ≤ 20 %, AD ≤ 20 %, FTW ≤ 50 %, APL ≤ 15 %) 

3. การใช้ยา NSAIDsผู้ปว่ยโรคไตเร้ือรังระดับ 3 ขึน้ไป ไม่เกินร้อยละ10

4.	การใช้ยา glibenclamide ในผู้ปว่ยสูงอายุ หรือไตท างานบกพร่อง ไม่เกินร้อยละ 5

5. จ านวน รพ.สต.ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ของ รพ.สต.ทัง้หมด ทีม่ีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนใันกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ผ่านเกณฑ์

เปา้หมาย ทัง้ 2 โรค (URI ≤ 20%, AD≤ 20%) 

ข้อมลูพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

โรงพยาบาลเถินมีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ยังไม่ผ่านขัน้ที ่2 โดยตัวชี้วัดทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์เปา้หมายมีดังนี้

1. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน = 25.80 (เกณฑ์ ≤ 20%) 

2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด = 12.58 (เกณฑ์ ≤ 20%)

จ านวน แหล่งงบ

รหัสโครงการ 080201

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาRDU

1. ประเด็นการสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการเภสัชกรรม

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

คปสอ.........เถิน.................................................................จังหวัดล าปาง

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมา

ย/จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ



และการบ าบัด

1.1 ติดประกาศนโยบายการด าเนนิงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม รพ./รพ.สต. มีติดประกาศ 0 ต.ค.62 -ก.ย.63 รพ.เถิน/รพ.สต.

เหตุผล และนโยบายในการส่งเสริมจริยธรรมในการส่ังใช้ยา และการ

จ านวน แหล่งงบ

สร้างธรรมาภิบาลในระบบบยา รวมทัง้ค่านยิมร่วม" RDU  รู้ใช้

ปลอดภัย  ไม่ด้ือยา " เพือ่ส่ือสารใหบ้คุลากรรับทราบอย่างทัว่ถึง

1.2 ทบทวนคณะกรรมการ RDU อ าเภอ โดยเพิม่ coder เข้าร่วมทมี รพ./รพ.สต. รพ./รพ.สต. รายชื่อคกก. 0 ต.ค.62 RDU team

 18 แหง่ RDU ใหม่

1.3 รายงานผลการด าเนนิงานและปญัหาในแต่ละตัวชี้วัดทกุเดือน รพ. รพ. รายงานผล ต.ค.62 -ก.ย.63 อัทธยา

โดยเนน้ การใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ และ ด าเนนิการ

 หญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด ใหแ้ก่  RDU doctor 12 เดือน

1.4 คืนข้อมูลการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ รพ. รพ. รายงานผล 0 ต.ค.62 -ก.ย.63 อัทธยา

และหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด ใหแ้ก่ ผู้ส่ังใช้ยาทกุ ด าเนนิการ

เดือน ผ่านทาง Line application 12 เดือน

1.5 ก ากับติดตามงานระดับต าบลโดยทมีอ าเภอ รพ. รพ. สรุปผลการ 0 ต.ค.62 -ก.ย.63 อัทธยา

ลงพืน้ที่

1.6 จัดปฐมนเิทศบคุลากรใหม่ ทกุรอบการย้าย บคุลากรใหม่ รพ. รายชื่อบคุลกร 0 ต.ค.62 -  ก.ย.63 อัทธยา

ทกุคน ใหม่ทีผ่่านการ

ปฐมนเิทศ

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ
ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมา

ย/จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ



2. ประเด็นการจัดท าฉลากยา, ฉลากยาเสริม และข้อมลูยาสู่ 13 ตัวยา รพ./รพ.สต. QR code 

2.1. จัดระบบการตรวจรักษาให้สั่งยาผ่านระบบคอมพิวเตอร์โดย รพ. รพ. ส่ังยาแบบ 0 ต.ค.62 -  ก.ย.63 IT

เช่ือมกับการพิมพ์ฉลากยาในรูปแบบฉลากยาเดียวกันทั้งจังหวัด Real  Time

ทั้งใน รพ.และ รพ.สต. ตรวจสอบและคงระบบให้มกีารใช้รูปแบบ เชื่อมกับพมิพ์

 ฉลากยา RDU ตลอด  ฉลากยา

2.2 จัดพมิพฉ์ลากยามาตรฐาน   ฉลากเสริมตามรูปแบบฉลาก RDU รพ./รพ.สต. รพ./รพ.สต. มีฉลากเสริม 0 ต.ค.62 - ก.ย.63 รพ/รพ.สต.

จ านวน แหล่งงบ

2. ประเด็นการจัดท าฉลากยา, ฉลากยาเสริม และข้อมลูยาสู่ 13 ตัวยา รพ./รพ.สต. QR code 

2.1. จัดระบบการตรวจรักษาให้สั่งยาผ่านระบบคอมพิวเตอร์โดย รพ. รพ. ส่ังยาแบบ 0 ต.ค.62 -  ก.ย.63 IT

เช่ือมกับการพิมพ์ฉลากยาในรูปแบบฉลากยาเดียวกันทั้งจังหวัด Real  Time

ทั้งใน รพ.และ รพ.สต. ตรวจสอบและคงระบบให้มกีารใช้รูปแบบ เชื่อมกับพมิพ์

 ฉลากยา RDU ตลอด  ฉลากยา

2.2 จัดพมิพฉ์ลากยามาตรฐาน   ฉลากเสริมตามรูปแบบฉลาก RDU รพ./รพ.สต. รพ./รพ.สต. มีฉลากเสริม 0 ต.ค.62 - ก.ย.63 รพ/รพ.สต.

 รูปแบบเดียวกันทัง้จังหวัด (จัดท ารายละเอียดยา 13 กลุ่ม ให ้รพช. ตามรูปแบบ

/รพ.สต.) ฉลาก RDU

2.3 จัดท าฉลากช่วยส าหรับยาทีม่ีการใช้ยุ่งยาก ซับซ้อน เช่น ยาหยอด มีฉลากยา 0 ต.ค.62 -ก.ย.63 รพ/รพ.สต.

ตา ยาเหนบ็ การผสมยาผงแหง้ส าหรับเด็ก ช่วยรูปแบบ

2.4. ส่งมอบยาด้วยความถูกต้อง มีข้อมูลครบถ้วน โดยมีฉลากยาทีม่ีชื่อ ทัง้อ าเภอ

ยาภาษาไทย พร้อมระบชุื่อสถานพยาบาลขือ่ผู้ปว่ย วันทีจ่่ายยา ชื่อยา ผู้ปว่ยได้รับ ต.ค.62 - ก.ย.63 รพ/รพ.สต.

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมา

ย/จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ



วิธีใช้  ข้อควรระวังในการใช้ยา ยาทีม่ีข้อมูล

ครบถ้วน

3. ประเด็นการจัดท าหรือจัดหาเครือ่งมอืจ าเป็นที่ช่วยให้เกิดการสั่ง

3.1 รายงานผลการวิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานตามGap รพ./รพ.สต. รพ./รพ.สต. มีผลการด าเนนิ 0 ต.ค.62 -  ก.ย.63 รพ/รพ.สต.

มายังสสจ.ทุกเดือน การและแก้ไข

จาก RDU

 doctor

จ านวน แหล่งงบ

3.2 จัดหา/สนบัสนนุแนวทางการรักษาการส่ังใช้ยาปฏิชีวนะ4 กลุ่มโรค รพ./รพ.สต. รพ./รพ.สต. มีแนวทาง 0 รพ/รพ.สต.

การลงรหสัโรค ในรูปแบบเอกสาร/ไฟล์อิเลคทรอนคิส์ใหแ้ก่ผู้ส่ังใช้ยา การใช้ยา

ปฏิชีวนะทัง้

4 กลุ่มโรค

3.3 ทบทวนแนวทางดูแลความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้ปว่ย NCD รพ./รพ.สต. รพ./รพ.สต. แนวทางการ 0 ต.ค.62 -ก.ย.63 รพ/รพ.สต.

ผู้สูงอายุ ผุ้ปว่ยโรคไตเร้ือรัง หญิงมีครรภ์  ผู้ปว่ยระยะสุดทา้ยทัง้ใน ดูแลกลุ่มNCD

โรงพยาบาล รพ.สต.และทีบ่า้น ผู้สูงอายุ

โรคไตเร้ือรัง

หญิงมีครรภ์

ผู้ปว่ยระยะ

สุดทา้ย

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ
ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมา

ย/จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ



3.4 ซักประวัติและบันทึกอาการให้ครอบคลุมตามเกณฑ์การสั่งใช้ยา

รพ./รพ.สต. รพ./รพ.สต.

มีการบนัทกึ ต.ค.62 - ก.ย.63 รพ/รพ.สต.

ปฏิชีวนะในแต่ละโรค    กรณีบาดแผลสด ให้บันทึกรายละเอียดการ อาการตาม

เกิดแผล ได้แก่ ระยะเวลาการเกิดบาดแผล ลักษณะแผล ฯลฯ แนวทางที่

ก าหนด

3.5 ทบทวนแนวทางการด าเนินงาน และมาตรฐานการรักษาในกลุ่ม แนวทางการ 0 ต.ค.62 -ก.ย.63 รพ/รพ.สต.

โรคที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรค ด าเนนิงาน/

/กลุ่มผู้ป่วยต่อไปน้ี  : แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะใน 4 กลุ่มโรค มาตรฐานการ

ได้แก่ โรคติดเช้ือระบบทางเดินหายใจส่วนบน โรคอุจจาระร่วง รักษาทีผ่่าน

เฉียบพลัน บาดแผลสดจากอุบัติเหตุ  คลอดปกติทางช่องคลอด การทบทวน

จ านวน แหล่งงบ

 : แนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน ผู้ป่วยกลุ่มโรค NCD

: แนวทางการเฝ้าระวังการใช้ยาในสตรีต้ังครรภ์ หญิงให้นมบุตร

 : แนวทางการเฝ้าระวังการใช้ยาในผู้ป่วยไตเรือ้รังระดับ 3

 : แนวทางการเฝ้าระวังการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุที่ใช้ยากลุ่ม

  long acting benzodiazepine  (Chlordiazepoxide,  

Diazepam, Dipotassium,Chlorazepate)

  -  ตรวจรักษาโรคตามมาตรฐาน และแนวทางที่ก าหนด รพ/รพ.สต. รพ/รพ.สต.

3.6. พฒันาระบบเพือ่ใหม้ีการแจ้งเตือนผู้ส่ังใช้ยาเพือ่ใหจ้่ายยาได้อย่าง รพ./รพ.สต. รพ./รพ.สต. มีระบบแจ้ง 0 ต.ค.62 - ก.ย.63 รพ/รพ.สต.

ถูกต้องตามแนวทางเช่น มีการท า Check  list อาการทีส่ าคัญในแต่ เตือนการส่ัง

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมา

ย/จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ



ละโรคก่อนจ่ายยาปฏิชีวนะ ใหค้รบถ้วน สมบรูณ์ ใช้ยาในรพ.

และรพ.สต.

3.7 ติดตามก ากับใหร้พ.สต.มีระบบแจ้งเตือนช่วยการส่ังใช้ยาให้

ครบถ้วน

รพ./รพ.สต. รพ./รพ.สต. มีระบบการ 0 ต.ค.62 - ก.ย.63 รพ/รพ.สต.

แจ้งเตือน

การส่ังใช้ยา

ในรพ.สต.

ครบถ้วน

3.8 สร้างระบบให ้coder ตรวจสอบการลง ICD10 ของแพทย์ และ รพ./รพ.สต. รพ./รพ.สต. ลงICD10

ใหเ้ภสัชกรตรวจสอบรหสัยา 24 หลักใหถู้กต้องเปน็ประจ า  ทีถู่กต้อง ต.ค.62 -ก.ย.63 รพ/รพ.สต.

ครบถ้วน

จ านวน แหล่งงบ

3.9 ลงรหสัยา 24 หลัก และรหสัโรคใหถู้กต้องและเปน็ปจัจุบนั และ รพ./รพ.สต. รพ./รพ.สต. ลงรหสัยา 0 ต.ค.62 - ก.ย.63 รพ/รพ.สต.

มีการสุ่มตรวจสอบความถูกต้องของการลงรหสัยาและรหสัโรค และรหสัโรค

สม่ าเสมอ ได้ถูกต้อง

3.10 สร้างระบบการปฐมนเิทศ งาน RDU แก่เจ้าหนา้ทีใ่หม่ทกุคร้ัง รพ./รพ.สต. รพ./รพ.สต. จนท.ใหม่ 0 ต.ค.62 -ก.ย.63 รพ/รพ.สต.

โดยรพ.ล าปาง orientation ในแพทย์ทีจ่ะลงรพช. ตรวจรักษา

ได้เหมาะสม

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ
ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมา

ย/จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ



และรพช. Orientation ทกุรอบการย้าย ตามแนวทาง

3.11 ประสานงานแพทย์แผนไทย รณรงค์การใช้ยาสมุนไพรทดแทน รพ./รพ.สต. รพ./รพ.สต. ลดมูลค่าการ 0 ต.ค.62 -  ก.ย.63รพ/รพ.สต.

เปน็ทางเลือกแรก แทนการใช้ยาปฏิชีวนะ ในโรคติดเชื้อทางเดิน ใช้ยา

หายใจส่วนบนและโรคทอ้งร่วงเฉียบพลัน จัดอบรมสัญจรไปตาม ปฏิชีวนะ

อ าเภอต่างๆ และเพิม่การ

ใช้สมุนไพร

ทดแทน

3.12 ประเมินการส่ังใช้ยา ceftriaxone และ broad spectrum รพ./รพ.สต. รพ./รพ.สต. มีการส่ังใช้ 0 ต.ค.62 -  ก.ย.63รพ/รพ.สต.

antibiotic ตามแนวทางจังหวัด ceftriaxone

ทีเ่หมาะสม

ไม่นอ้ยกว่า

80%

จ านวน แหล่งงบ

4. ประเด็นการสร้างความตระหนักรูข้องบุคลากรทางการแพทย์และ

ผู้รับ บริการต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

4.1 คืนข้อมูลผลการด าเนนิงานใหแ้พทย์ผู้ส่ังใช้ยา ทกุเดือน รพ. รพ. รายงานการ 0 ต.ค.62 - ก.ย.62 อัทธยา

คืนข้อมูล

12 เดือน

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมา

ย/จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ



4.2 ตรวจสอบเฝ้าระวังการจ าหนา่ยยาอันตรายในร้านช า และชุมชน

 โดยบรูณาการกับงานคุ้มครองผู้บริโภค รพ.สต. 18 แหง่ อ าเภอเถิน รายงานการ 0 ต.ค.62 - ก.ย.62บรูณาการกับ

ตรวจสอบ งาน คบส.

ร้านช า

4.3 ลงชุมชนเย่ียมบา้นเชิงรุก เพือ่ค้นหาปญัหาจากการใช้ยา และการ รพ./รพ.สต. 18 แหง่รพ./รพ.สต. รายงาน 0 ต.ค.62 - ก.ย.62 FCT

ใช้ยาไม่ปลอดภัย โดยบรูณาการกับงาน home health care ปญัหาการ

ใช้ยาไม่

ปลอดภัย

4.4 คืนข้อมูลผลการด าเนนิงานในชุมชน ต าบลในอ.เถิน อ าเภอเถิน รายงานการ 0 ต.ค.62 - ก.ย.62RDU team

คืนข้อมูลให้

ชุมชน

5. ประเด็นการดูแลด้านยาเพ่ือความปลอดภัยของประชากรกลุ่ม

พิเศษ

5.1 สร้างระบบแจ้งเตือนผู้ปว่ยกลุ่มพเิศษ(ผู้ปว่ยแพย้า ผู้ปว่ย G6PD รพ. รพ. ระบบแจ้ง 0 ต.ค.62 - ก.ย.62 IT

 ผู้ปว่ยใช้ยาwarfarin หญิงต้ังครรภ์ ใหน้มบตุร ตับ/ไตบกพร่อง) ใน เตือนที่

รพ.ใหค้รบถ้วน ครบถ้วน

จ านวน แหล่งงบ

5.2 ส่งต่อข้อมูลผู้ปว่ยกลุ่มพเิศษ(ผู้ปว่ยแพย้า ผู้ปว่ย G6PD ผู้ปว่ยใช้ รพ.สต. 18 แหง่รพ.สต.18 แหง่รายชื่อ 0 ต.ค.62 - ก.ย.62 RDU team

ยาwarfarin หญิงต้ังครรภ์ ใหน้มบตุร ตับ/ไตบกพร่อง) ให ้รพ.สต.ทกุ ผู้ปว่ยทีส่่ง

เดือน ต่อให ้รพ.สต.

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ
ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมา

ย/จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ



5.3 ใหค้วามรู้/เฝ้าระวังการใช้ยาในกลุ่มเส่ียงในชุมชน เช่น ผู้สูงอายุ

 ผู้ปว่ยโรคไต ผ่านทางวิทยุชุมชน บรูณาการกับงานดูแลผู้ปว่ยตาม ประชาชน วิทยุชุมชน จ านวนคร้ัง 0 ต.ค.62 - ก.ย.62 RDU team

ช่วงวัย ในอ าเภอเถิน ของการจัด

รายการวิทยุชุมชน

6. ประเด็นการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทย์ใน รพ. รพ. รายงาน 0

การสั่งใช้ยา ประเมนิตามเกณฑ์จริยธรรม ส่งจังหวัดปีละ 1 ครัง้ ประเมิน

จริยธรรม พ.ค.62-กย.62 อัทธยา

การด าเนินงานในชุมชน

7.ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน(RDU Community)

7.1 เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาในหนว่ยบริการสุขภาพ รพ. รพ. ทราบกระจาย ต.ค.62 - กย63 รพ.เถิน/รพสต.

(Proactive Hospital based surveillance) ของปญัหาการ

7.1.1 เภสัชกรประเมินอาการไม่พงึประสงค์ ตามระบบ ADR บนัทกึใน ใช้ยาไม่เหมาะ

ระบบของโรงพยาบาล และรายงาน HPVC สอบถามถึงแหล่งทีม่า สมมีรายงาน

ของผลิตภัณฑ์จากผู้ปว่ยส่งต่อข้อมูลใหเ้ภสัชปฐมภูมิ หรือ คบส. ADRในชุมชน

7.1.2 รวบรวมข้อมูลเพือ่เฝ้าระวังความเส่ียงในพืน้ที ่ในด้าน ต.ค.62 - กย63 รพ.เถิน./สสอ.

ไม่ปลอดภัย บรูณาการ การจัดการความเส่ียงร่วมกับทมีพฒันา

ผลิตภัณฑ์คุณภาพชีวิตอ าเภอ

7.1.3 ส่ือสารความเส่ียง ใหก้ับ สสจ./โรงพยาบาล/รพ.สต./อสม. ต.ค.62 -กย63 รพ.เถิน/สสอ.

/เครือข่าย

 7.2 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน เพือ่การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมา

ย/จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ



(Community Participation)

7.2.1 สร้างทมีท างานระดับต าบลมีทมีRDU และคบส.อ าเภอเปน็พีเ่ล้ียง รพ./สสอ. PCC มีภาคี 0 ต.ค.62 - มิย63 รพช./สสอ./

ก าหนดเปา้หมายการด าเนนิงานร่วมกันประกอบด้วย เภสัชปฐมภูมิ เครือข่าย

เภสัชกร คบส. เจ้าหนา้ที ่รพ.สต. อสม. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตัวแทน

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผู้น าชุมชน ครู นกัเรียนอย.นอ้ย ต ารวจ

แพทย์ประจ าต าบล(ถ้าม)ี  ผู้ประกอบการร้านช า ตัวแทนภาค

ประชาชน (ผู้สูงอายุ, ผู้ปว่ย NCDs)

     : ก าหนดเปา้หมายระดับความส าเร็จ และความร่วมมือของชุมชน

     : วิเคราะหป์ญัหาสถานการณ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

 : คืนข้อมูลปญัหาสู่ชุมชนประชุมเชิงปฏิบติัการข้อมูลจาก Active

Surveillance และ Passive Surveillance ผลกระทบของยาและ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเส่ียง ต่อคนในชุมชน แหล่งกระจายยา ทีม่าประเภท

ของยา

     : พฒันาองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาในครัวเรือนแก่ชุมชน และ

โรงเรียนโดยทมีแกนน าในชุมชน

     : จัดท าโครงการเพือ่แก้ไขปญัหาผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงตาม

บริบทของชุมชน

7.2.2 พฒันาศักยภาพใหแ้ก่ทมีท างาน และภาคีเครือข่าย รพ./สสอ. PCC ทมีท างาน 0

     : การเลือกซ้ือ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพใหป้ลอดภัย มีศักยภาพ

     : รู้ทนัโฆษณา

     : อันตรายของผลิตภัณฑ์สุขภาพ



     : ตรวจสอบการขึน้ทะเบยีนของผลิตภัณฑ์สุขภาพ กับ

จ านวน แหล่งงบ

website ของ อย.

     : ใช้ชุดทดสอบเบือ้งต้น (ยา อาหาร เคร่ืองส าอาง)

     : ระบบการค้นหา คัดกรอง ส่งต่อข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ

สุขภาพ

7.2.3 สร้างแนวทางปฏิบติัการเฝ้าระวังและควบคุมแหล่งกระจายยาใน รพ./สสอ. PCC มีแนวปฏิบติั 0

ชุมชน

: เย่ียมบา้นดูการใช้ยาของผู้ปว่ยกลุ่มเส่ียง

:  สุ่มตรวจร้านช า

: การเฝ้าระวังรถเร่/ตลาดนดั

7.2.4 จัดเวทปีระชาคม/สมัชชาสุขภาพของพืน้ที ่สร้างข้อตกลงการ

จัดการตนเองด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของชุมชน

7.3. เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในชุมชน  (Active Community มีกลไกในการเฝ้า

based  Surveillance) ระวังและลดความ

7.3.1 ส ารวจข้อมูลจุดเส่ียงในชุมชน ทีอ่าจเปน็แหล่งกระจายยาและ รพ./รพ.สต. รพ./รพ.สต. เส่ียงหรือภัยต่อ 0 พ.ย.-ธ.ค.62 รพ.สต. สสอ.

ผลิตภัณฑ์สุขภาพเช่น ร้านยา สถานพยาบาล ร้านช า รถเร่ สุขภาพเพือ่

ตลาดนดั สถานวิีทยุ ใหเ้กิด

7.3.2 เย่ียมบา้นด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ค้นหาและแนะน าการใช้ รพ./รพ.สต. รพ./รพ.สต. การใช้ยาและ 0 ต.ค.62 - มิย63 เภสัชปฐมภูมิ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในครัวเรือน คัดกรองและส่งต่อผู้ปว่ยทีไ่ด้รับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ผลกระทบจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่างสมเหตุผลใน

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมา

ย/จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ



7.3.3 เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรผลิตภัณฑ์สมุนไพรทีม่ีทะเบยีน รพ./รพ.สต. รพ./รพ.สต. ชุมชน 0 ต.ค.62 - กย63 คบส.

ต ารับยาชนดิรับประทานทีพ่บจากการสุ่มส ารวจในครัวเรือนทีม่ี

 ผู้สูงอายุอายุมากกว่า ๖๐ ปขีึน้ไป ทีป่ว่ยด้วยโรคเร้ือรังได้แก่

 1) โรคเก๊าต์ 2) โรคไขมัน 3) เบาหวาน

จ านวน แหล่งงบ

 4)ความดัน 5) หอบหดื 6) ข้อเส่ือม 7) โรคไตเร้ือรัง

 มาทดสอบด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย

7.3.4ท าท าเนยีบข้อมูลพืน้ฐานและmapping แหล่งกระจายยาใน รพ./รพ.สต. รพ./รพ.สต. 0 พ.ย.-ธ.ค.62 รพ.สต. สสอ.

อ าเภอทีป่ระชาชนมีโอกาสเข้าไปรับบริการด้านยาหรือผลิตภัณฑ์

สุขภาพได้

7.3.5 ส ารวจพืน้ที ่ใหค้วามรู้กับผู้ประกอบการ และดูแลใหเ้ปน็ไปตาม รพ./รพ.สต. รพ./รพ.สต. 0 ต.ค.62 - กย63 ทมึ คบส 

มาตรฐาน อ าเภอ

     : ร้านขายยา (พนกังานเจ้าหนา้ที่)

     : สถานพยาบาล (พนกังานเจ้าหนา้ที่)

     : ร้านช า (ภาคีเครือข่าย หรือพนกังานเจ้าหนา้ที่)

     : สถานวิีทยุ (ภาคีเครือข่าย หรือพนกังานเจ้าหนา้ที่)

     : รถเร่ (ภาคีเครือข่าย หรือพนกังานเจ้าหนา้ที่)

     : ตลาดนดั (ภาคีเครือข่าย หรือพนกังานเจ้าหนา้ที่)

7.3.6 จัดต้ังจุดรับเร่ืองร้องเรียน แจ้งเบาะแสเมื่อพบผู้ได้รับผลกระทบ รพ./รพ.สต. รพ./รพ.สต. มีจุดรับร้อง 0 ม.ค. 63

ด้านสุขภาพจาก

จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือพบผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องสงสัย เรียน

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมา

ย/จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ



7.3.7 การเฝ้าระวัง/ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายโดย รพ./รพ.สต. รพ./รพ.สต. 0 ต.ค.62 - กย63

เจ้าหนา้ทีแ่ละภาคี

เครือข่ายในชุมชน  และส่งต่อผลการเฝ้าระวังใหส้ านกังาน

สาธารณสุขจังหวัดล าปางด าเนนิการตามกฎหมาย

7.4. สร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชน (RDU

Literacy) 

จ านวน แหล่งงบ

7.4.1 วิเคราะหป์ญัหาการใช้ยาในชุมชนของพืน้ที ่และจัดล าดับ รพ./รพ.สต. รพ./รพ.สต. รายงานการ 0 พ.ย. 62 รพช./สสอ./

ความส าคัญของปญัหาเช่นการใช้ยาปฏิชีวนะ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ วิเคราะห์

 ปลอมปนสเตียรอยด์เพือ่จัดท าหลักสูตร ปญัหา

ความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตามบริบทของพืน้ที่

7.4.2 ประเมินความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล วิเคราะห์ รพ./รพ.สต. รพ./รพ.สต. ผลประเมิน 0 มิ.ย.63-ส.ค.63 รพ/รพ.สต.

ข้อมลูและคืนข้อมลูแก่ชุมชน

7.5.การควบคุมและป้องกันการด้ือยาต้านจุลชีพ

7.5.1 เฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ โดย รพ.  เถิน รพ.เถิน แยกชนดิของ 0 ต.ค62 –ก.ย.63 รพ.  เถิน

  - การตรวจเพาะเช้ือเพ่ือแยกชนิดของเช้ือจุลชีพ (Identification เชื้อจุลชีพ
 test)และทดสอบความไวต่อสารต้านจุลชีพ และทดสอบ

 (Antimicrobial susceptibility test) ตามมาตรฐาน CLSI ความไวต่อ

  - จัดท าระบบ Lab  Alert สารต้านจุลชีพ

 - จัดท าระบบเฝ้าระวังพิเศษในเช้ือด้ือยาส าคัญสอดคล้องกับ ตามมาตรฐาน 

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมา

ย/จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ



การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของประเทศ CLSI  

  - จัดท า Antibiogram ตามมาตรฐาน CLSI อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้   - มีระบบ 

  - รายงานการเฝ้าระวังเช้ือด้ือยาในกระแสเลือดที่ส าคัญทาง Lab  Alertมี 

ห้องปฏิบัติการ Antibiogram

 รายงาน

ประจ าปี

7.5.2. การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายเช้ือ (infection รพ.  เถิน รพ.เถิน มีแนวทางการ 0 ต.ค62 –ก.ย63 รพ.เถิน

control) ส่งต่อผู้ปว่ย

ติดเชื้อด้ือยา

จ านวน แหล่งงบ

ระดับอ าเภอ

7.5.3. การก ากับติดตามการใช้ยาต้านจุลชีพทีอ่อกฤทธ์ิกว้าง/ทีค่วบคุม 3.มีการก ากับ รพ.เถิน มีผลด าเนนิ ต.ค62 –ก.ย63 รพ.เถิน

(DUE) และมีการคืนข้อมูลผลการก ากับติดตามและประเมินการใช้ยา ติดตามการใช้ งาน DUE

ในการประชุม PTCรพ.ระดับ M: meropenem, colistin, ยาต้านจุลชีพ ประเมิน

vancomycin,  piperacillin/  tazobactam, ceftazidime,             ทีอ่อกฤทธ์ิ ปญัหา

cefoxitin, azithromycin IV    กว้าง/ทีค่วบ ผ่าน PTC

คุมและคืน ทีม่ีการส่ังใช้

ข้อมูลผลการ ไม่สมเหตุผล

ติดตามและ

การใช้ยา

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมา

ย/จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ



ใน PTC

7.5.4. จัดกิจกรรม SMART Hand hygiene ดังนี้ รพ.เถิน รพ.เถิน - E286ด าเนนิ 0 ต.ค.62 – รพ เถิน

   - ประกาศนโยบาน Hand hygiene ของโรงพยาบาล กิจกรรม ก.ย.-63 รพ.สต. 

   - กิจกรรมรณรงค์/ใหค้วามรู้บคุลากร ผู้ปว่ย ญาติและชุมชน SMART ทกุแหง่

   - สนบัสนนุอุปกรณ์ท าความสะอาดมือ Hand hygiene

   - ติดตามประเมินผลการท าความสะอาดมือของบคุลากร - มีการรณรงค์

การท าความ

สะอาดมือใน

ชุมชน

7.5. 5พฒันาแนวทางการท าความสะอาดส่ิงแวดล้อมผู้ปว่ยเพือ่ลดการ รพ./รพ.สต. รพ./รพ.สต. - มีแนวทาง 0 ต.ค.62 – รพ เถิน

แพร่กระจายเชื้อด้ือยา การท า ก.ย.-63 รพ.สต. 

ความสะอาด ทกุแหง่

จ านวน แหล่งงบ

ส่ิงแวดล้อม

ในหอผู้ปว่ย

/หนว่ยงาน

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมา

ย/จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ





รพ.เถิน/รพ.สต.















รพ.เถิน/รพสต.



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการที่เป็นเลิศ

ตัวช้ีวัด 1. ประชาชนได้รับบริการงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกทีไ่ด้มาตรฐาน ร้อยละ 20

   1.1 พฒันาระบบบริการคลินกิกัญชาผสมผสานทางการแพทย์แผนปจัจุบนัและทางการแพทย์แผนไทยใหป้ระชาชนเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย

   1.2 พฒันาคลินกิบริการโรคข้อเข่าเส่ือม ร้อยละ 20 ของผู้รับบริการคลินกิเข่าเส่ือมได้รับการพอกเข่าด้วยสมุนไพรพอกเข่าสูตร Lampang Model

   1.3 พฒันาระบบบริการการจัดบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ร้อยละ 80 ของหญิงหลังคลอดใน รพ.ได้รับการบริการทบัหม้อเกลือ

   1.4 จัดบริการนวดแผนไทยใน รพ.สต. ร้อยละ 50 ของ รพ.สต.จัดบริการนวดแผนไทย

2. มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล และ รพ.สต. เพิม่ขึน้ ร้อยละ 10

   2.1 โรงพยาบาลมีรายการยาสมุนไพรใช้ในสถานบริการไม่นอ้ยกว่า 30 รายการ

   2.2 รพ.สต.มีรายการยาสมุนไพรใช้ในสถานบริการไม่นอ้ยกว่า 10 รายการ

   2.3 โรงพยาบาลและ รพ.สต.มีมูลค่าการจ่ายยาสมุนไพร first line drug เพิม่ขึน้ร้อยละ 20

   2.4 โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปจัจุบนั 5 รายการ

ข้อมลูพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

1. ร้อยละการเข้าถึงบริการงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกทีไ่ด้มาตรฐาน อ าเภอเถิน = 22.56

2. มียาสมุนไพรใช้ในโรงพยาบาล 31 รายการ มีการใช้ยาปรุงส าหรับผู้ปว่ยเฉพาะราย มียาสมุนไพรใช้ใน รพ.สต. 10 รายการ มูลค่าการใช้ยาคิดเปน็ร้อยละ 1.26 

3. มีการใช้สมุนยาไพร first line drug  2 รายการ คือฟา้ทะลายโจร  และขมิ้นชัน มีมูลค่าการใช้ = 131,356.5 บาท

4. มีการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปจัจุบนั 19  รายการ 

5. งานแพทย์แผนไทย รพ.เถิน ผ่านมาตรฐานการจัดสถานบริการ ระดับดีเย่ียม

จ านวน แหล่งงบ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเถิน อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง

ประเด็น / งาน :  งานแพทย์แผนไทย

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมา

ย/จ านวน

พืน้ที่

ด าเนนิการ

ผลผลิตของ

โครงการ



รหัสโครงการ 080215

โครงการพัฒนาระบบบริการตามService  Plan สาขาแพทย์แผนไทย

1. กิจกรรมพัฒนาระบบบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 1.ประชาชนผู้ คลินกิกัญชา 1.มีคลินกิกัญ 1.ค่าปา้ยประ U/C ต.ค.62-ก.ย.63 งานแพทย์

    1.1 จัดต้ังคลินกิกัญชาทางการแพทย์ มารับบริการ ทางการแพทย์ ชาทางการ ชาสัมพนัธ์/ แผนไทย

    1.2 จัดต้ังคณะกรรมการด าเนนิงานคลินกิกัญชาทางการแพทย์ และผู้ทีส่นใจ รพ.เถินเปดิให้ แพทย์ ปา้ยความรู้คลิ รพ.เถิน

    1.3 ประชุมคณะกรรมการเพือ่จัดท าแนวทางปฏิบติัคลินกิกัญชาทาง เข้าร่วมโครง บริการทกุวัน 2.ประชาชน นกิกัญชาทาง

         การแพทย์/ระบบบริหารยากัญชา/สถานที่/ระบบรายงาน การวิจัย พธุ 13.00 - สามารถเข้า การแพทย์

    1.4 ประชาสัมพนัธ์การเข้าถึงการบริการคลินกิกัญชาทางการแพทย์ 2.ศึกษาดูงาน 16.30 น. ถึงบริการและ 5,000บาท

         ผ่านเวปไซต์  face book รพร.เด่นชัย ใช้กัญชาทาง

    1.5 ศึกษาดูงานคลินกิกัญชาทางการแพทย์ รพ.เครือข่าย จ.แพร่ การแพทย์ได้ 2.ค่าเบีย้เล้ียง U/C ม.ค.-63 งานแพทย์

    1.6 ส่งบคุลากรอบรมเพิม่เติมเร่ืองกัญชาทางการแพทย์ เช่น แพทย์, 3.ส่งแพทย์, อย่างปลอด ศึกษาดูงาน แผนไทย

         เภสัชกร,พยาบาล,แพทย์แผนไทย เภสัชฯ,แพทย์ ภัย 240x10x1วัน รพ.เถิน

    1.7 จัดบริการใหค้ าปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ใหก้ับประชาชน แผนไทย หรือ  2,400บาท

         และการส่งต่อการรักษา พยาบาล เข้า ค่าจ้างเหมารถ

    1.8 จัดบริการรักษาโรคด้วยสารสกัดน้ ามันกัญชา (น้ ามันเดชา)/ยา อบรมเพิม่ 3,000บาท

         สมุนไพรต ารับทีม่ีกัญชาปรุงผสมอยู่ 4.ประชุมอบ ค่าของทีร่ะลึก

    1.9 เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยการใช้สารสกัดน้ ามันกัญชา(เดชา) รมใหค้วามรู้ 500บาท

         โครงการติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ ามัน จนท.รพ.สต.

         กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ของกรมการแพทย์แผนไทยและ จ านวน20คน

         การแพทย์ทางเลือก 5.ประชุมติด

    1.10จัดประชุมอบรมความรู้เร่ืองกัญชาทางการแพทย์ใหเ้จ้าหนา้ที่ ตามผลการด า 3.ค่าอาหาร U/C ม.ค.-63 งานแพทย์

         ทีป่ฏิบติังานในพืน้ที ่รพ .สต. เนนิงานเดือน ว่างประชุมอบ แผนไทย



    1.11 จัดประชุมคณะกรรมการเพือ่ติดตามผลการด าเนนิงาน ละ1คร้ัง รม จนท. รพ. รพ.เถิน

สต.25x20คน

500บาท

2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการงานแพทย์แผนไทย อ.เถิน งานแพทย์

2.1 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการคลินิกแพทย์แผนไทย รพ.เถิน 1.ประชาชนผู้ คลินกิแพทย์ 1.ร้อยละ 20 1.ค่าวัสดุอุป U/C ต.ค.62-ก.ย.63 แผนไทย

    - จัดบริการคลินกิเฉพาะโรค 4 โรค เนน้การจัดบริการคลินกิโรคข้อเข่า มารับบริการ แผนไทย รพ. ของผู้เข้ารับ กรณ์บริการ รพ.เถิน

      เส่ือมด้วย Lampang Model ในกลุ่มผู้สูงอายุ/กลุ่มวัยท างาน คลินกิแพทย์ เถิน บริการคลินกิ คลินกิฟืน้ฟมูาร

    - จัดบริการการบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย เนน้ แผนไทย เข่าเส่ือมได้รับ ดาหลังคลอด

      การใหบ้ริการทบัหม้อเกลือทัง้ในคลินกิ และ IPD 2.เพิม่กรอบ บริการพอกเข่า5,000บาท

    - จัดบริการคลินกิกัญชาทางการแพทย์แผนไทย โดยการใช้ยาสมุน บญัชีรายการ 2.ร้อยละ 80 (บรูณาการกับ

 ไพรต ารับทีม่ีกัญชาปรุงผสมอยู่ ยาสมุนไพร ของมารดาหลังงบเงินบ ารุง)

    - ทบทวนกรอบบญัชีรายการยาสมุนไพร รพ.เถิน เพือ่รองรับคลินกิ ต ารับทีม่ีกัญชา คลอดได้รับ 2.ค่ายาสมุน U/C พ.ย.-62 งานแพทย์

      กัญชาทางการแพทย์ คลินกิบริการแพทย์แผนไทย เพือ่ใช้เปน็ยาสมุน ปรุงผสมอยู่ บริการทบัหม้อไพรพอกเข่า แผนไทย

      สมนุไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน และเพ่ือเป็นการเพ่ิมการเข้าถึงการใช้5ต ารับ เกลือ สูตรLampang รพ.เถิน

      ยาสมุนไพร  first line drug 3.มีการใช้ยา Model 5,000

สมุนไพร first บาท

line drug

ร้อยละ 20

4.การใช้ยา

สมุนไพรเพิม่

ขึน้ร้อยละ 10

2.2 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการคลินิกแพทย์แผนไทย รพ.สต.



    - ส่งหมอนวดแผนไทยทีป่ฏิบติังานใน รพ.สต. เข้ารับการอบรมต่อยอด 1.หมอนวด 1.รพ.สต.บา้น 1.ผู้ช่วยแพทย์ 1.ค่าลงทะเบยีน U/C มิ.ย-ก.ค.63 งานแพทย์

     หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง แผนไทยทียั่ง วังหนิ แผนไทยมีคุณ เรียนหลักสูตร แผนไทย

ไม่ผ่านหลัก สมบติัตาม ผู้ช่วยแพทย์ รพ.เถิน

สูตรผู้ช่วย เกณฑ์มาตร แผนไทย(บรูณา

แพทย์แผน ฐานการจัด การกับงบเงิน

ไทย บริการ บ ารุง)

    - อบรมฟืน้ฟคูวามรู้ใหก้ับผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเร่ืองการบ าบดัรักษาโรค 2.ผู้ช่วยแพทย์ 2.รพ.และ รพ. 2.ผู้ช่วยแพทย์ 2. ค่าอาหาร U/C เม.ย-พ.ค.63 งานแพทย์

      ทีม่ีอาการปวดเร้ือรังด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย เช่น โรคข้อเข่าเส่ือม แผนไทย รพ. สต.ทีม่ีผู้ช่วย แผนไทยได้รับ กลางวันผู้เข้า แผนไทย

      โรคข้อไหล่ติด  โรคอัมพฤกษ์-อัมพาต  การดูแลผู้ปว่ยติดเตียง ฯลฯ เถิน3คน และ แพทย์แผน การฟืน้ฟคูวามอบรม80x12 รพ.เถิน

รพ.สต.9คน ไทย รู้ปลีะ1คร้ัง บาทรวมเปน็

    - ประเมินมาตรฐานการจัดบริการงานแพทย์แผนไทยตามมาตรฐาน 3.ประเมินมา 3.หอรบ,สะ 3.รพ.สต.เปา้ 960บาท ไม่ใช้งบ มิ.ย-ก.ค.63 งานแพทย์

      รพ.สส.พท. ตรฐานการจัด เลียมหวาน, หมายผ่านมา ค่าอาหารว่าง แผนไทย

บริการของรพ.กุ่มเนิง้,วังหนิ ตรฐานการจัด 25x12x2มื้อ รพ.เถิน

สต.9แหง่ หว้ยแก้ว,เด่น บริการตาม 600บาท

แก้ว,ดอนแก้ว, เกณฑ์ของ

แม่ถอด,แม่วะ รพ.สส.พท.

หลวง

รวม 22,960 บาท



ยุทธศาสตร์ที่ ....2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ.

ประเด็น / งาน : Service plan สาขาสุขภาพช่องปาก

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ

1. เพ่ิมการเข้าถึงบริการ : มาตรฐานบริการความครอบคลุมประชากรในเขต ร้อยละ 40 

2. เพ่ิมคุณภาพบริการ : มกีารพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA และ/หรือ Thai dental safety goal 2017

3. เพ่ิมศักยภาพการบ าบัดรักษาทางทันตกรรม :  เพ่ิมคุณภาพการรักษาทางทันตกรรมตามหลักวิชาชีพและตามการจัดระดับศักยภาพโรงพยาบาลระดับ M2

4. บริการเฉพาะทาง : มกีารให้บริการทันตกรรมเฉพาะทาง คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 20 ต่องานบริการทั้งหมด

5. เพ่ิมรายได้จากงานบริการทันตกรรม :

5.1 เพ่ิมรายได้จากการจัดบริการ 3 กลุ่มสิทธิ

5.2 เพ่ิมรายได้จากการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ตาม Fee schedule ได้แก่ กลุ่มหญิงมคีรรภ์  และเด็ก 4- 12 ปี

ข้อมลูพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

1. การเข้าถึงบริการ : มรีพสต.เปิดให้บริการด้านสุขภาพช่องปาก 9 แห่งจากจ านวนทั้งหมด 18 แห่ง โดยมกีารจัดบริการในลักษณะเครือข่ายเพ่ือให้ครอบคลุมงานส่งเสริมสุขภาพช่อปาก

เต็มทุกพ้ืนที่ผลงานการจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มคุีณภาพตามเกณฑ์ รพสต.คุณภาพ ในปี 2562 มผีลงานผ่านเกณฑ์ 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.88 

2. การเข้าถึงบริการ : การให้บริการสุขภาพช่องปากทั้งอ าเภอ ปี 2561 และ 2562 มผีลงาน 14,557/27,544 คน/ครัง้ และ 13,673/25,972 คน/ครัง้ ตามล าดับ เฉลี่ย 1.9 ครัง้/คน

3. ความครอบคลุมประชากรในเขต : ผลงานคิดตามความครอบคลุม ปี 2561 และ 2562 มผีลงาน 11,103/39,972 คน/ประชากร และ 10,586/39,680 คน/ประชากร คิดเป็นร้อยละ 

27.78 และ 26.68 ตามล าดับ

4. การพัฒนาคุณภาพบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ TDSG 2017 ในปี 2562 ผลการประเมนิอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ (คะแนนเฉลี่ย 2.9 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน)

5. สัดส่วนการให้บริการทันตกรรมโรงพยาบาลเถินด้าน ส่งเสริมป้องกัน : ทันตกรรมพ้ืนฐาน : ทันตกรรมเฉพาะทาง ในปี 2561 และ 2562 คิดเป็นร้อยละ 64.81 : 28.79 : 6.40    และ

   60.55 : 31.61 : 7.84  ตามล าดับ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

คปสอ.................เถิน.........................................................จังหวัดล าปาง



6. การจัดบริการเพ่ือเพ่ิมรายได้

คลินิกทันตกรรมในเวลาราชการ : ในปี 2561 มรีายรับจากผู้มารับบริการกลุ่มสิทธิข้าราชการ(A2)  ประกันสังคม(A7) และ จ่ายเงินเอง (A1) รวม 707,982 บาท  846,253 บาท

ในปี 2562 เพ่ิมข้ึนเป็นคิดเป็นร้อยละ 21.08 และ 20.35 ต่อมลูค่าบริการรวมทุกสิทธิ    ค่าเฉลี่ยรายรับบริการ 533.12 บาท / ครัง้ และ 472.24 บาท / ครัง้ ตามล าดับ

คลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ : ในปี 2561 มรีายรับ 642,441 บาท ในปี 2562 รายรับเพ่ิมข้ึนเป็น 939,156 บาท ค่าเฉลี่ยรายรับบริการ 766.11 บาท / ครัง้ และ 703.49 บาท /ครัง้

มลูค่าบริการทันตกรรมรวมทุกสิทธิ ปี 2561 และ 2562  จากคลินิกทันตกรรมในเวลาราชการ คิดเป็นจ านวนเงิน 3,358,548 บาท  และ 4,159,130 บาท ตามล าดับ

มลูค่าบริการทันตกรรมรวมทุกสิทธิ ปี 2561 และ 2562  จากคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ คิดเป็นจ านวนเงิน 642,441 บาท  และ 939,156 บาท ตามล าดับ

รวมมลูค่าบริการทันตกรรมรวมทุกสิทธิ ทุกคลินิก มมีลูค่า 4,000,989 บาทในปี 2561  เพ่ิมข้ึนเป็น  5,098,286 บาทในปี 2562

จ านวน แหล่งงบ

รหัสโครงการ 080201

การพัฒนาระบบบริการสาขาสุขภาพช่องปาก.......................

1.บริการทนัตกรรมในคลินกิบริการในและนอกเวลาราชการ มีการจัด 818,464.50 เงินบ ารุง ทพญ.จุฑารัตน์

( งบวัสดุทนัตกรรมตามแผนจัดซ้ือ ป ี2563) บริการ

2. พฒันาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน HA / TDSG 2017 ทนัตบคุลากร ทีม่ีคุณภาพ เงินบ ารุง ทพญ.พชรพร

2.1 ประชุมรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการระดับจังหวัด 20 คน

ผ่านเกณฑ์ ค่าอาหาร

ประเมิน กลางวัน

TDSG 20 คนX 80บ

 =1,600 บ

ค่าอาหารว่าง

20 คน X25บ

 =1,000บ

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมา

ย/จ านวน

พืน้ที่

ด าเนนิการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ



เปน็เงิน 

2,600 บาท

2.2 ประชุมพฒันางานคุณภาพกลุ่มงานทนัตกรรม ทนัตบคุลากร มีผลงาน

20 คน คุณภาพอย่าง

3.พฒันาศักยภาพกลุ่มงานทนัตกรรมตามแนวทางรพ.ระดับ M2 นอ้ย 1 เร่ือง ทพญ.จุฑารัตน์

3.1 ทบทวนรหสัหตัถการทนัตกรรม

3.2 เพิม่สัดส่วนบริการทนัตกรรมเฉพาะทาง

 - ส่งทนัตแพทย์เพิม่ศักยภาพโดยการอบรม / ดูงาน /ศึกษาต่อเนือ่ง

 - จัดหาอุปกรณ์ / เคร่ืองมือทีจ่ าเปน็

 - ประสานงาน งานผู้ปว่ยในเพือ่จัดอบรมพยาบาล ในการดูแลสุขภาพ

ช่องปาก

4. พฒันาระบบบริการผู้ปว่ยกลุ่มเฉพาะ : ผู้ปว่ยติดบา้นติดเตียง ผู้ปว่ยติดบา้น ผู้ปว่ยและ ค่าจ้างจัด

 - ประสานทมี FCT เพือ่จัดบริการต่อเนือ่ง ติดเตียง ญาติ ท าส่ือการสอน ทพญ.วิภัชชา

 - จัดหาอุปกรณ์ / เคร่ืองมือ / แบบประเมิน ทีจ่ าเปน็ 100คน สามารถดูแล  /ส่ือสุขศึกษา 

 - จัดหา ส่ือ / อุปกรณ์สาธิต ทีจ่ าเปน็ เพือ่ใช้ในการสอนผู้ปว่ยและญาติ สุขภาพช่อง 4,000 บาท

เพือ่ประกอบการท างาน ปากได้อย่าง

 - ออกเย่ียมบา้นร่วมในทมี FCT เหมาะสม

 - ตรวจคัดกรองรอยโรคในช่องปาก

 - จัดเก็บและวิเคราะหข์้อมูลอย่างเปน็ระบบ

5. จัดระบบบริการทนัตกรรมเพือ่เพิม่รายได้ ทพญ.จุฑารัตน์

5.1 พฒันาระบบนดั 3 กลุ่มสิทธิ : สิทธิข้าราชการ ประกันสังคม และ



จ่ายเงินเอง

5.2 จัดบริการส่งเสริมปอ้งกัน กลุ่ม Fee schedule ได้แก่

 - หญิงมีครรภ์

 - เด็ก 4-12 ปี

5.3 ออกบริการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากกลุ่มข้าราชการ

825064.5





ทพญ.จุฑารัตน์



ทพญ.จุฑารัตน์

ทพญ.จุฑารัตน์



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการที่เป็นเลิศ

ประเด็น / งาน : สาขาจิตเวช

ตัวช้ีวัด (KPI) :

สถานการณ์ / ข้อมลูพ้ืนฐาน :

1. ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ปว่ยโรคซึมเศร้าต่ ากว่าเปา้หมาย (ป ี2562 ร้อยละ 61.20)

2. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จยังสูง(ป ี2562  10.05 ต่อแสนประชากร)

จ านวน แหล่งงบ

รหัสโครงการ 080201 สาขาจิตเวช

การพัฒนารูปแบบการป้องกันการฆ่าตัวตายโดยกระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชน จังหวัดล าปาง

1. ประชุมเชิงปฏิบติัการแนวทางการด าเนนิงานการปอ้งกันการ ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพหอ้งประชุม 1) บคุลากรงานสุขภาพจิตมีตระหนกั - สสจ.ล าปาง 20 พย.62        ยุวลี

ฆ่าตัวตายโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  ระดับอ าเภอ งานสุขภาพจิต วพบ. ถึงปญัหาการฆ่าตัวตาย       ชมพนูชุ

 ของรพ.และ  นครล าปาง 2) บคุลากรมีความรู้ความเข้าใจใน

สสอ.รวม 2 คน  การประเมินความเส่ียงและปอ้งกันการฆ่าตัวตาย 

2. ประชุมเชิงปฎิบติัการแนวทางการด าเนนิงานการปอ้งกันการฆ่าตัวตายโดยกระบวนการมีผู้รับผิดชอบงานสุขภาพ - รพ.สต. 18 แหง่ 1) มีแนวทางในการแก้ไขปญัหาตามบริบทพืน้ที่ -  - 27 พย.62 ชมพนูชุ

ส่วนร่วมของชุมชน  ระดับต าบล จิต ของ รพ.สต ทกุแหง่  - รพ.เถิน 1 แหง่ ยุวลี

3. รพ.และ รพ.สต ด าเนนิการกิจกรรมตามแนวทาง  ดังนี้

3.1. การป้องกันการฆ่าตัวตายระดับปฐมภูม ิ (กลุ่มปกติ) ประชาชน, ม.7 รพ.เถิน และร้อยละของประชาชนในพืน้ที ่ มีการรู้30,000  จิตเวชเร้ือรัง พย.62 - มค.63 ชมพนูชุ

กิจกรรม ทัว่ไป นกัเรียน   รพ.สต.ทุกแห่ง เทา่ทนัสุขภาพจิตในการปอ้งกันการ รพ.สต ทกุแหง่

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คปสอ...เถิน.......................................................................จังหวัดล าปาง

1. การเข้าถึงบริการผู้ปว่ยโรคซึมเศร้า(มากกว่าหรือเทา่กับร้อยละ 65)

2. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกิน 6.5 ต่อแสนประชากร

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนนิการ
ล าดับ  กิจกรรมหลกั / กิจกรรมรอง

กลุ่มเปา้หมา

ย/จ านวน

พืน้ที่

ด าเนนิการ

ผลผลิตของ

โครงการ



3.1.1.การส่งเสริมการรู้เทา่ทนัสุขภาพจิตในด้านการปอ้งกันการ 1 หมูบ่้าน ฆ่าตัวตายอยู่

ฆ่าตัวตาย /1ร.ร ในระดับดี

  1. จัดท าส่ือส่งเสริมการรู้เทา่ทนัสุขภาพจิตเปน็ Key massage  รวม 19 แหง่

ขึน้ไป

  2. น าเสนอส่ือการรู้เทา่ทนัสุขภาพจิตในแหล่งชุมชน เสียง

ตามสาย และ Social media

  3. สอดแทรกการรู้เทา่ทนัสุขภาพจิตผ่านการเทศน์,

 การสนทนาธรรม ในพธีิทางศาสนา

  4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพือ่ส่งเสริมการรู้เทา่ทนั

สุขภาพจิตในนกัเรียน

3.1.2.การใช้มาตรการทางสังคมในการปอ้งกันการฆ่าตัวตาย

 1. จัดเวทกีารแลกเปล่ียนความคิดเหน็เพือ่หาแนวทาง   18 รพ.สต. อ าเภอเถิน  - มีกิจกรรมในการปอ้งกันการฆ่าตัวตายชัดเจน พย.62 - มค.63 ชมพนูชุ

 การปอ้งกันการฆ่าตัวตายในชุมชน และเขต รพ.เถิน  - มีการตรวจสอบการขายสารเคมีในชุมชน

  2. ก าหนดมาตรการในชุมชนเพือ่ปอ้งกันการฆ่าตัวตาย เช่น

อุปกรณ์/สารเคมีทีม่ีความเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย การจัดการ

ปญัหาทีม่ีความเส่ียงต่อการฆ่า ตัวตาย การดูแลช่วยเหลือผู้ทีม่ี

ความเส่ียง เปน็ต้น

  3. ก ากับติดตามมาตรการทางสังคมโดยผู้น าชุมชนหรือ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

3.1.3 การส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ เช่น เบอร์โทรศัพท์

อสม. บคุลากรสุขภาพ ผู้น าชุมชน หรือ การแจ้งข้อมูลทาง

Social media



3.2.การป้องกันการฆ่าตัวตายระดับทุติยภูม ิ(กลุ่มเสี่ยง)  ครอบครัว รพ.เถิน และ 1. ร้อยละ  -  - พย.62 - มค.63 ยุวลี

ของผู้ทีฆ่่า รพ.สต. ทกุ ของประชา ชมพนูชุ

ตัวตาย, ผู้ที่ แหง่ๆละ1 ชนในพืน้ที่

เปน็โรคทาง หมู่บา้น/1 ทีม่ีคะแนน

จิตเวช โรงเรียน ภาวะ

 ,ผู้ติดสาร ซึมเศร้า 2Q

เสพติด  , 9Q , 8Q

 , ผู้ทีม่ี  ลดลง

คะแนน9Q 2.จ านวนของ

≥ 7 ครอบครัวทีม่ีสมาชิกมีความ

เส่ียงต่อการฆ่า

ตัวตายและพยา

ยามฆ่าตัวตาย

 ได้รับการ

ใหค้ าปรึกษา

3. ครอบครัว

ทีม่ีสมาชิกมี

ความเส่ียง

ต่อการฆ่าตัว

ตายและมี

ส่วนร่วมการ

พยายามฆ่า



กิจกรรม   

3.2.1.การประเมินสัญญาณเตือน และคัดกรองความเส่ียงต่อการ ปอ้งกันการ

ฆ่าตัวตาย ฆ่าตัวตาย

  1. แจกคู่มือเพือ่การปอ้งกันและดูแลปญัหาการฆ่าตัวตาย  อสม. และ 18 รพ.สต. 192,500 งบPPA จาก  ม.ค.63

ส าหรับ อสม.(ของกรมสุขภาพจิต) แก่อสม.ทีรั่บผิดชอบ แกนน า และ เขต สสจ ล าปาง

 ชุมชน   รพ.เถิน

  2. อบรมเชิงปฏิบติัการ อสม.เกี่ยวกับการประเมินสัญญาณ 376 คน 18 รพ.สต.   รพ.สต. 13

เตือน และคัดกรอง นกัเรียน และ เขต แหง่

ความเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย การปอ้งกันและจัดการความเส่ียง ประถม   รพ.เถิน

ในการฆ่าตัวตายและใหค้วามรู้เทา่ทนัสุขภาพจิตในนกัเรียนป4- 864 คน

ป6 จ านวน 19 โรงเรียน มัธยม 510คน

  3. อสม.ด าเนนิการปอ้งกัน คัดกรองและจัดการความเส่ียงใน

การฆ่าตัวตาย โดยมีบคุลากรสุขภาพเปน็ทีป่รึกษาและช่วยเหลือ

3.2.การจัดการภาวะเส่ียงต่อการฆ่าตัวตายโดยบคุลากรสุขภาพ  

  1. ประสานงานกับ อสม.ในการระบกุลุ่มเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย  

  2. ประเมินความเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย

  3. เย่ียมบา้นกลุ่มเส่ียงเพือ่ใหค้ าปรึกษาแก่กลุ่มเส่ียงและ

ครอบครัวในการเผชิญปญัหาและการปอ้งกันการฆ่าตัวตาย



3.3การเยียวยาครอบครัวผู้ทีพ่ยายามฆ่าตัวตาย  กลุ่มเส่ียง    อ าเภอเถิน  -   - พย.62 - มค.63 ยุวลี

  1. บคุลากรสุขภาพเย่ียมบา้นกลุ่มเส่ียงเพือ่ใหค้ าปรึกษาแก่  และครอบ

กลุ่มเส่ียงและครอบครัวในการเผชิญปญัหาและการปอ้งกันการ ครัวกลุ่มเส่ียง

ฆ่าตัวตาย ทีพ่ยายาม

 2. อสม.ติดตามเย่ียมบา้นกลุ่มเส่ียงอย่างต่อเนือ่งโดยมี  ท าร้ายตัว

 บคุลากรสุขภาพเปน็ทีป่รึกษา เอง

3.4.การส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ

 1. การจัดท าและประชาสัมพนัธ์ช่องทางการขอรับ

 ความช่วยเหลือเช่นเบอร์โทรศัพทอ์สม. บคุลากรสุขภาพ ผู้น า  

ชุมชนหรือ การแจ้งข้อมูลทาง Social media

  2. ประสานงานกับโรงพยาบาลเพือ่ส่งต่อเข้ารับการ

บ าบดัรักษา

  3. อสม.ติดตามเย่ียมบา้นในระหว่างการบ าบดัรักษา

3.3.การป้องกันการฆ่าตัวตายในระดับตติยภูมิ ผู้ทีม่ีคะแนน รพ.เถิน และ 1. จ านวน  -  - พย.62 - มค.63รพ.เถิน และ

8Q ≥ 9 , รพ.สต. เครือข่ายใน รพ.สต ทกุ

ผู้เคยพยายาม 18แหง่ๆละ ชุมชนทีม่ี แหง่

ฆ่าตัวตาย  1 หมู่บา้น ส่วนร่วมใน

/1โรงเรียน กิจกรรม

การปอ้งกัน

การฆ่าตัวตาย

กิจกรรม 2.จ านวนผู้พยายามฆ่าตัวตายได้รับการเฝ้าระวัง 



1.การบ าบดัรักษาผู้ทีม่ีความเส่ียงต่อการฆ่าตัวตายซ้ า และติดตามดูแลเพือ่ปอ้งกันการฆ่าตัวตาย

  1.1 ประเมินความเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย 3. อัตราการฆ่าตัวตายซ้ าลดลง/และการฆ่าตัวตาย

  1.2 น าเสนอช่องทางการขอรับความช่วยเหลือ ได้แก่ เบอร์โทร ส าเร็จลดลง

 สายด่วน 1323และหมายเลขโทรศัพทบ์คุลากรสุขภาพที่

รับผิดชอบ

  1.3 ประสานงานกับโรงพยาบาลเพือ่ส่งต่อเข้ารับการ

บ าบดัรักษา

  1.4 บคุลากรสุขภาพติดตามเย่ียมบา้นในระหว่างการ

บ าบดัรักษา

2.การใหป้รึกษาผู้ปว่ยและครอบครัว

   2.1 วางแผนและจัดท าแผนการดูแลผู้ปว่ยเฉพาะรายโดย

 อ้างอิงแนวปฏิบติัทีก่ าหนดไว้ในรูปแบบ

 2.2 บคุลากรสุขภาพใหค้ าปรึกษาแก่ผู้ปว่ยและครอบครัวเพือ่

  ปอ้งกันการฆ่าตัวตาย

  2.3 ประเมินผลการใหป้รึกษาผู้ปว่ยและครอบครัวอย่างต่อเนือ่ง

4. ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนนิงาน /สนทนากลุ่ม  ผู้รับผิดชอบ  อ าเภอเถิน  -  - มค. 63 ยุวลี

ระดับอ าเภอ งานสุข ชมพนูชุ

ภาพจิต

 ของ

รพ.สต ทกุ

แหง่ 



รวมงบประมาณ 222,500



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ ( Service Excellence)

ประเด็น / งาน : PA การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูม ิ( Primary Care ) 

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ

1. ร้อยละของ รพ.สต. มีการพฒันางานเย่ียมบา้นตามเกณฑ์งาน FCT 

2. ร้อยละคลินกิหมอครอบครัวทีเ่ปดิด าเนนิการในพืน้ที ่( Primary Care Cluster )

ข้อมลูพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

1. อ าเภอเถิน มีการพฒันางานเย่ียมบา้นโดยทมีสหวิชาชีพ ตามเกณฑ์งาน FCT การจัดท าศูนย์อุปกรณ์ (COC) 

ใหผู้้ปว่ยติดเตียง การพฒันาโปรแกรมงานเย่ียมบา้น

2 อ าเภอเถินมีการพฒันาระบบบริการเตรียมรองรับการพฒันาเปน็ Super รพ.สต. หรือ Node 2564-2565

ในการเตรียมเปดิ PCC โดยพฒันา รพ.สต. บา้นสะเลียมหวาน 

จ านวน แหล่งงบ

รหัสโครงการ 080201

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาปฐมภูม ิ

 1.พัฒนางานPCC ( Primary Care Cluster ) ผู้ปฏิบติังาน ต.เวียงมอก อ าเภอเถิน ค่าอาหาร UC พย-กพ 63 อภิวัน

 11.จัดต้ังหนว่ยPCC สะเลียมหวาน อ าเภอเถิน PCC 2 node มีการขับ กลางวัน อรพรรณ 

1.2พฒันางานPCC สะเลียมหวาน สะเลียมหวาน ต.แม่มอก เคล่ือน 80 บาท มณัชยา

1.3.แต่งต้ังคณะท างานพฒันางาน PCC สะเลียมหวาน  จ านวน 50 คน 1 node การพฒันา อาหารว่าง ธนสิา

งาน PCC 25บาท/ ธัญลักษณ์

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

คปสอ..........................เถิน..................................จังหวัดล าปาง

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมา

ย/จ านวน

พืน้ที่

ด าเนนิการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ



สะเลียมหวาน มื้อ 50คน

ต าบลเวียงมอก อ.เถิน รวม6500 บาท

   Node สะเลียมหวาน ประกอบด้วย มีคลินกิหมอ ค่าเอกสาร 

รพ.สต. สะเลียมหวาน หนองหอย บา้นปางอ้า ครอบครัว  50 ชุดX30 บาท

   Node หอรบ ประกอบด้วย รพ.สต.  ทา่เกวียน หอรบ ร้อยละ32 รวม1,500 บาท

ต าบลแมม่อก คอมพวิเตอร์ งบสนบั

Nodeกุ่มเนิง้ ประกอบด้วย รพ.สต. แม่มอกกลาง กุ่มเนิง้ 20,000บาท สนนุ

1.4. ด าเนนิการจัดการด้าน  PCC  PCC สามารถ จ านวน ค่าเส่ือม พย.-กย63 อภิวัน

โครงสร้าง ครุภัณฑ์โดยเฉพาะด้านสาระสนเทศ สะเลียมหวาน สะเลียมหวาน รองรับ 1 เคร่ือง จังหวัด อรพรรณ 

อุปกรณ์การแพทย์ การจัด คอมพวิเตอร์ จัดสรร มณัชยา

บริการ notebook โดยสสจ. ธนสิา

PCC ได้ 20,000 ธัญลักษณ์

ปรับปรุง

ระบบ

อินเตอร์เนต็

17,500 บาท

ปรับปรุง

อาคารเปน็

หอ้งตรวจ

25,000 บาท

1.5. ด าเนนิการขับเคล่ือนตามแผนพฒันางาน ผู้ปว่ยในเขต  PCC 1. ความพงึ สนบัสนนุ UC พย.-กย63 มณัชยา

   PCC สะเลียมหวาน สัปดาหล์ะ 3 วัน ทีม่ีปญัหา สะเลียมหวาน พอใจใน พาหนะ ธนสิา



 วันจันทร์ Node กุ่มเนิง้ วันอังคาร node สะเลียมหวาน ซับซ้อน การรับบริการ พร้อมคน ธัญลักษณ์

 วันศุกร์ที่1,3 node หอรบ โดยเฉพาะ 2. ประชาชน ขับ

 วันศุกร์ที่2 nodeสะเลียมหวาน วันศุกร์ที4่ nodeกุ่มเนิง้ กลุ่ม NCD เข้าถึง จ านวน  

เช้า จ านวน บริการ 1 คัน

 1.5.1การออกตรวจโดยแพทย์ 20-30 ได้ดีขึน้  ทกุวัน

 1.5.2 การออกตรวจฟนั คน ต่อวัน  (จ านวน จันทร์

          แผนไทย กายภาพบ าบดั ผู้ปว่ย อังคาร

บ่าย unserved/ ศุกร์

  1.5.3 ออกเย่ียมบา้นผู้ปว่ยในเขต underserved

 1.5.4 วิเคราะหแ์ละวางแผนแก้ไข ลดลง)

          ปญัหาผู้ปว่ยรายเคส นอ้ยกว่า3%

3. ลดการส่ง

ตัวผู้ปว่ย

ทัง้ข้ามเขต

ทัง้ทุง่เสล่ียม

และกลับเถิน

50%

4. จ านวน

ประชาชน

ได้รับบริการ

ทัง้เชิงรุก

และเชิงรับ



เพิม่ขึน้

5. ผู้ปว่ย

เบาหวาน

ความดัน

สามารถ

ควบคุมระดับ

ความดัน

เบาหวาน

ได้ดีขึน้

20%จาก

เดิม

6. ควบคุมค่า

ใช้จ่าย 

โดยเฉพาะ

เร่ืองลด

การใช้ยา

1.6. ทบทวนปญัหาการปฏิบติั ผู้ปฏิบติังาน PCC ปรับปรุง ค่าอาหาร UC พย.62- มณัชยา

เสริมพลังการพฒันางาน  PCC เสลียมหวาน การด าเนนิ ว่างจ านวน สค.63 ธนสิา

ทกุส้ินเดือน สะเลียมหวาน การ ใหดี้ขึน้ 20คนX25 บาท ธัญลักษณ์

20 คน รวม500บาท

X10เดือน

รวม  5000 บาท



1.7. การจัดเวทถีอดบทเรียน ผู้ปฏิบติังาน PCC เพือ่ทราบ ค่าอาหาร UC  ส.ค. 63 ธนสิา

การพฒันางาน เพือ่ทราบ  PCC เสลียมหวาน ปญัหา กลางวัน อภิวัน

ปญัหา อุปสรรค และเตรียม สะเลียมหวาน อุปสรรค 80 บาท ธัญลักษณ์

การเตรียมเปดิ PCC อ าเภอเถิน ทีด่ าเนนิการ ตัวแทน รพสต และเตรียม อาหารว่าง ผอ.รพ.สต. 

โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทกุแหง่ การเปดิ 25บาท/ 7 แหง่

และการพฒันารองรับการขยาย PCC เจ้าหนา้ที ่อปท. pcc ถัดไป มื้อ 60คน มณัชยา

รพ.สต.บา้นวังหนิ ต.แม่มอก รวม7800 บ

และรพ.สต.เด่นแก้วในป ี2564 ต.เวียงมอก ค่าตกแต่ง 

สถานที ่

2000บาท

ค่าเช่า 

เคร่ืองเสียง

4000บาท

เอกสาร

600 บาท 

ค่าวัสดุ  

ส านกังาน  

600 บาท

บาท

2.พัฒนาระบบงาน COC & FCT

2.1 การคืนข้อมูลชุมชน / NCD ผู้ปฏิบติังาน รพ.สต.  - มีคณะ ค่าอาหาร UC ธค.62 อภิวัน

]t ก าหนดประเด็นปญัหา   ของแต่ละบทบาทหนา้ทีท่มีสหวิชาชีพ ผู้รับผิดชอบ  18 แหง่ กรรมการ ว่าง มีค 63 มณัชยา



 และCM  แต่ละโรค ในการส่งข้อมูลเข้าศูนย์ สสอ. 1 คน พฒันา 30 คน มิย.63 ธนสิา

 COC  และการพฒันางาน COC & FCT รพ.สต.18 คน ระบบงาน คนละ กย.63 อรพนั

ทกุ 3 เดือน รพ.เถิน COC& FCT 25 บาท ธัญลักษณ์

 3 คน อ าเภอเถิน 4 คร้ังๆ

อปท. 8 คน 1 ทมี รวม3000 บาท

 - มีการ ค่าเอกสาร

ประชุมคกกก. 30 ชุดX50

ทกุ3เดือน 1,500 บาท

2.2 พฒันางานระบบงานCOC&FCT ผู้ปฏิบติังาน รพ.สต.   - มีการ ไม่มี ไม่มี ธค.62 อภิวัน

การลงข้อมูลโปรแกรม lampang COC ผู้รับผิดชอบ  18 แหง่ ลงข้อมูล มีค 63 มณัชยา

และระบบรายงาน ผู้ปว่ยตามกลุ่มกลุ่มเปา้หมายในชุมชน 12 กลุ่ม สสอ. 1 คน ในโปรแกรม มิย.63 ธนสิา

คือ รพ.สต.18 คน 80%มีการ กย.63 อรพรรณ 

1)หญิงต้ังครรภ์เส่ียง,2) เด็ก0-5 ปทีีม่ีพฒันาการล่าช้า, รพ.เถิน ตอบกลับ ธัญลักษณ์

3)ผู้สูงอายุติดบา้น/ติดเตียง,4) ผู้พกิารทีม่ีภาวะพึง่พงิ,  3 คน 100%

5)ผู้ปว่ยจิตเวช,6)ผู้ปว่ยCOPD re-admit  - มีการ

7)ผู้วัณโรค, 8)ผู้ปว่ย CKD stage 4,5 พฒันางาน

9)ผู้ปว่ย DM Uncontrolled ในศูนย์COC 

10)ผู้ปว่ย HT Uncontrolled ใหม้ีอุปกรณ์

11)ผู้ปว่ย Palliative Care ใช้ทีบ่า้น

12)ผู้ปว่ยในพระบรมราชานเุคราะห์ อย่างต่อเนือ่ง 

รวมถึงการ

สร้างภาคี



เครือข่าย

อย่างต่อเนือ่ง 

ในการดูแล

กลุ่มเปา้หมาย

ในชุมชน 

12 กลุ่ม

 2.3.ประเมินผลการท างานและติดตามการด าเนนิงานทกุ3เดือน ผู้ปฏิบติังาน  อ าเภอเถิน แก้ไขพฒันา ไม่มี ไม่มี ธค.62 , อภิวัน

ผ่านการประชุม  คปสอเถิน.  ผู้รับผิดชอบ จุดอ่อน มีค 63 , มณัชยา

และน าปญัหาเข้า เวท ี พชอ ตามวาระของพชอ สสอ. 1 คน มิย.63 , ธนสิา

การประสาน อปท.ตามกรณี ของผู้ปว่ย รพ.สต.18 คน   กย.63 อรพรรณ 

รพ.เถิน3คน ธัญลักษณ์

2.4. พฒันาและทบทวน CPG เย่ียมบา้น ผู้ปฏิบติังาน  อ าเภอเถิน ทบทวน ไม่มี ไม่มี ธค.62 , อภิวัน

การเชื่อมโยงการท างานของสหวิชาชีพ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม มีค 63 , มณัชยา

สสอ. 1 คน การเย่ียมบา้น มิย.63 , ธนสิา

รพ.สต.18 คน เพือ่ใหส้อด   กย.63 อรพนั

รพ.เถิน3คน คล้องกับงาน ธัญลักษณ์

ของสหวิชาชีพ

3. พฒันาผลงานR2R ผู้ปฏิบติังาน  อ าเภอเถิน งาน COC ค่าอาหาร UC สค.61 อภิวัน

ระดับอ าเภอเร่ือง ผู้รับผิดชอบ  & FCT กลางวัน มณัชยา

" ผลของการจัดการโดย สสอ. 1 คน  อ าเภอเถิน 80 บาท ธนสิา

ทมีสหวิชาชีพ ในการดูแล รพ.สต.18 คน มีผลงาน อาหารว่าง อรพนั



ผู้ปว่ย Palliative Care/DM HT รพ.เถิน R2R 25บาท/

 : บริบทอ าเภอ และCM ในการดูแล มื้อ 30คน

เถิน จังหวัดล าปาง" ทีเ่กี่ยวข้อง ผู้ปว่ย รวม3900 บาท

 11 คน Palliative ค่าเอกสาร

Care 30 ชุดX50

/DM HT 1,500 บาท

อย่างเปน็

ระบบ

รวมทั้งสิ้น 120,400 บาท



ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการทีเ่ปน็เลิศ

ประเด็น / งาน : สาขายาเสพติด

ตัวชี้วัด (KPI) : โรงพยาบาลมีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในขัน้ที ่2 โดยผ่านเกณฑ์ตามเปา้หมายดังนี้1) ร้อยละ 50 ผู้ปว่ยยาเสพติดเข้ารับบ าบดัรักษา และติดตามดูแลต่อเนือ่ง 1 ป(ีRetention Rate 1 ป)ี

2) ร้อยละ 60 ของผู้ปว่ยยาเสพติดกลุ่มเส่ียงก่อความรุนแรงได้รับการประเมินบ าบดัรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนือ่ง

ข้อมูลพืน้ฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณ์ปญัหา

    ปญัหายาเสพติดในพืน้ทีม่ีการแพร่ระบาดมากขึน้ในป ี2561-2562  มีผู้เข้ารับการบ าบดัทกุระบบ 92 คนและ113 คนตามล าดับ

    การบ าบดัแบบสมัครใจยังต่ ากว่าเปา้หมายมาก (เปา้หมาย ป ี2562 เทา่กับ 44 คน มารับการบ าบดัเพยีง 23 คน)

    มีการกระจายไปทัว่พืน้ทีอ่ าเภอเถิน ป ี2562ต าบลทีพ่บมากสุดคือต าบลล้อมแรด ร้อยละ 48 รองลงมาคือ ต าบลเวียงมอก ร้อยละ29

รหัสโครงการ 080201

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขายาเสพติด

1.ระบบบริการ

1.1ประสานคณะท างาน ศปปส.อ.เถิน 10 คน ทีว่่าการฯ มีคณะท างาน

ประชุมทบทวนการท างานในป ี2563 และแนวทาง

1.2 ร่วมทีม ศปปส.อ.เถินท าประชาคม 8 ต าบล 8 ต าบล การด าเนนิงาน

หมู่บา้น(ฝ่ายปอ้งกัน บ าบดั ปราบปราม) ร่วมกัน

1.3มกีารค้นหาคัดกรองผู้เสพผู้ติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัด กลุ่มเส่ียง พืน้ทีเ่ส่ียง มีผู้ปว่ยระบบ

อ าเภอเถิน สมัครใจเพิม่

1.4เข้าสู่กระบวนการบ าบัด

 - บ าบดัในสถานบริการ (สมัครใจ)  (จ านวน 4 เดือน > เ6 คร้ัง)  จ านวน44ราย รพ. เถิน ผู้ปว่ยได้รับ

 - บ าบดัในสถานบริการ(พรบ.ฟืน้ฟ)ู  (จ านวน 4 เดือน > เ6 คร้ัง) 100 ราย รพ. เถิน การบ าบดั

 - บ าบดัแบบค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม  (จ านวน 12 วัน ) 30 ราย วัดบรรพตฯ ครบถ้วนตาม

มาตรฐาน

  -บ าบดัรูปแบบCBT (community  based  therapy) 1 ต าบล ต.ล้อมแรด

            ( รูปแบบการบ าบดัโดยใช้ชุมชนบ าบดั)  10 ราย

1.5 การติดตามผู้ผ่านการบ าบัดในสถานบริการและในชุมชน  44ราย รพ.เถิน ได้รับการติด

ตามต่อเนือ่ง

1.6. พัฒนารูปแบบการบ าบัดโดยบูรณาการให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

จัดกิจกรรมส าหรับผู้บ าบดับ าบดันอกสถานที่ เพิม่ประสิทธิ

แผนปฎิบติัการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

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

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมา

ย/จ านวน

พืน้ที่

ด าเนนิการ

ผลผลิตของ

โครงการ



 -รับฟงัธรรมมะและบ าเพญ็ประโยชน์ 20 วัดดอนชัย ภาพการ

บ าบดั

2.พัฒนาบุคลากร

2.1 อบรมการบ าบดัแบบ  CBTx 2 คน รพ/รพสต บคุลากรได้รับ

2.2ร่วมประชุมวิชาการยาเสพติด  1 คน รพ การพฒันา

3.ระบบข้อมลูสารสนเทศ

3.1 อบรม ระบบข้อมูล บสต รพ.1 คน รพ มีข้อมูลทีดี่

3.2 ลงข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลใหม้ีความถูกต้องและครอบคลุม น าไปใช้ได้

3.3.ติดตามข้อมูลผลการด าเนนิงานจาก HDC/บสต

3.4 คืนข้อมูลและติดตามก ากับผลการด าเนนิงานในเวทปีระชุมคปสอ.

3.5 ควบคุมก ากับการด าเนนิงานเปน็ไปตามแผน

4.ยาและเวชภัณฑ์

4.1 จัดหาชุดตรวจปสัาวะใหเ้พยีงพอต่อการตรวจคัดกรองและบ าบดั 4,500 ชุด รพ.เถิน ตรวจปสัาวะ

เพยีงพอ ไม่

ขาดแคลน

5.ธรรมภิบาลและการมสี่วนร่วม

  -การมีส่วนร่วมของครอบครัว(การบ าบดั) ทกุครอบครัว อ าเภอเถิน ทกุครอบครัว

ของผู้รับบ าบดั มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม

  -การฟืน้ฟสู่งเสริมอาชีพผู้ผ่านการบ าบดั ผู้ผ่านการบ า อ าเภอเถิน ผู้ผ่านการบ า

บดัทีต้่องการ บดัมีอาชีพ

  -การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวัง(การประชุมชี้แจง แกนน าชุมชน 8 ต าบล แกนน าชุมชน

ท าความเข้าใจ) มีส่วนร่วม

 -การเฝ้าระวังกลุ่มเส่ียงในสถานศึกษา นร.กลุ่มเส่ียง 5 โรง ได้ผู้บ าบดั

แบบสมัครใจ

เพิม่

 -การเฝ้าระวังใน รพ (2 คร้ัง/ป)ี พนกังาน รพ.เถิน พนกังานขับรถ

ขับรถ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ

ยาเสพติด

 -การเฝ้าระวังกลุ่มเส่ียงและแหล่งมั่วสุมในชุมชน กลุ่มเส่ียง 8 ต าบล

 -การก ากับติดตามประเมินผล

รวม



2) ร้อยละ 60 ของผู้ปว่ยยาเสพติดกลุ่มเส่ียงก่อความรุนแรงได้รับการประเมินบ าบดัรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนือ่ง

    ปญัหายาเสพติดในพืน้ทีม่ีการแพร่ระบาดมากขึน้ในป ี2561-2562  มีผู้เข้ารับการบ าบดัทกุระบบ 92 คนและ113 คนตามล าดับ

    มีการกระจายไปทัว่พืน้ทีอ่ าเภอเถิน ป ี2562ต าบลทีพ่บมากสุดคือต าบลล้อมแรด ร้อยละ 48 รองลงมาคือ ต าบลเวียงมอก ร้อยละ29

จ านวน แหล่งงบ

บรูณาการ ศอปส. ตค 62-กย63 วรรณเพญ็

กับศอปส. เถิน ธนภัทร

เถิน วรรณเพญ็

ธนภัทร

ศอปส.อ.เถิน

รอการจัด สสจ ตค 62-กย63 วรรณเพญ็

สรร จาก สสจ. สสจ ตค 62-กย63 วรรณเพญ็

บรูณาการ  ศอปส.จ. ตค 62-กย63 ศอปส.อ.เถิน

ศอปส.อ.เถิน

รอการจัดสรร สสจ ตค 62-กย63 ศอปส.อ.เถิน

 จาก สสจ. สสจ

21,120 สสจ ตค 62-กย63 วรรณเพญ็

วรรณเพญ็

ไม่ใช้

แผนปฎิบติัการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

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

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ



มี.ค63 วรรณเพญ็

บรูณาการ สสจ ตค 62-กย63 วรรณเพญ็

5,000 สสจ กค63 วรรณเพญ็

บรูณาการ สสจ ตค 62-กย63 วรรณเพญ็

รอการจัด สสจ ตค 62-กย63 วรรณเพญ็

สรร จาก สสจ.

ไม่ใช้ ตค 62-กย63 วรรณเพญ็

บรูณาการ ศสปปส.อ. ตค 62-กย63 ศสปปส.อ.

บรูณาการ ศสปปส.อ. ตค 62-กย63 ศสปปส.อ.

บรูณาการ มีค. 2562 ศสปปส.อ.

ศสปปส.อ.

ไม่ใช้ มีค. 2562 วรรณเพญ็

บรูณาการ ศสปปส.อ.

ศสปปส.อ.

ตค 62-กย63 วรรณเพญ็

26120



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ

ประเด็น / งาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service plan )สาขาTB

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ  1.กลุ่มเสี่ย'งได้รับการคัดกรองร้อยละ 90

 2.อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหมร่้อยละ 85

สถานการณ์ / ข้อมลูพ้ืนฐาน : อ าเภอเถินพบผู้ป่วยวัณโรครายใหมใ่นปี 2562 จ านวน 52 ราย  อัตราความส าเร็จการรักษาวัณโรคทุกประเภท ร้อยละ 85 ผู้ป่วยที่มคีวามเสี่ยงเสียชีวิต 

จ านวน 38 ราย ได้รับการ Admt ร้อยละ70  ได้รับการ Admit 2 อาทิตย์ข้ึนไป ร้อยละ 51.4 เสียชีวิด ร้อยละ 13.5  ปัญหาการคัดกรอง ไมเ่ป็นไปตามแผน

จ านวน แหล่งงบ

รหัสโครงการ 080202

โครงการควบคุมและป้องกันโรค คปสอ.เถิน

1 จัดประชุมชี้แจงแผนการด าเนนิการ เจ้าหนา้ที่ ก านดพืน้ที่ ต.ค.-62 บญุธิตา

และก าหนดพืน้ทีจ่อด Moblie CXR ผู้รับผิดชอบ Mobile CXR อริศรา

ในชุมชน รพ.เถิน/รพ.สต

จ านวน

25 คน

2 .จัดท าทะเบยีนกลุ่มเปา้หมายคัดกรองใหถู้กต้องเปน็ปจัจุบนั มีทะเบยีน ต.ค.-ธ.ค.62 บญุธิตา

2.1 จัดท าแผนการส่งตรวจCXR  ในรพ. กลุ่ม ACTIVE 18 แหง่ รายชื่อ อริศรา

ไตรมาสที1่CXR ปลีะ 1 คร้ัง  ,Verbal ทกุ visit เปา้หมาย รพ.สต.

 - HIV 196 ARV Clinic ทีเ่ปน็ ทกุแหง่

 - เจ้าหนา้ทีส่าธารณสุข 349 ปจัจุบนั

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

คปสอ.....................เถิน............................................จังหวัดล าปาง

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
พ้ืนที่ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ



 - ผู้ปว่ยติดสุรา 102

 - แรงงานข้ามชาติ 15

 - ผู้สัมผัสโรคใกล้ชิดรายใหม่ ด้วย CXR ปลีะ2คร้ัง ตามจ านวน

และVerbal  ทกุ 6 เดือน ปี63

 - ผู้สัมผัสโรคใกล้ชิดย้อนหลัง2 ป6ี1-62คัดกรองด้วย 162

CXR ปลีะ 2คร้ัง

2.2 จัดท าแผนการส่งตรวจCXR  ในรพ. กลุ่ม PASSTIVE 1-31 ต.ค.62

 ไตรมาสที่2 CXR ปลีะ 1 คร้ัง  ,Verbal ทกุ visit

 - ผู้ปว่ยCOPD อายุ>60 ป ี(50คนต่อวัน ทกุวัน1ศุกร์)            486 NCD Clinic ต.ค.62-มี.ค.63

 - ผู้ปว่ยDM  อายุ>60 ป ี(50คนต่อวัน ทกุอังคารและพธุ )           1,942 NCD Clinic ต.ค-ธ.ค. 62

 - ผู้ปว่ยCKD 4-5อายุ>60 ป ี(50คนต่อวัน ทกุวันศุกร์)             179 NCD Clinic  OPD

 - ผู้สูงอายุ>60ป ีBMI<18.5 ตามตารางนดัคัดกรอง 1,942 รพสต 18 แห่ง คลินกิ NCD

 - พระภิกษุ/สามเณร 120 OPD/
2.3วางแผนการคัดกรองในกลุ่มเส่ียงทีม่ารับบริการในโรงพยาบาล OPD,ER,  - มีแนวทาง ต.ค.62-มี.ค.63 บญุธิตา

 - จัดท าผังและแนวทางการคัดกรอง รพ.กรณีกลุ่มเส่ียงมารับ การคัดกรอง

บริการOPD,ER แต่ละจุด

 - ชี้แจง จนท.ในรพ.หนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้องรับทราบแนวทาง ระบบHosXP  - มPีop up นนทภพ

 - จัดท าPop up Alert แจ้งเตือนในระบบHosXP ทกุวันศุกร์ Alertระบบ

HosXp

2.4 แผนการเก็บตกการคัดกรองค้นหาวัณโรค ภายในไตรมาส 1 ส่งรายงาน  - คัดกรอง ต.ค.62- ธ.ค.62 บญุธิตา

 - ตรวจสอบและคืนข้อมูลกลุ่มเส่ียงทียั่งไม่ได้CXRใหก้ับรพ.สต. ประจ าวัน ได้90%

 - นดัหมายและติดตามการท าCXRทีร่พ.เถิน



2.5 สรุปผลการด าเนนิงานสงใหส้สจ. ทกุเดือน ต.ค.62- ธ.ค.62

3.เอกซเรย์เคล่ือนที ่( Mobile CXR) 4,600คน รพสต 18 แห่ง ได้คัดกรอง 4,600คน*50บ UC 1-7 พ.ย.62 บญุธิตา

กลุ่มเปา้หมายในชุมชน ร้อยละ100  =230,000บาท อริศรา

 - HIV 196 รพสต 18 แห่ง ผู้ปว่ยราย เบีย้เล้ียงออก รพ.สต.

 - ผู้ปว่ยติดสุรา 102 รพสต 18 แห่ง ใหม่เพิม่ขึน้ Mobile CXR ทกุแหง่

 - แรงงานข้ามชาติ 15 รพสต 18 แห่ง 15คน *120บ

 - ผู้สัมผัสโรคใกล้ชิดรายใหม่ ตามจ านวนปี63 รพสต 18 แห่ง *7 วัน

 - ผู้สัมผัสโรคใกล้ชิดย้อนหลัง2 ป6ี1-62 162 รพสต 18 แห่ง  =12,600บ

 - ผู้ปว่ยCOPD อายุ>60 ป ี        486 รพสต 18 แห่ง ค่าสถานที ่

 - ผู้ปว่ยDM  อายุ>60 ป ี     1,942 รพสต 18 แห่ง 1000*14 จุด

 - ผู้ปว่ยCKD 4-5อายุ>60 ป ี        179 รพสต 18 แห่ง  =14,000บ

 - ผู้สูงอายุ>60ป ีBMI<18.5 1,596 รพสต 18 แห่ง ค่าตอบแทนคีย์ 

ข้อมูลHOS xP

15วัน*

200*3 คน

 =9,000บ

ค่าตอบ 

แทนคีย์

ข้อมูล

HOS xP

ข้อมูล 

TBCM



15วัน*

200*2 คน

 =6,000บ

รวม 271,600

4. การพฒันามาตราฐานคลินคิวัณโรค รพ.เถิน คลินกิ ค่าอาหาร บญุธิตา

รพ.สต.18แหง่ วัณโรค ว่าง25คน อริศรา

ผ่าน *20บ

เกณท์ *12 คร้ัง

มาตรฐาน  =6,000บ

ค่าอาหาร

และค่า

อาหารว่าง 

ทมีประเมิน 

QTB 20 

คน*100บ

 =2,000บ

รวม8,000บ

5..พฒันาคุณภาพการรักษาผู้ปว่ยวัณโรค 1ต.ค.62-30 ก.ย63. บญุธิตา

5.1ก าหนดใหม้ี TB management team ในการก ากับติดตาม ทมี TB อ าเภอเถิน มีการค าส่ัง 1ต.ค.62-30 ก.ย63.TB Team

การรักษาผู้ปว่ย management แต่งต้ังและมี อ าเภอเถิน

 -ทบทวนทมี TB management team และจัดท าแนวทาง team 23คน การก าหนด

และบทบาทหนา้ทีใ่นทมี หนา้ทีช่ัดเจน



 - ประชุมติดตามผลการด าเนนิงาน TB management team 12 เดือน 12 คร้ัง ประชุมร่วม 1ต.ค.62-30 ก.ย63.

ทกุเดือน คปส./PCC

5.2กลุ่มเส่ียงเสียชีวิตด าเนนิการตามมาตรการ admit, standing ขึน้ทะเบยีน กลุ่มเปา้ 1ต.ค.62-30 ก.ย63. บญุธิตา

order,standard lab, care plan, ประเมินภาวะโภชนาการ หมายได้รับ นพ.นพรัตน์

  - Admit ผู้ปว่ยในกลุ่ม High risk 2 สัปดาห ์( HIV/สูงอายุ >70 ป/ี ทกุราย การAdmit ศรัณย์

ติดสุรา, ทพุโภชนาการ DM,COPD,CKD) ผู้ปว่ยมี

  - Standard Lab (LFT , Cr./ Cr.Cl.,Hct ,eGFR.)ทกุสัปดาห ์  Standing

 ใน 1 เดือนแรกของการรักษา order และ

*กรณีไม่สามารถadmit ใหป้ระเมิน condition ทกุวัน โดย เจ้าหนา้ที่ ลงนามโดย

รพ.สต.ทีรั่บผิดชอบ ทมีร้อยละ100

5.3.consult อายุรแพทย์ในกรณีผู้ปว่ยเส่ียงเสียชีวิตและมีปญัหา

เช่นเร่ืองยา S/EยาTB

5.4.ติดตามคุณภาพ care plan และการดูแลต่อเนือ่งทีบ่า้นของ รพ.เถิน มีแผนการ

พยาบาลรพ.สต.โดยส่งข้อมูลD/C Plan ส่ง FCT  พืน้ทีรั่บทราบ รพ.สต.18แหง่ ดูแลผู้ปว่ย

ข้อมูลและเตรียมความพร้อมผู้ปว่ย TBก่อนกลับโดยคีย์ในระบบ ทกุราย

COC,Lineกลุ่ม

5.5 ท าIndividual care plan ในผู้ปว่ยวัณโรค ผู้ปว่ย TB มIีndividual ตค62-กย63 TB Team

  -จัดท าแนวทางการดูแลผู้ปว่ยวัณโรคและเฝ้าระวังการเสียชีวิตใน ทกุราย care plan 

ผู้ปว่ยโดยแบง่ระดับผู้ปว่ยวัณโรคเปน็ แดง เหลือง เขียว ในผู้ปว่ย

วัณโรคเพือ่

ติดตาม



5.6 ส่งข้อมูล DOTsในระบบTBCM online ใหพ้ืน้ทีรั่บผิดชอบผู้ปว่ย ทกุราย ก ากับการ บญุธิตา

5.7 พฒันาระบบ DOT ทนัททีีข่ึน้ทะเบยีนรักษาต้องระบผูุ้ก ากับ ขึน้ทะเบยีน กินยา บญุธิตา

ดูแลผู้ปว่ยกินยาโดย จนท ทกุราย โดย มอค 

5.8 เฝ้าระวัง ติดตามผู้ปว่ยทีม่ีแนวโนม้ รักษาไม่ส าเร็จ ผลการ บญุธิตา

และผู้ทีข่าดนดั DOTโดย เจ้าหนา้ทีส่าธารณสุขทกุราย รักษา

ร้อยละ85

ขาดยา0

ได้ทบทวน

ทกุราย

5.9 ประเมินภาวะโภชนาการในผู้ปว่ยวัณโรคโดยวิเคราะห์ ทกุราย ประเมิน บญุธิตา

พลังงานและสารอาหารทีค่วรได้รับประกอบกับผลปฏิบติัการ (Cr. Ab) ขึน้ทะเบยีน และเสริม บบุผา

เพือ่ค านวนหาโปรตีนทีผู้่ปว่ยต้องการตามความเหมาะสม ( ค่า BMI) ทกุราย โภชนาการ 

(เพิม่ไข่ 2 ฟอง/วัน/วิเคราะหพ์ลังงานและสารอาหารทีค่วรได้รับ) ผู้ปว่ยทพุ

โภชนาการ 

ร้อยละ 80

5.10ทบทวนDead case conference ทกุราย ทกุราย รพ.เถิน รายงานผล บญุธิตา

การท าDead นพ.นพรัตน์

case ศรัณย์

conference

รวมงบประมาณทั้งหมด 279,600



ระบบส่งต่อ

จ านวน แหล่งงบ

รหัสโครงการ 080203

โครงการพัฒนาระบบECS คุณภาพครบ

วงจรและระบบส่งต่อ

1. พัฒนาระบบ ECS คุณภาพ

1.1.อบรมพฒันาศักยภาพบคุคลากรทียั่งไม่

ผ่านหลักูตรACLSตามเกณฑ์ พยาบาลER4คน ร.พเถิน บคุคลากรมี อบรมACLS4คน UC ตามแผน นริสา ค าแก้ว

มาตรฐาน ศักยภาพได้ ค่าอบรม 3วัน จังหวัด

ตามเกณฑ์ 2รุ่นๆละ2คน

มาตรฐาน 4คนx3วันx290

ผ่านเกณฑ์ รวมเปน็3,480

คุณภาพมากขึน้ บาท

1.2.พฒันาศักยภาพความรู้และสนสันนุด้าน พยาบาลER ร.พเถิน มีความรู้และ ม.ค.63-ก.ย.63 นริสา ค าแก้ว

ผู้รับผิดชอบ

 - ด้านอุบติัเหตุจราจรมีจ านวนผู้เสียชีวิต16รายคิดเปน็40.57ต่อแสนปชก เกินเปา้หมาย(16ต่อแสปชก)ซ่ึงเกินเปา้หมายไปมาก  62%เกิดจากรถจักรยานยนต์                                                        

 และ 80%เกิดจากไม่สวมหมวกนริภัย ร้อยละการส่งต่อผู้ปว่ยนอกเขตลดลง 10

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมา

ย/จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)

มีผู้ปว่ยฉุกเฉินมารักษาAdmitแล้วยังมีเสียีวิต 3.01%  -งานECSคุณภาพได้คะแนนต่ าภาพรวมประเมินได้61.60% ,  มีผู้ปว่ยวิกฤตฉุกเฉินมาด้วยระบบEMS นอ้ย โดยมา29.12% 

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (แก้ไขปัญหา)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คปสอ.........เถิน..............................................จังหวัดล าปาง

งานการพัฒนาระบบบการบริการแพทย์ฉุกเฉินครบจร.และ 

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ : อัตราเสียชีวิตผู้ปว่ยวิกฤตฉุกเฉิน(Triage Level1 ) ภายใน24ชั่วโมงไม่เกินร้อยละ12

ข้อมลูพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา : -จ านวนผู้ปว่ยไม่ฉุกเฉินมารับบริการมากกว่าผู้ปว่ยไม่ฉุกเฉินมีจ านวน 53.50% ส่วนผู้ปว่ยวิกฤตฉุกเฉินมมารับบริการมีจ านวน 29.12% ,



งานวิจัย เกิดงานวิจัย

1.3.ประเมินตนเองและติดตามการ ร.พเถิน แก้ไขพฒันา มี.ค.63,ส.ค.63 นริสา ค าแก้ว

ด าเนนิงานทกุ 6 เดือน จุดอ่อน

จ านวน แหล่งงบ

2.1.การประชาสัมพนัผ่์านส่ือได้แก,่แผ่นพบั ประชาชนทัว่ไป 8 ต าบล มีความรู้เข้าถึง ปา้ย 8x500บาท UC ก.พ.-ม.ค.63 ภูนนท ์

ความรู้,ปา้ย

อาการฉุกเฉินและ1669 ,วิทยุชุมชน ระบบEMS รวม4,000บาท ระมะโน

มากขึน้

2.2.อบรมฟืน้ฟคูวามรู้EMRในการประเมิน EMR 6 ต าบล ร.พ เถิน ปฏิบติัได้ถูกต้อง ค่าอาหารว่าง UC พ.ค.-63 ภูนนท ์

และดูแลผู้ปว่ยฉุกเฉินณจุดเกิดเหตุ เหมาะสม 50คนx25บาท ระมะโน

รวม1,250บาท

2.3.อบรมการความรู้การใช้AEDเพือ่รองรับ ผู้น าชุมชน8ต าบลๆร.พ เถิน มีความรู้และใช้ ค่าอาหารว่าง UC มิ.ย.-63 ภูนนท ์

การมีเคร่ืองในทีใ่นอนาคต ละ5คน รวม40คน AEDได้ถูกต้อง 40คนx25บาท ระมะโน

รวม1,000บาท

3.พัฒนาระบบงานERคุณภาพ

3.1.ก าหนดมาตรการการจัดระบบผู้ปว่ยLevel1,2 อยู่ในหอ้งฉุกเฉินER ร.พ เถิน ลดภาวะหอ้ง ธ.ค.-62 นริสา ค าแก้ว

<2ชั่วโมง ฉุกเฉินแออัด

3.2.ทบทวน case unspected dead ER, PCT ,RM ร.พ เถิน ลดอัตราตาย ต.ค62-ก.ย.63 นริสา ค าแก้ว

ทกุรายเพือ่แก้ไขจุดอ่อน ร.พ จากสาเหตุเดิม

3.3อบรมความรู้พยาบาลในหนว่ยในเร่ือง พยาบาลER ร.พ เถิน,สสจ รวบรวมข้อมูล ค่าอบรม1คน ตามแผนของ ภูนนท์

TEA Unit  1คน งานTrauma 1วัน เปน็เงิน จังหวัด ระมะโน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมา

ย/จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ



ได้ถูกต้อง 290บาท

4.การป้องกันและลดการเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุทางถนน

4.1.ร่วมประชุมทมีสหสาขาในที่ ร.พ,สสอ,สหวิชาชีพอ าเภอเถิน แก้ไขจุดเส่ียง ต.ค.62-ก.ย.63 นริสา ค าแก้ว

ประชุมศปถ อ าเภอ ทกุเดือน เพือ่

วิเคราะหป์ญัหาชี้เปา้จุดเส่ียงและสอบสวน อปท8ต าบล มีการสอบสวน สสอ

จ านวน แหล่งงบ

caseร่วมกัน case,

4.2.ร่วมขับเคล่ือนมาตรการชุมชน/ด่าน ร.พ,สหวิชาชีพ ในต าบล8ต าบลลดการเกิด ธ.ค.62,เม.ย.63 นริสา ค าแก้ว

ชุมชน ในช่วงเทศกาล สสอ,อปท อุบติัเหตุ สสอ

8 ต าบล

4.3.ร่วมขับเคล่ือนงานกับงาน พชออ.เถิน คกก.พชอ อ าเภอเถิน ลดการเกิด ต.ค.62-ก.ย.63 นริสา ค าแก้ว

ในประเด็นอุบติัเหตุจราจร อุบติัเหตุ สสอ

4.4รณรงค์ประชาสัมพนัธ์/อบรมความรู้ เยาวชนทีเ่ปน็ ร.ร กลุ่มเส่ียง มีความรู้ในการ ต.ค.62-ก.ย.63 ภูนนท์

เยาวชนด้านอุบติัเหตุ

โดยเฉพาะการสวมหมวกนริภัยหนว่ยงานอื่น นกัเรียน, ปฏิบติัเมื่อเกิด ระมะโน

นกัศึกษา อุบติัเหตุ,สวม

หมวกนริภัย

เพิม่ขึน้

4.5.ซ้อมแผนอุบติัเหตุหมู่ด้านอุบตัเหตุทางถนนปลีะคร้ังร.พ เถิน,สสอ ร.พ, อ าเภอเถินสามารถพร้อม ค่าหารว่าง UC เม.ย.-63 นริสา ค าแก้ว

ทมีสหวิชาชีพ รับอุบติัเหตุหมู่ 70x25บาท ภูนนท์

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมา

ย/จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ



,EMR70 คน ได้ถูกต้อง รวม1,750บาท ระมะโน

เหมาะสม

8290

รหสัโครงการ 080203

พฒันาระบบบริการสุขภาพสาขาส่งต่อ

กิจกรรม

1.ประชุมคณะกรรมการพฒันาระบบส่งต่อ ใช้โปรแกรม 30คนx UC ธค62และ นศิานาถ

ระดับอ าเภอ6 เดือน/คร้ัง Thai refer 25บาท สค 63 และทมี

จ านวน แหล่งงบ

ในการส่งต่อ 2คร้ัง งานrefer

2.พฒันาศูนย์ส่งต่อThai  refer ผู้ปว่ยร้อย 750x2

2.1.ก าหนดบทบาทหนา้ที่ ละ 100  =1500

2.2.ทบทวนคู่มือแนวทางการส่งต่อ บาท

2.3.น าข้อมูลมาวิเคราะหพ์ฒันางาน

3.จัดระบบนดั(OPD)ใหแ้ก่ รพ.เถิน ทกุเดือน นศิานาถ

3.1.นดัจองคิวตามคลินกิ และ รพ. และทมี

3.2.นดัต่อเนือ่งจากรพศ. เครือข่าย งานrefer

3.3.นดัจองคิวท าหตัถการ ต่างๆ ได้แก่ 

3.3.1 รพ.ล าปาง  ได้แก่ CT U/S MMG 

3.3.2.รพ.มะเร็งล าปาง ได้แก่ CT ( case R/O CA)MMG 

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมา

ย/จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ



3.3.3.จองคิวเอกชน

3.4.จองคิวหตัถการใหก้ับเครือข่ายทัง้รพศ.และรพ.มะเร็งล าปาง

4.มีผู้รับผิดชอบประสานงานการส่งต่อ-รับ รพ.เถิน นศิานาถ

กลับ-ส่งกลับ

.การConsult โดยผ่านทางกลุ่มLine และ และทมี

โทรศัพทจ์ากรพ.ทีม่ีศัลยภาพสูงกว่า,รพ งานrefer

เครือข่าย,รพ.สต.

5.จัดท าคู่มือแนวทางการส่งต่อ/คู่มือการ รพ.เถิน ธค62 นศิานาถ

นดัท าหตัถการต่างๆและแนวช่องทางการดู และ รพ.

ประวัติการรักษา เครือข่าย

6.รายงานการส่งต่อทกุเดือนใหแ้ก่เขต ทกุเดือน นศิานาถ

สุขภาพที่1,สสจล าปาง,และกลุ่มการ

จ านวน แหล่งงบ

พยาบาล

7.ทบทวนcase ทีม่ีการรายงานจากรพ.แม่ รพ.เถิน ทกุ3เดือน นศิานาถ

ข่ายว่ามีการrefer ไม่เหมาะสมและ และทมี

ทบทวนcase refer ทีม่ีปญัหาภายใน.รพ งานrefer

8.รับRefer  จากโปรแกรมThai refer และ รพ.เถิน ทกุเดือน นศิานาถ

โปรแกรมHos XP

9.จัดทมีออกเยียมรพ.สต.ทีม่ีปญัหาเร่ือง รพ.สต. ทกุเดือน ณัฐพงษ์

Thai refer 18 แหง่

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมา

ย/จ านวน

พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

(ระบุให้ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ



10.วิเคราะหข์้อมูล/ประเมินผลงานทกุ 6 รพ.เถิน มีคและ นศิานาถ

 เดือน กย.63 และทมี

งานrefer

รวม
1,500

รวมทั้งสิ้น
9,790



ลงชือ่รับ

UC สสจ. โครงการคนื

2,323,065 26,120 2,349,185

1 080201 โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพสาขา NCD: DM/HT 397,850 397,850

  สาขา NCD:COPD  20,500 20,500

   สาขาNCD: Stroke 1,900 1,900

  สาขาหวัใจและ Warfarin 3,950 3,950

  สาขาไต 750 750

  สาขามะเร็ง 1,000 1,000

  สาขาจักษุ 2,600 2,600

  สาขาหลัก:สูติกรรมและทารก 7,200 7,200

  สาขาหลัก:สาขาศัลยกรรม 78,000 78,000

  สาขาหลัก:สาขาอายุรกรรม 251,000 251,000

  สาขาหลัก:สาขากุมารเวชกรรม 0 0

  สาขา  Palliative Care 78,000 78,000

  สาขาRDU 0 0

  สาขาแพทย์แผนไทย 22,960 22,960

  สาขาสุขภาพช่องปาก 825,065 825,065

 สาขาจิตเวช 222,500 222,500

สาขาปฐมภูมิ 120,400 120,400

 สาขายาเสพติด 0 26,120 26,120

2 080202 โครงการปอ้งกันและควบคุมวัณโรค คปสอ.เถิน 279,600 279,600

3 080203 โครงการพฒันาระบบECS คุณภาพและระบบส่งต่อครบวงจร 9,790 9,790

รวม ย.2   ทัง้หมด …3.... โครงการ เปน็เงิน

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ คปสอถิน....................  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ล าดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

รวมงบประมาณ



UC สปสช. สสจ.

2,323,065 26,120

1 080201 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา NCD: DM/HT 397,850

  สาขา NCD:COPD  20,500

   สาขาNCD: Stroke 1,900

  สาขาหวัใจและ Warfarin 3,950

  สาขาไต 750

  สาขามะเร็ง 1,000

  สาขาจักษุ 2,600

  สาขาหลัก:สูติกรรมและทารก 7,200

  สาขาหลัก:สาขาศัลยกรรม 78,000

  สาขาหลัก:สาขาอายุรกรรม 251,000

  สาขาหลัก:สาขากุมารเวชกรรม 0

  สาขา  Palliative Care 78,000

  สาขาRDU 0

  สาขาแพทย์แผนไทย 22,960

  สาขาสุขภาพช่องปาก 825,065

 สาขาจิตเวช 222,500

สาขาปฐมภูมิ 120,400

 สาขายาเสพติด 0 26,120

2 080202 โครงการปอ้งกันและควบคุมวัณโรค คปสอ.เถิน 279,600

3 080203 โครงการพฒันาระบบECS คุณภาพและระบบส่งต่อครบวงจร 9,790

2,323,065 26,120

รวม ย.2   ทัง้หมด …3.... โครงการ เปน็เงิน

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ คปสอถิน....................  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ล าดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ
งบประมาณ



PPA งบ อื่นๆ

2,349,185

397,850

20,500

1,900

3,950

750

1,000

2,600

7,200

78,000

251,000

0

78,000

0

22,960

825,065

222,500

120,400

26,120

279,600

9,790

2,349,185

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ คปสอถิน....................  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณ
รวมงบประมาณ


